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Thư 
Tòa soạn

Thưa quý độc giả!
Tháng 8 với nắng thu vàng và những cơn mưa mát rượi báo hiệu sự chuyển mùa 

dần đến. Toàn hệ thống Vietcombank cũng đã bước vào thực hiện nhiệm vụ cuối năm 
2016 với tinh thần quyết liệt và vô cùng phấn khởi bởi thành tích đạt được của nửa 
đầu năm 2016. Thương hiệu Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế với việc được Tổ 
chức Moody’s xếp hạng tín nhiệm dẫn đầu trong các ngân hàng tại Việt Nam. 

“Tháng 8 mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ” – câu hát khiến cho ai cũng ngay lập tức 
nhớ về mùa thu Hà Nội, Thủ đô yêu dấu những ngày tháng Tám năm xưa sục sôi khí 
thế cách mạng. Để giờ đây, những thế hệ hôm nay đang tiếp bước xây dựng đất nước, 
xây dựng Thương hiệu và văn hóa Vietcombank. Trong tháng 8 này, hai khu vực lớn là 
Tp Hồ Chí Minh và miền Tây Nam bộ đã diễn ra hai Hội thi Văn hóa Vietcombank của 
29 chi nhánh trên địa bàn. Qua hội thi, mỗi chúng ta cảm nhận được rõ hơn văn hóa 
hơn nửa thế kỷ xây dựng của Vietcombank tạo nên văn hóa doanh nghiệp, tạo nên 
uy tín của một thương hiệu hàng đầu gắn với sự phát triển bền vững.

Thưa quý độc giả,
Trong suốt thời gian qua, quý vị độc giả, quý cộng tác viên đã tham gia gửi tin, 

bài và ủng hộ sự phát triển của Thông tin Vietcombank. Đáp ứng tình cảm đó, Thông 
tin Vietcombank cũng đã luôn đổi mới để phù hợp với sự phát triển của nền báo 
chí nước nhà, đồng thời cũng kịp thời thông tin một cách nhanh nhất đến với độc 
giả. Tháng 8/2016, Thông tin Vietcombank sẽ có bước phát triển mới với chuyên đề 
riêng của mỗi tháng, các tin bài cũng sẽ được biên tập xúc tích hơn. Trong số này, 
Vietcombank gửi đến độc giả chuyên đề về Thanh toán Quốc tế - Tài trợ thương mại, 
lĩnh vực mà Vietcombank là tiên phong qua các bài viết, bài trao đổi với lãnh đạo 
của Vietcombank dưới ngòi bút của các phóng viên, nhà báo trong và ngoài ngành.

Thông tin Vietcombank số 8/2016 còn đăng tải các bài viết về kỷ niệm 15 năm 
Vietcombank Gia Lai. Đây là chi nhánh đã có những thành tích đáng kể đóng góp 
chung vào công cuộc xây dựng Vietcombank hướng đến mục tiêu trở thành Ngân 
hàng số 1 Việt Nam. Ngoài ra, trên Thông tin số 8/2016 (277), tháng 9/2016 còn 
nhiều bài viết thú vị khác được đăng tải, mời quý độc giả đón đọc và chia sẻ những 
cảm xúc với chúng tôi.

Ban biên tập
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Thanh Toán quốc Tế Thanh Toán quốc Tế

Vietcombank – Ngân hàng tiên phong 
trong hoạt động TTQT-TTTM

công nghệ tiên tiến. 
Xác định con người là nhân 

tố quyết định thành công, 
Vietcombank luôn quan tâm đến 
vấn đề đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho lĩnh vực TTQT-
TTTM. Cán bộ tại Vietcombank 
luôn được khuyến khích nâng cao 
trình độ, tham gia các buổi tập 
huấn nghiệp vụ và các khóa học 
do Vietcombank và các ngân hàng 

nước ngoài tổ chức. Vietcombank 
nằm trong top các ngân hàng 
thương mại tại Việt Nam về số 
lượng cán bộ đã đạt chứng chỉ 
CDCS (Certificate for Documentary 
Credit Specialists) - chứng chỉ quốc 
tế uy tín dành cho các chuyên gia 
trong lĩnh vực TTQT-TTTM. Với 
nguồn nhân lực chất lượng cao, 
Vietcombank tự tin đồng hành 
cùng các doanh nghiệp trong các 

giao dịch TTQT-TTTM, hỗ trợ, tư 
vấn khách hàng ngay từ khâu đàm 
phán ký kết hợp đồng, xử lý kịp 
thời, hiệu quả các giao dịch khó, 
phức tạp.

Với mục đích kép là nâng cao 
chất lượng dịch vụ phục vụ 
khách hàng và quản trị rủi ro, 
Vietcombank sử dụng mô hình 
xử lý tập trung giao dịch Tài trợ 
thương mại tại các Trung tâm 
đặt tại Hà Nội và Tp HCM, nơi tập 
trung đội ngũ chuyên gia dày kinh 
nghiệm.  Các chi nhánh tập trung 
toàn bộ lực lượng cho công tác bán 
hàng và chăm sóc các khách hàng. 
Kể từ khi đi vào hoạt động chính 
thức từ năm 2014, mô hình này đã 
chứng minh hiệu quả cả về mặt 
doanh thu lẫn doanh số.

Vietcombank cũng chú trọng 
đầu tư phát triển hạ tầng công 
nghệ phục vụ hoạt động TTQT-
TTTM. Chúng tôi đang khẩn trương 
triển khai để trong thời gian sớm 
nhất, đưa vào vận hành hệ thống 
Trade Finance (TF) mới đón đầu 
thế hệ sản phẩm TTQT-TTTM mới 
dựa trên nền tảng ngân hàng số. 
Tôi tin tưởng rằng, sự đầu tư này sẽ 
giúp Vietcombank cung ứng ra thị 
trường các sản phẩm dịch vụ TTQT-
TTTM mới nhất, chất lượng nhất, 
thỏa mãn nhu cầu về sản phẩm 
của khách hàng, đặc biệt là các sản 
phẩm TTQT-TTTM trực tuyến hỗ 
trợ khách hàng thực hiện giao dịch 
thương mại điện tử - hiện đang là 
xu hướng phát triển của thương 
mại quốc tế. 

P.v: Vietcombank có những sản 
phẩm, dịch vụ cũng như các giải 
pháp ưu việt nào để hỗ trợ doanh 
nghiệp về lĩnh vực TTQT-TTTM 
thưa ông? 

Vietcombank luôn là một trong 
những ngân hàng tiên phong trong 
triển khai các sản phẩm TTQT-TTTM 
mới, bắt kịp xu hướng hiện đại 
trên thế giới, phương châm xây 
dựng sản phẩm của Vietcombank 
là nương theo các điều kiện của thị 
trường, phù hợp với thông lệ quốc 
tế trên cơ sở tuân thủ quy định của 
pháp luật Việt Nam.

Trong những năm gần đây, hoạt 

Các hoạt động ngân hàng đối ngoại cùng với mảng dịch vụ Thanh toán quốc tế và Tài trợ 
thương mại (TTQT – TTTM) là những lĩnh vực then chốt đã làm nên thương hiệu Vietcombank 
suốt hơn nửa thế kỷ qua. Hiện ngân hàng không ngừng mở rộng quan hệ đại lý với các ngân 
hàng lớn trong khu vực và trên thế giới, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để khẳng định vị thế 
ngân hàng dẫn đầu trong TTQT – TTTM. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ông Phạm Thanh 
Hà - Phó Tổng giám đốc Vietcombank về lĩnh vực này.   

P.v: Tạp chí The Asian Banker đã 
bình chọn Vietcombank là Ngân 
hàng tốt nhất về tài trợ thương 
mại năm 2016. Tạp chí Trade 
Finance cũng trao giải thưởng này 
cho Vietcombank trong 8 năm liên 
tiếp (2008 - 2015). Ông có chia sẻ 
gì về thành công này?

Vietcombank tự hào khi được The 
Asian Banker và Trade Finance giao 
trải thưởng “Ngân hàng tốt nhất 
về Tài trợ thương mại” trong 8 năm 
liền. Hơn 50 năm qua, Vietcombank 
luôn được đánh giá là ngân hàng 
thương mại hàng đầu tại Việt Nam 
về thanh toán xuất nhập khẩu, nắm 
giữ 20% - 30% thị phần trong lĩnh 
vực này. Có thể khẳng định thành 
công Vietcombank có được là nhờ 
vào sự lựa chọn và tin tưởng của 
trên 20.000 khách hàng, những 
người đã sử dụng dịch vụ TTQT-
TTTM của Vietcombank. Danh mục 
các khách hàng này khá đa dạng: 
từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến 
các tập đoàn xuyên quốc gia, các 
định chế tài chính trong và ngoài 
nước. 

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của 
khách hàng và được khách hàng 
lựa chọn, hoạt động TTQT-TTTM 
của Vietcombank được vận hành 
dựa trên sự đồng bộ của các yếu 
tố: Sản phẩm - Công nghệ - Con 

người. Với Vietcombank, sản phẩm 
tiên phong - công nghệ tiên tiến 
- nhân lực vượt trội chính là bí 
quyết của thành công. Sản phẩm 
TTQT-TTTM tại Vietcombank luôn 
luôn được chuẩn hóa theo các 
thông lệ quốc tế để phục vụ chung 
mọi đối tượng khách hàng. Đối 
với các nhóm khách hàng chuyên 
biệt, khách hàng VIP, Vietcombank 
có đội ngũ cán bộ làm công tác 

Thanh Thủy

sản phẩm chuyên nghiệp, thiết 
kế, “may đo” theo từng yêu cầu cụ 
thể. Các sản phẩm đều được cung 
ứng đến khách hàng trên nền tảng 
công nghệ tiên tiến, hiện đại và 
trên hết bởi nguồn nhân lực được 
đào tạo bài bản, có kiến thức sâu 
rộng, có kinh nghiệm lâu năm về 
TTQT-TTTM.  

Bên cạnh những thế mạnh đó, 
Vietcombank còn là ngân hàng có 
năng lực quản trị theo thông lệ tốt 
nhất, mạng lưới kênh bán hàng 
đa dạng, phong phú. Tất cả những 
ưu điểm vượt trội này đã giúp 
TTQT-TTTM trở thành một trong 
những hoạt động mũi nhọn, mang 
lại doanh thu, uy tín và thành công 
cho thương hiệu Vietcombank trên 
thị trường trong nước cũng như 
quốc tế. 

P.v: TTQT đã trở thành một 
xu thế trong thời kỳ hội nhập. 
Vietcombank đã chuẩn bị đón đầu 
xu thế này như thế nào? 

Lấy mục tiêu không ngừng nâng 
cao sự hài lòng của khách hàng 
làm trọng tâm, Vietcombank đã 
và đang xây dựng chiến lược hoạt 
động TTQT-TTTM có tầm nhìn 
trung hạn tập trung vào các mục 
tiêu xây dựng đội ngũ nhân lực 
vượt trội, kênh bán hàng hiệu quả, 
sản phẩm được hỗ trợ bởi nền tảng 

Ông Phạm Thanh Hà - Phó Tổng giám đốc Vietcombank
Vận chuyển hàng hóa XNK tại cảng Hải Phòng  Ảnh: Trần Việt
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động TTQT-TTTM của Vietcombank 
đã vượt ra khỏi giới hạn truyền 
thống cả về số lượng và chất lượng 
sản phẩm dịch vụ. Dựa trên các 
nghiệp vụ truyền thống như Tín 
dụng chứng từ, Nhờ thu, Chuyển 
tiền, Bảo lãnh, Bao thanh toán…
Vietcombank đã đưa ra thị trường 
các sản phẩm mới, sản phẩm 
chuyên biệt như Bao thanh toán 
chuyên biệt, Thư tín dụng trả chậm 
có thể thanh toán ngay (L/C UPAS), 
LC nội bộ được thanh toán tước 
hạn (EPLC), Chiết khấu nhanh, Chia 
sẻ rủi ro, Chuyển tiền KRW đi Hàn 
Quốc, Bảo lãnh thanh toán thuế 
xuất nhập khẩu,,… nhằm đáp ứng 

tối đa nhu cầu thanh toán, nhu cầu 
vốn trong hoạt động kinh doanh 
của các doanh nghiệp.

Chính sách giá của Vietcombank 
đảm bảo tính hấp dẫn với mức phí, 
lãi suất cạnh tranh so với các ngân 
hàng khác. Vietcombank áp dụng 
biểu phí linh hoạt với từng nhóm 
khách hàng và ưu đãi giảm phí để 
thu hút các khách hàng tốt. Mặt 
khác, với ưu thế là một ngân hàng 
có quy mô vốn lớn, Vietcombank 
chủ trương tích cực chuyển dịch cơ 
cấu nguồn vốn theo hướng tăng 
tỷ trọng nguồn vốn có lãi suất đầu 
vào thấp, tạo điều kiện để giảm lãi 
suất cho vay, tài trợ đồng thời triển 

khai nhiều chương trình ưu đãi lãi 
suất, ưu đãi tỷ giá hỗ trợ doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, với uy tín quốc tế được 
thị trường trong và ngoài nước 
công nhận, Vietcombank còn đóng 
vai trò cầu nối, vai trò trung gian 
thanh toán giữa các ngân hàng 
TMCP trong nước với các ngân 
hàng nước ngoài, hay nói cách 
khác Vietcombank đã trở thành 
ngân hàng của các ngân hàng.

P.v: Thực tế cho thấy nhiều 
ngân hàng, khách hàng đã phải 
tìm tới Vietcombank để “nhờ” 
xử lý khi hồ sơ thanh toán “có 
lỗi” và Vietcombank luôn giải 

quyết triệt để, mang lại lợi ích tối 
đa cho khách hàng, ông có thể 
chia sẻ vài câu chuyện thực tế mà 
Vietcombank đã xử lý thành công? 

Xin được chia sẻ một câu chuyện 
nhỏ thế này: Có một doanh nghiệp 
trong nước có nhu cầu mua hàng 
của 1 doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài hoạt động trong Khu 
chế xuất, hai bên đã nhất trí về giá 
cả, số lượng và các điều kiện khác, 
theo thói quen bán hàng của các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài hoạt động trong khu chế 
xuất, hợp đồng thỏa thuận thanh 
toán bằng ngoại tệ (USD). 

Khi doanh nghiệp mua hàng 
gửi hồ sơ tới Vietcombank đề 
nghị tư vấn phát hành L/C nội 
địa để thanh toán cho hợp đồng 
trên, Vietcombank đã giải thích 
và hướng dẫn cho khách hàng về 
điều khoản thanh toán này. Theo 
đó, bên mua hàng là doanh nghiệp 
trong nước khi thực hiện mua 
hàng tại lãnh thổ Việt Nam theo 

Quy định về quản lý ngoại hối của 
Ngân hàng Nhà nước sẽ phải thanh 
toán bằng đồng nội tệ (VND) thay 
vì ngoại tệ (USD) như thỏa thuận 
trước đó. Do vậy, bên mua và bên 
bán đã ký bổ sung phụ lục hợp 
đồng chuyển đồng tiền thanh toán 
thành VND trong hợp đồng mua 
bán theo quy định  hiện hành.

P.v: Một trong những khó khăn 
của doanh nghiệp khi thực hiện 
TTQT và TTTM là việc chuyển 
đổi các đồng tiền USD, Euro, 
Yên… sang VND và ngược lại, 
Vietcombank có hỗ trợ khách 
hàng chuyển đổi các đồng tiền 
này? Lợi ích khi thực hiện chuyển 
đổi tại Vietcombank?

 Được thành lập là một ngân 
hàng chuyên doanh trong lĩnh vực 
kinh tế đối ngoại từ năm 1963, bên 
cạnh vị trí dẫn đầu trong thanh 
toán xuất nhập khẩu, Vietcombank 
đã tận dụng và phát huy lợi thế 
của mình để giữ vững thương hiệu 
là ngân hàng đầu tiên và là ngân 

hàng số một, uy tín nhất tại Việt 
Nam trong lĩnh vực kinh doanh 
ngoại hối. Các sản phẩm kinh 
doanh ngoại tệ của chúng tôi luôn 
được đánh giá cao về độ chuyên 
nghiệp. 

Một ví dụ đơn giản: chỉ cần 
nhìn vào bảng tỷ giá niêm yết của 
Vietcombank, bất cứ khách hàng 
nào cũng có thể thấy được sự khác 
biệt và tính chuyên nghiệp của 
chúng tôi trong mảng kinh doanh 
ngoại tệ. Ngoài các ngoại tệ chuyển 
đổi được sử dụng rộng rãi trong 
giao dịch thương mại tại Việt Nam 
như USD, EUR, JPY… Vietcombank 
còn sẵn sàng phục vụ khách hàng 
trong các nhu cầu thanh toán cho 
nhiều loại ngoại tệ khác. Có thể 
khẳng định, khó có ngân hàng 
thương mại trong nước nào có thể 
đạt được năng lực kinh doanh ngoại 
hối như Vietcombank hiện nay. 

Với thế mạnh về nguồn vốn 
ngoại tệ và kinh nghiệm lâu năm 
trong lĩnh vực kinh doanh ngoại 
tệ, ngoài việc đáp ứng kịp thời 
nhu cầu ngoại tệ của khách hàng, 
Vietcombank còn giúp khách hàng 
tránh được những rủi ro trong hoạt 
động ngoại hối. Ngay cả trong 
những thời điểm khó khăn của thị 
trường ngoại tệ, Vietcombank vẫn 
tự tin đồng hành cùng các doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam, 
đảm bảo đủ nguồn cung ngoại tệ 
để thanh toán nhập khẩu, đồng 
thời cam kết mua ngoại tệ và bán 
cho các doanh nghiệp xuất khẩu 
khi có nhu cầu với tỷ giá linh hoạt. 
Bên cạnh đó, Vietcombank còn sẵn 
sàng cung ứng các sản phẩm mua 
bán ngoại tệ có kỳ hạn, hoán đổi 
ngoại tệ, cũng như các sản phẩm 
phái sinh khác để giúp khách hàng 
phòng ngừa rủi ro ngoại hối. 

Khách hàng có thể hoàn toàn yên 
tâm lựa chọn Vietcombank là ngân 
hàng cung cấp tốt nhất các dịch vụ 
kinh doanh ngoại tệ, TTQT – TTTM 
với các chính sách sản phẩm đồng 
bộ, hỗ trợ tối đa, đáp ứng nhu cầu 
và lợi ích của doanh nghiệp.    

P.v: Xin cảm ơn ông về cuộc trò 
chuyện này! q

Thanh Toán quốc Tế Thanh Toán quốc Tế

Sản xuất tôm xuất khẩu tai Cty Minh Phú Ảnh: Trần Việt

Hoạt động sản xuất tại cty sợi Hà Nam  Ảnh: Trần Việt
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ứng nhu cầu khách hàng tại các 
địa bàn xuất nhập khẩu trọng điểm 
của quốc gia. Với mô hình mới, cán 
bộ tại chi nhánh sẽ có toàn thời 
gian để chuyên tâm cho công tác 
khách hàng, thu hút các khách 
hàng mới, tiềm năng và chăm sóc 
các khách hàng cũ, truyền thống. 
Các giao dịch TTQT-TTTM của chi 
nhánh sẽ được tập trung xử lý tại 
Trung tâm TTTM, nơi hội tụ các cán 
bộ nghiệp vụ chất lượng cao.

Tại các trung tâm TTTM này, mỗi 
ngày có khoảng 2.000 giao dịch 
TTTM được xử lý thông suốt, trong 
đó nhiều giao dịch phục vụ cho các 
dự án trọng điểm quốc gia, góp 
phần đảm bảo nhu cầu được tài 
trợ và thanh toán của các doanh 
nghiệp trên khắp cả nước. Đóng 
vai trò nòng cốt trong hoạt động 
của Trung tâm TTTM là nguồn nhân 
lực có nhiệt huyết với nghề cùng 
trình độ chuyên môn đã được quốc 
tế công nhận: 20% cán bộ Trung 
tâm TTTM đạt chứng chỉ chuyên 
gia Tín dụng chứng từ (CDCS). 
Vietcombank đặt mục tiêu đến năm 
2020, 60% chuyên viên TTTM của 
ngân hàng đạt chứng chỉ chuyên 
gia này.

Được biết, Trung tâm TTTM được 
thành lập nhằm chuẩn hóa quy 
trình, chất lượng giao dịch TTTM 
cung ứng đến khách hàng; xây 
dựng chính sách và phát triển sản 
phẩm Thanh toán quốc tế - tài trợ 
thương mại nhằm mục đích đa 
dạng hóa và chuyên biệt hóa các 
sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu 
kinh doanh của khách hàng trong 
nước và khách hàng quốc tế. Dựa 
trên các phương thức thanh toán 
quốc tế truyền thống như: Chuyển 
tiền, Thư tín dụng chứng từ, Nhờ 
thu chứng từ, Vietcombank không 
ngừng xây dựng các sản phẩm 
chuyên biệt nhằm hướng tới việc 
đáp ứng mọi nhu cầu của khách 
hàng như: Bao thanh toán chuyên 
biệt, Thư tín dụng nội địa, Thư tín 
dụng nội bộ, Thư tín dụng nội bộ 
được thanh toán trước hạn EPLC, 
UPAS L/C, Chiết khấu nhanh.... 
Các sản phẩm chuyên biệt này là 

những giải pháp tiên phong, tạo ra 
phương thức thanh toán mới trên 
thị trường. Vietcombank đã thành 
lập đội ngũ chuyên trách phát triển 
sản phẩm cho khách hàng doanh 
nghiệp, sẵn sàng cung ứng sản 
phẩm chuyên biệt theo từng nhu 
cầu khách hàng. 

Cụ thể, tính chuyên nghiệp trong 
xử lý hồ sơ được nâng cao, giao 
dịch được xử lý một cách chuẩn 

hóa, đảm bảo được tiêu chí “Kịp 
thời – An toàn – Chính xác”, lượng 
giao dịch nhiều giúp cán bộ hiểu 
sâu hơn về nghiệp vụ, trau dồi 
thêm kiến thức và kinh nghiệm để 
tư vấn, đưa ra các khuyến nghị hợp 
lý cho khách hàng, cảnh báo cho 
khách hàng những yếu tố mang 
tính chất rủi ro, lừa đảo quốc tế 
trước khi khách hàng tiến hành 
thực hiện giao dịch. Có thể nói, đây 
chính là thế mạnh của Vietcombank 
để thu hút và giữ chân khách hàng 
và cũng là kênh tham vấn quan 
trọng cho doanh nghiệp Việt Nam 
khi thực hiện các giao dịch quốc tế. 
Ngoài ra, Vietcombank đang triển 
khai các chính sách cam kết chất 
lượng dịch vụ với một số khách 
hàng lớn và được các khách hàng 
đánh giá rất cao. 

Bên cạnh các dịch vụ TTQT-TTTM 
truyền thống như Tín dụng chứng 
từ, Nhờ thu, Chuyển tiền, Bảo lãnh, 
Bao thanh toán…Vietcombank đã 
nghiên cứu phát triển các sản phẩm 
mới như Bảo lãnh thanh toán thuế 
xuất nhập khẩu, Bao thanh toán 
chuyên biệt, Thư tín dụng trả chậm 
có thể thanh toán ngay (L/C UPAS), 
Chia sẻ rủi ro, Chuyển tiền KRW đi 
Hàn Quốc… Ngoài ra, chính sách 
giá của Vietcombank cũng rất hấp 
dẫn, đảm bảo mức phí cạnh tranh 
so với các ngân hàng khác. Hiện 
nay, Vietcombank đã triển khai áp 
dụng biểu phí linh hoạt với từng 
nhóm khách hàng và ưu đãi giảm 
phí để thu hút các khách hàng mới.

Ngoài ra, với nền tảng truyền 
thống là ngân hàng chuyên doanh 
về hoạt động ngoại thương của Việt 
Nam, Vietcombank có lợi thế trong 
việc xây dựng mạng lưới ngân hàng 
đại lý rộng khắp trên toàn thế giới. 
Đến nay, Vietcombank đã có quan 
hệ đại lý với hơn 1.800 ngân hàng 
tại hơn 176 quốc gia và vùng lãnh 
thổ trên toàn cầu. Các giải thưởng 
uy tín mà ngân hàng đạt được thời 
gian qua cũng đã chứng minh và 
khẳng định vị thế trong hoạt động 
đối ngoại nói chung, hoạt động 
TTQT-TTTM nói riêng. q

Thanh Toán quốc Tế Thanh Toán quốc Tế

Trung tâm TTTM: 
Đòn bẩy của Vietcombank

Là ngân hàng lớn luôn 
dẫn đầu hệ thống về 
chất lượng hoạt động, 
Vietcombank không 
ngừng học hỏi, áp 

dụng các tiến bộ mới của ngành 
ngân hàng và bắt kịp xu hướng 
chung thế giới. Một trong những 
điểm nhấn trong hoạt động của 

Vietcombank là đã triển khai thành 
công Dự án tập trung giao dịch Tài 
trợ thương mại (TTTM) trên toàn 
hệ thống và thành lập Trung tâm 
(TTTM) từ tháng 7/2014. Hiện nay 
Vietcombank là ngân hàng duy 
nhất tại Việt Nam có 2 trung tâm 
tác nghiệp (TTTM) tập trung, 1 tại 
Hà Nội và 1 tại T.p Hồ Chí Minh, đáp 

năm 2016, Vietcombank vinh dự được nhận 
3 giải thưởng: “ngân hàng cung cấp dịch vụ 
tài trợ thương mại tốt nhất Việt nam”, “ngân 
hàng phát hành và thanh toán thẻ tốt nhất Việt 
nam” và “ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt 
nam” do tạp chí the asian banker trao tặng tại 
hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo các ngân hàng 
châu á lần thứ 17 tổ chức tại hà nội. tạp chí 
trade Finance cũng đã trao giải thưởng “ngân 
hàng cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại tốt 
nhất Việt nam” cho Vietcombank  trong 8 năm 
liên tiếp (2008 - 2015).

Trí Dũng

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó TGĐ Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) nhận giải thưởng do tạp chí The Asian Banker trao tặng cho Vietcombank Ảnh: CTV

Vận chuyển hàng hóa tại cảng Hải Phòng  Ảnh: Trần Việt
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Thanh Toán quốc Tế Thanh Toán quốc Tế

FDI - góc nhìn từ nhà băng…

Khối doanh FDI đang 
dần đóng vai trò đầu 
tàu dẫn dắt nền kinh 
tế Việt Nam, cũng như 
đầu tàu trong các hoạt 

động giao thương với các quốc gia 
trên thế giới. Nắm bắt xu thế này, 
Vietcombank đã thành lập Phòng 
Khách hàng FDI tại Trụ sở chính để 
hỗ trợ chi nhánh trong công tác 
bán hàng, đồng thời kết nối chặt 
chẽ với các bộ phận liên quan tại 
Trụ sở chính nhằm sớm cung ứng 
được dịch vụ theo yêu cầu của KH 
FDI một cách nhanh nhất, tốt nhất. 
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện 
với Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó 
Tổng giám đốc Vietcombank để 
nhận diện rõ hơn về mảng khách 
hàng chiến lược này.

P.v: Chúng ta đã từng trải “thảm 
đỏ” để mời gọi các dự án FDI, song 
hậu quả là nhiều dự án bỏ dở, chậm 
triển khai… gây thất thoát, lãng phí 
tài nguyên. Sau nhiều năm, chúng 
ta đang bắt đầu sàng lọc các dự án 
FDI, ở Vietcombank việc sàng lọc 
các dự án FDI được tiến hành như 
thế nào?

Trả lời: Khi thẩm định, lựa chọn dự 
án FDI để tài trợ, Vietcombank tập 
trung đánh giá một số yếu tố quan 
trọng như: Lịch sử, kinh nghiệm hoạt 
động trong ngành của công ty mẹ: 
tuy dự án mới triển khai tại Việt Nam 
nhưng kinh nghiệm của công ty mẹ 
trong ngành là rất quan trọng để dự 
án có thể được triển khai hiệu quả 
trong xây dựng nhà máy, lắp đặt 
máy móc thiết bị, thiết kế quy trình 
sản xuất. Quan hệ với các đối tác, 
đặc biệt là đầu ra của dự án: đối với 
các dự án FDI mà chủ đầu tư tự triển 
khai tại Việt Nam có độ rủi ro cao về 
thị trường đầu ra thì rất khó tiếp cận 
nguồn vốn tín dụng của ngân hàng. 
Vietcombank ưu tiên lựa chọn các dự 
án FDI mà công ty mẹ đã có người 

mua truyền thống, ngành hàng đang 
trong giai đoạn phát triển tốt. 

Bên cạnh đó là còn là năng lực tài 
chính của chủ đầu tư, khả năng huy 
động đủ phần vốn tự có tham gia 
dự án: việc thẩm định được thông 
qua Báo cáo tài chính của công ty 
mẹ, thông tin xếp hạng tín dụng 
quốc tế, thông tin công bố (nếu là 
công ty niêm yết đại chúng). Kinh 
nghiệm, năng lực quản lý của Ban 
lãnh đạo: Nhân sự chủ chốt của 
dự án cần là những người có kinh 
nghiệm lâu năm trong ngành, từng 
đảm nhận các vị trí tương tự tại các 
quốc gia khác. Tính khả thi của dự án, 
độ nhạy, hiệu quả tài chính của dự 
án: Vietcombank sẽ căn cứ vào các 
thông số này để tư vấn, đàm phán 
với khách hàng về cơ cấu tài chính 
tối ưu cho khách hàng, tạo điều kiện 
để triển khai dự án, đồng thời đảm 
bảo khả năng trả nợ cho ngân hàng.

P.v:  “Tay không bắt giặc” là 

thực trạng của khá nhiều nhà đầu 
tư FDI khi đến Việt Nam bằng hai 
bàn tay trắng, sự phát triển của 
nhiều doanh nghiệp FDI hoàn 
toàn dựa vào nguồn vốn vay ngân 
hàng, việc đảm bảo tỷ lệ vốn vay/
vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 
FDI được Vietcombank chuẩn hóa 
như thế nào?

Trả lời: Tình trạng này chủ yếu xuất 
hiện ở các doanh nghiệp FDI hoạt 
động trong lĩnh vực gia công, đến 
Việt Nam để tận dụng ưu đãi về thuế, 
chi phí đất và nhân công rẻ. Những 
doanh nghiệp này thường dùng vốn 
tự có xây dựng nhà xưởng, nhập 
khẩu máy móc dây chuyền giá trị 
không lớn nhưng nâng khống giá trị, 
tạo ra mức vốn góp ảo. Do đó, trong 
quá trình thẩm định, Vietcombank 
luôn đặc biệt chú trọng đánh giá: 
Năng lực tài chính, nguồn gốc tiền 
vốn góp của chủ đầu tư; Định giá kĩ 
dây chuyền máy móc; Mức độ đầu tư 
vào Tài sản cố định, chi phí thuê đất 
(trả tiền hàng năm hay trả tiền một 
lần) để đánh giá đúng mức vốn chủ 
sở hữu thực sự, từ đó kiểm soát tỷ lệ 
vốn vay/vốn chủ sở hữu hợp lý.

P.v: Ngân hàng Nhà nước đang 
quyết liệt triển khai dự án tín dụng 
xanh, gắn tín dụng với bảo vệ môi 
trường, sinh thái đối với các doanh 
nghiệp, ở Vietcombank “tín dụng 
xanh” được triển khai như thế 
nào, đặc biệt là đối với các doanh 
nghiệp FDI?

Trả lời: Các doanh nghiệp FDI có 
hệ thống xử lý thải bài bản, thực 
hiện nghiêm túc kiểm soát thải 
được Vietcombank đánh giá cao 
bởi thực tế chi phí đầu tư vào hạng 
mục này rất lớn và thể hiện doanh 
nghiệp cam kết làm ăn lâu dài, bài 
bản tại Việt Nam. Đối với các dự án 
thuộc danh mục “tín dụng xanh”, 
Vietcombank luôn dành các chính 
sách ưu đãi nhất về giá cũng như 

điều kiện tín dụng để tạo điều kiện 
cho việc triển khai dự án được thuận 
lợi, hiệu quả. Đồng thời, Vietcombank 
cũng đang xúc tiến việc hợp tác với 
các Tổ chức tín dụng, đối tác nước 
ngoài để thiết kế các sản phẩm Tín 
dụng xanh nhằm tạo điều kiện tiếp 
cận tín dụng cho các doanh nghiệp/
dự án thuộc lĩnh vực này. 

P.v: Thực tế thời gian qua cho 
thấy nhiều doanh nghiệp FDI đã 
“ôm nợ” ra đi, để lại cho các ngân 
hàng khoản nợ không hề nhỏ kèm 
với đó là nhiều hệ lụy trong công tác 
thu hồi nợ, Vietcombank đã phòng, 
tránh vấn đề này như thế nào?

Trả lời: Thực trạng này liên quan tới 
tình trạng một số doanh nghiệp FDI 
với giá trị vốn chủ sở hữu góp vào 
để triển khai dự án không lớn. Đồng 
thời, số vốn đầu tư này cũng được 
thu hồi sau một thời gian ngắn hoạt 
động thông qua việc nâng khống 
giá trị máy móc nhập khẩu và hoạt 
động chuyển giá. Lúc đó, doanh 
nghiệp chỉ còn là một nhà máy gia 
công có giá trị thấp, không có kế 
hoạch mở rộng hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong trung và dài hạn. 
Do đó, khi hoạt động sản xuất kinh 
doanh gặp bất lợi, doanh nghiệp FDI 

sẽ không có ý định tháo gỡ khó khăn 
(đầu tư thêm vốn góp, tìm kiếm bạn 
hàng …) mà lựa chọn việc xách vali 
về nước để tránh phải trả các khoản 
nợ cho ngân hàng (khi đó đã vượt 
nhiều lần giá trị của doanh nghiệp). 
Vietcombank luôn thẩm định, đánh 
giá kĩ các nội dung nêu trên, từ đó 
xác định hạn mức và hình thức cấp 
tín dụng phù hợp, vừa hạn chế rủi ro 
cho ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo 
doanh nghiệp tiếp cận được nguồn 
vốn tín dụng (sử dụng sản phẩm bao 
thanh toán, chiết khấu hóa đơn…).

P.v: Vietcombank có những sản 
phẩm đặc thù nào để thu hút các 
doanh nghiệp FDI đến với mình? 
Đối với các doanh nghiệp lớn, có 
tiềm năng, Vietcombank có ưu đãi 
gì đặc biệt không?

Trả lời:  Hiện nay Vietcombank 
quan hệ với khoảng 10.000 doanh 
nghiệp trong tổng số 17.000 doanh 
nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt 
Nam. Vietcombank đã và đang cung 
cấp các sản phẩm chủ chốt, là trong 
các lĩnh vực là thế mạnh truyền 
thống như: Quản lý tài khoản: 
bao gồm tài khoản vốn đầu tư, tài 
khoản thanh toán kết hợp dịch vụ 
trả lương, dịch vụ thanh toán thuế 

điện tử, quản lý vốn tập trung… 
Đồng thời, Vietcombank cũng đặc 
biệt chú trọng cải tiến sản phẩm 
Internet Banking để đáp ứng nhu 
cầu của các doanh nghiệp FDI vốn 
đã quen sử dụng các sản phẩm tiên 
tiến của các ngân hàng trên thế giới. 
Tín dụng: với nguồn thanh khoản 
dồi dào, chi phí đầu vào thấp và 
kinh nghiệm lâu năm, Vietcombank 
luôn cung cấp cho khách hàng các 
sản phẩm tín dụng với lãi suất cạnh 
tranh, các điều kiện tín dụng linh 
hoạt, phù hợp với đặc điểm của các 
doanh nghiệp FDI. Vietcombank 
cũng đang đẩy mạnh triển khai sản 
phẩm Bao thanh toán chuyên biệt, 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp FDI 
có đầu ra tốt sẽ được cấp tín dụng 
với hạn mức cao, lãi suất ưu đãi. Mua 
bán ngoại tệ, Thanh toán quốc tế: 
Vietcombank luôn nắm giữ vị trí số 
1 trên thị trường trong lĩnh vực mua 
bán ngoại tệ, thanh toán xuất nhập 
khẩu. Đây cũng là những nhu cầu 
quan trọng của các doanh nghiệp 
FDI vốn hoạt động nhiều trong lĩnh 
vực xuất nhập khẩu. Vietcombank 
cũng đã triển khai chương trình 
điều hòa tỷ giá, hỗ trợ các chi nhánh 
về giá mua bán ngoại tệ với khách 
hàng, từ đó thu hút dòng tiền của 
khách hàng tập trung về Chi nhánh, 
thu được lợi ích tổng thể.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp 
FDI lớn, Vietcombank thiết kế các gói 
giải pháp Tài chính ngân hàng tổng 
thể có tính chất “may đo”, đảm bảo 
khách hàng được cung cấp tất cả các 
sản phẩm với mức giá cạnh tranh 
nhất với những điều kiện rất linh 
hoạt, tương xứng với quy mô giao 
dịch tại Vietcombank. Doanh nghiệp 
FDI khi lựa chọn Vietcombank là 
ngân hàng giao dịch chính sẽ yên 
tâm vì có một định chế tài chính 
hàng đầu Việt Nam hỗ trợ hoạt động 
sản xuất kinh doanh của mình tại 
Việt Nam, luôn đồng hành cùng 
doanh nghiệp trong các giai đoạn 
thuận lợi cũng như khó khăn, trên 
cơ sở thiện chí của hai bên, hợp tác 
cùng phát triển. 

P.v: Xin cảm ơn Bà về cuộc trò 
chuyện này! q

QUỲnh ANH

Hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp FDI  Ảnh: Trần Việt

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng giám đốc Vietcombank
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Sự kiện Sự kiện

Ngoài ra, trong phần 
đánh giá, Moody’s 
nhấn mạnh điểm khác 
biệt và có quan điểm 
tích cực về hoạt động 

kiểm soát chất lượng tài sản của 
Vietcombank so với các ngân hàng 
khác. “Các chỉ số về chất lượng tài 
sản của Vietcombank là vượt trội 
hơn hầu hết các ngân hàng còn lại 
trong ngành” - Báo cáo xếp hạng 
tín nhiệm của Moody’s cho biết.

Với hoạt động ổn định và đặt mục 
tiêu phát triển bền vững để trở thành 
ngân hàng số 1 Việt Nam, 1 trong 

300 tập đoàn tài chính ngân hàng 
lớn nhất thế giới và được quản trị 
theo các thông lệ quốc tế tốt nhất 
vào năm 2020, Vietcombank hiện 
cũng duy trì vị thế dẫn đầu trên 
nhiều bảng xếp hạng quan trọng do 
các tổ chức uy tín quốc tế công bố 
như: “Top 2.000 công ty đại chúng 
lớn và quyền lực nhất thế giới”; “Top 
500 ngân hàng hàng đầu thế giới”; 
“Top 500 thương hiệu ngân hàng 
có giá trị lớn nhất thế giới”, “Top 300 
công ty năng động nhất Châu Á” và 
“Top 1.000 thương hiệu hàng đầu 
châu Á”…  q

Thanh hẢI

Moody’s xếp hạng tín nhiệm 
Vietcombank dẫn đầu 
trong các ngân hàng tại Việt Nam
Sau khi phát hành Thông cáo báo chí về kết quả xếp hạng tín nhiệm Vietcombank, ngày 3/8/2016, Moody’s đã 
công bố Báo cáo xếp hạng tín nhiệm đầy đủ về Vietcombank với những đánh giá tích cực. Kết quả xếp hạng tín 
nhiệm của Vietcombank là B1 (với tư cách là nhà phát hành nội tệ, ngoại tệ; tiền gửi nội tệ) và B2 (đối với tiền 
gửi ngoại tệ), triển vọng ổn định, dẫn đầu trong các ngân hàng tại Việt Nam.

 

Xếp 
hạng 
tín 
nhiệm 
cơ sở
(BCA)

Điểm cộng 
thăng hạng 
do hỗ trợ 
từ Chính 
phủ trong 
trường hợp 
vỡ nợ

Xếp hạng 
tiền gửi 
nội tệ
(Local 
currency 
deposit 
ratings)

Vietcombank b2 +1 B1
VietinBank b3 +2 B1
BIDV caa1 +3 B1
Military Bank (MB) caa1 +1 B3
Sacombank caa1 +1 B3

BảNg kếT Quả xếp hạNg TíN NhiệM của MộT số 
NgâN hàNg Tại ViệT NaM do Moody’s côNg Bố

Trụ sở chính Vietcombank. 
 Ảnh: Duy Thanh Sáng ngày 10/8/2016, 

Đoàn đại biểu Công 
đoàn ngành Tài chính 
– Ngân hàng Hàn Quốc 
(KFIU) gồm 5 thành 

viên, do ông Hong Wan Yub - Phó 
Chủ tịch KFIU làm trưởng đoàn đã 
đến thăm và làm việc với Công đoàn 
Vietcombank. Tham dự buổi tiếp về 
phía Công đoàn ngành Ngân hàng 
Việt Nam có bà Phạm Phương Lan  - 
Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng 
Việt Nam; đại diện Ban Tổ chức và 
Quan hệ quốc tế; Về phía Lãnh đạo 
và Công đoàn Vietcombank có ông 
Nguyễn Danh Lương - UV HĐQT, Phó 
Tổng giám đốc; ông Trần Phúc Cường 
- Phó Chủ tịch thường trực Công 
đoàn cùng các cán bộ chuyên trách 
Công đoàn Vietcombank.

Tại buổi làm việc thay mặt Ban 
chấp hành Công đoàn Vietcombank, 
ông Trần Phúc Cường đã giới thiệu 

khái quát về mô hình tổ chức, chức 
năng nhiệm vụ, kết quả hoạt động 
công đoàn, mối quan hệ phối hợp hỗ 
trợ chặt chẽ giữa Công đoàn và người 
sử dụng lao động, tình hình hoạt 

động kinh doanh, công tác an sinh xã 
hội của Vietcombank và Công đoàn 
Vietcombank, đồng thời khẳng định: 
Bằng trí tuệ và tâm huyết, các thế hệ 
cán bộ nhân viên Vietcombank đã, 
đang và sẽ luôn nỗ lực để xây dựng 
Vietcombank phát triển ngày một 
bền vững, với mục tiêu đến năm 
2020 đưa Vietcombank trở thành 
Ngân hàng số 1 tại Việt Nam, là 1 
trong 300 tập đoàn ngân hàng tài 
chính lớn nhất thế giới và được quản 
trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Thay mặt Đoàn đại biểu KFIU, ông 
Hong Wan Yub - Phó chủ tịch Công 
đoàn, Trưởng đoàn đã cảm ơn Ban 
lãnh đạo cũng như Ban chấp hành 
công đoàn Vietcombank đã dành 
thời gian đón tiếp đoàn, đánh giá cao 
vai trò của Công đoàn Vietcombank 
trong bảo vệ người lao động và thực 
hiện công tác an sinh xã hội cũng 
như tổ chức các hoạt động phong 
trào, tuyên truyền giáo dục đoàn 
viên, lao động chấp hành tốt nội quy 
lao động, văn hóa doanh nghiệp. 

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã 
trao đổi thân mật những nội dung 
mà hai bên cùng quan tâm, kinh 
nghiệm hoạt động công đoàn, tổ 
chức các phong trào văn hóa, thể 
thao,… Buổi làm việc diễn ra trong 
không khí cởi mở, hiểu biết lẫn nhau, 
góp phần tăng cường tình đoàn kết, 
hữu nghị giữa Công đoàn ngành Tài 
chính-Ngân hàng Hàn Quốc với Công 
đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam nói 
chung và Công đoàn Vietcombank 
nói riêng. q

ĐỨC NAM

Đoàn đại biểu Công đoàn 
ngành Tài chính - Ngân hàng 
Hàn Quốc thăm, làm việc 
với Công đoàn Vietcombank

Ông Nguyễn Danh Lương - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vietcombank (bên phải) 
nhận quà lưu niệm từ Công đoàn ngành Tài chính Hàn Quốc Ảnh: Đức Nam

Toàn cảnh buổi làm việc  Ảnh: Đức Nam
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Tham dự lễ ký, về phía 
Vietcombank có Chủ 
tịch HĐQT Nghiêm Xuân 
Thành; Phó TGĐ Phạm 
Thanh Hà -Chủ tịch Ủy 

ban hợp tác Vietcombank - Mizuho 
và một số trưởng phòng, ban, 
trung tâm tại Trụ sở chính. Về phía 
Mizuho có ông Nobuhide Hayashi 
– Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 
Mizuho bank và một số lãnh đạo 
cấp cao của Mizuho bank. 

Theo Biên bản ghi nhớ được ký 
kết, hai bên thống nhất sẽ thảo luận 
và đàm phán theo hướng tiếp tục 

duy trì mối quan hệ hợp tác chiến 
lược sau khi kết thúc giai đoạn hợp 
tác 5 năm (sau khi Hợp đồng mua cổ 
phần hết giai đoạn hạn chế chuyển 
nhượng (lock-up period) vào cuối 
năm nay). Theo nội dung bản ghi 
nhớ, Mizuho sẽ tiếp tục là đối tác 
chiến lược dài hạn của Vietcombank 
với việc duy trì sở hữu 15% vốn cổ 
phần tại Vietcombank.

