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Thư 
Tòa soạn
Thưa quý độc giả!
Tháng 10 với gió heo may và nắng thu vàng đã báo hiệu quý IV, quý 
cuối cùng của năm 2016 đã đến. Toàn hệ thống Vietcombank đang 
gấp rút thực hiện hoàn thành nhiệm vụ và bứt phá vào cuối năm 
2016. Chúng ta thực hiện nhiệm vụ trong không khí vô cùng hồ hởi, 
phấn khởi khi Vietcombank là Ngân hàng mạnh nhất Việt Nam - Giải 
thưởng do Tạp chí The Asian Banker trao tặng, Tạp chí Forbes đánh 
giá vai trò dẫn dắt thị trường của cổ phiếu VCB và Người đứng đầu 
của Vietcombank – Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành được nhận 
danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016 với Cúp Thánh 
Gióng vinh dự và tự hào.
“Tháng 10 thu Hà Nội” vẫn mãi là quyến rũ với tất cả mọi người 
dân Việt Nam bởi tiết trời mà thiên nhiên ban tặng cho Thủ đô 
yêu dấu. Tháng 10 cũng gắn với sự kiện kỷ niệm 62 năm ngày giải 
phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2016). Ban lãnh đạo và các cán bộ 
Vietcombank còn có nhiều nghĩa cử và việc làm ý nghĩa  dành tặng 
những cán bộ nữ ngân hàng nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, 
để tôn vinh những người phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã 
chung tay xây dựng Vietcombank ngày càng lớn mạnh. 
Niềm vui tăng lên gấp đôi với CBNV Vietcombank Hồ Chí Minh trong 
tháng 10 này bởi toàn thể chi nhánh đang náo nức chuẩn bị chào 
đón kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đơn vị (1/11/1976 - 1/11/2016). 
Chi nhánh lớn nhất hệ thống Vietcombank xây dựng và trưởng thành 
gắn liền với sự phát triển của thành phố mang tên Bác. 40 năm ấy 
biết bao thay đổi, bao khó khăn, vất vả nhưng cũng vô cùng nhiều 
thành tựu đạt được của Vietcombank Hồ Chí Minh. Chi nhánh đã 
có những đóng góp hàng đầu hòa chung vào công cuộc xây dựng 
Vietcombank trở thành Ngân hàng số 1 Việt Nam. Tất cả những thành 
tích ấy được Thông tin Vietcombank số này chuyển tải đến quý bạn 
đọc bằng chuyên đề kỷ niệm 40 năm Vietcombank Hồ Chí Minh 
qua các bài viết của các vị lãnh đạo thành phố, ngành Ngân hàng, 
Vietcombank và cả những quý khách hàng đã bén duyên để trở 
thành những đối tác thân thiết trong suốt quá trình phát triển của 
Vietcombank Hồ Chí Minh.
Thưa quý độc giả,
Với những thông tin chính nêu trên, cùng với nhiều bài viết thú vị 
khác được đăng tải, Ban biên tập chúng tôi tin chắc rằng Thông tin 
Vietcombank số 10/2016 sẽ là số báo mà quý độc giả, quý khách 
hàng đang chờ đón. Mời quý vị đón đọc và chia sẻ những cảm xúc 
cùng chúng tôi. q
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Vietcombank là Ngân hàng 
mạnh nhất Việt Nam

Trong khuôn khổ chính 
thức của Hội nghị toàn 
cầu về thanh toán quốc 
tế Sibos diễn ra tại 
thành phố Geneva của 

Thụy Sĩ từ ngày 26-29/9/2016, 
Vietcombank là ngân hàng duy 
nhất đại diện cho Việt Nam được 
mời tham dự và nhận giải thưởng 
ngân hàng có bảng cân đối tài 
chính mạnh nhất Việt Nam tại buổi 
lễ vinh danh do Tạp chí The Asian 
Banker (TAB) tổ chức. Đây là giải 
thưởng thường niên của TAB để 
đánh giá về hoạt động kinh doanh 
và tài chính của các ngân hàng 
thương mại trong khu vực Châu Á. 
Giải thưởng được trao tặng cho 1 

ngân hàng tốt nhất của mỗi quốc 
gia dựa trên các tiêu chí đánh giá 
ở 6 khía cạnh: quy mô phát triển, 
tăng trưởng của bảng cân đối kế 
toán, quản trị rủi ro, lợi nhuận, chất 
lượng tài sản và tính thanh khoản.

Năm nay, thông điệp “Xếp hạng 
theo quy mô là quá khứ, Xếp hạng 
theo chất lượng là tương lai” được 
Ban tổ chức nhấn mạnh khi chia sẻ 
về đánh giá và xếp hạng các ngân 
hàng, theo đó, các ngân hàng được 
nhận giải thưởng thực sự xứng 
đáng đại diện cho mỗi quốc gia về 
hiệu quả và chất lượng trong các 
lĩnh vực hoạt động, các chỉ tiêu 
chính trong lĩnh vực tài chính ngân 
hàng.

PhAN KhÁNh NGỌC

Chia sẻ với Tổng biên tập Tạp chí 
The Asian Banker tại buổi lễ, ông 
Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám 
đốc Vietcombank nói: “Vietcombank 
luôn là ngân hàng đi tiên phong 
và đóng vai trò dẫn dắt thị trường 
trong nhiều mảng hoạt động, kinh 
doanh dịch vụ tài chính ngân hàng 
tại thị trường Việt Nam. Trong thời 
gian tới, Vietcombank tiếp tục đầu 
tư phát triển hạ tầng công nghệ, 
tập trung đào tạo nguồn nhân lực, 
hoàn thiện việc chuyển đổi mô hình 
tổ chức, đẩy nhanh hoàn thành các 
dự án nâng cao năng lực cạnh tranh 
để hiện thực hoá mục tiêu là ngân 
hàng số 1 Việt Nam, 1 trong 300 tập 
đoàn tài chính lớn nhất thế giới vào 
năm 2020”.

Năm 2016, Vietcombank đã được 
TAB trao nhiều giải thưởng quan 
trọng như: “Ngân hàng giao dịch 
tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng 
cung cấp dịch vụ tài trợ thương 
mại tốt nhất Việt Nam”; “Ngân 
hàng cung cấp sản phẩm thẻ tín 
dụng tốt nhất Việt Nam”; được Tạp 
chí Euromoney trao giải thưởng 
“Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”. 
Vietcombank cũng luôn dẫn đầu 
trên nhiều bảng xếp hạng quan 
trọng do các tổ chức uy tín quốc 
tế công bố như: Top 50 thương 
hiệu giá trị nhất Việt Nam (Brand 
Finance bình chọn); Top 300 công 
ty năng động nhất Châu Á (Tạp 
chí Nikkei bình chọn); Top 1.000 
thương hiệu hàng đầu châu Á 
(Tạp chí Campaign Asia và Công 
ty nghiên cứu thị trường Nielsen 
đánh giá); Top 2.000 công ty đại 
chúng lớn và quyền lực nhất thế 
giới (Tạp chí Forbes bình chọn). q

Đại diện Vietcombank, ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc (thứ 2 từ phải sang) nhận giải thưởng “Ngân hàng có bảng cân đối tài 
chính mạnh nhất Việt Nam” do Tạp chí The Asian Banker trao tặng cho Vietcombank Ảnh: Phan Khánh Ngọc

Sự kiện Sự kiện

6 7Số 10/2016 Số 10/2016 



Forbes đánh giá vai trò dẫn dắt 
thị trường của cổ phiếu VCB

Được niêm yết tại HOSE từ tháng 
6/2009, cổ phiếu Vietcombank 
trong những năm qua liên tiếp là 
cổ phiếu có mức giá giao dịch cao 
nhất trong các cổ phiếu ngân hàng 
niêm yết và liên tục được nhà đầu 
tư nước ngoài duy trì trạng thái 
mua ròng.

Tạp chí Forbes Việt Nam đánh 
giá: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 
của Vietcombank tăng 16.4%. 
Vietcombank là một trong số ít 
ngân hàng trả cổ tức bằng tiền 
mặt, tỷ lệ 10% mệnh giá nhờ 
chất lượng tài sản đảm bảo. Cổ 
phiếu VCB tăng giá kéo nhóm cổ 
phiếu ngân hàng phục hồi và góp 
phần dẫn dắt thị trường đi lên 
trong năm 2015. Forbes ghi nhận 
Vietcombank là ngân hàng vượt 
trội về nhiều mặt: chất lượng tài 
sản tốt nhất, lợi thế chi phí vốn 
thấp nhất, ngân hàng có cấu trúc 
thu nhập đa dạng hóa và đứng đầu 
ở nhiều mảng sản phẩm dịch vụ. 

Chia sẻ tại diễn đàn kinh doanh 
2016 do Forbes tổ chức trước thềm 
Lễ trao giải, Bà Lê Thị Hoa - Ủy viên 
Hội đồng quản trị Vietcombank 
cho biết: Đây là lần thứ tư Forbes 
Việt Nam công bố danh sách Top 
50 công ty niêm yết tốt nhất Việt 

Nam và Vietcombank vinh dự là 
ngân hàng duy nhất có tên trong 
danh sách này liên tiếp 4 năm qua. 
Chúng tôi tin tưởng rằng những 
đánh giá độc lập, khách quan theo 
phương pháp của Forbes đã phản 
ánh đúng chất lượng tài sản và giá 
trị doanh nghiệp niêm yết, thông 
qua đó mang lại giá trị thông tin 
cùng lợi ích thiết thực cho nhà đầu 
tư, góp phần phát triển bền vững 
thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Vietcombank hiện được đánh 
giá dẫn đầu về xếp hạng tín nhiệm 
so với các ngân hàng trên thị 
trường nội địa và mới đây tiếp tục 
được Moody’s xem xét nâng bậc 
tín nhiệm. Hãng tư vấn định giá 
thương hiệu hàng đầu thế giới 
Brand Finance cũng bình chọn 
Vietcombank trong Top 50 thương 
hiệu giá trị nhất Việt Nam.    

Tạp chí Forbes (Mỹ) ra mắt phiên 
bản tiếng Việt từ tháng 6/2013 (là 
ấn phẩm thứ 29 xuất bản trên toàn 
thế giới), được đánh giá là nguồn 
tham khảo mới cho các doanh 
nhân khởi nghiệp tại Việt Nam 
cũng như đưa ra những bài học, 
kinh nghiệm để doanh nghiệp Việt 
có thể vươn tầm lớn mạnh ra thế 
giới. q

Tối 29/9/2016, tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, Tạp chí 
Forbes tổ chức Lễ vinh 
danh 50 công ty niêm 
yết tốt nhất Việt Nam lần 

thứ 4.
Nhóm các doanh nghiệp trong 

danh sách này được Forbes phân 
chia theo lĩnh vực gồm: Bảo hiểm, 
Ngân hàng, Chứng khoán, Bất 
động sản, Công nghệ, Bán lẻ, Hàng 
hóa gia dụng, Chăm sóc sức khỏe, 

Nông nghiệp và ngành phụ trợ, 
Logistics, Tiện ích, Nguyên vật liệu 
xây dựng, Ngành ô tô và phụ tùng, 
Ngành F&B, Đa ngành. 

Danh sách xếp hạng mà Forbes 
đưa ra hầu hết là các công ty 
dẫn đầu trong từng lĩnh vực kinh 
doanh, có nhiều đóng góp vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội thông 
qua đổi mới sản phẩm, công nghệ, 
sáng tạo trong cung ứng dịch vụ. 
Theo dữ liệu thống kê, 50 công ty 
trong danh sách có giá trị vốn hóa 
829.010 tỷ đồng, chiếm 62,14 % giá 
trị vốn hóa thị trường (theo mức 
giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 
16/05/2016). Tổng giá trị doanh 
thu của 50 công ty đạt 475.546 tỷ 
đồng, bằng 37,77% của toàn thị 
trường. Lợi nhuận sau thuế đạt 

Lê hưNG

53.482 tỷ đồng, chiếm 53,08% toàn 
thị trường.

Theo phương pháp của Forbes 
với phần tính toán định lượng, ở 
vòng sơ loại, hơn 700 cổ phiếu 
niêm yết được sắp xếp theo từng 
nhóm ngành. Những cổ phiếu 
đang thua lỗ hay trong quá trình 
hủy niêm yết, có giá trị vốn hóa 
dưới 300 tỷ đồng và doanh thu 
dưới 150 tỷ đồng đều không đủ 
tiêu chuẩn lọt vào danh sách. Các 
công ty được chấm điểm theo các 
tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép về 
doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ sinh 
lời ROE, ROA và tăng trưởng EPS 
giai đoạn 2011-2015. Ở bước kế 
tiếp, Forbes Việt Nam xem xét độc 
lập mức độ phát triển bền vững 
của doanh nghiệp: thương hiệu, 
chất lượng quản trị doanh nghiệp, 
nguồn gốc lợi nhuận trong quá 
khứ và triển vọng phát triển bền 
vững. Các công ty con có hoạt 
động kinh doanh phụ thuộc vào 
công ty mẹ (đã có tên trong danh 
sách), các công ty nhiều lần vi 
phạm nghĩa vụ công bố thông tin 
của hai sở giao dịch chứng khoán 
đều bị loại khỏi danh sách.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã xuất sắc vượt 
qua  các ngân hàng thương mại 
lớn mà nhà nước giữ cổ phần chi 
phối để trở thành đại diện duy nhất 
trong số các ngân hàng tại Việt 
Nam có mặt trong danh sách bình 
chọn của Forbes liên tiếp trong 4 
năm qua.

Trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam, cổ phiếu Vietcombank (mã 
VCB) hiện là một trong những cổ 
phiếu có giá trị vốn hoá lớn nhất 
thị trường (~140 ngàn tỷ đồng). 

Sự kiện Sự kiện

Vietcombank 4 năm liên tiếp 
được Tạp chí Forbes bình chọn 
trong Top 50 công ty niêm yết 
tốt nhất Việt Nam

Diễn đàn kinh doanh do Forbes Việt Nam tổ chức trước thềm Lễ vinh danh “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” lần thứ 4  Ảnh: LH

Đại diện 50 công ty niêm yết và Tạp chí Forbes Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ vinh danh Ảnh: LH

Đại diện Vietcombank, bà Lê Thị Hoa - Ủy viên Hội đồng quản trị (đứng giữa) 
nhận giải thưởng do Tạp chí Forbes trao tặng cho Vietcombank Ảnh: LH
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Hướng tới Ngày Doanh 
nhân Việt Nam (13/10), 
tối qua, 11/10/2016, Lễ 
phát động phong trào 
thi đua “Doanh nghiệp 

Việt Nam hội nhập – Phát triển” và 
trao tặng danh hiệu “Doanh nhân 
Việt Nam tiêu biểu 2016” đã diễn ra 
long trọng tại Hà Nội. Đây là hoạt 
động nhằm vinh danh các doanh 
nhân tiêu biểu trên cả nước, tạo cơ 
hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, 
giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản 

lý, đồng hành cùng phát triển.
Tham dự và chỉ đạo tại buổi lễ 

có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc 
-  Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng 
Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi 
đua Khen thưởng Trung ương; 
đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi 
đua – Khen thưởng Trung ương; 
đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - UV 
TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó 

Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng Trung ương; các 
đ/c lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành 
TW và địa phương cùng đông đảo 
giới doanh nhân Việt Nam. Về phía 
Vietcombank có đồng chí Nghiêm 
Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ 
Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cùng 
lãnh đạo một số Phòng/ban tại Trụ 
sở chính. 

Cúp Thánh Gióng do VCCI phối 
hợp với các Bộ, Ngành, địa phương, 
các Hiệp hội doanh nghiệp (DN) tổ 
chức, bình xét và trao tặng nhân 
dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt 
Nam (13/10). Giải thưởng căn cứ trên 
các tiêu chí về quy mô và hiệu quả 
như: nộp ngân sách, tăng trưởng, 
tạo công ăn việc làm cho người lao 
động, thực hiện tốt trách nhiệm xã 
hội…100 doanh nhân tiêu biểu 2016 
là lãnh đạo các DN có thành tích xuất 
sắc trong sản xuất kinh doanh, tham 
gia tích cực hoạt động xã hội, có 
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cộng 
đồng Doanh nhân Việt Nam đang 
đứng trước những thời cơ, vận hội 
to lớn nhưng đồng thời cũng đối 
mặt với những khó khăn thách thức 
không nhỏ, đặc biệt là trong tình 
hình kinh tế thế giới và trong nước 
đang diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ 
của các DN hết sức nặng nề nhưng 
cũng rất vẻ vang… Việt Nam đang 
bước vào giai đoạn mới đòi hỏi nền 
kinh tế phải có một bước chuyển 
căn bản về chất lượng, hiệu quả, sức 
cạnh tranh để hội nhập thành công 
và phát triển bền vững, Chính phủ 

sẽ làm hết sức mình để các doanh 
nghiệp Việt Nam có thể lớn mạnh 
trên sân nhà, vươn ra thế giới và 
thành công. Chính phủ mong các 
doanh nhân, doanh nghiệp cũng 
có những khát khao như vậy, nỗ lực 
làm giàu văn minh, phát huy tinh 
thần doanh nhân, tinh thần sáng 
tạo, trách nhiệm xã hội để xây dựng 
Việt Nam giàu có, thịnh vượng.

Nằm trong số 100 doanh nhân 
được tôn vinh, được lựa chọn 
trong hàng nghìn doanh nhân 
tiêu biểu của cả nước, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân 
Thành vinh dự được Thủ tướng 
Chính phủ trao tăng Danh hiệu 
Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 
2016. Đây được xem là sự ghi nhận 
về những đóng góp tích cực, tiêu 
biểu của Vietcombank vào sự phát 
triển của cộng đồng doanh nghiệp 

nói chung, vì sự thịnh vượng của 
Ngành Ngân hàng nói riêng. Qua 
đó, vị thế và uy tín thương hiệu của 
Vietcombank được nâng cao. Đặc 
biệt, trong những năm gần đây dưới 
sự định hướng, chỉ đạo quyết liệt 
của Ban lãnh đạo mà đứng đầu là 
Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành, 
Vietcombank đang trở thành hiện 
tượng của ngành ngân hàng Việt 
Nam khi quy mô và hiệu quả kinh 
doanh tăng trưởng ấn tượng, nằm 
trong top 500 tập đoàn tài chính 
lớn nhất toàn cầu. Được tổ chức 
Moody’s xếp hạng là ngân hàng có 
các chỉ số tốt nhất và vượt trội tại 
Việt Nam.

Được biết, giải thưởng được 
bình chọn trên cơ sở giới thiệu của 
các Bộ, ngành và địa phương và 
là giải thưởng đầu tiên mang tính 
toàn diện và mang tính chất quốc 

gia. Ban chỉ đạo quốc gia xét tặng 
“Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam 
tiêu biểu” ngoài đại diện các đơn 
vị trong nước như: đại diện Văn 
phòng Chính phủ, Ban Thi đua Khen 
thưởng TW, Tổng LĐLĐ VN, VCCI… 
còn có đại diện của 2 tổ chức quốc 
tế là Phòng Thương mại quốc tế (tổ 
chức đại diện cho cộng đồng DN và 
doanh nhân quốc tế) và tổ chức Lao 
động quốc tế (ILO).

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam 
tiêu biểu” là hình thức khen thưởng, 
tôn vinh các doanh nhân có thành 
tích xuất sắc đóng góp vào sự phát 
triển của cộng đồng doanh nhân và 
nền kinh tế đất nước; đồng thời hỗ 
trợ các doanh nghiệp nâng cao hình 
ảnh thương hiệu trong quá trình hội 
nhập, đẩy mạnh các hoạt động xúc 
tiến thương mại, đầu tư của cộng 
đồng doanh nghiệp Việt Nam. q

ĐỨC NAM

Sự kiện Sự kiện

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng các Doanh 
nhân tiêu biểu  Ảnh: Đức Nam

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank 
nhận Cúp Thánh Gióng từ Thủ tướng Chính phủ Ảnh: Đức Nam

Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam 
tiêu biểu 2016 – Cúp Thánh Gióng
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Ngày 22/9/2016, tại Hà 
Nội, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) 
đã tổ chức thành công 

buổi Hội thảo với chủ đề “Thanh 
toán quốc tế - Xu hướng và giải 
pháp của Vietcombank”, thu hút sự 
quan tâm đặc biệt của hơn 300 đại 
biểu đến từ hơn 170 khách hàng 

doanh nghiệp truyền thống, uy tín 
của Vietcombank. Hội nghị đã đón 
nhận sự tham dự của bà Nguyễn Thị 
Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế 
toán thuế thuộc Tổng Cục thuế, Bộ 
Tài chính cùng đại diện các phòng 
liên quan của Tổng cục thuế. Về phía 
Vietcombank, có bà Nguyễn Thị Kim 
Oanh – Phó Tổng giám đốc (Phó 
TGĐ) cùng đại diện lãnh đạo một số 
phòng/ban Trụ sở chính: Trung tâm 
Tài trợ thương mại; Ban Khách hàng 
Doanh nghiệp; Phòng Khách hàng 
FDI; Trung tâm Thanh toán; Phòng 
Tổng hợp chế độ kế toán và các chi 
nhánh Vietcombank khu vực phía 
Bắc…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó TGĐ 
Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết: 
Thương hiệu Vietcombank đã gắn 
liền với các sản phẩm TTQT&TTTM. 
Các sản phẩm và dịch vụ của 
Vietcombank đều được thiết kế 
nhằm mục đích đem lại sự tiện ích 
vượt trội cho khách hàng; đặc biệt, 
trong bối cảnh Việt Nam đang hội 
nhập ngày càng sâu rộng vào kinh 
tế toàn cầu, Vietcombank đặt mục 
tiêu luôn đổi mới và tiên phong 
trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là sản 
phẩm TTQT & TTTM. Với mạng lưới 
Chi nhánh, Phòng giao dịch và các 
kênh giao dịch điện tử, đồng thời 

với hệ thống ngân hàng đại lý rộng 
khắp trên thế giới,… Vietcombank 
khẳng định có thể hỗ trợ tốt nhất, 
nhanh nhất giao dịch thanh toán 
trong nước và nước ngoài của khách 

hàng. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh cũng 
gửi tới Hội thảo thông điệp quan 
trọng về chính sách khách hàng 
tổng thể, theo đó Vietcombank cam 
kết dành những chính sách giá, 
phí tối ưu nhất, đồng thời đảm bảo 
chất lượng tốt nhất và tốc độ xử lý 
giao dịch nhanh nhất cho những 
khách hàng/nhóm khách hàng có 
giao dịch tổng thể tại Vietcombank. 
Với thế mạnh trên nhiều lĩnh vực 
hoạt động, Vietcombank tin tưởng 
có đủ năng lực và khả năng cung 
ứng những sản phẩm dịch vụ tổng 
thể cho các khách hàng, trong đó 
sản phẩm TTQT & TTTM luôn là sản 
phẩm trọng tâm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe các thông tin quan trọng 
và thiết thực liên quan đến sản 
phẩm TTQT và TTTM nổi trội của 
Vietcombank đồng thời được cập 
nhật xu hướng TTQT mới nhất trên 
thế giới… Tiếp đó, các đại biểu cũng 
đã được nghe phần thuyết trình 
tham luận về các lĩnh vực nghiệp 
vụ liên quan do đại diện một số 
phòng/trung tâm TSC Vietcombank 
trình bày.

 Trong khuôn khổ Hội thảo, Ban 
chủ tọa do Phó TGĐ Nguyễn Thị Kim 
Oanh và đại diện một số phòng/
ban TSC cùng khách mời đã trả lời 
những câu hỏi của các khách hàng 
về các vấn đề xảy ra trong quá trình 
thực tiễn, xoay quanh các nội dung 
chuyên đề về thanh toán và tài trợ 
thương mại, các vấn đề liên quan 
đến chính sách đầu tư, thuế và hải 
quan… Các câu trả lời thiết thực của 
đại diện Vietcombank và khách mời 
đã đem đến cho Hội thảo không khí 
gần gũi và cởi mở.

Lần đầu tiên tổ chức Hội thảo 
về chuyên đề vốn làm nên thương 
hiệu Vietcombank, đông đảo khách 
mời tham dự đã bày tỏ sự ấn tượng 
và đánh giá cao về chất lượng nội 
dung và tính chuyên nghiệp của 
Hội thảo. Hội thảo kết thúc tốt đẹp 
và để lại ấn tượng sâu sắc về dấu 
ấn thương hiệu Vietcombank trong 
hoạt động TTQT & TTTM nói riêng 
cũng như vị thế một ngân hàng 
hàng đầu của Việt Nam trong quá 
trình hội nhập và phát triển. q

ĐẶNG THÀNH

Vietcombank tổ chức Hội thảo 
Thanh toán quốc tế - Xu hướng 
và giải pháp của Vietcombank

Sự kiện Sự kiện

Một góc quang cảnh Hội thảo  Ảnh: Đặng Thành

Phó TGĐ Nguyễn Thị Kim Oanh phát biểu tại Hội thảo Ảnh: Đặng Thành

Ban chủ tọa Vietcombank và khách mời giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của các khách hàng Ảnh: Đặng Thành
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cũng như tại Trung tâm CNTT Trụ 
sở chính. Trong những năm qua, 
dù vẫn còn có hạn chế trong công 
tác CNTT song vẫn phải khẳng định 
Vietcombank đã có sự đầu tư lớn, 
có hệ thống tổng thể kiến trúc hạ 
tầng CNTT hiện đại, chuyên môn 
hóa; giúp nâng cao hiệu quả kinh 
doanh, gia tăng tiện ích khách 
hàng, đa dạng hóa danh mục sản 
phẩm, tăng cường hiệu quả quản 
trị hoạt động và kiểm soát rủi ro 
trong hệ thống Vietcombank. Phó 
Tổng giám đốc Đào Minh Tuấn 
mong rằng qua Hội nghị này là dịp 
để các cán bộ làm công tác CNTT 
toàn hệ thống Vietcombank gặp 
gỡ, trao đổi, chia sẻ những vướng 
mắc gặp phải trong công việc, để 
từ đó tìm ra phương án giải quyết 
hợp lý nhất.

Hội nghị cũng đã nghe ông 
Nguyễn Quốc Khánh - Phó giám 
đốc Trung tâm CNTT trình bày 
phương hướng, kế hoạch công 
nghệ giai đoạn 2015 -2020 với 
những nội dung đổi mới về công 
tác CNTT nhằm triển khai hoàn 
thành các dự án chiến lược CNTT, 
hoàn thiện mô hình kiến trúc hệ 

thống; Phối hợp triển khai phát 
triển các dự án phần mềm phục vụ 
yêu cầu quản lý, kinh doanh, cung 
cấp sản phẩm tiện ích cho khách 
hàng; làm tốt công tác nâng cấp 
nền tảng hạ tầng CNTT… phấn 
đấu đến năm 2020 sẽ là một trong 
những ngân hàng hàng đầu về 
CNTT. Tại Hội nghị, các tham luận 
của các chi nhánh như Hồ Chí 
Minh, Hoàn Kiếm…đã đem đến 
cho Hội nghị nhiều bài học bổ ích 
về công tác CNTT.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà 
Lê Thị Hoa cho rằng công tác tin 
học đóng vai trò rất quan trọng 
trong hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank, một trong những 
giải pháp đưa Vietcombank  đến 
năm 2020 là 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 quốc tế tốt nhất là 
lấy CNTT làm nòng cốt, trên cơ sở 
công nghệ hóa, hiện đại hóa tổng 
thể sản phẩm nghiệp vụ và các 
ứng dụng quản trị…  Với tính chất 
đặc thù, hoạt động ngân hàng gắn 
bó chặt chẽ với ứng dụng CNTT. 
CNTT là nền tảng kỹ thuật quan 
trọng để thực hiện các mặt hoạt 
động nghiệp vụ ngân hàng. Do 
vậy Ban lãnh đạo Vietcombank 
coi việc ứng dụng và phát triển 
CNTT là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu 
trong chiến lược phát triển và đổi 
mới hoạt động ngân hàng. Việc 
ứng dụng CNTT trong hoạt động 
ngân hàng tại Vietcombank phải  
được triển khai đồng bộ từ Trung 
ương đến chi nhánh và cơ sở hạ 
tầng đường truyền, trang thiết bị 
tin học  không ngừng được đầu tư, 
đổi mới và nâng cấp…

Sau 02 ngày làm việc làm việc 
khẩn trương và trách nhiệm của 
từng đại biểu tham dự, Hội nghị 
Công nghệ thông tin năm 2016 
với chủ đề “Tạo sự gắn kết - Lan 
tỏa niềm tin” đã thành công tốt 
đẹp và đề ra những biện pháp 
hữu ích cho công tác CNTT của 
hệ thống Vietcombank trong thời 
gian tới. q

ĐỨC NAM

“Tạo sự gắn kết 
Lan tỏa niềm tin”

Sự kiện Sự kiện

Ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Vietcombank phát biểu kết luận Hội nghị
 Ảnh: Đức Nam

Bà Lê Thị Hoa - Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị  Ảnh: Đức Nam

Cán bộ IT toàn hệ thống Vietcombank cùng đại diện Ban lãnh đạo và các  Phòng/Trung tâm tại TSC tham dự Hội nghị  Ảnh: Đức Nam

Trong 2 ngày từ 23-
24/9/2016, tại thị xã 
Sầm Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank) đã tổ chức thành 
công Hội nghị Công nghệ thông 
tin (CNTT) năm 2016 với chủ đề 
“Tạo sự gắn kết -  Lan tỏa niềm 
tin”. Tham dự Hội nghị, có bà Lê 
Thị Hoa - Ủy viên Hội đồng quản 
trị; ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng 
giám đốc, Phụ trách Trung tâm 

CNTT; bà Trương Lệ Hiền - Trưởng 
Ban kiểm soát; Giám đốc các Trung 
tâm, Trưởng Phòng/Ban tại Trụ sở 
chính cùng các cán bộ làm công 
tác CNTT tại Trụ sở chính và các chi 
nhánh. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông 
Đào Minh Tuấn cho rằng: Hội nghị 
lần này có nhiều đổi mới so với các 
năm trước, với mục đích sẻ chia và 
thấu hiểu, tranh luận thẳng thắn về 
các vấn đề mà công tác CNTT đang 
còn vướng mắc tại các Chi nhánh 
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Sáng ngày 6/10/2016, 
tại thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh, Đảng 
ủy Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombak) đã khai mạc Hội nghị 
tập huấn công tác Đảng năm 2016. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi 
Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ 
chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
Trung ương; đồng chí Vũ Tiến Duật 
- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 
Vietcombank, cùng 150 đại biểu 
đến từ các cơ sở Đảng trực thuộc 

gồm các đồng chí là thành viên 
các Ban tham mưu của Đảng ủy 
Vietcombank, các đ/c là Bí thư, Phó 
Bí thư, cấp ủy viên các Đảng bộ, Chi 
bộ cơ sở, các đ/c cán bộ chuyên 
trách và kiêm nhiệm công tác Đảng 
của toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, 
đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy Vietcombank 
cho biết: Hội nghị tập huấn 
diễn ra trong bối cảnh hệ thống 
Vietcombank đang tích cực, khẩn 
trương và chủ động thực hiện các 
phương án triển khai Đề án tái 
cơ cấu. Đó là phấn đấu trở thành 
ngân hàng số 1 tại Việt Nam, 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. Các mục tiêu chiến 
lược được Vietcombank xác định 
là: ngân hàng đạt Top 1 Bán lẻ và 
Top 2 Bán buôn; ngân hàng đạt 
hiệu suất sinh lời cao nhất; ngân 
hàng đứng đầu về mức độ hài lòng 
của khách hàng; ngân hàng đứng 
đầu về chất lượng nguồn nhân 
lực; ngân hàng quản trị rủi ro tốt 
nhất. Nhiệm vụ trước mắt năm 
2016 của Vietcombank là tập trung 
mọi nguồn lực, phát huy tinh thần 

trách nhiệm cao nhất để nỗ lực 
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
và chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 với 
phương châm hành động là “Tăng 
tốc - Hiệu quả - Bền vững” và quan 
điểm chỉ đạo điều hành là “Đổi mới 
- Kỷ cương - Trách nhiệm”.

Đối với công tác Đảng thì Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chỉ rõ 
những nhiệm vụ trọng tâm của 
toàn Đảng bộ Vietcombank là 
không ngừng nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác chính trị tư 
tưởng và bồi dưỡng lý luận chính 
trị; đổi mới, kiện toàn các tổ chức 
đảng và nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ; đổi mới, nâng cao hiệu 
quả công tác kiểm tra, giám sát; 
tăng cường lãnh đạo công tác dân 
vận và đoàn thể chính trị - xã hội; 
đổi mới phương thức lãnh đạo của 
cấp ủy, tổ chức đảng. 

Vì vậy, Hội nghị tập huấn có 
ý nghĩa đặc biệt nhằm truyền 

đạt, cung cấp cho các đồng chí 
trong cấp ủy các cán bộ trực tiếp 
làm công tác Đảng tại các đơn 
vị những nội dung cơ bản, quan 
trọng và thiết yếu nhất của 4 
chuyên đề nghiệp vụ công tác 
Đảng. Đó là: (1) Công tác Tổ chức, 
xây dựng Đảng; (2) Công tác văn 
phòng cấp ủy; (3) Công tác Kiểm 
tra giám sát; (4) Công tác tuyên 
giáo và dân vận. Thông qua các 
nội dung tập huấn sẽ giúp cán bộ 
làm nghiệp vụ công tác Đảng trau 
dồi kiến thức nghiệp vụ, nắm bắt 
cơ bản hệ thống các văn bản, quy 
định, từ đó hiểu đúng, hiểu đủ 
và sâu sắc về nghiệp vụ công tác 
Đảng để vừa chấp hành nghiêm 
tính nguyên tắc, nhưng đồng thời 
cũng nâng cao hơn nữa tính chủ 
động, tính linh hoạt trong xây 
dựng chương trình công tác của 
cấp ủy, trong thực hiện và kiểm 
tra giám sát việc thực hiện các 
chức năng nhiệm vụ của tổ chức 
cơ sở đảng và đảng viên, lãnh đạo 
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính trị tại đơn vị, phát huy tinh 
thần phê bình và tự phê bình, để 
nâng cao hơn nữa tính tiên phong 
gương mẫu của người đảng viên; 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng 
sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, thể hiện 
tốt vai trò lãnh đạo của Đảng đối 
với chuyên môn, các đoàn thể và 
làm tốt công tác tổ chức, xây dựng, 
phát triển Đảng trong đơn vị.

Đồng chí Phó Bí thư thường 
trực Đảng ủy Vietcombank cũng 
quán triệt đến các đại biểu tham 
dự Hội nghị cần tập trung, nghiêm 
túc tiếp thu và tích cực trao đổi, 
thảo luận kiến thức được truyền 
đạt từ hội nghị, kết hợp với tự 
đọc, tự nghiên cứu, luận giải theo 
các tài liệu, văn bản quy định của 
các nghiệp vụ chuyên đề để đạt 
được kết quả tốt nhất cho hoạt 
động công tác Đảng thường ngày 
tại đơn vị mình, đáp ứng yêu cầu 
công tác thực tiễn giai đoạn mới 
của Vietcombank.

Hội nghị tập huấn công tác Đảng 
năm 2016 sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 
& 7/10/2016. q

Sự kiện Sự kiện

Lê hưNG

Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị 
tập huấn công tác Đảng năm 2016

Đồng chí Bùi Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự Hội nghị và tập huấn cho các đại biểu 
về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng Ảnh: Lê Hưng

Đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị Ảnh: Lê Hưng
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Sáng ngày 26/9/2016, tại 
Hà Nội, Ủy ban Nhân 
dân Thành phố Hà Nội 
phối hợp với Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam tổ 

chức Hội nghị kết nối ngân hàng – 
doanh nghiệp trên địa bàn thành 
phố Hà Nội. Hội nghị nhằm mục 
tiêu tập trung chỉ đạo, triển khai 
các giải pháp thiết thực, hiệu quả 
nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh 
nghiệp và các hộ sản xuất kinh 
doanh đáp ứng được nguồn vốn 
để phát triển SXKD, nâng cao năng 

lực cạnh tranh, thúc đẩy quan hệ 
tín dụng giữa ngân hàng và doanh 
nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, phát triển kinh tế xã 
hội Thủ đô. Tham dự hội nghị có 
ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ 
tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn 
Đồng Tiến - Phó Thống đốc NHNN 
VN; lãnh đạo NHNN Chi nhánh Hà 
Nội cùng các Sở/Ban/Ngành và các 
doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. 
Đại diện Vietcombank, ông Nguyễn 
Danh Lương – UV HĐQT, Phó Tổng 
giám đốc Vietcombank đã tham dự 

sự kiện.
Với sự tham gia của 80 Tổ chức tín 

dụng và gần 200 doanh nghiệp là 
các doanh nghiệp SXKD, hộ sản xuất 
của các làng nghề, Hội nghị được tổ 
chức với mục tiêu tháo gỡ khó khăn 
cho các doanh nghiệp, mở ra cơ chế 
thông thoáng, thuận lợi hơn cho các 
TCTD và doanh nghiệp, là cơ hội để 
các doanh nghiệp trên địa bàn thành 
phố Hà Nội tiếp tục được tiếp cận 
vốn vay với các mức lãi suất hợp lý và 
các dịch vụ ngân hàng thuận lợi phục 
vụ SXKD, đáp ứng nhu cầu về vốn, 

phối hợp hỗ trợ hệ thống các TCTD 
cung ứng các dịch vụ đa dạng, thúc 
đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, 
hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị của thành phố là góp phần 
bình ổn thị trường, đẩy mạnh phát 
triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội 
trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn 
Danh Lương – UV HĐQT, Phó Tổng 
giám đốc Vietcombank cho biết: 
xác định đây là chương trình lớn 
của ngành ngân hàng nói chung và 
Vietcombank nói riêng, Vietcombank 
đã chủ động xem xét tổ chức hội 
nghị, hội thảo… để phổ biến rộng 
rãi về cơ chế chính sách tín dụng, 
lãi suất,.. cũng như giải đáp các ý 
kiến, kiến nghị của doanh nghiệp; 
Chủ động tiếp cận doanh nghiệp có 
uy tín, có phương án sản xuất kinh 
doanh khả thi, hiệu quả để đáp ứng 
nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng; 
Xem xét áp dụng các giải pháp hỗ trợ 
cho các khách hàng có khó khăn tạm 
thời, giúp doanh nghiệp ổn định sản 
xuất kinh doanh, tạo nguồn trả nợ 
thông qua các chương trình hỗ trợ 
lãi suất, thực hiện cơ cấu nợ và giữ 
nguyên nhóm nợ theo quy định,…

Riêng tại địa bàn thành phố Hà nội, 

nhằm đẩy mạnh triển khai Chương 
trình, các Chi nhánh Vietcombank 
trên địa bàn đã chủ động thực hiện 
các giải pháp: i) Áp dụng linh hoạt 
chính sách lãi suất cho vay đối với 
từng đối tượng khách hàng, đảm bảo 
tính cạnh tranh và hiệu quả; ii) Chủ 
động tìm kiếm, tiếp cận các khách 
hàng mới trên địa bàn để thiết lập 
quan hệ tín dụng, cung cấp các dịch 
vụ ngân hàng phù hợp; iii) Mở rộng 
quan hệ hợp tác, ký kết các thỏa 
thuận/cam kết cấp tín dụng cho 

các khách hàng lớn triển khai các 
dự án/phương án mở rộng sản xuất 
kinh doanh; iv) Hỗ trợ khách hàng 
đang gặp khó khăn tạm thời thông 
qua việc thực hiện cơ cấu nợ và giữ 
nguyên nhóm nợ, tiếp tục cấp tín 
dụng cho các khách hàng có phương 
án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu 
quả, đảm bảo thu hồi đầy đủ cả gốc 
và lãi; v) Tích cực tham gia các chương 
trình của các cấp ủy, chính quyền địa 
phương và của NHNN để tích cực 
triển khai chương trình kết nối Ngân 
hàng – Doanh nghiệp do địa phương 
tổ chức

Thực tế, Vietcombank đã chủ động 
triển khai các chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp thông qua các chương 
trình cho vay với lãi suất cạnh tranh, 
qua đó đã hỗ trợ doanh nghiệp tiết 
giảm chi phí, mở rộng sản xuất kinh 
doanh, tạo nguồn trả nợ, góp phần 
thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. 

Trong khuôn khổ Hội nghị, Chi 
nhánh Vietcombank Ba Đình đã kết 
nối, ký kết hợp đồng tín dụng với 
Công ty CP Tân Hưng. Ngoài ra, 10 
TCTD và 11 DN đại diện cho các TCTD 
và các DN tham gia Hội nghị cũng đã 
triển khai kết nối, ký kết với tổng số 
vốn gần 3.000 tỷ đồng. q

TRÍ DŨNG

Vietcombank tham dự Hội nghị 
kết nối ngân hàng - doanh nghiệp 
trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sự kiện Sự kiện

Đại diện Vietcombank Ba Đình, bà Tạ Thị Thục Oanh – Phó Giám đốc (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty CP Tân Hưng Ảnh: Duy Thanh

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và NHNN VN điều hành Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội Ảnh: Duy Thanh

Ông Nguyễn Danh Lương – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vietcombank phát biểu 
tại Hội nghị Ảnh: Duy Thanh

18 19Số 10/2016 Số 10/2016 



Sáng ngày 22/9/2016, 
Đảng ủy Vietcombank 
đã tổ chức Hội nghị Ban 
Thường vụ phiên họp 
tháng 9/2016. Đồng 

chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp 
TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Vietcombank chủ trì 
hội nghị. Tham dự hội nghị còn có 
các đồng chí Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Tổ chức 
Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy.

Phiên họp Ban Thường vụ Đảng 
ủy Vietcombank tháng 9/2016 đã 
triển khai các nội dung: i) báo cáo 
các công việc đã thực hiện giữa 

hai kỳ họp Ban Thường vụ; ii) kiện 
toàn cấp ủy Chi nhánh Sở giao dịch 
và Chi nhánh Hoàn Kiếm; iii) Xét 

Sự kiện Sự kiện

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy 
Vietcombank phiên họp tháng 9/2016

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng 
cho hơn 100 quần chúng ưu tú

kết nạp Đảng cho 18 quần chúng 
và chuyển Đảng chính thức cho 4 
Đảng viên. q

Lê hưNG

Lê hỒNG QUANG

Toàn cảnh phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank tháng 9/2016  Ảnh: Lê Hưng

Quang cảnh buổi gặp mặt

Ngày 12/1/2016, tại Trụ sở 198 
Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) phối hợp với 

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp TƯ đã khai mạc lớp 
Bồi dưỡng nhận thức về Đảng CS cho 
103 quần chúng ưu tú được lựa chọn từ 
11 Đảng bộ/Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ 
Vietcombank. Tới dự có Thạc sỹ Ngô Thị 
Hồng Ninh – Chánh văn phòng Trung 
tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy khối 
Doanh nghiệp TƯ (DNTW); đ/c Vũ Tiến 
Duật – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 
các đ/c  lãnh đạo, cán bộ các ban thuộc 
các Ban của Đảng ủy Vietcombank cùng 
103 quần chúng ưu tú.

Phát biểu khai mạc, đ/c Vũ Tiến Duật đã 
khẳng định công tác phát triển Đảng là 

nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây 
dựng Đảng, là nhân tố đảm bảo cho sự ổn 
định và phát triển của tổ chức Đảng, góp 
phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian qua, Đảng ủy 
Vietcombank đã đặc biệt chú trọng công 
tác phát triển Đảng, nhất là tại nguồn kết 
nạp đảng viên mới. Hàng năm, Đảng ủy 
Vietcombank đã tổ chức các lớp bồi dưỡng 
nhận thức về Đảng dành cho cán bộ, nhân 
viên và người lao động để từ đó mỗi năm 
kết nạp được hơn 100 quần chúng ưu tú 
đứng vào hàng ngũ của Đảng. Lớp bồi 
dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức 
đúng vào thời điểm toàn thể cán bộ, nhân 
viên Vietcombank quyết tâm thi đua hoàn 
thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 
2016.

Lớp học sẽ được Ths. Ngô Thị Hồng Ninh 
– Chánh văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng 
Chính trị và Ths. Ngô Thị Thiết – Phó Chánh 
văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 
Đảng ủy khối DNTW truyền đạt  các kiến 
thức về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Khái 
quát lịch sử Đảng CSVN; Học tập và làm theo 
tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 
Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng CSVN; Phấn 
đấu trở thành đảng viên Đảng CSVN và có 1 
ngày đi nghiên cứu thực tế tại Phủ Chủ tịch 
cùng Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông.