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo 
cấp cao hai ngân hàng đều nhất trí 
đánh giá cao thành công của hai 
bên trong giai đoạn hợp tác vừa qua. 
Chủ tịch Viecombank trân trọng ghi 

nhận những nỗ lực và đóng góp 
của Mizuho trong việc chia sẻ kinh 
nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác 
kinh doanh với Vietcombank. Trong 
5 năm qua, gần 300 phiên hỗ trợ kỹ 
thuật, gần 20 khóa đào tạo đã được 
tổ chức; hàng trăm cán bộ đã được 
đào tạo; hai bên cũng đã hợp tác 
chặt chẽ trong việc tiếp cận các 
khách hàng FDI Nhật Bản với hơn 
210 khách hàng doanh nghiệp mới, 
trên 63 ngàn khách hàng cá nhân 
mới đã được phát triển. Thông qua 
đội ngũ chuyên gia trực tiếp làm 
việc tại Vietcombank, các hoạt động 
hợp tác và hỗ trợ đã được thúc đẩy 
và xúc tiến mạnh mẽ ngày càng trở 
nên sâu rộng và thiết thực hơn. Chủ 
tịch Mizuho Bank đã gửi lời cảm 
ơn sâu sắc tới Vietcombank – ngân 
hàng hàng đầu tại Việt Nam đã có 
một giai đoạn phát triển hiệu quả, 
bền vững, mang lại những giá trị 
to lớn cho hoạt động đầu tư của 
Mizuho thời gian qua. Chia sẻ về 
định hướng đầu tư của Mizuho, 
ông Hayashi cho biết, việc đầu tư 
vào Vietcombank không chỉ có ý 
nghĩa chiến lược đối với Mizuho 
tại thị trường Việt Nam mà còn là ở 
khu vực Đông Á, phù hợp với định 
hướng của Mizuho  trong hoạt 
động đầu tư vốn tại thị trường nước 
ngoài.

Mizuho là một trong ba tập đoàn 
tài chính lớn nhất tại Nhật Bản, top 
20 tập đoàn tài chính toàn cầu với 
sự hiện diện tại 54 thành phố lớn 

trên khắp thế giới. Cuối năm 2011, 
Mizuho đã trở thành cổ đông chiến 
lược của Vietcombank bằng việc sở 
hữu 15% vốn điều lệ. Theo đánh giá 
của giới đầu tư, cho đến nay đây là 
thương vụ đầu tư hiệu quả nhất của 
doanh nghiệp nước ngoài tại Việt 
Nam.

Vietcombank là NHTM Việt Nam 
có quy mô tổng tài sản trên 31 tỷ 
USD, hoạt động an toàn, lành mạnh, 

minh bạch, chuẩn mực và đạt hiệu 
quả cao. Trong những năm gần đây, 
Vietcombank đã có những bứt phá 
mạnh mẽ với kết quả hoạt động kinh 
doanh ấn tượng và đang từng bước 
hiện thực hóa mục tiêu trở thành 
ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một 
trong 300 tập đoàn tài chính ngân 
hàng lớn nhất thế giới được quản trị 
theo các thông lệ tốt nhất.

Sau lễ ký kết Biên bản ghi nhớ, Ủy 

ban hợp tác Vietcombank – Mizuho 
đã có phiên họp thường kỳ và trao 
đổi, cụ thể hoá các nội dung của 
Biên bản ghi nhớ. Một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban 
hợp tác xác định trong thời gian tới 
là nỗ lực đàm phán đi tới thống nhất 
và chính thức ký Thỏa thuận tiếp tục 
hợp tác chiến lược giữa hai bên vào 
tháng 11/2016.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, 
đoàn lãnh đạo cấp cao Vietcombank 
cũng đã có một số buổi làm việc với 
lãnh đạo Tập đoàn Mizuho, lãnh đạo 
Mizuho Bank, nghe chia sẻ về Chiến 
lược trung – dài hạn của tập đoàn 
Mizuho, chiến lược hoạt đông bán lẻ, 
chính sách phân tách chi nhánh theo 
định hướng kinh doanh, hoạt động 
phòng chống rửa tiền, công tác quản 
trị rủi ro, hoạt động của Ủy ban kiểm 
toán… 
Chuyến công tác của Chủ tịch HĐQT 
và đoàn Vietcombank tại Tokyo đã 
thành công tốt đẹp, đánh dấu một 
giai đoạn hợp tác hiệu quả và mở 
ra một giai đoạn phát triển mới hứa 
hẹn tiếp nối những thành công cho 
Vietcombank và Mizuho. q

cuối năm 2011, 
mizuho đã trở 
thành cổ đông 
chiến lược của 
Vietcombank 
bằng việc sở 
hữu 15% vốn 
điều lệ. theo 
đánh giá của 
giới đầu tư, 
cho đến nay 
đây là thương 
vụ đầu tư hiệu 
quả nhất của 
doanh nghiệp 
nước ngoài tại 
Việt nam.

LÊ hOÀng TÙng - TSC

Vietcombank và Mizuho ký kết 
Biên bản ghi nhớ (MoU) về việc tiếp 
tục duy trì quan hệ đối tác chiến lược
Ngày 28/7/2016 tại trụ sở tập đoàn Mizuho, Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra Lễ ký kết Biên 
bản ghi nhớ về việc tiếp tục duy trì quan hệ đối tác chiến lược giữa Vietcombank và 
Mizuho Bank.

Sự kiện Sự kiện

Lãnh đạo cấp cao hai ngân hàng ký Biên bản ghi nhớ (MoU) Ảnh: Lê Hoàng Tùng

Chủ tịch Vietcombank Nghiêm Xuân Thành và Chủ tịch kiêm TGĐ Mizuho Bank Nobuhide Hayshi trao Biên bản 
ghi nhớ Ảnh: Lê Hoàng Tùng

Đoàn Vietcombank làm việc cùng Đoàn Mizuho Ảnh: Lê Hoàng Tùng
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Sự kiện Sự kiện

Thực hiện Kế hoạch số 05-
KH/ĐUK ngày 27/4/2016 
của Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương về 
việc tổ chức học tập, quán 

triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng, sáng ngày 23/7/2016, Đảng 
ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị 
trực tuyến lần đầu tiên học tập, 
quán triệt, triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểutoàn quốc lần 
thứ XII của Đảng. Tham dự Hội nghị 
về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
TW có đồng chí Hoàng Giang - Ủy 
viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ 
chức; đồng chí Nguyễn Văn Tám - 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng 
ủy Khối Doanh nghiệp TW; Báo cáo 
viên của Hội nghị GS.TS Lê Hữu 
Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội đồng lý 
luận Trung ương. Về phía Đảng bộ 
Vietcombank có Đồng chí Vũ Tiến 
Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng 
ủy; đồng chí Phạm Thanh Hà - Ủy 
viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám 
đốc; đồng chí Phùng Nguyễn Hải 
Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Kế 
toán trưởng; đồng chí Huỳnh Song 

Hào - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ, Trưởng Văn phòng Đại diện khu 
vực Phía Nam cùng sự có mặt của 
cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở 
thuộc Đảng bộ Vietcombank cùng 
với hơn 1.300 đại biểu học tập tại 31 
điểm cầu của toàn Đảng bộ. 

Phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí 

Chiều ngày 25/7/2015, 
tại Trụ sở chính 198 
Trần Quang Khải, 
Hoàn Kiếm,  Hà Nội, 
Đảng bộ Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị 
Ban chấp hành mở rộng (kỳ họp 
thứ 5 - nhiệm kỳ 2015-2020), sơ kết 
công tác Đảng 6 tháng đầu năm và 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm với thành phần tham dự gồm 
các đồng chí là Ủy viên Ban chấp  
hành; Ủy viên Ủy ban kiểm tra, lãnh 
đạo các Ban Tham mưu của Đảng 
ủy. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành 
- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW 
- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 
đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy trình bày Báo 
cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng 
đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 

6 tháng cuối năm 2016. Theo đó 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(NHNN) cùng với tinh thần đoàn kết, 
đồng lòng, nỗ lực của tập thể cán 
bộ, đảng viên và người lao động, 
Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo, 
chỉ đạo toàn hệ thống hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị và công tác xây 
dựng Đảng, góp phần xây dựng 
Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 
đưa hệ thống Vietcombank ngày 
càng phát triển. Công tác xây dựng 
Đảng tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt, 
phương thức lãnh đạo được đổi 
mới, phù hợp với hoạt động kinh 
doanh, đảm bảo tính dân chủ, công 
khai, minh bạch trong mọi hoạt 
động. Vietcombank đã tuân thủ các 
quy định của NHNN về lãi suất, tỷ 
giá, góp phần ổn định thị trường 
tiền tệ; chú trọng giải ngân cho 5 
lĩnh vực ưu tiên, dư nợ cho vay 5 lĩnh 

Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường 
trực Đảng ủy Vietcombank nhấn 
mạnh: Để tổ chức triển khai thực 
hiện Nghị quyết có hiệu quả, đưa 
Nghị quyết của Đảng vào cuộc 
sống, chúng ta cần quán triệt sâu 
sắc, việc học tập, triển khai Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng và 
coi đây là đợt sinh hoạt chính trị 
sâu rộng, có tầm quan trọng đặc 
biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về 
nhận thức, thống nhất ý chí và 
hành động trong toàn thể cán bộ, 
đảng viên, người lao động của 
Vietcombank. Đồng chí cũng đề 
nghị trong quá trình học tập, triển 
khai thực hiện Nghị quyết cần 
bám sát vào các mục đích, yêu cầu, 
nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của 
Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Trung 
ương, Đảng ủy Khối và Kế hoạch 
của Đảng ủy Vietcombank.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được 
nghe GS.TS Lê Hữu Nghĩa - Phó Chủ 
tịch Hội đồng lý luận Trung ương 
quán triệt các nội dung chính của 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng,  nội dung của 
Nghị quyết nêu rõ: Qua 30 năm đổi 
mới, đất nước ta đã đạt được những 
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; 
đồng thời cũng còn nhiều vấn đề 
lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu 
kém cần phải tập trung giải quyết, 
khắc phục để tiếp tục đưa đất nước 
phát triển nhanh, bền vững hơn.

Nghị quyết Đại hội 12 cũng nêu 
lên mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu 
quan trọng và 6 nhiệm vụ trọng 
tâm trong 5 năm 2016 – 2020…

Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm 
túc, Hội nghị đã thành công tốt 
đẹp. q

vực ưu tiên chiếm ~40% tổng dư nợ 
tín dụng của Vietcombank; đồng 
hành, chia sẻ cơ hội kinh doanh có 
hiệu quả đối với Doanh nghiệp Nhà 
nước (DNNN) hoạt động có hiệu 
quả; tỷ trọng dư nợ của DNNN tại 
Vietcombank chiếm ~23,3% tổng 
dư nợ; tích cực tham gia các dự án 
trọng điểm quốc gia, góp phần phát 
triển kinh tế xã hội… Nhiệm vụ 
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 
là quán triệt triển khai và thực hiện 
nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị 
của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng 
Nhà nước về điều hành chính sách 
tiền tệ; Tiếp tục đẩy mạnh các mặt 
hoạt động kinh doanh; Chú trọng 
nâng cao hiệu quả công tác quản 
trị điều hành, kiên định công tác 
khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm. 
Thực hiện các chương trình đổi mới 
chất lượng dịch vụ; tăng cường phát 
triển khách hàng mới; gia tăng thị 
phần giao dịch của khách hàng hiện 
hữu. Đẩy mạnh bán chéo giữa bán 
buôn và bán lẻ nhằm khai thác tổng 
thể mối quan hệ với khách hàng…

Hội nghị cũng đã nhất trí và 
thông qua: Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Khối DNTW lần thứ II và Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XII; Đánh giá kết quả 5 năm thực 
hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính 
trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh cũng như Nghị quyết chuyên 
đề thực hiện Văn hóa Vietcombank. 

 Sau 1/2 ngày làm việc khẩn 
trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban 
Chấp hành Đảng bộ Vietcombank 
kỳ họp thứ 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020 
đã thành công tốt đẹp. q

ĐỨC NAM ĐỨC NAM

Đảng ủy Vietcombank tổ chức 
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đảng bộ Vietcombank tổ chức Hội nghị 
BCH mở rộng và triển khai nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm

Toàn cảnh Hội nghị
 Ảnh: Đức Nam

GS.TS Lê Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt các nội 
dung chính của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ảnh: Đức Nam

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Hội nghị
 Ảnh: Đức Nam
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Sáng ngày 11/8/2016, 
tại Trụ sở chính Ngân 
hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam 
(Vietcombank), Đảng 

ủy Trụ sở chính (TSC) đã tổ chức Hội 
nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở 
rộng kỳ thứ 16. Thành phần tham 
dự Hội nghị gồm có các đồng chí 
Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT 
Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực 
thuộc cùng các cán bộ chuyên trách 
công tác Đảng. Đồng chí Nguyễn 
Danh Lương - Bí thư Đảng ủy TSC, 
Phó Tổng giám đốc Vietcombank 
chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm 
Thanh Hà  - Ủy viên Ban Thường vụ, 
Phó Tổng giám đốc Vietcombank 
thông qua dự thảo báo cáo kết quả 
công tác 6 tháng đầu năm và triển 
khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2016. Báo cáo nêu rõ: Dưới sự chỉ 
đạo của Đảng uỷ - Ban lãnh đạo 
Vietcombank, Đảng uỷ TSC đã làm 

tốt vai trò là cơ quan đầu não của 
Hệ thống trong việc triển khai, thực 
hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết 
của Đảng, Chính phủ, các văn bản 
chỉ đạo của NHNN nhằm góp phần 
ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 
phát; định hướng chính sách, quản 
trị điều hành toàn hệ thống, quyết 
liệt phấn đấu thực hiện các nhiệm 
vụ đề ra. Bên cạnh đó tập trung chỉ 
đạo các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo 
các Phòng/Ban/Trung tâm thực 
hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của 
Đảng, Chính phủ; định hướng và 
các giải pháp điều hành chính sách 
tiền tệ của NHNN; bám sát diễn biến 
của thị trường, nhạy bén, quyết liệt 
trong chỉ đạo điều hành vì vậy trong 
6 tháng đầu năm đã thực hiện tốt 
các chỉ tiêu kinh doanh và đạt được 
những kết quả đáng ghi nhận. Trong 
6 tháng đầu năm  2016, các chỉ tiêu 
đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 
trước như: Tăng trưởng tổng tài sản, 
huy động vốn; thanh toán XNK, kinh 

Nhân kỷ niệm 87 năm 
ngày thành lập Công 
đoàn Việt Nam, sáng 
22/07/2016, tại Hà Nội, 
Công đoàn Ngân hàng 

Việt Nam (CĐ NHVN) đã tổ chức Hội 
nghị tôn vinh Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở (CĐCS) tiêu biểu lần thứ nhất 
(giai đoạn 2013-2015). Tham dự Hội 
nghị có ông Nguyễn Kim Anh - Ủy 
viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng 
ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc 
NHNN VN; đại diện lãnh đạo các 
CĐCS tiêu biểu trong ngành và 89 
đ/c là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu từ 
858 CĐCS trong hệ thống được tôn 
vinh tại Hội nghị.

Đây là lần đầu tiên CĐ NHVN 
tổ chức tôn vinh cán bộ CĐCS có 
thành tích tiêu biểu trong hoạt 
động công đoàn.

Hơn 20 năm qua, hoạt động của 

CĐ NHVN đã từng bước khẳng 
định vị trí quan trọng của mình đối 
với sự phát triển của ngành Ngân 
hàng. Trong quá trình hoạt động, 
CĐ NHVN luôn không ngừng hoàn 
thiện bộ máy tổ chức và đổi mới 
phương pháp hoạt động để phù 
hợp với từng giai đoạn phát triển 
của Ngành, của đất nước, thực sự 
trở thành một tổ chức đại diện và 
bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 
người lao động, đồng thời góp 
phần xây dựng ngành Ngân hàng 
ngày càng phát triển hiện đại, bền 
vững, hội nhập quốc tế.

Là tổ chức công đoàn cơ sở vững 
mạnh của CĐ NHVN, trong thời 
gian qua Công đoàn Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam - 
Vietcombank đã có những đổi mới 
trong hoạt động theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội V - CĐ NHVN, 

doanh ngoại tệ…. Hội nghị cũng đã 
nghe đại diện một số chi bộ thảo 
luận những khó khăn và thuận lợi 
về hoạt động của các mảng trong 
năm 2016 cũng như nhất trí cao với 
báo cáo mà Ban chấp hành Đảng 
bộ đề ra.

Kết luận Hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Danh Lương - Bí thư Đảng 
ủy nhấn mạnh: Trong bối cảnh nền 
kinh tế, chính trị thế giới còn tiếp 
tục có những diễn biến phức tạp, 
do vậy nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2016 sẽ còn rất nhiều khó khăn và 
thách thức; các chi bộ trực thuộc, 
lãnh đạo các Trung tâm/Phòng/Ban 
cần tiếp tục nêu cao hơn nữa vai 
trò là đơn vị chỉ đạo, điều hành về 
chính sách; tập trung thực hiện tốt 
các giải pháp đổi mới, tăng cường 
công tác quản trị điều hành và phấn 
đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh 
doanh năm 2016 của Trụ sở chính 
mà Hội đồng quản trị và Ban lãnh 
đạo Vietcombank giao cho. q

đó là đổi mới về nội dung, phương 
pháp hoạt động; tập trung hướng 
về cơ sở, nâng cao năng lực tham 
gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người lao động; xây dựng 
tổ chức công đoàn phát triển mạnh 
về số lượng và chất lượng, đề cao 
giá trị đạo đức nghề nghiệp, góp 
phần đưa ngành Ngân hàng phát 
triển An toàn - Hiệu quả - Bền 
vững. Với các hoạt động thiết thực, 
Công đoàn Vietcombank đã gia 
tăng tính gắn bó, đoàn kết của cán 
bộ viên chức đối với tập thể, cơ 
quan; xây dựng khối đoàn kết vững 
mạnh và triển khai nhiều phong 
trào, nhiều chương trình an sinh xã 
hội có ý nghĩa.

Tại Hội nghị, 9 đại biểu của 
Vietcombank đã vinh dự được tôn 
vinh là những Chủ tịch CĐCS tiêu 
biểu giai đoạn 2013-2015 gồm: 
ông Nguyễn Danh Lương – Phó 
Tổng giám đốc, Chủ tịch CĐCS Trụ 
sở chính; ông Nguyễn Hữu Đức 
– Phó giám đốc, Chủ tịch CĐCS 
Vietcombank Đà Nẵng; bà Nghiêm 
Thị Minh Thúy - Phó giám đốc, 
Chủ tịch CĐCS Vietcombank Vĩnh 
Phúc; ông Trần Văn Tiết - Phó giám 
đốc, Chủ tịch CĐCS Vietcombank 
Gia Lai; bà Đỗ Thị Loan - Phó giám 
đốc, Chủ tịch CĐCS Vietcombank 
Quảng Ninh; bà Nguyễn Thị Tố 
Hương - Phó giám đốc, Chủ tịch 
CĐCS Vietcombank Nam Sài 
Gòn; bà Phạm Thị Hương Giang 
- Phó giám đốc, Chủ tịch CĐCS 
Vietcombank Sở giao dịch; ông 
Nguyễn Hồng Chung - Phó giám 
đốc, Chủ tịch CĐCS Vietcombank 
Quảng Ngãi; ông Trần Văn Hiến 
- Phó giám đốc, Chủ tịch CĐCS 
Vietcombank Vinh. q

ĐỨC NAM

DUy THANH

Đảng bộ TSC tổ chức Hội nghị 
BCH Đảng bộ mở rộng kỳ thứ 16

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức 
Hội nghị tôn vinh Chủ tịch CĐCS tiêu biểu

Sự kiện Sự kiện

Đồng chí Nguyễn Danh Lương - Bí thư Đảng ủy TSC Vietcombank chủ trì Hội nghị Ảnh: Đức Nam

Ảnh: Duy Thanh
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Sự kiện Sự kiện

Tại Hội nghị đồng chí Trần 
Phúc Cường - Phó chủ 
tịch thường trực Công 
đoàn Vietcombank đã 
báo cáo về hoạt động 

công đoàn Vietcombank trong 6 
tháng đầu năm và phương hướng 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, 
theo đó: Trong 6 tháng đầu năm 
2016, hoạt động Công đoàn đã đạt 
nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đoàn 
viên lao động (ĐVLĐ) Vietcombank 
đã thực hiện tốt các chủ trương 
của Đảng, Chính phủ, ngành Ngân 
hàng; nêu cao ý thức chấp hành 
nghiêm túc Quy chế nội quy lao 
động, Thoả ước lao động tập thể, 
Văn hoá Vietcombank. Tình hình 
CNVCLĐ Vietcombank ổn định, đời 
sống, thu nhập tăng cao hơn so 
với năm 2015 và các năm trước và 
ở mức cao trong hệ thống ngân 
hàng. Cán bộ, đoàn viên, người 
lao động Vietcombank luôn tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, 
Ban Điều hành đồng thời chia sẽ 
những khó khăn đối với từng đơn 
vị, với ngành Ngân hàng, yên tâm 
công tác, cùng nhau đoàn kết phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh 
doanh của Vietcombank năm 2016. 

Công đoàn Vietcombank thường 
xuyên phát động phong trào thi 
đua lao động giỏi, lao động sáng 
tạo, phát huy cải tiến trong mọi 
lĩnh vực, hoạt động ngân hàng thể 
hiện rõ nét đẹp đạo đức của cán bộ 
Vietcombank.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ 
tịch thường trực Công đoàn NHVN 
Nguyễn Văn Tân đã biểu dương nỗ 
lực của Công đoàn Vietcombank 
trong thời gian qua. Thành tích đạt 
được thể hiện những nỗ lực không 
ngừng của Vietcombank trong cải 
thiện môi trường làm việc, chăm 
lo đời sống vật chất, tinh thần của 
người lao động, hướng tới phát 
triển bền vững trong quá trình hội 
nhập và phát triển…

Thay mặt Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, Chủ tịch HĐQT 
Nghiêm Xuân Thành đã biểu 
dương, ghi nhận những đóng góp 
của Công đoàn Vietcombank về 
mọi mặt và mong muốn thời gian 
tới Công đoàn Vietcombank và các 
CĐCS tiếp tục thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ như: Tuyên truyền công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng để 
ĐVLĐ yên tâm công tác; tiếp tục 
triển khai có hiệu quả các phong 
trào thi đua; nhân rộng gương điển 
hình tiên tiến; động viên ĐVLĐ nỗ 
lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2016…

Hội nghị lần này cũng thông 
qua nội dung về việc bầu bổ sung 
Ban thường vụ và chủ nhiệm UBKT 
Công đoàn Vietcombank. Hội nghị 
tín nhiệm và bầu bổ sung đồng 
chí Trần Ngọc Bắc - UV Ban chấp 
hành vào Ban Thường vụ và giữ 
chức Chủ nhiệm UBKT Công đoàn 
Vietcombank khóa IV với số phiếu 
100%. Hội nghị cũng đã thông qua 
nghị quyết để triển khai toàn hệ 
thống Vietcombank.

Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, 
khẩn trương, Hội nghị Ban Chấp 
hành Công đoàn Vietcombank lần 
thứ 9, khóa IV đã thành công tốt 
đẹp. q

ĐỨC NAM

Hội ngHị lần THứ 9 

Ban chấp hành 
Công đoàn Vietcombank
Ngày 12/8/2016, tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) lần thứ 9, khóa IV. Tới dự Hội nghị có đồng chí 
Nguyễn Văn Tân - Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN); Về phía Vietcombank 
có đồng chí Nghiêm Xuân Thành  -  UV BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội 
đồng quản trị; đồng chí  Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công  đoàn  cùng các đồng chí là 
ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra của công đoàn Vietcombank khóa IV. 

Hội nghị Ban thường vụ Công đoàn Vietcombank lần thứ 9, khóa IV Ảnh: Đức Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) phát biểu tại Hội nghị Ảnh: Đức Nam

Đồng chí  Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công  đoàn Vietcombank 
(bên trái) chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Bắc được trúng cử vào Ban Thường vụ 
và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Vietcombank khóa IV Ảnh: Đức Nam

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành  -  UV BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp TW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ảnh: Đức Nam
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Ngày 24/7/2106, tại Nhà 
hát Bến Thành, số 6 
Mạc Đĩnh Chi, quận 1, 
TP Hồ Chí Minh, Đoàn 
Thanh niên Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã long trọng tổ 
chức Hội thi Văn hóa Vietcombank 
cụm các chi nhánh khu vực TP Hồ 
Chí Minh. Tới dự về phía Đảng ủy - 
Ban lãnh đạo Vietcombank có đ/c 
Phạm Mạnh Thắng - Ủy viên BCH 
Đảng bộ Vietcombank, Phó Tổng 
giám đốc; đ/c Đào Hảo - Phó Tổng 
giám đốc; đ/c Huỳnh Song Hào - 
Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực 
phía Nam. Về phía Đoàn Thanh niên 
Vietcombank (Đoàn TN) có đ/c Đặng 
Bình Nguyên - Ủy viên BCH Đảng bộ, 

Bí thư Đoàn TN, Chánh văn phòng; 
đ/c Dương Bảo Trung - Phó Bí thư 

Thường trực Đoàn TN; đại diện lãnh 
đạo một số Phòng/Ban/Trung tâm 
tại Trụ sở chính; đại diện cấp ủy, Ban 
giám đốc, Đoàn TN các chi nhánh 
Vietcombank trên địa bàn TP Hồ Chí 
Minh. Đặc biệt là các đoàn viên của 
15 đội dự thi đến từ 16 chi nhánh 
trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Hội thi Văn hóa Vietcombank 
cụm các chi nhánh khu vực TP Hồ 
Chí Minh diễn ra với sự tranh tài 
của 15 đội đến từ 16 chi nhánh 
Vietcombank trên địa bàn gồm: 
Nam Sài Gòn, Liên quân Quận 8 và 
Tây Sài Gòn, Đông Sài Gòn, Bình 
Tây, Thủ Đức, Quận 9, Quận 5, Bến 
Thành, Phú Thọ, Bắc Sài Gòn, Kỳ 
Đồng, Tân Định, Tân Bình, Gò Vấp, TP 
Hồ Chí Minh.

Các đội thi tham gia tranh tài ở 
3 nội dung “Tự hào chúng tôi là 
Vietcombank”, “Chung một ý chí” và 
“Những nét nhân văn” dưới sự cầm 
cân nảy mực của Ban giám khảo 
gồm: đ/c Phạm Mạnh Thắng - Phó 
Tổng giám đốc, Trưởng Ban giám 
khảo; đ/c Vũ Thị Ngọc Dung - Giám 
đốc Trung tâm Dịch vụ khách hàng, 
Trưởng ban nữ công TSC; đ/c Nguyễn 
Ngọc Dũng - Chánh văn phòng 
Đảng ủy Vietcombank; đ/c Lê Vân 
Trinh - Phó Giám đốc Trung tâm Đào 
tạo Vietcombank; đ/c Phạm Nhật 
Thắng - Ủy viên BTV Đoàn TN, Phó 
Trưởng phòng Kế toán tài chính TSC. 
Với nhiều hình thức thể hiện khác 
nhau qua mỗi phần thi, mỗi đội gửi 
đến Hội thi thông điệp về ý nghĩa, 
mục đích và các nội dung theo quy 
chuẩn tham chiếu trong cuốn Sổ 
tay Văn hóa Vietcombank cũng như 
đưa ra những cách nhìn riêng về văn 

hóa Vietcombank để từ đó góp phần 
tiếp nối và duy trì những giá trị văn 
hóa tốt đẹp mà Vietcombank đã dày 
công gây dựng từ hơn nửa thế kỷ 
hình thành và phát triển. Phần thi “Tự 
hào chúng tôi là Vietcombank”, các 
đội mang đến hình thức sân khấu từ 
truyền thống đến hiện đại, thể hiện 
rõ bản sắc nghệ thuật miền Nam. 
Phần thi “Chung một ý chí”, các đội 
bốc thăm câu hỏi nội dung và được 
thể hiện mình qua khả năng hùng 
biện để khẳng định sự hiểu biết cũng 
như ứng xử văn hóa Vietcombank. 
Phần thi “Những nét nhân văn” thể 
hiện khá rõ điểm mạnh của từng đội 
qua tiểu phẩm, kịch ngắn và hoạt 
cảnh xoay quanh chủ đề: thể hiện 
bản sắc văn hóa Vietcombank, xây 
dựng nếp sống văn minh nơi công 
sở, thực hiện nội quy, quy chế ở 
cơ quan, tác phong ứng xử đối với 
khách hàng và đồng nghiệp, đấu 
tranh chống các biểu hiện tiêu cực 
cũng như tật xấu nơi công sở.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi đầy 
nhiệt huyết, Ban giám khảo đã chọn 
ra 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 
6 giải Khuyến khích. 

Nhận xét về Hội thi, đ/c Phạm 
Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc, 
Trưởng Ban giám khảo đã đánh giá 

cao sự nỗ lực của các đơn vị trong 
việc chuẩn bị nội dung thi khá 
công phu và chất lượng, đặc biệt 
là sự thể hiện đa dạng đã nêu bật 
lên những giá trị, bản sắc văn hóa 
Vietcombank. Điều đó cho thấy, 
việc tổ chức các hội thi là hết sức 
có ý nghĩa để thấy rằng văn hóa 
Vietcombank ngày một lan tỏa, tạo 
nên tính gắn kết trong hệ thống để 
xây dựng khối đại đoàn kết, phát 
huy sức mạnh tổng thể, góp phần 
hoàn thành những mục tiêu quan 
trọng mà Vietcombank đã đặt ra.

Kết quả, Vietcombank TP Hồ 
Chí Minh giành giải Nhất. Giải Nhì 
thuộc về Vietcombank Đông Sài 
Gòn, Vietcombank Nam Sài Gòn 
và Vietcombank Tân Bình. Giải Ba 
thuộc về Vietcombank Kỳ Đồng, 
Vietcombank Phú Thọ, Liên quân 
Vietcombank Quận 8 & Vietcombank 
Tây Sài Gòn, Vietcombank Bến Thành, 
Vietcombank Tân Định. Giải Khuyến 
khích thuộc về 6 đội Vietcombank  
Bình Tây, Vietcombank Thủ Đức, 
Vietcombank Quận 9, Vietcombank 
Quận 5, Vietcombank Bắc Sài Gòn, 
Vietcombank Gò Vấp.

Hội thi đã thành công tốt đẹp, đội 
giành giải Nhất sẽ có mặt trong Hội 
thi chung kết toàn quốc tại Hà Nội. q

LÊ hỒng QUang

cụm các chi nhánh 
khu vực Tp hồ chí Minh

hội Thi VăN hóa VieTcoMBaNk

Phần thi “Tự hào chúng tôi là Vietcombank” của đội Vietcombank TP Hồ Chí Minh Ảnh: Lê Hồng Quang

Đ/c  Lê Vân Trinh - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo (ngoài cùng bên trái) và đ/c 
Phạm Nhật Thắng - Ủy viên BTV Đoàn TN, Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính TSC 
(ngoài cùng bên phải) trao giải Khuyến khích và tặng hoa cho các đội đoạt giải
 Ảnh: Lê Hồng Quang

Đ/c Nguyễn Ngọc Dũng - Chánh văn phòng Đảng ủy Vietcombank (ngoài cùng bên trái) 
và đ/c Vũ thị Ngọc Dung - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khách hàng, Trưởng ban nữ công 
TSC (ngoài cùng bên phải) trao giải Ba và tặng hoa cho 5 đội  Ảnh: Lê Hồng Quang

Đ/c Đặng Bình Nguyên - Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn TN, Chánh văn phòng 
(thứ 2 từ trái sang) và đ/c Huỳnh Song Hào - Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực 
phía Nam (thứ 2 từ phải sang) trao giải Nhì và tặng hoa cho 3 đội
 Ảnh: Lê Hồng Quang

Đ/c Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban giám khảo (thứ 4 từ phải sang) trao giải Nhất và đ/c Đào Hảo - Phó Tổng giám đốc (thứ 5 từ trái sang) trao hoa cho đội Vietcombank  
TP Hồ Chí Minh Ảnh: Lê Hồng Quang

Sự kiện Sự kiện
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Ngày 7/8/2106, tại Thành 
phố Cần Thơ, Đoàn 
thanh niên Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) đã 

long trọng tổ chức Hội thi Văn hóa 
Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ. 
Tới dự Hội thi, về phía khách mời, có 
đồng chí (đ/c) Trần Quốc Hà – Giám 
đốc NHNN Tp. Cần Thơ; đ/c Nguyễn 
Thanh Hùng – Bí thư Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Tp. Cần Thơ; đ/c 
Trần Văn Thống – Bí thư Đoàn Khối 
Doanh nghiệp Tp. Cần Thơ. Về phía 
Vietcombank có đ/c Phạm Mạnh 

Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó 
Tổng giám đốc ; lãnh đạo một số 
Phòng/Trung tâm tại TSC. Về phía 
Đoàn thanh niên Vietcombank (Đoàn 
TN) có đ/c Đoàn Hồng Nhung – Phó 
Bí thư Đoàn TN; đ/c Dương Bảo Trung 
- Phó Bí thư thường trực Đoàn TN. Hội 
thi cũng đón nhận sự hiện diện của 
đại diện cấp ủy, Ban giám đốc của 
13 đội thi khu vực Tây Nam Bộ cùng 
hàng trăm diễn viên và cổ động viên 
là các bạn đoàn viên thanh niên của 
các đội. Đặc biệt, tại đêm Gala trao 
giải, Hội thi đã vinh dự được đón sự 
hiện diện của đ/c Võ Thị Hồng Ánh – 

Phó Chủ tịch UBND Tp. Cần Thơ.
Hội thi Văn hóa Vietcombank khu 

vực Tây Nam Bộ diễn ra với sự tranh tài 
của 13 đội đến từ 13 cơ sở Đoàn của 
13 chi nhánh Vietcombank trên địa 
bàn gồm: An Giang; Bạc Liêu; Cần Thơ; 
Cà Mau; Châu Đốc; Đồng Tháp; Kiên 
Giang; Long An; Tây Đô; Tiền Giang; 
Trà Vinh; Vĩnh Long và Sóc Trăng. Các 
đội thi tham gia tranh tài ở 3 nội dung 
“Tự hào chúng tôi là Vietcombank”, 
“Chung một ý chí” và “Những nét 
nhân văn” dưới sự cầm cân nảy mực 
của Ban giám khảo gồm: đ/c Phạm 
Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc, 
Trưởng Ban giám khảo; đ/c Vũ Thị 
Ngọc Dung – Trưởng Trung tâm Dịch 
vụ khách hàng, Trưởng ban nữ công 
TSC; đ/c Nguyễn Ngọc Dũng - Chánh 
văn phòng Đảng ủy Vietcombank; 
đ/c Lê Vân Trinh - Phó Giám đốc Trung 
tâm Đào tạo Vietcombank; đ/c Phạm 
Nhật Thắng - Ủy viên BTV Đoàn TN, 
Phó Trưởng phòng Kế toán TSC. 

Với nhiều hình thức thể hiện khác 
nhau qua mỗi phần thi, mỗi đội gửi 
đến Hội thi thông điệp về ý nghĩa, 
mục đích và các nội dung theo quy 
chuẩn tham chiếu trong cuốn Sổ tay 
Văn hóa Vietcombank cũng như đưa 
ra những cách nhìn riêng về văn hóa 
Vietcombank để từ đó góp phần tiếp 
nối và duy trì những giá trị văn hóa 
tốt đẹp mà Vietcombank đã dày công 
gây dựng từ hơn nửa thế kỷ hình 
thành và phát triển. Phần thi “Tự hào 
chúng tôi là Vietcombank”, các đội thể 
hiện rõ bản sắc nghệ thuật của khu 
vực Tây Nam Bộ với những điệu hò, ca 
cổ; vè... qua hình thức sân khấu hóa 
rất ấn tượng và đặc sắc với yêu cầu 
phải thể hiện được sự sáng tạo, thông 
minh đồng thời phải thực sự khéo 
léo để vừa giới thiệu về Chi nhánh 
mình vừa giới thiệu về các thành 
viên của đội thi và đặc biệt, phần giới 
thiệu đó phải đậm bản sắc văn hóa 
Vietcombank. Phần thi “Chung một 
ý chí”, các đội bốc thăm câu hỏi nội 
dung và mặc dù chỉ có thời gian là 1 
phút chuẩn bị, song bằng trí thông 
minh, sự nhanh nhạy của tuổi trẻ, 
các bạn đã thể hiện mình rất tốt qua 
khả năng hùng biện, khẳng định 
sự hiểu biết cũng như ứng xử văn 
hóa Vietcombank. Phần thi “Những 

nét nhân văn” thể hiện khá rõ điểm 
mạnh của từng đội qua tiểu phẩm, 
kịch ngắn và hoạt cảnh xoay quanh 
chủ đề: (i) Thể hiện bản sắc văn hóa 
Vietcombank; (ii) Xây dựng nếp sống 
văn minh nơi công sở; (iii) Việc thực 
hiện nội quy, quy chế ở cơ quan; (iv) 
Tác phong ứng xử đối với khách hàng 
và đồng nghiệp; (v) Đấu tranh chống 
các biểu hiện tiêu cực cũng như tật 
xấu nơi công sở. Sau một ngày thi 
đấu sôi nổi đầy nhiệt huyết, Ban giám 
khảo đã chọn ra 1 giải Nhất, 3 giải 
Nhì, 4 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. 

Nhận xét về Hội thi, đ/c Phạm 
Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc, 
Trưởng Ban giám khảo đã đánh giá 
cao sự nỗ lực của các đơn vị trong 
việc chuẩn bị nội dung thi khá công 
phu và chất lượng, đặc biệt là sự thể 
hiện đa dạng đã nêu bật lên những 
giá trị, bản sắc văn hóa Vietcombank. 
Điều đó cho thấy, việc tổ chức các 
hội thi là hết sức có ý nghĩa để thấy 
rằng văn hóa Vietcombank ngày một 
lan tỏa, tạo nên tính gắn kết trong 
hệ thống để xây dựng khối đại đoàn 
kết, phát huy sức mạnh tổng thể, góp 
phần hoàn thành những mục tiêu 
quan trọng mà Vietcombank đã đặt 
ra. Phó TGĐ Phạm Mạnh Thắng cũng 
bày tỏ lời cảm ơn tới tập thể Đảng 
ủy – Ban giám đốc các chi nhánh đã 
chung tay, ủng hộ và tạo điều kiện 
để cho các bạn đoàn viên thanh viên 
được tham gia một sân chơi bổ ích.

Có thể nói, Hội thi được tổ chức 
như là một cơ hội để các bạn đoàn 
viên thanh niên Vietcombank có thể 
thể hiện suy nghĩ, cách nhìn nhận 
riêng về Văn hóa Vietcombank dựa 
trên những nền tảng được xây dựng 
trong suốt hơn 50 năm qua, đồng thời 
cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức và hành động trong việc 
thực hiện Văn hóa Vietcombank. Tính 
đến nay, Đoàn TN Vietcombank đã 
tổ chức thành công Hội thi Văn hóa 
Vietcombank tại 5 khu vực là: Khu 
vực Hà Nội; Khu vực miền Bắc; Khu 
vực miền Trung – Tây Nguyên; Khu 
vực Đông Nam Bộ và Khu vực Tp. Hồ 
Chí Minh. Và Hội thi khu vực Tây Nam 
Bộ là hội thi cuối cùng. Đội giành giải 
Nhất sẽ có mặt trong Hội thi chung 
kết toàn quốc tại Hà Nội. q

ĐẶng THÀNH

cụm các chi nhánh 
khu vực Tây Nam Bộ

Sự kiện Sự kiện

hội Thi VăN hóa VieTcoMBaNk

daNh sÁch cÁc Đội ĐoạT giải
STT TÊN ĐỘI THI GIẢI

1 Vietcombank An Giang Nhất
2 Vietcombank Cần Thơ Nhì
3 Vietcombank Tây Đô Nhì
4 Vietcombank Sóc Trăng Nhì
5 Vietcombank Long An Ba
6 Vietcombank Kiên Giang Ba
7 Vietcombank Đồng Tháp Ba
8 Vietcombank Châu Đốc Ba
9 Vietcombank Bạc Liêu Khuyến khích

10 Vietcombank Tiền Giang Khuyến khích
11 Vietcombank Cà Mau Khuyến khích
12 Vietcombank Trà Vinh Khuyến khích
13 Vietcombank Vĩnh Long Khuyến khích

Hoạt cảnh trong phần thi “Tự hào chúng tôi là Vietcombank” của đội Vietcombank Tây Đô với tạo hình sáng tạo trên phông nền là những cây thương hiệu - logo Vietcombank nhận được sự thích 
thú và ấn tượng cao từ các cổ động viên Ảnh: Đặng Thành

Phó Tổng giám đốc Phạm Mạnh Thắng (thứ 5 từ trái sang) và Phó Chủ tịch UBND 
Tp. Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh (thứ 6 từ phải sang) trao giải Nhất và tặng hoa cho đội 
Vietcombank An Giang Ảnh: Đặng Thành

Đ/c Đoàn Hồng Nhung – Phó Bí thư Đoàn TN (thứ 2 từ trái sang) và đ/c Vũ Thị Ngọc 
Dung – Trưởng Trung tâm Dịch vụ khách hàng (thứ 2 từ phải sang) trao giải Nhì và 
tặng hoa cho đội Vietcombank Cần Thơ, Vietcombank Tây Đô và Vietcombank Sóc 
Trăng Ảnh: Đặng Thành

Đ/c Nguyễn Ngọc Dũng - Chánh văn phòng Đảng ủy Vietcombank (ngoài cùng bên 
trái) và đ/c Dương Bảo Trung - Phó Bí thư thường trực Đoàn TN (ngoài cùng bên 
phải) trao giải và tặng hoa cho 4 đội đạt giải Ba Ảnh: Đặng Thành

Hội thi đã thu hút được sự theo dõi đặc biệt của các cổ động viên nhí
  Ảnh: Đặng Thành
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Nhân sự mới

DUy THANH

hỒ ĐỨC hUy – Vietcombank Gia Lai

LÊ hưng

Trụ sở chính

Vietcombank gia Lai

Sáng ngày 12/8/2016, tại 
Trụ sở chính Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank), 198 
Trần Quang Khải, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố 
quyết định giao nhiệm vụ phụ trách 
điều hành Ban Định chế Tài chính Trụ 
sở chính Vietcombank. Tham dự buổi 
lễ có bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT, 
bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng 
giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các 
Phòng/Ban tại Trụ sở chính gồm: Văn 
phòng, Ban Tổ chức Cán bộ; lãnh đạo 
và một số cán bộ Ban Định chế Tài 
chính Trụ sở chính.

Tại Quyết định số 1439/QĐ-VCB-
TCCB ngày 29/07/2016, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank đã ký quyết định 
giao nhiệm vụ cho bà Trương Diệu 
Linh - Phó Trưởng Ban Định chế tài 
chính phụ trách điều hành Ban Định 
chế Tài chính Trụ sở chính kể từ ngày 
1/8/2016.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà 
Trương Diệu Linh bày tỏ sự vinh dự 
đối với sự tin tưởng của Ban lãnh 
đạo Vietcombank đồng thời hứa sẽ 
tiếp tục trau dồi, rèn luyện phẩm 
chất đạo đức cũng như chuyên môn 
nghiệp vụ để hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo đã tin 

Bà Lê Thị Hoa - UV  HĐQT (bên trái) trao Quyết định cho bà Trương Diệu Linh - Phó 
Trưởng ban phụ trách điều hành Ban Định chế Tài chính Trụ sở chính Vietcombank  
 Ảnh: Duy Thanh

Trong khuôn khổ chuyến 
công tác của Ban Lãnh 
đạo Vietcombank tại Hồng 
Kông, ngày 4/8/2016, tại 
Trụ sở Công ty tài chính 

Việt Nam tại Hồng Kông (Công ty 
VFC), Vietcombank đã tổ chức Lễ 
công bố quyết định điều động và 
bổ nhiệm Giám đốc Công ty VFC.

Tham dự buổi Lễ có ông Nghiêm 
Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng 
quản trị; ông Phạm Quang Dũng - 
Tổng giám đốc; các ông/bà đại diện 
trong HĐQT, Ban điều hành, đại 
diện lãnh đạo một số Phòng/Ban tại 
Trụ sở chính; Chủ tịch HĐTV cùng 
các thành viên Ban Giám đốc Công 
ty VFC.

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang 
- Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ 
đã công bố quyết định của Hội 
đồng quản trị về việc điều động 
và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, tại 
quyết định số 1433/QĐ-VCB-TCCB 
ngày 29/07/2016, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank đã ký quyết định điều 
động và bổ nhiệm ông Nguyễn 
Ngọc Ban - Trưởng Ban Định chế Tài 
chính Trụ sở chính Vietcombank giữ 
chức vụ Thành viên Hội đồng quản 
trị kiêm Giám đốc Công ty VFC kể từ 
ngày 1/8/2016 thay cho ông Hà Đức 
Quân hết nhiệm kỳ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch 
HĐQT Nghiêm Xuân Thành đã ghi 
nhận những cố gắng của tập thể 
lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công 
ty VFC với nhiều nỗ lực vượt qua 
khó khăn, mang đến kết quả kinh 
doanh tốt cho công ty trong vài 
năm gần đây. Chủ tịch HĐQT cũng 
giao nhiệm vụ cho Công ty phải 
chủ động mở rộng hoạt động kinh 
doanh, sớm phát triển về quy mô 

công ty tài chính Việt Nam 
tại hồng kông

và đa dạng hoá dịch vụ, đặc biệt là 
quan tâm phát huy vai trò “cầu nối” 
của Vietcombank với thị trường tài 
chính quốc tế, tuân thủ tốt pháp 
luật của nước sở tại.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ 
tịch HĐQT, ông Nguyễn Ngọc 
Ban - tân Giám đốc Công ty VFC 
thay mặt toàn thể cán bộ nhân 
viên công ty hứa sẽ đoàn kết và 
nỗ lực nhiều hơn nữa để phát 
triển hoạt động của công ty theo 
đúng định hướng chỉ đạo của Ban 
Lãnh đạo Vietcombank, góp phần 
phát huy hình ảnh và thương hiệu 
Vietcombank ngày càng lớn mạnh 
tại thị trường Hồng Kông và trên 
thế giới. q

Ngày 20/7/2016, tại 
Trụ sở Vietcombank 
Gia Lai, số 33 Quang 
Trung, phường Hội 
Thương, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Lễ 
công bố quyết định bổ nhiệm Phó 
Giám đốc Vietcombank Gia Lai. 
Tham dự Lễ công bố, về phía khách 
mời có sự tham dự của ông Phạm 
Nhơn  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai; 
ông Nguyễn Hải Sơn - Phó Giám 
đốc NHNN tỉnh Gia Lai. Về phía 
Vietcombank, có sự tham dự của 
ông Đào Hảo - Phó Tổng giám đốc, 
đại diện Ban Tổ chức cán bộ (TCCB), 
Ban giám đốc cùng toàn thể các 
cán bộ chủ chốt của Vietcombank 
Gia Lai.

Tại buổi Lễ, ông Hồng Quang – 
Trưởng ban TCCB đã công bố Quyết 
định của Tổng giám đốc Vietcombank 

về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 
tại quyết định số 1395/QĐ-VCB-
TCCB ngày 15/7/2016, Tổng giám 
đốc Vietcombank đã ký quyết định 
bổ nhiệm bà Đỗ Thị Việt Hằng – 
Trưởng phòng Kế toán Vietcombank 
Gia Lai giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank Gia Lai kể từ ngày 
21/7/2016.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Đào Hảo 

tưởng giao cho, góp phần vào thành 
công chung của toàn hệ thống 
Vietcombank. q

- Phó Tổng giám đốc Vietcombank 
tin tưởng với năng lực thực tế, kinh 
nghiệm công tác trải qua nhiều chức 
vụ lãnh đạo trong các mặt nghiệp 
vụ tín dụng, Kế toán  và mối quan 
hệ tại địa phương, bà Đỗ Thị Việt 
Hằng, nữ Phó Giám đốc đầu tiên của 
Vietcombank Gia Lai sẽ giúp cho 
Vietcombank Gia Lai gia tăng kết quả 
hoạt động kinh doanh trong thời 
gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Đỗ 
Thị Việt Hằng cho biết trên cương 
vị mới, trọng trách được giao là một 
thử thách lớn nhưng cũng là niềm 
vinh dự vì đã nhận được sự tin tưởng 
của Ban lãnh đạo. Tân Phó Giám đốc 
Vietcombank Gia Lai bày tỏ sự cảm 
ơn, niềm vinh dự đối với sự tin tưởng 
của Ban lãnh đạo Vietcombank và 
khẳng định sẽ cố gắng, nỗ lực hết 
mình trên tinh thần trách nhiệm cao 
nhất để cùng Ban giám đốc và đội 
ngũ cán bộ nhân viên Vietcombank 
Gia Lai hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
kế hoạch kinh doanh được giao, đáp 
ứng được sự kỳ vọng của Ban lãnh 
đạo Vietcombank. q

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank (bên trái) trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Nguyễn Ngọc Ban - 
tân Giám đốc Công ty VFC

Ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc Vietcombank (bên phải) tặng hoa chúc mừng 
ông Nguyễn Ngọc Ban - tân Giám đốc Công ty VFC

Ông Đào Hảo - Phó TGĐ (bên phải) trao QĐ bổ nhiệm cho bà Đỗ Thị Việt Hằng
 Ảnh: Hồ Đức Huy
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Sáng ngày 31/7/2016, 
tại Trụ sở Vietcombank 
Hà Nội, 11B Cát Linh 
- Hà Nội, Ban Chấp 
hành Đoàn thanh niên 

Vietcombank đã tổ chức Hội nghị 
sơ kết công tác Đoàn và phong 
trào Thanh niên 6 tháng đầu năm, 
triển khai công tác 6 tháng cuối 
năm 2016 theo hình thức trực 
tuyến. Tham dự Hội nghị, về phía 
Đoàn Khối doanh nghiệp Trung 
ương (DNTW) có đ/c Vũ Đức Tú - 
UV Uỷ ban Kiểm tra TW Đoàn, Phó 
Bí thư Đoàn Khối cùng các đồng 

chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban 
Tham mưu của Đoàn Khối; về phía 
Vietcombank có đ/c Nguyễn Mạnh 
Hùng - Ủy viên Ban thường vụ (BTV) 
Đảng ủy, UV HĐQT; đ/c Đặng Bình 
Nguyên - UV Ban Chấp hành Đảng 
ủy, Bí thư Đoàn Vietcombank cùng 
các đồng chí UV BTV, UV BCH Đoàn 
Vietcombank, Bí thư, Phó bí thư, 
UV BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc 
trên địa bàn Hà Nội và các điểm cầu 
khác.. 

Hội nghị đã nghe báo cáo kết 
quả sơ kết công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên 6 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ công tác 6 
tháng cuối năm 2016; triển khai 
kế hoạch tổ chức Đại hội đoàn các 
cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn 
Vietcombank nhiệm kỳ 2017 - 2022; 
triển khai biểu điểm xếp loại thi đua 
năm 2016. Theo đó trong 6 tháng 
đầu năm 2016, Đoàn thanh niên 
Vietcombank đã lãnh đạo đoàn 
viên thanh niên hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban 
lãnh đạo Vietcombank và Đoàn 
Khối Doanh nghiệp Trung ương 
giao phó. Các cán bộ Đoàn và đoàn 
viên thanh niên Vietcombank luôn 
nỗ lực không ngừng, dám nghĩ, 
dám làm và dám chịu trách nhiệm; 
hành động vì sự phát triển chung 
của Vietcombank. Một số kết quả 
công tác Đoàn đáng chú ý trong 
6 tháng đầu năm 2016 như: ; phát 
động phong trào thi đua lập thành 
tích chào mừng kỷ niêm 85 năm 
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tham gia Hội thao cấp Đoàn 
Khối và đạt 1 giải Ba, 1 giải Khuyến 
khích; Phát động thi đua đảm nhận 
và thực hiện các công trình phần 
việc thanh niên, kết quả toàn Đoàn 
Vietcombank đã đăng ký thực hiện 
14 công trình cấp Đoàn Khối, 18 
công trình cấp Đoàn Vietcombank, 
hầu hết trong đó là các công trình 

thi đua hoàn thành vượt các chỉ tiêu 
kinh doanh được giao; Tổ chức các 
hoạt động an sinh xã hội, hoạt động 
nghĩa tình biên giới hải đảo, chung 
tay hỗ trợ nông thôn mới với tổng 
giá trị trao tặng gần 1 tỷ đồng; Tổ 
chức ngày hội hiến máu nhân đạo 
“Giọt hồng yêu thương năm 2016” 
thu được 184 đơn vị máu; Tổ chức 
Hội thi cán bộ đoàn giỏi năm 2016; 
Tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi 
“Con cũng yêu Vietcombank” lần 
thứ 3; Tiến hành bình xét, giới thiệu 
392 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng, 
trong đó có 55 đoàn viên ưu tú được 
vinh dự kết nạp Đảng.

Hội nghị diễn ra sôi nổi với phần 
thảo luận góp ý vào dự thảo Báo 
cáo sơ kết của Đoàn thanh niên 
Vietcombank và đề xuất các nội 
dung đối với nhiệm vụ trọng tâm 
trong trong 6 tháng cuối năm 2016 
cũng như chia sẻ các kinh nghiệm, 
những khó khăn, thách thức và 
những thành công đạt được trong 
hoạt động Đoàn như: Kinh nghiệm 
triển khai hoạt động an sinh xã hội; 
các hoạt động đoàn tham gia hoạt 
động kinh doanh của đơn vị; công 
tác lãnh đạo của Đoàn cơ sở nhằm 
phát huy vai trò của các Chi đoàn 
trực thuộc; các giải pháp trong triển 
khai đảm nhận các công trình, phần 

việc thanh niên … và thảo luận việc 
triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội 
đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại 
biểu Đoàn Vietcombank nhiệm kỳ 
2017-2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c 
Nguyễn Mạnh Hùng đã đánh giá 
cao hoạt động của Đoàn thanh 
niên Vietcombank trong 6 tháng 
đầu năm 2016 với vai trò xung kích 
trong các hoạt động tình nguyện 
vì cộng đồng; công tác an sinh xã 
hội, khẳng định vai trò tích cực của 
Đoàn thanh niên trong xây dựng 
thương hiệu, xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp, phát triển nguồn 
nhân lực trẻ và đặc biệt là vai trò 
to lớn của các đoàn viên, thanh 
niên trong kết quả kinh doanh của 
Vietcombank. Đại diện Đoàn Khối 
DNTW, đ/c Vũ Đức Tú - Phó  Bí thư 
Đoàn Khối đánh giá cao những kết 
quả đã được của Đoàn thanh niên 
Vietcombank trong 6 tháng đầu 
năm 2016, biểu dương những thành 
tích nổi bật của Đoàn thanh niên 
Vietcombank và tập thể BTV, BCH 
Đoàn, đồng thời nhấn mạnh trong 
thời gian tới bên cạnh hoàn thành 
các nhiệm vụ đã đề ra,thì Đoàn 
Vietcombank cần tập trung làm tốt 
công tác quy hoạch và chuẩn bị 
nhân sự cho đại hội Đoàn các cấp sẽ 
diễn ra trong năm 2017. Theo đồng 
chí Phó Bí thư Đoàn Khối, trong 
thời gian qua Đoàn thanh niên 
Vietcombank đã giúp sức có hiệu 
quả cho những hoạt động của Đoàn 
khối DNTW và mong rằng đoàn viên 
thanh niên Vietcombank cần không 
ngừng phát huy các giá trị văn hóa 
Vietcombank, xứng đáng là một 
trong những tổ chức đoàn dẫn đầu 
trong Đoàn Khối DNTW.

Qua ½ ngày làm việc khẩn trương 
và trách nhiệm của từng đại biểu 
tham dự, Hội nghị đã thành công 
tốt đẹp và đề ra những biện pháp 
hữu ích cho hoạt động của công 
tác Đoàn và phong trào thanh niên 
của hệ thống Vietcombank trong 
6 tháng cuối năm 2016 cũng như 
triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội 
đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại 
biểu Đoàn Vietcombank nhiệm kỳ 
2017-2022.q

ĐỨC NAM

Đoàn TN Vietcombank tổ chức thành công 
hội nghị công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên

Sự kiện Sự kiện

Đ/c Vũ Đức Tú - UV Uỷ ban Kiểm tra TW Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Khối DNTW phát biểu 
tại Hội nghị Ảnh: Đức Nam

Đ/c Đặng Bình Nguyên - Bí thư Đoàn Vietcombank  phát biểu khai mạc Hội nghị Ảnh: Đức Nam

Toàn cảnh Hội nghị Ảnh: Đức Nam
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Tính riêng nhiệm kỳ 2010 
- 2015, kinh tế của tỉnh 
tiếp tục duy trì tốc độ tăng 
trưởng cao, bình quân 
hằng năm tăng 12,81%, 

vượt chỉ tiêu Đại hội XIV. Quy mô 
nền kinh tế được mở rộng, đến 
năm 2015, gấp 2,54 lần so với năm 
2010, GRDP bình quân đầu người 
đạt 39,1 triệu đồng/năm, bằng 
79,7% so với bình quân chung của 
cả nước. Chương trình xây dựng 
nông thôn mới được triển khai tích 
cực, đến nay có 23 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới. Tổng thu ngân sách 
trên địa bàn hằng năm đều đạt 
và vượt dự toán, tăng bình quân 
18,84%/năm. Các lĩnh vực giáo dục, 
y tế tiếp tục phát triển, an sinh xã 
hội cơ bản được đảm bảo, đời sống 
của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ 
hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 
3,18%, từ 27,56% (năm 2010) giảm 
xuống còn 11,67% (năm 2015). 
Quốc phòng, an ninh được giữ 
vững. Công tác xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị tiếp tục 
chuyển biến tích cực. 

Để đạt được kết quả nêu trên, 
ngoài sự nỗ lực, phấn đấu không 
ngừng của các cấp ủy, chính quyền 

và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, 
còn có sự đóng góp tích cực của các 
tổ chức tín dụng trên địa bàn, trong 
đó có Chi nhánh Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Gia Lai (Vietcombank 
Gia Lai). 

Cùng với sự phát triển của các 
tổ chức tín dụng trên địa bàn, 

Vietcombank Gia Lai không ngừng 
mở rộng mạng lưới, nâng cao chất 
lượng phục vụ, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn. Tốc độ huy động vốn tăng 
nhanh qua các năm, đến nay đạt 
trên 3.000 tỷ đồng, tăng 69 lần so với 
khi mới thành lập, tăng trưởng bình 
quân hằng năm đạt 20 - 25% và hiện 
đứng thứ 3 về thị phần huy động 
vốn của các tổ chức tín dụng trên 
địa bàn; dư nợ cho vay đến tháng 6 
năm 2016 đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 
hơn gấp  hai  lần so với năm 2010. 
Công tác khách hàng tiếp tục được 
chú trọng, Vietcombank Gia Lai đã 
không ngừng nâng cao chất lượng 
phục vụ, đáp ứng nhu cầu vay vốn 
để sản xuất, kinh doanh của các cá 
nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, 
trong đó tập trung cho vay phục vụ 
nông nghiệp, nông thôn, sản xuất 
kinh doanh xuất khẩu. Cùng với sự 
phát triển trong kinh doanh tiền tệ, 
Vietcombank Gia Lai đã thực hiện và 
đóng góp hằng chục tỷ đồng cho 
công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân 
đạo, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm 
nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Trong những giai đoạn kinh tế 
khó khăn, giá nông sản xuống thấp, 

cà phê giảm giá kéo dài, dịch bệnh 
hoành hành trên cây trồng, vật nuôi, 
thời tiết diễn biến bất thường… 
Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo hỗ trợ kịp thời của tỉnh, lãnh 
đạo và cán bộ, nhân viên đã nỗ lực, 
vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu được giao. Đến nay, 
Vietcombank Gia Lai đã trở thành 
một trong số ít ngân hàng thương 
mại trên địa bàn tỉnh có tốc độ phát 
triển nhanh, bền vững, quy mô vào 
hàng nhất, nhì trong tỉnh.

Đặc biệt, thời gian qua tỉnh Gia 
Lai xây dựng, triển khai thực hiện 
nhiều chương trình, kế hoạch phát 
triển kinh tế trọng tâm, cùng với các 
dự án, công trình trọng điểm cho 
đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 
Vietcombank Gia Lai tiếp tục bám sát 
chủ trương, chương trình, kế hoạch 
của tỉnh và là một trong những ngân 
hàng đi đầu thu xếp tài trợ vốn, đầu 
tư trên nhiều lĩnh vực, tích cực triển 
khai đồng bộ các giải pháp tín dụng 
phục vụ thực hiện các dự án lớn như 
thủy điện, giao thông, thu mua và 
chế biến nông sản, thương mại dịch 
vụ, kinh doanh hàng xuất khẩu, cung 
cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ của 

một ngân hàng thương mại đa năng, 
hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp, hộ cá 
thể, cá nhân. Qua đó, nhiều doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, 
hộ nông dân trong tỉnh vươn lên tạo 
dựng thương hiệu vững vàng cả thị 
trường trong nước và quốc tế, đóng 
góp đáng kể vào nguồn thu ngân 
sách của địa phương… Bên cạnh đó, 
Vietcombank Gia Lai cũng tích cực 
triển khai nhiều chương trình cho 

vay các đối tượng chính sách, xóa đói 
giảm nghèo; tài trợ an sinh xã hội tại 
khu vực, góp phần tích cực vào việc 
cải thiện cơ sở hạ tầng, công trình 
phúc lợi, nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho người nghèo.

Với những kết quả đạt được, 
Vietcombank Gia Lai đã được tỉnh, 
Trung ương ghi nhận và tặng thưởng 
nhiều phần thưởng cao quý như 
Huân chương Lao động hạng Ba 
(2009), Huân chương Lao động hạng 
Nhì (2014)...

Trong thời gian đến, để tiếp tục 
phát huy những thành tích đạt được, 
Vietcombank Gia Lai cần bám sát 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng để xây dựng chương trình, kế 
hoạch hoạt động phù hợp. Đồng 
thời, vượt qua khó khăn, thách thức, 
tiếp tục khẳng định thương hiệu để 
đạt những thành công mới và đóng 
góp tích cực cho sự phát triển của 
tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng 
lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã 
đề ra. q

hỒ VĂn nIÊn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai

Chi nhánh Vietcombank gia lai:

Nhân tố quan trọng thúc đẩy 
kinh tế - xã hội phát triển và xóa đói 
giảm nghèo trên địa bàn tỉnh
Những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2010 - 2015, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh gặp nhiều khó 
khăn, thách thức song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn đoàn kết, nỗ lực phấn 
đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả 
các lĩnh vực.

Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng cho Vietcombank Gia Lai
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Với nhiều tiềm năng và vị 
trí chiến lược quan trọng, 
cùng với những nỗ lực 
và quyết tâm của cả hệ 
thống chính trị và nhân 

dân, trong những năm qua, tỉnh Gia 
Lai đã đạt được nhiều thành tích 
trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc 
biệt, trong những năm gần đây, tốc 
độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 
mức khá cao, giai đoạn 2010 – 2015, 
GDP bình quân đạt 12,81%/năm, 
tổng thu ngân sách đã đạt bình 
quân trên 3.000 tỷ đồng. Bên cạnh 
đó, các cơ sở kinh tế, vùng chuyên 
canh cây công nghiệp được hình 
thành và phát triển nhanh; cơ sở hạ 
tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế 
- xã hội được chú trọng đầu tư, bộ 
mặt nông thôn, thành thị có nhiều 
khởi sắc. Tỉnh Gia Lai đang trên đà 
phát triển, trở thành vùng đất sôi 
động, giàu tiềm năng, cùng với các 
tỉnh Tây Nguyên và cả nước đi lên 
mạnh mẽ. 

Những thành tựu to lớn mà Gia 
Lai đạt được có sự đóng góp của 
nhiều yếu tố, trong đó có sự đóng 
góp của hệ thống các ngân hàng 
thương mại nói chung và Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
– chi nhánh Gia Lai (Vietcombank 
Gia Lai) nói riêng - như một huyết 
mạch để các lĩnh vực của đời 
sống xã hội tỉnh nhà được duy trì 
và không ngừng phát triển. Sau 
15 năm hoạt động, Vietcombank 
Gia Lai đã có sự tăng trưởng rất 
mạnh mẽ, nguồn vốn huy động 
tăng 69 lần, dư nợ tăng 48 lần và 
lợi nhuận tăng 205 lần so với lúc 
mới thành lập. Trong hoạt động, 
Vietcombank Gia Lai luôn bám sát 

chủ trương của tỉnh, chú trọng tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế trên 
địa bàn, doanh nghiệp có chức 
năng xuất khẩu tiếp cận nguồn 
vốn để đẩy mạnh sản xuất, kinh 
doanh. Vietcombank Gia Lai cũng 
chú trọng cung cấp các dịch vụ tài 
chính cho doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, hộ kinh doanh - thành phần 
kinh tế năng động và có nhiều 
đóng góp quan trọng trong sự phát 
triển. 15 năm qua, Vietcombank Gia 
Lai đã không ngừng phấn đấu để 
khẳng định vị trí của mình, đồng 
hành với tiến trình đổi mới, hội 
nhập và phát triển của tỉnh trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, thể hiện vị trí, vai trò quan 
trọng trong nền kinh tế. 

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, 
Vietcombank Gia Lai cũng luôn 
đồng hành và có trách nhiệm với 
công tác từ thiện nhân đạo, an sinh 
xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh 
với các hoạt động nổi bật như: xây 
tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn 
kết, tặng xe cứu thương, xe lăn, trao 
học bổng cho học sinh nghèo vượt 
khó…

Đạt được những kết quả quan 
trọng đó là do trong những năm 

qua, Vietcombank Gia Lai đã kết 
hợp kinh nghiệm truyền thống và 
kỹ năng mới vào hoạt động quản 
trị điều hành, chú trọng phát triển 
về “lượng” đi đôi với chuyển dịch về 
“chất”, phát huy sức mạnh tổng hợp 
của toàn hệ thống. Vietcombank 
Gia Lai đã phối hợp tốt giữa vai 
trò lãnh đạo của Đảng với công 
tác quản trị điều hành, chú trọng 
củng cố xây dựng bộ máy, đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân 
viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ, 
tận tâm và nhiệt huyết; động viên 
người lao động hăng hái thi đua 
hoàn thành nhiệm vụ, cũng như 
các hoạt động đoàn thể xã hội. Đây 
là tiền đề, điều kiện thuận lợi để 
Vietcombank Gia Lai tiếp tục phát 
triển trong thời kỳ mới.

Trong tiến trình hội nhập, Gia Lai 
đã hoạch định những chiến lược, 
tầm nhìn, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội phù hợp với thời kỳ mới, 
trong đó trọng tâm là xây dựng cơ 
cấu kinh tế hợp lý, bền vững hơn, 
cải cách thủ tục hành chính, tháo 

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu 
hút đầu tư, xóa đói giảm nghèo, xây 
dựng nông thôn mới. Trên cơ sở 
đó, ngành ngân hàng, trong đó có 
Vietcombank Gia Lai cần bám sát 
mục tiêu, kế hoạch, chương trình, 
dự án lớn của tỉnh, nhất là các dự án 
khuyến khích đầu tư để tài trợ vốn 
thực hiện, đóng góp nhiều hơn vào 

sự nghiệp chung của tỉnh và của hệ 
thống ngân hàng. Tuy nhiên, bên 
cạnh những thời cơ, thuận lợi luôn 
có những khó khăn, thách thức, vì 
vậy, Vietcombank Gia Lai phải tiếp 
tục phát huy thành quả, đẩy mạnh 
công cuộc cải tiến, đổi mới nâng 
cao chất lượng hoạt động mọi mặt, 
nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng 
thương hiệu mạnh, uy tín, với chất 
lượng dịch vụ cao nhất, đảm bảo 
tăng trưởng trong an toàn, hiệu 
quả, bền vững. 

Nhân kỷ niệm 15 năm xây dựng 
và phát triển Vietcombank Gia Lai, 
xin chúc mừng những thành tích 
mà Vietcombank Gia Lai đạt được, 
chúc Vietcombank Gia Lai gặt hái 
thêm nhiều thành công mới to lớn 
hơn, toàn diện hơn. Hy vọng với 
kinh nghiệm và tiềm lực có được, 
Vietcombank Gia Lai sẽ tiếp tục 
phát triển nhanh, mạnh, đóng góp 
nhiều hơn nữa vào sự phát triển 
kinh tế của tỉnh, cùng Gia Lai vững 
bước trong xu thế cạnh tranh và hội 
nhập. q

VÕ ngỌC ThÀnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Chi nhánh Vietcombank gia lai:

Đầu tư đúng hướng và hiệu quả

Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng cho Vietcombank Gia Lai
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Sau 15 năm thành lập đến 
nay, Vietcombank Gia Lai 
đã trở thành một Ngân 
hàng TMCP lớn mạnh 
trên địa bàn tỉnh. Trải qua 

quá trình phấn đấu từ cơ sở ban đầu 
hầu như chưa có gì, đội ngũ nhân lực 
ít ỏi, Vietcombank Gia Lai đã nhanh 
chóng khẳng định vững chắc thương 
hiệu, vị thế, đóng góp quan trọng vào 
sự phát triển KT-XH của địa phương 
và của hệ thống.

Kết quả đó có được là nhờ 
Vietcombank Gia Lai biết làm tốt 
công tác huy động, cho vay đẩy 
mạnh xuất khẩu (XK), thanh toán 
quốc tế và phát triển dịch vụ tiện ích 
tiên tiến, hiện đại. Với thế mạnh là có 
mạng lưới NH rộng lớn, nguồn ngoại 
tệ dồi dào và kinh nghiệm thanh toán 
quốc tế phong phú, Vietcombank Gia 
Lai đã giành được sự tín nhiệm cao 
của doanh nghiệp (DN) có chức năng 
kinh doanh (KD) xuất khẩu và chiếm 
một thị phần quan trọng trong kim 
ngạch XK thanh toán qua ngân hàng 
(NH), là NH đi đầu triển khai NHTM 
điện tử. Vietcombank Gia Lai cũng 
tiên phong cung ứng các sản phẩm 
dịch vụ của một NH hiện đại và đa 
tiện ích cho khách hàng như thanh 
toán và phát hành các sản phẩm 
thẻ tín dụng quốc tế, các sản phẩm 
thẻ nội địa VCB-Connect 24, ATM, 
các dịch vụ SMS banking, Internet 
banking…

Những năm gần đây, cùng với việc 
tích cực thực hiện đề án mô hình 

NH bán lẻ, Vietcombank Gia Lai đẩy 
mạnh công tác huy động vốn và 
đầu tư có hiệu quả vào các chương 
trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, 
các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, 
thủy điện, trồng cao su, cà phê, hồ 
tiêu, kinh doanh nông sản, hàng XK, 
nông nghiệp nông thôn… góp phần 
đắc lực vào chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới và 
công cuộc CNH-HĐH tỉnh nhà. Đặc 
biệt thực hiện sự chỉ đạo của Chính 
phủ, NHNN Việt Nam và CN NHNN 
tỉnh, Vietcombank Gia Lai đã nhiều 

lần cân đối giảm lãi suất cho khách 
hàng cũ và mới cho hàng ngàn khách 
hàng, tổng dư nợ lên đến nhiều 
ngàn tỷ đồng. Với các khoản vay 
mới, Vietcombank Gia Lai áp dụng lãi 
suất quy định, đặc biệt ưu tiên cho 
lĩnh vực mà NHNN khuyến khích và 
chủ trương nhằm chia sẻ khó khăn 
với DN và hộ sản xuất kinh doanh. 
Hành động của Vietcombank Gia Lai 
thể hiện chủ trương sẵn sàng chia 
sẻ, thậm chí là hy sinh một phần lợi 
ích, cam kết thực hiện phương châm 
đồng hành cùng khách hàng trên 
đường phát triển, đồng thời xem đó 
là giải pháp cần thiết: giúp khách 
hàng là giúp cho chính mình. 

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 
2015, mặc dù nền kinh tế suy giảm 
chưa được cải thiện rõ nét song 
Vietcombank Gia Lai vẫn xây dựng 
chỉ tiêu tăng trưởng cao đi đôi với 
giải pháp kinh doanh phù hợp, nỗ 
lực hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức nhiều chỉ tiêu KD quan trọng. 
Đến 31/12/2015, vốn huy động của 
Vietcombank Gia Lai đạt 2.845 tỷ 
đồng, tăng gần 69 lần lúc mới thành 
lập; dư nợ cho vay đạt 8.763 tỷ đồng, 
tăng trên 48 lần và lợi nhuận đạt 226 
tỷ đồng, tăng gấp 205 lần so với thời 
điểm 2003. Và tính đến 30/6/2016, 
vốn huy động của Vietcombank Gia 
Lai đạt 3.183 tỷ đồng dư nợ 9.169 tỷ 
đồng, đạt trên 85% kế hoạch năm; 
các dịch vụ tiện ích của Vietcombank 
Gia Lai cũng đạt mức tăng trưởng 
khá cao. 

Bên cạnh hoạt động KD, 
Vietcombank Gia Lai còn nhiệt tình 
tham gia các chương trình an sinh xã 
hội như đóng góp các quỹ đền ơn 
đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, xóa đói 
giảm nghèo. Cùng với Vietcombank 
TW, Vietcombank Gia Lai phối hợp 
và thực hiện trao hàng trăm nhà tình 
nghĩa, tặng hàng trăm suất học bổng 
cho con em cựu chiến binh, xây tặng 
nhà cho bà con dân tộc thiểu số khó 
khăn về nhà ở tại các huyện - thị xã: 
Chưprông, IaGrai, Đức Cơ, An Khê, 
Phú Thiện; vận động CBNV dành một 
phần thu nhập ủng hộ Quỹ vì người 
nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ đền 
ơn đáp nghĩa, Hội người mù, người 
tàn tật, trẻ mồ côi; hỗ trợ Trung tâm 
nhân đạo, nạn nhân chất độc màu 
da cam, đồng bào miền Trung bị bão 
lũ và cán bộ chiến sỹ công tác trên 
quần đảo Trường Sa, làng trẻ em SOS 
Pleiku, tài trợ 35 giường cấp cứu đa 
năng với tổng trị giá 7 tỷ đồng cho 
Sở y tế Gia Lai… Tổng giá trị công tác 
an sinh xã hội qua các năm lên đến  
hàng chục tỷ đồng Với những kết 
quả đạt được, Vietcombank Gia Lai đã 
được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các 
cấp, các ngành đánh giá cao, được 

tặng thưởng nhiều phần thưởng quý 
giá dành cho tập thể và cá nhân. 

Như vậy có thể khẳng định: thành 
tích đạt được của Vietcombank Gia 
Lai là rất lớn, rất toàn diện cùng với 
các Ngân hàng trên địa bàn góp 
phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát 
triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tuy 
nhiên, nhiệm vụ trong thời gian tới 
còn rất nặng nề. Vì vậy, trên cơ sở kết 
quả có được, trong năm 2016 này, 
Vietcombank Gia Lai cần bám sát các 

Nghị quyết của Đảng, chương trình 
kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, 
nhiệm vụ của ngành, phát huy truyền 
thống, sức mạnh trí tuệ tập thể, đoàn 
kết nội bộ, gìn giữ kỷ cương, văn hóa 
Vietcombank, đề ra kế hoạch và giải 
pháp kinh doanh phù hợp, trước mắt 
là hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 
15% vốn huy động và 18% dư nợ cho 
vay so với năm 2015, kinh doanh an 
toàn, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. 

Với tiềm lực tài chính dồi dào, thế 
mạnh công nghệ, có chiến lược mở 
rộng mạng lưới phù hợp, đội ngũ 
CBNV kinh nghiệm, tận tụy với công 
việc và cơ sở khách hàng truyền 
thống sẵn có, Vietcombank Gia Lai sẽ 
còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn 
nữa, xứng đáng với vai trò NH đi đầu 
trên địa bàn trong các lĩnh vực huy 
động vốn, thanh toán quốc tế, đầu tư 
tín dụng hiệu quả, phát triển các dịch 
vụ, đặc biệt là tham gia đầu tư vốn 
tích cực vào các chương trình phát 
triển KT trọng điểm của tỉnh, góp 
phần cùng địa phương hoàn thành 
tốt các mục tiêu phát triển KT-XH 
đã đề ra, phát huy danh hiệu “Ngân 
hàng tốt nhất Việt Nam”. q

kỷ NiệM 15 NăM ThàNh Lập VieTcoMBaNk gia Lai

kỷ niệm ngày Thành lập kỷ niệm ngày Thành lập 

Vietcombank Gia Lai giữ vững 
uy tín ngân hàng hàng đầu kinh doanh 
an toàn, hiệu quả, bền vững

ngUyỄn VĂn Cư - Giám đốc NHNN tỉnh Gia Lai Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Vietcombank Gia Lai
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chi nhánh kinh doanh hiệu quả cao 
của hệ thống.

Bên cạnh nỗ lực hoàn thành tốt 
nhiệm vụ kinh doanh, Vietcombank 
Gia Lai còn thể hiện là một tập thể 
có trách nhiệm với xã hội, cộng 
đồng với việc tích cực tham gia các 
chương trình an sinh xã hội trên 
địa bàn. Tham gia các hoạt động 
tài trợ, ủng hộ các quỹ xã hội, đền 
ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, 
gia đình chính sách,… nhằm không 
ngừng nâng cao chất lượng sống 
của những người nghèo, người có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong 
xã hội.

VữNg VàNg Đi LêN
Thành quả mà Vietcombank 

Gia Lai đạt được, đã minh chứng 
cho sự nỗ lực, quyết tâm cao của 
tập thể Ban giám đốc và cán bộ 

Vietcombank Gia Lai qua các thời 
kỳ. Bên cạnh đó, còn là sự quan tâm 
sâu sát, chỉ đạo, khích lệ, động viên, 
tạo điều kiện thuận lợi của lãnh 
đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; của 
các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Gia Lai 
và đặc biệt là sự tín nhiệm, ủng hộ, 
đồng hành của hàng trăm nghìn 
khách hàng, bạn hàng đã dành cho 
hệ thống Vietcombank nói chung 
và Vietcombank Gia Lai nói riêng. 
Ban lãnh đạo Vietcombank ghi 
nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của 
tập thể cán bộ Vietcombank Gia Lai 
đồng thời bày tỏ lời cảm ơn chân 
thành đến các cấp lãnh đạo tỉnh 
Gia Lai và các quý đối tác, quý bạn 
hàng đã ủng hộ và đồng hành với 
Vietcombank Gia Lai trong suốt 15 
năm qua.

15 năm – một chặng đường 
đã qua, những thành quả mà tập 

thể cán bộ, người lao động của 
Vietcombank Gia Lai đã đạt được 
là to lớn. Trong chặng đường phát 
triển tới đây, dù bối cảnh kinh 
doanh còn nhiều khó khăn, cạnh 
tranh ngày một gay gắt, nhưng 
với truyền thống và thành quả 
đạt được, Đảng ủy, Ban lãnh đạo 
Vietcombank luôn đặt niềm tin và 
kỳ vọng từ tập thể Ban giám đốc tới 
từng cán bộ, người lao động của 
Vietcombank Gia Lai tiếp tục nỗ 
lực nhiệt huyết, chung sức, đồng 
lòng, cống hiến trí và lực xây dựng 
Vietcombank Gia Lai ngày càng lớn 
mạnh… để cùng với các thành viên 
trong toàn hệ thống xây dựng ngôi 
nhà chung Vietcombank phát triển 
vững mạnh, bền vững và hiệu quả, 
sớm đưa Vietcombank trở thành 
ngân hàng số 1 của Việt Nam trong 
thời gian tới. q

Chính thức khai trương 
từ ngày 25/9/2001, 
trải qua 15 năm hoạt 
động, Ngân hàng 
TMCP Ngoại Thương 

– Chi nhánh Gia Lai (Vietcombank 
Gia Lai) đã vững vàng vượt qua 
nhiều khó khăn thử thách, năng 
động sáng tạo để nhanh chóng 
ổn định và ngày càng phát triển 
ngày càng vững chắc – khẳng định 
thương hiệu của Vietcombank trên 
địa bàn Tây Nguyên.

phÁT TriểN ĐộT phÁ  
Từ khó khăN

Tiền thân là Phòng giao dịch 
Pleiku tách ra từ Vietcombank Quy 
Nhơn, những ngày đầu thành lập, 
đối mặt với cơ sở vật chất ban đầu 
thiếu thốn, đội ngũ nhân lực mỏng, 
vốn kinh doanh còn hạn chế, bên 
cạnh đó còn là sự cạnh tranh của 
các TCTD trên địa bàn thời điểm 
đó đã khiến Vietcombank Gia Lai 
non trẻ gặp không ít khó khăn, 
thử thách. Tuy nhiên, cũng chính 
sự bươn chải với thị trường, cùng 
với quyết tâm cao của tập thể Ban 
giám đốc, cán bộ nhân viên chi 
nhánh đã trở thành động lực để chi 
nhánh từng bước phát triển.

Trải qua 15 năm xây dựng và 
phát triển, Vietcombank Gia Lai đã 
ngày một lớn mạnh trên tất cả các 
mặt hoạt động kinh doanh:

THứ NHấT, về công tác khách 
hàng, luôn coi trọng công tác 

khách hàng, tập trung đẩy mạnh 
phát triển khách hàng, coi đây là 
nền tảng thúc đẩy phát triển hoạt 
động kinh doanh của Chi nhánh. 
Chính sách khách hàng của Chi 
nhánh từ chỗ phân tán theo từng 
nghiệp vụ ở các phòng ban khác 
nhau đã được chuyển sang hình 
thức đầu mối tập trung, bán sản 
phẩm – dịch vụ theo gói dựa trên 
lợi ích tổng thể giữa khách hàng và 
ngân hàng nhằm tạo thuận lợi cho 
khách hàng. Những sự thay đổi đó 
làm cho dòng vốn của khách hàng 
qua Vietcombank Gia Lai tăng lên 

nhanh chóng và bài toán “đi vay” 
đã có lời giải tốt. Huy động vốn của 
Chi nhánh liên tục tăng trưởng qua 
các năm. Đến 31/8/2016, tổng huy 
động vốn của Chi nhánh tăng gấp 
gần 3 lần so với 5 năm trước. Đặc 
biệt, nguồn vốn huy động từ dân 
cư tăng trưởng rất ổn định, chiếm 
tỷ trọng rất cao, hiện ở mức hơn 
80%, đây là lợi thế lớn cho định 
hướng phát triển bán lẻ của Chi 
nhánh.

THứ HAI, về tín dụng, Chi nhánh 
đã thực hiện đa dạng hóa hình 
thức cho vay, tiếp cận đến mọi 
thành phần kinh tế, tập trung phát 
triển thế mạnh tín dụng bán lẻ... 
Quy mô tín dụng của Chi nhánh 
đạt cao nhất trong khu vực và 
nằm trong số các Chi nhánh có dư 
nợ cao nhất của cả hệ thống. Chi 
nhánh luôn chủ động tìm kiếm, 
phát triển khách hàng mới, tiềm 
năng để đầu tư cho vay, trong đó 
có nhiều dự án trọng điểm của 
tỉnh, đóng góp đáng kể vào sự phát 
triển của kinh tế, xã hội của tỉnh 
Gia Lai.

THứ BA, các hoạt động thanh 
toán xuất nhập khẩu, kinh doanh 
ngoại tệ, kinh doanh thẻ của Chi 
nhánh hàng năm đều ghi nhận 
mức tăng trưởng tốt, liên tục giữ 
vững vị trí là Ngân hàng hàng đầu 
trên địa bàn về các lĩnh vực này.

THứ Tư, kết quả kinh doanh 
hàng năm, đặc biệt là 3 năm trở lại 
đây khá ấn tượng, nằm trong số 

kỷ NiệM 15 NăM ThàNh Lập VieTcoMBaNk gia Lai

kỷ niệm ngày Thành lập kỷ niệm ngày Thành lập 

Chi nhánh Vietcombank gia lai:

15 năm phát triển 
và khẳng định thương hiệu

TS. nghIÊM XUÂn ThÀnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank

TS. Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT (bên trái) trao cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc toàn diện” cho Vietcombank Gia Lai  Ảnh: CTV
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chiếm thị phần 15% và đứng vị trí 
thứ 4 trên địa bàn trong đó dư nợ 
SME  đạt 947.9 tỷ quy VNĐ, chiếm tỷ 
trọng 10% trong tổng dư nợ, dư nợ 
cho vay thể nhân đạt 4.898 tỷ quy 
VNĐ, chiếm tỷ trọng 53% trong tổng 
dư nợ, đáp ứng yêu cầu của một chi 
nhánh đa năng trong khu vực.

Bên cạnh đó, chất lượng tín 
dụng luôn được chú trọng song 
hành cùng tăng trưởng tín dụng. 
Vietcombank Gia Lai luôn tích cực 
trong việc lên kế hoạch cụ thể và áp 
dụng nhiều biện pháp để thu hồi nợ 
xấu, do đó tỷ lệ nợ xấu qua các năm 
đều giảm và dưới mức khống chế 
của TW. Năm 2015, tỷ lệ nợ xấu chỉ 
chiếm 0,61% trên tổng dư nợ, đạt 
yêu cầu đề ra, công tác xử lý nợ luôn 
được chú trọng tăng cường.

Không chỉ nỗ lực hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chuyên môn, 
Vietcombank Gia Lai đã tích cực 

tham gia công tác an sinh xã hội 
trên địa bàn theo các chương trình 
của Trụ sở chính Vietcombank cũng 
như từ nguồn lực tại chỗ với nhiều 
hoạt động ý nghĩa liên tục qua các 
năm như: trao 50 căn nhà tình nghĩa 
trị giá 30 triệu/căn và 100 suất học 
bổng trị giá 2 triệu đồng/suất cho 
con em cựu chiến binh, đồng bào 
dân tộc có hoàn cảnh khó khăn ở 
Chưprông, Iagrai và Đức Cơ; tặng 
200 triệu tiền học bổng cho học sinh 
nghèo vượt khó của tỉnh; xây dựng 
nhà tình nghĩa cho 6 hộ nghèo trên 
địa bàn; xây dựng trung tâm giáo 
dục và nuôi dưỡng nạn nhân chất 
độc da cam Dioxin, tặng 300 suất 
học bổng cho học sinh nghèo vượt 
khó ...; vận động CBNV dành một 
phần thu nhập để đóng ủng hộ cho 
quỹ người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ 
em, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ 
người mù, người tàn tật, trẻ mồ côi, 

chi ủng hộ Trung tâm nhân đạo, nạn 
nhân chất độc màu da cam, chi ủng 
hộ miền Trung và Trường Sa. 

Những kết quả đạt được trong 
hành trình 15 năm xây dựng và 
trưởng thành của Vietcombank 
Gia Lai cho thấy sự nỗ lực phấn 
đấu không ngừng của các thế hệ 
cán bộ lãnh đạo và nhân viên Chi 
nhánh - những người đã gắn bó, 
cống hiến để đưa Vietcombank Gia 
Lai trở thành điểm sáng đáng tự hào 
trong hệ thống Vietcombank. Bên 
cạnh đó, hệ thống Vietcombank nói 
chung và Chi nhánh Vietcombank 
Gia Lai cũng luôn dành tình cảm 
biết ơn chân thành đối với những 
hỗ trợ to lớn và tạo điều kiện thuận 
lợi của Cấp uỷ, chính quyền các 
cấp, các ngành tỉnh Gia Lai và sự tin 
tưởng, gắn bó, đồng hành của đông 
đảo Quý khách hàng, quý đối tác đã 
dành cho Vietcombank Gia Lai. 

Trong giai đoạn hiện nay, toàn 
hệ thống Vietcombank đang nỗ 
lực từng ngày và tích cực đổi mới 
theo định hướng phát triển thành 
ngân hàng hiện đại ngang tầm với 
các ngân hàng hàng đầu trong khu 
vực và trên thế giới, hướng tới mục 
tiêu trở thành Ngân hàng số 1 Việt 
Nam, 1 trong 300 tập đoàn ngân 
hàng tài chính lớn nhất thế giới và 
được quản trị theo các thông lệ tốt 
nhất vào năm 2020. Để góp phần 
hiện thực hóa mục tiêu đó, vai trò 
và sự đóng góp của tất cả các Chi 
nhánh là hết sức quan trọng. Trên 
chặng đường sắp tới, Vietcombank 
Gia Lai cần tiếp tục phát huy những 
kết quả đã đạt được, vượt qua mọi 
khó khăn, tiếp tục củng cố uy tín, 
khẳng định vị thế là một trong 
những NHTM hàng đầu của tỉnh và 
giữ được sự tin yêu của khách hàng, 
bạn hàng và nhân dân trong tỉnh. 
Với những thành quả trên chặng 
đường 15 năm qua của Chi nhánh, 
tôi mong muốn và tin tưởng vào 
những thành công to lớn hơn của 
Vietcombank Gia Lai trong tương 
lai. Thành công của Chi nhánh sẽ 
góp phần vào niềm tin chung của 
khách hàng và Vietcombank, cùng 
Vietcombank vươn cao, vươn xa 
trong hành trình phía trước. q

Chính thức đi vào 
hoạt động từ 
ngày 25/09/2001, 
Vietcombank Gia Lai 
ra đời trên cơ sở phát 

triển từ Phòng giao dịch Pleiku 
thuộc Vietcombank Quy Nhơn. 
Ngay từ những ngày đầu thành 
lập, mặc dù hoạt động trên địa 
bàn còn nhiều khó khăn với mức 
thu nhập của phần lớn dân cư còn 
thấp, khả năng mở rộng dịch vụ 
ngân hàng bán lẻ hạn chế, nhưng 
Vietcombank Gia Lai luôn nỗ lực 
không ngừng, vượt qua khó khăn 
thể hiện ở việc điều hành lãi suất 
linh hoạt, đa dạng hoá danh mục 
đầu tư các loại hình dịch vụ, tăng 
cường công tác tiếp thị, luôn đi 
đầu trong thực hiện đổi mới cơ chế 
hoạt động kinh doanh, phát triển 
ứng dụng công nghệ ngân hàng 
mới hiện đại tiên tiến... Chi nhánh 
đã phát huy vai trò chủ đạo của 
ngân hàng thương mại trên địa 
bàn, tạo nhiều công ăn việc làm 
cho xã hội, góp phần vào nhiệm vụ 
chính trị, sự nghiệp công nghiệp 
hoá – hiện đại hoá và phát triển 
kinh tế xã hội trên địa bàn. Nhìn 
chung, các kết quả đạt được của 
Chi nhánh trong 15 năm qua khá 
toàn diện trên các mặt công tác, với 
một số điểm sáng nổi bật rất đáng 
ghi nhận sau đây: 

Thứ nhất, công tác huy động vốn 

luôn được chi nhánh đặc biệt quan 
tâm ngay từ những ngày đầu thành 
lập, được thể hiện bằng những chủ 
trương đúng đắn như đa dạng hóa 
các loại hình huy động, áp dụng 
nhiều mức lãi suất linh hoạt trong 
từng thời kỳ, từng kỳ hạn tiền gửi, 
phong cách phục vụ của đội ngũ 
thanh toán viên ngày càng chuyên 
nghiệp, đem lại sự hài lòng cho 
khách hàng. Tốc độ huy động vốn 

bình quân qua các năm đạt 20-25%. 
Năm 2001, huy động vốn của chi 
nhánh chỉ đạt 45 tỷ đồng, đến 
31/3/2016 con số này đã tăng lên 
đạt 3.137 tỷ quy VNĐ,  tăng hơn 66 
lần so với ngày đầu thành lập đồng 
thời chiếm 11% thị phần và đứng vị 
trí thứ 3 trên địa bàn. (Nguồn số liệu 
của NHNN tỉnh Gia Lai).