Ngày 14/10/2016, Lớp học đã đi nghiên 
cứu tại Phủ Chủ tịch. Tại Khu di tích nhà 67 
– Phủ Chủ tịch, 6 đồng chí (3 đảng viên và 
3 quần chúng ưu tú) đã vinh dự được trao 
tặng Huy hiệu Bác Hồ. Lớp học đã bế giảng 
sau khi nghiên cứu tại Khu di tích K9 Đá 
Chông. q

Nhằm bày tỏ sự tri ân 
đối với những đóng 
góp to lớn và hiệu quả 
của các thế hệ lãnh 
đạo và cán bộ nhân 

viên Vietcombank, phát huy truyền 
thống văn hóa Vietcombank và 
nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Người 
cao tuổi, ngày 30/9/2016, tại Hà 
Nội, Ban lãnh đạo Vietcombank 
đã tổ chức buổi gặp gỡ thân mật 
và hội ngộ với các cán bộ hưu 
trí Vietcombank từng công tác 
tại Trụ sở chính, Sở giao dịch và 
Vietcombank Hoàn Kiếm. Buổi gặp 
gỡ có sự hiện diện của nguyên 
lãnh đạo cấp cao của Vietcombank: 
ông Lê Hoàng – nguyên Phó Tổng 
giám đốc NHNN VN kiêm Chủ tịch 
Vietcombank ; ông Nguyễn Mạnh 
Thúy - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng giám đốc; ông Nguyễn Văn 

Dễ - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng giám đốc; ông Nguyễn Ngọc 
Minh - nguyên Chủ tịch HĐQT; ông 
Lê Đắc Cù - nguyên Chủ tịch HĐQT, 
Tổng giám đốc; ông Nguyễn Hòa 
Bình - nguyên Chủ tịch HĐQT; các 
ông/bà trong Ban liên lạc hưu trí 
Vietcombank; các ông/bà nguyên là 
Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ, Trưởng BKS, 
Kế toán trưởng, cán bộ Vietcombank 
qua các thời kỳ đã nghỉ hưu; về phía 
Ban lãnh đạo Vietcombank có ông 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông 
Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư 
Đảng ủy, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng 
giám đốc; các ông/bà là Ủy viên 
HĐQT, Phó TGĐ, Trưởng BKS, Kế toán 
trưởng, Thường vụ Đảng ủy, Bí thư 
Đoàn Thanh niên, Trưởng/phó các 
phòng ban tại Trụ sở chính cùng 

Lãnh đạo một số chi nhánh trên địa 
bàn Thành phố Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban 
lãnh đạo Vietcombank, ông Phạm 
Quang Dũng - Tổng giám đốc đã 
gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến 
các đại biểu tham dự và cho rằng 
sự hiện diện đầy đủ của các nguyên 
lãnh đạo cấp cao cùng CBNV 
Vietcombank đã nghỉ hưu là một 
sự động viên, khích lệ to lớn đối với 
Ban lãnh đạo và CBNV Vietcombank 
hôm nay. 

Trong bài phát biểu chia sẻ về 
một số thành tựu trong hoạt động 
của ngành Ngân hàng nói chung, 
của Vietcombank nói riêng 9 tháng 
đầu năm 2016 vừa qua, ông Phạm 
Quang Dũng – Tổng giám đốc cho 
biết: Hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank 9 tháng đầu năm qua 
đã đạt được những kết quả khả 
quan, toàn diện trên nhiều lĩnh vực 
quan trọng.…. và cho rằng những 
kết quả trên chặng đường của 
Vietcombank hôm nay có sự đóng 
góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo 
và CBNV qua các thời kỳ, đã xây 
dựng nên một Vietcombank chuẩn 
mực với uy tín và thương hiệu cao. 
Ban lãnh đạo Vietcombank mong 
muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều 
hơn nữa sự quan tâm, theo dõi, 
chia sẻ, ủng hộ của các lãnh đạo 
và CBNV Vietcombank đã nghỉ hưu 
và coi đây là sự khích lệ to lớn để 
Vietcombank tiếp tục thực hiện 
nhiệm vụ, sứ mệnh mà thế hệ tiền 
nhiệm Vietcombank đã để lại, cũng 
như nhiệm vụ chính trị mà Đảng, 
Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 
giao cho.

Thay mặt các cán bộ hưu trí, 
ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank thay 
mặt cho các cán bộ hưu trí tại ba 
03 đơn vị đã chia sẻ tình cảm và 
chúc mừng với những thành tựu 
của Vietcombank đã đạt được qua 
thông tin chia sẻ của đồng chí Tổng 
giám đốc và khẳng định sự phát 
triển mạnh mẽ của Vietcombank 
đã mang lại sự phấn khởi, niềm 
tin tưởng, tự hào cho tất cả những 
người đã và đang công tác dưới mái 
nhà chung Vietcombank. q

ĐỨC NAM

Gặp mặt cán bộ hưu trí 
tại Hà Nội nhân kỷ niệm 
ngày Quốc tế Người cao tuổi
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DUY THANH

Lê hỒNG QUANG

Lê ĐÌNh TÚ - VCBS

Vietcombank Việt Trì

Ngày 29/9/2016, tại Trụ 
sở Vietcombank Việt 
Trì đã diễn ra Lễ công 
bố Quyết định bổ 
nhiệm Phó Giám đốc 

Vietcombank Việt Trì.
Tham dự buổi lễ có ông Phạm 

Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc; 
lãnh đạo Ban TCCB Vietcombank; 
Ban giám đốc, BCH Công đoàn, BCH 
Đoàn thanh niên và các cán bộ chủ 
chốt của Vietcombank Việt Trì.

Tại buổi Lễ, ông Trần Phong Vũ – 
Phó Trưởng ban TCCB Vietcombank 
đã công bố Quyết định số 1726/QĐ-
VCB-TCCB ngày 1/9/2016 của Tổng 
giám đốc Vietcombank về việc bổ 
nhiệm ông Văn Tiến Thành - Trưởng 
phòng Khách hàng Vietcombank 
Việt Trì giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank Việt Trì kể từ ngày 
30/9/2016.

Vietcombank Việt Trì được thành 
lập năm 2011, trải qua 5 năm xây 

dựng và phát triển,với sự nỗ lực 
không ngừng của tập thể Ban 
giám đốc cùng toàn thể CBNV, 
Vietcombank Việt Trì không chỉ từng 
bước khắc phục được những khó 
khăn trong những ngày đầu thành 
lập mà còn không ngừng đổi mới, 
không ngừng phát triển vươn lên, 
từng bước đạt được những thành 
tựu đáng kể; Khẳng định vị thế là 
ngân hàng số một trên địa bàn tỉnh, 
được các được các đối tác khách 
hàng trong và ngoài tỉnh tin cậy, 
đánh giá cao.

Với những thành tích cao về hiệu 
quả hoạt động kinh doanh, năm 
2015 Vietcombank Việt Trì đã vinh dự 
được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Cờ thi 
đua, là đơn vị dẫn đầu phong trào 
thi đua Khối Doanh nghiệp I (bao 
gồm 17 ngân hàng thành viên trong 
tỉnh Phú Thọ); 6 tháng đầu năm 2016 
Vietcombank Việt Trì vinh dự là đơn 
vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 

Ngày 13/10/2016, tại Trụ 
sở Vietcombank Chương 
Dương, Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) đã 

tổ chức Lễ công bố quyết định điều 
động và bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Vietcombank Chương Dương. Tới dự 
có ông Nguyễn Danh Lương - Ủy viên 
HĐQT, Phó Tổng giám đốc; đại diện 
Ban Tổ chức cán bộ, Văn phòng. Về 
phía Vietcombank Chương Dương 
có bà Hoàng Thu Hương – Giám đốc; 
bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Giám 
đốc cùng các ông/bà Trưởng, phó các 
phòng chức năng.

Tại buổi Lễ, ông Trần Phong 
Vũ – Phó Trưởng ban Tổ chức cán 
bộ đã đọc Quyết định số 1983/
QĐ-VCB-TCCB do Tổng giám đốc 
Vietcombank Phạm Quang Dũng ký 
ngày 13/10/2016. Theo quyết định 
này, Tổng giám đốc Vietcombank 
chính thức điều động và bổ nhiệm 

ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó 
Trưởng phòng Công nợ Trụ sở 
chính giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank Chương Dương kể từ 
ngày 19/10/2016. 

Thay mặt HĐQT, Ban lãnh đạo 
Vietcombank, ông Nguyễn Danh 
Lương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng 
giám đốc đã trao Quyết định cho 

Vietcombank Chương Dương

VCBS

ông Nguyễn Mạnh Cường đồng thời 
phát biểu giao nhiệm vụ cho cá nhân 
ông Nguyễn Mạnh Cường, Ban giám 
đốc và tập thể Vietcombank Chương 
Dương đoàn kết, quyết tâm xây dựng 
Vietcombank Chương Dương phát 
triển xứng đáng là chi nhánh loại 1. 
Ông Nguyễn Danh Lương cũng bày 
tỏ sự tin tưởng đối với ông Nguyễn 
Mạnh Cường, Ban giám đốc và tập 
thể Vietcombank Chương Dương sẽ 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Ban 
lãnh đạo giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông 
Nguyễn Mạnh Cường – tân Phó Giám 
đốc Vietcombank Chương Dương đã 
hứa với Ban lãnh đạo Vietcombank sẽ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 
đồng thời, ông Nguyễn Mạnh Cường 
cũng bày tỏ tinh thần sẵn sàng vì 
nhiệm vụ, chung tay cùng Ban giám 
đốc và CBNV xây dựng Vietcombank 
Chương Dương phát triển lớn mạnh, 
bền vững. q

giải đơn vị dẫn đầu về hoạt động 
tăng trưởng tín dụng bán buôn 
trong hệ thống.

Để khẳng định hơn nữa những 
thành tích mà Vietcombank Việt 
Trì đã làm được trong thời gian 
qua, tại buổi Lễ, ông Phạm Thanh 
Hà đã đánh giá cao hoạt động của 
Vietcombank Việt Trì, mong muốn 
tập thể lãnh đạo, CBNV Vietcombank 
Việt Trì hết sức ủng hộ, tạo điều kiện 
để đồng chí tân Phó Giám đốc hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng 
tập thể CBNV đoàn kết, phấn đấu 
hoàn thành tốt kế hoạch kinh tiếp 
tục đột phá, phát triển khẳng định vị 
thế, thương hiệu Vietcombank trên 
địa bàn Phú Thọ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông 
Văn Tiến Thành – Phó Giám đốc 
Vietcombank Việt Trì bày tỏ niềm 
vinh dự, sự cảm ơn sâu sắc tới 
Ban lãnh đạo Vietcombank đã tin 
tưởng giao nhiệm vụ; cảm ơn tới 
đồng chí Trần Văn Cúc – Bí thư chi 
bộ, Giám đốc đã xây dựng, hướng 
dẫn tận tình; cám ơn tới toàn thể 
CBNV Vietcombank Việt Trì đã tín 
nhiệm, ủng hộ. Tân Phó Giám đốc 
Vietcombank Việt Trì cũng cho biết, 
với nhiệm vụ mới được giao vừa là 
niềm vinh dự nhưng cũng là trách 
nhiệm lớn với nhiều thách thức phía 
trước và để xứng đáng với sự tín 
nhiệm, niềm tin của Ban lãnh đạo 
Vietcombank thì cá nhân cần phải 
nỗ lực phấn đấu, thực hiện tận tâm, 
tận tụy, cẩn trọng cũng như trách 
nhiệm trong công việc. Ông Văn 
Tiến Thành hứa và cam kết sẽ cùng 
Ban giám đốc và toàn thể CBNV tiếp 
tục xây dựng một tập thể đoàn kết, 
thống nhất đồng lòng, xây dựng 
Vietcombank Việt Trì phát triển hiệu 
quả, bền vững, góp phần nhỏ vào 
thành tựu, thành công của hệ thống 
Vietcombank. q

Ông Nguyễn Danh Lương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vietcombank (bên 
trái) trao Quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Mạnh Cường - tân Phó Giám đốc 
Vietcombank Chương Dương

Ông Phạm Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc (thứ 2 từ phải sang) trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Việt Trì cho ông Văn Tiến Thành
 Ảnh: Đức Vũ

Ngày 1/9/2016, tại Hà Nội, Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) đã công 
bố Quyết định bổ nhiệm Kế 
toán trưởng Công ty TNHH 

Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (VCBS). Tham dự buổi lễ 
có ông Phạm Thanh Hà – Phó Tổng giám 
đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng thành 
viên VCBS; bà Hoàng Diễm Thùy - Ủy viên 
Hội đồng thành viên VCBS; ông Vũ Quang 
Đông - Ủy viên Hội đồng thành viên, Giám 
đốc VCBSvà các thành viên Ban Giám đốc 
VCBS cùng lãnh đạo và cán bộ các Phòng tại 
Hội sở chính.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nhuận – 
Trưởng phòng Tổ chức và Đào tạo VCBS 
đã công bố các quyết định của Hội đồng 
quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm 

cán bộ, theo đó:
- Tại quyết định số 1679/QĐ-VCB-

TCCB ngày 31/8/2016, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank đã ký quyết định miễn nhiệm 
chức vụ Kế toán trưởng VCBS đối với bà Lê 
Thị Bích Tuyên kể từ ngày 1/9/2016.

- Tại quyết định số 1680/QĐ-VCB-

TCCB ngày 31/8/2016, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank đã ký quyết định bổ nhiệm 
chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng 
Kế toán tài chính VCBS đối với bà Lê Thị 
Ngọc Trâm kể từ ngày 1/9/2016.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thanh 
Hà - Chủ tịch HĐTV VCBS cho biết: Trên 
cơ sở đánh giá tình hình thực tế của Công 
ty, cũng như đánh giá năng lực cán bộ 
và căn cứ thực tế công việc, Ban lãnh đạo 
Vietcombank quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị 
Ngọc Trâm giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm 
Trưởng phòng Kế toán tài chính VCBS.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị 
Ngọc Trâm đã bày tỏ lời cảm ơn, niềm vinh 
dự đối với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo 
Vietcombank và hứa với kinh nghiệm trong 
công tác của mình sẽ hoàn thành trách 
nhiệm được giao, đáp ứng được kỳ vọng 
của Ban lãnh đạo Vietcombank. q

Ông Phạm Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc Vietcombank, Chủ tịch 
HĐTV VCBS (ngoài cùng bên trái) trao QĐ bổ nhiệm cho bà Lê Thị 
Ngọc Trâm (thứ 2 từ trái sang) Ảnh: Lê Đình Tú
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Kỷ Niệm 40 Năm VieTComBaNK Hồ CHí miNH

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm 
thành lập Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần 
Ngoại thương Việt Nam 
- Chi nhánh thành phố 

Hồ Chí Minh (Vietcombank Hồ Chí 
Minh), thay mặt Lãnh đạo thành 
phố, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán 
bộ, nhân viên Vietcombank Hồ Chí 
Minh các thời kỳ lời chúc mừng nồng 
nhiệt nhất và xin được chia sẻ niềm 
vui lớn với các đồng chí.

Trong những năm đầu sau khi thống 
nhất đất nước, cả nước nói chung và 
thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phải 
đối mặt với muôn vàn khó khăn thách 
thức như vừa phải giữ vững ổn định 
chính trị, bảo vệ thành quả cách mạng, 
vừa phải nghiên cứu tìm kiếm nguồn 
lực tài chính để tái thiết, phục hồi lại 

các hoạt động sản xuất kinh doanh 
đã bị đình trệ. Trong bối cảnh đó, 
Vietcombank Hồ Chí Minh được thành 
lập, trở thành một nhân tố đắc lực góp 
phần thúc đẩy kinh tế thành phố tăng 
trưởng và đảm bảo an sinh xã hội.

Bốn mươi năm qua, Vietcombank 
Hồ Chí Minh đã vượt qua bao khó 
khăn, thử thách, đoàn kết, chung 
sức chung lòng, năng động sáng 
tạo, luôn là đơn vị tiên phong, sẵn 
sàng nhận nhiệm vụ của Đảng, Nhà 
nước và Lãnh đạo thành phố giao 
phó. Thành phố cảm thấy tự hào khi 
Vietcombank Hồ Chí Minh đã khẳng 
định vị thế, uy tín trên thị trường tiền 
tệ - tín dụng trong và ngoài nước, 
luôn là đơn vị gương mẫu và đi đầu 
trong các chương trình do thành 
phố phát động như chương trình 

kích cầu đầu tư, bình ổn thị trường, 
kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, 
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. Ngoài những đóng góp 
cho tăng trưởng kinh tế thành phố, 
Vietcombank Hồ Chí Minh đã đóng 
góp rất lớn trong việc đảm bảo an 
sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đẩy mạnh quá trình hội nhập 
quốc tế.

Thành phố tin tưởng sâu sắc rằng 
với những thành tích, kinh nghiệm và 
những bài học quý giá đã tích lũy trong 
40 năm qua, tập thể Ban giám đốc 
và CBNV  với sức trẻ, bản lĩnh và lòng 
nhiệt huyết sẽ là đòn bẩy và cơ sở vững 
chắc đưa Vietcombank Hồ Chí Minh 
phát triển nhanh, bền vững trong thời 
gian tới, đóng góp nhiều hơn nữa cho 
sự nghiệp xây dựng phát triển ngành 
ngân hàng và phát triển kinh tế - văn 
hóa - xã hội của thành phố. 

Chúc toàn thể cán bộ, nhân viên 
Vietcombank Hồ Chí Minh cùng gia 
đình hạnh phúc, mạnh khỏe, thành 
đạt.

Trân trọng. q

NGUYỄN ThÀNh PhONG – Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

NGUYỄN PhưỚC ThANh - Phó Thống đốc NHNN VN 
nguyên Tổng giám đốc Vietcombank, nguyên Giám đốc Vietcombank Hồ Chí Minh

THƯ CHÚC mỪNG
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - 
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tặng 
Vietcombank Hồ Chí Minh

V ietcombank Hồ Chí 
Minh là cái nôi để tôi 
trưởng thành. Đây 
là nơi cho tôi những 
bài học về ứng xử, về 

xây dựng nền tảng triết lý kinh 
doanh. Đây là nơi giúp tôi nhận 
thức rõ ràng rằng: dù trong kinh 
doanh hay trong đời sống xã hội, 
chúng ta phải thể hiện hết vai trò 
của mình. Đây là nơi cho tôi thực 
hành những bài học về lãnh đạo, 
từ việc tạo điều kiện cho đội ngũ 
nhân viên làm việc chủ động, đến 
việc giữ gìn sự chân thành trong 
mọi mối quan hệ. Từ đây, tôi 
tâm đắc nguyên lý “Cho – Nhận” 
trong cuộc sống. Và cũng chính 
từ đây, tôi đã hiểu một cách sâu 
sắc rằng: “Thành công là kết quả 
của quá trình nỗ lực của tập thể 
Vietcombank nói chung và của 
Vietcombank Hồ Chí Minh nói 
riêng”. 

Với tôi, khách hàng và đồng 
nghiệp đều là những người bạn 
tri kỷ, luôn tin tưởng đùm bọc và 
chia sẻ lẫn nhau. Đó là nền tảng 
của sự phát triển. Điều tôi trân 
quý nhất là được sự tin tưởng và 
sự sẵn sàng chia sẻ của anh em 
trong công việc và trong cuộc 
sống. Từ đó tôi thấu hiểu hơn về 
những hoàn cảnh, nguyện vọng 
của họ. Điều này giúp tôi quản 
trị tốt hơn, hiệu quả hơn. Bài học 
lãnh đạo mà tôi đúc kết được: “có 
niềm tin là có tất cả, mất niềm 
tin là mất tất cả”. Chính nhờ xây 

dựng được niềm tin trong 
lòng khách hàng và người lao 
động, Vietcombank Hồ Chí 
Minh đã có được sức mạnh 
nội tại lớn lao, bền vững. 

Tôi chúc Vietcombank Hồ 
Chí Minh 40 tuổi với sự chín 
chắn và từng trải, bước lên từ 
nền tảng của sự vững chắc, sẽ 
ngày càng thành công hơn nữa, 
giữ vững vị thế ngân hàng đi đầu 
của hệ thống Vietcombank 
và ngành Ngân hàng 
Việt Nam.

Tôi tự hào được 
trưởng thành 
từ văn hóa 
Vietcombank! q

Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng 
Vietcombank Hồ Chí Minh

Vietcombank Hồ Chí Minh 
đã tạo nên tôi
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40 năm, sau ngày đất 
nước hoàn toàn giải 
phóng, sự phát triển của 

ngành ngân hàng nói chung và của 
Vietcombank Hồ Chí Minh nói riêng 
mang đậm dấu ấn của thành phố anh 
hùng: năng động, sáng tạo, đổi mới 
và phát triển, với những kết quả nổi 
bật cùng với sự phát triển của kinh 
tế thành phố trong 40 năm qua. Quá 
trình này đánh dấu những nỗ lực và 
trưởng thành của ngành ngân hàng 
thành phố. Trong đó Vietcombank Hồ 
Chí Minh, với vai trò ban đầu là ngân 
hàng chuyên doanh đối ngoại đã có 
những đóng góp không nhỏ, đem lại 
nhiều kết quả, thành tựu đáng kế đối 
với sự phát triển của  kinh tế thành 
phố nói chung và ngành ngân hàng 
nói riêng. Đánh giá về những nỗ lực 
và trưởng thành của Vietcombank Hồ 
Chí Minh, sau 40 năm hình thành và 
phát triển, gắn liền với những kết quả 
quan trọng, nổi bật sau:

40 Năm HìNH THàNH Và pHáT 
TriểN Với THƯơNG Hiệu ấN TƯợNG 
VieTComBaNK: 

Hoạt động chuyên doanh đối 
ngoại, đã tạo bản sắc và động lực 
phát triển cho hệ thống Ngân hàng 
Ngoại thương Việt Nam nói chung và 
Vietcombank Hồ Chí Minh nói riêng, 
trở thành ngân hàng hàng đầu Việt 
Nam, với thương hiệu lớn, của một 
ngân hàng mạnh: Vietcombank - trên 
thị trường tài chính trong nước, khu 
vực và Thế giới. Kết quả này là ấn 
tượng, to lớn và nhiều cảm xúc nếu 
chúng ta nhìn lại 40 năm hình thành 
và phát triển của Vietcombank Hồ 
Chí Minh, thuở ban đầu sau ngày giải 
phóng miền Nam, Vietcombank Hồ 

Chí Minh thực hiện vai trò tiếp quản, 
bắt đầu hoạt động với danh nghĩa 
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, một 
ngân hàng thương mại lớn, thành 
lập từ 1955, chiếm 60% thị phần 
trong hệ thống ngân hàng thương 
mại của miền Nam. Trong giai đoạn 
này Vietcombank với tên gọi Việt 
Nam Thương Tín để thừa kế quyền 
tài sản hệ thống Ngân hàng cũ, thực 
hiện Quyền truy đòi khối lượng lớn 
vàng, tài khoản ngoại tệ và hàng hoá 
ngoại thương trên đường về Việt 
Nam. Nhiệm vụ đầu tiên này đã được 
Vietcombank hoàn thành một cách 
xuất sắc.

Trong quá trình đó, với vai trò, chức 
năng là ngân hàng thương mại độc 
quyền chuyên doanh đối ngoại, ngày 
1 tháng 11 năm 1976, Vietcombank 
Hồ Chí Minh chính thức được thành 
lập, đã thực hiện tốt vai trò thanh 
toán, tài trợ ngoại thương trong suốt 
thời kỳ phát triển kinh tế theo cơ chế 
kế hoạch tập trung bao cấp. Không 

chỉ trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng 
mà cả trong vai trò quản lý nhà nước 
về ngoại hối, Vietcombank Hồ Chí 
Minh cũng đã thực hiện tốt chức 
năng kiểm soát bằng đồng tiền của 
cơ chế ngân hàng một cấp đối với các 
hoạt động kinh tế có liên quan. Góp 
phần quan trọng trong phát triển 
kinh tế đất nước nói chung và thành 
phố nói riêng trong giai đoạn này - là 
“bà đỡ” về ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu 
ngoại tệ cho nền kinh tế thông qua 
chính sách tín dụng ngoại tệ, cho vay 
ngoại tệ, bảo lãnh thanh toán, nhập 
hàng trả chậm; thực hiện thanh toán 
kết hối, cấp quyền sử dụng ngoại tệ, 
với nhiệm vụ đó, kết quả hoạt động 
của 40 năm phát triển, đã tạo nền 
tảng để ngày nay Vietcombank Hồ 
Chí Minh đóng vai trò và trở thành  
trung tâm thanh toán quốc tế và dịch 
vụ ngoại tệ của thành phố và cả khu 
vực phía Nam.

Hiệu quả HoạT độNG Và Vai Trò 
Của NGâN HàNG HàNG đầu TroNG 
pHáT TriểN KiNH Tế THàNH pHố Và 
THựC THi CHíNH SáCH TiềN Tệ Của 
NHTW TroNG THời Kỳ đổi mới.

Dưới góc độ quản lý, mặc dù trong 
vai trò là Chi nhánh Ngân hàng 
ngoại thương Việt Nam hoạt động 
trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, song 
Vietcombank Hồ Chí Minh luôn là 
ngân hàng thực hiện hiệu quả chức 
năng của định chế tài chính hoạt 
động trong lĩnh vực ngân hàng và là 
công cụ hữu hiệu thực hiện hiệu quả 
chính sách tiền tệ của NHTW trong 
thời kỳ đổi mới, giai đoạn phát triển 
nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN và đặc biệt trong giai đoạn hội 
nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

Thứ nhất đáp ứng tốt nhất nhu 
cầu vốn và dịch vụ ngân hàng cho 
các doanh nghiệp trên địa bàn thành 
phố, góp phần thúc đẩy kinh tế 
thành phố tăng trưởng và phát triển 
trong suốt 40 năm qua. Hiện nay dư 
nợ tín dụng và huy động vốn của 
Vietcombank Hồ Chí Minh đã đạt trên 
60 nghìn tỷ đồng, gắn với khả năng 
thanh toán và dịch vụ thanh toán tiện 
ích, hiện đại, không chỉ đáp ứng tốt 
nhất về vốn cho phát triển sản xuất 
kinh doanh và chu chuyển vốn hiệu 
quả trong toàn bộ nền kinh tế. 

Thứ hai góp phần quan trọng trong 
việc thực hiện hiệu quả các chương 
trình kinh tế, chương trình tín dụng 
của Chính phủ, của UBND TP trong 
từng thời kỳ phát triển của nền kinh 
tế. Trong đó Vietcombank Hồ Chí 
Minh đã tham gia tích cực chương 
trình kích cầu hỗ trợ lãi suất (4%) 
theo quyết định 131 của NHNN năm 
2009 với doanh số giải ngân 10.000 tỷ 
đồng. Dẫn đầu địa bàn trong chương 
trình Cho vay nhà ở xã hội gói 30.000 
tỷ đồng. Tập trung vốn cho vay hỗ trợ 
các ngành sản xuất, trong đó dành 
20.000 tỷ đồng dư nợ để cho vay 
các nhóm ngành ưu tiên theo Nghị 
quyết 02/NQ-CP của Chính phủ (xuất 
khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ và 
công nghiệp phụ trợ); tham gia tích 
cực các chương trình kích cầu đầu tư; 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố 
và chương trình kết nối ngân hàng – 
doanh nghiệp. 

Thứ ba Vietcombank Hồ Chí Minh 
mang đậm dấu ấn của ngân hàng 
năng động, sáng tạo, gắn với kết 
quả của thời kỳ đổi mới: tích cực đề 
xuất các giải pháp nghiệp vụ chuyên 
môn như cho vay ngoại tệ, tự cân 
đối ngoại tệ, thưởng quyền sử dụng 
ngoại tệ, có chính sách thông thoáng 
về thu hút kiều hối và các nguồn 
ngoại tệ trong dân cư… có tác động 
tích cực và thúc đẩy kinh tế đối ngoại 
của thành phố phát triển. Những mô 
hình năng động, thích ứng nhanh 
với cơ chế thị trường tại TP.HCM xuất 
hiện ở thời kỳ chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế như Công ty Dệt Thành Công, 
Thuốc lá Vĩnh Hội, Sơn Bạch Tuyết, In 
Liksin, Xuất nhập khẩu Seaprodex, Sài 
gòn Tourist.v.v là những bước đột phá 

tư duy kinh tế mới lúc bấy giờ. Trong 
đó, Vietcombank Hồ Chí Minh giữ vai 
trò “bà đỡ về vốn ngoại tệ”, thực sự là 
những ngân hàng góp phần đắc lực 
trong từng giai đoạn phát triển kinh 
tế xã hội của TP.HCM.

Thứ tư Vietcombank Hồ Chí Minh 
góp phần quan trọng trong thực 
hiện hiệu quả chính sách tiền tệ 
của NHTW trong mọi giai đoạn, đặc 
biệt trong những thời kỳ khó khăn 
của nền kinh tế vĩ mô. Mặc dù hoạt 
động và phát triển dịch vụ của Ngân 
hàng ngày càng đa dạng, song nội 
dung “cốt lõi” và bản sắc riêng có 
của Vietcombank vẫn được phát 
huy, phát triển góp phần hỗ trợ và 
thực hiện hiệu quả chủ trương chính 
sách của NHTW trong ổn định thị 
trường tiền tệ và kinh tế vĩ mô. Nếu 
như trước đây, Vietcombank Hồ Chí 
Minh là ngân hàng độc quyền ngoại 
thương và chuyên doanh đối ngoại 
vì hầu hết các ngân hàng đều mở 
tài khoản Nostro tại Vietconbank để 
phục vụ nhu cầu thanh toán thuận 
lợi, thì ngày nay, mặc dù thế độc 
quyền được xoá bỏ nhưng khách 
hàng truyền thống của Vietcombank 
vẫn là những tập đoàn, tổng công ty 
lớn và các công ty bảo hiểm, kho bạc 
nhà nước…v.v.

Chính vì điều này đã tạo ra thế 
mạnh cho Vietcombank về nguồn 
vốn thanh toán không kỳ hạn lớn trên 
thị trường. Nguồn vốn giá rẻ đã giúp 
cho Vietcombank đi đầu trong việc 
giảm lãi suất, thực hiện nhiều chương 
trình tín dụng ưu đãi, chương trình 
tín dụng theo định hướng của Chính 
phủ và NHNN với lãi suất thấp, đồng 
thời là nhà kiến tạo thị trường, luôn 
tiên phong trong việc cắt giảm lãi 
suất, hỗ trợ và chia sẻ gánh nặng chi 
phí cùng doanh nghiệp. Những giai 
đoạn khủng hoảng và lạm phát cao, 
thị trường khan hiếm nguồn vốn, các 
ngân hàng có những động thái cạnh 
tranh không lành mạnh, tạo ra sự 
bất ổn thị trường tiền tệ. Trong hoàn 
cảnh ấy Vietcombank đã phát huy 
vai trò là ngân hàng hàng đầu, công 
cụ chính sách hiệu quả để NHTW ổn 
định thị trường, ổn định lãi suất, tỷ 
giá, góp phần quan trọng trong ổn 
định kinh tế vĩ mô để phục hồi, tăng 

trưởng và phát triển kinh tế. 
Với những kết quả đạt được quan 

trọng đó, sau 40 năm hình thành và 
phát triển, Vietcombank nói chung và 
Vietcombank Hồ Chí Minh nói riêng 
tiếp tục con đường đổi mới để hội 
nhập và phát triển, thông qua thực 
hiện hiệu quả quá trình cổ phần hóa, 
tái cơ cấu nguồn vốn, tăng quy mô 
tổng tài sản, cải tiến công nghệ và 
cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng hiện đại, nâng cao năng 
lực quản trị điều hành theo chuẩn 
mực quốc tế và Phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh 
thế mạnh truyền thống là ngân hàng 
bán buôn, Vietcombank thực hiện 
mở rộng mạng lưới để cung cấp dịch 
vụ ngân hàng bán lẻ đạt hiệu quả cao 
nhất, trở thành ngân hàng đa năng, 
ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Vị thế 
và tầm vóc Vietcombank Hồ Chí Minh 
ngày càng lớn mạnh. Đội ngũ lãnh 
đạo, cán bộ nhân viên đã biết kế thừa 
truyền thống tốt đẹp của các thế hệ 
đi trước đồng thời áp dụng nhiều 
triết lý kinh doanh, văn hoá doanh 
nghiệp vào giai đoạn phát triển ngày 
nay. 

Trong vai trò quản lý, nhân dịp 
kỷ niệm 40 năm thành lập của 
Vietcombank Hồ Chí Minh, NHNN 
Tp. HCM tự hào về thành quả 
Vietcombank Hồ Chí Minh đạt được 
trong suốt 40 năm qua, tự hào về 
năng lực phát triển và khả năng đóng 
góp cho hệ thống ngân hàng, cho 
thị trường tài chính và nền kinh tế 
đất nước của Vietcombank Hồ Chí 
Minh. Trong dòng chảy đó và với 
cảm xúc của ngày vui kỷ niệm, ngày 
hội lớn của toàn thể cán bộ nhân 
viên Vietcombank Hồ Chí Minh, tôi 
xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc đổi 
mới và thành công đối với lãnh đạo 
và CBNV Vietcombank Hồ Chí Minh 
trong giai đoạn phát triển mới, với 
niềm tin của một thương hiệu lớn, 
ngân hàng mạnh của nền tảng phát 
triển trở thành Ngân hàng số 1 Việt 
Nam vào năm 2020, phục vụ tốt nhất 
hướng đến  lợi ích khách hàng và tiếp 
tục đồng hành vì sự phát triển thành 
phố, đúng như thông điệp và sự 
cam kết hoạt động của Vietcombank 
“Chung niềm tin -Vững tương lai”.   q

hiệu quả hoạt 
động và vai trò 
của ngân hàng 
hàng đầu trong 
phát triển kinh 
tế thành phố 
và thực thi 
chính sách tiền 
tệ của nhtW 
trong thời kỳ 
đổi mới.

TÔ DUY LÂM - Giám đốc NHNN CN TP HCM
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Tự hào Thương hiệu và hướng đến 
Ngân hàng số 1 Việt Nam
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K hông nhiều người biết 
rằng, với Ngân hàng 
TMCP Ngoại Thương – 
Chi nhánh Tp. Hồ Chí 
Minh (Vietcombank 

Hồ Chí Minh) đang trẻ trung, sung 
sức, song đã có 40 năm dựng 
xây và phát triển, cũng chính 
là quá trình được song hành 
phát triển cùng sự lớn mạnh 
của thành phố Hồ Chí Minh 
– thành phố được vinh dự 

mang tên Bác Hồ kính yêu, vị cha 
già của dân tộc, cũng tại nơi đây 
– từ thành phố này, nơi Bến nhà 

Rồng, Người đã ra đi tìm đường 
cứu nước 65 năm về trước…

TỪ NHữNG NGày đầu  
THàNH lập…

Ngày 2/7/1976, Quốc hội đầu 
tiên của nước Việt Nam thống nhất 
quyết định đổi tên thành phố Sài 
Gòn - Gia Định thành Thành phố 
Hồ Chí Minh (Tp. HCM), theo tên 
của Chủ tịch nước đầu tiên. Và 
không lâu sau đó, ngày 28/9/1976, 
Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN) Việt Nam (nay là 
Thống đốc NHNN VN) đã ký quyết 
định số 951/NH-QĐ cho phép 
Vietcombank thành lập chi nhánh 
tại Thành phố mang tên Bác, và kể 
từ ngày 1/11/1976, Vietcombank 
Hồ Chí Minh chính thức ra đời và đi 
vào hoạt động.

Được ra đời trong hoàn cảnh đặc 
biệt - tiếp quản hoạt động Ngân 
hàng Việt Nam Thương tín (ngân 
hàng có quy mô hoạt động ngoại 
thương lớn thuộc chính quyền 
Sài Gòn) sau ngày đất nước thống 

nhất, Vietcombank Hồ Chí Minh đã 
đảm nhận vai trò tiên phong trong 
hoạt động tài chính ngân hàng tại 
khu vực Nam Bộ, đồng thời thực 
hiện những nhiệm vụ được giao 
quan trọng: thu hồi trên 90% giá 
trị tài sản quốc gia bao gồm quyền 
sở hữu vàng và ngoại tệ của chính 
quyền cũ ở nước ngoài; làm tốt vai 
trò là “bà đỡ” về ngoại tệ, thực hiện 
cho vay và bảo lãnh nhập hàng trả 
chậm nhằm phục hồi nền sản xuất 
của thành phố sau chiến tranh, 
thành lập nên những mô hình sản 
xuất và chuyên canh xuất khẩu…

… đếN quá TrìNH DựNG xây 
Và pHáT TriểN…

Những ngày đầu sau giải phóng 
miền Nam thống nhất đất nước 
là quãng thời gian Vietcombank 
Hồ Chí Minh phải trải qua với 
rất nhiều những biến động và 
thăng trầm… Hòa cùng nhịp đập 

với thành phố, Vietcombank Hồ 
Chí Minh đã ghi dấu son vào sự 
chuyển mình mạnh mẽ của hệ 
thống ngân hàng và sự phát triển 
của kinh tế - xã hội thành phố 
trong suốt tiến trình giải phóng 
- xây dựng - đổi mới - phát triển 
- hội nhập. Nhìn lại chặng đường 
40 năm dựng xây và phát triển của 
Vietcombank Hồ Chí Minh, nổi bật 
lên một số điểm sáng: 

Thứ nhất, khẳng định vị thế là 
chi nhánh dẫn đầu trong hệ thống 
Vietcombank và là một trong những 
chi nhánh ngân hàng hàng đầu trên 
địa bàn thành phố về quy mô hoạt 
động và chất lượng dịch vụ, quản trị 
rủi ro và hiệu quả kinh doanh. 

Trước những yêu cầu của thời 
kỳ đổi mới và tiến trình hội nhập, 
kinh tế thành phố luôn ẩn chứa 
nhiều rủi ro, biến động cũng như 
áp lực cạnh tranh mạnh mẽ. Với 
sứ mệnh và trọng trách của mình, 

Vietcombank Hồ Chí Minh luôn 
nhận thức thấu đáo về cơ hội, 
thách thức, sức mạnh nội tại của 
mình để vươn lên, đổi mới, hoàn 
thiện và phát triển, luôn chấp hành 
tốt đường lối, chủ trương chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước và của địa phương. Với sự 
nhạy bén, linh hoạt cùng sự nỗ lực, 
quyết tâm bền bỉ của Ban giám 
đốc và tập thể người lao động, 
Vietcombank Hồ Chí Minh đã luôn 
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế 
hoạch được giao, nhiều năm liền là 
chi nhánh dẫn đầu hệ thống với sự 
tăng trưởng và hiệu quả cao: Huy 
động vốn và tín dụng tăng trưởng 
15-20%/năm, các chỉ tiêu dịch vụ 
ngân hàng tăng trưởng 30%/năm, 
quy mô huy động và tín dụng 
chiếm 15% của hệ thống, đóng 
góp 25% lợi nhuận toàn hệ thống.  

Thứ hai, đi đầu trong công tác 
ngoại hối và thanh toán xuất nhập 
khẩu

Những năm thời bao cấp, nguồn 
cung ngoại tệ của cả miền Nam 
đều được Vietcombank mà chủ 
yếu là Vietcombank Hồ Chí Minh 
đại diện cung ứng. Ngày nay, 
Vietcombank Hồ Chí Minh tiếp 
tục là trung tâm đầu mối tiền mặt 
ngoại tệ cho gần 50 chi nhánh từ 
miền Trung – Tây Nguyên trở vào, 
và cung cấp ngoại tệ thanh toán 
cho các hoạt động ngoại thương 
của các doanh nghiệp. Hoạt động 
các thanh toán quốc tế và tài trợ 
thương mại của chi nhánh chiếm 
tỷ trọng đáng kể trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu của thành phố, 
với doanh số 10 tỷ USD/năm, 
chiếm ~ 20% thị phần thanh toán 
quốc tế trên địa bàn.

Thứ ba, đóng góp tích cực về 
nguồn nhân lực cho sự phát triển và 
mở rộng mạng lưới hoạt động của 
hệ thống Vietcombank. 

Chi nhánh luôn đã tích cực củng 
cố cơ cấu tổ chức, nhân sự, mở 
rộng mạng lưới hoạt động, đến 
nay Vietcombank Hồ Chí Minh 

Ts. NGhIêM XUÂN ThÀNh - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, 
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Vietcombank

Vietcombank Hồ Chí Minh:

40 năm lớn mạnh 
cùng thành phố mang tên Bác

Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng cho Vietcombank Hồ Chí Minh
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đã có 24 phòng giao dịch và hơn 
1.100 nhân sự cán bộ. Không 
những vậy, Vietcombank Hồ Chí 
Minh còn là chi nhánh thực hiện 
nhiều cuộc chia tách nhiều nhất 
trong hệ thống với 10 lần chia 
tách để thành lập các chi nhánh 
cấp 1 trên địa bàn: Bến Thành, 
Tân Định, Tân Bình, Phú Thọ, Sóng 
Thần, Quận 5 và 3 chi nhánh thuộc 
các tỉnh Long An, Lâm Đồng, Bình 
Thuận. Cùng với đó là sự hỗ trợ 
về nhân sự chủ chốt cho những 
chi nhánh được thành lập mới và 
nhân sự trong hệ thống.  

Thứ tư, tiên phong trong triển 
khai và thực hiện thành công các 
chương trình ứng dụng công nghệ 
vào hoạt động ngân hàng

Là một trong những Chi nhánh 
tiên phong trong việc thiết lập 
cơ sở hạ tầng cho đường truyền 
trực tuyến, triển khai dịch vụ VCB 
online, đưa vào ứng dụng thành 
công các chương trình ngân 
hàng bán lẻ - Siverlake, chương 
trình quản lý và kinh doanh vốn 
- Treasury, chương trình tài trợ 
thương mại - Trade Finance, triển 
khai nhiều sản phẩm dịch vụ 

mới và tiên tiến như dịch vụ VCB 
money, VCB Internet banking... 

Thứ năm, đồng hành cùng sự 
phát triển của thành phố 

 Vietcombank Hồ Chí Minh tham 
gia tài trợ cho hàng trăm các Dự án 
nâng phát triển nhằm thay đổi diện 
mạo của thành phố với quy mô 
tài trợ hàng chục nghìn tỷ đồng: 
Dự án kích cầu, cải tạo phát triển 
hệ thống giao thông, cải tạo môi 
trường, xử lý ô nhiễm, khắc phục 
hậu quả của khủng hoảng kinh tế 
thế giới. Bên cạnh đó, Vietcombank 
Hồ Chí Minh là một trong những 

ngân hàng có dư nợ cho vay hỗ trợ 
lãi suất lớn nhất trên địa bàn với giá 
trị tài trợ hơn 33.000 tỷ đồng cho 
các dự án hỗ trợ hạ tầng, y tế và 
giáo dục. Đầu tư Trái phiếu đô thị 
với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng và hỗ 
trợ hàng trăm tỷ đồng cho Quỹ đầu 
tư và phát triển Tp. Hồ Chí Minh 
với mức lãi suất thấp để thực hiện 
chính sách ưu đãi phát triển kinh tế 
xã hội của thành phố.

Những công việc mà 
Vietcombank Hồ Chí Minh đã triển 
khai, những kết quả mà chi nhánh 
đã đạt được trong suốt thời gian 
qua không chỉ khẳng định được 
uy tín thương hiệu Vietcombank 
mà còn góp phần vào sự phát triển 
chung của Ngành ngân hàng và sự 
đi lên của thành phố.  

Thứ sáu: Tích cực tham gia các 
hoạt động vì cộng đồng xã hội.

Bên cạnh nỗ lực hoàn thành 
tốt nhiệm vụ kinh doanh, 
Vietcombank Hồ Chí Minh đã tích 
cực tham gia công tác an sinh xã 

hội trên địa bàn. Tham gia các hoạt 
động tài trợ các chương trình có 
ý nghĩa và giá trị nhân văn cao: 
Nghĩa tình Trường Sơn, Thắp sáng 
ước mơ thiếu nhi Việt Nam,… ủng 
hộ các quỹ xã hội, ủng hộ đồng 
bào vùng bị thiên tai, đền ơn đáp 
nghĩa, nhằm không ngừng nâng 
cao chất lượng sống của những 
người nghèo, người có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn trong xã hội. 
Trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, 
Vietcombank Hồ Chí Minh đã tài 
trợ gần 100 tỷ đồng cho các công 
tác an sinh xã hội trên địa bàn 
thành phố.

… Và NHữNG THàNH quả  
đã đạT đƯợC…

Có thể nói với 40 năm dựng 
xây và phát triển, tập thể các thế 
hệ lãnh đạo và cán bộ nhân viên 
Vietcombank Hồ Chí Minh qua các 
thời kỳ đã không ngừng cống hiến, 
dày công vun đắp, nỗ lực, bền bỉ 
vươn lên đầy tự tin và bản lĩnh, đưa 

Vietcombank Hồ Chí Minh vượt qua 
nhiều khó khăn, thử thách, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
góp phần tích cực vào sự ổn định, 
phục hồi và phát triển vượt bậc của 
kinh tế thành phố và đóng góp quan 
trọng vào sự phát triển lớn mạnh của 
hệ thống Vietcombank trong chặng 
đường phát triển đã qua.

Với những thành tựu đạt 
được trong kinh doanh cũng 
như các hoạt động cộng đồng, 
Vietcombank Hồ Chí Minh đã vinh 
dự và tự hào được đón nhận nhiều 
phần thưởng cao quý. Được Chủ 
tịch nước trao tặng Huân chương 
Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, 
hạng Ba, và nhiều Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ, NHNN, các 
Bộ, Ban, Ngành TW, thành phố 
và Giấy khen của Ban lãnh đạo 
Vietcombank qua các năm.