Thứ hai, trong hoạt động cấp tín 
dụng, Vietcombank Gia Lai đã bám 
sát chủ trương và định hướng phát 
triển tín dụng của Ban lãnh đạo 
Vietcombank trên cơ sở kết hợp 
hài hòa với mục tiêu thúc đẩy phát 
triển kinh tế địa phương, đẩy mạnh 
đầu tư vào các lĩnh vực được xem 
là thế mạnh của địa phương như: 
Thủy điện, chế biến nông lâm sản, 
thương mại dịch vụ... Chi nhánh 
luôn chủ động tiếp cận những dự 
án khả thi để đầu tư vào các doanh 
nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, tư vấn cho khách hàng trên 
nhiều phương diện khiến ngày 
càng nhiều khách hàng tin tưởng 
và lựa chọn dịch vụ của ngân hàng. 
Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình 
quân 5 năm của chi nhánh ở mức 
12-15%. Dư nợ bình quân giai đoạn 
2010-2014 là 5616 tỷ đồng, tăng 
152% so với giai đoạn 2005-2009. 
Nếu như ngày đầu mới thành lập 
dư nợ chỉ đạt 190 tỷ đồng thì đến 
30/6/2016 đạt 9169.4 tỷ quy VNĐ 
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Vietcombank  gia lai:

Điểm sáng trên vùng đất cao nguyên
PhẠM QUang Dũng - Tổng Giám đốc Vietcombank

Trải qua quá trình 15 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực không ngừng của tập thể, Chi nhánh 
Vietcombank Gia Lai đã đạt được những thành quả ấn tượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bám 
sát chỉ đạo của Ban lãnh đạo, Vietcombank Gia Lai đang ngày càng phát triển, dần trở thành một chi nhánh 
ngân hàng hàng đầu trên địa bàn, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mình trên vùng đất cao nguyên 
và có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của toàn hệ thống Vietcombank. 

Ông Phạm Quang Dũng – Tổng giám đốc (bên trái) trao cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu về công tác phát triển sản phẩm và dịch vụ bán lẻ” cho 
Vietcombank Gia Lai Ảnh: CTV
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Hoa và Vietcombank Gia Lai, vì các 
ý tưởng kinh doanh của Ngọc Hoa, 
Vietcombank Gia Lai đều hiểu rõ, 
tham gia tư vấn, hỗ trợ  phân tích 
làm rõ tính hiệu quả, dự lường khó 
khăn để tránh rủi ro, thất bại. 

Không chỉ đầu tư vốn tín dụng, 
Vietcombank Gia Lai còn thật sự là 
người bạn đồng hành, chia sẻ khó 
khăn với DN vào những thời điểm 
bất lợi. Những năm 2003-2006 là 
giai đoạn kinh tế đất nước, tỉnh 
nhà rơi vào khó khăn, nhiều nông 
sản chủ lực rớt giá thảm hại khiến 
không ít DN SXKD thua lỗ, nợ nần, 
buộc phải giải thể, phá sản. Hay vào 
thời điểm những năm 2011-2013 
cũng là lúc giá cả thị trường, kinh 
tế đất nước đứng trước những biến 
động bất lợi, lạm phát, lãi suất ngân 
hàng lên cao… Chính phủ buộc 
phải ban hành Quyết định 11 về 
các giải pháp tập trung kiềm chế 
lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm an sinh xã hội nhằm cứu vãn 
tình hình. Trong bối cảnh đó, thực 
hiện chủ trương của Chính phủ, 
NHNN, Vietcombank, Vietcombank 

Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với 
DN tiến hành đánh giá lại tình hình 
hoạt động, cơ cấu lại ngành nghề, 
giảm lãi suất, gia, giãn nợ, tiếp tục 
tài trợ vốn… với tinh thần “giúp DN 
cũng chính là giúp mình”, góp phần 
đưa DN vượt qua giai đoạn khủng 
hoảng, duy trì hoạt động, tiếp tục 
ổn định phát triển. 

Trên tinh thần của mối quan hệ 
đối tác chiến lược sâu sắc, bền chặt 
đó, Ngọc Hoa chẳng những duy trì 
hoạt động mà còn mở rộng quy mô 
phát triển với tốc độ nhanh. Ngoài 
Showroom KIA- đại lý phân phối 
chính thức ô tô hãng KIA (93-95-97 
Trường Chinh - Pleiku), đầu năm 
2016 Ngọc Hoa cũng đã khai trương 
Showroom MAZDA (244 Nguyễn 
Tất Thành - Pleiku) ở nơi có vị trí đắc 
địa giúp khách hàng tham quan tìm 
hiểu và sử dụng dịch vụ. Đây là đại 
lý đạt tiêu chuẩn 3 S (phòng trưng 
bày, xưởng dịch vụ và kho phụ tùng 
chính hãng) của Tập đoàn MAZDA 
Nhật Bản. Với 2 đại lý này, khách 
hàng có thể thoải mái lựa chọn sử 
dụng các sản phẩm nổi tiếng của 

KIA và MAZDA với ưu thế vượt trội 
về mẫu xe thiết kế ô tô sang trọng 
và tiện nghi bậc nhất, công nghệ 
hiện đại toàn cầu, cùng với chính 
sách đầu tư mua sắm, chăm sóc 
khách hàng một cách tốt nhất đến 
từ nhà cung cấp.

Quá trình từ một cửa hàng kinh 
doanh xe máy bé nhỏ, doanh thu 
chỉ vài tỷ đồng/ năm đến nay Ngọc 
Hoa đã trở thành một DN khá tên 
tuổi trong lĩnh vực phân phối ô tô 
du lịch sang trọng tại thị trường 
Gia Lai và nhiều địa phương, doanh 
thu vài trăm tỷ đồng/ năm. Điều đó 
cho thấy, trong sự phát triển đi lên 
của Cty luôn có sự đồng hành gắn 
bó của Vietcombank Gia Lai. Chúng 
tôi đánh giá rất cao và coi đây là 
mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hiếm 
có cần được gìn giữ và phát huy. 
Tin tưởng rằng, trên cơ sở quan hệ 
gắn bó, bề dày kinh nghiệm, truyền 
thống tốt đẹp vốn có, trong hành 
trình đi tới, Ngọc Hoa còn nhận 
được nhiều hơn sự quan tâm hỗ 
trợ và hợp tác chặt chẽ, hiệu quả từ 
Vietcombank Gia Lai. q

Thành lập năm 2006, Ngọc 
Hoa khởi nghiệp là kinh 
doanh xe máy với tính 
chất của một Head Honda 
(Cửa hàng ủy nhiệm của 

hãng xe máy Honda tại Gia Lai). Quy 
mô nhỏ bé, cơ sở vật chất chỉ là cửa 
hàng tại 232-234-236 Hùng Vương 
– Pleiku - Gia Lai nên dẫu có phát 
triển, song tốc độ thì chưa đáng 
kể. Sau đó, quy mô, tốc độ, doanh 
thu của DN mới bứt phá mạnh mẽ. 
Đây cũng chính là lúc Ngọc Hoa 
xây dựng và quan hệ làm ăn gắn bó 
chặt chẽ và lâu dài với Vietcombank 
Gia Lai. 

Nhắc lại buổi đầu thiết lập mối 
quan hệ giữa Vietcombank Gia 
Lai với Ngọc Hoa. Sau thời gian trì 
trệ, lúc này công cuộc làm ăn phát 
triển kinh tế trên địa bàn Pleiku nói 
riêng, Gia Lai nói chung diễn ra sôi 
động. Cùng với các chương trình, 
dự án được các cấp, các ngành, 
các địa phương tích cực triển khai, 
hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh 
diễn ra sôi nổi; nhiều nông sản chủ 
lực như cao su, hồ tiêu, cà phê giá 
cả ổn định và tăng cao; thu nhập, 
đời sống của nhiều gia đình khởi 
sắc, nhu cầu phục vụ sản xuất và 
sinh hoạt, tiêu dùng gia đình tăng 
lên. Trong bối cảnh thuận lợi đó, 
thực hiện mục tiêu chiến lược đề 
ra, Ngọc Hoa nắm bắt cơ hội để 
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Bắt 
gặp tiếng nói chung, cán bộ, nhân 

viên Vietcombank Gia Lai đã chủ 
động liên hệ đặt vấn đề tư vấn hỗ 
trợ DN thực hiện chiến lược kinh 
doanh. Tôi còn nhớ anh Đặng Hoài 
Đức - lúc đó là cán bộ phòng quan 
hệ khách hàng Vietcombank Gia Lai 
(Nguyên Giám đốc Vietcombank 
Kon Tum và Vietcombank Gia Lai, 
nay là Giám đốc Vietcombank Quận 
2-TP.HCM) đã kiên trì thuyết phục, 

xây dựng quan hệ với DN, tham gia 
phân tích tính hiệu quả phương án 
kinh doanh, đồng thời giới thiệu 
chính sách tín dụng hỗ trợ hợp lý, 
thuận lợi, tạo điều kiện để DN triển 
khai giải pháp kinh doanh hiệu 
quả. Quan hệ giữa Ngọc Hoa với 
Vietcombank Gia Lai bắt đầu từ đó, 
trải dài theo thời gian đến nay tròn 
10 năm và đơm hoa kết trái bằng 
những thành công nổi bật mà cả 2 
cùng gặt hái được. 

Từ việc xác định rõ mục tiêu và 
hiệu quả trong phương án kinh 
doanh, Ngọc Hoa quan hệ vay vốn 
Vietcombank Gia Lai để mở rộng 
đầu tư nhà xưởng, phân phối sản 
phẩm, phát triển dịch vụ. Và cả 2 
nguồn vốn đầu tư (vốn trung hạn) 
và kinh doanh là vốn lưu động (vốn 
ngắn hạn) đều được Vietcombank 
Gia Lai giải quyết kịp thời, thuận lợi. 
Trong quá trình triển khai kế hoạch 
kinh doanh, lãnh đạo Chi nhánh  
như anh Cần, anh Đức và cán bộ 
ngân hàng đã tận tình hướng dẫn, 
giúp đỡ doanh nghiệp (DN) hoàn 
chỉnh thủ tục hồ sơ, thẩm định 
phương án/ dự án sản xuất kinh 
doanh, giải ngân thuận lợi, thể hiện 
sự tận tình và tính chuyên nghiệp 
cao. Trên thực tế, DN dẫu có sáng 
tạo, ý tưởng làm ăn gì nhưng nếu 
tính khả thi thấp, hiệu quả bấp 
bênh thì chẳng ai hợp tác đầu tư. 
Đáng mừng là điều đó đã không 
xảy ra trong quan hệ giữa Ngọc 
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Vietcombank gia Lai 
thực sự là đối tác tin cậy 
trên đường phát triển của Ngọc Hoa

TrẦn ThỊ KIM hOa - Phó Giám đốc Cty TNHH Ngọc Hoa

Showroom MAZDA Gia Lai 
của Cty TNHH Ngọc Hoa
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thể hiện được tinh thần đoàn kết, 
nhất trí, là một tập thể trong sạch 
vững mạnh, xây dựng tốt mối quan 
hệ điều hành giữa Chi bộ Đảng, 
chính quyền và các Đoàn thể. Các 
tổ chức Đoàn thể hoạt động có hiệu 
quả, dân chủ hỗ trợ đắc lực cho 
Chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ 
bao gồm Công đoàn, Đoàn thanh 
niên, Nữ công. Hoạt động của chi 
nhánh các năm qua ngày càng phát 
triển, đáp ứng được yêu cầu đề ra cả 
về nhu cầu vốn Việt Nam đồng và 
ngoại tệ, cho cả tín dụng trung và 
dài hạn cho các doanh nghiệp, hộ cá 
thể đứng chân trên địa bàn có điều 

kiện khai thác tiềm năng kinh tế địa 
phương, đặc biệt là các lĩnh vực thế 
mạnh, nông lâm nghiệp, khoáng 
sản, thủy điện… phục vụ tốt nhu 
cầu vốn của  địa phương. 

Về mạng lưới hoạt động, đến nay 
Vietcombank Gia Lai đã mở rộng 
khắp địa bàn với 6 phòng giao dịch 
tại trung tâm thành phố Pleiku, thị 
xã An Khê và thị trấn Chư Sê. Với 
hệ thống mạng lưới này, cơ bản 
Vietcombank Gia Lai đã đáp ứng kịp 
thời nhu cầu của khách hàng trên 
địa bàn, đồng thời cũng thuận lợi 
trong việc tiếp cận khách hàng mới, 
chiếm lĩnh thị phần.

ẤN TƯỢNg
Luôn sát cánh cùng địa phương 

đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, 
trong 15 năm xây dựng và trưởng 
thành (2001 – 2016), Vietcombank 
Gia Lai đã có những bước phát triển 
đột phá với hiệu quả kinh doanh 
không ngừng gia tăng qua các năm. 
Huy động vốn tại chi nhánh đến nay 
đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng gấp 69 
lần so với ngày đầu thành lập, tốc độ 
tăng trưởng hàng năm bình quân 
đạt 15 % - 20 %, thị phần trên địa 
bàn chiếm trên 11%.  Đặc biệt, nhờ 
áp dụng các chương trình, sản phẩm 
huy động tích cực, đa dạng, phù hợp 

ghi NhậN MộT chặNg ĐƯờNg
Vietcombank Gia Lai ra đời vào 

thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng 
tài chính tiền tệ các nước Đông Nam 
Á, thêm vào đó, ngành nông sản, 
nhất là cà phê – mặt hàng thế mạnh 
của tỉnh, cũng đang chịu đựng thử 
thách từ cuộc khủng hoảng mới. 
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn 
Tây Nguyên rơi vào tình cảnh khó 
khăn tài chính, nguy cơ phá sản, 
kéo theo sự đình đốn của các ngành 
sản xuất liên quan. Hệ quả là hoạt 
động kinh doanh xuất nhập khẩu 
(XNK) của tỉnh bị giảm sút nghiêm 
trọng. Ngoài ra, tuy là tỉnh trọng 
điểm Tây Nguyên nhưng kinh tế Gia 
Lai có tốc độ phát triển không cao, 
môi trường đầu tư thiếu cạnh tranh, 
trình độ dân trí còn hạn chế, an ninh 
đặc thù… Tất cả cộng với sự ra đời 
muộn so với các tổ chức tín dụng 
khác đã khiến Vietcombank Gia Lai 
gặp nhiều khó khăn trong bước đầu 
thành lập.

Vietcombank Gia Lai dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp của Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam kết hợp với 
việc tăng cường vai trò lãnh đạo 
của Đảng, phát huy vai trò của các 
tổ chức đoàn thể trong hoạt động 
Ngân hàng, gắn hoạt động ngân 
hàng với tiến trình đổi mới của nền 
kinh tế; gắn mục tiêu hoạt động 
ngân hàng với lợi ích kinh tế của 

Nhà nước, địa phương và của từng 
doanh nghiệp đã giúp Vietcombank 
Gia Lai hoàn thành được các mục 
tiêu kế hoạch đề ra. 

Ngoài ra, địa bàn cũng nhận được 
sự quan tâm của Đảng, Nhà nước 
và Chính phủ đối với địa bàn Tây 
Nguyên và được sự chỉ đạo, tạo điều 
kiện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tạo 
ra nhiều cơ hội phát triển cho tỉnh 
nhà. Đây là môi trường thuận lợi cho 
sự phát triển của Ngân hàng trong 
vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế 
địa phương. Bên cạnh đó, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đẩy 
mạnh việc triển khai thực hiện các 
chính sách kêu gọi thu hút đầu tư. 

Với nỗ lực của tập thể CBNV đơn 
vị, cùng sự giúp đỡ của lãnh đạo 
tỉnh, CN Ngân hàng Nhà nước tỉnh 
và các sở, ban, ngành trong tỉnh 
và Ban lãnh đạo Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam, Vietcombank 
Gia Lai đã nhanh chóng vượt qua 
khó khăn, từng bước ổn định và 
phát triển. Từ một Chi nhánh (CN) 
ban đầu chỉ với trên 20 CBNV, cơ 
sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, 
chưa có trụ sở phải thuê một phần 
diện tích của Chi nhánh Ngân 
hàng nhà nước tỉnh làm nơi giao 
dịch… đến nay, Vietcombank Gia 
Lai đã có trụ sở khang trang bề 
thế tọa lạc tại 33 Quang Trung 
cùng với 153 cán bộ công nhân 
viên  giàu nhiệt huyết, sáng tạo, 
năng động và được đào tạo bài 
bản. Nguồn nhân lực và sự gắn 
kết nội bộ chính là nhân tố quan 
trọng giúp Vietcombank Gia Lai 
hoạt động hiệu quả, phát triển với 
tốc độ khá nhanh, đồng đều trên 
nhiều lĩnh vực hoạt động, đóng 
góp đáng kể vào sự lớn mạnh 
chung của hệ thống Vietcombank 
cũng như quá trình đổi mới và 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Gia Lai. 

Tập thể Vietcombank Gia Lai đã 

hành trình 15 năm 
Vietcombank gia Lai tạo dựng niềm tin

TrưƠng anh TUẤn – Giám đốc Vietcombank Gia Lai 

Ngày 25/9/2001, Vietcombank Gia Lai chính thức được khai trương và đi vào hoạt động trên cơ sở 
nhận bàn giao số liệu từ Phòng giao dịch Pleiku thuộc Vietcombank Quy Nhơn. Qua 15 năm hoạt 
động, Vietcombank Gia Lai đã đạt được những thành tựu nhất định, đóng góp tích cực vào sự phát 
triển KT-XH của địa phương.

Ban giám đốc và cán bộ Vietcombank Gia Lai  Ảnh: CTV
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với nhu cầu  người dân nên nguồn 
vốn huy động dân cư đạt tỉ lệ cao, 
chiếm hơn 80% cơ cấu nguồn vốn. 

Ngày mới thành lập, dư nợ của 
Vietcombank Gia Lai chỉ đạt 190 tỷ 
đồng, thì đến nay, dư nợ đạt trên 
9.200 tỷ đồng, tăng gấp 48 lần. Trong 
đó, dư nợ trung - dài hạn đạt trên 
1.800 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% 
tổng dư nợ, chiếm thị phần trên 15 % 
trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng bình 
quân hàng năm của Vietcombank 
Gia Lai đạt mức 12 % -15%, chất 
lượng nợ đạt yêu cầu đề ra.

 Vốn tín dụng đầu tư tập trung 
chủ yếu cho các công trình thủy 
điện trọng điểm của tỉnh, các hoạt 
động thương mại dịch vụ và các 
dự án chế biến gỗ, đá granit, tinh 
bột sắn, mủ cao su… phục vụ phát 

triển kinh tế địa phương, tích cực 
triển khai Chương trình kết nối 
Ngân hàng - Doanh nghiệp, làm 
tốt công tác triển khai cho vay theo 
các chương trình ưu đãi lãi suất 
của Trung ương, đáp ứng kịp thời 
nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp 
đặc biệt là các doanh nghiệp SMEs, 
đồng hành với các doanh nghiệp 
cả lúc thuận lợi và khó khăn. Bên 
cạnh đó Vietcombank Gia Lai tăng 
cường cung ứng vốn kịp thời cho 
các hộ gia đình sản xuất kinh doanh 
với tỷ trọng dư nợ chiếm đến 53%, 
đạt trên 4.900 tỷ đồng, đặc biệt tại 
hai huyện An Khê và Chư Sê, nguồn 
vốn cung ứng cho các hộ nông 
dân lên đến hàng trăm tỷ đồng. 
Vietcombank Gia Lai đã được Trung 
ương đánh giá là một trong những 

Chi nhánh hàng đầu trong công tác 
phát triển dư nợ  Thể nhân. Các mặt 
hoạt động khác như thanh toán 
Xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ, 
phát hành thẻ, ngân hàng điện tử  
đạt yêu cầu đề ra. 

Các mặt quản trị điều hành, kiểm 
tra, kiểm soát đã được tăng cường; 
đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu 
thanh toán, từng bước hiện đại hóa 
công nghệ, mở rộng các dịch vụ 
tiện ích phục vụ khách hàng, thu 
nhập CBNV trong Vietcombank Gia 
Lai được ổn định. Mặc dù tình hình 
cạnh tranh giữa các Ngân hàng trên 
địa bàn này càng gay gắt nhưng 
lượng khách hàng đến giao dịch 
với Vietcombank Gia Lai ngày càng 
đông, với hơn 1000 khách hàng là 

doanh nghiệp có giao dịch và trên 
100 ngàn khách hàng cá nhân mở 
tài khoản giao dịch với doanh số 
ngày càng tăng, đồng thời sử dụng 
các dịch vụ khác của Ngân hàng 
ngày một nhiều thêm.

Điểm sáng trong hoạt động kinh 
doanh của Vietcombank Gia Lai là 
sự an toàn và hiệu quả. Đi cùng với 
sự tăng trưởng nhanh về tín dụng, 
Vietcombank Gia Lai vẫn kiểm soát 
tốt chất lượng tín dụng, nghiêm túc 
thực hiện xếp hạng tín dụng khách 
hàng, phân loại nợ và trích lập dự 
phòng rủi ro theo quy định của 
Ngân hàng Nhà nước cũng như của 
Vietcombank, giữ được tỷ lệ nợ xấu 
ở mức thấp, dưới 1%. Chênh lệch 
thu chi năm sau luôn cao hơn năm 
trước, cho đến 2015, con số này của 
Vietcombank Gia Lai đã tăng gấp 
4 lần so 2010 và vượt rất xa những 
năm đầu thành lập.

Về hoạt động ngân quỹ, 
Vietcombank Gia Lai luôn đảm bảo 
an toàn hoạt động kho quỹ và đảm 
bảo thu chi kịp thời cho khách hàng. 
Tổng thu chi tiền mặt qua quỹ đến 
nay đạt hơn 130 nghìn tỷ đồng và 
hơn 77 triệu USD, trả lại hơn 8 tỷ tiền 
thừa và phát hiện hơn 50 triệu đồng 
tiền giả các loại. Với khối lượng tiền 
mặt thu chi bảo quản vận chuyển 
hàng năm đều tăng cao so với năm 
trước cả về số lượng lẫn giá trị, 
nhưng đội ngũ  ngân quỹ vẫn vượt 
qua mọi khó khăn, không để xảy 
ra tình trạng thất thoát, đóng góp 
đáng kể trong việc hoàn thành chỉ 
tiêu kinh doanh của Vietcombank 
Gia Lai. Bên cạnh đó, cán bộ Ngân 
quỹ không ngừng trau dồi nghiệp 
vụ đáp ứng yêu cầu công việc, tại 
các Hội thi Ngân quỹ khu vực hàng 
năm do Trung ương tổ chức đều đạt 
thứ hạng cao.

Để hoạt động kinh doanh phát 
triển tốt, Vietcombank Gia Lai đã 
rất chú trọng tới công tác chăm sóc 
khách hàng – hoạt động hết sức 
quan trọng, nhất là trong bối cảnh 
cạnh tranh gay gắt giữa các ngân 
hàng hiện nay. Vietcombank Gia Lai 
luôn quan tâm tới ý kiến đóng góp 
cũng như tâm tư, thái độ của khách 
hàng tới vay vốn cũng như giao 
dịch. Với tiêu chí “Chung niềm tin 
vững tương lai”, Vietcombank Gia Lai 
đã từng bước xây dựng được niềm 
tin bền vững từ đa số khách hàng, 
chắp cánh cho sự phát triển không 
ngừng của Vietcombank Gia Lai.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, 
Vietcombank Gia Lai cũng thực 
hiện tốt công tác an sinh xã hội với 
các hoạt động “Uống nước nhớ 
nguồn”; tham gia các quỹ “Đền ơn 
đáp nghĩa”; đóng góp xây dựng nhà 
Rông văn hóa tại làng Brel – Biển 
Hồ và ở xã Iaglai - Chư Sê; xây dựng 
trường học tại huyện Mang Yang… 
v.v và v.v tạo dựng hình ảnh một 
Vietcombank xanh và vì cộng đồng.

Từ năm 2010 đến nay, 
Vietcombank Gia Lai đã đẩy mạnh 
các hoạt động an sinh xã hội do 
Trung ương giao cũng như do Chi 
nhánh tự triển khai từ nguồn lực tại 
chỗ như: Triển khai chương trình 
Nghĩa tình Trường Sơn, thông qua 
UBND tỉnh Gia Lai, tài trợ máy vi 
tính cho Sở giáo dục tỉnh Gia Lai và 
35 giường đa năng cho Bệnh viện 
tỉnh Gia Lai trị giá trên 7 tỷ đồng…. 
Vietcombank Gia Lai đã trao 50 căn 
nhà tình nghĩa với tổng giá trị 1,5 tỷ 
đồng và 100 suất học bổng trị giá 
2 triệu đồng/suất cho con em cựu 
chiến binh, đồng bào dân tộc có 
hoàn cảnh khó khăn ở Chưprông, 
Iaglai và Đức Cơ. Thực hiện chương 
trình tài trợ 100 con bò trị giá 1,5 
tỷ đồng cho các hộ nghèo ở huyện 
K’Bang. Tổng giá trị tài trợ công tác 
an sinh xã hội qua các năm lên đến 
hàng chục tỷ đồng. 

Những thành tựu đạt được trong 

Đ/c Lê Hồng Anh - Thường trực ban Bí thư (ngoài cùng bên phải) trao tặng Huân chương Lao động cho Vietcombank Gia Lai Ảnh: CTV
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Vĩnh Hiệp là công ty 
tư nhân kinh doanh 
xuất khẩu cà phê và 
hồ tiêu được thành 
lập năm 1999. Đến với 

Vietcombank Gia Lai, buổi đầu 
chúng tôi chỉ là một doanh nghiệp 
nhỏ sau nhiều năm xây dựng và 
phát triển đồng hành gắn bó với 
Vietcombank Gia Lai, chúng tôi đã 
vươn lên trở thành doanh nghiệp 
xuất khẩu hàng đầu của tỉnh, được 
vinh dự đứng trong Top 10 về xuất 
khẩu cà Phê Việt Nam, Top 20 về 
xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam và là 1 
trong 500 doanh nghiệp hàng đầu 
Việt Nam. Sản phẩm có mặt trên 60 
quốc gia, chúng tôi tự hào là doanh 
nghiệp được các nước trên thế giới 
chấp nhận  thương hiệu thân thiện 
môi trường.

Đạt được những thành quả trên 
là do có sự hợp tác đồng hành, thân 

thiện, hỗ trợ tích cực, kịp thời của 
Vietcombank Gia Lai cũng như sự 
nhạy bén quyết đoán và tư duy sáng 
tạo của Ban lãnh đạo công ty, cùng 
sự nỗ lực không ngừng của CBNV. 
Đặc biệt là Vietcombank Gia Lai, ngân 
hàng đã sát cánh cùng Vĩnh Hiệp 
vượt qua những giai đoạn khó khăn, 

thách thức. Tại thời điểm đó, việc 
tiếp cận nguồn vốn tín dụng rất khó, 
nguồn vốn giá rẻ từ ngân hàng lại 
càng khó hơn   nhưng Vietcombank 
Gia Lai trên tinh thần thực sự đồng 
hành, chia sẻ khó khăn với DN, đã tài 
trợ vốn nhanh chóng, kịp thời giúp 
DN vượt qua khó khăn, duy trì và 
phát triển hoạt động SXKD. Chúng 
tôi đánh giá cao sự cộng đồng trách 
nhiệm đó của Vietcombank Gia Lai. 
Chính Vietcombank Gia Lai đã cho 
chúng tôi cơ hội và niềm tin vững 
bước vào tương lai.

Trong quá trình hợp tác, chúng tôi 
nhận thấy quy trình giải quyết hồ sơ, 
thủ tục của Vietcombank Gia Lai đơn 
giản, đảm bảo, chặt chẽ, phù hợp với 
tính  chuyên nghiệp trong bối cảnh 
hội nhập, xứng đáng là Chi nhánh 
của một trong những tổ chức tín 
dụng hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi luôn trân trọng mối 
quan hệ hợp tác tốt đẹp này. Với 
những ưu thế vượt trội, tin tưởng 
rằng Vietcombank Gia Lai ngày càng 
lớn mạnh, thu hút được nhiều khách 
hàng và xứng đáng là người bạn 
thân thiết của Vĩnh Hiệp cũng như 
của các doanh nghiệp.. q

ThÁI như hIỆP - Giám đốc Cty TNHH Vĩnh Hiệp

Tự hào thân thiết 
cùng Vietcombank gia Lai
Doanh nghiệp chúng tôi 
xin chúc mừng sự kiện kỷ 
niệm 15 năm ngày thành lập 
Vietcombank Gia Lai. 

Cơ ngơi của Cty TNHH Vĩnh Hiệp

hoạt động kinh doanh và đóng góp 
từ những hoạt động xã hội đã được 
cấp trên ghi nhận: Trong hệ thống, 
nhiều năm liền Vietcombank Gia Lai 
được Chủ tịch HĐQT khen thưởng 
và công nhận danh hiệu tập thể 
lao động xuất sắc, tặng Cờ dẫn đầu 
công tác phát triển mạng lưới (2009) 
và trong công tác bán lẻ (2015). 

Vietcombank Gia Lai vinh dự 
đón nhận Huân chương Lao động 
hạng Ba (2009) và Huân chương Lao 
động hạng Nhì (2014) của Chủ tịch 
nước. Nhiều tập thể và cá nhân của 
Vietcombank Gia Lai cũng vinh dự 
đón nhận những phần thưởng cao 
quý như:  Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ; Bằng khen của Thống 
đốc NHNN. Đây thực sự là những ghi 
nhận, đánh giá có ý nghĩa lớn lao 

đối với những đóng góp cũng như 
nỗ lực không mệt mỏi của Ban giám 
đốc và tập thể CBNV Vietcombank 
Gia Lai trong suốt 15 năm qua.

Mười lăm năm trưởng thành và 
phát triển, với những thành tựu 
đáng trân trọng được dày công vun 
đắp từ lãnh đạo các thế hệ đi trước, 
sự nỗ lực không ngừng của toàn 
thể cán bộ nhân viên chi nhánh, 
tin tưởng rằng trên hành trình 
tiếp theo đến đây, mặc dù nhiều 
chông gai vất vả nhưng trên cơ 
sở phát huy những thành tích đạt 
được, sức mạnh đoàn kết nhất trí, 
ra sức nâng cao trình độ nghiệp vụ, 
Vietcombank Gia Lai sẽ phát huy vai 
trò nhiệm vụ của một Vietcombank 
Gia Lai đa năng tại khu vực Tây 
nguyên, cố gắng đạt được nhiều kết 

quả ấn tượng hơn nữa, góp phần 
nhỏ bé của mình vào thành công 
chung của hệ thống – Ngân hàng số 
1 về bán lẻ và số hai về bán buôn và  
là một tập đoàn tài chính đa năng 
hàng đầu khu vực.

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành 
lập Vietcombank Gia Lai, Ban giám 
đốc và toàn thể CBNV Vietcombank 
Gia Lai trân trọng gửi đến Lãnh đạo 
Tỉnh ủy, HDND, UBND tỉnh và lãnh 
đạo các sở ban ngành, Ngân hàng 
nhà nước  tỉnh Gia Lai, Ban lãnh đạo 
và các Phòng ban của Vietcombank 
TSC lời cảm ơn chân thành nhất. 
Đồng thời xin được gửi tới toàn thể 
các Quý khách hàng lời tri ân sâu 
sắc vì đã tín nhiệm và đồng hành 
với Vietcombank Gia Lai trong suốt 
15 năm qua. q

kỷ NiệM 15 NăM ThàNh Lập VieTcoMBaNk gia Lai

kỷ niệm ngày Thành lập kỷ niệm ngày Thành lập 

Hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank Gia Lai Ảnh: CTV

48 49Số 8/2016 Số 8/2016 



(hạng A - phòng HCNS), Trần Nam 
Nguyên (hạng B – phòng KHBL); Nhất 
đôi nam: Nguyễn Ngọc Thủy – Trần 
Quang Định (hạng A - phòng GD 
An Khê) và Ngô Đức Tín – Trần Công 
Bính (hạng B - Phòng QLN), giải Nhì 
đôi nam: Nguyễn Văn Dũng – Bùi 

Xuân Hiếu (hạng A – phòng DVKH) 
và Lê Xuân Bình – Nguyễn Hồ Trung 
Ân (hạng B – phòng KHDN); Giải Ba 
đôi nam: Nguyễn Xuân Thông – Trần 
Nam Nguyên (hạng A – phòng KHBL). 
Đôi nam nữ: giải Nhất: Nguyễn Văn 
Dũng – Đoàn Thị Liên (phòng DVKH), 

giải Nhì: Bùi Xuân Hiếu – Huỳnh Thị 
Thu Thảo (phòng Giao dịch Chư Sê). 

Môn bóng đá: giải Nhất: Liên quân 
(phòng KT, HCNS, NQ, QLN và Dịch vụ 
khách hàng), giải Nhì: Liên quân (PGD 
Biển Hồ - Trà Bá và An Khê), giải Ba: 
Liên quân: (PGD Trần Phú – Chư Sê và 
Hoa Lư), giải Khuyến khích: Liên quân 
2 phòng KHDN và KHBL.

  Đây là đợt hội thao góp phần 
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 
của cán bộ, đoàn viên và người lao 
động, tạo khí thế thi đua lành mạnh, 
rèn luyện tăng cường sức khỏe, động 
viên cán bộ, đoàn viên và người lao 
động thi đua học tập, công tác, góp 
phần hoàn thành nhiệm vụ được 
giao trong năm 2016.

Thông qua Hội thao cũng là dịp 
tốt để đoàn viên và người lao động 
Vietcombank Gia Lai học tập kinh 
nghiệm lẫn nhau, đồng thời đánh giá 
lại hoạt động phong trào thể thao 
của cán bộ, đoàn viên và người lao 
động để từ đó Ban chấp hành công 
đoàn cơ sở có kế hoạch định hướng 
phát triển cho các môn thể thao 
trong thời gian tới. q

Chào mừng kỷ niệm 71 
năm Cánh mạng Tháng 
8 và Quốc khánh 2/9 
(1945 - 2016), tiến tới 
chào mừng kỷ niệm 

15 năm thành lập Vietcombank Gia 
Lai (25/9/2001 - 25/9/2016), trong 2 
ngày 20 & 21/8/2016, tại nhà Thi đấu 
Thể thao thành phố Pleiku, tỉnh Gia 
Lai, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Gia Lai đã tổ chức Hội 
thao nội bộ: bao gồm các môn thi 
đấu: cầu lông, cóng bàn, tennis và 
bóng đá mini (nam) 5 người.

Qua 2 ngày thi đấu sôi nổi nhiệt 
tình và đoàn kết: Kết quả như sau:

Môn cầu lông: Nhất đôi nam 
Nguyễn Minh Tuân – Nguyễn Minh 
Liên (phòng Kế toán); Nhì đôi nam: 
Huỳnh Chánh Tín – Đặng Công 
Nguyên (PGD Hoa Lư), Ba đôi nam: 

Nguyễn Tấn Lộc - Huỳnh Văn Phát 
(PGD Biển Hồ), Nhất đôi nữ: Phan thị 
Thanh Hiền – Phạm Thị Hải Đường 
(PGD Hoa Lư), giải Nhì: Nguyễn Thị 
Thanh Thúy – Trần Thị Phương Thảo 
(PGD Biển Hồ), giải Ba: Nguyễn Minh 
Đức – Trương Thị Như Ngọc (PGD 
Trần Phú). Đôi nam, nữ: giải Nhất: 
Đặng Công Nguyễn – Phan Thị 
Thanh Hiền (PGD Hoa Lư), giải Nhì: 
Nguyễn Tấn Lộc – Huỳnh Thị Thu 
Thảo (PGD Chư Sê), giải Ba: Nguyễn 
Văn Dũng – Đoàn Thị Liên (phòng 
DVKH). Đơn Nam: giải Nhất: Huỳnh 
Tấn Phát (PGD Biển Hồ), giải Nhì: Hồ 
Quang Dũng (phòng Kế Toán), giải 
Ba: Phạm Quang Hưng (phòng KH 
Bán lẻ). Đơn nữ: giải Nhất: Huỳnh 
Thị Thu Thảo (PGD Chư Sê), giải Nhì: 
Nguyễn Thị Huyền (Phòng GD Trà Bá), 
giải Ba: Nguyễn Thị Thanh Thúy (PGD 
Biển Hồ).

Môn bóng bàn: Nhất đôi nữ: 
Phạm Thị Hoa Ánh – Đỗ Thị Diệu Mơ 
(phòng HCNS), Nhì đôi nữ: Phan Minh 
Hòa – Đặng Võ Hồng Minh (phòng 
KHDN). Đôi nam: giải Nhất: Phong – 
Tân (phòng KHDN), giải Nhì: Hồ Hữu 
Phú – Bùi Đức Minh (phòng KHBL), 
Nhất đôi nam: Bùi Đức Minh – Phong, 
Nhì đôi nam: Hồ Hữu Phú – Nguyễn 
Thanh Tân (phòng KHDN). 

Môn tennis: (Đơn nam và đôi 
nam phân 2 hạng A-B), Nhất đơn 
nam: Nguyễn Xuân Thông (hạng 
A – phòng KHBL), Nguyễn Văn Dũng 
(hạng B – phòng DVKH), Nhì đơn 
nam: Bùi Xuân Hiếu (hạng A – phòng 
KHBL), Ngô Đức Tín (Hạng B – phòng 
HCNS), giải B: Trần Quang Định 

kỷ NiệM 15 NăM ThàNh Lập VieTcoMBaNk gia Lai

công đoàn Vietcombank gia Lai 
tổ chức hội thao chào mừng 
kỷ niệm 15 năm thành lập 

anh ThẮng – Vietcombank Gia Lai

Khai mạc Hội thao

Niềm vui của CBNV tại Hội thaoGiải Nhất bóng đá

kỷ niệm ngày Thành lập kỷ niệm ngày Thành lập 

Ông Trương Anh Tuấn – Giám đốc Vietcombank Gia Lai (thứ 2 từ trái sang) trao giải cho các VĐV
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Trên đường pháT Triển Trên đường pháT Triển

Kính gửi Quý khách hàng,
Nhằm nâng cao dịch vụ cho Quý 

khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại 
Thương Việt Nam (Vietcombank) trân 
trọng thông báo về các thay đổi đối với 
phương thức kích hoạt dịch vụ Smart 
OTP áp dụng từ ngày 12/8/2016 như sau:

1. Đối với khách hàng đã sử dụng dịch 
vụ Smart OTP và muốn tiếp tục dịch vụ 
Smart OTP trên thiết bị đang sử dụng: 
Khách hàng thực hiện việc đăng ký lại 

dịch vụ Smart OTP trên chương trình 
Internet Banking của Vietcombank.

2. Đối với các khách hàng chưa từng 
đăng ký sử dụng phần mềm SmartOTP 
hoặc khách hàng đã đăng ký sử dụng 
dịch vụ Smart OTP nhưng có nhu cầu 
chuyển sang cài đặt và sử dụng trên 
thiết bị mới: Đề nghị quý khách đến 
các điểm giao dịch của Vietcombank 
để thực hiện việc đăng ký dịch vụ. Quý 
khách nên tải phần mềm Smart OTP về 

thiết bị của mình trước khi đến đăng ký 
sử dụng dịch vụ.

Phần mềm Smart OTP đã được bổ 
sung nội dung thông báo này để tạo 
thuận lợi về tiếp cận thông tin cho khách 
hàng. Đề nghị khách hàng tải lại phiên 
bản mới nhất của phần mềm Smart OTP 
trên Google Play Store hoặc Apple Store.

Mọi giải đáp thắc mắc xin khách hàng 
liên hệ với Tổng đài 1900 545413 hoặc 
với điểm giao dịch gần nhất./.

Thay đổi dịch vụ smart oTp
PhÒng QLBSPBL

I. Thời gian khuyến mãi:  Từ 
ngày 30/7/2016 đến hết ngày 
30/9/2016 hoặc đến khi hết quà 
tặng, tùy thuộc điều kiện nào đến 
trước.

II. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ 
đồng thương hiệu Saigon Centre – 
Takashimaya – Vietcombank

III. Địa điểm khuyến mãi:
Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường 

Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Takashimaya: Tầng hầm 2, Tầng 
hầm 1, Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3, Saigon 
Centre, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

IV. Nội dung chương trình:

Trong đó:
- Giao dịch chi tiêu thẻ phải được 

thực hiện tại máy thanh toán thẻ của 
Vietcombank tại địa điểm khuyến 
mãi;

- Khách hàng nhận quà tặng tại 
quầy tư vấn phát hành thẻ đặt tại đặt 
tại Khu chăm sóc khách hàng - Tầng 
3, TTTM Takashimaya thuộc Saigon 
Centre;

- Mỗi khách hàng chỉ được quyền 
nhận thưởng tối đa 1 lần cho mỗi 
ưu đãi.

- Chương trình có thể kết thúc 
trước thời gian khuyến mãi nếu phát 
hết quà tặng;

- Chương trình áp dụng theo các 
điều kiện, điều khoản trong Thể lệ 
chương trình. Xem thêm tại http://
www.vietcombank.com.vn q

TTT TTTPhÒng QLBSPBL

Tặng tới 2 triệu đồng 
cho chủ thẻ ĐTH Saigon Centre – 
Takashimaya – Vietcombank
Nhân dịp ra mắt sản phẩm Thẻ Đồng thương hiệu Saigon Centre - Takashimaya - Vietcombank 
khuyến mãi với chương trình như sau:

TT Đối tượng ưu đãi Số lượng 
quà tặng

1

Thẻ tín dụng đồng 
thương hiệu Saigon 
Centre - Takashimaya - 
VietcombankVisa hạng 
Vàng

Tặng Thẻ quà tặng 
trị giá 2.000.000 
VNĐ cho chủ thẻ có 
ít nhất 1 giao dịch 
chi tiêu thẻ trị giá tối 
thiểu 2.000.000 VNĐ

150

2

Thẻ tín dụng đồng 
thương hiệu Saigon 
Centre - Takashimaya - 
VietcombankVisa hạng 
Chuẩn
 
Thẻ tín dụng đồng 
thương hiệu Saigon 
Centre - Takashimaya - 
VietcombankJCB hạng 
Chuẩn

Tặng Thẻ quà tặng 
trị giá 500.000 
VNĐ cho chủ thẻ có 
ít nhất 1 giao dịch 
chi tiêu thẻ trị giá tối 
thiểu 500.000 VNĐ

260

3

Thẻ ghi nợ đồng 
thương hiệu Saigon 
Centre - Takashimaya - 
VietcombankVisa

Tặng Thẻ quà tặng 
trị giá 200.000 
VNĐ cho chủ thẻ có 
ít nhất 1 giao dịch 
chi tiêu thẻ trị giá tối 
thiểu 200.000 VNĐ

250

Từ 1/8/2016 đến 30/9/2016, 
Vietcombank triển khai 
chương trình khuyến mãi đặc 
biệt hấp dẫn “Hè rực rỡ cùng 
thẻ ĐTH Vietcombank Vietravel 
Visa” dành cho các hội viên 
hạng vàng và platinum của 
Vietravel phát hành thẻ ĐTH 
Vietcombank Vietravel Visa và 
có phát sinh giao dịch chi tiêu 
qua POS của Vietcombank tại 
Vietravel.

Theo chương trình, khách 
hàng có cơ hội nhận được 
những ưu đãi/quà tặng đặc 
biệt như: 1.000.000 VND cho 
chủ thẻ phát hành mới và có 
giao dịch chi tiêu tại POS của 
Vietcombank tại Vietravel từ 
3.000.000 VND trở lên; 01 vé 
du lịch Nhật Bản, 21 bộ vali 
du lịch cao cấp dành cho 
chủ thẻ phát hành mới và có 
doanh số chi tiêu qua POS của 
Vietcombank đặt tại Vietravel 
cao nhất trong thời gian 
khuyến mãi; Giảm giá tour lên 
đến 1 triệu đồng cho các chủ 
thẻ phát hành mới và mua 
tour tại Vietravel…

Ngân sách của chương trình 
tối đa là 300.000.000 VNĐ, 
chương trình sẽ kết thúc khi 
hết thời hạn triển khai chương 
trình hoặc khi hết ngân sách 
(tùy điều kiện nào tới trước).

Chi tiết chương trình, quý 
khách hàng có thể tham 
khảo tại website www.travel.
com.vn, web site www.
vietcombank.com.vn. q

Nhằm gia tăng tiện ích cho khách 
hàng, từ ngày 16/08/2016, Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) và Công ty cổ phần 
phát triển thể thao điện tử Việt Nam 
(Vietnam Esports/VED) chính thức triển 
khai dịch vụ Nạp tiền Ví điện tử TopPay 
và CyberPay. Từ nay, khách hàng có thể 
dễ dàng nạp tiền điện tử cho các dịch vụ 
TopPay và CyberPay qua VCB-iB@nking 
hoặc nộp tiền trực tiếp tại quầy giao 
dịch của Vietcombank. Hơn thế nữa, 
khách hàng được hoàn toàn Miễn phí.

Với mục tiêu cung cấp cho khách 
hàng những dịch vụ đa dạng, tiện ích 
và an toàn, Vietcombank đã triển khai 
liên kết với hàng trăm các đối tác cung 
cấp dịch vụ trong nhiều ngành nghề, 
lĩnh vực khác nhau. Khách hàng chỉ 
cần đăng ký dịch vụ VCB-iB@nking và 
thoải mái tận hưởng sự tiện lợi, hoặc 
đến điểm giao dịch gần nhất của 
Vietcombank để được phục vụ.  

Hướng dẫn giao dịch
1. Hướng dẫn nạp tiền:  Quí khách 

hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 hình 
thức giao dịch sau đây để nạp tiền ví 
TopPay, CyberPay:
n Giao dịch qua Ngân hàng điện tử 

VCB-iB@nking: 
- Hạn mức tối thiểu: 50.000 VNĐ/giao 

dịch
- Hạn mức tối đa: 50.000.000 VNĐ/

ngày/khách hàng
- Không giới hạn số lần nạp trong 

ngày.
n Giao dịch tại các Quầy giao dịch của 

Vietcombank: không giới hạn số tiền 
nạp.

2. Phí dịch vụ: Miễn phí

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quí 
khách vui lòng truy cập website: www.
vietcombank.com.vn  hoặc liên hệ 
hotline 1900 54 54 13 để được phục 
vụ. q

Nạp tiền ví Toppay 
và cyberpay thật dễ dàng 
với dịch vụ nạp tiền điện 
tử của Vietcombank

Hè rực rỡ 
cùng Thẻ đồng 
thương hiệu 
Vietcombank 
Vietravel Visa
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Ngày 1/8/2016, Vietcombank Bắc 
Sài Gòn đã đưa 2 phòng giao dịch 
mới đi vào hoạt động, gồm

Phòng giao dịch Hóc Môn tại địa 
chỉ:

36/5, Khu Phố 3, Thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, TP.HCM

Điện thoại: 08.3891.0904 Fax: 
08.3891.0901

Phòng giao dịch Củ Chi tại địa chỉ:
243, Khu Phố 3, Đường tỉnh lộ 

8, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, 
TP.HCM.

Điện thoại: 08.3790.3917 Fax: 

08.3790.3914
Được thiết kế theo chuẩn PGD 

hiện đại của Vietcombank, 2 PGD 
mới thuộc Vietcombank Bắc Sài Gòn 
đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu khách 
hàng từ các sản phẩm tiền gửi, tiền 
vay, dịch vụ ngân hàng điện tử, phát 
hành thẻ, thu hộ ngân sách nhà 
nước, cho vay du học, chuyển tiền 
… Việc khai trương 2 PGD mới này 
giúp Vietcombank Bắc Sài Gòn phục 
vụ nhanh chóng và thuận tiện hơn 
cho quý khách hàng tại khu vực Hóc 
Môn, Củ Chi. q

PhÒng hCnS - Vietcombank Bắc Sài Gòn

ngUyỄn ThỊ hẰng – Vietcombank Tây Ninh

ĐỒng ThU Trang – Vietcombank Lạng Sơn

Căn cứ Công văn số 531/TNI-
TTGSNH ngày 21/7/2016 
của Giám đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam - Chi 
nhánh tỉnh Tây Ninh về việc 

chấp thuận đủ điều kiện thay đổi địa điểm 
phòng giao dịch;

Căn cứ Quyết định số 1440/QĐ-VCB-TCCB  
ngày 29/7/2016 của Tổng Giám đốc Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc 

thay đổi địa điểm PGD Gò Dầu - Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 
Tây Ninh;

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam - Chi nhánh Tây Ninh (Vietcombank 
Tây Ninh) trân trọng thông báo.

Kể từ ngày 1/8/2016, Phòng giao dịch 
Gò Dầu trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh 
chính thức thay đổi địa điểm trụ sở như sau:

Địa điểm cũ: Ô1, đường Hùng Vương, khu 
phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, huyện 
Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 066 3522 237; 
Fax: 066 .3522 234.
Địa điểm mới: Số 9 - 9A, đường Hùng 

Vương, khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò 
Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 066 3522 237; 
Fax: 066 .3522 234. q

Vietcombank Tây Ninh thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Gò Dầu

Trên đường pháT Triển nhịp cầu xanh

Vietcombank Bắc sài gòn đưa vào hoạt động 
phòng giao dịch hóc Môn và củ chi

Chiến tranh đã đi qua, 
nhưng những gì nó 
để lại mãi là những 
vết thương không thể 
nào lành. Đặc biệt, 

là di chứng do chất độc da cam/ 
dioxin để lại. Hiện nay, trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn, có gần 800 người 
bị nhiễm và hàng nghìn người bị 
phơi nhiễm. Họ bị tật nguyền, bị dị 
dạng, bị thiểu năng trí tuệ… những 
nỗi đau dai dẳng, ảnh hưởng đến 
nhiều thế hệ con cháu. Hơn ai hết, 
các nạn nhân chất độc da cam cần 
sự giúp đỡ, chung tay đồng lòng 
của cả cộng đồng, để thắp lên 
ngọn lửa niềm tin vào cuộc sống.

Sáng ngày 10/8/2016, tại Hội 
trường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng 

Sơn đã diễn ra chương trình gặp mặt 
kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở 
Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2016).  
Chương trình là dịp để xoa dịu nỗi 
đau và vinh danh các sở ban ngành, 
đoàn thể; các tổ chức chính trị xã hội; 
các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, 
tổ chức nhân đạo; các nhà hảo tâm 
trong và ngoài tỉnh tham gia quyên 
góp ủng hộ, giúp đỡ, chăm sóc nạn 
nhân chất độc da cam/ dioxin.

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh 
đạo tỉnh có ông Nguyễn Công 
Trưởng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
về phía Vietcombank Lạng Sơn có 
ông Nguyễn Xuân Cao Cường – Phó 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn. Đại 
diện cho toàn thể cán bộ nhân viên 
Vietcombank Lạng Sơn, ông Nguyễn 

Vietcombank Lạng sơn ủng hộ 50 triệu đồng 
gửi tới các nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Xuân Cao Cường đã trao biểu trưng 
ủng hộ số tiền 50 triệu đồng cho Hội 
nạn nhân chất độc da cam/ dioxin 
tỉnh Lạng Sơn. 

Số tiền ủng hộ tuy không nhiều, 
nhưng nêu cao tinh thần tương thân 
tương ái, đoàn kết, chung tay xoa 
dịu nỗi đau da cam của cán bộ, nhân 
viên Vietcombank nói riêng và của cả 
hệ thống Vietcombank nói chung. 

Trước những mất mát mà các nạn 
nhân chất độc da cam/dioxin đang 
phải gánh chịu, tất cả chúng ta hãy 
cùng nhau giúp đỡ, phát huy truyền 
thống yêu thương của người dân đất 
Việt, cùng chia sẻ tinh thần “Cùng 
một nỗi đau, cùng một tấm lòng” 
với các nạn nhân chất độc da cam/
dioxin. q

Ông Nguyễn Xuân Cao Cường – Phó Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn (bên phải) trao biểu trưng 50 triệu đồng của Vietcombank Lạng Sơn ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Lạng Sơn
 Ảnh: Đồng Thu Trang 
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Sáng 10/8/2016, tại Cung 
văn hóa hữu nghị, Hội 
nạn nhân chất độc da 
cam/ dioxin Việt Nam đã 
tổ chức Lễ mít tinh kỷ 

niệm 55 năm thảm họa da cam ở 
Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2016). 
Tới dự có đồng chí Trần Đại Quang 
– Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 
nước; đồng chí Nông Đức Mạnh – 
nguyên Tổng bí thư BCH TW Đảng; 
đồng chí Phạm Thế Duyệt – nguyên 
Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Mẫn 
– UVTW Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng 
thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
đồng chí Đào Việt Trung – UVTW 
Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước; Thượng tướng Nguyễn 
Văn Rinh – Chủ tịch Hội nạn nhân 
chất độc da cam/ dioxin Việt Nam; 
bà Susan Schnall – Chủ tịch Hội cựu 
chiến binh vì hòa bình TP New York, 

thành viên BTC Hội cựu chiến binh 
chống chiến tranh VN, đại diện các 
ban/bộ/ngành, các nạn nhân chất 
độc da cam và nhân dân Thủ đô. 
Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam – đơn vị đồng 
hành cùng Lễ mít tinh, có đồng chí 
Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư 
Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng lãnh 
đạo một số phòng ban liên quan 
của Trụ sở chính.

 Lễ mít tinh đã diễn ra trang trọng 
với thông điệp Đoàn kết – Nghĩa 
tình – Trách nhiệm vì nạn nhân chất 
độc da cam/dioxin Việt Nam. Ngày 
10/8/1961, quân đội Mỹ đã bắt 
đầu phun rải chất diệt cỏ, chất khai 
quang phủ lên các vùng đất của Việt 
Nam. Từ năm 1961 đến năm 1971, 
quân đội Mỹ đã phun rải 80 triệu lít 
chất độc hóa học, trong đó chứa ít 
nhất 366kg dioxin, làm cho 4,8 triệu 
người Việt Nam bị phơi nhiễm; hàng 

trăm nghìn nạn nhân đã chết hoặc 
đang mắc các bệnh hiểm nghèo, với 
ảnh hưởng kéo dài qua nhiều thế hệ.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, bày tỏ 
sự chia sẻ với các nạn nhân bị ảnh 
hưởng bởi chất độc da cam, Chủ tịch 
nước Trần Đại Quang đề nghị các 
bộ, ban, ngành và địa phương tăng 
cường công tác giải quyết hậu quả 
chất độc da cam, vận động để các 
tầng lớp nhân dân trong và ngoài 
nước, bạn bè quốc tế tích cực hưởng 
ứng phong trào “Hành động vì nạn 
nhân chất độc da cam” bằng hành 
động cụ thể; đồng thời tăng cường 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế 
độ, chính sách đối với nạn nhân Chất 
độc da cam để kịp thời giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình thực hiện.

Bà Susan Schnall – Chủ tịch Hội 
cựu chiến binh vì hòa bình TP New 
York, thành viên BTC Hội cựu chiến 
binh chống chiến tranh VN, vốn 
là cựu quân nhân hải quân trong 
chiến tranh Việt Nam đã phát biểu 
“…Chính Chính phủ chúng tôi, 
chính các công ty của chúng tôi, 
chính các nhà máy của chúng tôi đã 
sản xuất ra vũ khí chiến tranh. Chính 
quân đội của chúng tôi đã ném bom 
và rải chất độc lên đất nước và con 
người các bạn và ảnh hưởng của 
nó sẽ còn tồn tại nhiều thế hệ. Tôi 
đứng trước các bạn hôm nay với tư 
cách là một cựu chiến binh tham gia 
chiến tranh của Hoa Kỳ tại Việt Nam 
để thừa nhận và chịu trách nhiệm 
cho việc Chính phủ tôi đã sử dụng 
chất độc da cam/ dioxin với đất đai 
và người dân các bạn… Chúng tôi, 
các cựu chiến binh Mỹ đến đây để 
nói rằng “Chúng tôi xin lỗi. Chúng 
tôi xin lỗi vì những thiệt hại và tàn 
phá khủng khiếp mà chúng tôi đã 
gây ra cho người dân và đất nước 
của các bạn”… Chúng tôi cam kết sẽ 

hành động cùng các bạn, hướng tới 
khắc phục hậu quả lâu dài của cuộc 
chiến này, làm sạch các vùng đất bị 
ô nhiễm mà chúng tôi đã bỏ lại phía 
sau và chữa lành vết thương cho 
con người”. 

Tại Lễ mít tinh, Chủ tịch nước 
Trần Đại Quang đã trao tặng Huân 
chương Lao động hạng Nhất cho Hội 
nạn nhân chất độc da cam/dioxin 
Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc 
trong phong trào hành động vì nạn 
nhân chất độc da cam Việt Nam.

Cũng tại Lễ mít tinh được truyền 
hình trực tiếp trên sóng của Đài 
truyền hình quốc gia này, Hội nạn 
nhân chất độc da cam/ dioxin Việt 
Nam đã phát động chương trình 
nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau 
da cam” lần thứ 8 qua cổng thông 
tin nhân đạo Quốc gia từ ngày 
10/8/2016 đến hết ngày 30/9/2016. 
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – 
Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da 

cam/ dioxin đã thay mặt cho hàng 
triệu nạn nhân chất độc da cam/ 
dioxin Việt Nam tha thiết kêu gọi 

đồng bào, chiến sỹ cả nước, người 
Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè 
quốc tế cùng ủng hộ nạn nhân qua 
tin nhắn với cú pháp DACAM gửi 
1409 trong thời gian từ 10/8/2016 – 
30/9/2016 để ủng hộ 18.000 đồng 
mỗi tin nhắn.

 Trước những mất mát to lớn mà 
các nạn nhân chất độc da cam/
dioxin Việt Nam đang phải gánh 
chịu, thông qua bản tin này, Ban lãnh 
đạo Vietcombank đề nghị toàn thể 
cán bộ nhân viên và quý khách hàng 
quan tâm dành sự chia sẻ của mình 
tới các nạn nhân da cam/dioxin bằng 
cách hưởng ứng  tham gia Chương 
trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da 
cam” lần thứ 8 để chung tay giúp 
đỡ các nạn nhân chất độc da cam/ 
dioxin bằng cách nhắn tin qua điện 
thoại với cú pháp DACAM gửi 1409 
ủng hộ 18.000 đồng mỗi tin nhắn 
đến các nạn nhân chất độc da cam/ 
dioxin Việt Nam. q

LÊ hỒng QUang

Vietcombank đồng hành chia sẻ 
với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
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Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa cho đồng chí Phạm Quang 
Dũng – Tổng giám đốc Vietcombank (thứ 4 từ phải sang) – đơn vị đồng hành cùng Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam tổ chức thành 
công Lễ mít tinh và phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” Ảnh: Lê Hồng Quang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (thứ 4 từ trái sang) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hành động vì nạn 
nhân chất độc da cam Việt Nam Ảnh: Lê Hồng Quang

Bà Susan Schnall – Chủ tịch Hội cựu chiến binh vì hòa bình TP New York, thành viên 
BTC Hội cựu chiến binh chống chiến tranh VN bắt tay ông Phạm Quang Dũng – Tổng 
giám đốc Vietcombank Ảnh: Lê Hồng Quang
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Sáng ngày 28/7/2016, 
tại tỉnh Thanh Hóa, 
Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã phối 

hợp với địa phương tổ chức Lễ 
khánh thành Trường trung học cơ 
sở Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa. Đây là ngôi trường do 
Vietcombank tài trợ 5 tỷ đồng kinh 
phí xây dựng.

Tới dự buổi lễ, về phía địa phương 
có bà Lê Thị Thìn – Tỉnh Ủy viên. Phó 
chủ tịch UBND tỉnh Thanh  Hóa; ông 
Lê Ngọc Toàn – Phó chủ tịch HĐND 
huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
và đại diện lãnh đạo địa phương 
cấp huyện, xã; các cô giáo, các em 
học sinh và đông đảo nhân dân địa 
phương. Về phía Vietcombank có 
ông ông Phạm Mạnh Thắng - Phó 
Tổng giám đốc; ông Trịnh Ngọc An - 
Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa ; 
ông Trần Phúc Cường – Phó Chủ tịch 

thường trực Công đoàn Vietcombank 
cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ 
một số phòng/ban tại Trụ sở chính và 
chi nhánh Vietcombank Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm 
Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc 
Vietcombank cho biết: Trong suốt 
quá trình phát triển hơn 50 năm 

qua, Vietcombank luôn là đơn vị đi 
đầu trong công tác an sinh xã hội. 
Chỉ tính riêng từ năm 2009 - 2016, 
Vietcombank đã dành hơn 16 tỷ 
đồng cho công tác an sinh xã hội 
tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa và phần 
nhiều là xây dựng trường học, đầu 
tư trang thiết bị giáo dục. Với các em 
học sinh - thế hệ tương lai của đất 
nước, việc nâng cao thể chất, trí tuệ 
của các em luôn được Vietcombank 
đặc biệt quan tâm. Thay mặt toàn 
thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên 
Vietcombank, ông Phạm Mạnh 
Thắng gửi lời cám ơn tới các lãnh đạo 
tỉnh Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn, xã 
Đồng Tiến và các đơn vị thực hiện 
cùng quý thầy cô và toàn thể nhân 
dân đã nỗ lực hết sức mình để công 
trình được hoàn thành như mong 
đợi ngày hôm nay. Vietcombank hy 
vọng với cơ sở vật chất được đầu tư 
đồng bộ cho nhà trường sẽ phát huy 
hiệu quả để giáo dục các em học 
sinh thật tốt, xứng đáng với lịch sử 
văn hóa của vùng đất giàu truyền 
thống này.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thìn 
– Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND 
tỉnh Thanh Hóa đã gửi lời cảm ơn 
lãnh đạo tỉnh, huyện và nhà tài trợ 
Vietcombank đã quan tâm hỗ trợ 
để địa phương có được một ngôi 
trường khang trang, đạt tiêu chuẩn, 
giúp cho sự nghiệp trồng người của 
xã sẽ có một bước tiến mới.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại 
biểu đã long trọng cắt băng khánh 
thành và đi tham quan các phòng 
học của trường và chia vui cùng 
các thầy, trò và phụ huynh học 
sinh cũng như bà con thôn, bản 
đang sống xung quanh đến dự lễ 
khánh thành. q

DUy THANH

hỒng hẠnh – Vietcombank Kiên Giang

Khánh thành và ban giao Nhà lớp học 
Trường THCS Đồng Tiến do Vietcombank 
tài trợ 5 tỷ đồng tại Thanh Hóa
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Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank (đứng giữa) cùng lãnh đạo địa phương cắt băng khai trương công trình Trường trung 
học cơ sở Đồng Tiến  Ảnh: Duy Thanh

Ông Hoàng Văn Long – Phó GĐ Vietcombank Kiên Giang (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với đại diện UBND phường An Hòa, Vĩnh Hiệp, đại diện BQL DA Đầu tư xây dựng TP Rạch Giá và đại diện đơn vị thi 
công tại cầu ngang kênh Ông Hiển nhân ngày bàn giao cầu Ảnh: Hồng Hạnh

Toàn cảnh công trình Trường trung học cơ sở Đồng Tiến do Vietcombank tài trợ kinh 
phí xây dựng Ảnh: Duy Thanh

Sáng ngày 28/7/2016, 
đại diện Vietcombank 
Kiên Giang phối hợp 
với UBND phường An 
Hòa, đại diện BQL DA 

Đầu tư xây dựng Thành phố Rạch 
Giá và đại diện đơn vị thi công là 
Cty TNHH Cao Phong, tổ chức kiểm 
tra nghiệm thu và bàn giao cầu 
ngang kênh Ông Hiển, TP Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang, thuộc địa bàn 
2 phường An Hòa và Vĩnh Hiệp. 
Đây là công trình giao thông cấp 
IV, cầu có  chiều dài 71,89m, chiều 
rộng 3m, tải trọng 5 tấn, được 
khởi công từ ngày 16/10/2015 với 
tổng mức đầu tư 3.984.460.498 
đồng, trong đó Vietcombank tài trợ 
1.000.000.000 đồng.

Sau khi kiểm tra về phương diện 

Vietcombank Kiên Giang 
bàn giao cầu ngang kênh Ông Hiển

kết cấu, mẫu thiết kế và độ an toàn. 
Đoàn đồng ý nghiệm thu và bàn 
giao trực tiếp cho địa phương đưa 
vào sử dụng.

Đây là một trong số nhiều chương 
trình an sinh xã hội mà Vietcombank 
thực hiện nhằm mục đích chung tay, 
góp sức cùng địa phương thực hiện 
công tác an sinh xã hội trong giai 
đoạn từ năm 2012 đến năm 2015. q
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Hỗ trợ và giúp đỡ những 
người có hoàn cảnh 
khó khăn là một trong 
những mục tiêu xuyên 
suốt trong thực hiện 

chương trình an sinh xã hội của 
Vietcombank chi nhánh Đồng Tháp.

Hưởng ứng chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
ngày 19/8/2016, Vietcombank Đồng 
Tháp đã phối hợp với Liên đoàn lao 
động tỉnh Đồng Tháp trao quà hỗ 
trợ hàng tháng cho các hộ nghèo, 

người già yếu, neo đơn có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn tại xã Hòa An, TP. 
Cao Lãnh. Xã Hòa An là xã đã được 
Vietcombank hỗ trợ xây dựng nông 
thôn mới trong năm 2013-2014 với 
chương trình tài trợ xây dựng trường 
tiểu học Ngô Thì Nhậm 5 tỷ đồng, 
trao máy tính cho trường để phục vụ 
công tác giảng dạy. Năm 2015, xã đã 
được công nhận xã nông thôn mới. 
Năm 2016, Vietcombank Đồng Tháp 
tiếp tục hỗ trợ quà cho hộ nghèo, 
người già neo đơn có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn của xã. Sự quan tâm, 
chia sẻ kịp thời của Vietcombank 
Đồng Tháp đã góp phần giúp xã Hòa 
An tiếp tục giữ vững và phát huy tiêu 
chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo trong 19 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 
đồng thời góp phần thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ 
Tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; phấn đấu 
đến năm 2020 toàn tỉnh Đồng Tháp 
có 50% xã đạt tiêu chí nông thôn 
mới, 02 huyện cơ bản đạt chuẩn 
nông thôn mới. q

Vietcombank Đồng Tháp trao quà 
cho hộ nghèo xã Hòa An, TP Cao Lãnh

Sáng 11/8/2016, Công 
đoàn và Đoàn TN 
Vietcombank Sở giao 
dịch phối hợp với Viện 
Huyết học - Truyền máu 

Trung ương đã tổ chức thành công 
Ngày hội hiến máu nhân đạo “GIỌT 
HỒNG YÊU THƯƠNG – MỘT GIỌT 
HỒNG TRAO ĐI, HAI Ý NGHĨA THIỆN 
NGUYỆN” tại Hội trường tầng 10 - Trụ 
sở Vietcombank Sở giao dịch  31, 33 
Ngô Quyền, Hà Nội.

Ngày hội hiến máu nhân đạo với 
ý nghĩa tốt đẹp đã thu hút đông 
đảo các bạn đoàn viên và cả các 
cấp lãnh đạo đến cán bộ nhân viên 
Vietcombank tham gia. Trong sáng 

11/8/2016 đã có gần 200 cán bộ 
Vietcombank tham gia đăng ký khám 
và hiến máu với kết quả thu được 117 
đơn vị (50 đơn vị 250ml và 67 đơn vị 
350ml).

Đây là hoạt động thường niên 
nhiều năm nay được Công đoàn và 
Đoàn thanh niên Vietcombank Sở 
giao dịch và Viện Huyết học - Truyền 
máu Trung ương tổ chức nhằm bổ 
sung lượng máu thiếu hụt để kịp thời 
cứu chữa bệnh nhân. Bên cạnh đó, 
các cán bộ tham gia hiến máu đã tình 
nguyện ủng hộ tiền bồi dưỡng sức 
khỏe để thực hiện chương trình  “Bữa 
cơm nhân ái” – hỗ trợ cho các trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn hiện đang 

điều trị bệnh tại Viện Nhi Trung ương, 
theo đó sẽ hỗ trợ 500 suất cơm và 200 
suất cháo. Và đặc biệt là trao 1 phần 
quà bằng tiền mặt để hỗ trợ tiền mổ/ 
viện phí cho 1 bệnh nhân thiếu nhi có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Hoạt động ý nghĩa này cùng với 
các hoạt động an sinh xã hội thường 
niên mà Vietcombank Sở giao dịch 
thực hiện càng nhân lên giá trị nhân 
văn đã kết tinh trong truyền thống 
đáng tự hào của Vietcombank mang 
thông điệp “Trao yêu thương, sẻ chia 
sự sống” đến những số phận thiệt 
thòi và những nơi còn khó khăn, tô 
thắm thêm nét đẹp văn hóa của con 
người Vietcombank. q

Cán bộ Vietcombank Sở giao dịch 
hiến 117 đơn vị máu “Giọt hồng yêu thương”

ĐỖ CaO ngỌC – Vietcombank Sở giao dịch

BỬU Khanh – Vietcombank Đồng Tháp

Cán bộ Vietcombank Sở giao dịch hiến 117 đơn vị máu trong Ngày hội hiến máu nhân đạo  Ảnh: Đỗ Cao Ngọc

Ông Dư Thanh Phong - Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Vietcombank Đồng Tháp đang tặng quà cho các hộ nghèo, người già yếu, neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hòa An, TP. Cao Lãnh
 Ảnh: Bửu Khanh
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Thiết thực hướng tới kỷ niệm 
69 năm ngày thương binh 
liệt sĩ, trong thời gian qua, 
hệ thống Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank) với sự tham gia từ Trụ 
sở chính đến các chi nhánh đã có 
nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp 
nghĩa hướng đến các thương binh, 
bệnh binh, các gia đình thương binh 
liệt sỹ và các gia đình chính sách. Tại 
các chi nhánh khắp các địa phương 
trên toàn quốc, các tổ chức đoàn thể 
Vietcombank như Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên đã tổ chức thăm hỏi, tặng 
quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, các 
đồng chí thương, bệnh binh tại các 
trung tâm điều dưỡng, trực tiếp đến 
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kỷ NiệM Ngày ThƯơNg BiNh LiệT sỹ 27/7

thăm các gia đình thương binh liệt 
sỹ, gia đình chính sách và có những 
hỗ trợ thiết thực. Tại Trụ sở chính, 
Vietcombank cũng đã tham gia các 
chương trình quy mô có tầm ảnh 
hưởng, lan tỏa sâu rộng  với ý nghĩa 
tri ân sâu sắc như: đồng hành cùng 
chương trình “Trả lại tên cho anh” do 
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam 
thực hiện; đồng hành cùng chương 
trình “Màu hoa đỏ” lần thứ 9 do Báo 
điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ 
chức với nhiều hoạt động tri ân các 
anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, tôn 
vinh mẹ Việt Nam anh hùng, những 
tập thể và cá nhân có đóng góp tích 
cực trong hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa. 

Là một trong những ngân hàng 
thương mại chủ đạo đã cùng ngành 
ngân hàng có nhiều đóng góp 
cho công tác đền ơn đáp nghĩa, 
ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng 
giám đốc Vietcombank cho biết: 
Đặt mục tiêu phát triển bền vững 
vì cộng đồng, hoạt động an sinh xã 
hội với nội dung trọng tâm về công 
tác đền ơn đáp nghĩa luôn được 
Vietcombank dành sự quan tâm đặc 
biệt và đã nhận được sự ủng hộ to 
lớn từ tất cả các tổ chức đoàn thể đến 
cán bộ nhân viên trong hệ thống. 
Theo đó, Vietcombank đã tham gia 
đồng hành cùng hầu hết các chương 
trình lớn trong mục tiêu của Ban 
chỉ đạo nhà nước nhằm khắc phục 
hậu quả, giảm bớt nỗi đau chiến 
tranh cho đến các hoạt động thăm 
hỏi trực tiếp, tặng quà các gia đình 

thương binh liệt sỹ thông qua mạng 
lưới hoạt động của tổ chức đoàn thể 
tại nhiều chi nhánh trên toàn quốc. 
Vietcombank hiện nhận phụng 
dưỡng suốt đời 66 Mẹ Việt Nam anh 
hùng tại nhiều địa phương trên cả 
nước; tích cực tham gia xây nhà cho 
người có công, gia đình chính sách, 
tặng quà cho các thương bệnh binh 
và gia đình chính sách nhân ngày 
27/7, nhân dịp Tết cổ truyền, thăm và 
tặng quà những người có công với 
cách mạng tại trung tâm điều dưỡng 
các tỉnh thành. 

Bên cạnh đó, Vietcombank đã 
tham gia đồng hành cùng chương 
trình “Nghĩa tình Trường Sơn” với việc 
tài trợ gần 45 tỷ đồng, trong đó: xây 
dựng 620 căn nhà tình nghĩa trị giá 
18,6 tỷ đồng cho các hộ khó khăn 
về kinh tế, nhà ở thuộc đối tượng là 
cựu chiến binh, cựu thanh niên xung 
phong, các gia đình thương binh 
liệt sỹ ở Trường Sơn, đồng bào các 
dân tộc từng ủng hộ cách mạng; xây 
dựng 2 đền tưởng niệm liệt sỹ Trường 
Sơn tại  Quảng Bình và Quảng Trị với 
tổng giá trị 23 tỷ đồng.

Một số công trình tiêu biểu khác 
mà Vietcombank đã tham gia ủng hộ, 
hỗ trợ để thực hiện như: xây dựng Đài 
tưởng niệm thanh niên xung phong 
tại Truông Bồn (tỉnh Nghệ An) trị giá 
5 tỷ đồng; xây dựng Tượng đài chiến 
thắng Thượng Đức, tỉnh Quảng Nam 
gần 9 tỷ đồng; xây dựng Trung tâm 

điều dưỡng người có công tại tỉnh 
Phú Thọ trị giá 1 tỷ đồng; tham gia 
khắc phục hậu quả bom mìn sau 

chiến tranh thông qua chương trình 
hành động quốc gia “Thông điệp 
xanh từ lòng đất”…

Hàng năm, các tổ chức đoàn thể 
tại Vietcombank đều tổ chức các 
chương trình đền ơn đáp nghĩa thiết 
thực nhân ngày 27/7 như: Công đoàn 
dành nguồn kinh phí khoảng 300 
triệu đồng đóng góp vào Quỹ đền 
ơn đáp nghĩa do TW MTTQ VN phát 
động và khoảng 100 triệu đồng xây 
nhà tình nghĩa cho các gia đình chính 
sách có công với cách mạng, tặng 
quà các gia đình chính sách trong các 
chương trình về nguồn. Hoạt động 
Đoàn Thanh niên cũng rất sôi nổi với 
nhiều chương trình tri ân hướng về 
ngày TBLS như thắp nến tri ân, quyên 
góp ủng hộ và tặng quà các gia đình 
thương binh liệt sỹ, gia đình chính 
sách…

“Với lịch sử phát triển gắn bó mật 
thiết với công cuộc đấu tranh, thống 
nhất, bảo vệ và xây dựng đất nước, 
Vietcombank luôn coi trọng công 
tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy 
truyền thống tốt đẹp “Uống nước 
nhớ nguồn” của dân tộc, tri ân đối 
với những người có công với cách 
mạng, hy sinh cho độc lập, tự do của 
Tổ quốc. Đây là một trong những 
mục tiêu quan trọng luôn được 
Vietcombank đề ra trong suốt quá 
trình hoạt động đã qua cũng như 
trong những năm tiếp theo” - ông 
Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh.q

trong thời gian qua, công đoàn Vietcombank 
phối hợp cùng một số chi nhánh tổ chức đoàn 
thăm hỏi các thương bệnh binh đang điều trị, an 
dưỡng tại một số trung tâm điều dưỡng thương 
binh như: thuận thành (bắc ninh); duy tiên (hà 
nam), Lào cai, phú thọ và tặng quà trị giá 20 
triệu đồng/mỗi trung tâm để góp phần cải thiện 
đời sống của các thương bệnh binh nơi đây. 

ĐỨC naM – ĐẶng ThÀnh – LÊ hưng

Vietcombank với các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa hướng về 
ngày thương binh liệt sỹ 27-7

“trả lại tên cho anh” là một hành trình mà hội hỗ 
trợ gia đình liệt sĩ Việt nam trong nhiều năm qua 
đã hỗ trợ gia đình liệt sĩ về thông tin, giám định 
and xác định danh tính liệt sĩ trên 600 hài cốt, 
đạt kết quả giám định đúng 76%, góp phần làm 
dịu nỗi đau thương mất mát do chiến tranh để lại. 
tại chương trình “trả lại tên cho anh” mà 
Vietcombank tham gia đồng hành, hội hỗ trợ gia 
đình liệt sĩ Việt nam đã trao kết quả giám định 
and xác định danh tính 13 liệt sĩ, tặng 4 nhà tình 
nghĩa, 15 sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sĩ, mẹ Việt 
nam anh hùng. hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt nam 
đồng thời cũng phối hợp với tW hội chữ thập đỏ 
Việt nam và cổng thông tin nhân đạo quốc gia 
1400 tổ chức phát động chương trinh nhắn tin 
“trả lại tên cho anh” nhằm quyên góp để ủng hộ, 
hỗ trợ giám định adn, xác định danh tính liệt sĩ. 
độc giả có thể soạn tin adn gửi 1405 để ủng hộ 
14.000đ/tin nhắn  từ ngày 01/6 đến 30/7/2016. 

được tổ chức lần đầu tiên năm 2008, chương 
trình “màu hoa đỏ” đã vận động các tổ chức 
xã hội, doanh nghiệp và cá nhân trong cả nước 
tham gia ủng hộ giúp đỡ các gia đình thương 
binh, liệt sĩ, các  mẹ Việt nam anh hùng, gia 
đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó 
khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Sau 8 lần tổ 
chức, hương trình “màu hoa đỏ” đã huy động 
được 40 tỷ đồng, trao tặng hơn 1 vạn sổ tiết 
kiệm, gần 500 nhà tình nghĩa, 560 con bò giống 
cho các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương 
binh, các bà mẹ Việt nam anh hùng và 3.500 
suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó 
của nhiều địa phương trên cả nước.

Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank chia sẻ về một số hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa mà Vietcombank đã thực hiện thời gian qua tại chương trình 
“Trả lại tên cho anh” tổ chức ngày 22/7/2016  Ảnh: Đức Nam

Đại diện Vietcombank, ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc (thứ 2 từ phải sang) đón nhận sự tri ân của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam 
đối với những đóng góp cho công tác đền ơn đáp nghĩa tại chương trình “Trả lại tên cho anh”  Ảnh: Đức Nam

 Đoàn Vietcombank tặng quà hỗ trợ các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc 
Ninh) ngày 26/07/2016 Ảnh: Đặng Thành
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Nhân kỷ niệm 69 năm 
Ngày Thương binh, 
Liệt sĩ (27/7/1947 – 
27/7/2016), tối ngày 
23/7/2016, tại Trung 

tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Số 8 Huỳnh 
Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội), Báo 
điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 
phối hợp với Đài Truyền hình Việt 
Nam tổ chức chương trình nghệ 
thuật với chủ đề “Màu hoa đỏ” lần 
thứ 9 năm 2016. Tham dự chương 
trình có bà Lâm Phương Thanh - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Phó trưởng 
ban Tuyên giáo Trung ương; ông 
Bùi Thế Đức - Phó trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương; Thiếu tướng Lê 
Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng 
cục Chính trị và đại diện lãnh đạo 

các bộ, ban, ngành Trung ương, 
thành phố Hà Nội cùng đông đảo 
các đại biểu là thương binh, bệnh 
binh, thân nhân liệt sĩ, người có 
công với cách mạng. Đại diện Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) - đơn vị đồng hành 
cùng chương trình có bà Phùng 
Nguyễn Hải Yến - Kế toán trưởng 
cùng các phòng/ban liên quan.

Chương trình “Màu hoa đỏ” lần thứ 
9 năm 2016 là hoạt động thường 
niên của Báo điện tử Đảng Cộng sản 
Việt Nam nhằm tri ân các gia đình 
chính sách, thương binh, bệnh binh, 
các gia đình liệt sĩ, người có công với 
cách mạng trên cả nước. 

Được tổ chức lần đầu tiên năm 
2008, các hoạt động của Chương 

Tiếp nối truyền thống 
“Uống nước nhớ nguồn” 
và kỷ niệm 69 năm ngày 
Thương binh - Liệt sỹ, 
ngày 13/7, tại thành phố 

Hải Phòng, Văn phòng Chính phủ 
đã phối hợp Bộ Tư lệnh Hải quân 
và một số đơn vị tổ chức chương 
trình công tác sinh hoạt chuyên đề 
“Biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển 
đảo của Tổ quốc” và trao tặng an 
sinh xã hội. Đoàn công tác do đồng 
chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chánh 
Văn phòng Ban cán sự Đảng Chính 
phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy, Chủ tịch Công đoàn VPCP làm 
Trưởng đoàn. Đại diện Công đoàn 
Vietcombank đã tham gia chương 
trình và ủng hộ số tiền 200 triệu 
đồng tặng sổ tiết kiệm, xây nhà 

tình nghĩa cho gia đình các liệt sỹ 
Hải quân đã anh dũng hy sinh vì 
chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sinh hoạt chuyên đề “Biển đảo và 
bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ 
quốc” cũng là dịp để cán bộ, đảng 
viên VPCP cùng các đơn vị đồng hành 
hiểu thêm về nhiệm vụ của Bộ Tư 
lệnh Hải quân, hiểu thêm về biển đảo 
và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ 
quốc.

Nhận thức được tầm quan trọng 
chiến lược trong việc gìn giữ chủ 
quyền biển đảo 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: phát động 
cuộc vận động “Vì Trường Sa thân 

trình “Màu hoa đỏ” đã vận động các 
tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá 
nhân trong cả nước tham gia ủng hộ 
giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt 
sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia 
đình có công với cách mạng có hoàn 
cảnh khó khăn vươn lên ổn định 
cuộc sống. Sau 8 lần tổ chức, Ban tổ 
chức chương trình “Màu hoa đỏ” đã 
huy động được 40 tỷ đồng, trao tặng 
hơn 1 vạn sổ tiết kiệm, gần 500 nhà 
tình nghĩa, 560 con bò giống cho các 
gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương 
binh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 
và 3.500 suất học bổng cho các học 
sinh nghèo vượt khó của nhiều địa 
phương trên cả nước.

Bên cạnh mục tiêu là kinh doanh, 
Vietcombank cũng đặt mục tiêu 
phát triển bền vững vì cộng đồng, 
hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp 
nghĩa luôn được Vietcombank dành 
sự quan tâm đặc biệt và đã nhận 
được sự ủng hộ to lớn từ tất cả các 
tổ chức đoàn thể đến cán bộ nhân 
viên trong hệ thống Vietcombank. 
Trong những năm qua Vietcombank 
đã tham gia đồng hành cùng hầu 
hết các chương trình lớn trong mục 
tiêu của Ban chỉ đạo nhà nước nhằm 
khắc phục hậu quả, giảm bớt nỗi đau 
chiến tranh cho đến các hoạt động 
thăm hỏi trực tiếp, tặng quà các gia 
đình thương binh liệt sỹ nhân ngày 
27/7, nhân dịp Tết cổ truyền thông 
qua mạng lưới hoạt động của tổ 
chức đoàn thể tại nhiều chi nhánh 
trên toàn quốc. 

Việc đồng hành cùng chương trình 
nghệ thuật “Màu hoa đỏ” thể hiện 
sự tri ân của Vietcombank đối với 
những người đã dành trọn cuộc đời 
cho đất nước. q

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; trao tặng loa tuyên truyền 
đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng cho lực 
lượng cảnh sát biển, tích cực tham 
gia hỗ trợ, thăm hỏi động viên gia 
đình các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ 
nơi biên giới, hải đảo… q

ĐỨC NAM

DUy THANH

Vietcombank đồng hành cùng 
chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ”

Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” lần thứ  9 kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ  Ảnh: Đức Nam

Đại diện Công đoàn Vietcombank, bà Trần Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng Văn phòng Công đoàn (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ tặng quà hỗ trợ các gia đình liệt sỹ Hải quân
 Ảnh: Duy Thanh 

nhịp cầu xanh nhịp cầu xanh

Vietcombank phối hợp với VP Chính phủ 
tặng sổ tiết kiệm và xây Nhà tình nghĩa 
cho gia đình các liệt sỹ hải quân
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sỹ đã anh dũng chiến đấu trong 
các cuộc chiến tranh chống Pháp, 
chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc. Phó 
Chủ tịch thường trực Công đoàn 
Vietcombank chia sẻ: “Như thường 
lệ hàng năm, cứ đến những ngày 
này, với truyền thống “uống nước, 
nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng 
cây”, Vietcombank luôn thành lập 
những đoàn công tác tới thăm, chia 
sẻ, động viên dành cho các cô, các 
bác, các chú thương, bệnh binh. 
Công việc này đã được Vietcombank 
gắn bó với Trung tâm từ hơn 10 
năm nay. Cứ mỗi năm đến với nơi 
đây, chúng tôi nhận thấy cơ sở vật 
chất của Trung tâm ngày một khang 
trang, sạch đẹp; trang thiết bị khám, 
chữa bệnh được tăng cường, hiện 
đại để phục vụ tốt hơn cho việc 
điều trị. Tấm lòng tri ân của người 
lao động Vietcombank luôn mong 
muốn các bác, các cô, các chú sẽ 
cố gắng vươn lên, là người lính anh 
dũng của chiến trường và nay cũng 
mang dũng khí đó để chống chọi 
với bệnh tật, ốm đau…”.  

Nhân dịp này, Đoàn đã gửi tặng 
một phần quà và 20 triệu đồng để 
góp phần cải thiện đời sống của các 
thương bệnh binh. Đây là hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa thường niên, thể 
hiện tình cảm, sự tri ân của đội ngũ 
cán bộ, nhân viên Vietcombank đối 
với các thương bệnh binh-những 
người đã hy sinh xương máu và 
một phần cơ thể cho độc lập dân 

ĐẶng THÀNH

Vietcombank có nhiều hoạt động 
nghĩa tình trong tháng tri ân 27/7 
và công tác an sinh xã hội
q Vietcombank thăm và tặng quà trung tâm Điều dưỡng thương binh thuận thành – bắc ninh

Nhân kỷ niệm 69 năm 
Ngày Thương binh 
Liệt sỹ (27/7/1947 
- 27/7/2016), ngày 
25/7/2016, đại diện 

Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank) 
phối hợp cùng Vietcombank Bắc 
Ninh đã tổ chức đoàn thăm hỏi, 
tặng quà các thương bệnh binh 
đang điều trị, an dưỡng tại Trung 
tâm Điều dưỡng Thương binh 
Thuận Thành – Bắc Ninh. Đoàn 
do ông Trần Phúc Cường – Phó 

Chủ tịch Thường trực Công đoàn 
Vietcombank; bà Nguyễn Thị Thu 
Hương – Phó Giám đốc, Chủ tịch 
công đoàn Vietcombank Bắc Ninh 
dẫn đầu cùng đông đảo cán bộ, 
người lao động của Vietcombank 
Trụ sở chính và Vietcombank Bắc 
Ninh.

Thừa ủy quyền của Ban lãnh đạo 
Vietcombank, ông Trần Phúc Cường 
bày tỏ tình cảm tri ân mà Ban lãnh 
đạo cùng tập thể người lao động 
Vietcombank dành cho những 
thương bệnh binh – những chiến 

tộc; đồng thời, khích lệ các đồng chí 
vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy 
phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” và thực 
hiện lời dạy của Bác “Thương binh 
tàn nhưng không phế”, trở thành tấm 
gương mẫu mực cho các thế hệ trẻ 
noi theo.

Trung tâm Điều dưỡng Thương 
binh Thuận Thành hiện đang chăm 
sóc 98 thương, bệnh binh nặng của 
23 tỉnh, thành trên cả nước đã tham 
gia các cuộc kháng chiến chống 
Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong tháng hành động tri 
ân liệt sỹ, ngoài tỉnh Bắc Ninh, Công 
đoàn Vietcombank cũng đã trích ủng 
hộ số tiền 60 triệu đồng để ủng hộ, 
tặng quà cho 1 số địa phương, cụ 
thể: Trung tâm Điều dưỡng thương 
binh tại Duy Tiên - Hà Nam: 20 

triệu đồng; tại Lào Cai và Phú Thọ, 
mỗi tỉnh 20 triệu đồng dành cho 

việc thăm và tặng quà các gia đình 
thương binh, liệt sỹ trên địa bàn.