…TiếN BƯớC đi lêN 
Nhân dịp chi nhánh Vietcombank 

Hồ Chí Minh kỷ niệm 40 năm ngày 
thành lập, thay mặt Đảng ủy và 
Hội đồng quản trị Vietcombank, 
tôi nhiệt liệt biểu dương các thế 
hệ lãnh đạo và cán bộ nhân viên 
Vietcombank Hồ Chí Minh qua 
các thời kỳ đã không ngừng nỗ 
lực, vượt qua nhiều thách thức, 
đưa chi nhánh tiến nhanh, mạnh, 
vững chắc, đóng góp quan trọng 
vào thành tựu chung của hệ thống 
Vietcombank, của ngành Ngân 
hàng cũng như sự phát triển của 
kinh tế - xã hội của thành phố Hồ 
Chí Minh. Chúng ta tin tưởng rằng 
trong điều kiện mới, với thế và lực 
mới và truyền thống, kinh nghiệm 
40 năm hoạt động, cùng với bản 
lĩnh và tâm huyết của đội ngũ lãnh 
đạo, cán bộ nhân viên, Vietcombank 
Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát triển, 
an toàn và hiệu quả, đạt được nhiều 
thành tựu to lớn hơn, góp phần 
cùng hệ thống Vietcombank hiện 
thực hóa mục tiêu chiến lược đến 
năm 2020 trở thành ngân hàng số 1 
tại Việt Nam. q
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Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCT, Trưởng ban Kinh tế TW, nguyên Thống đốc NHNN (đứng giữa) trao Cờ của Chính phủ cho bà Trương Thị Thúy Nga (ngoài cùng bên phải) Đơn vị dẫn đầu phong 
trào thi đua Ảnh: QHCC

Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng cho Vietcombank Hồ Chí Minh

32 33Số 10/2016 Số 10/2016 



kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

Kỷ Niệm 40 Năm VieTComBaNK Hồ CHí miNH
Vì vậy, thực chất hoạt động của 
Vietcombank Hồ Chí Minh đã được 
khởi đầu ngay sau khi tiếp quản, với 
danh nghĩa là “Ngân hàng Việt Nam 
Thương Tín mới”.

Sau hơn một năm rưỡi hoạt động, 
đến ngày 1/11/1976, Vietcombank 
Hồ Chí Minh chính thức được thành 
lập trên cơ sở Ngân hàng Việt Nam 
Thương Tín “mới” đó. Những ngày 
đầu thành lập, trong bối cảnh vô vàn 
khó khăn khi phải thiết lập lại toàn 
bộ trật tự kinh tế - xã hội do hậu quả 
của chiến tranh để lại, các nguồn viện 
trợ bị cắt giảm, thiên tai, địch họa liên 
tiếp xảy ra, ngành Ngân hàng nói 
chung và Vietcombank Hồ Chí Minh 
nói riêng đứng trước muôn vàn khó 
khăn, thách thức, luôn phải đối phó 
với tình hình hết sức phức tạp trong 
hoạt động tiền tệ, tín dụng và thanh 
toán trên địa bàn thành phố.  

Phát huy vai trò của ngân hàng 
chuyên doanh đối ngoại, trực tiếp 
điều hành cơ chế độc quyền ngoại 
thương và ngoại hối của Nhà nước 
(kéo dài đến năm 1990), Vietcombank 
Hồ Chí Minh đã có những hoạt động 
rất đa dạng với khối lượng giao dịch 
lớn nhất cả nước về XNK, dịch vụ 
ngoại tệ kiều hối và các giao dịch đối 
ngoại khác tại địa bàn thành phố và 
các tỉnh phía Nam. Trong suốt thời kỳ 
kế hoạch tập trung bao cấp (1975 - 
1985), Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt 
vai trò của mình không chỉ trong lĩnh 
vực dịch vụ ngân hàng mà cả trong 
vai trò quản lý ngoại hối.

Bước vào thời kỳ đổi mới, 
Vietcombank Hồ Chí Minh đã đi tiên 
phong trong tìm tòi, sáng tạo, đột 
phá, góp phần vào công cuộc đổi 
mới của Vietcombank. Vietcombank 
Hồ Chí Minh đã đề ra những quyết 
sách như: đảm bảo kinh doanh có 
hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị 
trường; giữ vững và nâng cao chữ 
tín trên thương trường; hội nhập, 
hợp tác; thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị xã hội với tư cách một Chi 
nhánh NHTM quốc doanh trong cơ 
chế thị trường định hướng XHCN. 
Bằng sự kiên trì và nỗ lực thực hiện 
những quyết sách này 
trong suốt thời kỳ 
1990-1996, 

Vietcombank Hồ Chí Minh đã có 
những bước đi táo bạo trong hoạt 
động kinh doanh của mình, vận 
hành thành công guồng máy hoạt 
động kinh doanh của một Chi nhánh 
NHTM theo cơ chế thị trường; xử lý 
dứt điểm nợ của thời kỳ bao cấp; 
đổi mới căn bản tác phong, thái độ 
phục vụ, phương thức giao dịch, xử 
lý nghiệp vụ; nâng cấp, xây dựng 
mới toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật; 
phát triển sản phẩm kinh doanh dịch 
vụ ngân hàng hiện đại; tham gia thị 
trường tiền tệ quốc tế.

Tạo DựNG Và KHẳNG địNH Vị THế 
VữNG CHắC

Trải qua nhiều biến động của nền 
kinh tế cùng với những rủi ro và áp 
lực cạnh tranh cao, với sứ mệnh và 
trọng trách của mình, Vietcombank 
Hồ Chí Minh luôn nhận thức thấu 
đáo về những cơ hội, thách thức, về 
sức mạnh nội tại của mình để vươn 
lên, đổi mới, phát triển, từng bước 
tạo dựng và khẳng định vị trí dẫn đầu 
trong hệ thống với sự tăng trưởng ổn 
định trên các mặt hoạt động.

Kể từ khi thực hiện chuyển đổi mô 
hình hoạt động theo Quyết định số 
888/2005/QĐ-NHNN, Chi nhánh đã 
triển khai hàng loạt kế hoạch vươn ra 
mở rộng địa bàn, có ý nghĩa tiền đề 
quan trọng cho sự phát triển mạng 
lưới hoạt động của Vietcombank 
ngày nay như: chương trình phát 
triển 5 Chi nhánh cấp 2 trên địa 
bàn TP HCM và 4 Chi nhánh cấp 2 
thuộc các tỉnh Bình Dương, Long An, 
Lâm Đồng, Bình Thuận. Bên cạnh đó, 
Vietcombank Hồ Chí Minh luôn tiên 
phong trong việc triển khai và thực 
hiện thành công các chương 
trình ứng dụng công 
nghệ của toàn hệ 
thống.

Vietcombank Hồ 
Chí Minh còn là 
Chi nhánh được 
Ban lãnh đạo 

Vietcombank tin cậy, lựa chọn là Chi 
nhánh điểm triển khai tái cấu trúc 
hoạt động kinh doanh và quản trị 
điều hành. Việc triển khai thành công 
các nội dung của đề án tái cơ cấu đã 
tạo nên sự chuyển mình mạnh mẽ 
của Chi nhánh cả về mô hình quản lý, 
phương thức kinh doanh, chất lượng 
sản phẩm dịch vụ và ứng dụng công 
nghệ tiên tiến. Có thể nói, đây chính 
là giai đoạn đổi mới toàn diện lần thứ 
2 trong lịch sử Vietcombank Hồ Chí 
Minh kể từ sau thời kỳ đổi mới.

Bám sát nhiệm vụ chính trị, đồng 
hành với chiến lược phát triển của 
thành phố, năng động trong kinh 
doanh, quyết liệt trong điều hành, 
Vietcombank Hồ Chí Minh đã không 
ngừng mở rộng danh mục khách 
hàng, hoàn thiện và nâng cao chất 
lượng dịch vụ, kiểm soát và giảm 
thiểu rủi ro trong hoạt động, đồng 
thời dần nâng cao vai trò chủ đạo 
trên địa bàn thành phố. Từ những nỗ 
lực như trên, nguồn vốn huy động 
và dư nợ cho vay của Vietcombank 
Hồ Chí Minh tăng mạnh trong nhiều 
năm qua, thị phần trên các lĩnh vực 
ngoại hối, thanh toán quốc tế và các 
sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện 
tử luôn chiếm ưu thế trên địa bàn và 

toàn hệ thống, mạng lưới khách 
hàng liên tục mở rộng, chất 

lượng dịch vụ luôn được 
nâng cao và ngày càng 
được chuẩn hóa, đa dạng 
hóa. Tính đến 31/12/2015, 
tổng huy động vốn đạt 
75.826 tỷ đồng; Tổng dư 
nợ cho vay đạt 60.681 tỷ 

đồng, Doanh số thanh 
toán xuất 

PhẠM QUANG DŨNG - Tổng Giám đốc Vietcombank

40 năm Vietcombank Hồ Chí Minh: 
Truyền thống vẻ vang, 
kết quả toàn diện
Được thành lập từ những ngày đầu thống nhất đất nước, Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ 
Chí Minh (Vietcombank Hồ Chí Minh) đã có quá trình xây dựng 
và phát triển với bao biến động thăng trầm nhưng rất đỗi vẻ 
vang, đã và đang khẳng định vị thế vững chắc của một Chi 
nhánh dẫn đầu trong hệ thống Vietcombank và trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh.

NHữNG DòNG lịCH Sử Hào HùNG
Sau ngày thống nhất đất nước, 

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 
được giao nhiệm vụ tham gia tiếp 
quản Ngân hàng Việt Nam Thương 
Tín -  là một ngân hàng có quy mô 
hoạt động ngoại thương lớn thuộc 
chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ. 
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nhập khẩu đạt gần 10 tỷ USD; Doanh 
số kinh doanh ngoại tệ khoảng 7,5 
tỷ USD; Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh đạt 2.207 tỷ đồng; Mạng lưới 
hoạt động của Vietcombank Hồ 
Chí Minh đã phủ khắp các quận nội 
thành với 21 phòng giao dịch, 3 điểm 
giao dịch và 1.080 nhân viên. Những 
con số nêu trên chính là minh chứng 
chắc chắn cho vị thế dẫn đầu của Chi 
nhánh Vietcombank TP HCM trong 
tổng số gần 100 Chi nhánh hiện có 
của hệ thống Vietcombank và cũng là 
Chi nhánh ngân hàng dẫn đầu trong 
số hàng trăm Chi nhánh của toàn bộ 
các tổ chức tín dụng có sự hiện diện 
trên địa bàn TP HCM.

Bồi đắp Và pHáT Huy BảN SắC VăN 
Hóa VieTComBaNK

Có thể nói, một trong những nhân 
tố quan trọng tạo nên những thành 
công của Vietcombank Hồ Chí Minh 
chính là nhờ Chi nhánh biết trân 
trọng, bồi đắp và phát huy các giá 
trị cốt lõi của Văn hóa Vietcombank, 
tích cực xây dựng thương hiệu 
Vietcombank. Các thế hệ cán bộ lãnh 
đạo và nhân viên Vietcombank Hồ 
Chí Minh qua các thời kỳ đã đoàn kết 

chặt chẽ, đồng trí đồng lòng, chung 
tay vì sự phát triển của Chi nhánh và 
của hệ thống Vietcombank, đề cao 
chữ “Tâm” của mỗi cán bộ để làm 
việc với tinh thần mẫn cán, hướng 
theo các giá trị chuẩn mực của 
Vietcombank: Tin cậy – Chuẩn mực – 
Sẵn sàng đổi mới – Bền vững – Nhân 
văn.    

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, 
các công tác xã hội, đền ơn đáp 
nghĩa, đồng hành vì sự phát triển 
của cộng đồng, các phong trào 
Văn - Thể - Mỹ của Vietcombank Hồ 
Chí Minh đều đạt những kết quả 
tốt, là điểm sáng tiêu biểu trong hệ 
thống Vietcombank và trên địa bàn 
TP HCM. Phát huy giá trị nhân văn 
trong Văn hóa Vietcombank, tập thể 
cán bộ Vietcombank Hồ Chí Minh đã 
tích cực và tiên phong cùng toàn hệ 
thống Vietcombank đồng hành trong 
nhiều chương trình công tác xã hội 
có quy mô và tầm ảnh hưởng rộng 
lớn trong cả nước như: chương trình 
“Nghĩa tình Trường Sơn”, chương trình 
“Vietcombank thắp sáng ước mơ 
thiếu nhi Việt Nam”,… hay các chương 
trình thiết thực, ý nghĩa ngay tại TP 
HCM như: chương trình “Tết làm điều 
hay vì nông dân nghèo thành phố”, 
chương trình “Tiếp sức ước mơ” đồng 
hành cùng sinh viên các trường Đại 
học trên địa bàn… và nhiều chương 
trình an sinh xã hội, nhân đạo từ 
thiện khác. Các hoạt động phong 
trào đoàn thể của Vietcombank Hồ 
Chí Minh cũng luôn được đông đảo 
cán bộ tham gia một cách nhiệt tình, 
hào hứng bởi sự thiết thực, phù hợp 
với các nhu cầu chính đáng của cán 
bộ, tạo nên sự gắn bó của tập thể 
cán bộ nhân viên Chi nhánh. Những 
hoạt động nêu trên của Vietcombank 
Hồ Chí Minh đã làm lan tỏa các giá 
trị văn hóa và hình ảnh thương hiệu 
Vietcombank, không chỉ đến từng 
cán bộ nhân viên của Chi nhánh mà 
còn góp phần làm cho thương hiệu 
và hình ảnh của Vietcombank trở nên 
gần gũi hơn với cộng đồng.  

Nhìn lại chặng đường 40 năm qua 
của Chi nhánh Vietcombank TP HCM, 
các thế hệ cán bộ của Chi nhánh và 
của hệ thống Vietcombank chắc chắn 
tràn đầy tự hào về một Vietcombank 
Hồ Chí Minh ngân hàng có bề 
dày truyền thống. Ban Lãnh đạo 
Vietcombank luôn ghi nhận, đánh giá 
cao và biểu dương những thành tích 
to lớn của Vietcombank Hồ Chí Minh 
đã đạt được trong thời gian qua. Xin 

gửi tới toàn thể cán bộ Vietcombank 
Hồ Chí Minh qua các thời kỳ những 
tình cảm thân thiết và những lời 
chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp 
Vietcombank Hồ Chí Minh tròn 40 
năm xây dựng và trưởng thành. Xin 
chân thành cảm ơn các thế hệ lãnh 
đạo trước đây của Chi nhánh đã dầy 
công vun đắp, kiến tạo nên những 
thành công của Vietcombank Hồ Chí 
Minh đồng thời mong rằng các cán 
bộ, nhân viên Chi nhánh ngày hôm 
nay và trong tương lai sẽ luôn gìn giữ 
và phát huy những truyền thống quý 
báu, tiếp nối thành công công cuộc 
xây dựng Vietcombank Hồ Chí Minh 
ngày càng phát triển bền vững. Nhân 
dịp này, Ban Lãnh đạo Vietcombank 
xin được gửi lời cảm ơn chân thành 
tới các thế hệ lãnh đạo các cấp, các 
ngành của Thành phố Hồ Chí Minh 
về sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ và 
hỗ trợ cho Vietcombank nói chung và 
Vietcombank Hồ Chí Minh nói riêng 
trong suốt thời gian qua. Đồng thời, 
cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất 
tới các quý khách hàng, quý đối tác 
đã yêu mến, tin tưởng và thân thiết 
đồng hành cùng sự phát triển đi lên 
của Vietcombank Hồ Chí Minh.

Một mùa xuân nữa lại đến với 
Vietcombank Hồ Chí Minh, một 
trang sử mới lại được hơn 1.000 cán 
bộ Vietcombank Hồ Chí Minh viết 
tiếp với những kỳ vọng lớn lao về sự 
vươn lên mạnh mẽ và vững chắc của 
một Chi nhánh ngân hàng dẫn đầu 
hệ thống. Những khó khăn, thách 
thức còn rất nhiều trên chặng đường 
phía trước nhưng Ban lãnh đạo 
Vietcombank tin tưởng sâu sắc rằng: 
tập thể cán bộ lãnh đạo và nhân viên 
Vietcombank Hồ Chí Minh, bằng tình 
yêu Vietcombank và tinh thần trách 
nhiệm cao nhất, sẽ đưa Vietcombank 
Hồ Chí Minh đến những đỉnh cao mới 
với những thành công to lớn hơn, 
đóng góp tích cực hơn vào những 
thành quả chung của hệ thống 
Vietcombank vì mục tiêu chiến lược 
Vietcombank trở thành 1 trong Top 
300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn 
nhất thế giới. q

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

Kỷ Niệm 40 Năm VieTComBaNK Hồ CHí miNH

Tổng tài sản và biến động tỷ trọng VNĐ bình quân qua các giai đoạn của VCBHCM

Lợi nhuận chênh lệch lệch thu chi trên cân đối qua các giai đoạn của VCBHCM

Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng (thứ 3 từ phải sang) 

Dù đã trải qua hơn nửa thế 
kỷ của cuộc đời, nhưng 
có những cảm xúc mà 
tôi không bao giờ quên 
được…

Lần đầu tiên đi học, mẹ đưa tôi đến 
trường, bắt đầu cho sự nghiệp trồng 
người của mình.

Lần đầu tiên tôi cầm trên tay quyết 
định phân công đến nhận công tác tại 
Vietcombank Hồ Chí Minh. 

Rụt rè, bỡ ngỡ, choáng ngợp trước 
dáng vẻ sừng sững, uy nghi, lộng lẫy 
của trụ sở làm việc của Vietcombank 
Hồ Chí Minh lúc bấy giờ tại số 17 Bến 
Chương Dương, quận 1.

Và tôi đã bắt tay làm việc ngay 
trong ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ 
này. Phong cách làm việc nghiêm túc, 
chuyên nghiệp và rất thân thiện, sẵn 
sàng chỉ bảo của những anh chị làm 
việc nơi đây đã làm tôi cảm thấy ấm 
áp và tràn đầy hãnh diện dù lúc bấy 
giờ cả đất nước đang chìm trong 
nghèo khó sau chiến tranh với 
nền kinh tế tập trung quan 
liêu bao cấp nặng nề.

Thời gian trôi thật nhanh, 
thấm thoát đã hơn 1/3 
thế kỷ. Tất cả các anh chị 
của nhiều thế hệ gia 
đình Vietcombank Hồ 
Chí Minh đã luôn nhiệt 
tình hướng dẫn, dìu dắt, 
nuôi dưỡng tôi trưởng 
thành. Vietcombank Hồ 
Chí Minh đã, đang và sẽ 
mãi mãi là gia đình của 
tôi. Đó chính là động 
lực để tôi luôn phấn 
đấu làm việc hết mình 
để mong xây dựng một 
gia đình Vietcombank 
hạnh phúc.

Cảm ơn Vietcombank, 
cảm ơn tất cả anh chị 
em của nhiều thế hệ 

của gia đình Vietcombank Hồ Chí 
Minh đã tạo nên một đại gia đình 
Vietcombank thân thương trìu mến, 
tạo nên một ngân hàng vững mạnh, 
uy tín, thân thiết với hàng trăm ngàn 
doanh nghiệp và hàng triệu người 
dân Việt Nam. Xin gửi lời tri ân sâu sắc 
đến Vietcombank Hồ Chí Minh nơi đã 
cho tôi một quãng đời đáng giá, và 
kính chúc Vietcombank Hồ Chí Minh 
ngày càng phát triển với bản sắc văn 
hóa tuyệt vời. q

Cảm ơn Vietcombank
ĐÀO hẢO – Phó Tổng giám đốc Vietcombank, 
nguyên Giám đốc Vietcombank Hồ Chí Minh
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VIETCOMBANK  
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH 
TRÒN40TUỔI

Mừng
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Ngân hàng Vietcombank 

Chi nhánh TP. HCM, thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam trân trọng gửi 

những tình cảm thân thương và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến 
Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên VCB Chi nhánh TP. 
HCM.

Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam đã đồng hành cùng 
các bạn trong suốt 40 năm qua. Từ những ngày đầu thành lập 
đến hôm nay, chúng tôi ấn tượng sâu sắc về những bước tiến của 
các bạn trên từng chặng đường hình thành, phát triển và thành 
công. Đặc biệt là những sẻ chia, đồng cảm của chính các bạn, của 
chị Giám đốc Thúy Nga qua các chương trình nghĩa tình từ thiện, 
chung tay thắp sáng niềm tin với cộng đồng, xã hội góp phần vào 
sự phồn vinh của đất nước.

            Một lần nữa, thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty 
Cảng Hàng Không Viêt Nam, tôi thân chúc Ban Lãnh đạo cùng 
tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank Chi nhánh TPHCM luôn 
dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và nối tiếp thành công!

Chào trân trọng.

Nguyễn Nguyên Hùng 
Chủ tịch  
Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP

 VIETCOMBANK CHI NHÁNH TP. HCM, VỚI 
40 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐÃ TRỞ 
THÀNH CHI NHÁNH NGÂN HÀNG HÀNG ĐẦU VÀ 

CHUẨN MỰC NHẤT TẠI VIỆT NAM. TÔI THIẾT NGHĨ 
CÓ ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ NHƯ NGÀY HÔM NAY 

LÀ NHỜ VÀO SỰ LINH HOẠT, KẾT NỐI, HOÀN THIỆN 
CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI 

ĐẾN VỚI KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC. 

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Thư chúc mừng

Kỷ Niệm 40 Năm VieTComBaNK Hồ CHí miNH

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

NGUYỄN NGUYêN hÙNG
Chủ tịch Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam

 Kính gởi:   
Bà Trương Thị Thúy Nga - Phó Tổng 
giám đốc Vietcombank, Giám đốc 
Vietcombank Hồ Chí Minh

Trước hết, tập thể CB-NV Công 
ty Cổ phần Đầu Tư – Thương Mại 
SMC xin chân thành cảm ơn sự hợp 
tác, giúp đỡ và luôn đồng hành 
trên bước đường phát triển của 
Vietcombank đã dành cho chúng 
tôi trong suốt thời gian qua.

Năm 2015, SMC đã vướng phải 
khó khăn vô cùng lớn, giá thép thế 
giới giảm nhanh, mạnh và kéo dài 
suốt cả năm đã làm chúng tôi bị 
thiệt hại nặng, ảnh hưởng đến toàn 
bộ các hoạt động, mặc dù tập thể 
SMC đã kiên trì, nỗ lực hết mức với 
hàng loạt các giải pháp phù hợp 
được đề ra và liên tục thực hiện.  

Trong bối cảnh đó, điều làm 
chúng tôi quan ngại nhất là các 
động thái xử lý từ phía Ngân hàng 
nhằm đảm bảo an toàn nguồn 
vốn tín dụng đã hỗ trợ cho Doanh 
nghiệp. Tuy vậy, với sự tin tưởng 

và động viên của Vietcombank 
mà trực tiếp là Phó Tổng giám đốc 
Trương Thị Thúy Nga, SMC vẫn 

Thư tri ân
NGUYỄN NGỌC ANh – Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư - Thương mại SMC

được đối xử hết sức bình thường 
và hợp lý, chẳng những không tạo 
thêm gánh nặng về lãi suất cho 
chúng tôi, mà còn giúp chúng tôi 
luôn ổn định và từng bước vượt 
qua khó khăn. Kết quả 6 tháng cuối 
năm 2015, SMC đã cùng các đối tác 
Nhật Bản xây dựng thêm 2 Công ty 
Liên doanh về sản xuất Ống thép 
và sản xuất Lưới thép hàn; toàn 
hệ thống SMC đã đưa tổng lượng 
thép tiêu thụ vượt mốc 1 triệu tấn 
các loại, trở thành 1 Doanh nghiệp 
có tổng mức sản xuất, gia công và 
kinh doanh thép các loại vào danh 
sách các Doanh nghiệp Thép hàng 
đầu trong cả nước, và nhất là đưa 
SMC trở lại hoạt động sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả từ Quý 4/2015. 

 Có được kết quả này, chúng tôi 
xin trân trọng tri ân Vietcombank  – 
Vietcombank Hồ Chí Minh – và đặc 
biệt là bà Trương Thị Thúy Nga đã 
hết lòng quan tâm, tin tưởng và tạo 
điều kiện thuận lợi cho SMC. Đối 
với chúng tôi, trong hoàn cảnh khó 
khăn thì không có gì quý báu hơn 
là sự hỗ trợ này.

Qua sự kiện này, chúng tôi cũng 
ước mong rằng, đối với các Doanh 
nghiệp có quan hệ tín dụng với 
Vietcombank, khi Doanh nghiệp 
không may gặp phải khó khăn 
do hoàn cảnh khách quan mang 
đến, nhưng họ tiếp tục chứng 
minh được sự nỗ lực, có quyết tâm 
mạnh mẽ, có những giải pháp khả 
thi thì các Doanh nghiệp này cũng 
cần sự hỗ trợ, giúp đỡ quý giá từ 
phía Vietcombank tương tự SMC, 
vì chúng tôi tin rằng trong kinh 
doanh thì phải có lúc thăng/trầm, 
hoặc phải đương đầu với sự may/
rủi ; nhưng tạo và giữ lòng tin lẫn 
nhau thì đó là sự vô giá.

 Cuối cùng, một lần nữa, xin cho 
phép tôi – thay mặt tập thể SMC 
được bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước 
Vietcombank, quý vị lãnh đạo và 
điều hành của Vietcombank, và 
đặc biệt là của cá nhân bà Trương 
Thị Thúy Nga. Chúng tôi cũng 
kỳ vọng sự hỗ trợ, hợp tác giữa 
Vietcombank và SMC sẽ ngày càng 
to lớn hơn và phong phú hơn.

Trân trọng cám ơn! q
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Tại VINAMILK, chúng tôi 
hiểu rằng sự phát triển 
và thành công của một 
doanh nghiệp không chỉ 
là những con số về tài 

chính mà còn là sự gắn kết, đồng 
hành cùng sự phát triển bền vững 
của đất nước, xã hội, cộng đồng và 
các đối tác liên quan. Với nhận định 
đó, VINAMILK luôn đánh giá cao sự 
đồng hành, gắn bó và sự hỗ trợ thiết 
yếu mà Vietcombank nói chung và 
Vietcombank Hồ Chí Minh  nói riêng 
đã dành cho VINAMILK trong suốt 
chặng đường vừa qua.

Triết lý kinh doanh và mục tiêu của 
VINAMILK là không ngừng phát triển 
các hoạt động sản xuất, thương mại và 
dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động 
kinh doanh nhằm: Mang đến nguồn 
sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cho 
người tiêu dùng, mang lại lợi ích bền 
vững cho các cổ đông; không ngừng 
cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, 
thu nhập cho người lao động; làm 
tròn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà 
nước và tích cực gắn kết với các hoạt 
động cộng đồng. Để thực hiện được 
các mục tiêu đó thì không thể thiếu 
sự tư vấn, hỗ trợ về các sản phẩm, 
dịch vụ ngân hàng và các giải pháp tài 
chính mà Vietcombank Hồ Chí Minh 
đã, đang và tiếp tục mang đến cho 
VINAMILK trong suốt chặng đường 
vừa qua và trong chặng đường sắp tới.

Tại Vietcombank Hồ Chí Minh chúng 
tôi nhận thấy phong thái làm việc 

chuyên nghiệp, nhanh chóng và tận 
tâm được thể hiện trong từng cán 
bộ nhân viên; sự nhiệt huyết, đoàn 
kết, tầm nhìn chiến lược và với năng 
lượng luôn tràn đầy của toàn thể Ban 
lãnh đạo. VINAMILK tin tưởng rằng 
đây là những nhân tố quyết định 
đã đưa Vietcombank nói chung và 
Vietcombank Hồ Chí Minh nói riêng 
lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực Tài 
chính – Ngân hàng hiện nay.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập 
Vietcombank Hồ Chí Minh, thay mặt 
Ban lãnh đạo VINAMILK, xin được chia 
vui với Ban giám đốc và toàn thể CBNV 
Vietcombank Hồ Chí Minh thành tựu 
40 năm qua. Kính chúc các đồng chí 
luôn sức khỏe - hạnh phúc - phát triển 
và bền vững. q

MAI KIỀU LIêN – Tổng giám đốc Cty CP Sữa Việt Nam

Vị trí hàng đầu 
trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng
Qua chặng đường 40 năm phát triển, VINAMILK đã trở thành 
công ty sữa số 1 Việt Nam, với các nhà máy và hệ thống phân 
phối trải dài từ Bắc đến Nam, đem đến cho hàng triệu gia đình 
Việt nguồn sản phẩm chất lượng và uy tín.

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

Kỷ Niệm 40 Năm VieTComBaNK Hồ CHí miNH

Kính chào toàn thể Ban lãnh đạo, các cấp 
quản lý và các anh chị CBNV của Vietcombank 
Hồ Chí Minh.

Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm thành lập 
Vietcombank Hồ Chí Minh, tôi xin gửi lời chúc 
mừng chân thành nhất và trân trọng cảm ơn 
sự hợp tác quý báu của Quý ngân hàng trong 
suốt chặng đường vừa qua. Không chỉ cung 
cấp nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện 
đại, Vietcombank Hồ Chí Minh còn đưa ra 
những đề xuất cho khách hàng phù hợp với 
tình hình thị trường Việt Nam tại từng thời 
điểm. Đối với những nhà đầu tư Nhật Bản như 
chúng tôi, Vietcombank Hồ Chí Minh xứng 
đáng là một đối tác rất đáng tin cậy!

Là một doanh nghiệp Nhật Bản, Acecook 
Việt Nam bắt đầu sản xuất và bán mặt hàng mì 
ăn liền ở Việt Nam từ năm 1995 và cho đến nay 
là hơn 20 năm, chúng tôi rất may mắn khi có 
được một đối tác như Vietcombank đã hỗ trợ 
cho chúng tôi, giúp chúng tôi phát triển và trở 
thành nhà sản xuất mì ăn liền số 1 ở thị trường 
Việt Nam.  

Một lần nữa xin nhiệt liệt chúc mừng 
Vietcombank Hồ Chí Minh  tròn 40 tuổi - phát 
triển không ngừng, bền vững và ngày càng 
thành công. Kính chúc cho Vietcombank Hồ 
Chí Minh ngày càng phát triển, kính chúc toàn 
thể Ban lãnh đạo và CBNV của Vietcombank 
Hồ Chí Minh thật nhiều sức khoẻ, an lành và 
hạnh phúc. q

Vietcombank Hồ Chí Minh 
xứng đáng là một đối tác 
rất đáng tin cậy

KAJAWARA JUNIChI
Tổng giám đốc Công ty 
CP Acecook Việt Nam

Thành lập vào năm 1999, 
POMINA hiện nay là một 
chuỗi ba nhà máy luyện 
phôi và cán thép xây dựng 
với tổng công suất mỗi 

năm là 1,1 triệu tấn thép xây dựng 
và 1,5 triệu tấn phôi. POMINA là 
nhà sản xuất thép xây dựng lớn 
nhất Việt Nam, riêng nhà máy luyện 
công suất 1 triệu tấn/năm là nhà 
máy luyện phôi có quy mô lớn nhất 
Đông Nam Á. Năm 2005, POMINA 
đầu tư vào Cty CP Thép POMINA 2 
(POMINA 2) tại KCN Phú Mỹ, tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu, với công suất 500 
ngàn tấn thép xây dựng và 500 
ngàn tấn phôi mỗi năm. Tại thời 
điểm đó, nhà máy thép POMINA 2 
được đầu tư dây chuyền công nghệ 
hiện đại nhất thế giới về sản xuất 
luyện phôi thép của Techint (Italia) 
và dây chuyền sản xuất thép xây 
dựng của  Siemens Vai (Italia). Điểm 
đặc biệt của các dây chuyền này là 
tiết kiệm điện trong quá trình sản 
xuất, cụ thể là 360kw/tấn, trong khi 
các dây chuyền khác là 600kw/tấn.

Kể từ khi thành lập công ty đến nay, 

Vietcombank Hồ Chí Minh và Pomina 
đã trở thành người bạn đồng hành tin 
cậy, thủy chung, gắn bó, nghĩa tình 
trong suốt hơn 10 năm qua.

Điều quan trọng hơn cả là chúng 
tôi luôn được Vietcombank Hồ Chí 
Minh hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn trong 
vay vốn và bảo lãnh tín dụng để triển 
khai kịp thời các dự án, nắm bắt được 
những cơ hội vàng trong đầu tư, sản 
xuất, kinh doanh. Lúc thuận lợi cũng 
như khi gặp khó khăn, chúng tôi luôn 
xác định Vietcombank Hồ Chí Minh 
cũng là một doanh nghiệp – một 
doanh nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực 
tài chính, tiền tệ. Vì thế, trong quan hệ 
tín dụng, chúng tôi luôn thanh toán 
nợ gốc và lãi vay đúng hạn, trước 
hạn, cung cấp kịp thời các thông 
tin, báo cáo theo yêu cầu của ngân 
hàng. Hằng năm, Pomina 2 luôn được 
Vietcombank Hồ Chí Minh xếp loại 
khách hàng có mức độ tín nhiệm cao.

Pomina 2 là doanh nghiệp sử dụng 
đồng vốn hiệu quả nhất để sinh lời 
khi đưa ra những đáp án đúng và 
trúng về thị trường, về sản phẩm 
cao cấp, đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng trong nước và thế giới. Trong 
mối quan hệ với bạn hàng đối tác 
quốc tế, Pomina 2 luôn đặt niềm tin 
về nghiệp vụ thanh toán thương mại 
quốc tế của hệ thống Vietcombank, 
cũng như khả năng tư vấn và xử lý 
các vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong 
quan hệ với đối tác, bạn hàng xuất 
nhập khẩu. Đồng thời Pomina 2 cũng 
là doanh nghiệp đem lại lợi nhuận 
cho ngân hàng với doanh số mua 
bán ngoại tệ đạt mức khá (số liệu 
doanh số thanh toán xuất nhập khẩu 
là 62 triệu USD). Công ty luôn duy trì 
số dư tiền gửi lớn tại Vietcombank 
Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng là một 
trong những doanh nghiệp tiên 
phong trong việc sử dụng các dịch 
vụ, tiện ích của ngân hàng: trên 
90% cán bộ nhân viên được thanh 
toán lương qua tài khoản, mở và sử 
dụng thẻ của Vietcombank Hồ Chí 
Minh, thường xuyên sử dụng dịch vụ 
Internet Banking. Riêng Ban lãnh đạo 
công ty đã sử dụng các loại thẻ quốc 
tế, thuận lợi cho các chuyến đi công 
tác nước ngoài.

40 năm một chặng đường chưa 
phải là dài đối với một doanh nghiệp 
nhưng với những thành công, uy tín 
do Vietcombank Hồ Chí Minh tạo 
dựng được đủ để khẳng định một 
Thương hiệu mang tầm ảnh hưởng 
lớn, một người bạn đồng hành tin 
tưởng đối với các doanh nghiệp 
nói chung, đặc biệt là Pomina 2 nói 
riêng. Chúng tôi tự hào đã đi cùng 
Vietcombank Hồ Chí Minh trong suốt 
những năm qua, chứng kiến bao 
thăng trầm của nền kinh tế thời kỳ 
đổi mới, hội nhập, nhưng nhờ có sự 
hợp tác, gắn bó, nên dù gặp sóng to, 
bão lớn, chúng ta vẫn vượt lên phía 
trước cùng tồn tại, cùng phát triển, 
cùng góp phần hướng đến mục tiêu 
phát triển bền vững, mang lại giá trị 
gia tăng cho xã hội. q

ĐỖ XUÂN ChIỂU - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty Cp Thép POMINA 2

một doanh nghiệp đặc biệt 
trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ

Nhà máy sản xuất thép Pomina
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Sau giải phóng miền Nam thống nhất 
đất nước, một thế hệ doanh nghiệp đã 
được khai sinh ra, trong đó có những cái 
tên như Casumina và Vietcombank Hồ Chí 
Minh. Những người con vừa rời tay súng đã 
lãnh nhận một sứ mệnh mới, cùng nhau xây 
dựng lại quê hương.

Những năm tám mươi của thế kỷ trước, 
Casumina là một trong rất ít những đơn vị 
được quyền xuất nhập khẩu trực tiếp với 
nước ngoài, Vietcombank là ngân hàng duy 
nhất được thanh toán ngoại tệ, Casumina 
đã bén duyên với Vietcombank Hồ Chí Minh 
như thế.

Thời kỳ đầu xuất khẩu của Casumina sang 
Liên Xô và các nước Đông Âu được thanh 
toán qua Vietcombank bằng đồng Rub. Khi 
Hệ thống các nước XHCN tại Đông Âu sụp 
đổ, Casumina chuyển sang xuất khẩu cho 

các nước Hàn Quốc, Đài Loan và những 
đồng Đô la đầu tiên cũng nhờ Vietcombank 
Hồ Chí Minh giữ hộ. Casumina tiếp bước 
sang Nhật Bản rồi châu Âu và ngày nay là 
Mỹ. Mỗi bước ra năm châu của Casumina 
luôn có Vietcombank cùng sánh bước.

Bén duyên từ thanh toán ngoại tệ, 
những năm chín mươi, Casumina lựa chọn 
Vietcombank Hồ Chí Minh là nơi cung cấp 
nguồn vốn tín dụng, cũng từ đây hai bên 
cùng chung một con thuyền, đồng hành 
qua những thăng trầm của đời sống kinh tế. 

Bốn mươi năm, cả hai đều trưởng thành 
và thành công rực rỡ, cùng mang trọng 
trách là những Thương hiệu Quốc gia - 
Vietnam Value.

Nhìn lại chặng đường bốn mươi năm 
ấy, Casumina với Vietcombank Hồ Chí 
Minh đã có “biết bao nhiêu tình”, cùng 

vượt qua thăng trầm, chia sẻ những khó 
khăn, thấu hiểu những cơ hội và tin 
tưởng những con người.

Con đường phía trước của Vietcombank 
và của chúng ta rất sáng lạn, Casumina luôn 
tin tưởng vào Vietcombank Hồ Chí Minh, 
thương hiệu của một màu xanh hy vọng, hy 
vọng cùng nhau vươn đến những chân trời 
thành công mới.

Đã tin tưởng là gửi trao trọn vẹn
Đã lựa chọn sẽ ươm mầm hy vọng
Vietcombank chung một niềm tin
Cho tương lai vững vàng phía trước. q 

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

Kỷ Niệm 40 Năm VieTComBaNK Hồ CHí miNH

Kính gửi các anh chị em cán bộ, 
nhân viên Vietcombank Hồ Chí 
Minh!

Nhân kỷ niệm lần thứ 40 Ngày 
thành lập Vietcombank Hồ Chí 

Minh, hơn 30 ngàn cán bộ và công nhân 
viên Công ty Cổ phần Đầu tư Thái  Bình (TBS 
Group) xin chân thành gửi đến Quý anh chị 
em lời chúc mừng nồng nhiệt.

Cách đây 27 năm, trong những ngày đầu 
khởi nghiệp với biết bao khó khăn, nhất là 
về tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Thái 
Bình thật may mắn sớm nhận được sự hỗ 
trợ chí tình của Vietcombank Hồ Chí Minh, 
để vững tâm tham gia vào ngành hàng da 
giày xuất khẩu, được Chính phủ đánh giá có 
nhiều triển vọng và tương lai sẽ đóng góp 
tích cực với nền kinh tế nước nhà. Và trong 
suốt những năm qua, Vietcombank Hồ Chí 
Minh luôn luôn là người bạn thủy chung, 
đồng hành với từng bước đường đi lên của 

chúng tôi, cung cấp cho Doanh nghiệp đầy 
đủ và kịp thời các khoản tín dụng quý giá, 
đồng thời hỗ trợ những kiến thức, kỹ năng 
nghiệp vụ chuyên ngành cần thiết và đặc 
biệt là khá nhiều thông tin bổ ích về giao 
dịch tín dụng hay thương mại quốc tế… Tất 
cả các dịch vụ cũng như sự giúp đỡ ấy càng 
đáng quý hơn khi đều xuất phát từ một 
quan điểm phục vụ mẫu mực, một trình 
độ chuyên nghiệp cùng mối quan hệ thân 
thiện, tin cậy. Có thể nói mỗi chặng đường 
trưởng thành của Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thái  Bình trước đây và TBS Group sau này 
đều gắn liền với sự đồng cảm, sẻ chia đầy 
trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ nhân 
viên Vietcombank Hồ Chí Minh. Điều đó 
cũng có nghĩa các anh chị thường xuyên là 
chỗ dựa tin cậy, là nguồn động viên to lớn 
và cả niềm tin sâu sắc đối với đông đảo cán 
bộ, công nhân viên Tập đoàn chúng tôi trên 
hành trình phát triển và hội nhập ngày càng 

sâu rộng. 
Nhân ngày lịch sử trọng đại này của 

Vietcombank Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, 
công nhân viên TBS Group xin thân thiết gửi 
đến các anh chị lòng biết ơn sâu nặng, kính 
chúc Ngân hàng không ngừng phát triển và 
tiếp tục làm tròn sứ mệnh cao cả, vẻ vang 
mà Đảng, Chính phủ cùng nhân dân giao 
phó, chúc cho mối quan hệ Vietcombank Hồ 
Chí Minh và TBS Group mãi mãi ấm áp, mẫu 
mực, sáng trong. q

NGUYỄN ĐỨC ThUẤN - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình

PhẠM hỒNG PhÚ - Tổng giám đốc Casumina

mối quan hệ mãi mãi 
ấm áp, mẫu mực, sáng trong

Năm nay là năm thứ 
53 Vietcombank kỷ 
niệm ngày thành lập 
và cũng là năm mà 
Vietcombank Hồ Chí 

Minh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 
40 của mình. Trong ngần ấy năm 
thì tính đến nay, tôi đã có 15 năm 
được làm việc với Vietcombank 
nói chung và 6 năm liên tục được 
là khách hàng thân thiết của 
Vietcombank Hồ Chí Minh. Thời 
gian gắn bó đó tuy không dài như 
nhiều khách hàng khác, nhưng với 
tôi, cũng đủ trải nghiệm để nói về 
uy tín và chất lượng phục vụ của 
Vietcombank và Vietcombank Hồ 
Chí Minh. Mặc dù vậy, có lẽ cũng 
không cần phải nói nhiều, vì ai 
cũng biết Vietcombank Hồ Chí 
Minh luôn dẫn đầu trong hệ thống 
Vietcombank toàn quốc. Mà trong 
khi đó, Vietcombank lại là ngân 
hàng của Việt Nam luôn có được 
rating cao nhất của các tổ chức tư 
vấn thẩm định uy tín trên thế giới 
(S&P, Moody’s...) và là ngân hàng 
duy nhất của Việt Nam được lọt 
vào Top 500 ngân hàng tốt nhất 
thế giới do tạp chí quốc tế mà ai 
làm trong ngành banking cũng 
biết, đó là The Banker bình chọn 
và công bố.

Tuy nhiên, cảm nhận riêng về 
Vietcombank Hồ Chí Minh mà tôi và 
tôi tin, cũng như nhiều khách hàng 
khác muốn nói có thể gói gọn trong 
6 chữ “Thân thương, trẻ trung và 
chuyên nghiệp”. Trong ngần ấy năm 
hợp tác, tất cả những gì anh chị em ở 

Vietcombank Hồ Chí Minh dành cho 
tôi không chỉ đóng khung trong sự 
quan tâm ân cần của mối quan hệ 
“đối tác khách hàng”, “nhà cung cấp 
dịch vụ-người sử dụng dịch vụ”, mà 
vượt lên trên đó là tình cảm bạn bè 
thật thân thiết. Đó là cảm giác thật 
thích thú mỗi khi nhận được tấm 
thiệp chúc mừng với thiết kế sang 
trọng, độc đáo và thật bất ngờ khi 
biết rằng sự độc đáo đó tưởng như 
nhỏ nhoi đó lại bắt nguồn từ chính ý 

tưởng của người lãnh đạo cao nhất, 
chị Trương Thị Thuý Nga - Giám đốc 
Vietcombank Hồ Chí Minh. 

Chị đã cho tôi cảm giác ấm áp khi 
lần đầu gặp chị. Một người phụ nữ 
đứng tuổi nhưng vẫn còn nguyên sự 
xinh đẹp và duyên dáng với giọng 
nói miền Trung nhẹ nhàng nhưng ẩn 
chứa trong đó là sự trẻ trung, năng 
động và quyết đoán. Càng làm việc 
nhiều và tiếp xúc nhiều với anh chị 
em Vietcombank Hồ Chí Minh, tôi 
càng hiểu thêm về những tâm huyết 
và tình yêu chị dành cho công việc 
và cho đơn vị. Bởi lẽ, nếu không vì 
tâm huyết và tình yêu đó  thì trong 
sự bận rộn vô cùng của CEO một 
doanh nghiệp lớn như Vietcombank 
Hồ Chí Minh thì không thể dành ra 
được thời gian cho những công việc 
“tỉ mỉ” như thiết kế thiệp chúc mừng 
khách hàng... Nhưng cũng chính từ 
sự tỉ mỉ đó lại đã đem đến sự gắn 
bó lớn lao của biết bao khách hàng, 
điều không thể thiếu được đối với 
mỗi doanh nghiệp.

Và từ những thành công của 
Vietcombank Hồ Chí Minh mà chị 
chính là vị “Kiến trúc sư trưởng”, tôi 
hiểu rằng thành công lớn nhất và 
điều tâm đắc nhất của chị chính 
là đã thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt 
huyết trong mỗi thành viên của 
Vietcombank Hồ Chí Minh. 