Trước đó Công đoàn Vietcombank 
cũng đã dành nhiều tình cảm thể 
hiện qua việc hỗ trợ các tỉnh bị ảnh 
hưởng của hiện tượng cá chết hàng 
loạt và bị xâm nhập mặn bằng việc 
gửi tiền  ủng hộ trực tiếp tại các địa 
phương số tiền: 210.400.000 VND. 
Ngoài ra, tại tỉnh Bến Tre, Công đoàn 
Vietrcombank cũng đã chuyển số 
tiền 50.000.000 VND cho Công đoàn 
cơ sở để tặng quà các hộ dân trên 
địa bàn tỉnh Bến Tre bị thiệt hại do 
hạn hán, xâm ngập mặn; tại tỉnh Hà 
Tĩnh và Quảng Bình cũng đã chuyển 
50.000.000 VND/ 01 công đoàn cơ 
sở để tặng quà cho ngư dân tại địa 
phương có hoàn cảnh khó khăn do 
hiện tượng cá chết hàng loạt. q

Ông Trần Phúc Cường – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank phát biểu 
tại buổi gặp mặt  Ảnh: Đặng Thành

Đoàn Vietcombank trao tặng quà và tiền hỗ trợ cho lãnh đạo Trung tâm và đại diện các thương – bệnh binh  Ảnh: Đặng Thành

Các thương - bệnh binh tại buổi giao lưu gặp mặt Ảnh: Đặng Thành
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Với truyền thống tương 
thân, tương ái “Lá lành 
đùm lá rách”, hỗ trợ gia 
đình chính sách có hoàn 
cảnh khó khăn về nhà ở, 

được sự quan tâm của các cấp, các 
ngành, Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank) đã 
hỗ trợ gia đình cụ bà Vũ Thị Tưởng 
là gia đình chính sách có hoàn 
cảnh khó khăn xây dựng nhà ở với 
kinh phí 50 triệu đồng từ Quỹ tình 
thương của Vietcombank.

Để kịp thời triển khai, Vietcombank 
Thái Nguyên giao Đoàn TN chi 
nhánh phối hợp cùng Tỉnh đoàn Thái 
Nguyên, Huyện đoàn Phú Lương, 

UBND xã Tức Tranh… tổ chức khởi 
công xây dựng nhà tình thương cho 
gia đình cụ bà Vũ Thị Tưởng, các cấp 
các ngành, các tổ chức xã hội, dòng 
họ chung tay hỗ trợ ngày công, hiện 
vật. Sau nhiều ngày thi công ngôi 
nhà cao ráo, vững chắc tới tổng kinh 
phí trên 100 triệu đồng  đã được 
hoàn thành đảm bảo chất lượng vào 
đúng dịp kỷ niệm ngày 27/7.

Ngày 19/7/2016, Vietcombank 
Thái Nguyên cùng các đoàn thể đã 
tổ chức Lễ bàn giao Nhà tình thương 
cho gia đình cụ bà Vũ Thị Tưởng. 
Vietcombank Thái Nguyên hy vọng 
ngôi nhà mới sẽ giúp gia đình ổn 
định cuộc sống. q

KhÚC ngỌC hUyỀn – Vietcombank Thái Nguyên

Vietcombank Thái Nguyên 

Đoàn cơ sở Vietcombank Thái Nguyên trao tặng Nhà tình thương cho gia đình bà Vũ 
Thị Tưởng Ảnh: Khúc Ngọc Huyền

Đ/c Nguyễn Tấn Tạo - Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp tặng quà cho mẹ VNAH tại tỉnh Đồng Tháp Ảnh: Bửu Khanh

Nhà tình thương do Đoàn 
cơ sở Vietcombank Thái 
Nguyên triển khai tài trợ

 Ảnh: Khúc Ngọc Huyền

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ 
nguồn”, nhân dịp kỷ niệm 69 năm 
ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-
27/07/2016), ngày 24/07/2016 vừa 
qua, Đoàn Thanh niên Vietcombank đã 

phối hợp với chính quyền xã Nghĩa Hưng, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng 60 suất quà 
đến các gia đình chính sách, các gia đình có công 
với cách mạng tại địa phương.

Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa, là 
nét đẹp của văn hóa Vietcombank, góp phần bồi 
đắp một thương hiệu Vietcombank phát triển bền 
vững, nhân văn, một Vietcombank “Chung niềm 
tin – Vững tương lai” vì cộng đồng và hướng đến 
cộng đồng.
________
Đoàn TN Vietcombank trao tặng 60 suất quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: 
Bùi Duy Anh

BÙI DUy anh – Vietcombank Vĩnh Phúc

Vietcombank Vĩnh phúc

Nhằm thể hiện truyền thống uống nước 
nhớ nguồn, nhân kỷ niệm 69 năm 
ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 
22/7/2016), từ ngày 23 đến 26/7/2016, 
Vietcombank Đồng Tháp đã phối hợp 

với Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp đến thăm và 
tặng quà cho tất cả các Mẹ Việt Nam Anh hùng 
(Mẹ VNAH) trên địa bàn tỉnh. Tại các nơi đến, đồng 
chí Nguyễn Tấn Tạo - Bí thư Đảng bộ cơ sở, Giám 
đốc Vietcombank Đồng Tháp đã ân cần thăm hỏi 
sức khỏe và tặng quà cho các Mẹ, chúc các Mẹ 
luôn mạnh khỏe, sống vui để làm điểm tựa tinh 
thần giúp các thế hệ đi sau trân trọng và sống 
xứng đáng hơn đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ 
cha anh đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập của 
Tổ quốc. Năm 2016, Vietcombank Đồng Tháp là 
ngân hàng đầu tiên trên địa bàn phối hợp với Mặt 
trận Tổ quốc tặng quà cho tất cả các Mẹ VNAH trên 
toàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Vietcombank Đồng Tháp sẽ 
tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc thực hiện 
nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa, góp 
phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

BỬU Khanh - Vietcombank Đồng Tháp

Vietcombank Đồng Tháp 
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Hướng tới kỷ niệm 69 
năm ngày Thương 
binh, Liệt sỹ (27/7/1947 
- 27/7/2016) và tiếp 
nối truyền thống 

Uống nước nhớ nguồn của dân tộc, 
thực hiện công tác an sinh xã hội 
thường xuyên địa bàn hoạt động, 
chiều ngày 25/7/2016 Ban giám 
đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên 
Vietcombank Thành Công đã tới 
thăm Mẹ Việt Nam anh hùng (Mẹ 
VNAH) Phạm Thị Bổn sinh năm 
1928 là Mẹ VNAH duy nhất còn lại 
trên địa bàn phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân.

Mẹ Phạm Thị Bổn có 5 người 
con, 3 trai, 2 gái, trong đó có 2 con 
trai là Liệt sỹ. Bày tỏ tấm lòng tri ân 
trước những cống hiến, hy sinh to 
lớn của các Mẹ VNAH nói chung 
và mẹ Phạm Thị Bổn nói riêng 
trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ 
Tổ quốc, đại diện Vietcombank 
Thành Công đã ân cần hỏi thăm 
sức khỏe, trân trọng trao tặng mẹ 
Phạm Thị Bổn số tiền 5 triệu đồng 
và 1 phần quà trị giá 500.000 
đồng cùng những lời chúc sức 
khỏe, chúc mẹ trường thọ để là 
tấm gương, là điểm tựa tinh thần 
cho thế hệ trẻ noi theo. q

ngUyỄn ngỌC ThỨC – Vietcombank Thành Công

naMBE – Vietcombank Phú Tài VIẾT BÁCh – Vietcombank Việt Trì

Vietcombank Thành công

Vietcombank phú Tài Vietcombank Việt Trì

Ông Vũ Viết Hưng -  Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Thành Công  
(ngoài cùng bên phải) trao quà cho Mẹ VNAH Phạm Thị Bổn  Ảnh: Nguyễn Ngọc Thức Vietcombank Việt Trì tài trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa Ảnh: Viết Bách

Ông Hà Thành Hải - Phó Giám đốc Vietcombank Việt Trì (ngoài cùng bên phải) trao 
quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Ảnh: Viết Bách

Đ/c Nguyễn Hữu Long – Chủ tịch Công đoàn cơ sở (thứ 3 từ trái sang) và CBNV Vietcombank Phú Tài chụp hình lưu niệm cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng 
Đặng Thị Cẩm Ảnh: Nambe

Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, luôn ghi nhớ công ơn 
của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho hòa bình, thống nhất 
đất nước, hàng năm ngoài nhiệm vụ chính là kinh doanh, 
công tác an sinh xã hội và hoạt động từ thiện, tri ân luôn được 
Vietcombank Việt Trì quan tâm và thực hiện. Tiếp tục phát huy 

giá trị đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, khẳng định tính nhân văn 
của bản sắc văn hóa Vietcombank, bằng những hành động thiết thực 
hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), trong thời gian 
từ ngày 20/7 đến 27/7/2016, Vietcombank Việt Trì đã trực tiếp thăm hỏi, 
động viên và tặng 50 suất quà tới các thương/bệnh binh nặng tại các xã/ 
phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Trung tâm bảo trợ Người có công; hỗ 
trợ các gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công… với số tiền 25 
triệu đồng. 

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động tri ân này, Vietcombank Việt Trì cũng đã 
tài trợ 40 triệu xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng là Thương bệnh 
binh tại xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, nâng tổng số tiền trao tặng nhân dịp 
27/7 này là gần 65 triệu đồng.

Đây là hành động ý nghĩa, thiết thực và kịp thời. Thể hiện tinh thần trách 
nghiệm của Vietcombank với cộng đồng. qSáng ngày 26/7/2016, 

nhân kỷ niệm 69 năm 
Ngày Thương binh 
– Liệt sỹ (27/7/1947 
– 27/7/2016), Đoàn 

CBNV Vietcombank Phú Tài do đ/c 
Nguyễn Hữu Long – Chủ tịch Công 
đoàn cơ sở Vietcombank Phú Tài 
làm Trưởng đoàn đã có chuyến 
thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh 

hùng (Mẹ VNAH) Đặng Thị Cẩm 
tại thôn Phú An, xã Hoài Hương, 
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước 
nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” 
trong suốt quá trình hình thành 
và phát triển của Vietcombank nói 
chung và Vietcombank Phú Tài nói 
riêng, ngày 27/7 hàng năm là dịp để 
CBNV Vietcombank Phú Tài tưởng 
nhớ đến các Anh hùng liệt sỹ và tri 
ân các Mẹ VNAH.

Buổi thăm hỏi đã diễn ra trong 
không khí ấm áp, xúc động. Thay 
mặt các thành viên trong đoàn, đ/c 
Nguyễn Hữu Long đã  ân cần hỏi 
thăm sức khỏe, động viên mẹ Cẩm 
cùng gia đình và bày tỏ lòng biết ơn 
sâu sắc của CBNV Vietcombank Phú 
Tài đối với những đóng góp to lớn 
của mẹ và gia đình trong công cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc. q
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Nhân kỷ niệm 69 năm 
Ngày thương binh 
liệt sỹ (27/7/1947 – 
27/7/2016), tối ngày 
26/7/2016, Công đoàn 

và Đoàn TN Vietcombank Sóc Sơn 
đồng hành cùng BTV huyện Sóc 

Sơn tổ chức “Lễ Thắp nến tri ân – 
Nhớ về Nguồn cội” tại Nghĩa trang 
liệt sỹ xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Trong  không khí trang nghiêm, 
xúc động, các cán bộ Vietcombank 
Sóc Sơn  cùng đông đảo đoàn 
viên, thanh thiếu nhi, nhân dân địa 

kỷ NiệM Ngày ThƯơNg BiNh LiệT sỹ 27/7

ThU hIỀn – Vietcombank Sóc Sơn

Vietcombank sóc sơn

nhịp cầu xanh nhịp cầu xanh

phương dâng hoa, thắp hương, đặt 
nến lên các phần mộ tại Nghĩa trang 
liệt sĩ xã Bắc Sơn. Trước anh linh các 
anh hùng, liệt sỹ, tuổi trẻ nguyện 
phát huy truyền thống anh hùng bất 
khuất của thế hệ cha anh đi trước, 
nguyện ra sức thi đua học tập, rèn 
luyện, lao động sản xuất, phát huy 
tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, tích 
cực tham gia các phong trào thi đua 
yêu nước, xung kích tình nguyện xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Công đoàn 
Vietcombank Sóc Sơn trao tặng 20 
suất quà (500.000 đồng/suất) cho 
các gia đình chính sách, người có 
công với cách mạng tại  xã Bắc Sơn. 
Cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ 
niệm ngày Thương binh liệt sỹ , ngày 
25/7/2016, Đại diện Ban chấp hành 
Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành 
Đoàn thanh niên đã đến thăm, gặp 
mặt động viên và trao 10 suất quà 
(mỗi suất quà trị giá 500.000 VNĐ) 
cho các gia đình thương, bệnh binh 
trên địa bàn xã Tiên Dược, huyện Sóc 
Sơn, TP Hà Nội.

Đây là hoạt động thường niên của 
Công đoàn Vietcombank Sóc Sơn thể 
hiện sự biết ơn, ghi nhận của lớp lớp 
thanh niên thế hệ ngày nay đối với sự 
hy sinh, những đóng góp vô cùng to 
lớn của các anh hùng, liệt sỹ, các bác 
thương binh, bệnh binh cũng như 
người nhà của các gia đình liệt sỹ đã 
đem lại cuộc sống bình yên hôm nay. 
Qua đó giúp cho thế hệ trẻ nâng cao 
tinh thần yêu nước, phấn đấu bằng 
sức trẻ tham gia những hoạt động để 
xây dựng quê hương đất nước ngày 
càng giàu đẹp, văn minh. q

Ông Bùi Tuấn Vinh - Bí thư Đoàn TN Vietcombank Sóc Sơn (ngoài cùng bên phải) trao quà cho các gia đình thương 
binh, người có công với cách mạng Ảnh: Nguyễn Đức Anh

__________
Đoàn viên thanh niên Vietcombank Sóc Sơn dâng hương 
tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Bắc Sơn

Ảnh: Nguyễn Đức Anh

ThÚy AN – Vietcombank Thái Bình

TỪ VĂn PhỤng – Vietcombank Nam Bình Dương

Vietcombank Thái Bình

Nhân kỷ niệm 69 năm 
ngày Thương binh Liệt sỹ 
(27/7/1947 - 27/7/2016), sáng 
ngày 27/7/2016, Vietcombank 
Thái Bình đã tổ chức đoàn 

thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh 
binh đang điều trị, an dưỡng tại Trung 
tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng 
người có công và các gia đình liệt sỹ tại 
tỉnh Thái Bình. Đoàn do bà Đinh Thị Thủy 
– Giám đốc Vietcombank Thái Bình dẫn 
đầu cùng đông đảo cán bộ, người lao 
động của Vietcombank Thái Bình. 

Trong suốt những năm qua, trên địa 
bàn tỉnh, Vietcombank luôn là đơn vị 
đi đầu trong công tác thiện nguyện vì 
cộng đồng. Cứ đến những ngày này 
hàng năm, với truyền thống “uống nước, 
nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, 
Vietcombank Thái Bình luôn dành tình 
cảm tri ân sâu sắc bằng những hành 
động như kịp thời quan tâm  thăm hỏi, 
động viên và tặng quà tới các bác, các cô 
, các chú đã hy sinh xương máu và một 

phần cơ thể để cống hiến cho sự nghiệp 
bảo vệ Tổ quốc.

Đây là hành động thể hiện tình cảm, 
sự tri ân của đội ngũ cán bộ, nhân viên 
Vietcombank đối với các thương bệnh 
binh, các gia đình liệt sỹ - những người 

quên thân mình cho nền độc lập dân tộc; 
đồng thời, động viên khích lệ các bác, các 
cô, các chú vượt qua khó khăn, thực hiện 
lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng 
không phế”, trở thành tấm gương mẫu 
mực cho các thế hệ trẻ noi theo. q

Ngày 27/7/2016, Vietcombank 
Nam Bình Dương đã đến 
thăm và tăng quà phụng 
dưỡng cho 2 Mẹ Việt Nam 
Anh hùng (Mẹ VNAH), đó là 

mẹ Trần Thị Hai, ngụ tại khu phố Đông 
Thành, phường Tân Đông Hiệp và mẹ Lê 
Thị Huỳnh, ngụ tại khu phố Quyết Thắng, 
phường Bình Thắng, TX Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương. 

Đại diện Vietcombank Nam Bình Dương, 
ông Nguyễn Quang Bình – Phó Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn đã ân cần thăm hỏi sức 
khỏe và động viên tinh thần từng mẹ, trao 
quà phụng dưỡng và thắp hương tri ân các 
Anh hùng Liệt sỹ. Nói chuyện với các CBNV 
Vietcombank Nam Bình Dương, mẹ Trần 
Thị Hai cho biết trong những dịp kỷ niệm 

các ngày lễ lớn như ngày Thương binh Liệt 
sỹ 27/7, mẹ rất nhớ đến những đứa con 

của mẹ đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, 
nhưng mẹ cũng rất vui vì có các con CBNV 
Vietcombank Nam Bình Dương đến thăm, 
săn sóc và động viên tinh thần mẹ, đây là 
niềm an ủi rất lớn cho những người tuổi 
cao bóng xế như mẹ.

Việc nhận phụng dưỡng các Mẹ VNAH 
và các gia đình Thương binh Liệt sỹ là công 
tác thường xuyên của Vietcombank Nam 
Bình Dương. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể 
hiện tính nhân văn và lòng biết ơn sâu sắc 
đối với các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì 
sự nghiệp độc lập tự do của Tổ quốc. Đây 
cũng là hoạt động xã hội thiết thực nhằm 
góp phần giáo dục nâng cao nhận thức 
về truyền thống “uống ước nhớ nguồn” và 
tinh thần yêu nước cho CBNV Vietcombank 
Nam Bình Dương. q

Ông Nguyễn Quang Bình – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS 
Vietcombank Nam Bình Dương (hàng 2 thứ 2 từ trái sang) thăm 
hỏi Mẹ VNAH Lê Thị Huỳnh Ảnh: Từ Văn Phụng

Vietcombank Nam Bình dương
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nghiên cứu Trao đổi nghiên cứu Trao đổi

Điều 21 điểm 1, Điều lệ 
Đảng Cộng sản Việt Nam 
khóa XI có ghi: “Tổ chức 
cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, 
đảng bộ cơ sở) là nền 

tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị 
ở cơ sở”. Theo Quy định số 98-QĐ/TW 
ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư quy 
định chi tiết chức năng nhiệm vụ của 
đảng bộ, chi bộ cơ sở: “Đảng bộ, chi 
bộ cơ sở cơ quan là hạt nhân chính 
trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo 
xây dựng và thực hiện có hiệu quả các 
chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ 
quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần của cán bộ, công chức và người 
lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ 
và cơ quan vững mạnh”. Tổ chức cơ sở 
đảng (TCCSĐ) có nhiệm vụ lãnh đạo 
đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, 
lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác 
cán bộ, công tác đoàn thể và xây dựng 
tổ chức đảng.

Có thể nói TCCSĐ là cấp trực tiếp 
đưa đường lối, chủ trương chính sách 
của Đảng vào thực tiễn và tổ chức thực 
hiện thành công đường lối, chủ trương 
chính sách ấy; là cầu nối giữa cơ quan 

lãnh đạo cấp trên của Đảng với đảng 
viên và quần chúng; là nơi giáo dục, 
rèn luyện, kết nạp và sàng lọc đảng 
viên, nơi đào tạo cán bộ cho Đảng, nơi 
đảm bảo tính tiên phong gương mẫu 
của người đảng viên. Đối với những 
đơn vị kinh doanh như Vietcombank, 
ngoài chức năng, nhiệm vụ là công 
tác tổ chức xây dựng Đảng thì vai trò 
của cấp ủy cơ sở là lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, chính là lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ kinh doanh được 
giao. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của tổ 
chức Đảng, là thước đo đánh giá công 
tác lãnh đạo của cấp ủy và là cơ sở có 
tính chất quyết định đánh giá tổ chức 
Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong những năm qua được sự 
quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương (ĐUK), 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và sự 
chỉ đạo của trực tiếp của Đảng ủy 
Vietcombank, các Đảng bộ, Chi bộ cơ 
sở đã làm tốt vai trò tham mưu, lãnh 
đạo, chỉ đạo của mình trong công tác 
chuyên môn cũng như trong công tác 
đảng ở cơ sở: (i) thường xuyên tham 
mưu cho Đảng ủy cấp trên trong việc 
đề ra các chủ trương trong lãnh đạo, 
chỉ đạo các đơn vị cơ sở trong  hoạt 

động kinh doanh và các mặt công 
tác khác. (ii) quán triệt sự chỉ đạo của 
Đảng ủy cấp trên và đặc điểm kinh 
doanh của đơn vị mình, hàng năm 
các TCCSĐ đều ra nghị quyết lãnh đạo 
đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính 
trị theo đúng đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. (iii) lãnh đạo đảng viên, 
cán bộ và người lao động phát huy 
tính chủ động, sáng tạo trong công 
việc, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, 
phát huy quyền làm chủ của người 
lao động, đấu tranh chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, và các biểu 
hiện tiêu cực khác; chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện 
làm việc của người lao động; làm tốt 
công tác giáo dục bồi dưỡng chính trị 
tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đấu 
tranh chống các quan điểm sai trái, 
những hành vi nói, viết và làm trái với 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước; phòng, chống sự 
suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối 
sống của cán bộ, đảng viên; tham gia 
xây dựng và kiện toàn bộ máy tổ chức, 
công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào 
tạo bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ; 
lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên 
thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ 
của mình, phát huy quyền làm chủ 
của người lao động, đẩy mạnh các 
phong trào thi đua, thực hiện có hiệu 
quả các nhiệm vụ được giao; xây dựng 
Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững 
mạnh, nâng cao năng lưc, sức chiến 
đấu của Đảng; thực hiện tốt nguyên 
tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nguyên 
tắc tập trung dân chủ, nhất là chế độ 
phê bình và tự phê bình trong Đảng, 
nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; 
rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao 
vai trò tiền phong, gương mẫu, thực 
hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Việc 

hiện thực hóa chủ trương của Đảng 
về việc nhất thể hóa chức danh bí thư 
với chức danh người đứng đầu đơn vị, 
đã giúp cho các TCCSĐ thực hiện tốt 
hơn việc lãnh đạo chỉ đạo đơn vị trong 
hoạt động kinh doanh, tạo sự đồng 
thuận và nhất trí cao trong mọi quyết 
định của đơn vị, khắc phục tình trạng 
thiếu thống nhất giữa chủ trương lãnh 
đạo và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được 
thì các TCCSĐ vẫn còn bộc lộ một 
số hạn chế nhất định: Cấp ủy, Bí thư 
cấp ủy chưa phát huy hết vai trò lãnh 
đạo, chỉ đạo của mình trong mọi hoạt 
động; các buổi sinh hoạt đảng còn 
mang tính hình thức, nội dung chưa 
phong phú, công tác phê và tự phê 
còn yếu; công tác kiểm tra giám sát và 
thi hành kỷ luật đảng chưa đi vào thực 
chất; đâu đó vẫn còn sự  nhất trí chưa 
cao trong cấp ủy.

Có tình trạng trên là do nhiều 
nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do 
chất lượng cấp ủy chưa cao, vẫn còn 
đó nhận thức chưa đúng về tầm quan 
trọng của công tác lãnh đạo chỉ đạo 
của Đảng đối với chuyên môn;  đa 
số cán bộ cấp uỷ là kiêm nhiệm, thời 
gian chủ yếu tập trung vào việc thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn rất nặng 
nề, thiếu thời gian giành cho công tác 
đảng; tổ chức bộ máy cấp ủy thiếu và 
yếu, chưa được đào tạo bài bản.

Từ thực trạng trên, có thể đề xuất 
một số giải pháp cơ bản nhằm góp 
phần nâng cao chất lượng của cấp ủy 
đảng cơ sở như sau:

Nâng cao nhận thức của cấp ủy về 
vai trò quan trọng của mình trong 
việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn, coi nhiệm vụ 
chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm, 
công tác xây dựng đảng là then chốt; 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 
nhận thức về trách nhiệm của cấp uỷ, 
cán bộ chủ chốt và đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong việc xây dựng TCCSĐ 
trong sạch, vững mạnh, có năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu cao.

Củng cố và kiện toàn cơ cấu tổ 
chức, nâng cao năng lực lãnh đạo 
toàn diện của cấp uỷ cơ sở; bầu vào 
cấp ủy những người thực sự có đức, 
có tài, tâm huyết trách nhiệm trong 
xây dựng Đảng và triển khai tổ chức 

thực hiện nghị quyết của cấp ủy, tổ 
chức đảng; nêu cao tính tiền phong, 
gương mẫu của người đảng viên 
trong việc chấp hành các nghị quyết, 
chỉ thị, quy định của Đảng; nghiêm túc 
trong tự phê bình và phê bình; trung 
thực, chân thành, thẳng thắn, giữ gìn 
sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy; 
đổi mới phương thức tác phong lãnh 
đạo theo hướng dân chủ, sát thực tế, 
nói đi đôi với làm; lắng nghe, tiếp thu ý 
kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên 
và quần chúng; xây dựng đội ngũ cán 
bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, 
có năng lực lãnh đạo đơn vị thực hiện 
tốt nhiệm vụ; Đặc biệt nâng cao vai trò 
của bí thư, người chịu trách nhiệm cao 
nhất trong cấp ủy. Bí thư cấp ủy phải 
là người có bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất 
đạo đức, vận dụng sáng tạo đường lối, 
chủ trương của cấp trên vào thực tiễn 
cơ sở, chủ động trong chỉ đạo điều 
hành, có tinh thần trách nhiệm cao, ý 
thức tổ chức kỷ luật tốt, dám đổi mới, 
dám chịu trách nhiệm, sâu sát thực 
tế, gắn bó với cán bộ; có năng lực làm 
công tác quần chúng, có uy tín và khả 
năng quy tụ, đoàn kết trong cấp ủy, 
trong đảng bộ, chi bộ và quần chúng.

Nâng cao chất lượng các buổi sinh 
hoạt Đảng thông qua việc đổi mới 
nội dung, hình thức sinh hoạt. Lồng 
ghép các buổi sinh hoạt chính trị với 
các buổi họp về chuyên môn, giúp 
cho việc lãnh đạo chỉ đạo đơn vị trong 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được 
tốt hơn. Cấp uỷ, tổ chức đảng cơ sở 
phải chấp hành nghiêm nguyên tắc 
tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách, đề cao vai trò, thẩm 
quyền, trách nhiệm của người đứng 
đầu, khuyến khích người đứng đầu có 
nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm. Sinh hoạt 
cấp uỷ cơ sở phải tập trung lãnh đạo, 
giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ 
thể, có trọng tâm, trọng điểm, từ đó đề 
ra các biện pháp cụ thể lãnh đạo đơn 
vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của 
đơn vị.

Tăng cường công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội 
ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy 
định Điều lệ Đảng; đề cao vai trò quản 

lý của cấp ủy, chi bộ và phát huy vai 
trò tự quản lý của cán bộ, đảng viên. 
Thực hiện việc phân công công tác 
cho cán bộ, đảng viên gắn với sinh 
hoạt chi bộ; định kỳ tổ chức cho cán 
bộ, đảng viên tự kiểm điểm, tự phê 
bình làm rõ ưu điểm, khuyết điểm 
của cá nhân về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, kết quả thực hiện chức 
trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện 
quy định về những điều đảng viên 
không được làm, quy định về đảng 
viên đang công tác thường xuyên giữ 
mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương 
mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi 
cư trú, thực hiện nghiêm việc kê khai 
tài sản theo quy định; Đẩy mạnh thực 
hiện việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng 
cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy 
cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới và 
đảng viên về chấp hành Điều lệ, Nghị 
quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức và 
sinh hoạt Đảng; thực hành tiết kiệm, 
phòng chống tham nhũng, lãng phí, 
rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối 
sống, giữ gìn tư cách đảng viên. 

Nâng cao trình độ, năng lực của cấp 
ủy đảng ở cơ sở, bằng việc tổ chức các 
lớp bồi dưỡng cho bí thư, phó bí thư 
và cấp ủy viên nhằm bổ sung những 
tri thức mới trong lý luận và tổng kết 
thực tiễn, những vấn đề mới trong 
đường lối, chính sách của Đảng; chú 
trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành, 
kỹ năng tác nghiệp trong từng chức 
danh cụ thể của từng cấp ủy viên; đặc 
biệt cần có những báo cáo điển hình 
để người học tham khảo. 

Có thể khẳng định chủ trương 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước có được thực hiện 
tốt hay không, có trở thành hiện thực 
trong cuộc sống hay không là nhờ vai 
trò lãnh đạo của các TCCSĐ. Trong lĩnh 
vực kinh doanh như Vietcombank, 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và 
công tác xây dựng Đảng có thành 
công hay không, phụ thuộc vào vào 
vai trò lãnh đạo chỉ đạo đơn vị của các 
TCCSĐ. Vì vậy, xây dựng TCCSĐ trong 
sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ 
có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định 
trực tiếp đến sự lớn mạnh và phát 
triển bền vững của Vietcombank. q

tổ chức cơ sở 
đảng là cấp 
trực tiếp đưa 
đường lối, chủ 
trương chính 
sách của đảng 
vào thực tiễn 
và tổ chức thực 
hiện thành 
công đường 
lối, chủ trương 
chính sách ấy; 
là cầu nối giữa 
cơ quan lãnh 
đạo cấp trên 
của đảng với 
đảng viên và 
quần chúng; là 
nơi giáo dục, 
rèn luyện, kết 
nạp và sàng 
lọc đảng viên, 
nơi đào tạo 
cán bộ cho 
đảng.

hOÀng ThÁI hÙng – Vietcombank TSC

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp ủy 
cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
và công tác xây dựng Đảng tại Vietcombank 

Lễ kết nạp Đảng viên mới
 Ảnh: Duy Thanh

74 75Số 8/2016 Số 8/2016 



Tin Tức Tin Tức

Ngày 4/8/2016, tại 
Hà Nội, Công đoàn 
Ngân hàng Việt Nam 
(CĐNHVN) đã tổ chức 
Hội nghị biểu dương 

học sinh, sinh viên nhằm khích lệ, 
động viên và khen thưởng các cháu 
là con cán bộ CNVCNLĐ ngành 
Ngân hàng có thành tích xuất sắc 
trong học tập, rèn luyện giai đoạn 
2014-2016. Tham dự Hội nghị, về 
phía CĐNHVN có đ/c Nguyễn Văn 
Tân - Phó Chủ tịch Thường trực 
CĐNHVN; đ/c Phạm Phương Lan - 
Phó Chủ tịch CĐNHVN; đ/c Nguyễn 
Vũ Bình - Phó Chủ tịch CĐNHVN 
cùng sự góp mặt của đại diện lãnh 

đạo các cấp công đoàn, Trưởng ban 
Nữ công các công đoàn cấp trên 
cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc 
CĐNHVN cùng 202 cháu học sinh, 
sinh viên đại diện cho con cán bộ 
CNVCNLĐ ngành Ngân hàng. Đại 
diện Vietcombank, ông Trần Phúc 
Cường - Phó Chủ tịch thường trực 
Công đoàn Vietcombank đã tham 
dự hội nghị. 

Hội nghị biểu dương học sinh, 
sinh viên được tổ chức trên tinh thần 
phát huy vai trò, trách nhiệm của 
các cấp Công đoàn thuộc hệ thống 
CĐNHVN trong công tác bảo vệ, 
chăm sóc, giáo dục trẻ em, qua đó 
nâng cao nhận thức về tầm quan 

Ngày 27/7/2016, Phòng 
Hành chính Nhân sự 
Vietcombank Đồng 
Nai nhận được điện 
thoại của khách hàng 

Nguyễn Tiến Đạt đề nghị Ban giám 
đốc Vietcombank Đồng Nai khen 
thưởng và tuyên dương đối với 
anh Nguyễn Hữu Thành – Nhân 
viên bảo vệ tại Trụ sở Chi nhánh 
với lý do sáng ngày 27/7/2016 anh 
Nguyễn Hữu Thành  đã trả lại cho 
khách hàng Tiến Đạt 17 triệu đồng 
mà khách hàng đánh rơi.

Ghi nhận ý kiến của khách hàng, 
phòng HCNS đã xác minh lại sự 
việc. Kết quả đúng như lời khách 
hàng khẳng định. Vào lúc 11 giờ 
ngày 27/7/2016 tại sảnh tầng 1 Trụ 
sở Vietcombank Đồng Nai, trong 
lúc làm việc anh Nguyễn Hữu 
Thành đã phát hiện túi tiền khách 
hàng đánh rơi và đang đem lại 
giao cho bộ phận kho quỹ để tìm 

trao cho khách hàng mất thì thấy 
anh Nguyễn Tiến Đạt hỏi các quầy 
giao dịch về túi tiền. Sau khi xác 
minh anh Nguyễn Tiến Đạt là chủ 
nhân số tiền trên, anh Nguyễn Hữu 
Thành đã trao lại cho khách hàng 
Tiến Đạt.

Biết được thông tin này, một 
nhà báo của báo Đồng Nai đề nghị 
anh Thành cho chụp hình và viết 
bài. Tuy nhiên anh Nguyễn Hữu 
Thành từ chối với lý do “đây là trách 
nhiệm chung của nhân viên bảo vệ 
ngân hàng, bất cứ CBNV nào của 
Vietcombank đều làm như vậy, nên 
việc làm của tôi cũng bình thường”.

Ban giám đốc Vietcombank Đồng 
Nai đã biểu dương khen thưởng 
kịp thời tuyên dương, khích lệ 
tinh thần trách nhiệm, hết mình vì 
khách hàng của anh Nguyễn Hữu 
Thành và động viên toàn thể CBNV 
phát huy tốt hơn nữa công tác bảo 
vệ tài sản của khách hàng. q

trọng của công tác gia đình, coi xây 
dựng gia đình là một trong những 
nhân tố quan trọng quyết định sự 
thành công của sự nghiệp Công 
nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. 
Đồng thời Hội nghị cũng thể hiện sự 
khích lệ, động viên và khen thưởng 
kịp thời với các cháu là con cán bộ 
CNVCLĐ ngành Ngân hàng có thành 
tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện 
và tạo động lực khuyến khích cha 
mẹ các cháu yên tâm công tác, tiếp 
tục phấn đấu vươn lên, cống hiến 
sức lực, trí lực cho sự phát triển của 
ngành, góp phần hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã 
giao phó cho ngành Ngân hàng. 

Hội nghị còn là dịp để CĐNHVN 
đánh giá và ghi nhận kết quả hoạt 
động của Công đoàn và Ban Nữ công 
các cấp đối với việc chỉ đạo triển khai 
công tác chăm sóc bảo vệ giáo dục 
trẻ em và công tác gia đình trong 
CNVCLĐ ngành Ngân hàng nhằm 
thực hiện có hiệu quả mục tiêu thiết 
thực góp phần nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần cho đoàn viên, 
người lao động trong ngành Ngân 
hàng. 

Trong giai đoạn 2014 – 2016, hơn 
1.000 em học sinh, sinh viên đạt 
thành tích theo tiêu chuẩn quy định 
tại văn bản số 272/KH-CĐNH được 
khen thưởng, trong đó 202 em vinh 
dự tham dự Hội nghị biểu dương. 
Công đoàn Vietcombank vinh dự có 
98 em được khen thưởng trong dịp 
này trong đó có 25 em được vinh dự 
tham dự Hội nghị biểu dương. 

Trước đó cùng ngày đã diễn ra Lễ 
báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, một hoạt động ý nghĩa 
bày tỏ lòng tri ân thành kính với Bác, 
người anh hùng vĩ đại của dân tộc. q

MInh yẾn PhÒng hCnS – Vietcombank Đồng Nai

PhÒng hCnS
Vietcombank Đồng Nai

Nhiều con cán bộ Vietcombank được vinh danh 
tại Hội nghị biểu dương học sinh, sinh viên tiêu 
biểu do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức

cán bộ Vietcombank Đồng Nai 
trả lại 17 triệu đồng nhặt được 
cho khách hàng đánh rơi

Đ/c Trần Phúc Cường - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện CĐNHVN trao tặng Kỷ niệm 
chương cho các em học sinh, sinh viên tại Lễ biểu dương  Ảnh: Minh Yến

Ông Phạm Thành Vinh – Giám đốc Vietcombank Đồng Nai (bên phải) tuyên dương khen thưởng đối với anh 
Nguyễn Hữu Thành vì tinh thần trách nhiệm đã trả lại 17 triệu đồng cho khách hàng đánh rơi Ảnh: Phòng HCNS

Ngày 8/8/2016 tại Trụ 
sở  Vietcombank Đồng 
Nai, Chi bộ 1 đã tổ 
chức Lễ kết nạp đảng 
viên mới cho 2 quần 

chúng ưu tú là Chu Hải Sơn và 
Phạm Xuân Khang. Buổi lễ kết nạp 
được tổ chức trang trọng, đúng 
quy định của Điều lệ Đảng cộng 
sản Việt Nam.

 Tham dự buổi lễ có đồng chí 
Phạm Thành Vinh – Bí thư  Đảng 
ủy, Giám đốc cùng các đồng chí 
Chi ủy Chi bộ 1 và toàn thể cán bộ 
đảng viên Chi bộ 1.

Đại diện Chi bộ 1, đồng chí 
Nguyễn Anh Đức – Phó bí thư Chi 
bộ 1 đã đọc Quyết định của Đảng 
ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chuẩn  
y cho đồng chí Chu Hải Sơn và 
Phạm Xuân Khang được đứng vào 
hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt 
Nam.

Đồng chí Phạm Thành Vinh đã 
trao quyết định và chức mừng 
hai đảng viên mới, đồng thời căn 
dặn các đồng chí đảng viên mới 
tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát 
huy hơn nữa trí tuệ, năng lực và 
phẩm chất đạo đức của mình 
để góp phần xây dựng Đảng  và 
xây dựng Vietcombank Đồng Nai 
ngày càng lớn mạnh và phát triển 
bền vững.

Nhận những lời chúc mừng và 
phân công nhiệm vụ được giao, 
hai đồng chí Chu Hải Sơn và Phạm 
Xuân Khang bày tỏ niềm vinh dự, 
tự hào khi được đứng trong hàng 
ngũ của Đảng và hứa sẽ tiếp tục 
phấn đấu, quyết tâm hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, 
góp phần xây dựng Chi bộ 1 và 
Đảng bộ Vietcombank Đồng Nai 
trong sạch, vững mạnh. q

Vietcombank Đồng 
Nai tổ chức Lễ kết nạp 
Đảng viên mới
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Tham dự buổi Lễ, về phía 
khách mời có các đồng chí 
đại diện các cơ quan tham 
mưu giúp việc cho Thành 
ủy Châu Đốc. Về phía 

Vietcombank Châu Đốc có đồng 
chí Tô Ngọc Ái - Bí thư chi bộ, Giám 
đốc; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - 
Trưởng phòng Khách hàng, Phó Bí 
thư chi bộ, các đồng chí Chi ủy viên 
chi bộ; Ban Chấp hành CĐCS, Đoàn 
thanh niên; Trưởng, Phó phòng tại 
chi nhánh cùng toàn thể đảng viên 
chi bộ.

    Tại buổi Lễ, đ/c Tô Ngọc Ái - Bí 
thư chi bộ, Giám đốc đã trình bày Báo 

cáo Kết quả xây dựng và phát triển 
của Chi bộ Vietcombank Châu Đốc 
và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 
thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Thành Nên - Phó 
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Châu 
Đốc đã công bố Quyết định số 
102-QĐ/TU, ngày 15-6-2016 của Ban 
Thường vụ Thành ủy Châu Đốc về 
việc nâng cấp Chi bộ Vietcombank 
Châu Đốc lên thành Đảng bộ 
Vietcombank Châu Đốc trực thuộc 
Thành ủy Châu Đốc.

Tiếp theo chương trình của buổi 
Lễ, thay mặt Đảng bộ Vietcombank 
Châu Đốc vừa được thành lập, 

đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó 
Bí thư đảng bộ công bố Quyết định 
thành lập các chi bộ trực thuộc 
Đảng bộ Vietcombank Châu Đốc. 
Theo đó, Đảng bộ Vietcombank 
Châu Đốc thành lập 4 chi bộ trực 
thuộc gồm: Chi bộ PHÒNG KHÁCH 
HÀNG - QUẢN LÝ NỢ có 11 đảng 
viên do đồng chí Huỳnh Thanh 
Hoàng – Đảng ủy viên, Phó Trưởng 
phòng Khách hàng làm Bí thư; Chi 
bộ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 
NGÂN QUỸ - PGD TÂN CHÂU có 9 
đảng viên do đồng chí Lâm Thuận 
Tài – Đảng ủy viên, Phó Giám 
đốc làm Bí thư; Chi bộ PHÒNG KẾ 
TOÁN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG có 8 
đảng viên do đồng chí Nguyễn Thị 
Minh Châu – Đảng ủy viên, Trưởng 
Phòng Kế toán làm Bí thư; Chi bộ 
PHÒNG PHÒNG GIAO DỊCH TỊNH 
BIÊN có 5 đảng viên do đồng chí 
Lê Minh Phương – Đảng ủy viên, 
Trưởng Phòng Giao dịch Tịnh Biên 
làm Bí thư.

Đ/c Tô Ngọc Ái - Bí thư đảng ủy 
phát biểu: Sự kiện được nâng cấp 
từ chi bộ cơ sở lên đảng bộ trực 
thuộc Thành ủy Châu Đốc vừa là 
vinh dự, đánh dấu sự trưởng thành 
của đơn vị, nhưng cũng vừa là thử 
thách. Tuy vậy, tập thể Đảng bộ 
xin hứa sẽ đoàn kết, quyết tâm 
thực hiện hoàn thành tốt mọi chức 
trách, nhiệm vụ được giao; giữ 
vững danh hiệu Đảng bộ “trong 
sạch, vững mạnh” như trong nhiều 
năm qua Chi bộ Vietcombank 
Châu Đốc đã đạt được. q

TrẦn ngUyỄn hẢI PhưƠng – Vietcombank Châu Đốc

TrẦn VĂn Chí – Vietcombank Quy Nhơn

Lễ công bố Quyết định thành 
lập Đảng bộ và ra mắt BCH Đảng bộ 
Vietcombank Châu Đốc

Ngày 2/8/2016, Vietcombank Châu Đốc đã long trọng tổ chức buổi Lễ công bố quyết định 
thành lập Đảng bộ và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Vietcombank Châu Đốc. 

Tin Tức Tin Tức

Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank Châu Đốc tại buổi Lễ công bố Ảnh: Trần Trung Phan Nghị

Đ/c Thái Văn Năm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Quy Nhơn (bên phải) đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Ảnh: Trần Văn Chí

Sáng ngày 16/7/2016, 
Đảng ủy Vietcombank 
Quy Nhơn long trọng tổ 
chức Lễ trao tặng Huy 
hiệu 30 năm tuổi Đảng 

cho đồng chí Thái Văn Năm - Bí thư 
Đảng uỷ, Giám đốc Vietcombank 
Quy Nhơn. Tham dự buổi lễ có các 
đồng chí trong Ban thường vụ Đảng 
ủy cùng hơn 60 đảng viên của 4 Chi 
bộ trực thuộc Đảng bộ Vietcombank 

Quy Nhơn. 
Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn 

Thúy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 
đốc thừa ủy nhiệm của Bí thư Đảng 
ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình 
Định công bố quyết định, trao Huy 
hiệu 30 năm tuổi Đảng và phát biểu 
ghi nhận những công lao cống hiến 
cho sự nghiệp cách mạng của Đảng 
trong suốt 30 năm qua cũng như 
những đóng góp to lớn cho sự phát 

Đảng ủy Vietcombank Quy Nhơn 
tổ chức trao tặng Huy hiệu 
30 năm tuổi Đảng

triển bền vững của Vietcombank 
Quy Nhơn mà ở đó đồng chí Thái Văn 
Năm đã luôn thể hiện được vai trò 
tiên phong, gương mẫu của người 
đảng viên và vai trò của người đứng 
đầu Chi nhánh. Phát biểu tại buổi Lễ, 
đ/c Thái Văn Năm đã bày tỏ niềm tự 
hào và xúc động khi trở thành một 
trong ba đảng viên của Đảng bộ 
Vietcombank Quy Nhơn vinh dự đón 
nhận Huy hiệu cao quý này. q
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Sáng ngày 6/8/2016, 
Đại học Mỹ tại Việt 
Nam (The American 
University in Vietnam - 
AUV), địa chỉ 299 Trần 

Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, TP. 
Đà Nẵng, đã long trọng tổ chức Lễ 
khai giảng năm học mới 2016-2017. 

Đại học Mỹ tại Việt Nam, tọa lạc 
trên khuôn viên rộng hơn 300.000m2 
tại quận Ngũ Hành Sơn, được APU 
Educational Development Group 
đầu tư xây dựng theo mô hình Làng 
đại học đô thị hiện đại với các khu 
học tập, ký túc xá, nhà thể thao…  là 
trường đại học quốc tế đầu tiên và 
duy nhất triển khai chương trình giáo 
dục theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ tại Đà 
Nẵng với các chương trình đào tạo 

từ bậc Tiểu học đến bậc Đại học với 
chất lượng được sự công nhận của 
các tổ chức giáo dục quốc tế như IIE 
(Institute of International Education: 

Viện Giáo Dục Quốc Tế), WES (World 
Education Services) và các trường đại 
học uy tín từ Mỹ. 

Đồng hành cùng Đại học Mỹ tại 
Việt Nam, bên cạnh các hoạt động 
tư vấn tài chính, giới thiệu sản phẩm 
dịch vụ ngân hàng như cho vay 
thanh toán học phí, phát hành thẻ… 
cho các phụ huynh học sinh và sinh 
viên nhà trường, tại Lễ khai giảng Đại 
học Mỹ tại Việt Nam, Vietcombank 
Đà Nẵng cũng đã ký Thoả thuận hợp 
tác toàn diện với Tập đoàn Phát triển 
Giáo dục APU. Theo đó, Vietcombank 
Đà Nẵng sẽ cung cấp cho tập đoàn 
các gói dịch vụ tài chính tổng thể 
nhằm đồng hành cùng với tập đoàn 
và Đại học Mỹ tại Việt Nam trong các 
giai đoạn phát triển sắp tới. q

ngUyỄn hỮU ĐỨC – Vietcombank Đà Nẵng

Vietcombank Đà Nẵng đồng hành 
cùng với Đại học Mỹ tại Việt Nam

Ông Lê Diệp - Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng và TS Binh Thy Nguyen Tran - CEO APU ký Thỏa thuận Hợp tác toàn diện Ảnh: Phan Sĩ Đồng

Vietcombank Đà Nẵng tư vấn giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng cho phụ 
huynh học sinh  Ảnh: Phan Sĩ Đồng

hội Nghị sơ kếT 6 ThÁNg Đầu NăM

Ngày 23/7/2016, 
Vietcombank Hoàn 
Kiếm đã tổ chức Hội 
nghị sơ kết 6 tháng 
đầu năm và triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 
Hội nghị được điều hành bởi Ban 
giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm 
với sự tham dự của toàn thể các 
cán bộ nhân viên. 

Trong hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank Hoàn Kiếm 6 tháng 
đầu năm 2016, Ban giám đốc  đã 
bám sát các chỉ đạo của Ban lãnh 
đạo Vietcombank, đồng thời theo 
sát các diễn biến thị trường, chỉ đạo 
điều hành quyết liệt các giải pháp 
kinh doanh, quản trị rủi ro nên đã 
mang lại các kết quả đáng khích 
lệ: Huy động vốn từ nền kinh tế 6 
tháng đầu năm 2016 đạt 11.066 tỷ 
đồng (không bao gồm vay BHXH), 
tăng 806 tỷ đồng, tương ứng tăng 
7,9% so với năm 2015, đạt 103,2% 
kế hoạch Quý II năm 2016; Huy 
động vốn bình quân KKH đạt 14,9% 
hoàn thành kế hoạch TW giao; Dư 
nợ tín dụng cuối kỳ đạt 4.088 tỷ 
đồng, tăng 674 tỷ đồng, tương ứng 
tăng 19,7% so với năm 2015 - cao 
hơn mức tăng trưởng của toàn hệ 
thống (6,82%) đạt 107,6% kế hoạch 
Quý II Trung ương giao; Chất lượng 
tín dụng được kiểm soát. Dư nợ 
xấu nội bảng ở mức 14,8 tỷ đồng, 
chiếm tỷ lệ 0,33%/Tổng dư nợ, giảm 
3,1 tỷ đồng so với cuối năm 2015, 
trong mức khống chế kế hoạch 
quý II; Doanh số TTQT – TTTM đạt 
196,4 triệu USD tăng 61 triệu USD 
so với cùng kỳ năm trước, hoàn 
thành vượt mức kế hoạch Quý II 
năm 2016; Công tác Ngân quỹ được 
đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định 
của NHNN và Vietcombank. Trong 

6 tháng đầu năm 2016 Tổng thu 
chi Ngân quỹ đạt khoảng 26.023 tỷ 
đồng tăng 15.084 tỷ đồng, tương 
ứng tăng 238% so với cùng kỳ năm 
2015; Về công tác phát triển khách 

hàng mới đã đạt được Tổng số 
khách hàng tổ chức tích lũy phát 
triển được tính đến hết Quý II năm 
2016 là 295 khách hàng (đạt 171,5% 
kế hoạch quý). Số lượng KHBB tín 
dụng mới là 9 khách hàng với dư nợ 
tín dụng BB mới là 269 tỷ đồng đã 
hoàn thành kế hoạch cả năm 2016;  
Tổng số khách hàng cá nhân phát 
triển được trong 6 tháng đầu năm 
2016 là 4.568 khách hàng, đạt 98% 
kế hoạch quý II. Lợi nhuận sau dự 
phòng rủi ro đạt 93,3 tỷ đồng tương 
ứng 100% kế hoạch quý II.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 
và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2016 của Vietcombank Hoàn 
Kiếm đã diễn ra thành công tốt 
đẹp, toàn thể Ban giám đốc, cán bộ 
nhân viên đã sẵn sàng triển khai 
theo chỉ đạo của chủ tịch HĐQT 
Vietcombank về Phát động thi đua 
ngắn ngày và tăng tốc về đích. q

ngUyỄn MInh QUang – Vietcombank Hoàn Kiếm

Vietcombank hoàn kiếm

Ông Lê Nho Cù - Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm phát biểu tại Hội nghị Ảnh: Nguyễn Minh Quang

Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa - Phó Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm đọc nội dung về 
Phát động thi đua ngắn ngày  Ảnh: Nguyễn Minh Quang
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Ngày 24/7, Vietcombank 
Đà Nẵng đã tổ chức Hội 
nghị sơ kết 6 tháng đầu 
năm và triển khai nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 

2016 với sự tham dự của toàn thể 
cán bộ nhân viên.

Thay mặt Ban giám đốc, ông Lê 
Diệp – Giám đốc Vietcombank Đà 
Nẵng đã trình bày báo cáo sơ kết 
HĐKD 6 tháng đầu năm và đề xuất 
các giải pháp định hướng nhằm 
thúc đẩy HĐKD 6 tháng cuối năm, 
bảo đảm hoàn thành vượt chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2016.

Báo cáo cho thấy kết quả HĐKD 6 
tháng đầu năm của Vietcombank Đà 
Nẵng tăng trưởng khá tốt và hoàn 

thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 
được giao, cụ thể:

Tổng huy động vốn quy VNĐ 
đạt 7.305,8 tỷ đồng, đạt 101,8% kế 
hoạch Quý II. Trong đó huy động 
vốn thể nhân đạt 4.862,5 tỷ đồng, 
đạt 103,6% kế hoạch; huy động vốn 
SME đạt 808,9 tỷ đồng, đạt 126,7%

Tổng dư nợ cho vay quy VNĐ đạt 
7.647,5 tỷ đồng tăng 17,0% so với 
kế hoạch Quý II. Trong đó, dư nợ cho 
vay VNĐ đạt 4.278,9 tỷ đồng, chiếm 
tỷ trọng 56% trên tổng dự nợ; dự nợ 
cho vay trung dài hạn đạt 3.368,7 tỷ 
đồng, chiếm tỷ trọng 44% tổng dư 
nợ. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,58% tổng 
dư nợ. 

Các chỉ tiêu phát hành thẻ, doanh 
số sử dụng thẻ và phát triển mạng 
lưới ĐVCNT đều tăng trưởng so với 
cùng kỳ năm trước và vượt chỉ tiêu 
kế hoạch Quý II.

Các chỉ tiêu bán lẻ như doanh số 
chuyển tiền đến cá nhân, Internet 
Banking, SMS Banking, Mobile 
Banking, phát triển khách hàng mới 
đạt và và vượt chỉ tiêu kế hoạch 
được giao. 

Lợi nhuận 6 tháng đầu 2016 của 
Vietcombank Đà Nẵng đạt 111 tỷ 
đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 
2015.

Nhân Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu 
năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2016, Hội đồng Thi đua 
Khen thưởng Vietcombank Đà Nẵng 
cũng đã quyết định thưởng cho các 
tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 
tháng đầu năm 2016, cụ thể:

Khen thưởng PGD Hòa Khánh và 
PGD Hải Châu đã hoàn thành tốt chỉ 
tiêu tín dụng và huy động vốn.

Khen thưởng PGD Thanh Khê và 

PGD Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành 
tốt chỉ tiêu Ngân hàng điện tử. 

Khen thưởng phòng KDDV Thẻ và 
PGD Hòa Thuận đã hoàn thành tốt 
chỉ tiêu thẻ. 

Khen thưởng Phòng Khách hàng 
Bán lẻ đã hoàn thành tốt chỉ tiêu 
tăng trưởng tín dụng SMEs

Khen thưởng Phòng Quản lý 
nợ đã hoàn thành tốt  nhiệm vụ 
hỗ trợ. q

ngUyỄn hỮU ĐỨC – Vietcombank Đà Nẵng

Ông Lê Diệp – Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng trình bày báo cáo Ảnh: Phan Sĩ Đồng

Trao thưởng phát triển cho vay SMEs cho Phòng Khách hàng bán lẻ Ảnh: Phan Sĩ Đồng Toàn cảnh hội nghị  Ảnh: Phan Sĩ Đồng

Vietcombank Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng PGD Hải Châu  phát biểu tham luận Ảnh: Phan Sĩ Đồng
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Ngày 26/7/2016 tại 
khách sạn Hạ Long 
Plaza, số 8 đường Hạ 
Long, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh, Vietcombank Ba 
Đình đã tổ chức “Hội nghị sơ kết 6 
tháng đầu năm 2016 và triển khai 
nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối 
năm 2016”. Tham dự hội nghị có 
các thành viên Ban giám đốc cùng 
toàn thể cán bộ nhân viên. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, 
ông Nguyễn Việt Cường – Giám 
đốc Vietcombank Ba Đình đã nhấn 
mạnh: Sáu tháng đầu năm 2016, 
Vietcombank Ba Đình vinh dự là 
một trong 2 chi nhánh điển hình 

hoàn thành vượt mức kế hoạch 
dư nợ tín dụng 6 tháng, dư nợ tín 
dụng của Vietcombank Ba Đình 
tăng cao hơn mức tăng của ngành 
ngân hàng nói chung (6,82%) 
và của Vietcombank nói riêng 
(10,76%). Đến hết tháng 6/2016, dư 
nợ tín dụng đạt 7.404,52 tỷ đồng, 
tăng 160% so với năm 2015, đạt 
134% kế hoạch quý II/2016, 105,7% 
kế hoạch năm 2016. Bên cạnh đó, 
công tác thu hồi và xử lý nợ xấu 
được coi là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm tại chi nhánh. Trong 
tháng 6, với sự chỉ đạo quyết liệt 
của Ban giám đốc, sự nỗ lực của 
Ban xử lý nợ xấu cùng sự phối hợp 
chặt chẽ với các phòng Ban liên 

quan tại TSC, Vietcombank Ba Đình 
đã hoàn thành việc thu 77 tỷ nợ 
ngoại bảng đối với khách hàng có 
dư nợ lớn là Công ty cổ phần Đại 
Cát Thành. Điều này đã tạo động 
lực và là cơ sở tiền đề để tập thể 
cán bộ nhân viên của nỗ lực toàn 
tâm, toàn sức phấn đấu đạt và vượt 
các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.

Hội nghị đã được nghe bà Lê 
Thu Hiền – Phó Giám đốc báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh 6 
tháng đầu năm và triển khai nhiệm 
vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm. 
Nhằm hoàn thành chỉ tiêu được 
giao 2016, Vietcombank Ba Đình đã 
bám sát những định hướng và chỉ 
đạo của Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam, vào những tháng 
cuối năm hoạt động kinh doanh 
của Vietcombank Ba Đình sẽ thực 
hiện theo phương châm “Tăng tốc - 
Hiệu quả - Bền vững”. 

Nhân dịp Hội nghị sơ kết hoạt 
động kinh doanh 6 tháng đầu năm 
2016, Ban giám đốc đã ghi nhận và 
biểu dương những cố gắng nỗ lực 
của các tập thể và cá nhân đã có 
thành tích suất sắc trong 6 tháng đầu 
năm 2016 và cũng tại Hội nghị đại 
diện các phòng nghiệp vụ đã có các 
bài tham luận, qua đó các phòng đã 
đưa ra các kiến nghị đề xuất nhằm 
quyết tâm hoàn thành và hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Để hoàn thành được các chỉ tiêu 
kinh doanh năm 2016 là một thách 
thức không nhỏ, vì vậy, Ban giám 
đốc và toàn thể các cán bộ nhân 
viên Vietcombank Ba Đình quyết 
tâm nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết vượt 
qua những khó khăn thách thức 
và hoàn thành vượt mức kế hoạch 
kinh doanh. q

Vũ ThỊ PhưƠng  - Vietcombank Ba Đình ChÂU DIỄM – Vietcombank Bến Tre

Vietcombank Ba Đình Vietcombank Bến Tre

Ông Nguyễn Việt Cường – Giám đốc Vietcombank Ba Đình phát biểu khai mạc Hội nghị Ảnh: Vũ Thị Phương Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc (bên phải) trao tiền thưởng và hoa cho Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng –  
Tập thể phòng đạt giải thưởng Chương trình bán hàng SPDV bán lẻ Đợt 1 – Quý 1 năm 2016 Ảnh: Châu Diễm

Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc (ngoài cùng bên phải) trao tặng Giấy khen cho các cá nhận đạt thành tích tốt nhất Chương 
trình thi đua tìm kiếm Khách hàng mới đợt 1 – năm 2016 Chương trình thi đua của Chi nhánh
  Ảnh: Châu Diễm

Ông Lê Chí Quế - Phó Giám đốc (bên phải) trao tiền thưởng và hoa cho ông 
Nguyễn Thanh Xuân – Chuyên viên Phòng Khách hàng đã đạt giải thưởng 
Chương trình bán hàng tín dụng thể nhân tháng tháng 5/2016
 Ảnh: Châu Diễm

Tại Hội nghị lần này, ông Trần Văn 
Thuận - Giám đốc Vietcombank 
Bến Tre đã khen thưởng cho các 
tập thể, cá nhân đạt thành tích 
trong hoạt động kinh doanh: 

Tập thể phòng DVKH “Đã đạt giải thưởng 
Chương trình bán hàng SPDV bán lẻ Đợt 
1 – Quý 1 năm 2016 của Vietcombank 
TSC”, ông Nguyễn Thanh Xuân – Chuyên 
viên Phòng Khách hàng đạt giải thưởng 
Chương trình bán hàng tín dụng thể nhân 
tháng tháng 5/2016 của Vietcombank TSC, 
khen thưởng các cá nhân đã có thành tích 
tốt trong Đợt 1 - Chương trình thi đua tìm 
kiếm khách hàng mới năm 2016, trao giải 
Hội thi Cán bộ Ngân quỹ giỏi Vietcombank 
lần thứ IV – năm 2016 vòng sơ khảo tại 
Chi nhánh cho các cán bộ đạt giải và khen 
thưởng các phong trào văn nghệ, thể 
thao,... nhằm động viên toàn thể CBNV tiếp 
tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, cùng nhau 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
kinh doanh năm 2016. q
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ngUyỄn MInh TỚI – Vietcombank Bình Dương ngUyỄn ThỊ BíCh ngỌC – Vietcombank Bắc Giang

Vietcombank Bình dương Vietcombank Bắc giang 

Sáng ngày 16/7/2016 
tại trụ sở Chi nhánh, 
Vietcombank Bình 
Dương đã tổ chức Hội 
nghị sơ kết 6 tháng đầu 

năm và triển khai nhiệm vụ kinh 
doanh 6 tháng cuối năm 2016. 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn 
Thái Minh Quang - Giám đốc 
Vietcombank Bình Dương đã điểm 
lại một số nét chính về kết quả 
hoạt động kinh doanh trong 6 
tháng đầu năm 2016, theo đó, 
bám sát chỉ đạo của Chính phủ, 
Ngân hàng Nhà nước và theo sát 
diễn biến thị trường, Ban giám đốc 
Vietcombank Bình Dương đã tổ 
chức chỉ đạo, điều hành quyết liệt 
các giải pháp kinh doanh, mang lại 
những kết quả hết sức khả quan: 
Huy động vốn từ nền kinh tế đạt 
11.323 tỷ đồng, tăng 7,8% so với 
đầu năm, đạt 102,2% kế hoạch quý 
II; Dư nợ cho vay đạt 9.165 tỷ đồng, 

tăng 15,8% so với đầu năm, đạt 
107,5% kế hoạch quý II; Chất lượng 
tín dụng được kiểm soát, tỷ lệ nợ 
xấu là 0,69%, giảm 0,12% so với 
đầu năm, thu hồi nợ XLDPRR đạt 24 

tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; Hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức các 
chỉ tiêu bán lẻ, dịch vụ ngân hàng 
điện tử, phát hành thẻ và phát triển 
đơn vị chấp nhận thẻ, doanh số 
thanh toán thẻ nội địa, phát triển 
khách hàng mới; Lợi nhuận đạt 
137,3 tỷ đồng, đạt 96,5% so với kế 
hoạch quý II. Trong đó: lợi nhuận từ 
thu ngoài lãi đạt 37,8 tỷ đồng, đạt 
120,7% kế hoạch. 

Với kết quả đạt được, 
Vietcombank Bình Dương là một 
trong 17 đơn vị trong hệ thống 
Vietcombank đã có thành tích  
xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 
2016 và vinh dự nhận Giấy khen 
của Chủ tịch Hội đồng quản 
trị trong công tác phát triển khách 
hàng bán buôn mới. Đó chính là 
động lực để Chi nhánh nỗ lực và 
quyết tâm hơn trong việc thực 
hiện nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng 
cuối năm 2016. q

Ông Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đốc Vietcombank Bình Dương phát biểu  
tại Hội nghị Ảnh: Nguyễn Minh Tới

Ông Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đốc Vietcombank Bình Dương (thứ 6 từ phải sang) trao thưởng cho 11 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2016 Ảnh: Nguyễn Minh Tới

Ông Nguyễn Bá Minh tặng hoa và phần thưởng cho các Phòng đã hoàn tốt nhiệm vụ được giao 6 tháng đầu năm 2016  Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tối ngày 18/7/2016, 
Vietcombank Bắc Giang 
đã tổ chức Hội nghị sơ kết 
6 tháng đầu năm và triển 
khai nhiệm vụ kinh doanh 

6 tháng cuối năm 2016 tại Khách sạn 
Minh Trung, Thành phố Bắc Giang.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Bá Minh 
– Giám đốc Chi nhánh đã đọc báo 
cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu 
năm của Vietcombank Bắc Giang. 
Theo đó, bám sát chỉ đao của NHNN 
và Vietcombank Trụ sở chính, Chi 
nhánh đã triển khai quyết liệt các 
giải pháp kinh doanh thực hiện các 
chỉ tiêu TW giao và bước đầu đạt kết 

quả cao trong công tác bán lẻ. Đây 
được coi là điểm sáng trong báo cáo 
6 tháng của Vietcombank Bắc Giang. 
Cụ thể: huy động vốn thể nhân đạt 
724 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế 
hoạch 6 tháng; tín dụng thể nhân 
đạt 543 tỷ đồng, tương đương 103% 
kế hoạch, các chỉ tiêu về thẻ như 
doanh số phát hành, thanh toán/sử 
dụng thẻ cùng một số chỉ tiêu phát 
triển khách hàng, dịch vụ Ngân hàng 
điện tử… đều vượt kế hoạch được 
giao. Kết quả trên khẳng định Chi 
nhánh đã và đang phát triển theo 
đúng định hướng mô hình của Chi 
nhánh bán lẻ. qÔng Nguyễn Bá Minh – Giám đốc Vietcombank Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị

  Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc
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hOÀng VÂn – Vietcombank Hải Dương

Vietcombank hải dương

Sáng ngày 23/7/2016, 
tại thành phố Hạ Long, 
Vietcombank Hải Dương 
đã tổ chức thành công 
Hội nghị sơ kết hoạt 

động kinh doanh 6 tháng đầu năm 
và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 
tháng cuối năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm, 
Vietcombank Hải Dương đã đạt 
những kết quả tích cực. Công tác 
huy động vốn và tín dụng đều đạt 
tăng trưởng khá, hoàn thành chỉ tiêu 
số dư. Huy động vốn tăng trưởng 
9,2%, dư nợ tăng trưởng 15% so với 
31/12/2015. Nhóm phát hành thẻ, 
phát triển khách hàng bán buôn đạt 
tỷ lệ cao so với kế hoạch TW giao.

Buổi chiều cùng ngày nhân 
kỷ niệm 87 năm ngày  thành lập 
Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 
28/7/2016) , nhằm thể hiện tinh thần 
kết nối, gắn kết giữa các cán bộ đoàn 
viên, đồng thời phát huy khả năng 

văn hoá thể thao của đoàn viên, BCH 
Công đoàn đã tổ chức chương trình 
Teambuliding với chủ đề VCB-Reach 
the Top. Các tổ công đoàn được 
chia thành 6 đội với tên gọi đặc sắc 
riêng của đội mình và phải trải qua 
6 trạm thi: Trạm 1: Bánh xe đoàn kết, 
Trạm 2: Tháp đồng đội; Trạm 3: Đồng 
sức đồng lòng; Trạm 4: Gắn kết sức 
mạnh; Trạm 5: Chung một nhịp đập 

và Trạm 6: REACH THE TOP: Thành 
quả cuối cùng chính là ý chí và lòng 
quyết tâm của mỗi thành viên để 
cùng nhau đưa Vietcombank Hải 
Dương phát triển bền vững. Mặc 
dù thời tiết vô cùng khắc nghiệt  
với nắng nóng cực điểm song điều 
đó không làm giảm sút tinh thần 
thi đấu thể thao nhiệt tình, hăng 
say của tất cả các cán bộ trong chi 
nhánh, từ các thành viên trong Ban 
giám đốc đến các đoàn viên công 
đoàn. Kết quả chung cuộc được 
trao gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 
giải Ba, nhưng quan trọng hơn cả là 
mọi thành viên đã được cùng nhau 
tham gia những trò chơi tập thể , 
giải phóng năng lượng cơ thể sau 
những ngày miệt mài làm việc, từ 
đó quay trở  lại làm việc với nguồn 
năng lượng mới, với quyết tâm 
cao thực hiện hoàn thành các chỉ 
tiêu kinh doanh năm 2016 của Chi 
nhánh được giao. q

Bà Nguyễn Thị Thêu - Giám đốc Vietcombank Hải Dương điều hành phần tham luận 
tại Hội nghị  Ảnh: Hoàng Vân

Toàn cảnh 6 đội chơi 
Teambuliding
 Ảnh: Hoàng Vân

Hình ảnh 6 đội chơi trước khi vào các trạm thi chính thức Ảnh: Hoàng Vân
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Vietcombank  Đồng Nai 

Ngày 30/7/2016, 
Vietcombank Đồng 
Nai tổ chức Hội nghị sơ 
kết hoạt động 6 tháng 
đầu năm và triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, 
với sự hiện diện của Ban giám đốc 
cùng toàn thể CBNV.

Đồng chí Phạm Thành Vinh – Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh 
đã quán triệt nội dung sơ kết hoạt 
động kinh doanh của hệ thống 
Vietcombank và đánh giá kết quả 
hoạt động trong 6 tháng đầu năm 
2016. Đây là thời gian để toàn thể 
CBNV nhìn lại một chặng đường 
làm việc, cùng đúc kết những kinh 
nghiệm, kết quả đã làm được, 
những việc cần đẩy mạnh triển 
khai, khắc phục trong những tháng 
cuối năm 2016. Đ/c  Phạm Thành 
Vinh đặc biệt nhấn mạnh tầm quan 
trọng của công tác khách hàng, chỉ 
đạo các phòng ban cần tập trung 
nguồn lực để đẩy mạnh công tác 
khách hàng làm nền tảng thúc đẩy 
phát triển hoạt động kinh doanh 
trong những tháng cuối năm. Bên 
cạnh đó, đ/c Phạm Thành Vinh cũng 

khích lệ, động viên toàn thể CBNV 
tiếp tục phát huy những thành tích 
đạt được, ra sức thi đua, phấn đấu 

Tin Tức Tin Tức

nâng cao năng suất lao động, chất 
lượng và hiệu quả công việc góp 
phần hoàn thành các mục tiêu đề 
ra nhằm thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu kinh doanh năm 2016 của 
Vietcombank Đồng Nai.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban 
giám đốc Chi nhánh tổ chức lễ trao 
thưởng “Nhân viên xuất sắc, lãnh 
đạo tài ba” Quý II/2016. Với mục 
tiêu đẩy mạnh và cụ thể hóa phong 
trào thi đua lao động giỏi, lao động 
sáng tạo trong toàn thể CBNV. Gắn 
kết phong trào thi đua với việc 
thực hiện kế hoạch, mục tiêu kinh 
doanh của chi nhánh, Ban giám đốc 
đã phát động chương trình thi đua 
trong toàn thể CBNV nhằm khích lệ 
tinh thần làm việc, thổi bùng ngọn 
lửa nhiệt huyết trong mỗi CBNV 
đồng lòng, quyết tâm phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
từng cá nhân, từng phòng ban và 
cả Chi nhánh.

Phần thưởng thể hiện sự ghi 
nhận của Ban giám đốc chi nhánh 
đối với các CBNV đã nỗ lực vượt 
qua những thách thức trong công 
việc, luôn sáng tạo và không 
ngừng phấn đấu để hoàn thành 
tốt công việc đóng góp tích cực 
vào hoạt động kinh doanh của 
Chi nhánh trong Quý II/2016. 
Với tâm niệm từng cá nhân xuất sắc 
tạo nên tập thể xuất sắc, Ban giám 
đốc Vietcombank Đồng Nai luôn 
có những khen thưởng kịp thời để 
khích lệ CBNV cố gắng nỗ lực trong 
công việc. Do đó, góp phần tạo lập 
một môi trường, một sân chơi lành 
mạnh giúp thúc đấy sự nỗ lực của 
từng thành viên nhằm xây dựng 
ngôi nhà chung Vietcombank Đồng 
Nai ngày càng phát triển vững 
mạnh. q

Căn cứ vào kết quả thực hiện công việc,  Hội đồng 
thi đua Chi nhánh đã quyết định trao tặng danh 
hiệu “Nhân viên xuất sắc Quý II -2016” cho 11 nhân 
viên và danh hiệu “Lãnh đạo tài ba” cho 3 cán bộ 
quản lý các phòng với thành tích nổi trội. Cụ thể 
như sau:

STT Họ tên Phòng Ban Giải  
thưởng

I Nhân viên xuất sắc thuộc khối bán hàng

Nhân 
viên 
xuất 
sắc

Nguyễn Thị Thanh Mai KHBL
Mẫn Văn Uy PGD Số 1
Nguyễn Thanh Phương PGD Số 1
Hoàng Thị Thanh Huyền PGD Chợ sặt
Nguyễn Thị Hải Yến DVKH
Nguyễn Thị Duy Phương DVKH
Nguyễn Thị Đoan Trang KHBL

II Nhân viên xuất sắc khối hỗ trợ
Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán
Nguyễn Thị Thúy HCNS
Quách Thị Thu Hạnh Quản lý nợ
Đinh Thị Bạch Tuyết Ngân quỹ

III Lãnh đạo tài ba
Thái Hoàng Hùng Trưởng phòng KHBL Lãnh 

đạo tài 
ba

Lại Thị Mỹ Hạnh Phó phụ trách DVKH
Lâm Thị Hoàng Vân Trưởng phòng PGD Số 1

Tối ngày 27/7/2016, tại 
Trung tâm Văn hóa tỉnh 
Sóc Trăng, Liên đoàn Lao 
động tỉnh phối hợp cùng 
Sở Văn hóa – Thể thao 

và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh tổ chức công diễn và bế 
mạc Hội diễn Nghệ thuật quần 
chúng công nhân, viên chức, lao 
động tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX 
năm 2016. Đến dự có các đồng chí: 
Dương Sà Kha - Chủ tịch UBMTTQ 
tỉnh; Lưu Văn Xem – Phó trưởng Ban 
Dân dận Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Xuyến 
– Chủ tịch Liên đoàn Lao động 
tỉnh; Ban lãnh đạo các sở, ngành 
và phòng Văn hóa thông tin các 
Huyện, Thị xã, Thành phố và đông 
đảo quần chúng tham dự.

Hội thi được tổ chức từ ngày 
25/7/2016 – 27/7/2016. Ban tổ chức 
nhận xét, đánh giá cao có sự tiến 
bộ rất rõ nét của 24 đơn vị tham 
gia Hội diễn với nhiều màu sắc 
phong phú, hấp dẫn, mang đậm 
đà bản sắc văn hóa của từng địa 
phương, đơn vị thể hiện dấu ấn 
của từng đoàn. Nét nổi bậc của Hội 
diễn lần này mang bản chất dân 
tộc và mang chất hiện đại được hài 
hòa trong các tiết mục biểu diễn. 
Tại buổi công diễn, Ban tổ chức đã 
chọn ra 11 tiết mục xuất sắc để biểu 
diễn Chung cuộc cho quần chúng 
được xem.

Đội văn nghệ Vietcombank Sóc 
Trăng đoạt giải Nhất toàn đoàn và 
đoạt 3 giải đơn trong tổng số 5 tiết 
mục tham gia theo quy định của 
Ban tổ chức, cụ thể như :

Giải Diễn viên xuất sắc - Phùng 
Thị Như Ý với bài hát “Tàu anh qua 
núi”;

Giải Nhất tốp ca múa “Hành khúc 
Vietcombank Sóc Trăng”;

Giải Nhất kịch ngắn với tiểu 
phẩm “Chàng rể Vietcombank”;

Đạt được kết quả trên là nhờ sự 
ủng hộ rất nhiệt tình của Ban giám 
đốc và sự phấn đấu nỗ lực của các 
bạn nam, nữ trong đội văn nghệ, đã 
thi đấu với quyết tâm cao để mang 
đến chiến thắng vinh quang vì màu 
cờ sắc áo, với những cảm xúc vui 
tươi phấn khởi từ người hâm mộ 
cũng như đông đảo quần chúng 
đến xem, các bạn đã thể hiện được 
nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần 
vượt khó, xứng đáng là những đoàn 
viên thanh niên của Vietcombank 
Sóc Trăng. q

LưƠng CỬU LOng – Vietcombank Sóc Trăng

Vietcombank Sóc Trăng 
đoạt 4 giải thưởng cao nhất Hội diễn 
Văn nghệ quần chúng lần IX năm 2016

Ông Dương Sà Kha - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng (ngoài cùng bên phải) trao giải 
Nhất cho đội Văn nghệ Vietcombank Sóc Trăng, diễn viên Kha Diễm Hằng (thứ 2 từ 
phải sang) thay mặt đội Văn nghệ Vietcombank Sóc Trăng lên nhận giải
  Ảnh: Trương Minh Tâm

Đội văn nghệ Vietcombank Sóc Trăng Ảnh: Trương Minh TâmTập thể CBNV Vietcombank Đồng Nai dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016  Ảnh: Phòng HCNS
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Ngày 30/7/2016, tại 
thành phố Vũng Tàu, 
Vietcombank Bắc Bình 
Dương đã tổ chức 
Hội nghị triển khai 

về Bộ quy tắc ứng xử, đạo đức 
nghề nghiệp của cán bộ nhân 
viên (CBNV) và Nội quy lao động 
của Vietcombank kết hợp Hội thi 
Văn hóa Vietcombank. Tham dự 
Hội nghị, về phía khách mời, có 
đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy Vietcombank; 
đ/c Nguyễn Bá Lực - Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 
Vietcombank; Về phía Vietcombank 
Bắc Bình Dương có đồng chí 
Nguyễn Xuân Giang – Bí thư Chi 
bộ, Giám đốc và các đồng chí 
trong Ban chấp hành Công đoàn, 
Ban chấp hành Chi đoàn cơ sở, các 

Trưởng, Phó phòng/tổ cùng tất cả 
đoàn viên công đoàn, Người lao 
động (NLĐ) tại Vietcombank Bắc 
Bình Dương.

Nhận thấy tầm quan trọng và mục 
tiêu đạt được sự thống nhất trong 
công tác quản lý nội bộ trong toàn 
hệ thống nói chung; đảm bảo cho 
mỗi CBNV, NLĐ tại Vietcombank Bắc 
Bình Dương đều nắm rõ và tuân thủ 
về Bộ quy tắc ứng xử, đạo đức nghề 
nghiệp của CBNV (Bộ quy tắc) và Nội 
quy lao động của Vietcombank nói 
riêng; hơn nữa, xét về tính chất đặc 
thù của quy tắc, quy định thường 
mang tính khô khan, cứng nhắc, 
nhưng với mong muốn của Ban 
giám đốc là làm sao để quán triệt 
sâu sắc đến từng CBNV, NLĐ hiểu 
được rõ từng quy định của Bộ quy 
tắc và Nội quy lao động; với ý nghĩa 
đó Vietcombank Bắc Bình Dương 
đã chọn hình thức triển khai bằng 
tổ chức Hội nghị thông qua ba nội 
dung gồm Phần một: Giám đốc triển 
khai một số nội dung trọng tâm về: 
“Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề 
nghiệp của CBNV Vietcombank, 
Ban hành theo Quyết định số: 1206/
QĐ-VCB-QLRRHĐ ngày 27/10/2015 
của Hội đồng Quản trị VCB; Nội 
quy lao động của Vietcombank; 
ban hành theo Quyết định số: 441/
QĐ-VCB-TCCB ngày 21/03/2016 của 
Hội đồng Quản trị Vietcombank ; 
Phần  hai: kiểm tra kiến thức cơ bản 
của CBNV, NLĐ về nội dung của 
hai quy định này bằng bài thi trắc 
nghiệm; và Phần ba: Hội thi “Văn hóa 

Vietcombank”. 
Tại phần kiểm tra kiến thức cơ 

bản, thí sinh dự thi là toàn thể CBNV, 

NLĐ, nghiêm túc làm bài trong thời 
gian 15 phút. Kết quả phần thi này 
khá khả quan, thí sinh đạt từ điểm 
7 trở lên chấm theo thang điểm 10; 
điều này thể hiện sự có quan tâm, 
tìm hiểu của NLĐ đến các quy định 
của Bộ quy tắc ứng xử và Nội quy 
lao động. Tiếp đến là phần Hội thi 
“Văn hóa Vietcombank”, đây có thể 
nói là phần thi hào hứng, thú vị 
nhất , cuộc tranh tài diễn ra giữa các 
tiểu phẩm đến từ các tổ công đoàn. 
Bằng nhiều hình thức sân khấu hóa 
khác nhau như: tiểu phẩm, kịch 
ngắn, lồng ghép cải lương, thơ ca, 
hò vè,… Tuy là các diễn viên nghiệp 
dư cây nhà, lá vườn nhưng các đội 
đã rất tự tin, thể hiện hết khả năng, 
tài năng văn nghệ của mình, các 
tiểu phẩm lôi cuốn khán giả vào 
một sân chơi văn nghệ đầy màu sắc, 
sinh động. Qua mỗi tác phẩm đã 
gửi đến Hội thi thông điệp hết sức 
ý nghĩa về thể hiện được bản sắc 
văn hóa của Đội cũng như văn hóa 
Vietcombank; xây dựng nếp sống 
văn minh nơi công sở; việc thực hiện 
nội quy, quy chế của Vietcombank; 
nội dung của Bộ quy tắc ứng xử, 
đạo đức nghề nghiệp của CBNV; tác 
phong ứng xử đối với khách hàng 
và đồng nghiệp; đấu tranh chống 
các biểu hiện tiêu cực, thói hư, tật 
xấu nơi công sở. 

Đây là hoạt động vô cùng ý 
nghĩa, một sự kết hợp hài hòa giữa 
học lý thuyết và ý thức thực hành, 
thể hiện sự quan tâm của Chi ủy, 
Ban giám đốc, CĐCS đến CBNV 
nhằm tăng cường giáo dục, tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức của 
CBNV trong việc thực hiện Bộ quy 
tắc ứng xử, Nội quy lao động và Sổ 
tay Văn hóa Vietcombank; chung 
tay giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hóa Vietcombank; tạo thói quen 
rèn luyện ý thức và hành vi theo 
chuẩn mực, quy tắc ứng xử của 
Vietcombank quy định; tạo không 
khí vui chơi thiết thực bổ ích cho 
đoàn viên công đoàn, phát huy tính 
sáng tạo của người lao động; qua đó 
có dịp giao lưu thắt chặt tình đoàn 
kết và tạo phong trào văn hóa, đời 
sống tinh thần cho cán bộ nhân viên 
ngày càng nâng cao. q

ngUyỄn ThỊ ThÙy DUng – Vietcombank Bắc Bình Dương

Vietcombank Bắc Bình dương 

Đội giành giải Nhất Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

Đội giành giải Nhì  Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

Đội giành giải Ba  Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

Tiết mục giành giải Ấn tượng Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

Tiết mục giành giải Độc đáo Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung
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Vietcombank Tây Đô 
PhÒng hCnS – Vietcombank Tây Đô

Sáng ngày 28/7/2016, tại 
Kho bạc Nhà nước Thốt 
Nốt (KBNN), đã diễn ra Lễ 
ký thỏa thuận phối hợp 
thu Ngân sách Nhà nước 

(NSNN) giữa KBNN Thốt Nốt, Chi cục 
thuế quận Thốt Nốt và Vietcombank 
Tây Đô.

Tham dự buổi Lễ, có bà Lê Thị 
Thuyền Quyên – Phó Giám đốc 
Ngân hàng Nhà Nước TP Cần Thơ; 
bà Lâm Thị Cẩm Hạnh – Phó Giám 
đốc KBNN TP Cần Thơ; bà Lê Thị Thúy 
Hằng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân 
dân quận Thốt Nốt; ông Ngô Thanh 
Thoảng – Giám đốc KBNN Thốt Nốt; 
ông Kiều Văn Cách – Chi Cục trưởng 
Chi cục thuế quận Thốt Nốt. Về phía 
Vietcombank Tây Đô có ông Đỗ Trọng 
Phát – Giám đốc và một số đại diện 

lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc 
chi nhánh. 

   Theo thỏa thuận hợp tác, KBNN 
Thốt Nốt, Chi cục thuế quận Thốt Nốt 
và Vietcombank Tây Đô tổ chức thu 
nộp NSNN theo nguyên tắc kết nối 
và trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử 

giữa các cơ quan đơn vị về số phải 
thu, số đã thu NSNN của Người nộp 
thuế đảm bảo phù hợp với quy định 
của Luật NSNN, Luật các Tổ chức tín 
dụng, Thông tư số 128/2008/TT-BTC 
ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về 
việc hướng dẫn tập trung, quản lý các 
khoản thu NSNN qua KBNN và các 
văn bản hiện hành liên quan đến thu 
NSNN.

Lễ ký thỏa thuận phối hợp thu 
NSNN này sẽ góp phần vào việc hiện 
đại hóa và cải cách thủ tục hành 
chính trong công tác thu nộp NSNN; 
nâng cao vai trò quản lý nhà nước 
của các cơ quan thu và KBNN; tạo 
điều kiện thuận lợi và giảm thiểu thời 
gian, thủ tục nộp tiền cho người nộp 
thuế; góp phần xây dựng hệ thống 
thông tin tài chính vững mạnh. q

Ông Đỗ Trọng Phát – Giám đốc Vietcombank Tây Đô (ngồi giữa) ký kết thỏa thuận với KBNN Thốt Nốt và Chi cục thuế quận Thốt Nốt  Ảnh: Nguyễn Tiến Khoa

Ông Trần Long Giang - Giám đốc Vietcombank Cần Thơ (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) và đại diện KBNN Ninh Kiều và Chi Cục thuế quận Ninh Kiều ký kết thoả thuận phối hợp thu NSNN Ảnh: Huỳnh Nguyễn Hải Đăng

Từ trái sang phải: ông Ngô Thanh Thoảng – Giám đốc KBNN Thốt Nốt, ông Đỗ Trọng 
Phát – Giám đốc Vietcombank Tây Đô và ông Kiều Văn Cách - Chi cục trưởng Chi cục 
thuế quận Thốt Nốt tại Lễ ký kết Ảnh: Nguyễn Tiến Khoa

Chiều ngày 28/7/2016, 
tại Kho bạc Nhà nước 
(KBNN) Ninh Kiều, TP. 
Cần Thơ đã diễn ra 
Lễ ký kết thỏa thuận 

phối hợp thu Ngân sách Nhà nước 
(NSNN) giữa Vietcombank Cần Thơ 
với KBNN Ninh Kiều và Chi cục thuế 
quận Ninh Kiều.

Tham dự  buổi lễ, về phía UBND 
quận Ninh Kiều có ông Trần Tiến 
Dũng – Phó Chủ tịch UBND quận; về 
phía KBNN có bà Lâm Thị Cẩm Hạnh 
- Phó Giám đốc KBNN TP Cần Thơ; 
bà Ngô Thị Mộng Thu - Giám đốc 
KBNN Ninh Kiều. Về phía cơ quan 
Thuế có ông Nguyễn Văn Bửu – Phó 
Cục trưởng Cục thuế TP Cần Thơ và 
ông Nguyễn Công Bình – Phó Chi 
Cục trưởng Chi Cục thuế quận Ninh 
Kiều. Về phía Vietcombank Cần Thơ 
có ông Trần Long Giang – Giám đốc 

cùng các thành viên trong Ban giám 
đốc, các Trưởng phòng nghiệp vụ 
và Trưởng phòng giao dịch thuộc 
Vietcombank Cần Thơ. 

Qua 6 tháng đầu năm 2016, tổng 
sản phẩm trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ (GRDP – giá so sánh 2010) 
ước đạt 28.755,28 tỷ đồng, tăng 
6,82% so cùng kỳ. Tổng thu NSNN 
trên địa bàn đạt 7.770,5 tỷ đồng, đạt 
67,7% dự toán HĐND thành phố 
giao. Trong đó, tổng thu NSNN trên 
địa bàn quận Ninh Kiều đạt xấp xỉ 
444 tỷ đồng, đạt khoảng 57,3% so 
với dự toán. 

Được sự chấp thuận của các cơ 
quan cấp trên và căn cứ Văn bản 
hợp tác tổ chức phối hợp thu NSNN 
giữa KBNN, Tổng Cục thuế và Ngân 
hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 
ngày 21/3/2011, KBNN Ninh Kiều 
được phép mở tài khoản chuyên 

thu NSNN tại Vietcombank Cần 
Thơ. Trên cơ sở đó, liên ngành Kho 
bạc Nhà nước, Cơ quan Thuế và 
Vietcombank Cần Thơ tiến hành ký 
thỏa thuận phối hợp thu NSNN và 
ủy nhiệm thu phạt vi phạm hành 
chính bằng biên lai thu trên địa bàn 
quận Ninh Kiều.

Vietcombank Cần Thơ với lợi thế 
là Ngân hàng có mạng lưới giao 
dịch rộng với 5 phòng giao dịch 
trên địa bàn các quận trung tâm 
thành phố Cần Thơ với cơ sở vật 
chất, hạ tầng kỹ thuật công nghệ 
thông tin hiện đại, an toàn, bảo 
mật cao và đội ngũ giao dịch viên 
chuyên nghiệp, tận tâm, sẽ đảm 
bảo triển khai thực hiện việc phối 
hợp thu NSNN và ủy nhiệm thu 
phạt vi phạm hành chính tại địa 
bàn quận Ninh Kiều đạt hiệu quả 
cao. q

hUỲnh ngUyỄn hẢI ĐĂng – Vietcombank Cần Thơ

Vietcombank cần Thơ
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Ngày 16/7/2016, Vietcombank Đông Anh đã tổ chức 
vòng sơ khảo Hội thi “Cán bộ ngân quỹ giỏi 2016”. 

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Lê 
Thị Hà, giải Nhì cho thí sinh Nguyễn Ngọc Việt, giải Ba thuộc về thí 
sinh Trần Thị Mỹ Hoa là cán bộ Phòng Hành Chính Nhân sự Ngân 
quỹ. Đánh giá chất lượng vòng sơ khảo Hội thi “Cán bộ ngân quỹ 
giỏi 2016”, các cán bộ nhân viên chi nhánh đều cho rằng cuộc thi 
được tổ chức khoa học, công bằng, minh bạch, giàu ý nghĩa, không 
chỉ giúp các cán bộ nâng cao nhận thức về quy trình, quy chế liên 
quan đến nghiệp vụ ngân quỹ để áp dụng có hiệu quả trong hoạt 
động thực tế tại chi nhánh, mà còn tạo điều kiện cho các cán bộ 
trực tiếp làm công tác thu chi tiền mặt tại chi nhánh có cơ hội cọ 
xát, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. q

Sáng ngày 24/7/2016, tại Trụ sở Vietcombank Thái Bình 
diễn ra vòng sơ khảo Hội thi Cán bộ Ngân quỹ giỏi lần 
thứ IV năm 2016. Phần thi lý thuyết bên cạnh nội dung thi 

liên quan đến nghiệp vụ ngân quỹ, nội dung khác như tiêu chuẩn 
đạo đức cán bộ làm công tác ngân quỹ, văn hóa Vietcombank là 
những nội dung được chú ý đưa vào phần thi.

Phần thi thực hành: Kiểm đếm, phân loại và phát hiện tiền giả, 
tiền lẫn loại, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Các thi sinh tham 
gia tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ.