Chúc chị và tất cả anh chị em 
Vietcombank Hồ Chí Minh luôn giữ 
mãi ngọn lửa đó để thắp lên tiếp 
những thành công mới của mình và 
để ngọn lửa đó mãi mãi truyền sự ấm 
áp đến với mỗi khách hàng...”. q

CAO hOÀI DưƠNG - Thành viên HĐTV - 
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam

Thân thương, trẻ trung 
và chuyên nghiệp

Cao Hoài Dương - Thành viên HĐTV - Tổng Giám đốc, Tổng công ty Dầu Việt Nam

Vietcombank Hồ Chí Minh – Casumina: 

Chung một niềm tin
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đổi hay thúc giục ngân hàng nước 
nhập khẩu thanh toán cho nhà xuất 
khẩu. Trong những năm đầu 2000, 
những yếu tố này là một lợi thế lớn 
vì tôi nhớ lúc đó nhiều khi người 
mua đã lấy chứng từ rồi mà không 
ít ngân hàng nhờ thu của Viêt Nam 
còn không biết cách đòi tiền quyết 
liệt. Với Vietcombank thì khác, họ 
gọi điện qua ngân hàng nhập khẩu 
đòi tiền, họ thúc giục mạnh mẽ và 
người mua phải thanh toán ngay 
lập tức cho nhà xuất khẩu. 

Với các lợi thế đó của ngân 
hàng, vì là Cty xuất khẩu, Phúc 
Sinh đã xác định sẽ luôn nỗ lực 
cùng đồng hành làm việc, gắn 
bó với Vietcombank. Ban đầu, 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh 
cũng có sự thận trọng nhất định 
trong mối quan hệ với các doanh 
nghiệp mới. Họ cấp hạn mức tín 
dụng chiết khẩu nhỏ, dưới 100 
ngàn USD. Tuy nhiên với công việc 
xuất khẩu phát triển mạnh mẽ và 
kết quả kinh doanh không ngừng 
tăng trưởng, chúng tôi thuyết phục 
Ngân hàng mở room tăng hạn mức 
cho chúng tôi cao hơn. Một điều 
nữa là trong vấn đề thanh toán 
quốc tế, Vietcombank luôn có các 
cán bộ quản lý tới các nhân viên 
am hiểu nghiệp vụ ngân hàng và 
nghiệp vụ thanh toán quốc tế giúp 

và tư vấn cho các Cty xuất khẩu 
hiểu và biết hơn vai trò và quyền lợi 
của mình, cũng như đã nói ở trên là 
giúp đối tác của Vietcombank đàm 

KHởi đầu mộT mối quaN Hệ B2B
Tôi vẫn nhớ đó là năm 2004, khi 

Phúc Sinh vẫn đang là Công ty xuất 
khẩu quy mô nhỏ và mới chỉ được 
thành lập, hoạt động trong vòng 
3 năm. Mặt hàng xuất khẩu chính 
của chúng tôi là xuất khẩu hàng 
nông sản, mặt khác lại là của doanh 
nghiệp tư nhân nên vay tiền từ các 
tổ chức tín dụng rất khó. 

Mặc dù hoạt động chưa lâu, 
nhưng kinh nghiệm và các mối 
quan hệ đã được thiết lập nhiều 
năm trong ngành cũng giúp chúng 
tôi có nhiều thông tin. Chúng 
tôi nghe bạn bè trong ngân hàng 
chia sẻ là Vietcombank rất hỗ 
trợ cho các Công ty xuất khẩu. 
Cầm trong tay bộ chứng từ xuất 
khẩu, tôi đến Vietcombank TP. Hồ 
Chí Minh với mong muốn chiết 
khấu được bộ chứng từ hay vay 
tiền trên lô hàng đã xuất. Lúc đó 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh ở 
cùng với Ngân hàng Nhà nước 
ở địa chỉ cũ là 17 Bến Chương 
Dương, nay là Đại lộ Võ Văn Kiệt. 
Chúng tôi được các anh chị lãnh 
đạo phòng Nhập khẩu hướng dẫn 
hồ sơ, kiểm tra hãng tàu, kiểm tra 
công ty rất kỹ lưỡng và cái duyên 
bén nợ với Vietcombank TP. Hồ Chí 
Minh từ ngày ấy.

Như đã chia sẻ, đầu những năm 

2000, các công ty tư nhân rất khó 
vay tiền và việc thuyết phục được 
ngân hàng cho mình vay tiền đòi 
hỏi rất nhiều công sức. Bạn phải 
có thế chấp hay bảo lãnh mà hai 
cái đó Phúc Sinh đều không có. 
Tuy nhiên Vietcombank là Ngân 

hàng Nhà nước nhưng tư duy 
họ khá hiện đại và đi trước thị 
trường. Một trong những điều 
đó là Vietcombank không chỉ có 
chính sách cho vay xuất khẩu 
mà họ còn rất cố gắng cho các 
công ty xuất khẩu tư nhân vay 
tiền. Chúng tôi có thể thế chấp 
bằng bộ chứng từ hay các tài sản 
nếu có. Nếu có bộ chứng từ họ 
sẽ chiết khấu với tỷ lệ khá cao và 
rất thuận lợi cho việc xuất khẩu. 
Vietcombank cũng là ngân hàng 
thanh toán quốc tế hàng đầu với 
mạng lưới ngân hàng đại lý dày 
đặc.

KiNH NGHiệm Và am Hiểu 
KiNH DoaNH quốC Tế: 
lợi THế Của VieTComBaNK

Nếu bạn kinh doanh lĩnh 
vực xuất khẩu, làm việc với 
Vietcombank sẽ có khá nhiều cái 
lợi: Lợi thứ nhất là họ rất phù hợp 
với việc tài trợ xuất khẩu thông qua 
việc chiết khấu tỷ lệ cao cho các bộ 
chứng từ thanh toán. Cái lợi thứ hai 
là họ rất chuyên nghiệp trong vai 
trò là ngân hàng nhờ thu hay ngân 
hàng làm nhiệm vụ thu tiền thanh 
toán cho nhà xuất khẩu. Họ có 
quan hệ đại lý với hầu hết các ngân 
hàng lớn nhất nước sở tại, và vì 
có quan hệ đại lý họ dễ dàng trao 

phán và đòi được tiền nhanh hơn. 
Các Cty học được rất nhiều từ chính 
những nhân viên của ngân hàng. 
Đến những năm 2005, có thời điểm 
Cty chúng tôi xuất được khoảng 50 
triệu USD và phần lớn là có sự hỗ 
trợ tín dụng từ Vietcombank.

luôN đồNG HàNH 
CùNG DoaNH NGHiệp

Năm 2005, chúng tôi xây nhà 
máy tiêu sạch, là doanh nghiệp 
Việt Nam duy nhất có nhà máy 
tiêu sạch lúc đó, bên cạnh một vài 
nhà máy của các doanh nghiệp 
nước ngoài đặt tại Việt Nam. 
Khi kế hoạch chúng tôi đưa ra, 
Vietcombank rất hào hứng cho 
chúng tôi vay tiền đầu tư. Đến năm 
2007, Phúc Sinh xây dựng tiếp nhà 
máy mới – Nhà máy tiêu tiệt trùng 
đầu tiên của doanh nghiệp Việt 
Nam. Vietcombank cũng hào hứng 
cho vay và 5 năm sau chúng tôi đã 
trả hết nợ. 

 Tiếp đó, khi xây dựng nhà máy 
cà phê, Vietcombank lại cũng cho 
chúng tôi vay. Nhờ những khoản 
vay đầu tư dài hạn này, tạo một 
nền tảng bền vững với quy mô 
ngày càng rộng mở, cung cấp các 
mặt hàng với công suất và chất 
lượng cao, Công ty chúng tôi đã 
phát triển rất nhanh từ năm 2008. 
Càng phát triển, càng nhiều đơn 
hàng, chúng tôi lại cần vốn để 
mua hàng xuất khẩu. Lúc đó thì 
Vietcombank đã xem xét kỹ lưỡng 
và cho chúng tôi vay nhiều tiền 
hơn. Mặc dù có quan hệ tín dụng 
đã đạt mức thân thiết và là khách 
hàng truyền thống, họ vẫn đánh 
giá định mức tín nhiệm Phúc Sinh 
kỹ càng dựa trên việc thực hiện 
cam kết tốt trong hiện tại và quá 
khứ. Chúng tôi có tiền nhiều hơn, vì 
vậy chúng tôi mua được nhiều 
hàng và bán cho khách hàng với 
số lượng lớn. Doanh số  những 
năm 2010 đến 2015 đã tăng lên 
rất nhiều, từ 130 triệu USD đến 
năm 2015 doanh số của chúng tôi 
là 250 triệu USD. Đây có thể xem 
là mức tăng trưởng vượt bậc nếu 
so với 250 ngàn USD doanh số 
của ngày đầu thành lập 2001. q

CHữ TíN SốNG CòN 
làm với Vietcombank chúng tôi có được 1 dịch 
vụ tốt. chúng tôi thực sự là khách hàng chứ 
không có cảm giác phải đi vay, cầu cạnh và 
họ làm chúng tôi tin tưởng một khi họ đã cam 
kết. còn nhớ, khi chị nga lúc đó là phó gĐ 
Vietcombank tp. hồ chí minh lúc đó gọi cho 
tôi giải thích hợp đồng vay tiền cá nhân khi 
tôi mua nhà một cách rất tận tình làm tôi có 
cảm giác tin cậy cho đến những năm tháng 
khủng hoảng họ luôn thực hiện mọi cam kết 
mặc dù không phải dễ dàng chút nào. Và họ 
đã làm được. Điều đó giúp cty chúng tôi cũng 
giữ được cam kết với khách hàng và cũng 
tạo rất nhiều thuận lợi cho cty chúng tôi kinh 
doanh về sau.

 có thể nói Vietcombank tp. hồ chí minh 
luôn đồng hành với chúng tôi trong mọi ngả 
đường kinh doanh, từ thương mại xuất khẩu, 
xây nhà máy, chuyển khẩu và rất nhiều hoạt 
động cá nhân khác nữa. chúng tôi luôn trân 
trọng, gìn giữ mối quan hệ Win-Win này và 
cũng vì vậy, không ngừng nỗ lực kinh doanh 
bền vững để khẳng định chữ tín sống còn 
trong tâm thức kinh doanh của mọi đối tác 
với phúc Sinh, trong đó có Vietcombank tp. 
hồ chí minh.

12 năm Vietcombank Hồ Chí Minh 
đồng hành cùng phúc Sinh

PhAN MINh ThÔNG - Chủ tịch HĐQT – TGĐ CTCP Phúc Sinh, 
Phó Chủ tịch Hiệp hội Tiêu Việt Nam

LBT: Trong 15 năm kể từ ngày thành lập đến phát triển và nhiều năm giữ vị trí số 1 xuất khẩu ngành tiêu 
Việt Nam, Công ty cổ phần (CTCP) Phúc Sinh có đến 12 năm thiết lập và giữ mối quan hệ toàn diện cùng 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh. Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT, TGĐ CTCP Phúc Sinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Tiêu Việt Nam chia sẻ về mối quan hệ hơn 1 thập kỉ gắn bó này. 

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

Kỷ Niệm 40 Năm VieTComBaNK Hồ CHí miNH

Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT, TGĐ CTCP Phúc Sinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Tiêu Việt Nam
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Ngày 1/11/1976, Ngân 
hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - 
Chi nhánh TP. HCM 
(Vietcombank Hồ Chí 

Minh) chính thức thành lập và đi 
vào hoạt động. Nhìn lại chặng 
đường gian nan trong thời kỳ tái 
thiết đất nước, một Vietcombank 
Hồ Chí Minh non yếu phải đối mặt 
với biết bao vấn đề như nguồn 
vốn hạn chế, nguồn nhân lực thiếu 
hụt, cơ sở vật chất nghèo nàn, 
khách hàng thiếu thốn nguyên 
liệu sản xuất... nhưng không vì thế 
ảnh hưởng đến tinh thần của lãnh 
đạo cùng CBNV nơi đây. Với chiến 
lược đúng đắn, những người mở 
đường đã tự tin từng bước đưa 
Vietcombank Hồ Chí Minh vượt qua 
giai đoạn khủng hoảng, khó khăn, 
dần khẳng định niềm tin với khách 
hàng bằng chính sự phục vụ tận 
tâm và thân thiện.

Trải qua chặng đường lịch sử 
50 năm hình thành và phát triển, 
Vietcombank luôn được coi là một 
trong những ngân hàng thương mại 
chủ lực của Nhà nước, bám sát và 
thực hiện theo đúng các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, 
của Ngân hàng Nhà nước; Theo đó, 
Vietcombank Hồ Chí Minh luôn đi 
đầu trong chiến lược đồng hành cùng 
thành phố, phát triển cùng doanh 
nghiệp và gắn kết cùng cộng đồng 
thông qua các hoạt động như: Tham 
gia tích cực chương trình kích cầu hỗ 
trợ lãi suất (4%) theo Quyết định 131 
của NHNN năm 2009 với doanh số 
giải ngân 10.000 tỷ đồng; Tập trung 

vốn cho vay xuất nhập khẩu, tài trợ 
thương mại, doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, công nghiệp phụ trợ... cho các 
nhóm ngành ưu tiên theo Nghị quyết 
02 của Chính phủ với trên 35% trên 
tổng dư nợ và là chi nhánh dẫn đầu 
địa bàn trong chương trình cho vay 
nhà ở xã hội gói 30.000 tỷ đồng. 
Không những thế, Vietcombank Hồ 
Chí Minh còn là chi nhánh được tin 
cậy trong việc hỗ trợ tái cấu trúc ngân 
hàng qua các thời kỳ khủng hoảng 
tài chính vừa qua. Có thể thấy, với sứ 
mệnh cao cả cùng vị thế lớn mạnh, 
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt 
Nam - Chi nhánh TP.HCM luôn khẳng 
định vị trí và vai trò dẫn đầu trong 
ngành tài chính tiền tệ tại trung tâm 
kinh tế trọng tâm lớn nhất nước, luôn 
là địa chỉ đáng tin cậy của khách hàng 
trong và ngoài nước trên hành trình 
phát triển và hội nhập của TP.HCM 
trong suốt 40 năm qua.

Trong bước chuyển mình hướng 
tới một tập đoàn tài chính mang tầm 
cỡ khu vực, Vietcombank nói chung 
và Vietcombank Hồ Chí Minh nói 
riêng xác định phải nâng cao chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, 
kiến tạo được những sản phẩm mới, 
giải pháp mới phù hợp với người tiêu 
dùng. Đây cũng là một cách thiết 
thực để thể hiện mục tiêu đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng và trách 
nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. 
Mặc dù nền kinh tế trong những năm 
gần đây chưa thực sự khởi sắc và 
còn đối mặt nhiều khó khăn, thách 
thức trong lĩnh vực Tài chính – Ngân 
hàng, nhưng Vietcombank Hồ Chí 
Minh vẫn giữ vững vị thế, kịp thời xử 
lý các khoản nợ xấu, nâng cao chất 
lượng tài sản và tăng cường công 
tác quản trị. Trong môi trường như 
vậy, Vietcombank Hồ Chí Minh ưu 
tiên rà soát chất lượng tài sản nhằm 
nâng cao năng lực tài chính cũng 
như hạn chế rủi ro phát sinh; tăng 
cường các biện pháp thu hồi nợ; khai 
thác lợi thế cạnh tranh của mỗi mảng 
nghiệp vụ nhằm tối đa hóa lợi nhuận 
và đảm bảo duy trì, củng cố năng 
lực cạnh tranh; nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ và chính nơi đây - 
Vietcombank Hồ Chí Minh luôn tự 
hào là cái nôi đào tạo đội ngũ quản 
lý chuẩn mực cho các chi nhánh trên 
địa bàn thành phố qua các thời kỳ. 
Vietcombank Hồ Chí Minh luôn quan 
tâm đến mô hình tổ chức, đội ngũ 
và con người phù hợp với một ngân 
hàng hiện đại và khả năng của mỗi cá 
nhân; đánh giá và thực hiện các giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động để tăng cường lành mạnh hóa 
và duy trì con đường phát triển bền 
vững; mở rộng mạng lưới hoạt động 
tại những địa bàn tiềm năng; nâng 
cấp hệ thống công nghệ thông tin 
cũng là giải pháp quan trọng trong 
năm 2016 và những năm kế tiếp. 

Với mục tiêu hướng đến một Ngân 
hàng Xanh, phát triển bền vững vì 
cộng đồng và hướng tới cộng đồng, 
Vietcombank Hồ Chí Minh không 
ngừng phát triển các sản phẩm, dịch 
vụ để đám ứng mọi nhu cầu của 
khách hàng. Đối với Vietcombank Hồ 
Chí Minh, chữ “Tín” chính là kim chỉ 
nam, chữ “Tâm” là nhiệt huyết cùng 
với sự tận tâm cống hiến, hết mình 
phục vụ khách hàng của mỗi cá nhân 
để làm nên một tập thể vững mạnh 
và đem lại những giá trị thiết thực, lâu 
dài trong sự nghiệp phát triển, chăm 
sóc cộng đồng, góp phần nâng cao 
chất lượng đời sống người dân.

Nhìn lại chặng đường gần nửa thế 
kỷ - 40 năm, các thế hệ Vietcombank 
Hồ Chí Minh luôn tự hào về những 
thành quả đã đạt được, nỗ lực đưa 

Vietcombank trở thành Ngân hàng 
thương mại số 1 Việt Nam. Và chắc 
chắn niềm tự hào ấy sẽ còn lan tỏa 
hơn nữa bởi tình đoàn kết của tập 
thể Ban lãnh đạo, cùng với sự đồng 
thuận trên dưới một lòng của toàn 
thể cán bộ nhân viên Vietcombank 
Hồ Chí Minh. Minh chứng rõ rệt nhất 
chính là những con số đáng nhớ khi 
tổng tài sản đạt trên 100.000 tỷ đồng; 
Huy động vốn từ nền kinh tế đạt 
trên 81.000 tỷ đồng; Dư nợ cho vay 
hơn 60.000 tỷ đồng; Chất lượng tín 
dụng (nợ xấu nhóm 3, 4, 5) luôn được 
kiểm soát dưới 1,3%; Doanh số thanh 
toán xuất nhập khẩu hàng năm đạt 
10 tỷ USD/năm; Doanh số mua bán 
ngoại tệ đạt 12 tỷ USD/năm; Tổng số 
lượng khách hàng đạt hơn 700.000; 
Lợi nhuận trên 2.000 tỷ VNĐ/năm. 
Những con số hiện hữu nêu trên 
không chỉ cho thấy sự chuyển mình 
hoàn toàn từ một Chi nhánh non trẻ 
trong những ngày đầu thành lập, mà 
giờ đây khi nhắc đến thương hiệu 
Vietcombank Hồ Chí Minh ai cũng 
thấy được sự hùng mạnh, vững chắc 

mà tập thể Vietcombank Hồ Chí Minh 
đã dốc sức dựng xây để được như 
hôm nay.

“Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, 
và ngày mai cũng không có điều 
gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, 
mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.” - Jack 
Ma, câu nói ấy như tiếp thêm ngọn 
lửa nhiệt huyết để mỗi thành viên 
Vietcombank Hồ Chí Minh không 
ngừng nỗ lực, tiếp tục giữ vững vị thế 
mà bao lớp người đi trước đã nung 
đúc. Bước sang một chu kỳ tăng 
trưởng mới với bao thử thách phải 
đối mặt, Ban giám đốc Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh TP. Hồ Chí Minh đã hoạch định 
cho mình những bước đi cụ thể cho 
từng giai đoạn phát triển, phấn đấu 
chinh phục những mục tiêu đã đề ra, 
góp phần vững mạnh vào chiến lược 
đưa thương hiệu Vietcombank trở 
thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, và 
là một trong 300 tập đoàn Tài chính 
ngân hàng lớn nhất thế giới được 
quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt 
nhất vào năm 2020. q

TRưƠNG ThỊ ThÚY NGA - Phó TGĐ Vietcombank, 
kiêm Giám đốc Vietcombank Hồ Chí Minh

40 năm khẳng định vị thế 
một thương hiệu

Kỷ Niệm 40 Năm VieTComBaNK Hồ CHí miNH

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

Vietcombank Hồ Chí Minh 2014 - Ban giám đốc và các trưởng phòng
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Vietcombank Hồ Chí Minh 
là một cơ sở Ngân hàng 
thương mại đặc biệt, ít 
có cơ sở NHTM nào khác 
ở Việt Nam sánh được, 

đó là sự tồn tại và phát triển của nó 
luôn gắn kết chặt chẽ với sự phát 
triển đi lên của thành phố Hồ Chí 
Minh từ sau ngày 30/4/1975 lịch sử 
đến nay. Đây là một địa danh nổi 
tiếng của đất Sài Gòn - Gia Định 
xưa, từ trong cơ chế kinh tế kế 
hoạch tập trung bao cấp tạo nên 
những điều bất lợi khó khăn cho 
đời sống kinh tế xã hội nơi đây; 
nhưng với tư duy kinh tế mới phù 
hợp với thực tiễn hoạt động kinh 
tế thị trường từ lâu của vùng đất 
phương Nam này, Sài Gòn - Gia 
Định xưa rồi đến TP.HCM khi đất 
nước thống nhất đã vượt lên bao 
thử thách khó khăn để phát triển 
tiến tới phồn vịnh, ló dần dáng 
vóc của “hòn ngọc Viễn Đông” 
ngày nay… Trong sự phát triển đó, 
Vietcombank Hồ Chí Minh là một 
nhân tố tài chính – tiền tệ luôn gắn 
bó với thành phố, với mọi tầng lớp 
cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 
bàn để phục vụ nhiệm vụ kinh tế 
xã hội đầy gian nan thử thách. Rõ 
ràng Vietcombank Hồ Chí Minh 
tồn tại và phát triển đến ngày nay, 
trở thành một cơ sở NHTM bậc 

nhất trong hệ thống Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương VN và của cả 
hệ thống các ngân hàng ở nước ta. 
Đó là một niềm tự hào, vinh quang 
nhưng đầy gian nan thử thách…

Là một trong những nhà 
lãnh đạo có trách nhiệm của 
Vietcombank trên 50 năm gắn bó, 
tôi theo sát từng bước đi lên của 
Vietcombank Hồ Chí Minh không 
những từ Hội sở của Vietcombank 
Trung ương gắn kết mà cũng đã 
từng có thời kỳ xông pha lăn lộn 

cùng chi nhánh trong giai đoạn 
chuyển đổi cam go nhất của 
Vietcombank. Tôi thấy những nhà 
lãnh đạo của Vietcombank Hồ Chí 
Minh qua các thời kỳ kế tiếp các 
thế hệ trong suốt chặng đường 40 
năm qua, đặc biệt là những thời kỳ 
khó khăn nhất trước đây, luôn luôn 
đặt nhiệm vụ chính trị phục vụ đất 
nước, phục vụ nhân dân, phục vụ 
mọi tầng lớp cộng đồng sản xuất 
kinh doanh để phát triển như ngày 
nay, làm tiêu chí hoạt động đầu 
tiên. Họ đã và đang làm việc suốt 
ngày đêm, đi sâu đi sát mọi cơ sở 
của thành phố này, mang tính dấn 
thân, cống hiến và phục vụ. Trong 
điều kiện đất nước nói chung và 
thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, 
còn bị hạn chế bởi nền pháp trị 
từ khâu lập pháp, tư pháp rồi đến 
hành pháp luôn có những “độ vênh 
nhau”; lại còn thêm các chính sách, 
cơ chế sản xuất kinh doanh chưa 
phù hợp hoàn toàn với nền kinh tế 
thị trường mở cửa và hội nhập, nên 
hoạt động ngân hang có nhiều bất 
cập rủi ro không tránh khỏi. Chính 
đây là điều khó khăn thử thách to 
lớn đối với Vietcombank Hồ Chí 
Minh, một đơn vị ngân hàng cơ 
sở luôn có trách nhiệm trong thời 
kỳ kế hoạch tập trung bao cấp và 
luôn đi đầu trong hoạt động đổi 
mới ngân hàng, với tâm thế: “chiến 
trường im tiếng súng, thương 
trường đạn vẫn bay”….

Theo tiên liệu của tôi, cùng với 
sự trường tồn của đất nước Việt 
Nam yêu dấu; của thành phố Hồ 

Chí Minh – Sài Gòn anh hùng, thì 
định chế Chi nhánh NHTM Ngoại 
thương mang tên Vietcombank Hồ 
Chí Minh này cũng sẽ trụ vững để 
mãi mãi trường tồn. Nói rộng ra, 
cho đến khi nào cuộc sống hiện đại 
của loài người vẫn cần tới tiền tệ 
và dịch vụ ngân hàng, và sự phát 
triển đi lên của đất nước ta, của 
thành phố đất phương Nam này 
vẫn cần đến dịch vụ ngân hàng, thì 
thương hiệu ngân hàng số 1 của 
Việt Nam là Vietcombank, trong đó 
có Vietcombank Hồ Chí Minh, vẫn 
tiếp tục tồn tại và phát triển đi lên 
mãi mãi…

Trong thời đại hợp tác giao 
thương kinh tế quốc tế, phát triển 
ngày càng sâu rộng như ngày nay, 
cần có các cơ sở NHTM lớn nhất, 
mạnh nhất nước là một yêu cầu 
khách quan của hội nhập. Nếu ai 
đó muốn làm “tinh gọn” theo kiểu 
cộng trừ số học một bộ máy NHTM 
cơ sở không gắn kết với một địa 
danh nổi tiếng như thành phố Hồ 
Chí Minh, thì đó là sự tính toán sai 
lầm, thiển cận. Nói cách khác, hệ 

thống các NHTM Việt Nam cần thiết 
phải xác lập đủ các dạng NHTM cơ 
sở, có loại đại quy mô, mà cũng có 
các loại hạng trung, hạng vừa và 
cả nhỏ lẻ. Rất mừng là hệ thống 
Vietcombank của chúng ta đã thiết 
kế các cơ sở NHTM Vietcombank 
tại thành phố theo hướng đa dạng 
trên, mà Vietcombank Hồ Chí Minh 
là cơ sở lớn mạnh nhất. 

Thật là một thời đã qua, một thời 
đáng nhớ! Bốn mươi năm tồn tại 
và phát triển của  Vietcombank Hồ 
Chí Minh đến nay với cơ ngơi tòa 
nhà đồ sộ, cơ sở vật chất kỹ thuật 
ngang tầm khu vực và thế giới, 
tiến hành hoạt động đủ các loại 
nghiệp vụ kinh doanh đa dạng, bề 
thế và có hiệu quả cao; suốt trong 
chặng đường 40 năm hoạt động 
ngân hàng qua mỗi thời kỳ đều 
tiến bộ vượt bậc, năm sau tốt hơn 
năm trước; trên một địa bàn đầy sôi 
động và nhạy cảm của kinh tế thị 
trường, quả là một chiến công đổ 
bao mồ hôi nước mắt của các thế 
hệ Con Người Vietcombank. Đó là 
kết quả của cả quá trình tìm kiếm 

ý tưởng, đề xuất tư duy, mạnh dạn 
sáng tạo cùng với ý thức lao động 
hăng say quên mình vì công cuộc 
đổi mới của đất nước cũng như của 
thành phố do Đảng lãnh đạo, mà 
đội ngũ lãnh đạo điều hành cũng 
như tập thể cán bộ nhân viên của 
Vietcombank Hồ Chí Minh đã hiến 
dâng. Đây là điều mà dù có trái tim 
lạnh giá đến mấy cũng đều cảm 
nhận. Nhớ lại có biết bao biện pháp 
triển khai cơ chế chính sách nghiệp 
vụ ngân hàng đối ngoại đã được 
hoạch định và thực thi nơi đây. 
Không ít giải pháp loại hình nghiệp 
vụ chuyên môn mà Vietcombank 
Hồ Chí Minh đã làm mang tính thí 
điểm mở đường trong hoạt động 
kinh doanh ngân hàng ở nước ta, 
dần dần được khẳng định phù hợp 
với tiến trình hội nhập ngày nay.

Quả là:
40 năm một chặng đường,
Vinh quang gian khó đan xen rối 

bời
Vietcombank của ta ơi!
Vững vàng tiến bước xây đời 

tương lai… q

NGUYỄN DUY LỘ - Nguyên PTGĐ thứ nhất Vietcombank 
kiêm Giám đốc  Vietcombank Hồ Chí Minh

Một chặng đường vinh quang 
nhưng đầy gian nan thử thách

Tính đến cuối năm 2016 này, 
Vietcombank Hồ Chí Minh, đã 
trải qua chặng đường 40 năm 
tồn tại và phát triển.

Kỷ Niệm 40 Năm VieTComBaNK Hồ CHí miNH

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

Trống hội ngày khai trương tòa nhà Vietcombank Hồ Chí Minh  Ảnh: Nguyễn Thế Dương
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mức lương khá được trả đều đặn 
hàng tháng, nhân viên được tuyển 
chọn kỹ càng từ kiến thức đến nhân 
cách. Và việc thi thành công vào 
Vietcombank làm tôi càng thêm tự 
tin với chính mình và chính điều đó 
làm tôi trở nên có giá trị với gia đình 
và trong mắt bạn bè tôi.

Với nhiệt huyết của người mới 
bước chân vào đời chưa bao giờ 
khiến tôi nói “Không” hoặc bỏ cuộc 
với bất cứ khó khăn nào. Tôi tự tin 
với những kiến thức đã được học và 
nghĩ rằng sẽ dễ dàng áp dụng chúng 
vào công việc của mình. Tôi làm việc 
bằng tất cả nhiệt huyết, sự đam mê 
trải nghiệm, thích thú với công việc 
chuyên môn là Tín dụng khi được 
tiếp xúc với nhiều người, nhiều 
ngành nghề. Ngoài ra, tôi được tham 
gia vào đội văn nghệ của cơ quan để 
thỏa mãn niềm đam mê ca hát với 
một chút tài năng sẵn có và sự sôi 
nổi của tuổi trẻ. Tôi đã bắt đầu những 
ngày đầu trong sự nghiệp của mình 
như thế, cho đến khi...

đối mặT Với áp lựC
Năm 2014, tôi đối mặt trước bốn 

áp lực lớn: Công việc, Cưới vợ, Học 
cao học và Có con

Công việc: Đối với công tác tín 
dụng bán lẻ, khó khăn nhất là việc 
tìm kiếm khách hàng. Chỉ tiêu được 
giao hàng năm tăng đều, do đó, 
ngoài việc phải thường xuyên đi ra 
ngoài trời nắng hay mưa trên các 
quãng đường hàng chục cây số để 
tư vấn, thẩm định khách hàng, tôi 
còn phải ở lại cơ quan đến tối khuya 
để giải quyết hồ sơ cho khách hàng. 
Song song bên cạnh đó, việc tham 
gia tập luyện văn nghệ theo các 
chương trình của cơ quan, các buổi 
giao lưu gặp gỡ các khách hàng, 
đối tác kinh doanh của Chi nhánh 
đã khiến tôi phải dốc sức nhiều hơn 
nếu chỉ làm công tác chuyên môn. 
Tôi tranh thủ từng phút, từng giờ để 
có thể làm tốt cả hai. Những buổi 
trưa không ăn, những buổi tối thức 
đến khuya mong sao bù đắp lại cho 

công việc chuyên môn của mình. 
Đôi khi cảm thấy rất kiệt sức và 
muốn bỏ buông tất cả nhưng trong 
lòng tôi vẫn tâm niệm: “Hãy cố hết 
sức có thể. Đừng bao giờ bỏ cuộc”.

Tình cảm: Tôi mới đi làm hơn 2 
năm và quá trẻ để đi đến quyết 
định xây dựng gia đình. Chúng tôi 
đã trải qua những ngày tháng rất 
khó khăn trong suy nghĩ và quyết 
định. Thật sự tôi chưa sẵn sàng để có 
trách nhiệm với một ai đó suốt cuộc 
đời và ràng buộc tuổi trẻ của mình 
với điều đó. Chúng tôi đã trải qua 
những cuộc nói chuyện căng thẳng 
tưởng chừng như sẽ đi đến kết thúc, 
nhưng tôi đã nghĩ vì người con gái 
mình yêu, thôi thì an cư mới lập 
nghiệp, tôi lại nghĩ: “Hãy cố hết sức 
có thể. Đừng bao giờ bỏ cuộc”.

Học cao học: Tôi luôn muốn phát 
triển bản thân mình từ kiến thức và 
trong trải nghiệm công việc. Việc 
quyết định học cao học trong lúc 
đang có quá nhiều áp lực trong 
công việc là điều tôi băn khoăn trăn 
trở. Tôi đã thực sự mệt mỏi khi cố 
gắng duy trì giữa công việc và tham 
gia văn nghệ, giờ quyết định học 
thêm cao học, tôi buộc lòng phải 
gác lại một thứ. Tôi chọn công việc 
và học cao học.

Công việc Tín dụng quay vòng 
tôi từ sáng đến chiều tối, từ thứ 2 
cho đến thứ 7, còn buổi chiều cho 
đến tối hàng tuần, việc học và thi cử 
cũng lấy của tôi khá là nhiều sức lực. 
Nhiều khi quá mệt mỏi, tôi lại có ý 
nghĩ bỏ buông tất cả, nhưng trong 
lòng mình lại bảo “Hãy cố hết sức có 
thể. Đừng bao giờ bỏ cuộc”.

Có con: Cưới vợ được 3 tháng, 
hạnh phúc của chúng tôi đơm hoa 
kết trái. Chúng tôi đang đón chờ 
đứa con đầu lòng của mình. Hạnh 

phúc của tôi cũng tỷ lệ thuận với lo 
lắng và áp lực. Trách nhiệm trong 
cuộc đời tôi sẽ được nhân đôi: đối 
với vợ, với con. Nhưng cho dù lại 
oằn trên vai thêm một áp lực nữa, 
tôi vẫn tâm niệm một điều “Hãy cố 
gắng hết sức có thể. Đừng bao giờ 
bỏ cuộc”

Trong cuộc sống có rất nhiều trở 
ngại và áp lực, tôi nhận thấy nếu tôi 
đón nhận nó bằng thái độ tích cực, 
tập trung vào giải pháp chứ không 
phải vấn đề sẽ giúp tôi vượt qua 
được hết và nhất là không cho phép 
mình nói “Không” hay Bỏ cuộc.   

3. Bắt đầu một khởi đầu: 
Như một câu nói trong cuốn 

sách Giá trị vĩnh hằng mà Giám 
đốc đã tặng cho nhân viên chúng 
tôi: “Nếu bạn không thể làm được 
những điều lớn lao, hãy làm những 
điều nhỏ với cách làm tốt nhất” – 
Napoleon Hill.

Tôi đã thực hiện đúng điều đó và 
những gì công sức tôi bỏ ra đã được 
đền đáp xứng đáng. Sự ghi nhận 
của Lãnh đạo và được anh chị em 
đồng nghiệp công nhận, tôi càng 
thêm có quyết tâm hoàn thành tốt 

công việc của mình. 
Trong cuộc sống có rất nhiều áp 

lực và Bốn áp lực mà tôi đã và đang 
đối mặt chỉ là những bước khởi đầu. 
Có thể nói tôi đã lấy được một chút 
cân bằng để chuẩn bị cho cả một 
hành trình dài phía trước. Từ những 
trải nghiệm trong cuộc sống, tôi 
đúc kết và gạch đầu dòng cho cuộc 
sống của mình như sau:

Tôi nhận thấy khi kiểm soát được 
vấn đề của chính mình, cũng là cách 
tạo ra cơ hội cho chính bản thân 
mình. Một tư duy tích cực và cách 
nhìn nhận mọi thứ hoàn toàn mới 
sẽ làm giảm áp lực của chính vấn đề 
tôi đang phải đối mặt.

Quyết định nỗ lực thêm một lần 
nữa là bước đầu tiên giúp bạn thẳng 
tiến tới thành công trong lần kế tiếp

Hãy làm việc chăm chỉ, hãy vui với 
công việc, hãy chân thành với công 
việc

Nếu bạn tràn đầy nhiệt huyết 
trong những nỗ lực của mình, điều 
đó sẽ được phản ánh trong kết quả 
cuối cùng bạn nhận được.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu được 
chuẩn bị tốt. 

Những trải nghiệm của mỗi người 
là không giống nhau, nhưng trên 
thực tế tôi đã học được rất nhiều từ 
nhiều trường hợp của những người 
khác cũng như bằng cách áp dụng 
những gì mình học được vào những 
tình huống của riêng mình. 

Học từ những khó khăn và những 
trải nghiệm.

Không quá đặt nặng vấn đề, cảm 
nhận trong từng hoàn cảnh.

Tự tin vào bản thân chính là chiếc 
chìa khóa giúp trụ vững và thẳng 
thắn đối mặt với nghịch cảnh.

Và quan trọng nhất là: ĐỪNG BAO 
GIỜ BỎ CUỘC! q

VÕ NhẬT TÂN – Vietcombank Hồ Chí Minh

Đừng bao giờ 
  Bỏ CuộC

Bốn năm đầu đời trong sự 
nghiệp không phải là thời 
gian dài, nhưng đã cho tôi 
một vài trải nghiệm, suy 
ngẫm và chuẩn bị cho những 
bước dài trên hành trình cuộc 
đời sắp tới. Tôi đã có những 
giai đoạn trải nghiệm các 
cung bậc cảm xúc khác nhau.

Kỷ Niệm 40 Năm VieTComBaNK Hồ CHí miNH

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

NHữNG NGày TràN Trề 
NHiệT HuyếT

Khi mới bước chân ra trường, mọi 
thứ đối với tôi đều mới mẻ, hấp dẫn. 
Vietcombank luôn là mơ ước của 
biết bao người, bởi đó là một môi 
trường làm việc quá tốt. Danh tiếng 
từ hiệu quả kinh doanh đến những 
nét văn hóa của Vietcombank khiến 
nhiều doanh nghiệp ngưỡng mộ, 

Phòng Khách hàng thể nhân
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Cách đây hơn bốn năm, 
khi còn là một sinh viên 
mới ra trường cùng với 
ước mơ lập nghiệp và 
tham vọng thành đạt 

tại TP.HCM, tôi đã luôn tự tin và nỗ lực 
tìm kiếm một công việc phù hợp để 
bám trụ tại nơi đất khách quê người, 
với biết bao khó khăn, biết bao cố 
gắng, cũng không biết bao nhiêu lần 
phải khóc, tủi thân hay nản lòng khi 
gặp phải khó khăn trong thời gian 
tìm kiếm và làm việc tại môi trường 
vô cùng phức tạp này. Chỉ mới một 
năm thử thách mà sự tự tin trong tôi 
đã không còn nữa, tôi bắt đầu thấy 
nản chí đến mức nhiều lúc đã nghĩ 
đến chuyện về quê. “Phải cố gắng, 
phải vượt qua” – là những gì mà tôi đã 
luôn tự động viên mình, và cuối cùng 

thì ông trời cũng đã không phụ lòng 
tôi, vào cuối năm 2012 tôi được đặt 
chân vào Vietcombank Hồ Chí Minh – 
nơi mà với tôi đây là một thiên đường 
mơ ước ngay từ lúc tôi được thực tập, 
là nơi đã cho tôi thấy được mục tiêu 
phải phấn đấu để trở thành nhân 
viên ngân hàng sau khi ra trường. 

Sau hơn 2 năm công tác tại 
Vietcombank Hồ Chí Minh, tôi cảm 
thấy bản thân mình vô cùng may 
mắn:

- May mắn vì mình được làm việc 
tại một môi trường vô cùng tốt, thân 
thiện, hiện đại và có tiếng tăm.

- May mắn vì mình được gặp gỡ và 
học hỏi nhiều kinh nghiệm từ các anh 
chị đồng nghiệp tuyệt vời.

- May mắn vì mình luôn nhận được 
sự quan tâm của lãnh đạo.

- May mắn vì được hưởng rất 
nhiều chính sách vô cùng tốt từ 
Vietcombank, được tạo điều kiện 
tham gia các phong trào thi đua cũng 
như rất nhiều hoạt động ý nghĩa do 
Vietcombank tổ chức.

- May mắn hơn biết bao nhiêu 
người khác khi có được một công 
việc ổn định, được hưởng mức lương 
đều đặn hàng tháng đủ để trang trải 
cuộc sống xa quê hương trong điều 
kiện kinh tế đang khó khăn như hiện 
nay.

Tôi cảm nhận được điều may mắn 
này rất sâu sắc vì tôi đã trải qua hơn 
nửa năm từng làm việc tại ngân hàng 
khác với những chính sách và chỉ tiêu 
vô cùng khắc nghiệt, những gì mà tôi 
nhận được tại Vietcombank Hồ Chí 
Minh có lẽ là tôi chưa từng nhận được 
tại nơi làm việc cũ, nên với tôi “Không 
có nơi nào bằng ở Vietcombank Hồ 
Chí Minh”, đây là nơi mà tôi muốn gắn 
bó lâu dài, muốn được cống hiến, 
được phục vụ và thực hiện mơ ước 
của mình.

Công việc của tôi hiện nay là một 
thủ quỹ giao dịch tại phòng Ngân 
quỹ, được đào tạo, học tập và hỗ 
trợ công việc tại các quầy quỹ chính 
ngoại tệ, quầy thu chi VND và tiền 
không đủ tiêu chuẩn lưu thông, đi 
thu tiền tại các điểm yêu cầu của 
khách hàng, ngoài ra còn đi hỗ trợ 
các phòng giao dịch khi thiếu người. 
Các anh chị thường gọi tôi là “lính 
đánh thuê”, chính là lính đánh thuê 
nên tôi được học hỏi kinh nghiệm từ 
rất nhiều người, tiếp xúc với nhiều 
cách làm việc khác nhau, biết được 
đặc thù của các phòng, từ đó tôi rút 
ra được những kinh nghiệm phù hợp 
và tốt nhất cho bản thân mình để ở 
đâu tôi cũng có thể thích nghi được.

Đó cũng chính là hành trang quý 

báu mà tôi có được để mạnh dạn 
tham gia cuộc thi “Cán bộ Ngân quỹ 
giỏi” do Vietcombank tổ chức trên 
toàn hệ thống. Với suy nghĩ là một 
nhân viên mới, kinh nghiệm không 
sánh bằng các anh chị đi trước nên 
tôi tham gia cuộc thi với tinh thần 
rất thoải mái và chỉ mong muốn 
vượt qua được yêu cầu về phần thi lý 
thuyết của Ban tổ chức. Thế nhưng 
may mắn đã đến với tôi khi tôi giành 
được giải Nhất, đây là một bất ngờ 
lớn vì tôi chưa có nhiều kinh nghiệm 
cũng như chưa có sự chuẩn bị kỹ 
càng cho phần thi thực hành.

Vui sướng nhưng bắt đầu thấy áp 
lực, tâm lý bắt đầu lo lắng hơn khi 
mục tiêu đặt ra là phải vào được vòng 
chung kết. Cùng với sự động viên, hỗ 
trợ và chăm sóc tận tình cả về mặt 
vật chất lẫn tinh thần của Phó Giám 
ggốc, Lãnh đạo phòng cũng như các 
anh chị phòng Ngân quỹ đã tạo mọi 
điều kiện tốt nhất để chúng tôi tập 
trung luyện thi như: vị trí học riêng 
tư và yên tĩnh, những món ăn bổ 
dưỡng, những tài liệu và kinh nghiệm 
quý báu đã giúp chúng tôi vượt qua 
vòng loại khu vực với kết quả là vào 

được vòng chung kết, mặc dù kết quả 
không được tốt như mong đợi.

Với tâm lý nặng nề hơn khi sẽ gặp 
đối thủ mạnh và những khó khăn 
gặp phải tại vòng loại khu vực, cộng 
với áp lực bài thi sẽ khó hơn khiến tôi 
hơi chùn bước trong quá trình tập 
luyện. Vào thời điểm tinh thần đang 
đi xuống một cách trầm trọng thì 
chúng tôi nhận được sự động viên 
của Giám đốc, 3 lần gặp Giám đốc là 
ba lần chúng tôi trải qua các trạng 
thái tâm lý khác nhau, lần đầu tiên tôi 
nhận được sự động viên nhẹ nhàng 
và cảm thấy thoải mái hơn khi nghĩ 
rằng dù kết quả như thế nào chăng 
nữa thì trước mắt cả ba chúng tôi sẽ 
có một chuyến du lịch Quảng Ninh. 
Lần thứ hai là sự quan tâm khi được 
hỏi về ước mơ của bản thân, nghe 
những câu chuyện làm thế nào để 
vượt qua khó khăn, để đạt được mục 
tiêu và ước mơ của mình, những câu 
chuyện đã giúp cả ba chúng tôi tràn 
đầy năng lượng và cùng hướng về 
một mục tiêu, động viên nhau cố 
gắng, nỗ lực hơn nữa để đạt được 
thành tích cao nhất trong cuộc thi. 
Đến lần gặp thứ ba, với một cái bắt 

tay chúc may mắn khi lên đường và 
một câu nói mà sau này nó luôn hiện 
hữu trong đầu tôi những lúc gặp 
khó khăn “Phải luôn nghĩ mình sẽ 
làm được! Mình sẽ làm được mà cố 
gắng”, “Mức độ thành công tùy thuộc 
vào sức mạnh niềm tin của bạn”. Lúc 
luyện thi thì suy nghĩ trong tôi là: “40 
điểm, 40 điểm” và cột mốc 40 điểm 
đã không còn quá khó với tôi. “Giải 
Nhất, giải Nhất, giải Nhất!” luôn hiện 
hữu trong đầu tôi và cuối cùng tôi đã 
làm được điều đó. Có lẽ đây chính là 
năng lượng, là niềm tin mà tôi nhận 
được từ những phúc hữu duyên của 
cuộc đời đã giành cho tôi. 

Có một câu nói của Mary Kay Ash 
rằng:

“Nếu bạn nghĩ mình có thể, bạn sẽ 
làm được.

Nếu bạn cho rằng mình không thể, 
bạn cũng đúng”

Đây chính là điều mà tôi muốn chia 
sẻ qua câu chuyện của mình. Ngọn 
lửa trong tôi sẽ không bao giờ tắt khi 
tôi không ngừng cố gắng. Và “tương 
lai sẽ thuộc về những người có thái 
độ đúng và tầm nhìn hôm nay” 
(Robert Schuller). q

Ngọn lửa niềm tin trong tôi
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Phòng Ngân quỹ

Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN (ngoài cùng bên phải), ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng giám đốc Vietcombank (ngoài cùng 
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Kết nối năng lượng  
lan tỏa yêu thương
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TRẦN ThỊ MỸ hUỆ - Vietcombank Hồ Chí Minh

Bén duyên với 
Vietcombank vào một 
ngày của tháng mùa 
đông – tháng cuối cùng 
để tất cả những người 

xa quê bồi hồi, dâng trào nỗi nhớ 
nhung về gia đình, về cha mẹ. Thời 
khắc đó tôi đã vui sướng và tự hào 
biết bao khi được gia nhập vào “đại 
gia đình” Vietcombank, để được 
cống hiến, được gần gũi, thương 
yêu và sẻ chia. Tôi tương tư nàng 
từ rất lâu, chỉ biết thầm thương 
trộm nhớ nhưng không dám ngỏ 
lời. Không biết tại tình yêu của tôi 
chưa đủ chân thành hay tại nàng có 
nhiều vệ tinh xung quanh quá? Ấy 
vậy mà rồi cũng được kết bạn cùng 
nàng, chắc là do duyên số.

Kết bạn rồi tôi mới biết nhà nàng 
chính là đại gia đình Vietcombank 
Hồ Chí Minh, có rất nhiều phòng 
ban với những  nhiệm vụ khác nhau. 
Mỗi ngày được làm việc cùng nhau 
tôi và các anh chị học hỏi được rất 

nhiều về nghiệp vụ: học từ việc 
cập nhật những kiến thức mới, học 
từ việc trao đổi sẻ chia cùng đồng 
nghiệp, đặc biệt là học từ các tình 
huống phát sinh thực tế để trau 
dồi nâng cao kiến thức. Tinh thần 
học và tự học luôn được nêu cao. 
Dù bị áp lực về công việc, về khách 
hàng nhưng mỗi cán bộ nhân viên 
Vietcombank Hồ Chí Minh như sống 
cùng một nhà, tin tưởng nhau, quan 
tâm với nhau như một gia đình, 
lo lắng cho nhau, hỗ trợ nhau để 
phục vụ tốt nhất cho khách hàng. 
Thi thoảng có mệt mỏi mọi người 
vẫn chọc nhau, nói chuyện vu vơ, 
có vẻ hơi hâm một tí nhưng bù lại 
là những tiếng cười giòn tang, cười 
sảng khoái giúp giải tỏa stress và 
thư giãn để lấy lại tinh thần sau một 
ngày dài làm việc vất vả.

Các anh chị trong mái nhà 
Vietcombank Hồ Chí Minh vượt qua 
các thế hệ, qua lứa tuổi đều truyền 
cho nhau lửa nhiệt huyết để cùng 

nhau đảm đương những trọng trách 
được giao. Đặc biệt, ngọn lửa nhiệt 
huyết ấy được nung nấu qua nhiều 
thế hệ kèm theo một chút thương, 
một chút yêu, một chút quan tâm, 
một chút sẻ chia làm gia vị để tạo ra 
những con người Vietcombank trong 
chặng đường mới. Những con người 
Vietcombank phục vụ khách hàng: 
phục vụ không chỉ làm phục vụ, mà 
phục vụ với cái tâm, với lòng tôn 
trọng, sự nhiệt tình và thấu hiểu để 
mang đến khách hàng những lợi ích 
tốt nhất. Tôi yêu Vietcombank cũng 
vì lẽ đó!

40 năm rồi, 40 năm Vietcombank 
Hồ Chí Minh nhìn lại đầy những tin 
yêu và tự hào. Hàng loạt những hình 
ảnh, những sự kiện, những cột mốc, 
những thời điểm quan trọng, những 
thành tựu ùa về nhẹ nhàng tựa cơn 
gió nhưng cũng đủ làm cho chính 
thế hệ trẻ chúng tôi phải cảm nhận, 
suy tư và hành động để Kết nối năng 
lượng – lan tỏa yêu thương! q

trễ xuống. Cô Lan cực kỳ ít nói và đôi 
khi ngâm những câu thơ rất ư là tâm 
trạng: “Kiếp sau xin chớ làm Người. 
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”. 
Chị Quyên hay cười, hay kể chuyện 
vui và thích làm chuyên gia tình 
cảm. Chị Hửu thì thùy mị, luôn ăn nói 
nhẹ nhàng và sâu sắc. Tấm lòng yêu 
thương, lời nói sẻ chia của các cô, các 
chị trong công việc và cuộc sống đời 
thường rất chân thật và ấm áp.Thật là 
trân quý làm sao! Ba năm sau tôi được 
thuyên chuyển xuống phòng Phi 
mậu dịch, nay là phòng Khách hàng 
Tổ chức 2. Công việc mới càng áp lực 
hơn vì tiếp xúc trực tiếp với khách 
hàng nên đòi hỏi phải nắm vững 
nghiệp vụ chuyên môn và chuẩn mực 
trong giao tiếp, ứng xử. Các anh chị ở 
đây thì trẻ và có những bạn nhỏ tuổi 
hơn tôi. Quầy “Khách hàng không cư 
trú”, nơi giữ tài khoản cá nhân và công 
ty nước ngoài toàn những người trẻ 
nên mọi người dễ dàng thân thiết với 
nhau. Chúng tôi cùng nhau hỗ trợ, 
chia sẻ những khó khăn trong công 
việc, cùng nhau chứng kiến sự trưởng 
thành của từng cá nhân mỗi người 
trên con đường gia đình lẫn công 
danh sự nghiệp. Bởi lẽ, hôm nay đây, 
tất cả những người bạn thuộc quầy 
“Khách hàng không cư trú” còn gắn 
bó với Vietcombank Hồ Chí Minh đều 
đã là những Trưởng phòng. Những 
người bạn năm nào vẫn yêu thương, 
đoàn kết hỗ trợ, đùm bọc san xẻ với 
nhau trong nghiệp vụ chuyên môn 
và “luôn” cả trọng trách làm sao đạt 
được chỉ tiêu kế hoạch của Ban giám 
đốc giao cho khối phòng giao dịch.

lời CHâN TìNH TỪ Trái Tim.
Xin cho tôi mượn lời từ một quyển 

sách: “Đường đời rất rộng, nhưng tất 
cả chúng ta không thể đi trên cùng 
một hàng, phải có người đi trước 
và có người đi sau”. Tôi đã từng là 
“người đi sau” và bây giờ là “người 
đi trước” đối với các bạn trẻ mới gia 
nhập vào ngôi nhà Vietcombank. 
Ngoài ngôi nhà thứ nhất là gia đình, 
tôi lại có thêm ngôi nhà thứ hai là 
Vietcombank Hồ Chí Minh yêu dấu. 
Cảm nhận riêng của tôi về ngôi nhà 
thứ hai là lòng tri ân sâu sắc, vì nơi 
đó không chỉ là nguồn sống của gia 
đình tôi, mà còn là nơi tôi nhận và 
học được từ “những người đi trước” 
về tình yêu thương, tính vị tha và lòng 
trắc ẩn. Tôi nghiệm ra rằng đời người 
như một quyển sách với rất nhiều 
cung bậc cảm xúc. Một ngày mới là 
một trang của quyển sách được mở 
ra. Quyển sách đó có thể mở ra được 
trang hôm nay, nhưng trang kế tiếp 
của ngày mai cũng có thể sẽ bị khép 
lại vĩnh viễn, thì tại sao ta lại không 
trân trọng và biết ơn những gì đang 
có, ngay cả những điều nhỏ nhặt 
nhất. Giờ đây, tôi vẫn còn và cần lắm 
việc học kinh nghiệm làm người và 
học kinh nghiệm làm nghề từ “những 
người đi trước” và ngay cả “những 
người đi sau”. Sẽ không dễ dàng và 
đơn giản để có thể gắn bó công việc 
với một nơi nếu nơi đó đầy lòng đố 
kỵ, thiếu tình yêu thương, nhường 
nhịn và sự cảm thông.  

Hai mươi bốn năm, hai mươi bốn 
năm trôi qua là câu trả lời cho tất cả. 

Bốn mươi năm, bốn mươi năm 
thăng trầm Vietcombank Hồ Chí 
Minh vẫn trường tồn và phát triển.

Tôi yêu quí Ngôi nhà thứ hai của 
mình. Luôn luôn. Những ngày đã qua. 
Hôm nay. Về sau và mãi mãi!!! q

Ngôi nhà 
thứ hai

Cán bộ PGD Gia Định, Vietcombank Hồ Chí Minh 

NGUYỄN ThỊ NhỊ hÀ
Vietcombank Hồ Chí Minh

Bốn mươi năm, một chặng đường
Vết son đã điểm thương trường chông gai.

Cùng nhau ta nắm bàn tay,
Trái tim, khối óc tương lai vững vàng.

Nhanh thật! Khoảng 
khắc thời gian tôi bỡ 
ngỡ bước chân vào 
Vietcombank đến nay 
đã hơn 24 năm rồi. Cảm 

nhận gì về nơi tôi gắn bó và yêu 
thương? Vốn ít khi thổ lộ lại ngại 
ngùng văn chương câu chữ, tôi chỉ 
biết viết vài dòng sẻ chia những tâm 
tình chưa nói thành lời về mái nhà 
Vietcombank Hồ Chí Minh, nơi tôi 
từng chứng kiến những biến đổi qua 
bao nhiêu thăng trầm năm tháng.

NHữNG NGày THáNG Dấu yêu… 
Những ngày đầu đi làm thật quá 

nhiều điều lạ lẫm và lo lắng. Tôi được 
phân công vào làm tại tổ giải mã điện 
đi đến từ ngân hàng nước ngoài thuộc 
phòng Quan hệ quốc tế. Thật bỡ ngỡ 
vô cùng vì có những tên ngân hàng và 
mã ngoại tệ lạ hoắc mà thật lòng tôi 
cũng không biết thuộc quốc gia nào. 
Thời đó Vietcombank Hồ Chí Minh chỉ 
có một số ít phòng ban sử dụng máy 
tính, còn lại là dùng máy đánh chữ và 
máy băng cộng trong công việc. Lạ 
lẫm, lo lắng làm tôi cảm thấy vô cùng 
áp lực và suy nghĩ không biết mình 
có đảm trách được công việc được 
giao hay không. Nhưng rồi, tôi nhận ra 
mình không hề đơn độc. Những bàn 
tay của các cô, các chị trong tổ đã chìa 
ra, nâng đỡ tôi trong những bước đi 
đầu tiên vào nghề. Tôi không bao giờ 
quên hình ảnh cô Hiếu hiền lành gầy 
gầy mặc chíếc áo dài xanh với đôi kính 

54 55Số 10/2016 Số 10/2016 



Một suy nghĩ tích cực, 
một thái độ sống lạc 
quan tạo ra nhiều cơ 
hội để thành công…

Khi mới bắt đầu đi 
làm, tôi luôn mong muốn mình có 
một công việc ổn định. Nhưng thực 
tế hoàn toàn trái ngược, 5 năm công 
tác tại 5 phòng, công việc thay đổi 
nhiều đến nỗi ai cũng cười và bảo: 
như vậy là không ổn định! Nhưng họ 
đâu biết, chính sự “không ổn định” 
đó của tôi lại mang đến những trải 
nghiệm tuyệt vời, những cơ hội mà 
không phải ai muốn là được.

Bởi, không phải ai cũng có cái 
duyên tiếp cận được nhiều công việc 
khác nhau, có cơ hội học hỏi thêm 
nhiều kiến thức chuyên môn trong 
một khoảng thời gian ngắn như vậy. 

Bởi, đâu phải ai cũng dễ dàng được 
lĩnh hội nhiều kinh nghiệm thực tiễn 
từ nhiều lãnh đạo khác nhau; được 
truyền những cảm hứng công việc 

khác nhau, phong phú hơn cho đời 
sống làm việc của mình. 

Bởi, có phải ai cũng được hòa mình 
vào nhiều môi trường làm việc khác 
nhau, giao lưu với nhiều anh chị em 
đồng nghiệp khác, kết nối thêm 
nhiều mối quan hệ, biết được nhiều 
tính cách khác nhau và được rèn 
thêm về kỹ năng ứng xử. 

Bởi, có phải ai cũng cho chính mình 
được nhiều cơ hội để có thêm nhiều 
con đường đi đến thành công. 

Tôi đã thấy rằng, sự “không ổn 
định” chính là may mắn lớn mà tôi có 
được, từ đó khám phá được bản thân 
mình nhiều hơn, hiểu chính mình sâu 
sắc hơn. Tôi thầm biết ơn vì cuộc sống 
đã cho tôi “không ổn định” nhiều như 
thế!

Nếu sau này sự thay đổi có đến với 
tôi, tôi rất thích thú đón nhận nó vì 
lại có thêm cơ hội làm mới và phát 
triển bản thân mình. Nhưng cho dù 
có thay đổi công việc gì đi chăng nữa, 

tôi vẫn luôn tâm niệm một điều: hãy 
làm việc hết sức mình, bằng mọi khả 
năng có thể và hãy bắt đầu mọi thứ 
bằng một cái TÂM.

TÂM đối với công việc: làm việc 
thật say mê, bằng hết bầu nhiệt 
huyết, bằng ngọn lửa của tuổi hai 
mươi tươi trẻ,

TÂM đối với lãnh đạo: “một chữ 
cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, 
người lãnh đạo chính là những người 
thầy dạy ta trên bước đường đời,

TÂM đối với đồng nghiệp: mọi 
người đều bình đẳng, cũng đều có 
nhu cầu thương yêu và tin tưởng, vậy 
hà cớ gì không trao niềm tin, gửi nụ 
cười để người với người lại gần nhau 
hơn,

TÂM đối với chính mình: bạn 
không hiểu, không yêu chính mình 
thì không ai hiểu và yêu bạn được. 
Hãy luôn đặt mình vào trong mọi 
hoàn cảnh, trong mọi vị thế để cảm 
nhận và có cách cư xử thật đúng đắn.

“Tính cách có thể mở được cánh 
cửa. Nhưng chỉ có NHÂN CÁCH mới 
giữ được cánh cửa mở rộng – Elmer 
G.Letterman” 

Tôi luôn muốn những cánh cửa mở 
rộng chào đón mình. 

“Bằng niềm tin và cảm hứng, 
bạn có thể đặt chân trên bất cứ con 
đường nào bạn chọn” – Dr. Seuss q

Kỷ Niệm 40 Năm VieTComBaNK Hồ CHí miNH

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

ĐINh ThÁI ThANh ChÂU - Vietcombank Hồ Chí Minh

Món quà của “Sự không ổn định” 
hay giá trị tinh thần

Bà Trương Thị Thúy Nga – Phó TGĐ Vietcombank kiêm Giám đốc Vietcombank Hồ Chí Minh cùng cán bộ phòng Khách hàng thể nhân

Đóng vai trò chi nhánh 
lớn nhất và là một 
trong 3 chi nhánh có 
thâm niên cao nhất 
trong hệ thống Ngân 

hàng Vietcombank, các hoạt động 
của Vietcombank Hồ Chí Minh luôn 
hướng đến chuẩn mực quốc tế để 
xứng đáng với danh hiệu Ngân 
hàng uy tín nhất tại Việt Nam và 
đặc biệt hơn cả là xứng đáng với 
niềm tin hàng triệu khách hàng gửi 
trao.

Trải qua chặng đường lịch sử 40 
năm dựng xây và phát triển, có thể 
nói một trong những yếu tố quyết 
định sự thành công về uy tín của 
Vietcombank Hồ Chí Minh là cơ chế 
quản lý nội bộ. Trong đó, người lãnh 
đạo có trách nhiệm chỉ đạo, nêu 
gương, hướng dẫn đội ngũ nhân 
viên một cách chuyên nghiệp, rõ 
ràng, minh bạch, đảm bảo sự phát 
triển bền vững và ổn định. Mỗi nhân 
viên luôn bám sát mục tiêu, kế hoạch 
hoạt động của chi nhánh, dốc sức 

hoàn thành nhiệm vụ được giao 
theo đúng chủ trương, chính sách 
tiền tệ của ngành. Các quy trình, quy 
chế nội bộ của Vietcombank Hồ Chí 
Minh đều hướng đến khách hàng, lấy 
chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của 
khách hàng làm trung tâm.

Với định hướng phát triển lâu dài 
“Nuôi dưỡng Tâm sáng, gìn giữ Tiền 
trong”, Vietcombank Hồ Chí Minh 
luôn tiên phong đồng hành cùng 
cuộc chiến chống rửa tiền trên toàn 
hệ thống Ngân hàng Vietcombank 
nói riêng và cả nước nói chung, 
Vietcombank Hồ Chí Minh quyết 
tâm tham gia đẩy lùi tội phạm rửa 
tiền, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển vững mạnh của nền kinh tế mở 
đang trên đà hội nhập. Song song 
đó, Vietcombank Hồ Chí Minh còn 
thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác 
với các tổ chức uy tín trong và ngoài 
nước, xây dựng một hệ thống kiểm 
soát chặt chẽ nhằm quản lý tốt nhất 
những rủi ro tiềm ẩn. Bên cạnh đó, 
Vietcombank Hồ Chí Minh còn nêu 

cao ý thức trách nhiệm trong toàn 
thể CBNV, quán triệt tư tưởng kinh 
doanh và phát triển dòng tiền một 
cách lành mạnh, hợp pháp, góp 
phần thúc đẩy sự phát triển phồn 
thịnh của nền kinh tế nước nhà.Riêng 
đối với thị trường, Vietcombank Hồ 
Chí Minh luôn giữ vững vị thế là chi 
nhánh đi đầu về ngoại hối và thanh 
toán quốc tế với hơn 20% thị phần 
tại địa bàn, ký kết nhiều hợp đồng 
hợp tác thanh toán với các Ngân 
hàng TMCP trong nước với vai trò 
là ngân hàng xác nhận, thông báo 
hoặc đại diện cho ngân hàng trong 
nước với đối tác nước ngoài. Trong 
bối cảnh thị trường nhiều biến động, 
Vietcombank Hồ Chí Minh không 
ngừng nỗ lực thực hiện kinh doanh 
theo định hướng chính sách vĩ mô 
và bám sát xu hướng phát triển thị 
trường, đồng thời tuân thủ nghiêm 
ngặt các quy định của pháp luật 
để có được một kết quả hoạt động 
kinh doanh vừa chất lượng vừa lành 
mạnh. Đứng trước sự đánh giá về 
những khó khăn trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện 
nay, Vietcombank Hồ Chí Minh đã 
thiết kế và triển khai các gói tín dụng 
với lãi suất cạnh tranh, nhằm kết nối 
và tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
tiếp xúc với các nguồn vốn giá rẻ, từ 
đó mở rộng quy mô sản xuất kinh 
doanh. Ngoài ra, Vietcombank Hồ Chí 
Minh còn chú trọng chiến lược mở 
rộng mạng lưới, giản tiện hóa các thủ 
tục và rút ngắn thời gian giao dịch, đa 
dạng hóa sản phẩm dịch vụ để linh 
hoạt hơn trong việc tiếp cận và phục 
vụ khách hàng.

Năm 2016, đánh dấu mốc son kỷ 
niệm 40 năm thành lập Vietcombank 
Hồ Chí Minh, hòa cùng niềm tin 
chung sức đồng lòng, trí tuệ, tâm 
huyết và trách nhiệm, đội ngũ CBNV 
Vietcombank Hồ Chí Minh chúng tôi 
luôn cam kết sẽ cùng Vietcombank 
cả nước nỗ lực phát triển vì mục tiêu 
chung đưa Vietcombank trở thành 
Ngân hàng số 1 tại Việt Nam vào năm 
2020, trở thành 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. q

“Nuôi dưỡng tâm sáng, 
gìn giữ tiền trong” 

PhAN PhưƠNG ANh – Vietcombank Hồ Chí Minh

Cán bộ phòng 
Kinh doanh 
dịch vụ Thẻ
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Ngay từ những ngày 
đầu thành lập, 
Vietcombank Hồ Chí 
Minh đã sớm định 
hướng rõ lối đi riêng 

và những trở ngại phải đối mặt. 
Vietcombank Hồ Chí Minh hiểu 
rằng sự chuẩn bị cho các bước 
ngoặt quan trọng không bao giờ 
là thừa để đưa một Ngân hàng 
vững bước vượt qua những khó 
khăn, thách thức và phát triển 
vững mạnh theo thời gian.

Trải qua chặng đường lịch sử 40 
năm, Vietcombank Hồ Chí Minh đã 
thật sự trưởng thành khi đóng góp 
tích cực vào sự phát triển của nền 
kinh tế của nước nhà, góp phần 
đưa thương hiệu Vietcombank 
lên một tầm cao mới. Năm 2016, 
đánh dấu sự kiện trọng đại mừng 
Vietcombank Hồ Chí Minh tròn 40 
năm tuổi, nhìn lại những thành 
quả mà các thế hệ trước đã dày 
công tạo dựng, chúng tôi càng 
thêm quý trọng và tự hào về vị 
thế của Vietcombank Hồ Chí Minh 
vững mạnh như hôm nay. 

Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, 
mỗi chặng đường đi qua đều 
có những khó khăn, thử thách 
và thành quả to lớn nhất mà 
Vietcombank Hồ Chí Minh gặt hái 
được chính là sự tin cậy của đông 
đảo khách hàng. Điều này mang 
lại ý nghĩa hết sức quan trọng cho 
sự đánh dấu một bước tiến mới, 
một bước chuyển mình ngoạn 
mục, một quá trình phát triển 
bền vững của Vietcombank Hồ 
Chí Minh. Tất cả đều là những nấc 
thang đáng nhớ, đáng trân trọng 
được tạo dựng nhờ lòng nhiệt 
huyết và đam mê của cả một tập 
thể vì một Vietcombank phồn 
vinh và thịnh vượng.

Tiếp nối niềm tự hào đó, 
chúng tôi - những thế hệ trẻ 
Vietcombank Hồ Chí Minh không 
ngừng nỗ lực và hoàn thiện bản 
thân, góp phần đưa Vietcombank 
nói chung và Vietcombank Hồ Chí 

Minh nói riêng hoàn thành tốt các 
mục tiêu trở thành Ngân hàng 
bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Vì 
thế, trong suốt những năm tháng 
qua, toàn thể Lãnh đạo, CBNV 
Vietcombank Hồ Chí Minh đều 
một lòng gắn kết, tập trung phát 
huy tối đa những thế mạnh sẵn 
có như hệ thống công nghệ hiện 
đại, đội ngũ quản lý chuyên sâu, 
đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, 
chất lượng sản phẩm - dịch vụ 
đa dạng... nhằm nâng cao uy 
tín thương hiệu Vietcombank 
trên thị trường. Song song đó, 
Vietcombank Hồ Chí Minh không 
ngừng tôn vinh giá trị văn hóa 
bản sắc để «sức lửa» của tập đoàn 
tài chính Vietcombank ngày một 
lan tỏa, tạo nên tính gắn kết trong 
toàn bộ hệ thống, góp phần 
chung tay xây dựng khối đại đoàn 
kết, phát huy sức mạnh tổng thể, 
hoàn thành tốt những mục tiêu, 
nhiệm vụ quan trọng mà Ban lãnh 
đạo đã đặt ra.

Là những thế hệ trẻ 
Vietcombank Hồ Chí Minh có tầm 
nhìn dài hạn, chúng tôi luôn ý thức 
những gì đã và đang làm, luôn tự 
hào, phát huy những truyền thống 
vẻ vang mà 40 năm các thế hệ đi 
trước đã tạo dựng. Chúng tôi hiểu 
rằng, sự nghiệp vững vàng không 

chỉ thể hiện qua các con số kinh 
doanh, lợi nhuận mà còn thể hiện 
ở cơ chế hệ thống quản trị doanh 
nghiệp chuyên nghiệp và ngày 
một chuẩn hóa theo quy chuẩn 
quốc tế. Mỗi ngày trôi qua, chúng 
tôi không quên nhắc nhở chính 
mình rằng: “Hãy biết mọi điều kỳ 
diệu sẽ xảy ra nếu ta tin tưởng vào 
bản thân, vào những gì ta đang 
làm thì mọi khó khăn sẽ vượt qua”. 
Và người xưa cũng có câu “Tre già, 
măng mọc”, câu châm ngôn  nói 
lên sự tiếp bước, tiếp sức của cả 
một thế hệ trẻ đầy sức sống, hội 
tụ đầy đủ điều kiện và ý thức để 
giúp công cuộc phát triển của 
Vietcombank được hoàn thành 
sớm hơn. 

Chúng tôi tin tưởng, đội ngũ 
nhân viên trẻ năng động với quyết 
tâm cao được sàng lọc về cả chất 
và lượng sẽ là tài sản quý báu, 
niềm tự hào của Vietcombank Hồ 
Chí Minh trong tương lai. Minh 
chứng rõ nhất là chúng tôi - các 
thế hệ trẻ đang hoạt động bằng 
tất cả niềm đam mê, sự hăng 
say, nhiệt tình, cống hiến cho sự 
hưng thịnh của mái nhà chung 
Vietcombank. Hơn hết, chúng 
tôi cũng tự hào khi trở thành 
một phần trong tổng thể cơ cấu 
Vietcombank - một trong những 
ngân hàng tiên phong trong việc 
ứng dụng công nghệ hiện đại 
và thương mại điện tử tại Việt 
Nam để đáp ứng nhu cầu ngày 
càng đa đạng của mọi đối tượng 
khách hàng. Vietcombank Hồ Chí 
Minh sẽ tiếp tục đóng góp tích 
cực vào sự phát triển chung của 
nền kinh tế nước nhà cũng như 
dần trở thành trụ cột vững chắc 
của ngành Ngân hàng Việt Nam 
tại khu vực miền Nam. Thế hệ trẻ 
chúng tôi sẽ là chiếc chìa khóa mở 
ra những thành công của một chu 
kỳ tăng trưởng mới, nỗ lực góp 
sức để Vietcombank Hồ Chí Minh 
ngày càng được nhiều khách hàng 
tin yêu và lựa chọn. q

Niềm tự hào tiếp bước tương lai 
của thế hệ trẻ Vietcombank Hồ Chí minh 
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Cán bộ phòng Quản lý dich vụ ATM Vietcombank Hồ Chí Minh

ThÙY TRANG – Vietcombank Hồ Chí Minh

chúng tôi tin tưởng, đội ngũ nhân viên trẻ 
năng động với quyết tâm cao được sàng lọc về 
cả chất và lượng sẽ là tài sản quý báu, niềm tự 
hào của Vietcombank hồ chí minh trong tương 
lai. minh chứng rõ nhất là chúng tôi - các thế 
hệ trẻ đang hoạt động bằng tất cả niềm đam 
mê, sự hăng say, nhiệt tình, cống hiến cho sự 
hưng thịnh của mái nhà chung Vietcombank. 
hơn hết, chúng tôi cũng tự hào khi trở thành 
một phần trong tổng thể cơ cấu Vietcombank 
- một trong những ngân hàng tiên phong 
trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và 
thương mại điện tử tại Việt nam để đáp ứng 
nhu cầu ngày càng đa đạng của mọi đối tượng 
khách hàng.
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V ietcombank Hồ Chí Minh 
được biết đến không chỉ 
vì những hoạt động xuất 
sắc trong kinh doanh, 
đóng góp cho sự phát 

triển kinh tế xã hội mà còn vì những 
dấu ấn thiện nguyện trải dài trên 
khắp đất nước. Vietcombank Hồ Chí 
Minh luôn đồng hành chặt chẽ với 
các chương trình An sinh xã hội của 
Chính phủ nhằm giảm thiểu số hộ 
nghèo, giúp đỡ các em nhỏ vùng sâu 
vùng xa đến trường, giúp nối liền 
các tuyến giao thông huyết mạch ở 
ven sông. 

Với chương trình Thắp sáng ước 
mơ thiếu nhi Việt Nam, được thực 
hiện trải rộng trên mọi miền đất 
nước, từ các vùng sâu vùng xa, các 
anh các chị Vietcombank Hồ Chí 
Minh đến sưởi ấm cho những thiên 
thần bé nhỏ nơi đây bằng cả trái tim 
thương yêu. Thương làm sao, ngỡ 
ngàng làm sao, khi Tết Trung thu 

là ngày Tết văn hoá cổ truyền của 
thiếu nhi Việt Nam, nhưng các bé 
nơi đây chưa bao giờ được biết thế 
nào là rước đèn, là phá cỗ, chưa bao 
giờ được tận hưởng hương vị thơm 
ngon của chiếc bánh nướng, bánh 
dẻo. Những đôi mắt sáng lấp lánh 
bên chiếc đèn bươm bướm, ông sao, 
những nụ cười thơ ngây hạnh phúc 
của các bé đã xoá tan đi sự mệt mõi 
vượt ngàn cây số của các anh các chị. 
Cõng từng cháu bé khuyết tật trên 
vai mà nghe hơi hướm của sự yêu 
thương hoà quyện vào nhau, nghe 
buổi chiều trên vùng Tây Bắc dường 
như trôi chậm lại…

Cùng với báo Tuổi trẻ và VTV9, 
Vietcombank Hồ Chí Minh đã “Tiếp 
sức ước mơ” cho các bạn học sinh, 
sinh viên nghèo có hoài bão, có 
những công trình nghiên cứu khoa 
học đã được trường công nhận 
nhưng chưa đưa vào thực tiễn vì 
không có kinh phí. Những đầu tư 

vô điều kiện từ Vietcombank sẽ 
góp phần thúc đẩy  những nhân tài 
trên mọi lĩnh vực, như là sự đóng 
góp đầy ý nghĩa của chi nhánh 
trong việc phát triển đất nước. 
Vietcombank Hồ Chí Minh cũng 
đồng hành với các chương trình 
của xã hội như ủng hộ các Quỹ 
học bổng Vừ A Dính, Ngày vì người 
nghèo, Tiếp sức đến trường, Lễ cưới 
tập thể… Đây dần dần đã trở thành  
những hoạt động quen thuộc của 
Vietcombank Hồ Chí Minh.

Với tinh thần: “giúp đỡ người 
khác luôn mang lại hạnh phúc 
cho chính mình”, năng lượng tích 
cực này ngày càng lan toả đến các 
thành viên của các tổ công đoàn. 
Các bạn tự tìm đến với những 
mảnh đời bất hạnh ở các bệnh 
viện, những nơi xa xôi, hẻo lánh. 
“Không kèn không trống”, chỉ bằng 
trái tim rộng mở yêu thương, để 
khi cơ duyên đến ngay tầm tay, chi 
nhánh đã có “2 bà đỡ đẻ bất đắc dĩ” 
(báo SGGP đưa tin 30/7/2016) cứu 
người trong lúc đang đi công tác 
tiếp quỹ ATM. Hoặc “Ngày hội Hiến 
máu nhân đạo”- bằng một nghĩa 
cử vô cùng cao quý, các bạn đã gởi 
trao những giọt máu đào đến những 
người đang đấu tranh giành lại sự 
sống. Đó là kết quả của một quá 
trình, chẳng phải một sớm một chiều 
mà hạt giống nở hoa. Kết quả của 
một tập thể luôn đề cao tinh thần 
tương thân tương ái, luôn hỗ trợ 
nhau trong công việc và cuộc sống.

Ngoài những chương trình của xã 
hội, Vietcombank Hồ Chí Minh còn 
đến với các chương trình mang dấu 
ấn tâm linh để tri ân các chiến sĩ, liệt sĩ 
nhằm giáo dục thế hệ trẻ về bài học 
yêu nước. Hình ảnh các chiến sĩ canh 
giữ nơi biển đảo Trường Sa, những 

giây phút chiến đấu để giành lại chủ 
quyền của biển đảo, hình ảnh các 
chiến sĩ ngã xuống và những nấm mộ 
của của các anh khi tuổi đời còn quá 
trẻ là những thước phim nhức nhối 
chạm vào trái tim của những người 
con biết yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. 
Mang yêu thương ra tận biển đảo 
xa xôi, nhạc sĩ Thanh Bình (Trưởng 
phòng DVKHTN) đã cho ra đời bài 
hát Tiếng hát nơi đảo xa. Để rồi vài 
năm sau đó, với tiếng gọi của trái tim, 
Giám đốc đã tạm gác công việc kinh 
doanh để lênh đênh trên sóng biển 
tiến thẳng đến Trường Sa, hoà mình 
vào dòng chảy của sự sống nơi này, 
để cảm nhận được những giây phút 
thiêng liêng nơi tuyến đầu Tổ quốc, 
để hiểu rằng vị mặn của biển nơi đây 
không chỉ có muối mà còn có máu 
của các chiến sĩ đã ngã xuống để giữ 

yên bờ cõi. Trong sự xúc động ấy, chị 
đã chia sẻ với Hội nghị NLĐ và hình 
ảnh cả hội trường đồng loạt thực 
hiện góp một tin nhắn cho chương 
trình “Góp đá xây dựng Trường Sa” 
là hình ảnh gây ấn tượng cho các vị 
khách mời ngày hôm ấy.

Hiểu được nguyên lý “cho - 
nhận” trong cuộc sống đã giúp 
Vietcombank Hồ Chí Minh phát huy 
truyền thống của mình đối với xã 
hội, đối với khách hàng; hiểu được 
rằng, mỗi đồng tiền lương, tiền 
thưởng có được là sự vận hành của 
những mối quan hệ từ lòng biết ơn 
trân trọng cuộc sống, đến hẹn lại 
lên, khi năm hết Tết đến, chi nhánh 
lại rộn ràng với những chương trình 
Tết làm điều hay vì nông dân nghèo, 
heo đất yêu thương… Cùng lúc ấy, 
đội ngũ từ thiện cùng với gia đình 

và con cái lại háo hức lên đường 
mang yêu thương đến với trẻ em 
nghèo, mồ côi, bất hạnh ở các mái 
ấm tình thương, nơi đã níu giữ các 
anh các chị bằng những gương mặt 
nhoè nhoẹt nước, những cái đầu 
khét lẹt mùi nắng, những đôi tay 
giăng ra chờ đợi yêu thương. Biết 
làm sao khi những đôi tay bé nhỏ cứ 
bấu chặt bờ vai trước giờ tạm biệt..

Các anh chị em Vietcombank Hồ 
Chí Minh đã đi đến và ở lại với công 
tác an sinh xã hội như thế, với cả tấm 
lòng  và sự thấu đáo của nguyên lý 
Cho - Nhận trong đời sống: điều tốt 
nào cho đi cũng sẽ quay lại với chính 
chúng ta. “Sự quay lại” đó chính là 
cảm giác hạnh phúc vì mình có ích 
cho nhiều người khác, chính là sự 
cống hiến một phần nhỏ nhoi của 
mình cho một xã hội tốt đẹp hơn.  q

“điều quay lại” lớn lao
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Sự gắn bó Vietcombank Hồ Chí Minh

MINh PhÚC – Vietcombank Hồ Chí Minh

Vietcombank Hồ Chí Minh với chương trình "Tiếp sức những ước mơ"
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Không đề
Tháng ngày thấm thoát trôi qua
Đến nay công tác đã là tám năm
Vừa hay đây cũng là năm
Kỷ niệm chi nhánh tuổi rằm bốn mươi
Ngẫm qua văn hóa, con người
Nghĩ qua công việc, ngồi cười làm thơ
Ngân hàng, nghề chẳng như mơ
Bao nhiêu thổn thức giăng tơ trong lòng
Lương cao, việc nhẹ đừng mong
Đầu bù, tóc rối, việc xong mới về
Khách hàng khó tính, hay chê
Hễ không vừa ý là phê là bình
Rủi ro tác nghiệp rập rình
Xảy ra cố sự, ai lo thân mình
Chỉ tiêu gồng gánh cực hình
Áp lực đè nén, lặng thinh mà làm
Mặt cười, miệng nói, tay làm
Vẻ ngoài niềm nở ẩn hàm lo âu
Gian truân biết mấy bể dâu
Chỉ mong lương thưởng có câu công bằng
Nói đi cũng nói lại rằng
Nghề nào cũng có những thăng những trầm
Trải qua gian khó lặng thầm
Chi nhánh nỗ lực vươn tầm, tiến lên
Người dưới tôn trọng người trên
Đồng lòng vượt khó, vượt lên chính mình
Lãnh đạo gương mẫu, tận tình
Nhân viên tận lực, hết mình, hăng say
Quan tâm, chỉ bảo tận tay
Ai cần hỗ trợ, giúp ngay không từ
Giúp nhau chẳng ngại công, tư
Mọi người hòa hợp, vô tư không màng
Chị em ba giỏi đảm đang
Lo từ gia thất, lo sang hội đoàn
Nuôi con khỏe, dạy con ngoan
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NGUYỄN hOÀNG sƠN – Vietcombank Hồ Chí Minh

Gia đình, tổ chức hoàn toàn yên vui
Nếu ai có chuyện hỉ, xui
Công đoàn lập tức chung vui, chia buồn
Ai không gặp chuyện sẻ suôn
Hỗ trợ vật chất cả luôn tinh thần
An sinh xã hội góp dần
Trao quà tình nghĩa, trao phần tình thương
Từ thiện lợi phúc muôn phương
Điểm tô thương hiệu, thương trường vang danh
Vượt lên thời buổi cạnh tranh
Nhiều năm xuất sắc xứng danh tốp đầu
Luôn luôn đáp ứng yêu cầu
An toàn, bảo mật đứng đầu, tiên phong
Chỉ tiêu khó mấy cũng xong
Thi đua rèn luyện, văn song võ toàn
Hội thao văn nghệ liên hoan
Thi tay nghề giỏi cũng toàn tốp cao
Cạnh tranh nhiều lúc gắt gao
Khách hàng nội bộ không bao giờ giành
Ứng xử chuẩn mực đã đành
Tôn trọng nguyên tắc, tiếng lành đồn xa
Sẵn sàng đổi mới vươn ra
Nhân văn, bền vững, nhìn xa trông dài
Chung niềm tin, vững tương lai
Uy tín, gần gũi, hiện đại, sẻ chia
Năm nay hơn hẳn năm qua
Kinh doanh lãi lớn, an toàn cho vay
Phòng giao dịch mới mở ngay
Quy mô rộng mở, tranh tay thị phần
Quỹ lương nay cũng lớn dần
Nhân viên phấn khởi, thêm phần vui tươi
Chị em người nói, người cười
Hết năm thưởng lớn, người người hân hoan
Năm nay ca khúc khải hoàn
Năm sau tiếp tục bảo toàn, phát huy.
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40 năm 
Vietcombank Hồ Chí Minh
Bốn mươi năm vững vàng thẳng tiến
Vietcombank phát triển từng ngày
Kết đoàn tay nắm chặt tay
Nhiệt tâm tích cực dựng xây Ngân hàng

Vietcombank đàng hoàng vững bước
Bốn mươi năm quyết vượt chông gai
Nhân viên công tác hăng say
Cấp trên sáng suốt chung tay dẫn đường

Bốn mươi năm Ngoại thương Thành phố
Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng
Chi nhánh số một ngân hàng
Vietcombank mãi vững vàng niềm tin

Bốn mươi năm nghĩa tình sâu nặng
Khách hàng luôn gửi tặng lời khen
Chữ tâm chữ tín làm nền
Vietcombank mãi ngày thêm mạnh giàu.

Ảnh: Nguyễn Thế Dương
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VÕ ThỊ TÂN VIỆT – Vietcombank Hồ Chí Minh

NGUYỄN QUANG sƠN - Vietcombank Hồ Chí Minh

40 Năm
Một chặng đường
40 năm một chặng đường
Gập ghềnh sóng gió thương trường vượt qua
Chi nhánh chung một mái nhà
Yêu thương đoàn kết như là anh em
Chi nhánh phát triển vững bền
Chữ Tâm chữ Tín làm nền kinh doanh
Khách hàng như hạt mầm xanh
Cùng nhau chăm bón mới thành cây to
Tinh thần dây cót lò xo
Hết mình công việc đâu lo cho mình
Nhân viên năng nổ nhiệt tình
Lãnh đạo sáng suốt thông minh dẫn đường
Cẩm nang văn hóa Ngoại thương
Ngày đêm trau chuốt noi gương hoàn thành
Môi trường khốc liệt cạnh tranh
Đạo đức nghề nghiệp phải dành ưu tiên
Công đoàn, Phụ nữ, Thanh niên
Thể thao, văn nghệ tiến lên từng ngày
Công tác xã hội chung tay
Ngọt bùi san sẻ đong đầy yêu thương
40 năm một chặng đường
Chi nhánh số 1 Ngoại thương dẫn đầu.
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pHóNG Sự ảNH

Vietcombank Hồ Chí Minh

Hôm Nay

Khai trương trụ sở mới của Vietcombank Hồ Chí Minh

Khai trường PGD Võ Văn Tần

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với BHXH

Hội diễn văn nghệ 
Tổng liên đoàn lao 

động năm 2013

Hội diễn văn nghệ Tổng liên đoàn lao động năm 2013

Lễ khánh thành trường THCS Phước Vĩnh Tây - Cần Giuộc
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Chuyến đi thăm các chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa của Giám đốc Vietcombank Hồ Chí Minh

Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 

Họp mặt cán bộ hưu trí nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi

Lớp học Yoga trong chương trình Team Buiding tại Madagui

Cuộc thi ảnh nhân ngày Kỷ niệm 40 năm thành lập Vietcombank Hồ Chí Minh Giải bóng đá nội bộ Vietcombank Hồ Chí Minh

Hội thi Cán bộ Ngân quỹ giỏi tại Vietcombank Hồ Chí Minh

Hội thảo chuyên đề sức khỏe dành cho CBNV Vietcombank HCM
Khen thưởng học sinh giỏi cho con em CBNV Vietcombank Hồ Chí Minh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Hoạt động từ thiện nhân ngày 8/3
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Ngày 8/10/2016, tại 
Thành phố Hồ Chí 
Minh (Tp. HCM), 08 Chi 
nhánh Vietcombank 
trên địa bàn Tp. HCM 

gồm: Đông Sài Gòn, Bắc Sài Gòn, 
Bến Thành, Phú Thọ, Quận 5, Tân 
Định, Tân Bình, Thủ Đức đã long 
trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10  năm 
ngày thành lập (2006 – 2016). 

Tham dự buổi lễ, về phía khách 
mời có ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó 
Chủ tịch UBND Tp. HCM; ông Nguyễn 
Phước Thanh - Phó Thống đốc NHNN 
Việt Nam; ông Trần Đình Cường – 
Phó Giám đốc NHNN Tp. HCM. Về 
phía Vietcombank, có ông Nghiêm 
Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ 
Khối Doanh nghiệp Trung ương, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị; Các ông nguyên là Chủ tịch 
HĐQT, Tổng giám đốc Vietcombank 
qua các thời kỳ;  ông Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc cùng các ông/bà 
thành viên HĐQT, thành viên Ban 
điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát; Kế 
toán trưởng; đại diện lãnh đạo một 
số phòng/ban tại TSC, Ban giám đốc 
các chi nhánh Vietcombank tại địa 
bàn TP HCM cùng toàn thể CBNV của 
8 chi nhánh cũng như đối tác, khách 
hàng thân thiết đã gắn bó với các chi 
nhánh trong suốt chặng đường 10 
năm qua.