Qua 2 phần thi lý thuyết và thực hành, các thí sinh tham dự đã 
có kết quả thi khá ấn tượng. Chung cuộc, Hội thi đã chọn được 3 
gương mặt xuất sắc nhất tham dự vòng thi chung khảo khu vực 
phía Bắc của Vietcombank vào tháng 9 năm 2016. q   

Hướng tới Hội thi cán bộ Ngân quỹ giỏi trong toàn 
hệ thống Vietcombank trên toàn quốc, sáng ngày 
31/7/2016 Vietcombank Huế đã tổ chức vòng sơ khảo 

Hội thi với thự  tham gia của  35 thí sinh là cán bộ trực triếp 
làm công tác ngân quỹ đến từ các phòng chuyên môn và 
phòng giao dịch của Chi nhánh. Hội thi đã diễn ra rất sôi nổi 
và hào hứng tranh tài qua 2 phần thi cấp chi nhánh. Trong 35 
phút dự thi, các cán bộ dự thi đã trải qua 2 phần thi lý thuyết 
và thực hành. Phần thi lý thuyết gồm 40 câu hỏi và thời gian 
làm bài 20 phút; phần thi thực hành 15 phút, yêu cầu kiểm 
đếm tiền, phân loại tiền giả, tiền lẫn loại và tiền không đủ 
tiêu chuẩn lưu thông. Kết quả: cán bộ Phan Nữ Huyền Trang 
(phòng DVKH) giành giải Nhất; cán bộ Nguyễn Thị Ngọc 
Hương (phòng DVKH) giành giải Nhì; cán bộ Nguyễn Thị Mai 
Lộc (phòng Ngân Quỹ ) giành giải Ba. q

VieTcoMBaNk ĐôNg aNhVieTcoMBaNk ThÁi BìNhVieTcoMBaNk huế

Ông An Chí Thành – Giám đốc (ngoài cùng bên trái) và ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Đông Anh (ngoài cùng bên phải) trao giải thưởng và tặng hoa 
các các thí sinh đoạt giải Ảnh: Dũng Phạm

Bà Đinh Thị Thủy - Giám đốc Vietcombank Thái Bình (hàng đầu thứ 3 từ phải sang) trao giải cho 
các thí sinh  Ảnh: Bùi Quyên

35 thí sinh tham gia Hội thi  Ảnh: Hồ Xuân Tiến

Thi lý thuyết tại Vietcombank Đông Anh Ảnh: Dũng Phạm Các thí sinh tham gia Hội thi  Ảnh: Hồ Xuân Tiến Phần thi thực hành Ảnh: Bùi Quyên Thí sinh thi thực hành Ảnh: Dũng Phạm

hướng tới hội thi “cán bộ ngân quỹ giỏi  Vietcombank lần thứ iV -2016”

hana San – Vietcombank Đông AnhBÙI QUyÊn – Vietcombank Thái BìnhhỒ XUÂn TIẾn – Vietcombank Huế

Thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc 
Vietcombank tại CV7496, trong tháng 
7 và 8/2016 các Chi nhánh trong hệ 
thống Vietcombank đã triển khai tổ 
chức vòng thi sơ khảo Hội thi “Cán bộ 

ngân quỹ giỏi VCB lần thứ IV -2016” tại đơn vị để 
lựa chọn những cán bộ đạt kết quả cao tham gia 
vòng thi Chung khảo. 

Vòng thi sơ khảo đã được các Chi nhánh tổ chức 
nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định và đã chọn 
ra được các Thí sinh có thành tích tốt đại diện cho Chi 
nhánh tham dự vòng thi Chung khảo.

Thông qua việc tổ chức Hội thi đã khơi dậy được 
phong trào nghiên cứu, học tập, rèn luyện tay nghề 
trong các cán bộ làm công tác ngân quỹ tại Chi nhánh, 
qua đó giúp cho các cán bộ làm công tác ngân quỹ 
ngày càng nắm vững quy trình, hoàn thiện các kỹ năng 
nghiệp vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp của bản 
thân; góp phần hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn tài 
sản, nâng cao hiệu quả hoạt động cho Vietcombank. 
Đồng thời cũng là dịp để Ban giám đốc các Chi nhánh 
rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ và hoạt động ngân 
quỹ tại Chi nhánh để có các giải pháp phù hợp trong 
đào tạo, sử dụng lao động và cung ứng dịch vụ ngân 
quỹ đáp ứng nhu cầu của Khách hàng.

Thông tin Vietcombank xin giới thiệu 1 số thông 
tin, hình ảnh về cuộc thi tại một số Chi nhánh 
Vietcombank: 
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Tin Tức Tin Tức

Ngày 30/7/2016, tại Hội trường Trụ sở Chi nhánh, 
Vietcombank Gia Lai đã tổ chức thành công Hội thi “Cán 
bộ Ngân quỹ giỏi Vietcombank lần thứ IV-2016” .

Tham dự Hội thi có 39 cán bộ làm công tác ngân quỹ của 
Vietcombank Gia Lai thuộc các Phòng Ngân quỹ, Phòng dịch vụ 
khách hàng và 6 Phòng giao dịch trực thuộc Vietcombank Gia 
Lai. Vòng thi đã thành công tốt đẹp và chứng kiến những kỷ lục 
đáng được ghi nhận. Kết quả: Các cá nhân đoạt giải gồm: chị 
Phùng Thị Ngọc Hằng, cán bộ phòng Ngân quỹ đoạt giải Nhất. 
Giải Nhì thuộc về chị Nguyễn Thị Kim Thoa, Phòng Ngân quỹ. Giải 
Ba thuộc về: chị Nguyễn Thị Kim Anh, giao dịch viên PGD Biển Hồ; 
5 giải Khuyến khích thuộc về: chị Trần Thị Phương Thảo, chị Đinh 
Thị Thu Nguyệt (PGD Biển Hồ); chị Nguyễn Thị Mỹ Hà (PGD Trần 
Phú); chị Trương Thị Minh Tâm (PGD Trà Bá), chị Nguyễn Thị Thúy 
Huệ (Phòng dịch vụ khách hàng). Các thí sinh giành giải Nhất, 
Nhì, Ba sẽ tham gia vòng thi Chung khảo theo phương thức trực 
tuyến qua cầu truyền hình. q

Ngày 6/8/2016, Vietcombank Đắk Lắk tổ chức cuộc thi 
Cán bộ Ngân quỹ giỏi Vietcombank Đắk Lắk lần thứ IV 
năm 2016. Số lượng cán bộ tham gia dự thi là 42 cán 

bộ, đối tượng dự thi là Thủ quỹ, kiểm ngân, giao dịch viên, thủ 
quỹ ATM, thủ kho, thủ quỹ chính làm công tác Ngân quỹ. 

Kết quả cuộc thi: tỷ lệ bài thi đạt khá giỏi chiếm 45% (19 bài dự 
thi), bài thi đạt trung bình khá là 50% (21 bài dự thi) và bài dự thi 
đạt loại yếu là 5% (2 bài). Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn ra 5 bài 
đạt giải thưởng trong tổng số 42 bài dự thi để trao 1 giải Nhất, 1 
giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Để động viên tinh thần 
cho các cán bộ đạt giải cao trong cuộc thi Ban tổ chức cuộc thi đã 
có 1 phần quả nhỏ dành tặng cho cán bộ có thành tích tốt trong 
cuộc thi.

Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi cũng đã chọn ra 3 cán bộ đạt giải 
Nhất, Nhì, Ba tham gia vòng thi khu vực miền Trung Tây - Nguyên 
năm 2016. q

Sáng ngày 30/7/2016, Vietcombank Châu Đốc đã tổ chức 
Hội thi Cán bộ Ngân quỹ giỏi vòng sơ khảo. Tham gia 
Hội thi có 14 thí sinh là các Thủ quỹ giao dịch, Giao dịch 

viên và Thủ quỹ phòng nghiệp vụ đang công tác tại Phòng 
HCNS-NQ, Phòng Dịch vụ Khách hàng và 2 Phòng giao dịch 
Tịnh Biên và Tân Châu.

Sau hơn 4 giờ diễn ra hội thi, Ban Giám khảo Hội thi đã lựa chọn 
và trao giải cho cán bộ Nguyễn Quang Hiền (P.DVKH) giành giải 
Nhất, cán bộ Đỗ Châu Huy (P.HCNS-NQ) giành giải Nhì và cán bộ 
Trần Hà Duy (P.HCNS-NQ) giành giải Ba. Đây là 3 thí sinh xuất sắc 
nhất sẽ đại diện cho Vietcombank Châu Đốc tham dự vòng thi 
chung khảo do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tổ chức 
dự kiến vào tháng 9 sắp tới. q

VieTcoMBaNk gia Lai VieTcoMBaNk Đắk Lắk VieTcoMBaNk châu Đốc

Ông Nguyễn Hữu Cần – Phó Giám đốc Vietcombank Gia Lai (hàng thứ 2, ngoài cùng bên trái) và 
bà Đỗ Thị Việt Hằng - Phó Giám đốc Vietcombank Gia Lai (hàng thứ 2, ngoài cùng bên phải) trao 
thưởng cho các cá nhân đạt giải  Ảnh: Trương Hiệp

Quang cảnh Hội thi  Ảnh: Tạ Tâm Ông Lâm Thuận Tài – Phó Giám đốc Vietcombank Châu Đốc (ngoài cùng bên phải) trao giải cho 
các thí sinh đạt thành tích cao trong Hội thi  Ảnh: Trần Nguyễn Hải Phương

TrưƠng hIỆP - Vietcombank Gia Lai TrẦn ngUyỄn hẢI PhưƠng – Vietcombank Châu Đốc

Sáng ngày 31/7/2016, Vietcombank Hải Dương tổ chức 
Hội thi Ngân quỹ 2016. 

Hội thi đã thu hút 55 thí sinh tham gia là các giao dịch 
viên, thủ quỹ, thủ kho, kiểm ngân trong chi nhánh. Phát biểu 
khai mạc và chỉ đạo Hội thi, đ/cí Nguyễn Thị Thêu - Giám đốc 
Vietcombank Hải Dương rất kỳ vọng và mong muốn qua Hội thi 
trình độ cán bộ làm công tác ngân quỹ sẽ có cơ hội trau dồi, nâng 
cao chất lượng chuyên môn, hỗ trợ hoàn thành tốt công tác kinh 
doanh của Vietcombank Hải Dương.

Hội thi diễn ra nghiêm túc, sôi nổi và có chất lượng. Kết quả có 
1 giải Nhất thuộc về thí sinh Lê Thị Lan Anh – cán bộ phòng Ngân 
quỹ, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. q

VieTcoMBaNk hải dƯơNg

Đ/c Trần Anh Hùng - Phó Giám đốc NHNN tỉnh HD và đ/c Nguyễn Thị Thêu - Bí thư Đảng uỷ, Giám 
đốc Vietcombank  Hải Dương trao tặng giải Nhất cho thí sinh Lê Thị Lan Anh - Cán bộ phòng 
Ngân quỹ Ảnh: Hoàng Vân

hOÀng VÂn – Vietcombank Hải Dương

hướng tới hội thi “cán bộ ngân quỹ giỏi  Vietcombank lần thứ iV -2016”

Phần thực hành kiểm đếm và phân loại tiền mặt Ảnh: Trương HiệpĐ/c Nguyễn Thị Thêu - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Vietcombank Hải Dương phát biểu khai mạc và 
chỉ đạo Hội thi  Ảnh: Hoàng Vân

Chuẩn bị vào Hội thi Ảnh: Tạ Tâm Các thí sinh tham gia Hội thi Ảnh: Trần Nguyễn Hải Phương

TẠ TÂM – Vietcombank Đắk Lắk
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Nhằm tăng cường kiến 
thức về các sản phẩm, 
dịch vụ bán lẻ của 
Vietcombank, giúp 
cho cán bộ nâng cao 

nghiệp vụ, kỹ năng trong việc chào 
bán các sản phẩm dịch vụ đến với 
khách hàng; được sự đồng ý của 
Đảng ủy và Ban giám đốc, sáng 
ngày 31/7/2016, tại Hội trường chi 
nhánh, Chi đoàn Vietcombank Quy 
Nhơn đã tổ chức thành công Vòng 
chung kết Cuộc thi “Nhân viên 
Ngân hàng bán lẻ chuyên nghiệp”.

Về tham dự cuộc thi có đồng chí 
Vũ Văn Phương - Bí thư Đoàn khối 
Doanh nghiệp tỉnh Bình Định; đ/c 
Thái Văn Năm - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Quy Nhơn; 
đ/c Phạm Thị Tuyết Mai - Phó Giám 
đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, các 
Trưởng phòng là thành viên của Ban 
giám khảo cùng với gần 70 đoàn 
viên tham dự.

 Qua vòng sơ loại, Ban tổ chức đã 
lựa chọn 15 đoàn viên có điểm cao 
nhất để chia thành 3 đội vào Vòng thi 

chung kết với tên gọi: đội 6167, đội 
Amex và đội Khởi sắc. Cuộc thi trải 
qua 5 vòng thi gồm: vòng thi “Khởi 
động”, vòng thi “Kiến thức”, vòng thi 
“Hiểu ý”, vòng thi “Vietcombank có 
gì” và vòng thi “Xử lý tình huống”. Các 
vòng thi dưới dạng gói câu hỏi các 
đội bấm chuông để dành quyền trả 
lời và kết hợp cùng hình thức sân 
khấu hóa. Với sự chuẩn bị chu đáo 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập 
ngành Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2016) 
và 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng 
ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể 
theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy mạnh phong trào rèn 

luyện thể dục thể thao tăng cường sức khỏe cho cán bộ, nhân 
viên theo phát động của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre, 
vừa qua, Đội thể thao Vietcombank Bến Tre đã tham dự Hội 
thao ngành Ngân hàng Bến Tre năm 2016. Kết quả: Đội thể 
thao Vietcombank Bến Tre đã đạt Huy chương vàng môn nhảy 
cao nữ, Huy chương đồng môn nhảy xa nữ, Huy chương đồng 
môn bóng bàn đơn nam, giải Khuyến khích môn cờ tướng, giải 
Khuyến khích môn tiếp sức nam.

Cũng nhân sự kiện chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành 
lập ngành Ngân hàng Việt Nam, nhằm đẩy mạnh phong trào 
văn hóa, văn nghệ trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, góp phần 
nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng cuộc sống vui tươi lành 
mạnh cho cán bộ theo phát động của Ngân hàng Nhà nước tỉnh 
Bến Tre về việc tham dự Liên hoan tiểu phẩm vui ngành ngân 
hàng, vừa qua, Đội văn nghệ Vietcombank Bến Tre đã tham dự 
Liên hoan trên. Kết quả: Đội văn nghệ Vietcombank Bến Tre đã 
xuất sắc đạt Giải A Liên hoan tiểu phẩm vui ngành ngân hàng 
2016, Giải Kịch bản tự biên tốt (tác giả Châu Mộng Diễm), 2 Giải 
Diễn viên xuất sắc đã thuộc về đồng chí Huỳnh Tấn Kim Phi và 
Đặng Gia Linh. q

về nội dung và công phu về hình 
thức, cuộc thi diễn ra đầy lôi cuốn, 
hấp dẫn, sáng tạo và cũng không 
kém phần quyết liệt; các đội thi đã 
thể hiện được khả năng nắm bắt 
kiến thức về sản phẩm, dịch vụ Ngân 
hàng cũng như kỹ năng, nghiệp vụ 
trong công tác bán hàng.

Kết thúc cuộc thi, với sự vượt 
trội về khả năng nắm bắt kiến thức 
nghiệp vụ, sáng tạo trong việc đưa 
ra tình huống và xử lý tình huống đội 
Amex đã giành giải Nhất, đội Khởi 
sắc giành giải Nhì và đội 6167 đạt 
giải Ba. Cuộc thi đã để lại ấn tượng 
tốt đẹp cho toàn thể cán bộ nhân 
viên Chi nhánh, là cơ hội để đoàn 
viên thanh niên Vietcombank Quy 
Nhơn nâng cao tinh thần đoàn kết, 
đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh 
bổ ích và có nghĩa ý thiết thực giúp 
cho đoàn viên thanh niên bổ sung 
thêm kiến thức nghiệp vụ về sản 
phẩm, dịch vụ Ngân hàng bán lẻ góp 
phần đưa mỗi cán bộ Vietcombank 
là một “Đại sứ thương hiệu” của 
Vietcombank. q

TrẦn VĂn Chí – Vietcombank Quy Nhơn

ChÂU DIỄM – Vietcombank Bến Tre

Đoàn TN Vietcombank Quy Nhơn 
tổ chức Hội thi “Nhân viên Ngân hàng 
bán lẻ chuyên nghiệp”

Tin Tức Tin Tức

Đ/c Thái Văn Năm-Giám đốc Chi nhánh (ngoài cùng bên phải) trao giải Nhất cho 
đội Amex  Ảnh: Trần Văn Chí

Ban giám đốc, Ban giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi  Ảnh: Trần Văn Chí

Vietcombank 
Vĩnh Phúc tổ chức 
giao lưu bóng đá nam 
với Công ty TNHH 
Vitto Vĩnh Phúc

MẠC ThU – Vietcombank Vĩnh Phúc

Giao lưu bóng đá giữa Vietcombank Vĩnh Phúc và Công ty TNHH 
Vitto Vĩnh Phúc  Ảnh: Mạc Thu

Nhằm tạo mối quan hệ tốt đẹp là 
giữa Vietcombank Vĩnh Phúc và 
các khách hàng, ngày 9/8/2016, 
Vietcombank Vĩnh Phúc tổ chức 
Chương trình giao lưu bóng đá 

và văn nghệ  với Công ty TNHH Vitto Vĩnh 
Phúc.

Công ty TNHH Vitto Vĩnh Phúc là doanh 
nghiệp lớn trên địa bàn, được nhiều ngân 
hàng tiếp cận. Hiện nay, công ty TNHH Vitto 
Vĩnh Phúc đang sử dụng tổng thể các dịch 
vụ của Vietcombank như: tín dụng, thanh 
toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh, đổ 
lương qua tài khoản…

Trận bóng đã diễn ra hết sức hấp dẫn với 
màn đôi công của hai đội và kết quả cuối 
cùng phần thắng đã nghiêng về đội bóng 
Vietcombank Vĩnh Phúc. Sau chương trình 
thể thao, hai bên đã giao lưu văn nghệ 
với những tiết mục đặc sắc từ cán bộ của 
Vietcombank Vĩnh Phúc và công ty TNHH 
Vitto Vĩnh Phúc

Buổi giao lưu thể thao văn nghệ giữa 
Vietcombank Vĩnh Phúc và công ty TNHH 
Vitto Vĩnh Phúc diễn ra thành công giúp 
tăng cường mối quan hệ hiểu biết gắn bó 
giữa Chi nhánh và khách hàng, quảng bá 
hơn nữa hình ảnh Vietcombank trên địa 
bàn Tỉnh. q

Đội thể thao Vietcombank Bến Tre  Ảnh: Châu Diễm

Hoạt động phong trào 
Vietcombank Bến Tre
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Thiết thực chào mừng kỷ 
niệm kỷ niệm 87 năm 
ngày thành lập Công đoàn 
Việt Nam (28/7/1929 - 
28/7/2016), nhằm duy trì 

và phát triển phong trào rèn luyện 
thể dục thể thao tăng cường sức 
khỏe cho cán bộ, nhân viên theo 
phát động của Ngân hàng Nhà nước 
tỉnh Bến Tre, Công đoàn và Chi đoàn 
thanh niên Vietcombank Bến Tre đã 
phối hợp tổ chức cho Đội bóng đá 

nam Vietcombank Bến Tre tập luyện 
và tham gia thi đấu Giải bóng đá mini 
ngành Ngân hàng Bến Tre - năm 2016 
do NHNN tổ chức.

 Giải bóng đá mini ngành Ngân 
hàng Bến Tre - năm 2016 diễn ra 
từ ngày 13/7/2016 đến 15/7/2016. 
Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ, ngày 
15/7/2016, tại Khu sân cỏ nhân tạo 
Khang Huy, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre. 

 Đến dự Lễ bế mạc có ông Bùi Nhằm phát huy truyền 
thống “Uống nước nhớ 
nguồn” ghi nhớ công 
lao của các anh hùng 
liệt sĩ, bồi dưỡng tư 

tưởng chính trị cho các đảng viên, 
Chi bộ cơ sở Vietcombank Nam 
Hà Nội đã tổ chức chương trình về 
nguồn từ ngày 6-7/8/2016 tại huyện 
Côn Đảo – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 
Dẫn đầu đoàn cán bộ đảng viên, 
quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ cơ 
sở Vietcombank Nam Hà Nội hành 
trình về nguồn là đồng chí Nguyễn 
Đình Thắng – Bí thư Chi bộ, Giám 
đốc.

Đoàn đã đến tham quan hệ thống 
nhà tù Côn Đảo do thực dân Pháp, 
đế quốc Mỹ xây dựng để giam cầm, 
đày ải những chiến sỹ cách mạng 
như: Trại tù Phú Hải, trại tù Phú 

Tường hay còn gọi chuồng cọp kiểu 
Pháp, trại tù Phú Bình hay còn gọi 
chuồng cọp kiểu Mỹ, khu biệt lập 
chuồng bò…

Các thành viên trong đoàn không 
khỏi rùng mình và căm phẫn khi 

Văn Chương - Tỉnh ủy viên, Phó 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông 
Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng 
ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre. 
Về phía ngành Ngân hàng có ông 
Trần Văn Đức - Giám đốc NHNN tỉnh, 
Trưởng BTC Giải đấu; Đại diện Công 
đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa 
bàn; lãnh đạo các chi nhánh, Đại 
diện Công đoàn, Đoàn thanh niên 
NHCSXH, NHTM cùng 23 đội bóng 
của 15 chi nhánh ngân hàng tham dự 
giải đấu.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám 
đốc NHNN tỉnh, đại diện Ban Tổ chức 
đã tổng kết Giải bóng đá mini của 
Ngành. Theo đó, giải đấu năm nay 
được triển khai sớm, quá trình chuẩn 
bị phục vụ thi đấu được chuẩn bị chu 
đáo; các trận đấu đã diễn ra vô cùng 
sôi nổi với tinh thần thể thao, thi đua, 
đoàn kết; chất lượng thi đấu được 
nâng lên so với năm trước và đã thu 
hút được đông đảo người xem; khí 
thế của các đội bóng đã góp phần 
làm cho giải đấu diễn ra thành công 
tốt đẹp.

Kết quả chung cuộc, ở nội dung 
nam hạng B, Đội bóng đá nam 
Vietcombank Bến Tre đã xuất sắc 
đoạt Cúp vô địch. q

tận mắt nhìn thấy nơi giam cầm 
các chiến sĩ cách mạng, được nghe 
thuyết minh về những hình thức tra 
tấn dã man của kẻ thù như: Rắc vôi 
bột lên người tù khi trời nắng nóng; 
dội hàng thùng nước lạnh, dơ bẩn 
khi trời lạnh; ngâm các người tù 
trong hầm phân bò; vừa đánh đập 
vừa phơi những người tù ngoài trời 
nắng nóng…Tuy nhiên những khổ 
cực đó vẫn không khuất phục được 
ý chí đấu tranh của những chiến sĩ 
cách mạng yêu nước, họ vẫn không 
mất niềm tin, chiến đấu vì độc lập 
của dân tộc.

Tiếp theo đoàn đã đến tham quan 
Nghĩa trang Hàng Dương nơi yên 
nghỉ của hàng ngàn chiến sĩ cách 
mạng và đồng bào yêu nước Việt 
Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày, hy 
sinh dưới sự tàn ác của thực dân, đế 
quốc. Đoàn đã dâng hương, hoa tại 
Đài tượng niệm như một lời tri ân 
các anh hùng liệt sỹ trước khi tiếp 
tục tham quan, thắp hương cho 
những con người mà tên tuổi của 
họ vẫn sống mãi với thời gian như: 
Cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong, Nhà 
yêu nước Nguyễn An Ninh, chị Võ 
Thị Sáu và nhiều ngôi mộ khác. 

Cuộc hành trình về nguồn của Chi 
bộ cơ sở Vietcombank Nam Hà Nội 
thật sự có ý nghĩa đối với mỗi đảng 
viên tham gia hành trình, chúng tôi 
như được hiểu thêm sự hy sinh của 
các thế hệ người Việt Nam qua các 
thời kỳ kháng chiến kiến quốc của 
dân tộc, được học thêm những bài 
học quý báu về tinh thần chiến đấu, 
được bồi dưỡng thêm về tư tưởng 
chính trị vững vàng, để rồi trong 
mỗi chúng tôi như được truyền 
thêm một ngọn lửa sống và xây 
dựng đất nước ngày càng giàu đẹp 
hơn, xứng đáng với những hy sinh 
của lớp lớp cha anh. q

ChÂU DIỄM  - Vietcombank Bến Tre ngUyỄn QUang LưƠng  - Vietcombank Nam Hà Nội

TẠ TÂM   - Vietcombank Đắk Lắk

Đội bóng đá nam Vietcombank Bến Tre 
giành Cúp vô định bóng đá nam hạng B

Vietcombank Nam hà Nội 
về nguồn tới côn Đảo

Giải quần vợt tỉnh Đắk Lắk cúp Vietcombank năm 2016

Tin Tức Tin Tức

Ông Trần Văn Thuận – Giám đốc Vietcombank Bến Tre (hàng đầu ngoài cùng bên phải) cùng Đội bóng đá nam Vietcombank Bến Tre
 Ảnh: Châu Diễm

Chi bộ cơ sở Vietcombank Nam Hà Nội tham quan trại tù Phú Bình  Ảnh: Nguyễn Quang Lương

Chi bộ cơ sở Vietcombank Nam Hà Nội dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương
 Ảnh: Nguyễn Quang LươngNgày 29 – 31/7/2016 tại 

Tp. Buôn Ma Thuột, Sở 
Văn hóa – Thể thao – Du 
lịch và Liên đoàn quần 
vợt tỉnh Đắk Lắk đã phối 

hợp tổ chức Giải quần vợt tranh Cúp 
Vietcombank năm 2016.

Tham gia giải có hơn 200 vận động 
viên đến từ 19 Câu lạc bộ Quần vợt 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bao gồm các 
giải: đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam 41-
50 tuổi, đôi nam – nữ dưới 45 tuổi, đôi 
nam trên 51 tuổi, đôi nam – nữ trên 45 
tuổi và đôi nữ trên 45 tuổi. 

Sau 3 ngày thi đấu, Ban tổ chức đã 
trao giải 7 bộ huy chương cho các 
cặp vận động viên đạt thành tích cao 
ở các lứa tuổi trong đó Câu Lạc bộ 

Vietcombank Đắk Lắk đạt giải Nhất đôi 
nữ dưới 45 tuổi và giải Nhì đôi nam – 
nữ dưới 45 tuổi.

Giải quần vợt tỉnh Đắk Lắk năm 2016 
là hoạt động thể thao được tổ chức 
thường niên nhằm tạo điều kiện cho 
các vận động viên giao lưu, học hỏi 
trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình 
độ chuyên môn. q
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Cuộc hành trình về nguồn này 
với điểm đến đầu tiên là nhà tù Phú 
Quốc (nhà tù Cây Dừa) - một di tích 
có giá trị to lớn trong lịch sử đấu 
tranh cách mạng giải phóng miền 
Nam. Chuyến đi đã khơi dậy truyền 
thống đấu tranh anh dũng, kiên 
cường của những lớp cha ông đã 
chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do 
của Tổ quốc, đồng thời rèn luyện ý 
chí anh hùng cách mạng, tinh thần 
vì nước, vì dân cho các thế hệ trẻ; 
với các hoạt động cụ thể: 

Gặp mặt Ban quản lý Khu di 
tích để nghe giới thiệu về khu di 
tích lịch sử, những câu chuyện 
về những hình ảnh anh hùng bất 
khuất, kiên trung sáng ngời của 
người chiến sĩ cách mạng trong 
đấu tranh đánh thắng kẻ thù xâm 
lược, giải phóng dân tộc, đem lại 
cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, 
hạnh phúc cho nhân dân.

Thành kính dâng hương tưởng 
niệm các chiến sĩ cách mạng đã 
không tiếc máu xương, dâng hiến 
trọn cuộc đời mình cho dân, cho 
nước, đang yên nghỉ nơi đây.

Xem phim tài liệu về nhà tù và 
các mô hình mô phỏng cảnh tra 
tấn dã man của cai ngục cũng 
như khí tiết kiên trung của tù binh 
cộng sản và tham quan khu Trại 
giam tù binh đã được phục dựng. 

Tại nhà trưng bày hiện vật, đoàn 
có được hình dung khá đầy đủ, 
sinh động về cảnh tù đày, đói rét, 
tra tấn, nhục hình... mà bọn cai tù 
đã trút lên mình các tù nhân cộng 
sản qua các hình tượng được tái 
hiện như: hầm thép, chuồng cọp…

Di tích lịch sử này là một bằng 
chứng sống động ghi dấu tội ác 
vô cùng dã man của chế độ thực 
dân có giá trị lịch sử to lớn, gắn 
liền với vận mệnh dân tộc trong 
sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước, 
nơi thắp sáng lên chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng với những người 
chiến sĩ cộng sản mưu trí, dũng 
cảm, kiên trung, bất khuất, sẵn 
sàng hy sinh tất cả cho Đảng, cho 
Tổ quốc và nhân dân. Qua đó giáo 
dục truyền thống cánh mạng 
“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn 
đáp nghĩa” cho thế hệ sau này 
trong công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc.

Chi bộ cơ sở cũng đã đến tham 
quan đền thờ Nguyễn Trung Trực 
– nơi lưu giữ những chiến tích, kỷ 
vật, hiện vật về thân thế sự nghiệp, 
chiến công lừng lẫy của vị Anh 
hùng dân tộc, vị thủ lĩnh phong 
trào khởi nghĩa chống Pháp cuối 
thế kỷ XIX với câu nói bất hủ “Bao 
giờ người Tây nhổ hết cỏ nước 

Nam, thì mới hết người Nam đánh 
Tây”. Tại đây, đoàn đã tiến hành 
dâng hương tưởng niệm cũng như 
đã được giới thiệu về cuộc đời, hoạt 
động lãnh đạo, chiến đấu của vị 
tướng tài ba với những chiến công 
vang dội: đốt cháy tàu Espérance 
(Hy vọng) của Pháp năm 1861 trên 
vàm Nhật Tảo và trận đánh Rạch 
Giá (Kiên Giang). Được tham quan 
đền thờ là hoạt động rất có ý nghĩa 
trong việc giáo dục lịch sử lòng yêu 
nước cho thế hệ hôm nay và mai 
sau hiểu rõ hơn về vị anh hùng yêu 
nước trong công cuộc kháng chiến 
chống giặc ngoại xâm.

Điểm đến tiếp theo của Chi bộ 
cơ sở là Bảo tàng cội nguồn, nơi 
lưu giữ, trưng bày các hiện vật (với 
2.000 hiện vật, trong đó có hơn 
1.100 cổ vật đã được hội đồng 
thẩm định cổ vật của Sở Văn hóa – 
thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang 
xác định) phản ánh lên tất cả cuộc 
sống, sinh hoạt của người dân nơi 
đây. Nhiều thông tin ngắn gọn, 
hữu ích đã cung cấp thêm cho 
đoàn tham quan những kiến thức 
ở tầng sâu về lịch sử hình thành và 
văn hóa, sản vật Phú Quốc.

Chuyến đi đã để lại nhiều cảm 
xúc, ấn tượng trong mỗi thành 
viên về công cuộc chiến đấu, bảo 
vệ Tổ quốc của các thế hệ đi trước; 
góp phần nâng cao hơn nữa ý 
thức, tinh thần trách nhiệm, đoàn 
kết, tạo động lực hăng say phục 
vụ công tác tại đơn vị. Chuyến đi 
đã góp phần khơi dậy tinh thần 
yêu nước, lòng tự hào dân tộc, 
tô thắm lý tưởng cách mạng, tạo 
điều kiện rèn luyện tư cách người 
cộng sản chân chính cho đảng 
viên, đoàn viên thanh niên đang 
sinh hoạt tại Chi bộ. Việc tự mình 
thấu hiểu truyền thống vẻ vang 
của Đảng sẽ có tác dụng nhắc 
nhở, thúc đẩy những quần chúng 
ưu tú không ngừng ra sức phấn 
đấu, rèn luyện tài năng và phẩm 
chất đạo đức, trau dồi tư tưởng 
chính trị, góp phần xây dựng và 
phụng sự Tổ quốc Việt Nam giàu 
đẹp, vững bước đi trên con đường 
vinh quang mà Đảng và Bác Hồ đã 
chọn. q

chuyến đi đã 
để lại nhiều 
cảm xúc, ấn 
tượng trong 
mỗi thành viên 
về công cuộc 
chiến đấu, bảo 
vệ tổ quốc 
của các thế hệ 
đi trước; góp 
phần nâng 
cao hơn nữa ý 
thức, tinh thần 
trách nhiệm, 
đoàn kết, tạo 
động lực hăng 
say phục vụ 
công tác tại 
đơn vị.

ngUyỄn SỸ TÙng – Vietcombank Thái Nguyên

Vietcombank Thái Nguyên 
về nguồn tới phú Quốc

Tin Tức Tin Tức

Vietcombank Thái Nguyên về nguồn tại Phú Quốc Ảnh: Nguyễn Sỹ Tùng

Vietcombank Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ các Liệt sỹ Ảnh: Nguyễn Sỹ Tùng

V ề nguồn là hoạt động 
thường niên nhằm 
giáo dục chính trị, tư 
tưởng, tinh thần yêu 
nước, nâng cao nhận 

thức chính trị cho cán bộ, đảng 
viên của Vietcombank. Với ý nghĩa 

đó, triển khai kế hoạch “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh về trung thực, trách 
nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn 
kết, xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh”, nhân dịp kỷ niệm 71 
năm Cách mạng Tháng Tám và 

Quốc khánh 2/9, trong các ngày 
từ 28/7/2016 – 2/8/2016, Chi bộ 
cơ sở Vietcombank Thái Nguyên 
đã tổ chức chương trình về nguồn 
tại Phú Quốc – Kiên Giang với sự 
tham gia các đảng viên, đoàn viên 
ưu tú tại đơn vị.
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Quê tôi không gần 
sông, cũng chẳng có 
đầm phá, hồ lớn…, 
mà chỉ có những cái 
ao ở trong làng. Theo 

như các bậc cao niên kể lại thì làng 
tôi vốn khởi tổ là vùng đất trũng 
nên khi lập làng lập ấp các thế hệ 
cha ông đã phải đào nhiều ao để 
lấy đất vực lên nền mà xây nhà 
dựng cửa, kiến thiết đường dân 
sinh, các công trình phúc lợi công 
cộng… Chính vì lẽ đó nên đã hình 
thành nên rất nhiều cái ao với kích 
cỡ lớn, nhỏ khác nhau. Hầu như 
xóm nào cũng phải có dăm, ba cái 
ao. Ao thường là sở hữu chung của 
làng, của xã, của xóm dùng làm nơi 
các hộ sống ở xung quanh thả bèo 
hoa dâu, bèo Nhật Bản làm thức 
ăn chăn nuôi lợn. Cũng có hộ lại sở 
hữu cái ao riêng ngay tại mảnh đất 
nhà mình. Tuy nhiên, với những ao 
riêng đó thì chúng không được to, 
rộng bằng ao của xóm, của làng, 
mà chỉ cỡ một, vài trăm mét vuông 
là cùng.

Chức năng chính của những cái 
ao làng đó là, ngoài việc thả bèo 
dùng cho chăn nuôi thì xã thường 
cho đấu thầu chăn thả cá để cải 
thiện đời sống sinh hoạt cho nhân 
dân qua các vụ thu hoạch đánh 
bắt cá định kỳ. Nếu là ao của riêng 
các gia đình thì ngoài việc thả bèo, 
nuôi cá ra hầu như hộ nào cũng 
quây thêm khoảng hàng rào tre 
đan thưa để nuôi vịt, nuôi ngan lấy 
thịt, lấy trứng. Ao quê không chỉ 
nhiều tiện ích về kinh tế mà chúng 
còn được ví như những chiếc “mắt 
của làng”, những “lá phổi xanh” điều 
hòa dưỡng khí cho môi trường 
sống của cư dân.

Với những đứa trẻ quê, như đã 
nói thì ao quê chính là chốn thích 
thú để chúng tắm mát mỗi khi hè 
tới. Tuổi thơ tôi cũng có những 
năm tháng được đắm mình trong 
làn nước mát nơi ao Đình ngay 
đầu xóm Đông. Ao Đình rộng lắm, 
rộng dễ đến vài mẫu mà đứng từ 
bờ bên này chúng tôi chơi trò thi 
ném mảnh ngói xem ai ném xa 

nhất cũng không thể tới được bờ 
bên kia. Cái ao này chỉ được phép 
thả bèo một nửa, và nửa còn lại bỏ 
trống dùng cho cá có chỗ thở, vì 
vậy bọn trẻ trong xóm trưa hè nào 
cũng nhào ra ao chọn chỗ nước 
thoáng không có bèo đó để tắm, 
để bơi ì ùm. Một chiếc cầu ao 6 
bậc gạch rộng hơn 5 mét được xây 
kiên cố để mọi người mang đồ ra 
rửa, quần áo, chăn, chiếu ra để giặt 
giũ. Ao khá sâu, nhưng từ cầu ao ra 
thoai thoải nên nếu đứa nào không 
biết bơi, hoặc chưa bơi thạo có thể 
chỉ tắm men ven bờ mà không sợ 
chết đuối. Thế nhưng, thường là trẻ 
quê đứa nào cũng nhanh chóng 
biết bơi giỏi qua vài bữa tập theo 
nhau vì vậy mà tại cái ao Đình ấy 
suốt những năm tháng tuổi thơ tôi 
chưa từng phải chứng kiến một vụ 
chết đuối thương tâm nào cả. Tôi là 
đứa trẻ khá tinh nghịch, hiếu động 
nên chỉ theo mấy anh hàng xóm đi 
ra ao bơi có 3 bữa mà đã bơi thạo 
lắm. Ngày vào lớp 4 mà tôi đã bơi 
qua đến nửa ao rồi quay lại bờ. 

Đi tắm, đi bơi ham mê lắm, chẳng 
vậy mà hầu như trưa nào bọn trẻ 
chúng tôi cũng trốn ngủ trưa để 
ra ao tắm. Những dịp phải đi học 
chiều thì thôi, chứ học sáng là chỉ 

cần ăn cơm trưa xong là thoắt một 
cái tôi đã có mặt tại ao Đình. Có 
những đứa trẻ, do bố mẹ chúng 
cấm ra ao bơi vì sợ chết đuối, thậm 
chí còn đánh đòn nếu bắt được, 
nhưng chỉ được vài bữa là chúng 
lại lén đợi bố mẹ ngủ trưa để ra ao 
bơi. Ngay cả như tôi, dịp học cấp 
một mới tập bơi, bố mẹ tôi cũng 
cấm đoán gắt gao lắm nhưng may 
mà có anh học cấp hai hàng xóm 
nhận dạy bơi và kèm cặp nên mới 
được thả cửa. Khi tôi bơi thạo rồi 
thì bố mẹ không cấm đoán chuyện 
đi bơi, đi tắm ở ao nữa mà chỉ luôn 
căn dặn phải cẩn thận kẻo chết 
đuối mà thôi.

Năm vào cấp 3 phải xa nhà và trọ 
học tại trường huyện xa xôi, mỗi 
tuần chỉ được về nhà ngày cuối 
tuần thôi, nhưng tôi vẫn không từ 
bỏ thú tắm ao mùa hè. Biết tôi về là 
mấy đứa bạn cùng trang lứa lại í ới 
gọi tôi ra ao Đình bơi buổi trưa. Tôi 
thích lắm, vì cả tuần mới được hòa 
mình trong làn nước ao quê trong 
xanh, mát rượi cùng bè bạn xóm 
giềng nên vùng vẫy có khi tới vài 
tiếng đồng hồ. Có hôm cả bọn còn 
vừa tắm, vừa mò ốc mang về luộc 
ăn với nhau, bởi ao làng rất nhiều 
ốc, vì chỉ mò một lúc có khi được 
tới lưng cái rổ con… Món ốc luộc 
dẫu thiếu gừng, thiếu sả, thiếu một 
số gia vị trong món nước chấm ốc 
vậy mà vẫn ngon tuyệt…

Ký ức tuổi thơ đã trở thành hoài 
niệm xa xăm trong tôi, nhưng hình 
ảnh của những chiếc ao quê, nhất 
là ao Đình đầu xóm nơi tôi sinh ra 
và lớn lên luôn hằn sâu biết bao kỷ 
niệm đẹp đẽ của những buổi trưa 
hè oi ả tắm táp, bơi lội thỏa thích. 
Chẳng riêng gì ao Đình, mà hết 
thảy những con “mắt của làng” đều 
đã không còn do đà đô thị hóa nên 
người ta lấp đi hết để xây nhà dựng 
cửa để bán, để chia chác… Nhìn 
làng quê đổi mới với vóc dáng của 
hiện đại giàu có và lòng tôi ít nhiều 
chộn rộn niềm vui, xong cũng ẩn 
hiện chút buồn vì ký ức tuổi thơ 
về ao làng đã bị chôn vùi và chẳng 
bao giờ có thể tìm lại được nữa… q

ngUyỄn LOng – TP Hồ Chí Minh

Ta về tắm mát 
ao quê
Ở mỗi làng quê thường có rất nhiều ao, hồ, đầm, phá, sông, ngòi, mương, máng và đó chính là những chốn mà 
trẻ con thường tụ tập để tắm táp, bơi lội mỗi khi hè tới. Ở thành phố, thị xã thì còn có bể bơi, các trung tâm 
bơi lội, chứ ở quê thì chỉ có những chốn chứa nước nôi ấy mới làm cho bọn trẻ thỏa chí vẫy vùng để xua đi cái oi 
nồng nóng bức.

cảm nhận cảm nhận

Trẻ con tắm ao quê Ảnh: CTV

Kỷ niệm ao quê  Ảnh: CTV
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Văn hóa Văn hóa

LÊ hIẾU TrUng

LÊ hOÀI MInh

PhẠM ngỌC DUng

Giao mùa

Tháng tám vẫn còn nắng gắt
Đã nghe trời chuyển sang mùa
Lá rụng phố hè se lạnh
Sương giăng huyền ảo mặt hồ

Bằng lăng thôi không tím nữa
Hàng cây lặng vắng tiếng ve
Xa xôi màu hoa phượng vĩ
Cơn mưa bất chợt đêm hè

Trái sấu giòn chua thuở nhỏ
Trốn tìm sau tán lá xanh
Một mai mùa về gió trở
Tìm đâu trái chín đầu cành

Man mác chiều đi bịn rịn
Ai người về lại phố xưa
Thoảng thơm mùi hương cốm mới
Lạ, quen khoảnh khắc giao mùa

Xóm núi

Thuần phác nép mình dưới nắng
Lưa thưa mái lá lưng đồi
Phơ phất ngàn lau trắng xóa
Chiều buông bàng bạc sương trôi

Cầu treo chỉ nhịp cầu thôi
Nối bờ vui dòng suối nhỏ
Chếch vầng trăng thu mờ tỏ
Lời ru mát rượi vành nôi

Xóm núi xa rồi còn nhớ
Mắt ai muốn nói thành lời
Gió lùa dọc đường đất đỏ
Cọ xòe ô gọi lứa đôi

Mưa Huế

Chiều này Huế nhớ mưa rơi
Mưa giăng ướt cả ngàn lời tiễn đưa

Hàng me nghiêng xuống ngày xưa
Hương Giang thuở ấy bến bờ ngược xuôi

Khúc Nam Ai giữa dòng đời
Bài thơ nón lá xa rồi mộng mơ

Chuông chùa văng vẳng gió lùa
Mưa rơi thôn Vĩ mưa về Vân Lâu

Vẫn hay mưa nắng dãi dầu
Bay bay tà áo qua cầu em tôi

Chiều nay Huế nhớ mưa rơi
Cho Hà Nội phố bên trời cũng mưa
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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 8/2016, 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: Lê Hoàng Tùng, Hoàng Văn Hùng 
(TSC); Trần Văn Chí (Vietcombank Quy Nhơn); 

Trương Minh Tuấn, Hồ Đức Huy, Trương Hiệp (Vietcombank 
Gia Lai); Cao Ngọc Điền Hải (Vietcombank Bắc Sài Gòn); 
Nguyễn Thị Hằng (Vietcombank Tây Ninh); Khúc Ngọc 
Huyền, Nguyễn Sỹ Tùng (Vietcombank Thái Nguyên); Bùi 
Duy Anh (Vietcombank Vĩnh Phúc); Nguyễn Ngọc Thức 
(Vietcombank Thành Công); Bửu Khanh (Vietcombank 
Đồng Tháp); Lê Hoài Nam (Vietcombank Phú Tài); Thu 
Hiền (Vietcombank Sóc Sơn); Từ Văn Phụng (Vietcombank 
Nam Bình Dương); Thúy An (Vietcombank Thái Bình); Viết 
Bách (Vietcombank Việt Trì): Đỗ Cao Ngọc (Vietcombank 
Sở giao dịch); Châu Diễm (Vietcombank Bến Tre); Nguyễn 
Minh Tới (Vietcombank Bình Dương); Dương Thị Thu 
Hương (Vietcombank Đông Anh); Nguyễn Thị Bích Ngọc 
(Vietcombank Bắc Giang); Hoàng Vân (Vietcombank Hải 
Dương); Nguyễn Minh Quang (Vietcombank Hoàn Kiếm); 
Nguyễn Hữu Đức (Vietcombank Đà Nẵng); Bùi Quyên 
(Vietcombank Thái Bình); Vũ Thị Phương (Vietcombank Ba 
Đình); Lương Cửu Long (Vietcombank Sóc Trăng); Huỳnh 

Nguyễn Hải Đăng (Vietcombank Cần Thơ); Nguyễn Tiến 
Khoa (Vietcombank Tây Đô); Nguyễn Thị Thùy Dung 
(Vietcombank Bắc Bình Dương); Tạ Tâm (Vietcombank Đắk 
Lắk); Lê Hiếu Trung, Lê Hoài Minh, Phạm Ngọc Dung (Hà 
Nội); Nguyễn Long (Tp Hồ Chí Minh) …

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 Trụ 

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

Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐườNG EMAIL:
n vcbnews.ho@vietcombank.com.nv
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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