Được sự chấp thuận của NHNN, 
trong năm 2006, Hội đồng quản trị 
Vietcombank đã ra các Quyết định 
thành lập 8 chi nhánh trên địa bàn 
thành phố: Đông Sài Gòn (khi thành 
lập có tên là Bình Thạnh), Bắc Sài 
Gòn (khi thành lập có tên là Vĩnh 
Lộc), Bến Thành, Phú Thọ, Quận 5, 
Tân Định, Tân Bình, Thủ Đức trên 
cơ sở tách ra từ các chi nhánh cấp 
2 thuộc Chi nhánh  thành phố Hồ 
Chí Minh, Nam Sài Gòn (trước đây 
có tên là Tân Thuận) và Bình Tây. Sau 

10 năm hoạt động, các chi nhánh 
đã vượt qua nhiều khó khăn, thách 
thức và gặt hái được những kết quả 
tích cực: tăng trưởng tín dụng và 
huy động vốn bình quân đạt 25%/
năm, các chỉ tiêu về sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng bán lẻ tăng trưởng 
bình quân 30%/năm. Đến nay, tổng 
nguồn vốn của 8 chi nhánh đạt trên 
52.000 tỷ đồng, tín dụng đạt 26.000 
tỷ, chiếm 30% quy mô tín dụng và 
huy động vốn của các chi nhánh 
Vietcombank trên địa bàn thành 
phố, ~10% quy mô của hệ thống, lợi 
nhuận tăng mạnh qua các năm và 
đến nay chiếm gần 10% lợi nhuận 
toàn hệ thống. Với những kết quả 
đạt được, 8 chi nhánh đã góp phần 
khẳng định vị thế thương hiệu hàng 
đầu của Vietcombank trên địa bàn 
và đóng góp tích cực cho sự phát 
triển kinh tế xã hội của thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm 
Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank cho rằng: Hoạt động 
trên địa bàn thành phố trọng điểm 
về kinh tế và năng động nhất cả 
nước là thuận lợi to lớn, song các 
chi nhánh cũng phải đối mặt với thị 
trường cạnh tranh ngày càng quyết 
liệt và những rủi ro lớn. Bối cảnh đó 
đòi hỏi Ban giám đốc và tập thể cán 
bộ chi nhánh phải không ngừng nỗ 
lực, đoàn kết, quyết tâm, nhạy bén và 
trách nhiệm. Đảng ủy, Ban lãnh đạo 
Vietcombank kỳ vọng và tin tưởng 
8 Chi nhánh sẽ tiếp tục phát triển 
quy mô kinh doanh, an toàn và hiệu 
quả, góp phần tích cực vào sự phát 
triển kinh tế xã hội của thành phố và 
cùng với các chi nhánh Vietcombank 
trên địa bàn đóng góp quan trọng 
vào sự phát triển của hệ thống 
Vietcombank trong giai đoạn tới, 

hiện thực hóa mục tiêu chiến lược 
trở thành ngân hàng số một tại Việt 
Nam, một 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 lãnh đạo địa phương, 
ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch 
UBND Tp. HCM đã chúc mừng đối 
với những thành tựu mà 08 chi 
nhánh Vietcombank đạt được trong 
10 năm qua và nhấn mạnh: Trong 10 
năm qua là giai đoạn khó khăn của 
thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn 
cầu, song hệ thống Vietcombank 
trên địa bàn Tp. HCM nói chung và 
8 chi nhánh nói riêng vẫn tiếp tục 
duy trì và phát triển ổn định và có 
những đóng góp nhất định vào sự 
phát triển của hệ thống ngân hàng 
trên địa bàn, của kinh tế Tp. HCM. 
Quy mô hoạt động cũng như các 
lĩnh vực kinh doanh của 8 chi nhánh 
luôn duy trì tốc độ tăng trưởng, hoạt 
động tín dụng tăng trưởng mở rộng 
gắn liền với sự phát triển của kinh 
tế thành phố. Bên cạnh đó các chi 
nhánh cũng tham gia tích cực vào 
chương trình cộng đồng, các hoạt 

động xã hội, vì người nghèo, quỹ từ 
thiện, chăm lo đời sống cho các đối 
tượng chính sách và hỗ trợ kịp thời 
cho đồng bào khó khăn do thiên 
tai, lũ lụt… Trong thời gian tới, các 
chi nhánh Vietcombank trên địa bàn 
Thành phố tiếp tục phát huy những 
lợi thế sẵn có, khắc phục khó khăn 
để tiếp tục tăng trưởng và phát triển 
bền vững, an toàn hiệu quả, tiếp tục 

phát huy vai trò của TCTD hàng đầu 
Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò 
ngân hàng đầu tầu, hạt nhân của 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
và tiếp tục đồng hành cùng sự phát 
triển của thành phố.

Thay mặt cho toàn thể CBNV của 
08 Chi nhánh,  ông Nguyễn Hoàn 
Thành – Giám đốc Vietcombank 
Quận 5 đã gửi lời cảm ơn tới sự quan 
tâm, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh 
đạo Vietcombank; Thành ủy, HĐND, 
UBND và Ngân hàng Nhà nước Tp. 
HCM; đặc biệt bày tỏ lòng tri ân sâu 
sắc đến các quý đối tác, quý bạn 
hàng đã đồng hành, hợp tác có hiệu 
quả đối với hệ thống Vietcombank 
trong suốt thời gian qua và  mong 
muốn trong thời gian tới  sẽ tiếp tục 
nhận được nhiều hơn nữa sự quan 
tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, 
lãnh đạo thành phố, Ngân hàng Nhà 
nước và đặc biệt là sự đồng hành, 
hợp tác bền chặt, hiệu quả của các 
quý đối tác, quý bạn hàng dành cho 
hệ thống Vietcombank nói chung 
và các chi nhánh trên địa bàn thành 
phố nói riêng với phương châm 
“Chung niềm tin, vững tương lai”.q

ĐỨC NAM

Vietcombank tổ chức Lễ kỷ niệm 
10 năm thành lập 8 chi nhánh Vietcombank 
tại Thành phố Hồ Chí Minh

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

Ông Nghiêm Xuân Thành -  Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank  
phát biểu tại buổi lễ Ảnh: Đức Nam

Ông Trần Vĩnh Tuyến  - Phó Chủ tịch UBND Tp. HCM  phát biểu tại buổi lễ
 Ảnh: Đức Nam

Lãnh đạo NHNN, Vietcombank và Lãnh đạo Tp. HCM trao tặng kỷ niệm chương cho Giám đốc  8 chi nhánh Vietcombank Ảnh: Đức Nam
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Ngày 23/9/2016, tại 
thành phố Pleiku, 
thủ phủ tỉnh Gia Lai, 
Vietcombank Gia Lai đã 
tổ chức Lễ kỷ niệm 15 

năm thành lập và Hội nghị khách 
hàng cùng nhìn lại 15 năm phấn 
đấu vững vàng vươn xa. Tới dự 
sự kiện, về phía Ban chỉ đạo Tây 
Nguyên, tỉnh Gia Lai, thành phố 
Pleiku có ông Điểu Kré – UVTW 
Đảng, Phó Trưởng ban thường trực 
Ban chỉ đạo Tây Nguyên; ông Hồ 

Văn Niên – UV dự khuyết TW Đảng, 
Phó Bí thư thường trực tỉnh Gia Lai, 
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội 
tỉnh; ông Võ Ngọc Thành – Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
ông Hồ Văn Điềm – UV BTV Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh 
Gia Lai; ông Trịnh Duy Thuân – UV 
BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku; 
ông Trần Xuân Quang – Phó Bí thư 
Thành ủy, Chủ tịch UBND thành 
phố Pleiku; ông Dương Dã – Phó Bí 
thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Gia Lai; 

cùng các cán bộ lão thành: ông Hà 
Sơn Nhin – nguyên UVTW Đảng, 
nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên 
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội 
tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Vỹ Hà – 
nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên 
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Về phía 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai 
có ông Nguyễn Văn Cư – Giám đốc; 
ông Điền Hoàng – nguyên Giám 
đốc. Về phía đại biểu khách hàng 
và đối tác có hơn 400 khách hàng 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và 

đối tác đã gắn bó đồng hành cùng 
Vietcombank Gia Lai trong suốt 15 
năm qua. Về phía Vietcombank có 
ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí 
thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; ông 
Đào Hảo – Phó Tổng giám đốc; bà 
Phùng Nguyễn Hải Yến – Kế toán 
trưởng cùng các ông/bà đại diện 
lãnh đạo các phòng/ban/trung tâm 
Trụ sở chính, Văn phòng đại diện 
phía Nam, Ban giám đốc các chi 
nhánh lân cận; nguyên Chủ tịch 
HĐQT các thời kỳ: ông Lê Đắc Cù, 
ông Nguyễn Hòa Bình cùng các 
ông/bà nguyên là Kế toán trưởng, 
lãnh đạo các phòng/ban/trung tâm 
tại TSC. Về phía Vietcombank Gia 
Lai có ông Trương Anh Tuấn – Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc; các ông/
bà trong Ban giám đốc, trưởng phó 
phòng, các ông/bà nguyên là Giám 
đốc chi nhánh, các thời kỳ… cùng 
toàn thể CBNV.

Ông Trương Anh Tuấn - Bí thư 

Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank 
Gia Lai đã báo cáo thành tích trong 
suốt 15 năm qua của Vietcombank 
Gia Lai, tri ân sự ủng hộ của lãnh 

đạo Trung ương và địa phương, và 
ghi nhận sự ủng hộ, gắn bó của các 
doanh nghiệp đã đồng hành cùng 
Vietcombank Gia Lai trong suốt 15 
năm qua. Ghi nhận những đóng góp 
của Vietcombank Gia Lai đối với kinh 
tế - xã hội tỉnh, ông Võ Ngọc Thành 
– Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh đã phát biểu chúc mừng và 
đánh giá cao vai trò của Vietcombank 
Gia Lai đã đầu tư đúng hướng và 
hiệu quả, góp phần xây dựng nền 
kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Hoạt động 
kinh doanh của Vietcombank Gia Lai 
góp phần đưa nền kinh tế tỉnh phát 
triển mạnh hơn, đảm bảo nguồn 
vốn, tín dụng, thanh toán quốc tế 
trong suốt những năm qua. Đồng 
thời, Vietcombank Gia Lai còn góp 
phần vào công tác an sinh xã hội của 
tỉnh, góp phần xóa đói giảm nghèo 
cho đồng bào các dân tộc vùng sâu 
vùng xa.

Đánh giá hoạt động của 

Lê hỒNG QUANG

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập 
Vietcombank Gia Lai thành công tốt đẹp

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

Ông Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên phải) đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Gia Lai cho Vietcombank Gia Lai vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai (từ năm 2001 – đến năm 2016) Ảnh: Lê Hồng Quang

Ông Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng  
 Ảnh: Lê Hồng Quang

Ông Nguyễn Văn Cư – Giám đốc NHNN tỉnh Gia Lai (ngoài cùng bên trái) đã trao tặng Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc 
Vietcombank (ngoài cùng bên phải) tặng hoa cho Vietcombank Gia Lai là Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 Ảnh: Lê Hồng Quang
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Vietcombank Gia Lai trong ngành 
ngân hàng tỉnh, ông Nguyễn Văn 
Cư – Giám đốc NHNN tỉnh Gia Lai đã 
phát biểu chúc mừng, khẳng định 
Vietcombank Gia Lai đã giữ vững uy 
tín ngân hàng hàng đầu, kinh doanh 
an toàn, hiệu quả, bền vững. 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. 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.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm 
Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc Vietcombank đã 
ghi nhận những thành tích vô cùng 
ấn tượng của Vietcombank Gia Lai, 
đồng thời gửi lời cảm ơn tri ân tới 

các đồng chí lãnh đạo Trung ương 
và địa phương, các doanh nghiệp, 
những bạn hàng đã gắn bó, đồng 
hành với Vietcombank nói chung và 
Vietcombank Gia Lai nói riêng.

Đại diện cho hơn 400 doanh 
nghiệp có mặt tại buổi lễ, ông Thái 
Như Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH 
Vĩnh Hiệp đã phát biểu chúc mừng 
thành tích đạt được của Vietcombank 
Gia Lai. Đồng thời chia sẻ thành công 
có được của doanh nghiệp cũng là 
nhờ sự hợp tác, đồng hành, hỗ trợ 
tích cực của Vietcombank Gia Lai khi 
quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục 
của chi nhánh 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.

Với các thành tích của 
Vietcombank Gia Lai, nhân dịp này, 
ông Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng 
Cờ thi đua của UBND tỉnh Gia Lai cho 
Vietcombank Gia Lai vì đã có thành 
tích đóng góp cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai (từ năm 
2001 – đến năm 2016). Ông Nguyễn 
Văn Cư – Giám đốc NHNN tỉnh Gia 
Lai đã trao tặng Cờ thi đua của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm 

Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc Vietcombank tặng 
hoa cho Vietcombank Gia Lai là Đơn 
vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 
2015.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành 
lập Vietcombank Gia Lai và thực hiện 
các Công văn số 77 ngày 16/5/2016 
và Công văn số 155 ngày 12/8/2016 
của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tỉnh Gia 
Lai,  Tổng Giám đốc Vietcombank 
Phạm Quang Dũng đã trao cho ông 
Phan Văn Trung – Chủ tịch huyện 
Krông Chro số tiền 5 tỷ đồng tài trợ 
xây trường mầm non huyện Krông 
Chro và  trao cho ông Phạm Xuân 
Trường – Chủ tịch huyện K’bang số 
tiền 1,5 tỷ đồng để mua 100 con bò 
giống tặng cho đồng bào huyện 
K’bang. Ghi nhận những đóng góp 
tích cực của Vietcombank, ông Hồ 
Văn Niên – UV dự khuyết TW Đảng, 
Phó Bí thư thường trực tỉnh Gia Lai, 
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội 
tỉnh đã tặng hoa cảm ơn  ông Phạm 
Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, 
Tổng giám đốc Vietcombank thay 
mặt Ban lãnh đạo Vietcombank trao 
tặng những món quà nhiều ý nghĩa 
cho đồng bào các dân tộc của tỉnh.

Ra đời vào ngày 25/9/2001, 
Vietcombank Gia Lai chính thức được 
khai trương và đi vào hoạt động 
trên cơ sở Phòng giao dịch Pleiku 
thuộc Vietcombank Quy Nhơn. Ban 
đầu chỉ với 20 CBNV, cơ sở vật chất 
còn nhiều thiếu thốn, trụ sở phải đi 
thuê… đến nay, Vietcombank Gia 
Lai đã có trụ sở khang trang bề thế 
tọa lạc tại 33 Quang Trung cùng với 
153 CBNV giàu nhiệt huyết, sáng 
tạo, năng động và được đào tạo bài 
bản. Huy động vốn đến nay đạt trên 
3.000 tỷ đồng, tăng gấp 68 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 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 47 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. 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 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. q

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao 5 tỷ đồng tài trợ xây trường mầm 
non huyện Krông Chro và  tặng 100 con bò trị giá 1,5 tỷ đồng cho huyện K’bang Ảnh: Lê Hồng Quang

Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank phát 
biểu chúc mừng Ảnh: Lê Hồng Quang

Hành khúc Vietcombank do CBNV Vietcombank Gia Lai trình diễn Ảnh: Lê Hồng Quang
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Lễ kỷ niệm 23 năm thành 
lập Vietcombank Nam Sài 
Gòn đã diễn ra thành công 
rực rỡ vào lúc 18h ngày 
28/9/2016 vừa qua. Đây 

là sự kiện quan trọng trong chuỗi 
các hoạt động của Chi nhánh trong 
năm 2016, là cơ hội đặc biệt để 
đơn vị chia sẻ niềm vui thành công, 
tổng kết những kết quả đã đạt 
được và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 
toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) 
đã luôn cùng đồng hành trong suốt 
những năm qua để có được một 
Vietcombank Nam Sài Gòn vững 
mạnh như ngày hôm nay.

Buổi lễ được tổ chức rất trang 
trọng và sống động như một đêm 
nghệ thuật đầy ắp tiếng cười và 
niềm vui. Mở màn là phần trình diễn 
âm thanh và ánh sáng đầy bắt mắt 
thông qua tiết mục múa tương tác 
với màn hình led thể hiện những con 
số ấn tượng và chặng đường 23 năm 
của Vietcombank Nam Sài Gòn – tiết 
mục đã từng đạt giải Nhì trong cuộc 
thi “Văn hóa Vietcombank khu vực 
TP. HCM”. 23 năm, trải qua nhiều khó 
khăn, thử thách với nhiều biến động 
của thị trường, thành công của ngày 
hôm nay không thể thiếu những 
đóng góp miệt mài bền bỉ của các 

CBNV. Giám đốc Vietcombank Nam 
Sài Gòn Nguyễn Kiến Tường – người 
đã đặt nền móng vững chắc với 
những chiến lược kinh doanh và 
chỉ đạo – đã bồi hồi nhớ lại những 
trở ngại những ngày đầu thành lập 
và hy vọng, trong thời gian tới, mỗi 
phòng ban sẽ phát huy tinh thần 
làm việc hăng say, đoàn kết, giúp 
đỡ lẫn nhau hơn nữa để cùng nhau 
vượt qua những khó khăn của tình 
hình kinh tế chung, hoàn thành tốt 
các mục tiêu kinh doanh do Trụ sở 
chính đã tin tưởng giao phó. Những 
chia sẻ của Giám đốc trong buổi 
lễ đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tự 

hào cho toàn thể nhân viên, là động 
lực cho mọi người tiếp tục hăng say 
làm việc, nhiệt tình cống hiến vì một 
tương lai phát triển bền vững của 
Vietcombank Nam Sài Gòn nói riêng 
và hệ thống Vietcombank nói chung.

Một phần không thể thiếu góp 
phần lưu lại thêm những kỷ niệm 
khó phai trong lễ thành lập năm nay 
phải kể đến phần vinh danh những 
cán bộ hưu trí nhân dịp chào mừng 
25 năm Ngày quốc tế Người cao tuổi 
1/10. Tại buổi gặp mặt, bác Lê Văn 
Tính thay mặt các cán bộ đã về hưu 
gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh 
đạo đương nhiệm đã quan tâm, tạo 
điều kiện cho những ‘lão thành cách 
mạng’ có buổi gặp mặt thân mật, ấm 
cúng nghĩa tình này. Nhân dịp này, 
Ban giám đốc Nam Sài Gòn cũng 
đã tổ chức tặng hoa và quà cho các 

cán bộ hưu trí. Đây là những món 
quà thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ 
nguồn”, tình cảm chân thành của Ban 
giám đốc đối với các thế hệ đi trước, 
đồng thời cũng là nét đẹp trong 
truyền thống văn hóa Vietcombank.

Có thể nói, điểm nối bật của 
những con người Vietcombank đó 
là tình yêu thể thao - nghệ thuật, 
hết mình vì thể thao - nghệ thuật và 
luôn có môi trường tuyệt vời nhất 
để thể hiện tài năng của mình. Sau 
nhiều ngày chuẩn bị, các tiết mục 
biểu diễn văn nghệ đặc sắc, công 
phu của những diễn viên không 
chuyên từ chính những thành viên 
trong Vietcombank Nam Sài Gòn 
đã mang đến không khí lễ hội sôi 
động, rộn ràng cho buổi tiệc và để 
lại nhiều bất ngờ thú vị, khi là một 
bài hát trẻ trung sôi động, khi lắng 

đọng với âm hưởng dân ca, khi là 
một giai điệu đi cùng năm tháng 
hay sôi nổi với các trò chơi… Tiếp 
đến chương trình là phần tổng 
kết và trao giải thưởng cho các 
vận động viên, các Phòng ban đã 
giành thành tích cao tại Hội thao kỷ 
niệm thành lập Vietcombank Nam 
Sài Gòn. Tại các môn thi đấu, các 
vận động viên đã cống hiến cho 
người xem những đường bóng đẹp, 
những pha cầu hay, những cuộc 
tranh đua quyết liệt mang tinh thần 
thể thao cao thượng. Tất cả các vận 
động viên tham gia Hội thao lần này 
đều là những người chiến thắng bởi 
họ đã thi đấu hết mình trong niềm 
đam mê với tinh thần quyết tâm, 
đoàn kết, trung thực, hữu nghị. 

Lễ kỷ niệm thành lập Vietcombank 
Nam Sài Gòn đã khép lại nhưng dư 
âm của buổi lễ sẽ còn đọng lại mãi, 
tạo đà khích lệ cho toàn thể nhân 
viên quyết tâm phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh 
năm 2016 và các năm tiếp theo, 
xứng đáng là một trong những Chi 
nhánh hàng đầu trong hệ thống 
Vietcombank. Chúng ta tin tưởng 
rằng, những thành tích đạt được 
trong 23 năm qua là nền móng vững 
chắc cho chặng đường tương lai, hứa 
hẹn nhiều thành công mới, đỉnh cao 
mới của Vietcombank Nam Sài Gòn, 
góp phần vào sự phát triển bền vững 
và thịnh vượng của Vietcombank! q

TRẦN ThY LAN  - Vietcombank Nam Sài Gòn

23 năm thành lập Vietcombank Nam Sài Gòn 
và gặp gỡ các thế hệ cán bộ hưu trí của chi nhánh

76 77Số 10/2016 Số 10/2016 



kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập

Một ngày, mình ngồi 
làm hồ sơ, lập báo 
cáo thẩm định lại tài 
sản và tờ trình cấp 
tín dụng cho khách 

hàng. Vô tình thôi, mình nhìn thấy 
ngày tháng trên báo cáo thẩm định 
tài sản năm ấy, là năm năm về trước, 
tất cả như vỡ òa. Khách hàng đầu 
tiên mình đề xuất cho vay, khách 
hàng đầu tiên của phòng giao dịch 
(PGD) Dầu Hạ. Năm năm trôi qua, 
năm năm nhanh như một cái phất 
tay. Hồ sơ xử lý xong rồi lại vội vàng 
trở lại với guồng quay công việc, 
cuối ngày bất chợt nhìn lại cái chữ 
ký trên tờ trình cấp tín dụng năm 
cũ, chữ nắn nót như thể mỗi lần ký 
là rút ruột rút gan ra ký (không như 
bây giờ, chữ ký nhanh gọn lẹ cho 
kịp với công việc). Và rất nhiều thứ 
hiện ra nữa, lần lượt trong đầu, cho 
khoảng thời gian năm năm gắn bó 
với PGD Gò Dầu này.

PGD Gò Dầu của mình hồi xưa 
nhỏ xíu, nằm sâu sâu giữa lòng 
thị trấn Dầu Hạ. Hồi đó, lúc mới 
mở PGD, mình cũng vừa mới vào 
Vietcombank. Chàng thanh niên 
năm ấy, vừa mới tốt nghiệp đại học, 
hăng hái với đời với người. Ngày trở 
thành nhân viên chính thức sau thử 
việc hai tháng, cũng là ngày mình 
nhận quyết định về PGD Dầu Hạ. 
Lúc đó mình nghĩ, đi thì cứ đi thôi, 
mình còn trẻ và cuộc đời dài rộng 
này đang chờ mình khám phá mà. 
Phòng chỉ có mình mình làm bên 
mảng tín dụng, những bộ phận 
khác cũng toàn nhân viên mới. Thời 
gian hoạt động đầu tiên là những 
ngày mà không dễ gì quên được. 
Khó khăn nào rồi cũng vượt qua, 
nhắc lại những ngày đầu tiên ấy, để 
nhớ rằng đã từng có một thời mình 
máu lửa và xông xáo như thế nào. 
Năm năm trôi qua rồi, phòng bây 

giờ đã có trụ sở mới, khang trang 
đẹp đẽ hơn, nhưng mình vẫn luôn 
hoài nhớ địa điểm giao dịch cũ, 
nhỏ nhỏ thương thương của những 
ngày đầu. 

Cái địa điểm giao dịch cũ, là nơi 
mà ngày xưa mình đã từng ăn ngủ 
với nó trong mấy năm liền. Nhà xa, 
cách Dầu Hạ hơn ba mươi cây số, 
nên mình chọn ở lại luôn cho tiện. 
Những bữa làm xong không có việc 
gì làm, mình lôi hồ sơ ra đọc, lôi 
tài liệu ra nghiên cứu thêm. Nhiều 
lúc mình nghĩ, đây không còn là sở 
làm, mà nó là nhà mình. Chỗ làm 
thân thuộc đến lạ lùng. Bây giờ thì 
phòng đổi sang địa điểm mới, theo 
tiêu chuẩn của hệ thống, điều kiện 
làm việc cũng cải thiện hơn nhiều. 
Mình rồi sẽ lại gắn bó với nó, bằng 
cách này hay cách khác, nhưng 
chắc không thể nào quên được 
cái phòng giao dịch cũ của những 
ngày đầu tiên nhiều khó khăn ấy. 
Làm ở đây năm năm, qua bao dời 
đổi, người cũ ra đi, người mới tới, 
mình vẫn còn lại với phòng giao 
dịch Dầu Hạ từ những ngày đầu. 
Nếu có thể nói gắn bó với nơi này 
nhất, liệu có còn ai hơn mình nữa 
hay không?

Sự gắn bó với phòng Dầu Hạ, 
gói trọn trong những tình cảm 
mình dành cho khách hàng, những 
người mà mình luôn trân trọng 
xem họ là người nhà. Công việc của 
mình là cán bộ khách hàng, nhưng 
tự lâu rồi, mình luôn xác định khách 
hàng nào phải là khách hàng đâu, 
họ là bạn bè, là người thân, là cô 
chú anh em ruột rà. Có như vậy, 
mình mới có thể sẻ chia với người 
thân mình trong công việc, và hơn 
thế nữa, trong cuộc sống. Khách 
của mình ai cũng đáng quý, là cô 
chú nông dân nụm nịu hay gửi 
chùm nhãn chín thơm phức biểu 

ăn đi không có xịt thuốc đâu, là chị 
gái mỗi tháng lên đóng lãi bao giờ 
cũng hối bao giờ cưới nhớ mời chị 
nghen, là anh trai quen mỗi bận 
mình đi công tác ngang qua cũng 
kêu vô uống ly nước rồi mới thả 
cho đi. Những tình cảm thân thuộc, 
những dây nhợ buộc ràng. Khách 
hàng giờ đây không còn là người 
trả lương cho mình nữa, mà họ đã 
thực sự trở thành một phần không 
thể thiếu, để mình gắn bó và thêm 
yêu Dầu Hạ. 

Và tình yêu dành cho phòng giao 
dịch Dầu Hạ, còn dành cho những 
người thuộc về, hay đã từng thuộc 
về nơi này. Họ, là cô bạn từ nhỏ 
đến lớn, học cũng học chung làm 
cũng làm chung, đi Dầu Hạ cũng 
đi chung. Là chị gái kiểm soát viên 
luôn cười mỗi khi mình chọc giận, 
là mấy đứa nhỏ giao dịch viên toàn 
kiếm cớ để gài mình mời tụi nó ăn 
uống, là cả chú bảo vệ lớn tuổi hay 
kèm rèm nhưng nhờ gì chú cũng sẽ 
làm, là những gương mặt người đã 
thôi không còn công tác ở Dầu Hạ 
nữa, có người đi rất xa, bặt tin nhau 
nhưng biết đâu đó giữa cuộc đời 
dài rộng này, sẽ có ngày gặp lại. Và 
hơn tất cả, là sếp của mình. Người 
đã gắn bó với cái phòng này ngay 
từ những ngày đầu. Hồ sơ đầu tiên 
mình làm, hồ sơ bây giờ mình trình 
sếp – là cả một hành trình dài để 
chứng kiến sự thay đổi, mà từ một 
cán bộ tín dụng trẻ măng non tay, 
bây giờ mình đã cứng cáp bản lĩnh 
hơn nhiều. Sự thay đổi đó bên cạnh 
nỗ lực bản thân, còn là sự chỉ dạy 
của sếp. Có đôi khi cũng tủi thân, 
sếp hay cằn nhằn hay la mắng, 
nhưng qua rồi thì thôi, sếp mình 
giờ tâm lý, động viên anh em cùng 
nhau cố gắng. Là đầu tàu, nghĩa là, 
cầu nối của tất cả anh em.

Phòng Dầu Hạ đạt được một số 

thành tích, cũng đều nhờ vào sự 
hỗ trợ, chỉ đạo của Ban giám đốc 
và sếp, cùng sự cố gắng tự thân 
của mỗi con người Dầu Hạ. Có ai 
như tụi mình ở đây hay không? 
Sếp là thầy hiệu trưởng, chị kiểm 
soát là cô giáo, mấy đứa còn lại là 
học trò. Gọi nhau bằng biệt danh 
thân thương như ruột rà. Và cái 
lớp học nhộn nhạo đó, là tất cả 
những gì còn sót lại, nếu lỡ một 
mai mình không còn công tác ở 
PGD Dầu Hạ nữa. Năm năm trôi qua 
rồi, người đi kẻ ở, chia tay và chào 
đón người mới cũng quá nhiều 
rồi. Mình chứng kiến nhiều cuộc 
đón đưa như thế, buồn thương 
tiếc nuối đã trải qua. Không chắc 
được rằng ai cũng như mình, đều 
thấy gắn bó với nơi này. Chỉ hy 
vọng nhoi nhỏ rằng, nếu một lần 
là người Vietcombank Dầu Hạ, thì 
cũng đã có một đoạn thời gian vui 
vẻ và không thể quên với mảnh đất 
này. Yêu thương bao nhiêu cho đủ. 
Nhưng đã yêu thương rồi, thì giữ 
mãi niềm thương đó trong tim.

Tháng mười một rồi lại tới. Một 
năm nữa lại trôi qua. PGD Dầu Hạ 
sẽ ngày càng lớn mạnh, phải lớn 
mạnh theo sự phát triển chung của 
toàn hệ thống Vietcombank. Tháng 
mười một có một ngày đặc biệt, là 
ngày sinh nhật của phòng. Đã từng 
đốt nến chúc mừng phòng mình 
trong suốt những năm qua, hy vọng 
rằng sẽ còn được thắp lên nhiều 
ngọn nến cùng phòng mình, cùng 
nhà mình trong những năm sau 
nữa. Năm năm, mười năm có là gì 
nếu như chúng ta không trân trọng 
nhau trong từng khoảng khắc?

Và khoảnh khắc yêu thương đó, 
cùng nhau thắp lên ngọn lửa của 
niềm tin về một tương lai tươi sáng. 
Chúc mừng Phòng giao dịch Gò 
Dầu – năm năm. q

PhAN MINh TỒN – Vietcombank Tây Ninh

Khoảnh khắc yêu thương
(Mừng kỷ niệm 5 năm  ngày thành lập PGD Gò Dầu – Vietcombank Tây Ninh)
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Theo định hướng của Chính 
phủ và chỉ đạo của NHNN 
về việc tiếp tục tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp, 
hỗ trợ phát triển sản xuất 

kinh doanh, kể từ ngày 15/10/2016, 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
nam (Vietcombank) sẽ giảm lãi suất 
cho vay ngắn hạn VNĐ đối với 5 lĩnh 
vực ưu tiên và các doanh nghiệp khởi 
nghiệp như sau:

Lãi suất cho vay ngắn hạn áp dụng 
đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo quy 
định tại Thông tư 08/2014/TT-NHNN 
ngày 17/3/2014 (Phục vụ lĩnh vực 
phát triển nông nghiệp, nông thôn; 
Thực hiện phương án, dự án sản xuất 
- kinh doanh hàng xuất khẩu; Phục 
vụ sản xuất - kinh doanh của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; Phát triển ngành 
công nghiệp hỗ trợ; Phục vụ sản xuất 
- kinh doanh của doanh nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao): 

+/Tất cả các khoản vay ngắn hạn 

hiện còn dư nợ trên 6%/năm sẽ được 
điều chỉnh giảm về mức lãi suất tối đa 
6%/năm. Mức điều chỉnh này giảm 
sâu 1%/năm so với mặt bằng hiện 
nay. 

+/Các khoản cho vay ngắn hạn mới 
sẽ được áp dụng lãi suất tối đa là 6%/
năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn áp 
dụng đối với doanh nghiệp khởi 
nghiệp: Nhằm khuyến khích và hỗ trợ 
các doanh nghiệp ứng dụng kết quả 
nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, công 
nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao 
năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng 
của sản phẩm, tất cả các khoản vay 
ngắn hạn hiện còn dư nợ trên 6%/
năm sẽ được điều chỉnh giảm về mức 
lãi suất tối đa 6%/năm. Các khoản cho 
vay ngắn hạn mới sẽ được áp dụng lãi 
suất tối đa là 6%/năm.

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh có hiệu quả, sử dụng 
tổng thể các sản phẩm dịch vụ của 

PhÒNG ALM

NGUYỄN ThỊ TUYẾT NhUNG – Vietcombank Bắc Ninh

Vietcombank điều chỉnh 
giảm lãi suất cho vay VNĐ,
hỗ trợ doanh nghiệp

Với sự phát triển của nền tài 
chính ngân hàng hiện đại, 
khách hàng ngày nay có 
xu hướng tìm đến những 
hình thức tiết kiệm sinh lời 

đầy khôn ngoan và hiệu quả. Thay vì 
sử dụng những chú heo tiết kiệm ngộ 
nghĩnh nhưng không giúp sản sinh 
thêm tiền, với những đồng tiền được 
luân chuyển trong hệ thống ngân 
hàng, khách hàng ngày nay sẽ có cơ 
hội vừa tiết kiệm vừa nhận được giá 
trị gia tăng gấp nhiều lần. 

Theo báo cáo nghiên cứu về hành 
vi tiêu dùng quý IV/2015 do hãng 
nghiên cứu thị trường Nielsen đưa ra 
vào đầu năm 2016 , người tiêu dùng 
Việt có tinh thần tiết kiệm tiền vào 
bậc cao nhất toàn cầu với 79% người 
được hỏi dùng tiền nhàn rỗi để tiết 
kiệm, cao hơn nhiều so với các nước 
khác như Thái Lan (60%), Singapore 
(64%). Nắm bắt được nhu cầu tiết 
kiệm thực tế này, các tổ chức tín dụng 
trong nước lẫn nước ngoài có xu 
hướng đẩy mạnh các hình thức tiết 
kiệm phong phú cho khách hàng bao 
gồm: tiền gửi trực tuyến, tiết kiệm rút 
gốc từng phần, tích lũy kiều hối, tiết 
kiệm trả lãi định kỳ, tiết kiệm trả lãi 
trước… Dịch vụ tiết kiệm hiện được 
các ngân hàng chú trọng đầu tư và 
phát triển trở thành mảng mũi nhọn 
trong khi đây đồng thời là một biện 
pháp mạnh để cạnh tranh, thu hút 
khách hàng.

Nhận thấy sự thuận tiện và an 
toàn của kênh giao dịch qua ngân 
hàng, ngày càng nhiều khách 
hàng tìm đến những sản phẩm tiết 
kiệm phong phú do các tổ chức tín 
dụng đưa ra. Chị Nguyễn Thanh An 
(Trưởng phòng Hành chính, một 
công ty tại TPHCM) chia sẻ: “Là một 
bà mẹ, tôi luôn quan tâm đến việc 
tích lũy để đầu tư cho việc giáo dục 
của con. Chi phí giáo dục dành cho 

con cái là một khoản không hề nhỏ, 
vì thế cần phải chủ động trong kế 
hoạch tiết kiệm cho con”. Các sản 
phẩm tiết kiệm không chỉ tiện ích, 
thiết thực mà còn đem lại giá trị gia 
tăng cho khách hàng với những 
chương trình ưu đãi, khuyến mại 
hấp dẫn. Chị Hoàng Trâm Anh (nhân 
viên kế toán, Hà Nội) cho biết “Công 
việc đòi hỏi tôi thường xuyên phải 
tính toán cân nhắc thiệt hơn cho 
các phương án tài chính khác nhau. 
Đối với gia đình mình, việc tiết kiệm 
cũng phải thực hiện sao cho hiệu 
quả, đem lại giá trị gia tăng cao. 
Tôi thường lựa chọn hình thức tiết 
kiệm của những ngân hàng lớn có 
uy tín, đồng thời hay đưa ra những 
ưu đãi cho khách hàng”. Thấu hiểu 
được tâm lý này của khách hàng, 
hiện nay Vietcombank đang triển 
khai chương trình “Tích lũy hôm nay, 
nhận ngay quà tặng” hướng đến đối 
tượng khách hàng gửi tiền nhằm 
mục đích xây dựng kế hoạch tài 
chính dành cho các chi tiêu cho con 
cái trong tương lai. Theo đó, từ ngày 
01/08/2016 đến ngày 31/10/2016, 
khách hàng có cơ hội nhận được 
1000 quà tặng đặc biệt khi mở tài 
khoản Tích lũy cho con nhân mùa 
tựu trường 2016. Có thể nói khi các tổ 
chức tín dụng đưa ra ngày càng nhiều 
những sản phẩm tiết kiệm phong 
phú, chất lượng hướng đến khách 
hàng đồng nghĩa với việc khách hàng 
cũng là đối tượng được hưởng lợi ích 
trực tiếp và thiết thực nhất.  

Thông tin chi tiết:
Nội dung của chương trình tham 

khảo tại website vietcombank.com.
vn. Để biết thêm thông tin chi tiết, 
khách hàng vui lòng liên hệ các điểm 
giao dịch của Vietcombank trên toàn 
quốc hoặc gọi Trung tâm Dịch vụ 
Khách hàng 24/7 theo số điện thoại 
1900 54 54 13.

xu hướng tiết kiệm 
thời hiện đại

MINh YẾN

Vietcombank, sẽ được Vietcombank  
xem xét điều chỉnh giảm sâu hơn.

Thời gian hưởng lãi suất: từ nay 
đến 31/12/2016.

Với gói giải pháp này từ 
Vietcombank, các doanh nghiệp 
không những được hưởng lợi từ 
nguồn vốn tín dụng ưu đãi của ngân 
hàng mà còn được ngân hàng hỗ 
trợ để triển khai phương án sản xuất 
kinh doanh với hiệu quả tối ưu, phát 
triển hoạt động sản xuất, góp phần 
thúc đẩy sự phát triển chung của nền 
kinh tế.

Với việc điều chỉnh giảm lãi suất 
lần này, Vietcombank thể hiện vị trí, 
vai trò của TCTD luôn chủ động, tiên 
phong thực hiện chính sách tiền tệ, 
các chính sách kinh tế lớn của Nhà 
nước. Đây cũng là hành động thiết 
thực của Vietcombank nhằm chia 
sẻ tháo gỡ khó khăn trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị 
trường.

Được biết trước đó vào tháng 4 và 
5/2016, Vietcombank cũng là ngân 
hàng tiên phong giảm lãi suất cho 
vay trung dài hạn đối với doanh 
nghiệp và giảm lãi suất sâu cho các 
khoản vay trung dài hạn của các 
doanh nghiệp miền Trung bị thiệt hại 
do hiện tượng thủy hải sản chết bất 
thường tại một số tỉnh miền Trung 
theo lời hiệu triệu của Thủ tướng 
Chính phủ và Thống đốc NHNN. q

Vừa qua, Phòng giao dịch 
Samsung của Vietcombank Bắc 
Ninh chính thức đi vào hoạt động 
tại Khu công nghiệp Yên Phong – 
xã Yên Trung – huyện Yên Phong 
– tỉnh Bắc Nin. Đây là Phòng giao 
dịch thứ 6 của Vietcombank Bắc 
Ninh.

Phòng giao dịch Samsung thực 
hiện các nghiệp vụ ngân hàng 
sau: 

- Huy động tiền gửi bằng Việt 
Nam đồng và ngoại tệ của các 
thành phần kinh tế và dân cư;

- Chi trả kiều hối;
- Dịch vụ thẻ nội địa và thẻ 

quốc tế;
- Cung cấp các sản phẩm dịch 

vụ ngân hàng khác.
Quý khách hàng giao dịch xin 

vui lòng liên hệ:
- Địa chỉ: Công ty Samsung 

Electronics Việt Nam – Khu công 
nghiệp Yên Phong – xã Yên Trung 
- huyện Yên Phong - tỉnh Bắc 
Ninh.

- Điện thoại: (0241)3.699.696 
- FAX: (0241)3.699.695. q

Vietcombank Bắc Ninh khai trương hoạt động PGD Samsung

Giao dịch tại Pgd Samsung  Ảnh: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Vietcombank 
Móng Cái thay đổi 
địa điểm Phòng 
giao dịch Hùng Vương

Vietcombank Móng Cái 
thay đổi địa điểm 
PGD Hải Hà

Vietcombank Móng Cái trân 
trọng thông báo về việc thay đổi địa 
điểm đặt Trụ sở Phòng giao dịch Hùng 
Vương, cụ thể như sau:

- Địa điểm cũ: Số 16, đường Hùng 
Vương, phường Hòa Lạc, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Địa điểm mới: Số 02, đường Vân 
Đồn, phường Trần Phú, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Thời gian thay đổi: từ ngày 12 tháng 
09 năm 2016.

Quý khách hàng giao dịch xin vui 
lòng liên hệ:     

Điện thoại : 033 3 789 686
Fax: 033 3 789 898
Trân trọng thông báo.

Vietcombank Móng Cái trân trọng 
thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt 
Trụ sở Phòng giao dịch Hải Hà, cụ thể 
như sau:

- Địa điểm cũ: Số 76A, phố Trần Bình 
Trọng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, 
tỉnh Quảng Ninh. 

- Địa điểm mới: Số 66, phố Trần Bình 
Trọng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, 
tỉnh Quảng Ninh. 

Thời gian thay đổi: từ ngày 26 tháng 
09 năm 2016.

Quý khách hàng giao dịch xin vui lòng 
liên hệ:     

Điện thoại : 033 3 763 898
Fax: 033 3 763 789
Trân trọng thông báo.

TRưƠNG ThU hưƠNG 
Vietcombank Móng Cái

TRưƠNG ThU hưƠNG 
Vietcombank Móng Cái
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Với mục tiêu tiếp tục đẩy 
mạnh mảng hoạt động 
dịch vụ, khuyến khích 
khách hàng đăng ký, sử 
dụng các dịch vụ ngân 

hàng điện tử của Vietcombank, 
Chương trình khuyến mại “Khám 
phá mùa hè cùng Vietcombank” 

dành cho các khách hàng đăng ký 
mới và sử dụng các dịch vụ Ngân 
hàng điện tử của Vietcombank đã 
được tổ chức từ ngày 15/6/2016 
đến hết ngày 12/9/2016 (90 ngày) 
trên phạm vi toàn quốc xuất phát 
từ mục đích thu hút khách hàng 
mới đăng ký, kích hoạt sử dụng các 

trên đường phát triển trên đường phát triển

Ngày 5/10/2016, tại Trụ sở 
Vietcombank Hải Dương đã diễn 
ra Lễ trao thưởng khách hàng đạt 
giải Nhất chương trình khuyến 
mại “Khám phá mùa hè cùng 
Vietcombank”. Tham dự buổi lễ, về 
phía khách hàng có bà Nguyễn Thị 
Thêu – Giám đốc Vietcombank Hải 
Dương, đại diện Phòng Quản lý Bán 
Sản phẩm bán lẻ Trụ sở chính và quý 
khách hàng.

Trong đó, khách hàng may mắn 
trúng giải Nhất của chương trình là 1 
chuyến du lịch Úc trị giá 49.500.000 
đồng đã thuộc về khách hàng 
Nguyễn Thị Hương, địa chỉ tại xã 
Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh 
Hải Dương, là khách hàng hiện đang 
giao dịch tại Vietcombank Hải Dương. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn 
Thị Thêu đã chúc mừng khách hàng 
Nguyễn Thị Hương đã trúng thưởng 

Thực hiện theo thể lệ chương 
trình, sáng ngày 6/10/2016, tại Trụ sở 
Vietcombank Bắc Ninh đã diễn ra buổi 
lễ trao giải Nhì chương trình “Khám 
phá mùa hè cùng Vietcombank” cho 
khách hàng Hà Thị Linh – chuyến du 
lịch Nhật Bản trị giá 36.900.000 đồng.

Chị Hà Thị Linh hiện đang là công 
nhân Công ty TNHH Samsung Display 
Việt Nam mở tài khoản nhận lương 
tại Vietcombank Bắc Ninh từ tháng 

7/2016 và đăng ký dịch vụ SMS chủ 
động để tham gia chương trình và 
đã may mắn trúng thưởng giải Nhì. 
Phát biểu tại lễ trao giải, Chị đã bày tỏ 
sự xúc động và vô cùng bất ngờ khi 
được nhận giải thưởng giá trị lớn từ 
Vietcombank, đồng thời chị đã gửi lời 
cảm ơn và lời chúc Vietcombank nói 
chung và Vietcombank Bắc Ninh nói 
riêng ngày càng phát triển vững mạnh 
và có nhiều khách hàng hơn nữa. q

NHĐT với tổng giá trị giải thưởng 
180.000.000VND.

Chỉ trong vòng 3 tháng triển khai 
chương trình, Vietcombank đã thu hút 
được rất nhiều sự quan tâm của đông 
đảo các khách hàng, cụ thể là có tổng 
cộng 429.873 mã dự thưởng hợp lệ 
tham gia chương trình khuyến mại. Kết 
thúc chương trình, số lượng khách hàng 
mới đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử 
đều tăng, cao nhất là dịch vụ SMS (tăng 
8,4%), IB (tăng ~5%). Cùng với đó, số 

lượng giao dịch thanh toán trên kênh 
ngân hàng điện tử cũng có sự tăng 
trưởng. Trong đó, tổng lượng giao dịch 
thanh toán tiền điện, nước, vé tàu tăng 
15%, giao dịch Top up qua đầu số 6167 
tăng từ ~4000 giao dịch/tháng lên hơn 
130.000 giao dịch/tháng. Theo đúng thể 
lệ chương trình, ngày 19/9/2016, tại TSC 
Vietcombank số 198 đường Trần Quang 
Khải – Hà Nội, trước sự chứng kiến của 
đại diện khách hàng và cơ quan chức 
năng, Vietcombank đã tổ chức quay 

thưởng xác định khách hàng trúng 
thưởng chương trình bao gồm 1 giải 
Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba.

Đây là một trong số nhiều chương 
trình khuyến mại được triển khai nhằm 
tri ân sự tin yêu, đồng hành của khách 
hàng đối với thương hiệu Vietcombank 
và Ngân hàng cam kết không ngừng 
nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày 
một tốt hơn các yêu cầu đa dạng về 
sản phẩm, dịch vụ, nhằm đem lại sự hài 
lòng nhất cho khách hàng giao dịch”.

Vietcombank Hải Dương Vietcombank Bắc Ninh
ThU hÀ – Vietcombank Hải Dương ĐỖ ThỊ ÁNh NGỌC - Vietcombank Bắc Ninh

giải cao nhất của chương trình và 
hy vọng chị sẽ tiếp tục gắn bó với 
Vietcombank, đồng thời giới thiệu 
người thân bạn bè cùng sử dụng 
dịch vụ của Vietcombank trong thời 
gian tới. Với mục tiêu tăng trưởng 
gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, 
Vietcombank cam kết sẽ cung ứng 
các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tốt 
nhất đáp ứng các nhu cầu ngày càng 
cao của quý khách hàng. q

Vietcombank Hải Dương chúc mừng khách hàng Nguyễn Thị Hương Ảnh: Thu Hà Chúc mừng khách hàng trúng thưởng chương trình “Khám phá mùa hè cùng Vietcombank” Ảnh: Đỗ Thị Ánh Ngọc

Ông Lê Nho Ích – Giám đốc vietcombank Bắc Ninh trao giải Nhì cho chị Hà Thị 
Linh trúng thưởng chương trình “Khám phá mùa hè cùng Vietcombank”  
 Ảnh: Đỗ Thị Ánh Ngọc

“Khám phá mùa hè cùng Vietcombank”
dịch vụ ngân hàng điện tử. Nội dung 
khuyến mại bao gồm 2 chương trình: 

+ Chương trình 1: Quay số trúng 
thưởng áp dụng cho khách hàng cá 
nhân lần đầu tiên đăng ký mới và 
kích hoạt thành công ít nhất 1 dịch 
vụ VCB-iB@nking, SMS chủ động, 
VCB-Mobile B@nking và Mobile 
Bankplus với tổng giá trị giải thưởng 
509.000.000VND.

+ Chương trình 2: Tặng tiền/
chiết khấu cho giao dịch trên kênh 
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Sáng ngày 4/10/2016, tại Trụ sở 
Vietcombank Nam Sài Gòn – Tòa 
nhà Sunrise City - tọa lạc tại địa 
chỉ số 23 đường Nguyễn Hữu 
Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, 
TP. HCM đã diễn ra lễ trao thưởng 
chương trình khuyến mại “Khám 
phá mùa hè cùng Vietcombank”. 

Đến tham dự lễ trao giải có đại 
diện Ban giám đốc, lãnh đạo và 
cán bộ  phòng Dịch vụ KH cùng 
khách hàng may mắn trúng giải Ba 
của Chương trình – bạn HOÀNG 
THANH HÀ  với giải thưởng là 1 
chuyến du lịch Hàn Quốc trị giá 
18.600.000 đồng.

Vietcombank Nam Sài Gòn

Vietcombank phú yên

Vietcombank Hưng yên

TRẦN ThY LAN – Vietcombank Nam Sài Gòn

NGUYỄN XUÂN VĂN – Vietcombank Phú Yên

ĐẶNG ThỊ DỊU – Vietcombank Hưng Yên

Bà Nguyễn Thị Tố Hương - Phó Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn (bên trái) trao giải Ba cho khách hàng Hoàng Thanh Hà may mắn 
trúng giải của chương trình “Khám phá mùa hè cùng Vietcombank” Ảnh: Trần Thy Lan

Sáng ngày 5/10/2016, tại Phòng 
giao dịch (PGD) Đông Hoà trực 
thuộc Vietcombank Phú Yên, đã tổ 
chức trao thưởng cho khách hàng 
Huỳnh Thị Thiêu trúng thưởng 

chương trình “Khám phá mùa hè 
cùng Vietcombank”.  Đây là khách 
hàng may mắn trúng thưởng giải 
Ba – một chuyển du lịch Hàn Quốc 
với giá trị giải thưởng bằng tiền 

Ngày 10/10/2016, Vietcombank 
Hưng Yên tổ chức Lễ trao 
thưởng “Khám phá mùa hè cùng 
Vietcombank”. Tại Vietcombank 
Hưng Yên, anh Đỗ Khắc Trung (Văn 
Giang, Hưng Yên) đã trở thành 
Khách hàng may mắn trúng giải Ba 
là một chuyến du lịch Hàn Quốc, trị 
giá 18.600.000 VNĐ. 

Tại Lễ trao thưởng, đại diện 
Vietcombank Hưng Yên đã trân 
trọng chúc mừng, trao số tiền 
trúng thưởng may mắn cho Khách 
hàng, đồng thời cảm ơn Khách 
hàng đã tin dùng sản phẩm dịch vụ 
của Vietcombank q

“Khám phá mùa hè cùng Vietcombank”

Tại lễ trao giải, bà Nguyễn 
Thị Tố Hương – Phó Giám đốc 
Vietcombank Nam Sài Gòn chia 
sẻ: “Nhằm tạo hiệu ứng tích cực, 
nâng cao hình ảnh và thương 
hiệu của Vietcombank cũng 
như xuất phát từ mong muốn 
trở thành người bạn đồng hành 
đáng tin cậy, mang đến hỗ trợ 
thiết thực nhất, thời gian qua 
Vietcombank đã liên tục triển 
khai các chương trình khuyến 
mại hấp dẫn, mang tới cho khách 
hàng thêm nhiều ưu đãi và niềm 
vui khi sử dụng dịch vụ của 
Vietcombank. 

Bạn Hoàng Thanh Hà – Khách 
hàng may mắn trong chương trình 
quay số trúng thưởng khi đăng 
ký dịch vụ SMS chủ động trên 
máy ATM tại Vietcombank Nam 
Sài Gòn - chủ nhân của giải Ba 
trị giá chuyến du lịch Hàn Quốc 
phát biểu: “Đây là lần đầu tiên 
tôi trúng thưởng từ một chương 
trình khuyến mãi. Tôi thật sự là 
người may mắn khi không chỉ bất 
ngờ nhận được quà tặng giá trị từ 
Vietcombank, mà còn bởi mình 
đã đặt niềm tin đúng chỗ vào một 
ngân hàng uy tín, chuyên nghiệp. 
Chắc chắn trong thời gian tới tôi 
sẽ sử dụng thêm những dịch vụ, 
tiện ích do Ngân hàng cung cấp 
và sẽ luôn tiếp tục gắn bó, ủng hộ 
cho Vietcombank”.

Chắc chắn rằng, với tiềm lực 
tài chính vững mạnh, sự hỗ trợ 
của các đối tác, cổ đông lớn và 
đặc biệt là sự ủng hộ và tin tưởng 
từ khách hàng chính là cơ sở để 
Vietcombank tiếp tục phát triển 
vững chắc hơn và đạt được những 
bước tiến mới trong năm 2016! q

mặt là 18.600.000 đồng. 
Tại Lễ trao giải, bà Huỳnh Thị 

Thiêu chia sẻ: “Mặc dù PGD Đông 
Hoà – Vietcombank Phú Yên chỉ 
mới khai trương trong tháng 
6/2016, nhưng từ lâu tôi đã biết 
nhiều về thương hiệu Vietcombank. 
Qua giao dịch tại Vietcombank, tôi 
rất hài lòng về phong cách phục 
vụ nhiệt tình và rất chuyên nghiệp 
của Vietcombank.  Việc đăng ký sử 
dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử đã 
mang lại cho tôi những trải nghiệm 
thú vị, tuyệt vời cùng với những 
tính năng tiện dụng, vượt trội”.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê 
Đức Nguyên – Phó Giám đốc 
Vietcombank Phú Yên đã chúc 
mừng khách hàng may mắn trúng 
thưởng và gửi lời tri ân sâu sắc tới 
khách hàng đã tin tưởng, sử dụng 
dịch vụ của Vietocmbank và hy 
vọng khách hàng sẽ tiếp tục sử 
dụng các sản phẩm, dịch vụ khác 
của Vietcombank. 

Ông Lê Đức Nguyên khẳng định 
Vietcombank Phú Yên sẽ tiếp tục 
nâng cao chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ, là người bạn đồng hành 
đáng tin cậy của khách hàng. q

Ông Lê Đức Nguyên – Phó Giám đốc Vietcombank Phú Yên (hàng đầu bên trái) và bà Nguyễn Vĩnh Yên - Trưởng PGD Đông Hoà (hàng đầu 
bên phải) trao thưởng cho khách hàng  Ảnh: Nguyễn Xuân Văn

Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Phó giám đốc Vietcombank Hưng Yên trao giải Ba cho khách hàng Đỗ Khắc Trung
 Ảnh: Đặng Thị Dịu
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Chủ thẻ Vietcombank 
american express 
có cơ hội được tặng 
20 lần tỷ lệ hoàn tiền

Trong thời gian từ ngày 1/10/2016 
đến 31/12/2016,  Vietcombank triển 
khai chương trình ưu đãi “Niềm vui nhân 
20 lần với thẻ Vietcombank American 
Express”. Theo đó, chủ thẻ Vietcombank 
American Express có cơ hội được tặng 20 
lần tỷ lệ hoàn tiền áp dụng cho giao dịch 
chi tiêu hoặc giao dịch rút tiền mặt bằng 
thẻ, tương đương với mức hoàn tiền 
12% cho thẻ Xanh và 16% cho thẻ Vàng.

Chương trình áp dụng cho chủ thẻ 
Vietcombank American Express (hạng 
Vàng, Xanh) phát hành lần đầu trong giai 
đoạn khuyến mại; chủ thẻ Vietcombank 
American Express (hạng Vàng, Xanh) phát 
hành lần đầu trong năm 2016 nhưng chưa 
có giao dịch chi tiêu đến ngày 30/09/2016.

Mỗi chủ thẻ (tính theo CIF/khách hàng) 
được tặng thưởng tối đa 05 triệu đồng 
trong cả giai đoạn khuyến mại.

Chương trình được áp dụng theo điều 
kiện và điều khoản được công bố trên 
website http://www.vietcombank.com.vn

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui 
lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách 
hàng 1900 54 54 13 hoặc chi nhánh 
Vietcombank gần nhất để được hỗ trợ.

Kể từ tháng 10/2016, Vietcombank tiếp tục ký kết thỏa thuận với các đơn vị điện lực 
thuộc thành phố TP Hà Nội và điện lực thuộc tỉnh Bình Dương để triển khai dịch vụ 
thanh toán hóa đơn tiền điện cho các khách hàng tại các địa bàn này. 

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

Chi tiết các đơn vị điện lực mở rộng hợp tác như sau:
Như vậy đến nay, Vietcombank đã hợp tác triển khai dịch vụ với hầu hết các công ty 

điện lực trên cả nước nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của đông đảo khách hàng:
Thanh toán tiền điện 

trực tuyến qua các kênh 
ngân hàng – tiện ích 
trong cuộc sống của 
mỗi gia đình! Hãy cùng 
Vietcombank hướng tới 
nền thanh toán không 
dùng tiền mặt tại Việt 
Nam!  

Để biết thêm chi tiết, 
khách hàng vui lòng liên 
hệ Trung tâm Dịch vụ 
khách hàng 24/7 tại đầu 

số 1900 54 54 13. Website: www.vietcombank.com.vn hoặc các điểm giao dịch của 
Vietcombank trên toàn quốc.

STT
Đơn vị điện lực mở rộng triển khai Thời gian 

triển khaiTổng công ty điện lực Công ty điện lực

1

EVN Hà Nội

Điện lực Thanh Oai 10/10/2016

2 Điện lực Chương Mỹ 4/10/2016

3 Điện lực Bắc Từ Liêm 6/10/2016

4 Điện lực Nam Từ Liêm 6/10/2016

5 Điện lực Ứng Hoà 6/10/2016

6 Điện lực Đan Phượng 6/10/2016

7 Điện lực Thường Tín 6/10/2016

8 Điện lực Phú Xuyên 6/10/2016

9 EVN Miền Nam – Công ty 
điện lực Bình Dương Điện lực Bàu Bàng 4/10/2016

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) xin trân trọng gửi đến 
Quý khách hàng chương trình khuyến mãi 
“Cuối tuần tuyệt vời cùng thẻ Vietcombank 
American Express” – Ưu đãi tại siêu thị 
Co.opmart và Co.opXtra với nội dung như 
sau:

Thời gian khuyến mãi: Từ 15/10/2016 
đến hết 30/11/2016 hoặc khi hết ngân 
sách trả thưởng hoặc khi Vietcombank có 
thông báo kết thúc chương trình do hết 
ngân sách trả thưởng, tùy điều kiện nào 
đến trước.

Đối tượng áp dụng: Thẻ tín dụng mang 

thương hiệu American Express (Amex) do 
Vietcombank phát hành

Địa điểm khuyến mãi: 83 siêu thị 
Co.opmart và Co.opXtra trên toàn quốc. 
Chi tiết xem tại đây

Nội dung chương trình: Hoàn tiền 15% 
cho các giao dịch chi tiêu thẻ có giá trị từ 
1 triệu đồng trở lên vào các ngày thứ 7 và 
chủ nhật.

Trong đó:
Số tiền thưởng của mỗi chủ thẻ được 

tính trên tất cả các giao dịch chi tiêu hợp lệ 
nhưng tổng số tiền thưởng tối đa của mỗi 
khách hàng trong cả chương trình (tính 

theo CIF/khách hàng) là 1.000.000 VNĐ.
Chương trình áp dụng theo điều kiện, 

điều khoản trong thể lệ chương trình. Chi 
tiết xem tại đây.

Ưu đãi tại siêu thị Co.opmart và 
Co.opXtra thuộc chương trình khuyến mãi 
“Cuối tuần tuyệt vời cùng thẻ Vietcombank 
American Express” kéo dài từ ngày 
01/04/2016 đến hết 31/01/2017 với các 
ưu đãi theo từng chủ đề Nhà Hàng – Siêu 
thị - Trung tâm thương mại – Trung tâm 
điện máy. Nội dung ưu đãi của từng chủ đề 
sẽ được liên tục cập nhật tại website của 
Vietcombank: www.vietcombank.com.vn.

Chương trình khuyến mãi “Cuối tuần tuyệt vời cùng thẻ Vietcombank american express” – 
Ưu đãi tại siêu thị Co.opmart và Co.opxtra

TTT

TTT

PhÒNG QLBsPBL

Vietcombank hợp tác triển khai dịch vụ 
thanh toán hóa đơn tiền điện với điện 
lực Tp Hà Nội và Bình Dương 

Tối ngày 4/10/2016, tại Hội 
trường lớn Trường Đại 
học Cần Thơ đã diễn ra 
Lễ trao học bổng và hỗ 
trợ phẫu thuật tim cho 

người nghèo Tây Nam Bộ năm 2016. 
Chương trình do Hội Hỗ trợ người 
nghèo Tây Nam Bộ và UBND thành 
phố Cần Thơ phối hợp tổ chức với 
tổng số tiền trao tặng gần 15 tỷ 
đồng trong đó Vietcombank ủng hộ 
2 tỷ đồng. Buổi lễ được truyền hình 
trực tiếp trên Đài PT&TH thành phố 
Cần Thơ.

Đến tham dự buổi lễ có: đồng chí 
Lê Hùng Dũng – Phó Trưởng ban 
Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; đ/c Nguyễn 
Phong Quang - nguyên UVTW Đảng, 

nguyên Phó Trưởng ban Thường trực 
Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Chủ tịch Hội 
Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ; đ/c 
Phạm Gia Túc – Phó Bí thư Thành uỷ 
Cần Thơ; đ/c Võ Thành Thống - Phó Bí 
thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần 
Thơ. Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank) có 
đ/c Nguyễn Thị Hoàng Phúc – Phó 
Giám đốc Vietcombank Cần Thơ 
thừa uỷ quyền của Ban lãnh đạo 
Vietcombank đến dự và trao tiền 
ủng hộ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 
tặng hơn 1.000 suất học bổng 
cho các sinh viên nghèo có thành 
tích học tập tốt đang theo học ở 8 
trường đại học trong khu vực Tây 

Nam Bộ, mỗi suất trị giá 1 triệu 
đồng. Đồng thời trao tặng Hội Nạn 
nhân chất độc da cam thành phố 
Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp mỗi đơn 
vị 100 triệu đồng. Ban tổ chức còn 
hỗ trợ kinh phí mổ tim cho hơn 130 
bệnh nhân, mỗi trường hợp khoảng 
100 triệu đồng. Trong đó Bệnh viện 
Chợ Rẫy 50 ca, Bệnh viện Đa khoa 
Trung ương Cần Thơ 20 ca và Bệnh 
viện Hoàn Mỹ 65 ca.

Với việc ủng hộ cho các bệnh 
nhân mổ tim tại buổi lễ nhiều ý 
nghĩa,Vietcombank tiếp tục khằng 
định chiến lược phát triển thân 
thiện, hướng đến một ngân hàng 
xanh vì cộng đồng thông qua các 
hoạt động an sinh xã hội. q

NGÔ NGUYỄN QUANG ĐĂNG – Vietcombank Cần Thơ

Vietcombank trao tặng 2 tỷ đồng 
tại Lễ trao học bổng và hỗ trợ phẫu thuật tim 
cho người nghèo Tây Nam Bộ năm 2016 

Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Phúc – Phó Giám đốc Vietcombank Cần Thơ thừa uỷ quyền của Ban lãnh đạo Vietcombank (thứ 3 từ phải sang) trao tặng 2 tỷ đồng  Ảnh: Ngô Nguyễn Quang Đăng
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chọn và trao giải Fair Play.
Trong khuôn khổ Lễ bế mạc, đại 

diện Vietcombank, ông Nguyễn 
Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng 
quản trị đã nhận kỷ niệm chương 
do VFF trao tặng đơn vị đồng hành, 
tham gia trao giải Fair Play và Huy 
chương Đồng cho đội tuyển U19 
Việt Nam; cùng lãnh đạo AFF, VFF 
trao Huy chương Bạc, Huy chương 
Vàng cho các đội U19 Thái Lan và 
Australia. q

nhịp cầu xanh nhịp cầu xanh

Tối ngày 24/9/2016, tại 
Sân vận động Hàng Đẫy, 
Hà Nội đã diễn ra Lễ Bế 
mạc Giải bóng đá U19 Vô 
địch Đông Nam Á - Cúp 

Vietcombank 2016 với sự tham dự 
của đại diện lãnh đạo Liên đoàn 
bóng đá Đông Nam Á (AFF), Tổng 
cục thể dục thể thao, Liên đoàn 
bóng đá Việt Nam (VFF), cầu thủ các 
đội tuyển lọt vào bán kết và tham 
dự các trận đấu tranh Huy chương 

Vàng, Huy chương Đồng, cùng 
đông đảo khán giả, người hâm mộ 
theo dõi chương trình truyền hình 
trực tiếp. Đại diện Vietcombank - 
đơn vị đồng hành cùng giải đấu, 
ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên 
Hội đồng quản trị Vietcombank đã 
tham dự sự kiện.

4 đội tuyển lọt vào vòng cuối 
Cúp Vietcombank 2016 là các đội 
Australia, Thái Lan, Việt Nam, Timor 
Leste. Trước Lễ bế mạc, đã diễn ra 

các trận đấu tranh Huy chương 
Đồng giữa Việt Nam và Timor 
Leste; tranh Huy chương Vàng giữa 
Australia và Thái Lan. Đội tuyển 
U19 Việt Nam đã đánh bại U19 
Timor Leste với tỉ số 4-0 và giành 
Huy chương Đồng. U19 Australia 
đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 
5-1 để lên ngôi Vô địch Giải Bóng 
đá U19 vô địch Đông Nam Á - Cúp 
Vietcombank 2016. Đội tuyển U19 
Việt Nam vinh dự được BTC bình 

Lê hưNG

Bế mạc Giải Bóng đá U19 
Vô địch Đông Nam Á - Cúp Vietcombank 2016:

U19 Australia Vô địch và U19 Việt Nam 
giành Huy chương Đồng cùng giải Fair Play

Đại diện Vietcombank, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng quản 
trị (ngoài cùng bên phải) nhận kỷ niệm chương do VFF trao tặng đơn vị 
đồng hành cùng giải đấu  Ảnh: Lê Hưng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo AFF, VFF trao kỷ 
niệm chương và chụp ảnh lưu niệm với các trọng tài điều hành giải đấu Ảnh: Lê Hưng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank (hàng 2, thứ 6 từ phải sang) cùng lãnh đạo AFF, VFF trao Huy 
chương Đồng và chụp ảnh lưu niệm với đội tuyển U19 Việt Nam Ảnh: Lê Hưng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị 
Vietcombank (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo AFF, VFF trao 
giải Fair Play cho đội tuyển U19 Việt Nam Ảnh: Lê Hưng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank (hàng cuối, đứng giữa) cùng lãnh đạo AFF, VFF trao trao Huy chương Bạc 
và chụp ảnh lưu niệm với đội tuyển U19 Thái Lan Ảnh: Lê Hưng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo AFF, VFF trao Huy chương Vàng và chụp ảnh lưu niệm với đội tuyển U19 Australia
 Ảnh: Lê Hưng
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Sáng ngày 13/10/2016, 
tại huyện Sông 
Hinh, tỉnh Phú Yên, 
Vietcombank Phú Yên 
đã tổ chức Lễ bàn giao 

bò cho người dân. Dự lễ bàn giao 
có đại diện của Sở Lao động – TBXH 
tỉnh, UBND huyện và đại diện các 
phòng chức năng của huyện. Về 
phía Vietcombank có Ban giám đốc 
và các thành viên trong Tiểu ban an 
sinh xã hội Vietcombank Phú Yên. 

Đây là lần thứ hai Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) tài trợ bò giống cho bà 
con huyện Sông Hinh. Trước đó trong 

năm 2015, người dân ở huyện Sông 
Hinh cũng đã được Vietcombank trao 
tặng 100 con bò giống.

Với mục đích chung tay thực hiện 
an sinh xã hội và cải thiện kinh tế cho 
hộ nghèo, trong đợt trao tặng này, 
Vietcombank tiếp tục tài trợ 100 con 
bò giống, trị giá mỗi con là 15 triệu 
đồng với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng. 

Tại lễ bàn giao, đại diện UBND 
huyện Sông Hinh đánh giá cao hiệu 
quả và ý nghĩa của chương trình và 
cho biết số bò này là cơ sở để người 
dân tự phát triển kinh tế gia đình, 
từ đó ổn định cuộc sống, từng bước 
thoát nghèo.

Đại diện Vietcombank phát biểu 
tại buổi lễ, ông Lê Đức Nguyên – Phó 
Giám đốc Vietcombank Phú Yên cho 
biết qua chương trình tài trợ này, 
Vietcombank  mong muốn các hộ 
nghèo tại huyện có thêm nguồn vốn 
để phát triển chăn nuôi, tăng thu 
nhập và cải thiện đời sống. Trong 
thời gian tới, Vietcombank sẽ tiếp 
tục đóng góp để ủng hộ chương 
trình an sinh xã hội tại tỉnh Phú Yên 
và không ngừng quyết tâm đồng 
hành cùng các cấp, các ngành thực 
hiện xóa đói giảm nghèo, cải thiện 
đời sống cho bà con ngày càng tốt 
hơn. q

NGUYỄN XUÂN VĂN – Vietcombank Phú Yên

NGUYỄN ThỊ ThÙY DUNG – Vietcombank Bắc Bình Dương

ĐỨC NAM

Vietcombank trao 100 con bò giống 
trị giá 1,5 tỷ đồng cho hộ nghèo 
huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Công đoàn Vietcombank 
hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

nhịp cầu xanh nhịp cầu xanh

Ông Lê Đức Nguyên – Phó Giám đốc Vietcombank Phú Yên (đầu hàng bên trái) trao tặng 100 con bò giống cho đại diện UBND huyện và phòng LĐ – TBXH huyện Sông Hinh  Ảnh: Nguyễn Xuân Văn

Chiều ngày 17/10/2016, 
thông qua chương 
trình do báo Tiền 
phong tổ chức, Công 
đoàn Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank)  đã dành 200 triệu 
đồng đóng góp cho việc cứu trợ 
khẩn cấp đồng bào hai tỉnh Quảng 
Bình và Hà Tĩnh đang chịu ảnh 
hưởng nghiêm trọng bởi cơn lũ lịch 
sử. Đây là một trong những hoạt 
động chia sẻ của các cán bộ nhân 
viên của Vietcombank đối với người 
dân ở các địa phương chịu thiệt hại 
nặng nề nhất.

Tại lễ tiếp nhận khoản hỗ trợ, ông 
Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền 
Phong khẳng định đây là một nghĩa 
cử đầy trách nhiệm và tình người của 
cán bộ nhân viên Vietcombank. Theo 
kế hoạch, Vietcombank sẽ cùng báo 
Tiền Phong tổ chức đến thăm và trao 
quà tận tay người dân bị thiệt hại 

nặng nề do cơn bão số 6 gây ra trong 
thời gian sớm nhất góp phần hỗ trợ 
đồng bào vượt qua khó khăn, ổn 

định cuộc sống sau thiên tai.
Trong suốt quá trình phát triển 

hơn 50 năm qua, Vietcombank luôn 
là một trong những đơn vị đi đầu 
trong công tác an sinh xã hội và 
tham gia tích cực vào các hoạt động 
thiết thực có ý nghĩa cho cộng đồng. 
Hoạt động này không chỉ thể hiện 
phương châm phát triển bền vững vì 
cộng đồng của Vietcombank mà còn 
là nguyện vọng chung của tập thể 
cán bộ nhân viên Vietcombank  đúng 
với tinh thần tương thân thương ái 
của người Việt Nam.

Trong những ngày qua, các Chi 
nhánh Vietcombank cũng đã có 
rất nhiều hoạt động thiết thực để 
ủng hộ nhân dân tại các tỉnh bị ảnh 
hưởng bởi mưa lũ và được biết Công 
đoàn Vietcombank sẽ kêu gọi và 
phát động đợt quyên góp ủng hộ 
đồng bào bị thiệt hại do lũ lụi gây ra 
tại các tỉnh Miền Trung đối với CBNV 
trong toàn hệ thống... q

Đại diện Công đoàn Vietcombank trao 200 triệu đồng cho Tổng biên tập Báo 
Tiền Phong Lê Xuân Sơn (bên trái)  Ảnh: Đức Nam

Sáng ngày 6/10/2016, ông Nguyễn Xuân 
Giang- Giám đốc Vietcombank Bắc Bình 
Dương  đã tham dự Hội nghị phát động 
ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” thị xã Bến 
Cát năm 2016 được tổ chức tại Trung tâm 
Hội nghị triển lãm thị xã Bến Cát. Đây là 
Hội nghị báo cáo tổng kết hoạt động “Quỹ 
vì người nghèo” thị xã Bến Cát năm 2015; 
6 tháng đầu năm 2016; kế hoạch 6 tháng 
cuối năm 2016 và phát động ủng hộ từ các 
ban ngành, đơn vị trên địa bàn.   

Tại chương trình phát động của Hội nghị 
lần này, ông Nguyễn Xuân Giang - Giám 
đốc  Vietcombank Bắc Bình Dương đã thay 
mặt Chi nhánh trao tặng 100 triệu đồng 
góp phần xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết 
cho bà con nghèo tại địa bàn thị xã Bến Cát. 
Đây là một trong các hoạt động công tác 

An sinh xã hội năm 2016 của Vietcombank 
Bắc Bình Dương được toàn thể cán bộ 
nhân viên nhiệt tình hưởng ứng; đặc biệt 
là sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám đốc, Ban 

chấp hành công đoàn cơ sở, thông qua Mặt 
trận tổ quốc, Ban ngành, Đoàn thể các cấp 
chính quyền địa phương đã hỗ trợ tích cực 
góp phần thực hiện tốt công tác ASXH của 
Chi nhánh. 

Tham gia công tác xã hội, góp phần 
cùng cộng đồng chung tay đẩy mạnh thực 
hiện các công trình xã hội “Xây dựng nhà 
Đại đoàn kết”, “Xây dựng nhà nhân ái” tại 
địa phương; tích cực xây dựng nông thôn 
mới, hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở ổn định, 
an toàn, từng bước nâng cao mức sống, 
góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững 
theo chương trình mục tiêu quốc gia. 
Vietcombank Bắc Sài Gòn góp một phần 
nhỏ cùng hệ thống Vietcombank thực 
hiện định hướng trở thành một ngân hàng 
Xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng. q

Vietcombank Bắc Bình Dương ủng hộ quỹ vì người nghèo thị xã Bến Cát

Giám đốc Vietcombank Bắc Bình Dương (bên trái) trao 
tặng Quỹ vì người nghèo 100 triệu đồng cho đại diện lãnh 
đạo UBND thị xã Bến Cát  Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung
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Sáng ngày 6/10/2016, tại 
trụ sở Vietcombank Thái 
Bình – số 75, phố Lê Lợi, 
thành phố Thái Bình đã 
diễn ra Lễ ký kết thỏa 

thuận của Vietcombank Thái Bình 
tài trợ an sinh xã hội xây dựng Trạm 
y tế xã Thụy Tân, huyện Thái Thụy 
và Trường Mầm non Vũ Hồng, xã 
Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

 Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo 
địa phương có ông Nguyễn Hoàng 
Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Bình; ông Phạm 
Công Diện – Phó Chủ tịch UBND 
huyện Vũ Thư; ông Nguyễn Tiến 
Quyền – Phó Chủ tịch UBND huyện 
Thái Thụy; cùng đại diện lãnh đạo 
UBND xã Hồng Phong, UBND xã 
Thụy Tân, Trường Mầm non Vũ Hồng 
xã Hồng Phong, Trạm y tế xã Thụy 
Tân. Về phía Vietcombank Thái Bình, 
có bà Đinh Thị Thủy – Giám đốc ; 
ông Phạm Bá Tuyển – Phó giám 
đốc, cùng các thành viên  trong Tiểu 
ban An sinh Xã hội và các đồng chí 
Trưởng, phó phòng. 

Trong hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ, nhiều 
người con quê hương Thái Bình đã 
anh dũng chiến đấu, hy sinh thân 
mình để bảo vệ nền độc lập tự do 
của Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 20 
năm thành lập Vietcombank Thái 
Bình, phát huy tinh thần uống 
nước nhớ nguồn, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam đã trao 
tặng 5 tỷ đồng cho nhân dân tỉnh 
Thái Bình để xây dựng Trạm y tế xã 
Thụy Tân và Trường Mầm non Vũ 
Hồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí 
Nguyễn Hoàng Giang - Tỉnh ủy 
viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi 
nhận và biểu dương những kết quả 
đã đạt được của Vietcombank Thái 
Bình, đặc biệt là công tác an sinh 
xã hội, chung tay xây dựng cộng 
đồng. Đồng thời đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo: (1) 
Đối với Viecombank Thái Bình cần 
tiến hành giải ngân đúng tiến độ 
và hướng dẫn đầy đủ kịp thời cho 
đơn vị nhận tài trợ về thủ tục, đảm 

Thời gian qua, tình hình 
hạn hán, xâm nhập mặn 
đã gây thiệt hại nặng nề 
cho sản xuất và dân sinh 
trong cả nước. Tại Đồng 

bằng sông Cửu Long nói chung và 
tỉnh Bến Tre nói riêng thì tình hình 
hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến 
phức tạp và gay gắt đã gây thiệt hại 
rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, 
chăn nuôi cũng như nuôi trồng 
thủy sản làm cho đời sống của 
người dân trên địa bàn tỉnh gặp 
nhiều khó khăn.

Nhằm chung tay góp sức cùng 
các cơ quan trên địa bàn tỉnh chia 
sẻ và hỗ trợ phần nào khó khăn 
cho người dân trên địa bàn tỉnh 
Bến Tre bị thiệt hại nặng nề do tình 
hình hạn hán, xâm nhập mặn, ngày 
15/9/2016, Vietcombank Bến Tre đã 
phối hợp với Ngân hàng Nhà nước 

tỉnh Bến Tre, UB MTTQ VN huyện 
Mỏ Cày Nam tổ chức Chương trình 
hỗ trợ kinh phí cho 50 hộ dân có 
hoàn cảnh khó khăn do hạn hán 
xâm nhập mặn tại huyện Mỏ Cày 
Nam tỉnh Bến Tre với tổng kinh phí 
hỗ trợ là 50 triệu đồng. Đây là một 

bảo tuân thủ đúng Pháp luật và 
quy định nội bộ của Vietcombank; 
(2) Đối với đơn vị tiếp nhận nguồn 
vốn cần phải tổ chức thi công đúng 
tiến độ và triển khai xây dựng công 
trình chất lượng, hiệu quả đảm bảo 
thời gian sử dụng lâu dài.

Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ này 
đã góp phần tô đậm thêm về 
tinh thần trách nhiệm xã hội của 
Vietcombank đối với đất nước nói 
chung, và phát huy truyền thống 
tốt đẹp của Vietcombank luôn gần 
gũi thân thiện, có trách nhiệm xã 
hội cao tới Lãnh đạo địa phương, 
cộng đồng doanh nghiệp, công 
chúng, và các đối tác, bạn hàng 
trên địa bàn Thái Bình.

Trong thời gian tới, Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam nói 
chung và Vietcombank Thái Bình 
nói riêng,  sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn 
thành nhiệm vụ kinh doanh và làm 
tốt công tác an sinh, từ thiện nhân 
đạo, để đóng góp nhiều hơn nữa 
cho công tác thiện nguyện vì cộng 
đồng. q

trong những chương trình an sinh 
xã hội có ý nghĩa, một nét đẹp văn 
hóa Vietcombank mà chi nhánh đã 
thực hiện trên địa bàn tỉnh trong 
năm 2016.

Tham dự Lễ trao tặng kinh phí 
có sự hiện diện của ông Trần Văn 
Đức, Giám đốc NHNN tỉnh Bến Tre. 
Về phía chính quyền địa phương 
có sự hiện diện của ông Trịnh 
Văn Nảo – Phó Chủ tịch UB MTTQ 
huyện Mỏ Cày Nam, ông Phan 
Văn Hiền – Bí thư Đảng ủy xã Ngãi 
Đăng, ông Đoàn Công Thức – Phó 
Chủ tịch UBND xã Ngãi Đăng, cùng 
đại diện lãnh đạo UB MTTQ xã Ngãi 
Đăng.Về phía Vietcombank Bến Tre 
có sự hiện diện của ông Trần Văn 
Thuận – Giám đốc và sự hiện diện 
của 50 hộ dân có hoàn cảnh khó 
khăn được hỗ trợ kinh phí tài trợ từ 
Vietcombank Bến Tre. q

ThÙY AN – Vietcombank Thái Bình ChÂU MỘNG DIỄM – Vietcombank Bến Tre

Vietcombank Thái Bình 
ký kết tài trợ An sinh xã hội năm 2016

Vietcombank Bến Tre hỗ trợ 50 triệu đồng 
cho dân vùng hạn hán, ngập mặn

nhịp cầu xanh nhịp cầu xanh

Toàn cảnh  buổi lễ ký kết tài trợ An sinh xã hội  Ảnh: Thùy An

Ông Trần Văn Thuận – Giám đốc Vietcombank Bến Tre phát biểu tại buổi lễ
Ảnh: Châu Mộng Diễm

Hỗ trợ 50 hộ dân vùng hạn hán, ngập mặn Ảnh: Châu Mộng Diễm
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Kỷ niệm 71 năm ngày 
Cách mạng Tháng Tám 
(19/8/1945 – 19/8/2016) 
và Quốc khánh 
(2/9/1945 – 2/9/2016), 

Đoàn thanh niên Vietcombank 
Nam Định đã tổ chức thực hiện 
nhiều chương trình ý nghĩa: 

Ngày 26/8/2016, Ban chấp hành 
Công đoàn, toàn thể đoàn viên 
thanh niên đã đến thăm và tặng 
quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (Mẹ 
VNAH) Vũ Thị Rần tại xóm 7, Đồng 
Sơn, Nam Trực, Nam Định. Tham dự 
buổi tặng quà còn có sự góp mặt 
của ông Cồ Văn Tuân  - Bí thư đoàn 
xã Đồng Sơn.

Bày tỏ tấm lòng tri ân trước 
những cống hiến, hy sinh to lớn 
của các Mẹ VNAH trong sự nghiệp 
đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, các đoàn 
viên đã ân cần hỏi thăm sức khỏe 
và tặng một món quà nhỏ nhiều ý 
nghĩa đến Mẹ.

Tuy giá trị phần quà không lớn, 
nhưng chuyến thăm đã thể hiện 
tình cảm, tấm lòng thế hệ trẻ 
Vietcombank Nam Định, bày tỏ 

lòng biết ơn sâu sắc với những hy 
sinh của các Mẹ. Qua đó, động viên 
các Mẹ tiếp tục  sống vui, sống 
khỏe, luôn là tấm gương mẫu mực 
cho thế hệ trẻ noi theo.

Với sự góp sức, chung tay của 
toàn thể cán bộ nhân viên, ngày 
10/9/2016, Công đoàn, Đoàn thanh 
niên Vietcombank Nam Định đã tổ 
chức chương trình “Vui Tết Trung 
thu” cùng các em thiếu nhi tại Cô 
nhi viện Thánh An Bùi Chu tại Xuân 
Ngọc, Xuân Trường, Nam Định.

Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu 

là một cơ sở bác ái lâu đời, thuộc 
về phía Tây Bắc nhà thờ Chính tòa 
Bùi Chu, được thành lập với mục 
đích nhận và nuôi dưỡng trẻ mồ 
côi, khuyết tật bị bỏ rơi từ 12 tuổi 
trở xuống không phân biệt lương 
giáo… Hiện nay, Cô nhi viện đang 
cưu mang 94 em nhỏ, trong đó có 
22 em nhỏ khuyết tật cả về trí tuệ 
và thể xác thuộc dạng thần kinh, 
bại liệt, đao, ngơ ngác…

Với mong muốn mang đến 
cho các em thiếu nhi một cái Tết 
Trung thu ấm áp, tràn ngập tình 
thân, Công đoàn, Đoàn thanh niên 
Vietcombank Nam Định đã trao 
tặng nhiều phần quà ý nghĩa như 
quần áo, sách vở, sữa… và tiền mặt 
trị giá 15 triệu đồng tới các em. Bên 
cạnh đó, Đoàn thanh niên còn phối 
hợp với Cô nhi viện tổ chức chương 
trình giao lưu văn nghệ với nhiều 
tiết mục đặc sắc.

Thật xúc động và ấm lòng khi 
thấy những em nhỏ khuyết tật, 
hoàn cảnh khó khăn hồn nhiên, 
trong sáng với “Vũ điệu rửa tay”, 
với “Chú voi con”, với “Con cò bé 
bé”… Và cũng thật đáng trân trọng 
và tự hào trước sự cảm thông, 
tình cảm yêu mến của mầm non 
Vietcombank đối với các bạn trẻ 
khuyết tật thông qua tiết mục giao 
lưu văn nghệ của các bé là con của 
cán bộ nhân viên Vietcombank 
Nam Định như tiết mục: đệm đàn 
của bé Kim Ngân, nhảy của bé 
Châu Anh…

Chuyến thăm tặng quà, giao lưu 
văn nghệ với các bé tại Cô nhi viện 
Thánh An Bùi Chu kết thúc trong 
niềm vui, tình cảm nồng ấm của 
cả hai bên. Đã có những giọt nước 
mắt xúc động và có cả những lời 
hứa về những Tết Trung thu ấm áp 
tương lai. q

NGUYỄN ThỊ hưƠNG – Vietcombank Nam Định

Vietcombank Nam Định 
thăm Mẹ VNAH và Cô nhi viện

nhịp cầu xanh nhịp cầu xanh

Vui Tết Trung thu cùng các em tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu Ảnh: Phạm Hoàng Anh

Đến thăm Mẹ VNAH Vũ Thị Rần  Ảnh: Phạm Hoàng Anh

Ông Nguyễn Tấn Phát - Chủ tịch CĐCS Vietcombank Bắc Bình Dương tặng học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó tại Trường THCS 
Bình Phú nhân Lễ khai giảng năm học mới ngày 05/9/2016  Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

Tuổi thơ, là kỷ niệm vui hay 
buồn, ai may mắn có một 
thời tuổi thơ trọn vẹn, ai 
chẳng may phải trải qua 
một chuỗi ngày bất hạnh 

của thời trẻ trâu, dù thế nào thì có 
lẽ kỷ niệm về tuổi thơ là những ký 
ức đọng lại sâu sắc nhất trong tim 
mỗi con người, có thể xem đó là gói 
hành trang để mỗi người trưởng 
thành, để thành công hơn, hay để 
mạnh mẽ đứng lên nếu chẳng may 
vấp ngã trên đường đời. Với tôi, 
kỷ niệm về thời học sinh, về ngày 
khai giảng, về âm vang của tiếng 
trống khai trường là một kỷ niệm 
nồng ấm và yêu thương nhất. Tiếng 
trống ấy vang và ấm, mạnh mẽ và 

thúc giục như là một sức mạnh tinh 
thần cho bao thế hệ học sinh, là 
tinh thần quật khởi để bao thanh 
thiếu niên hăng say bước vào năm 
học mới với niềm tin tất thắng. 

Hòa vào không khí tưng bừng, 
náo nức của ngày Hội khai trường, 
ngày 5/9/2016, diễn ra trên cả nước, 
tôi cũng như các đồng chí trong 
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Bắc Bình Dương được 
hân hạnh tham dự Lễ khai giảng 
năm học mới tại trường trên địa bàn 
thị xã Bến Cát. Với tôi, đây là vinh dự, 
là những khoảnh khắc hạnh phúc, 
đáng yêu khi trở về trường cũ. Tôi 
sinh ra và lớn lên trên quê hương 
Bình Dương, về thăm trường cũ có 

dịp chia sẻ những hoàn cảnh khó 
khăn của các em học sinh, có trường 
hợp thuộc diện nghèo, ba mất sớm, 
mẹ bỏ đi; có em mồ côi cha lẫn mẹ 
ở bơ vơ chỉ hai anh trong căn nhà 
nhỏ,… Nhân đến tham dự Lễ khai 
giảng năm học mới tại các trường 
trên địa bàn thị xã Bến Cát như: 
Trường THCS Bình Phú, Trường THCS 
Mỹ Phước, Trường THCS Thới Hòa, 
Trường THCS Chánh Phú Hòa, Trường 
THCS Hòa Lợi,… Vietcombank Bắc 
Bình Dương gửi tặng các em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu 
học tại mỗi trường với quà tặng trị 
giá 30 triệu đồng và 1.000 quyển 
vở. Đây là lần thứ ba Vietcombank 
Bắc Bình Dương tham dự ngày Hội 
khai trường trên địa bàn kể từ khi 
Chi nhánh mới đi vào hoạt động từ 
17/3/2014 và là lần thứ mười nếu 
tính từ tiền thân Phòng Giao dịch Mỹ 
Phước. 

Tiếp sức cùng các em học sinh 
thân yêu, cùng xã hội vun đắp 
những mầm xanh của đất nước; 
nhằm kịp thời khích lệ tinh thần học 
tập của các học sinh tiếp tục nỗ lực 
vượt khó, tiếp tục phấn đấu có kết 
quả học tập tốt hơn trong năm học 
mới. Qua đây phát huy tinh thần 
xung kích, tình nguyện của cán 
bộ nhân viên, người lao động tại 
Vietcombank Bắc Bình Dương, một 
lực lượng trẻ, đầy nhiệt huyết luôn 
sống với tinh thần sẻ chia, tương 
thân tương ái. Đây là một trong các 
hoạt động công tác An sinh xã hội 
năm 2016 của Vietcombank Bắc Bình 
Dương góp phần cùng cộng đồng 
chung tay đẩy mạnh xã hội hóa giáo 
dục tại địa phương; giúp các học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm 
niềm vui, nghị lực để tiếp tục học tập 
tốt, mai sau thành những con người 
hữu ích cho xã hội. q

NGUYỄN ThỊ ThÙY DUNG – Vietcombank Bắc Bình Dương

Vietcombank Bắc Bình Dương 
với ngày Hội khai trường
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Nhằm thực hiện kế 
hoạch hoạt động 
công tác xã hội năm 
2016, sáng ngày 
10/9/2016, Đoàn cơ sở 

Vietcombank Bến Thành đã bắt đầu 
chuyến hành trình về xã Trung An, 
huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Đây 
là một vùng đất có bề dày truyền 
thống cách mạng song ngày nay 
vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả 
trong cuộc sống; nơi có những 
ánh mắt thơ ngây, trong sáng của 
các em nhỏ với điều kiện học tập 
còn nhiều thiếu thốn. Chuyến đi 
đã để lại nhiều ấn tượng khó quên 
trong mỗi đoàn viên thanh niên 
Vietcombank Bến Thành.

 Vừa đến địa bàn xã Trung An, 
huyện Củ Chi, Đoàn đã đến viếng 
Khu tưởng niệm Trung Đội Gò Môn 
để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ 
các anh hùng đã hy sinh vì nền độc 
lập của Tổ quốc. Trong ánh mắt của 

mỗi đoàn viên thanh niên đều ánh 
lên niềm tự hào về truyền thống yêu 
nước của cha ông.

Sau đó Đoàn đến Trụ sở UBND 
xã Trung An để trao quà cho 20 hộ 
nghèo của xã. Ngoài giá trị vật chất 
của các phần quà, Đoàn còn gửi gắm 

vào đó tấm lòng sẻ chia với cộng 
đồng của NGƯỜI VIETCOMBANK.

Tiếp theo đó, Đoàn đã trực tiếp 
đến thăm nhà 3 hộ dân đặc biệt 
khó khăn của xã Trung An - đến với 
những mảnh đời còn lắm cơ cực 
để góp một phần dù là rất nhỏ bé 
nhưng mang nhiều tình cảm thật sự 
chân thành, tạo động lực tinh thần 
để họ bước tiếp trong cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Đoàn đến với 
Trường tiểu học Trung An nằm trên 
địa bàn xã. Tại đây, Đoàn đã tổ chức 
những gian hàng trò chơi vô cùng 
vui nhộn cho các em thiếu nhi. Đoàn 
đã trao 40 phần quà động viên các 
em học sinh hiếu học có hoàn cảnh 
khó khăn. Đoàn đã phối hợp với 
nhà trường tổ chức chương trình 
văn nghệ Trung thu chủ đề “Đêm 
Hội Trăng Rằm” với những nhân vật 
được các em rất yêu thích là chị Hằng 
và chú Cuội; với các tiết mục múa 
lân sư rồng, văn nghệ thiếu nhi; với 
những phần quà nhỏ; với lồng đèn, 
bánh Trung thu... Niềm vui con trẻ 
khi được vui chơi, được sống trong 
không khí cổ tích khiến tất cả các 
thành viên của Đoàn không khỏi xúc 
động và càng có nhiều động lực hơn 
để tiếp tục tổ chức những hoạt động 
khác hướng đến cộng đồng trong 
thời gian tới.

Sáng ngày 11/9/2016, Đoàn chia 
tay xã Trung An, kết thúc tốt đẹp 
chuyến công tác xã hội tại đây và 
tiếp tục chuyến hành trình về nguồn 
với một địa danh cách mạng nổi 
tiếng là Địa đạo Củ Chi.

Chuyến đi đã tạo điều kiện cho 
đoàn viên thanh niên Vietcombank 
Bến Thành được trực tiếp tham gia 
các hoạt động xã hội, duy trì và phát 
huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa; 
tạo môi trường rèn luyện về nhân 
cách, đạo đức, lối sống; trau dồi kỹ 
năng công tác xã hội của các cán bộ 

Đoàn. Bên cạnh đó, chương trình đã 
tạo sân chơi văn hóa cho đoàn viên 
thanh niên Vietcombank Bến Thành, 
thể hiện sự năng động, sáng tạo, 
xung kích và tự hào về truyền thống 
Vietcombank. Đây cũng là một trong 
những chương trình nhằm học tập 
và phát huy Văn hóa Vietcombank 
nhân văn, hướng đến cộng đồng.

Chương trình công tác xã hội tại 
xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.Hồ 
Chí Minh với chủ đề “Đêm Hội Trăng 
Rằm” đã nâng cao tinh thần đoàn kết, 
góp phần gắn bó tập thể đoàn viên 
thanh niên Đoàn cơ sở Vietcombank 
Bến Thành thành một khối thống 
nhất để cùng nhau vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách và như một lời 
khẳng định:

“Vietcombank bến thành là một 
mái nhà chung” q

ĐỒNG ThANh LưU – Vietcombank Bến Thành

Công tác aSxH – về nguồn 
của Vietcombank Bến Thành tại Củ Chi

nhịp cầu xanh nhịp cầu xanh

Quyên góp tại Vietcombank Bến Thành  Ảnh: Huỳnh Phi Long

Khởi hành chuyến đi tại Chi nhánh Bến Thành  Ảnh: Huỳnh Phi Long

Viếng Khu tưởng niệm Trung Đội Gò Môn Ảnh: Huỳnh Phi Long

 Trao quà, động viên các hộ đặc biệt khó khăn tại xã Trung An Ảnh: Huỳnh Phi Long

Tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi Trường tiểu học Trung An  Ảnh: Huỳnh Phi Long

Tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi Trường tiểu học Trung An Ảnh: Huỳnh Phi Long
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“Trẻ em như búp trên cành/ 
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là 
ngoan”, “Trẻ em là chủ nhân tương 
lai của đất nước”. Vâng, đúng như 
vậy. Trẻ em luôn là những người 
mà chúng ta dành tình yêu thương, 
sự quan tâm nhiều nhất; là những 
thế hệ mầm non mà chúng ta luôn 
trân trọng và bảo vệ. Nhìn nụ cười 
của các em, một cử chỉ đáng yêu 
cũng đủ làm ấm lòng chúng ta. 
Thế nhưng, vẫn đang còn rất nhiều 
hoàn cảnh khó khăn, những điều 
kiện thiên tai khắc nghiệt khiến 
những ước mơ của các em không 
trọn vẹn. 

Thấu hiểu những điều đó, thực 
hiện chương trình công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên năm 

Tiếp bước truyền thống và 
trên tinh thần tương thân 
tương ái, lá lành đùm lá 
rách của Vietcombank, 
ngày 8/10/2016, tại Bệnh 

viện Nhi Trung ương – đường La 
Thành, Đống Đa, Hà Nội, Công 
đoàn cơ sở Vietcombank Nam Hà 
Nội cùng với Đoàn thanh niên đã 
phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung 
ương tổ chức chương trình “Suất 
cơm nhân ái và hỗ trợ viện phí” 
nhằm động viên cho các bệnh 
nhân nhi có hoàn cảnh gia đình 
khó khăn, điều trị lâu dài tại bệnh 
viện Nhi Trung ương.

  Tại Chương trình này đại diện 
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Nam Hà Nội đã đến 

thăm và trao quà tặng cho gia 
đình bệnh nhi Nguyễn Tuấn Kiệt 
hiện đang nằm và điều trị tại khoa 
Hồi sức cấp cứu sơ sinh của bệnh 
viện với số tiền: 10.000.000 đ; tiếp 
đó đoàn đã trao 150 suất cơm cho 
các bệnh nhi và người nhà bệnh 
nhi có hoàn cảnh khó khăn hiện 
đang điều trị tại bệnh viện.                                                                               

Thực hiện các công tác an 
sinh xã hội luôn là một nét đẹp 
của Vietcombank nói chung và 
Vietcombank Nam Hà Nội nói 
riêng, thể hiện sự cảm thông, 
động viên kịp thời, tiếp thêm sức 
mạnh và nghị lực cho gia đình 
bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó 
khăn đang điều trị tại Bệnh viện 
nhi Trung ương. q

2016; với mong muốn được chung 
tay vì một “mùa đông ấm” cho 
các trẻ em vùng cao giữa bao giá 
lạnh và thiếu hụt trong cuộc sống, 
Đoàn CS Vietcombank Ninh Bình 
và Chi đoàn CS Vietcombank Lào 
Cai phối hợp tổ chức chương trình 
“Tình nguyện mùa đông 2016” 
để trao tặng các suất quà là chăn 
áo ấm và các nhu yếu phẩm cho 
các em học sinh trường Mầm non 
và Tiểu học đội 9 – thôn Lủ Khấu 
– xã Tả Phìn – huyện SaPa - tỉnh 
Lào Cai. Chương trình đã quyên 
góp được 15 triệu đồng từ Đoàn 
cơ sở Vietcombank Ninh Bình và 
8 triệu đồng từ Chi đoàn cơ sở 
Vietcombank Lào Cai để mua các 
vật dụng xuất phát từ nhu cầu 
thực tế của địa bàn và của trường 
còn thiếu thốn. Vượt qua 12 km 
đường đèo hiểm trở bằng ô tô từ 
thị trấn SaPa vào đến trung tâm 
bản, các bạn đoàn viên lại tiếp 
tục băng qua 3km đường đồi núi 
và lội qua 3 con suối mới có thể 
mang được những tặng phẩm đến 
điểm trường cho các em học sinh. 
Sự trải nghiệm ấy đã giúp các bạn 
đoàn viên thêm thấu hiểu những 
gian nan, vất vả mà các em học 
sinh cũng như những cô giáo của 
bản đang hàng ngày phải vượt 
qua trên con đường đến trường; 
hun đúc thêm quyết tâm được 
mang đến nhiều chương trình có ý 
nghĩa hơn nữa đến những nơi còn 
khó khăn. Những món quà của các 
đoàn viên tuy nhỏ cùng với những 
tình yêu thương đong đầy hy vọng 
sẽ góp phần làm mùa đông ấm áp 
hơn và động viên các em học sinh 
vững bước tới trường. q

ĐOÀN Cs  - Vietcombank Ninh Bình

PhẠM QUANG ĐỒNG – Vietcombank Nam Hà Nội

Đoàn CS Vietcombank Ninh Bình 
và Chi đoàn CS Vietcombank Lào Cai 
với chương trình “Tình nguyện mùa đông 2016”

Vietcombank Nam Hà Nội tổ chức Chương trình 
An sinh xã hội tại Bệnh viện Nhi Trung ương

nhịp cầu xanh nhịp cầu xanh

Đoàn CS Vietcombank Ninh Bình trao tặng 15 triệu đồng Ảnh: Bùi Thị Tuyết “Suất cơm nhân ái và hỗ trợ viện phí” cho bệnh nhân Bệnh viện Nhi Trung ương  Ảnh: Phạm Quang Đồng

Trao tặng các suất cơm nhân ái cho bệnh nhân Ảnh: Phạm Quang ĐồngChi đoàn CS Vietcombank Lào Cai trao tặng 8 triệu đồng  Ảnh: Bùi Thị Tuyết
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nghiên cứu trao đổi nghiên cứu trao đổi

Khả năng thành công của 
việc “sai khiến” đồng tiền 
làm việc cho mình phụ 
thuộc nhiều vào kiến 
thức tài chính của bạn, 

việc chọn hình thức đầu tư và thời 
gian mà bạn có thể dành cho việc 
đầu tư. Nếu không chắc hình thức 
đầu tư nào phù hợp với mình, bạn 
hãy thực hiện bài trắc nghiệm nhỏ 
dưới đây1.

A

Tôi hoạch định rõ 
ràng các mục tiêu 
ngắn, trung và dài 
hạn cho các khoản 
đầu tư của mình.

Có / Không

B Tôi có kế hoạch 
đầu tư bài bản. Có / Không

C

Tôi có đủ kiến thức 
tài chính chuyên 
sâu để quản lý các 
danh mục đầu tư 
của mình.

Có / Không

D

Tôi biết rõ các công 
cụ tài chính cần 
thiết cho việc đầu 
tư của mình.

  
Có / Không

E

Tôi có động lực rõ 
ràng để quản lý các 
khoản đầu tư của 
mình.

 Có / Không

F

 Tôi có thể dành 
nhiều thời gian 
theo sát các khoản 
đầu tư.

Có / Không

1  http://www.forbes.com/sites/
feeonlyplanner/2013/04/24/5-
ways-to-invest-your-money/

Nếu câu trả lời của bạn là “Có” cho 
tất cả 6 câu trên, bạn có thể tự mình 
đầu tư theo hình thức 1 dưới đây.

Nếu câu trả lời của bạn là 
“Không” cho câu hỏi C, D, E, hình 
thức đầu tư 2 và 3 sẽ phù hợp  
với bạn.

Nếu câu trả lời của bạn là 
“Không” cho tất cả 6 câu trên, giải 
pháp tối ưu nhất cho bạn là hình 
thức đầu tư số 3.

HìNH THứC 1: Tự đầu TƯ THeo 
ý muốN Và Hiểu BiếT Cá NHâN

Bạn tự phân tích, tự tìm thông 
tin, ra quyết định chọn lựa các 
kênh đầu tư, các công cụ tài chính, 
và dành thời gian theo sát các 
danh mục đầu tư của mình. Hình 
thức này chỉ phù hợp với “dân 
trong ngành”, hoặc các nhà đầu tư 
nghiệp dư nhưng đã dạn dày kinh 
nghiệm, có kiến thức khá sâu về 
đầu tư tài chính cũng như các lĩnh 
vực đầu tư cụ thể như cổ phiếu, 
tiền tệ, bất động sản…

HìNH THứC 2: đầu TƯ 
THuê NGoài Có CaN THiệp

Chẳng hạn như trong trường 
hợp bạn sử dụng dịch vụ của các 

công ty môi giới chứng khoán. Bạn 
“thuê ngoài” dịch vụ tư vấn của họ, 
tức các chuyên viên tư vấn sẽ thay 
bạn làm các phân tích, đưa ra các 
khuyến nghị đầu tư, thay bạn thực 
hiện các giao dịch và báo cáo lời lỗ 
định kỳ cho bạn. Tuy vậy, bạn cũng 
cần thời gian và kiến thức tương 
đối để đánh giá chất lượng tư vấn 
của môi giới cũng như hiệu quả 
danh mục đầu tư để ra quyết định 
đúng và có sự can thiệp khi cần. 
Chi phí môi giới cũng là điều bạn 
cần cân nhắc.

HìNH THứC 3: 
đầu TƯ Vào quỹ mở

Quỹ mở là công cụ tài chính phổ 
biến tại các nước như Mỹ, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, 
Malaysia, Thái Lan… Đặc biệt, quỹ 
mở phù hợp với những nhà đầu 
tư không chuyên, hạn chế về thời 
gian và kiến thức tài chính chuyên 
sâu. 

Đầu tư vào quỹ mở là hình thức 
đầu tư chứng khoán gián tiếp. 
Thay vì bạn đầu tư chứng khoán 
trực tiếp thì bạn đầu tư tiền vào 
quỹ mở. Các quỹ mở của công ty 
VCBF có các chuyên gia đầu tư 
kinh nghiệm sẽ đầu tư tiền của 
quỹ vào cổ phiếu, trái phiếu. Nếu 
đầu tư vào các công ty thì bạn 
nhận được cổ phiếu, còn đầu tư 
vào quỹ mở của VCBF thì bạn sẽ 
nhận được chứng chỉ quỹ. VCBF 
luôn chọn các loại cổ phiếu được 
định giá thấp hơn giá trị thực, có 
tiềm năng tăng trưởng tốt trong 
dài hạn để đầu tư. Khi giá trị tài 
sản của quỹ tăng lên tức là giá 
chứng chỉ quỹ tăng lên và bạn có 
lợi nhuận. Do đó, các quỹ mở của 
VCBF luôn có thể đem lại lợi nhuận 
cao cho bạn trong dài hạn.

VCBF là công ty liên doanh 
giữa Ngân hàng Vietcombank và 
Franklin Templeton Investments - 
Tập đoàn quản lý quỹ của Mỹ hoạt 
động toàn cầu. VCBF đã hoạt động 
trên 10 năm tại Việt Nam và đang 
quản lý hai quỹ mở là Quỹ Đầu tư 
Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ 
Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF. 
Các quỹ này được giám sát chặt 
chẽ bởi Ủy ban Chứng Khoán Nhà 
nước (UBCKNN). UBCKNN luôn tập 
trung vào việc đảm bảo an toàn 
cho các nhà đầu tư. Tài sản của các 
quỹ mở của VCBF được giám sát 
bởi ngân hàng Standard Chartered 
(Việt Nam). Mức tối thiểu của lần 
đầu tư đầu tiên vào quỹ mở của 
VCBF chỉ là 5 triệu đồng và nếu 
bạn muốn đầu tư thêm thì các lần 
tiếp theo là 1 triệu đồng. Số tiền 
này được quy thành chứng chỉ quỹ 
theo giá của chứng chỉ quỹ tại thời 
điểm nộp tiền. Khi cần sử dụng 
vốn, bạn vẫn có thể rút ngay một 
phần hoặc toàn bộ số tiền đã đầu 
tư bất kỳ lúc nào. q

ĐẶNG ThỊ PhONG LAN - VCBF

Chọn hình thức đầu tư nào 
để sinh lời hiệu quả?
Mỗi người đều có các mục tiêu tài chính khác nhau tùy vào từng giai đoạn của 
cuộc đời. Dù là mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn, điểm mấu chốt đều nằm ở chỗ 
làm sao để hiện thực hóa các mục tiêu này một cách hiệu quả nhất.

Đầu tư vào Quỹ mở
 Ảnh: CTV
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tin tức tin tức

Ngày 17/9/2016, Chi bộ 
cơ sở Công ty Chứng 
khoán Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (VCBS) đã 

tổ chức Chương trình về nguồn, 
sinh hoạt chính trị và Lễ kết nạp 
đảng viên mới tại Khu di tích K9 
Đá Chông & Đền thờ Bác Hồ tại 
Ba Vì, Hà Nội. Tham gia chương 

trình có Đại diện BCH Đảng bộ 
Vietcombank, Tập thể Cấp ủy, 
Thành viên Hội đồng Thành viên 
và Ban Giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên 
cùng toàn thể đảng viên và các đối 
tượng đảng trong kế hoạch phát 
triển năm 2016 tại Chi bộ.

Trong buổi sáng, Đoàn Chi bộ 
VCBS đã tiến hành dâng hương 

tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
thăm nơi ở và làm việc của Bác và 
Bộ Chính trị, đến thăm ngôi nhà nơi 
đã lưu giữ di hài của Bác Hồ trong 
sáu năm (1969 - 1975) trước khi 
chiến thắng miền Nam thống nhất 
đất nước.

Trong không khí trang nghiêm 
tại Hội trường Khu di tích K9 Đá 
Chông, Chi bộ VCBS đã long trọng 
tổ chức Lễ kết nạp 4 đảng viên mới 
theo đúng nghi thức và trình tự, lần 
lượt đối với các đồng chí Vũ Quang 
Đông - Giám đốc Công ty; đ/c Lê 
Thị Lệ Dung - Phó Trưởng phòng 
TVTCDN Hội sở chính; đ/c Đổng Tấn 
Lộc - Phó Trưởng phòng HCTH CN 
HCM và đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy 
viên BCH Công đoàn, Bí thư Chi 
đoàn Hội sở chính.

Sau khi đồng chí Lê Việt Hà - Bí 
thư Chi bộ trao các quyết định đồng 
thời quán triệt, giao nhiệm vụ cho 
các đồng chí đảng viên mới, đồng 
chí Hoàng Diễm Thùy - đại diện Ban 
chấp hành Đảng bộ Vietcombank, đại 
diện Hội đồng Thành viên VCBS đã 
chúc mừng các đảng viên mới, phát 
biểu chỉ đạo với Chi bộ, với Công ty 
theo đó ghi nhận hoạt động của Chi 
bộ thời gian qua và yêu cầu cần tăng 
cường công tác phát triển đảng viên 
của Chi bộ trong thời gian tới.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã tổ 
chức đi tham quan Vườn Quốc gia 
Ba Vì và dâng hương tại đền thờ Bác 
Hồ nằm ở độ cao 1.296 m và kết thúc 
chuyến đi về nguồn và sinh hoạt 
chính trị đầy ý nghĩa. q

hOÀNG ANh TUẤN - VBCS

Chi bộ VCBS tổ chức về nguồn 
và kết nạp đảng viên mới

Bà Hoàng Diễm Thùy (thứ 3 từ phải sang) - Đại diện Ban chấp hành Đảng bộ Vietcombank, đại diện Hội đồng Thành viên VCBS cùng tập 
thể Cấp ủy VCBS chụp ảnh lưu niệm cùng với các đảng viên mới  Ảnh: Hoàng Anh Tuấn

Chi bộ cơ sở VCBS chụp 
ảnh lưu niệm tại Đền 
thờ Bác Hồ
 Ảnh: Hoàng Anh Tuấn

Ngày 27/9/2016, tại 
Vietcombank Long 
Khánh, Đảng ủy 
Vietcombank đã long 
trọng tổ chức lễ công 

bố quyết định chỉ định chức danh 
Bí thư Chi bộ Vietcombank Long 
Khánh.

Tham dự lễ công bố, về phía Đảng 
ủy Vietcombank có: đ/c Vũ Tiến Duật 
- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đ/c 
Nguyễn Thị Huệ Anh - Phó Ban Tổ 
chức Đảng ủy.

Về phía Vietcombank Long Khánh 
có: Ban giám đốc; toàn thể đảng 
viên của Chi bộ, đại diện Công đoàn, 
Đoàn thanh niên và một số quần 
chúng ưu tú.

Được sự ủy quyền của Ban Thường 
vụ Đảng ủy Vietcombank, đ/c 
Nguyễn Thị Huệ Anh - Phó Trưởng 
Ban tổ chức Đảng ủy đã công bố 
Quyết định số 542 - QĐ/ĐU ngày 
29/8/2016 của Ban Thường vụ Đảng 
ủy về việc chỉ định bổ sung nhân sự 
cấp ủy Vietcombank Long Khánh và 
đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường 
trực đã trao Quyết định chỉ định Bí 

thư chi bộ cơ sở Vietcombank Long 
Khánh cho đồng chí Trần Nam Trung 
- Phó Giám đốc phụ trách điều hành 
Vietcombank Long Khánh nhiệm kỳ 
2015-2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đ/c 
Trần Nam Trung tại lễ công bố và trao 
Quyết định, đ/c Phó Bí thư thường 
trực Đảng ủy mong rằng đồng chí 
Trần Nam Trung sẽ cùng với tập thể 
cấp ủy, Ban giám đốc chỉ đạo mọi 

hoạt động của chi bộ cũng như 
của Chi nhánh hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ kinh doanh, chú trọng 
phát triển số lượng đồng thời đảm 
bảo chất lượng đảng viên, nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là 
cơ sở cho việc đánh giá chất lượng 
đảng viên hằng năm. Đ/c Phó Bí thư 
thường trực cũng mong muốn toàn 
thể đảng viên trong Chi bộ ủng hộ, 
kề vai sát cánh cùng đ/c Trần Nam 
Trung giúp Chi bộ và đồng chí Bí thư 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
mình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đ/c Trần 
Nam Trung cảm ơn sự tín nhiệm, 
tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng 
ủy Vietcombank và của toàn thể 
đảng viên Chi bộ Vietcombank 
Long Khánh: “Đảm nhiệm chức vụ 
đứng đầu cấp uỷ là vinh dự lớn đối 
với cá nhân tôi. Mặc dù nhiệm vụ 
đặt ra trước mắt còn hết sức nặng 
nề nhưng tôi luôn có niềm tin rằng 
với sự tin tưởng của Ban thường 
vụ Đảng uỷ Vietcombank và đặc 
biệt là sự ủng hộ của toàn thể các 
đồng chí đảng viên trong Chi bộ 
cùng với 1 tập thể cán bộ trách 
nhiệm, tâm huyết, ủng hộ, đây sẽ 
là chỗ dựa vững chắc để tôi và cấp 
uỷ thực hiện thành công những 
nhiệm vụ mà đồng chí Phó Bí thư 
thường trực Đảng uỷ đã nêu cũng 
như đáp lại sự kỳ vọng của Ban 
lãnh đạo Vietcombank”. – Tân Bí thư 
Vietcombank Long Khánh chia sẻ. 
Đ/c Trần Nam Trung cũng mong 
muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục 
nhận được quan tâm chỉ đạo sát 
sao hơn nữa của cấp ủy đảng cũng 
như Ban lãnh đạo Vietcombank. Tân 
Bí thư cũng hứa sẽ nỗ lực hết sức 
mình bằng khả năng, kinh nghiệm 
để cùng tập thể Vietcombank Long 
Khánh đạt được những mục tiêu 
kinh doanh đã đề ra. q

hUỆ ANh – Ban tổ chức Đảng ủy

Lễ công bố quyết định chỉ định chức danh 
Bí thư Chi bộ cơ sở Vietcombank Long Khánh

Đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank trao quyết 
định và tặng hoa cho đ/c Trần Nam Trung - tân Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc 
điều hành Vietcombank Long Khánh Ảnh: Nguyễn Cao Trí

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm Ảnh: Nguyễn Cao Trí 
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tin tức tin tức

Thực hiện theo Thỏa thuận 
liên ngành đã ký kết giữa 
Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam và Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank). Ngày 30/9/2016, tại 
Trụ sở Vietcombank Bình Dương đã 
diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác 
thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối 
với các Doanh nghiệp mở tài khoản 
tiền gửi thanh toán tại hệ thống 
Vietcombank giữa các Chi nhánh 
Vietcombank trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương và Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Bình Dương (BHXH BD).

Tham dự  buổi lễ, về phía BHXH 
BD có bà Lê Minh Lý - Phó Giám 
đốc điều hành; bà Trần Ngọc Định, 
ông Bùi Quang Đức - Phó Giám 
đốc; ông Phan Minh Hải - Giám đốc 
BHXH thành phố Thủ Dầu Một cùng 

đại diện lãnh đạo các phòng/ ban 
của BHXH BD. Về phía Vietcombank, 
có ông Nguyễn Thái Minh Quang - 
Giám đốc Vietcombank Bình Dương 
cùng các thành viên Ban giám đốc, 
các Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc 
Vietcombank Bình Dương; ông 
Nguyễn Xuân Giang - Giám đốc 
Vietcombank Bắc Bình Dương; ông 
Nguyễn Quang Bình - Phó Giám 
đốc Vietcombank Nam Bình Dương 
và bà Nguyễn Thị Thu Diễm - Phó 
Giám đốc Vietcombank Sóng Thần.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương có hơn 900 doanh nghiệp 
đăng ký trả BHXH qua hệ thống 
Vietcombank. Tại buổi lễ, ông 
Nguyễn Thái Minh Quang - Giám 
đốc Vietcombank Bình Dương 
đánh giá cao sự hợp tác của BHXH 
BD trong thời gian qua, đồng thời 
mong muốn mở rộng thêm nữa 

mối quan hệ trong tương lai với các 
đơn vị BHXH. Vietcombank cam kết 
cung cấp các dịch vụ quản lý tài 
khoản, hỗ trợ BHXH trong công tác 
thu Bảo hiểm. 

Thay mặt BHXH BD, bà Lê Minh 
Lý - Phó Giám đốc điều hành BHXH 
BD cám ơn sự đồng hành, hỗ trợ 
của Vietcombank. Qua lễ ký kết này, 
BHXH BD mong muốn Vietcombank 
sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để 
các Doanh nghiệp thực hiện nộp 
BHXH qua Ngân hàng được nhanh 
chóng và thuận lợi. 

Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ 
bảo hiểm giữa BHXH BD và các Chi 
nhánh Vietcombank đánh dấu bước 
phát triển quan trọng trong quan 
hệ hợp tác, tạo sự gắn bó và cơ hội 
để các bên cùng phát triển, mở rộng 
thêm nhiều dịch vụ khác trong thời 
gian tới. q

MAI XUÂN ThANh ThẢO – Vietcombank Bình Dương NGUYỄN KhẮC hẢI - Vietcombank Ba Đình

Ký kết Hợp đồng hợp tác giữa các chi nhánh 
Vietcombank trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương  

Vietcombank Ba Đình ký thỏa thuận 
hợp tác tài trợ vốn cho khách hàng cá nhân 
vay mua nhà dự án Thanh Xuân Complex

Ông Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đốc Vietcombank Bình Dương, đại diện các Chi nhánh Vietcombank trên địa bàn tỉnh Bình Dương và bà Lê Minh Lý - Phó Giám đốc điều hành BHXH tỉnh 
Bình Dương ký kết Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ bảo hiểm  Ảnh: Mai Xuân Thanh Thảo

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ vốn cho khách hàng cá nhân mua nhà Dự án Thanh Xuân Complex Ảnh: Nguyễn Khắc Hải

Ngày 30/9/2016, tại Trụ sở 
Công ty cổ phần phát 
triển Thanh Xuân đã 
diễn ra Lễ ký kết thỏa 
thuận hợp tác tài trợ vốn 

cho khách hàng cá nhân mua nhà 
Dự án Thanh Xuân Complex, số 6 Lê 
Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội giữa 
Vietcombank Ba Đình và Công ty Cổ 
phần phát triển Thanh Xuân. Tham 
dự buổi lễ, về phía Vietcombank Ba 
Đình có ông Nguyễn Việt Cường – 
Giám đốc chi nhánh và lãnh đạo các 
phòng liên quan; về phía Công ty Cổ 
phần phát triển Thanh Xuân có ông 
Phạm Đình Việt – Tổng giám đốc và 
lãnh đạo các phòng ban liên quan.

Theo thỏa thuận ký kết, 
Vietcombank Ba Đình sẽ tài trợ vốn 
cho khách hàng cá nhân vay mua 

nhà Dự án Thanh Xuân Complex, 
mức cho vay tối đa 70% giá trị nhà dự 
án với lãi suất ưu đãi 7,5%/năm trong 
thời gian tối đa 180 tháng, đồng 
thời Vietcombank Ba Đình cũng sẽ 
là ngân hàng cung cấp các dịch vụ 
Ngân hàng tổng thể cho Công ty cổ 
phần phát triển Thanh Xuân.  

Với việc ký thỏa thuận hợp tác tài 
trợ vốn cho khách hàng cá nhân mua 
nhà Dự án Thanh Xuân Complex, 
Vietcombank Ba Đình không chỉ 
mở rộng được đối tượng khách 
hàng, phát triển các dịch vụ tổng 
thể cung cấp đến khách hàng, đặc 
biệt là đẩy mạnh cho vay bán lẻ mà 
còn tiếp tục khẳng định vị thế và uy 
tín của Vietcombank nói chung và 
Vietcombank Ba Đình nói riêng trên 
địa bàn thành phố Hà Nội.  

Chung cư Thanh Xuân Complex 
tọa lạc tại vị trí vàng trên trục đường 
Lê Văn Thiêm nơi kết giao nhiều 
tuyến đường lớn huyết mạch của 
quận Thanh Xuân, có giao thông 
thuận tiện và rất gần các điểm đến 
quan trọng của thành phố. Dự án 
được khởi công tháng 08/2016 và 
dự kiến bàn giao nhà vào Quý I năm 
2018. Khi hoàn thành, Dự án sẽ cung 
cấp ra thị trường 360 căn hộ cao 
cấp với tổng diện tích sàn xây dựng 
gần 54.000m2, tích hợp các dịch vụ 
tiện ích như Trung tâm thương mại, 
Bệnh viện, Trung tâm thể dục thể 
thao, chăm sóc sức khỏe… Ngay khi 
công bố ra mắt dự án, Thanh Xuân 
Complex đã nhận được sự quan tâm 
và phản hồi rất tích cực từ phía khách 
hàng và thị trường. q
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Chiều ngày 23/9/2016, 
Đảng ủy khối doanh 
nghiệp tỉnh Bắc Giang 
tổ chức Lễ ký thỏa 
thuận hợp tác giữa 

các Doanh nghiệp thuộc Đảng ủy 
Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang. 
Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn 
Xuân Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư 
Đảng ủy Khối doanh nghiệp; đồng 
chí Nguyễn Thế Hội - Phó Bí thư 
Đảng ủy Khối DN; đồng chí Trần 
Ngọc Minh - Phó Bí thư Đảng ủy 
Khối; đồng chí Nguyễn Bá Minh – Bí 
thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank 
Bắc Giang, cùng đại diện lãnh đạo 
60 chi bộ, doanh nghiệp trực thuộc 
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh 
Bắc Giang.

Tại sự kiện, Vietcombank Bắc Giang 

đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp 
tác với một số đơn vị chủ chốt thuộc 
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh 
Bắc Giang. Theo thỏa thuận được 
ký, Vietcombank Bắc Giang cam kết 
triển khai gói tín dụng 300 tỷ đồng 
cho các doanh nghiệp thuộc Đảng 
ủy Khối doanh nghiệp vay vốn ưu 
đãi với lãi suất ngắn hạn chỉ từ 6,5%/
năm, vay VND trung dài hạn chỉ từ 
7,3%/năm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn 
được Vietcombank Bắc Giang cam 
kết ưu đãi miễn phí phát hành thẻ, 
miễn phí dịch vụ trả lương 1 năm 
đầu; phát hành thẻ tín dụng Visa, 
Amex, Master theo hình thức tín 
chấp cho Ban giám đốc, Trưởng/Phó 
phòng của các đơn vị; bán ngoại tệ 
cho cán bộ công nhân viên của các 

đơn vị doanh nghiệp với mục đích 
đi du lịch, đi công tác nước ngoài, 
khám chữa bệnh ở nước ngoài hoặc 
cho người thân đi du học với tỷ giá 
ưu đãi.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí 
Nguyễn Xuân Vượng đánh giá cao 
vai trò, các nội dung đã ký giữa 
Vietcombank Bắc Giang và các 
doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối 
đồng thời tin tưởng những thỏa 
thuận sẽ được thực hiện đầy đủ, 
mang lại hiệu quả góp phần hỗ trợ, 
thúc đẩy các doanh nghiệp phát 
triển. Đảng ủy Khối sẽ tích cực phối 
hợp, giúp đỡ để các doanh nghiệp 
thuộc Đảng ủy Khối tăng cường 
sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của 
nhau, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn. q

Vietcombank Bắc Giang ký thỏa thuận 
hợp tác với các Doanh nghiệp thuộc Đảng 
ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

tin tức tin tức

NGUYỄN ThỊ BÍCh NGỌC – Vietcombank Bắc Giang

Ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank Bắc Giang (hàng đầu bên phải) ký thỏa thuận 
hợp tác với ông Hướng Xuân Công - Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang. 
 Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ông Nguyễn Bá Minh – Giám đốc Vietcombank Bắc Giang (hàng đầu bên trái) ký thỏa thuận hợp 
tác với ông Lương Tuấn Phương - Giám đốc Trung tâm kinh doanh viễn thông Bắc Giang, Phó 
giám đốc VNPT Bắc Giang - Đại diện VNPT Bắc Giang  Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ngày 22/9/2016 tại Trụ sở 
Vietcombank Bến Tre đã 
diễn ra Lễ ký kết thỏa 
thuận phối hợp thu 
BHXH, BHYT, BHTN giữa 

BHXH tỉnh Bến Tre và Vietcombank 
Bến Tre.

Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh 
Kim Quân - Giám đốc BHXH tỉnh Bến 
Tre, ông Vương Ngọc Cường - Phó 
Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre và các 
lãnh đạo phòng thuộc BHXH tỉnh 
và BHXH thành phố Bến Tre. Về phía 
Vietcombank Bến Tre với sự hiện 
diện của ông Trần Văn Thuận – Giám 
đốc cùng các đại diện lãnh đạo 
phòng Dịch vụ Khách hàng, Phòng 
Khách hàng, HCNS – NQ.

Căn cứ thỏa thuận liên Ngành 
số 22072016/BHXH-NHNT ngày 
22/7/2016 giữa Vietcombank 
và BHXH Việt Nam về việc mở, 
quản lý và sử dụng tài khoản 

tiền gửi và hợp tác thu, thu nợ 
BHXH, BHYT, BHTN giữa hệ thống 

BHXH Việt Nam và hệ thống 
Vietcombank, BHXH tỉnh Bến Tre 
và Vietcombank Bến Tre thực hiện 
ký thỏa thuận hợp tác phối hợp 
thu BHXH, BHYT, BHTN. Với thỏa 
thuận hợp tác này, Vietcombank 
Bến Tre sẽ phối hợp với BHXH tỉnh 
thực hiện công tác thu, thu nợ 
BHXH, BHYT, BHTN của các doanh 
nghiệp mở tài khoản tiền gửi 
thanh toán tại Vietcombank Bến 
Tre, thanh toán chi phí khám chữa 
bệnh BHYT trên địa bàn theo 
phân cấp quản lý.

Việc hợp tác sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp 
tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, 
tiết kiệm được thời gian và chi 
phí chuyển tiền. Với BHXH tỉnh 
sẽ thuận tiện hơn trong công tác 
thu, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN 
từ các doanh nghiệp, tăng cường 
hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi 
phí hành chính, nhân lực nhờ ứng 
dụng phần mềm công nghệ thông 
tin hiện đại của Vietcombank, qua 
đó sẽ nâng cao hiệu quả quản lý. 
Với Vietcombank Bến Tre, sự hợp 
tác này sẽ mở rộng thêm các cơ hội 
đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng, tăng nguồn vốn tạm 
thời nhàn rỗi để phục vụ phát triển 
kinh tế tại địa phương.

Tại buổi lễ, hai bên cùng bày tỏ sự 
tin tưởng và nhấn mạnh sẽ tiếp tục 
có sự hợp tác trên nhiều phương 
diện trong thời gian tới. Lễ ký kết đã 
đánh dấu những thành công bước 
đầu của Vietcombank Bến Tre trong 
việc tiếp cận khách hàng thuộc 
khối cơ quan hành chính trong mục 
tiêu đa dạng hóa các sản phẩm, 
dịch vụ, hướng đến phát triển bền 
vững thương hiệu Vietcombank 
trên địa bàn. q

ChÂU MỘNG DIỄM – Vietcombank Bến Tre

Vietcombank Bến Tre ký thỏa thuận phối hợp 
thu BHXH, BHYT, BHTN với BHXH tỉnh Bến Tre

Ông Trần Văn Thuận – Giám đốc Vietcombank Bến Tre (bên phải) ký kết với BHXH 
tỉnh Bến Tre Ảnh: Châu Mộng Diễm

Lãnh đạo BHXH tỉnh Bến Tre và Vietcombank Bến Tre chụp ảnh lưu niệm  Ảnh: Châu Mộng Diễm
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Sáng ngày 22/9/2016, 
tại Thành phố (TP) 
Cần Thơ - đã diễn ra 
Lễ ký kết Thỏa thuận 
hợp tác toàn diện giữa 

Vietcombank Cần Thơ và Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ 
(Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ).

Tham dự  buổi lễ, về phía lãnh 
đạo địa phương có ông Nguyễn 

Trung Nhân – Ủy viên thường vụ 
Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh 
Kiều; bà Lê Thị Thuyền Quyên – Phó 
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP. 
Cần Thơ; bà Trần Hồng Thắm - Giám 
đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ cùng  
đại diện lãnh đạo các Phòng Giáo 
dục Quận, Huyện; Hiệu trưởng một 
số trường Trung học Phổ thông, 
cùng hơn 100 em học sinh của 

Tp. Cần Thơ. Về phía Vietcombank 
Cần Thơ, có ông Trần Long Giang 
– Giám đốc Vietcombank Cần 
Thơ, cùng các thành viên trong 
Ban Giám đốc, các Trưởng phòng 
nghiệp vụ và Trưởng phòng giao 
dịch thuộc Vietcombank Cần Thơ. 

Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ hiện đang 
là đơn vị chủ quản gần 460 trường 
học các cấp, đào tạo hơn 1.070.000 

Vietcombank Cần Thơ ký thỏa thuận 
hợp tác toàn diện với Sở Giáo dục 
và Đào tạo thành phố Cần Thơ

hUỲNh NGUYỄN hẢI ĐĂNG - Vietcombank Cần Thơ

học sinh trên địa bàn TP. Cần Thơ. 
Hiện tại Vietcombank Cần Thơ đã 
thực hiện việc thanh toán lương 
qua ngân hàng cho hơn 12.900 
giáo viên, cán bộ trong tổng số 
21.440 giáo viên, cán bộ thuộc biên 
chế của Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ, 
chiếm tỷ lệ 60%. Nhằm mở rộng 
hơn nữa việc thanh toán lương và 
sử dụng các sản phẩm dịch vụ của 
Vietcombank cho tất cả các trường 
học, đơn vị trực thuộc cũng như 
các cán bộ, viên chức và giáo viên 
của ngành giáo dục trên địa bàn, 
Vietcombank Cần Thơ và Sở GD&ĐT 
TP. Cần Thơ quyết định ký kết Thỏa 
thuận hợp tác toàn diện.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện 
này đánh dấu bước phát triển mới 

giữa hai đơn vị, nâng tầm hợp tác 
chiến lược lên một tầm cao mới và 
mang lại hiệu quả thiết thực hơn 
cho cả hai đơn vị. Thông qua thỏa 
thuận hợp tác này, Vietcombank 
Cần Thơ sẽ tăng cường hợp tác 
để mở rộng tăng trưởng quy mô 
bán lẻ, hỗ trợ, cung cấp và phục vụ 
một cách tốt nhất các sản phẩm 
dịch vụ ngân hàng cho Sở GD&ĐT 
TP. Cần Thơ cũng như đội ngũ cán 
bộ, viên chức, giảng viên, giáo 
viên của ngành giáo dục Cần Thơ 
và gần 190.000 học sinh trung học 
phổ thông – đây là lượng khách 
hàng tiềm năng trong tương lai; 
đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện 
các chương trình giới thiệu và 
tuyên truyền phổ biến giúp nâng 

tin tức tin tức

cao hiểu biết của các em học sinh, 
sinh viên về chính sách đẩy mạnh 
thanh toán không dùng tiền mặt 
của Nhà nước, giúp các em hiểu 
rõ hơn về lĩnh vực tài chính và các 
sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện 
đại, hướng đến cuộc sống văn 
minh, bắt kịp xu hướng của của 
các nước trên thế giới.

Nhân dịp ký kết Thỏa thuận hợp 
tác toàn diện, Vietcombank Cần Thơ 
phối hợp với Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ 
và báo Cần Thơ, thực hiện chương 
trình Tiếp sức đến trường đối với các 
em học sinh nghèo hiếu học trên 
địa bàn. Tại đây Vietcombank Cần 
Thơ đã trao tặng 20 suất học bổng 
và 30 xe đạp để hỗ trợ các em trong 
năm học mới. q

Ông Trần Long Giang - Giám đốc Vietcombank Cần Thơ (hàng đầu, bên phải) và bà Trần Hồng Thắm – Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện
  Ảnh: Dương Trường An

Lãnh đạo Quận Ninh Kiều, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ và đại diện Vietcombank Cần Thơ trao học bổng và xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học  Ảnh: Dương Trường An
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Phát huy tinh thần yêu 
nước, truyền thống 
uống nước nhớ nguồn, 
trong những ngày thu 
tháng 8, Vietcombank 

Thái Bình đã tổ chức hành trình “về 
nguồn” tại Khu di tích lịch sử Nhà tù 
Côn Đảo cho toàn thể đảng viên và 
đoàn viên ưu tú của Chi nhánh.

Đoàn về nguồn đã đến dâng 
hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ 
các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang 
Hàng Dương – nơi chôn cất hàng 
vạn chiến sĩ cách mạng và người 
yêu nước Việt Nam qua nhiều thế 
hệ bị tù đày; tham quan Trung 
tâm cải huấn Trại Phú Hải, Trại Phú 
Tường, với hệ thống chuồng cọp 
kiểu Pháp, kiểu Mỹ; và bảo tàng Côn 
đảo.

Chuyến đi tuy ngắn ngủi, nhưng 
đã để lại nhiều dấu ấn cũng như 

cảm xúc thật ý nghĩa đối với mỗi 
thành viên trong đoàn vì được tận 
mắt chứng kiến chứng tích một 
thời chốn “địa ngục trần gian”, từ đó 
càng trân trọng và biết ơn các thế 
hệ cha anh đã chiến đấu hi sinh anh 
dũng vì nền độc lập của Tổ quốc.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ 
là cơ hội để các đảng viên và đoàn 
viên ưu tú thấu hiểu sâu sắc hơn 
về cuộc đấu tranh anh dũng của 
quân và dân ta trong cuộc kháng 
chiến chống giặc ngoại xâm, mà 
còn tuyên truyền giáo dục truyền 
thống cách mạng, khơi dậy tinh 
thần yêu nước, và tạo động lực cho 
mỗi thành viên hăng say lao động 
hơn nữa để góp sức mình trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
ngày hôm nay. q

ThÙY AN – Vietcombank Thái Bình

ThỊ ThUẦN – Vietcombank Gia Lai

Vietcombank Thái Bình
về nguồn tại Côn đảo

tin tức tin tức

Đoàn thăm quan nghe hướng dẫn viên kể về các kiểu tra tấn tronghệ thống 
chuồng cọp kiểu Pháp tại Trung tâm cải huấn Trại Phú Tường Ảnh: Thùy An

Vietcombank Thái Bình về nguồn tại Côn Đảo Ảnh: Thùy An

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS 
Hồ Chi Minh, theo chỉ thị 
hướng dẫn của Đoàn khối 
tỉnh Gia lai “Về đại hội 
Đoàn cấp cơ sở, tiến tới 

Đại hội Đại biểu Đoàn khối tỉnh Gia Lai 
lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 - 2022), ngày 
18/9/2016, Đoàn cơ sở Vietcombank Gia 
Lai đã tổ chức đại hội lần thứ V (nhiệm 
kỳ 2016 - 2019). Tham dự đại hội có 
đồng chí Nguyễn Hữu Cần – Phó Bí thư 
Đảng ủy, Phó Giám đốc; đ/c Đỗ Thị Việt 
Hằng – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc, Ủy 
viên BCH Công đoàn cơ sở, Trưởng Ban 
nữ công Vietcombank Gia Lai và 76 đoàn 
viên cùng 15 thanh niên thuộc Đoàn cơ 
sở Vietcombank Gia Lai được triệu tập về 
dự đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận đánh 
giá tình hình thực hiện công tác lần thứ 
IV  (nhiệm kỳ 2014 - 2016) bàn phương 
hướng triển khai nhiệm vụ trong nhiệm 

kỳ tới. Đại hội đã thảo luận và nhất trí 
cao với báo cáo tổng kết đánh giá những 
kết quả hoạt động của Đoàn cơ sở được 
trình bày tại đại hội. Về công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng, Đồn cơ sở đã xây 
dựng được một tập thể đoàn kết, nhất trí 
phấn đấu vì lý tưởng của Đoàn và Đảng. 
Đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức phổ 
biến kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của 
Đoàn, tư tưởng, phong cách, đạo đức 
Hoà Chí Minh đến từng đoàn viên thanh 
niên. Công tác phát triển Đảng được 
Đoàn cơ sở xác định là nhiệm vụ trọng 
tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 7 
Đoàn viên vào Đảng nâng tổng số đảng 
viên đang sinh hoạt tại Đoàn cơ sở là 12 
đ/c. Hàng năm được Đoàn khối và tỉnh 
Đoàn Gia Lai công nhận “Tổ chức Đoàn 
vững mạnh” và đặc biệt năm 2015 được 
Trung ương Đoàn công nhận là “Tổ chức 
Đoàn vững mạnh”.

Phát huy những kết quả đã đạt được 

trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ V 
(2016 - 2019) Đoàn cơ sở Vietcombank 
Gia Lai đưa ra nghị quyết: tiếp tục nâng 
cao hiệu quả các mặt công tác, trong đó 
trọng tâm vẫn là công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức 
Đoàn, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giữ 
vững đoàn kết nội bộ, phấn đấu đạt danh 
hiệu “Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” 
100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao; BCH các Chi đồn thể đạt danh 
hiệu “Vững mạnh hằng năm” trong nhiệm 
kỳ mới cố gắng giới thiệu cho Đảng xem 
xét kết nạp thêm từ 10 đồn viên ưu tú 
trở lên vào Đảng, xây dựng Đoàn cơ sở 
ngày càng vững mạnh toàn diện, cùng 
chuyên môn hoàn thành các chỉ tiêu do 
Vietcombank TSC giao, đại hội đã bầu 
BCH Đoàn sơ sở lần thứ V là 9 đ/c và bầu 
đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn khối 
tỉnh Gia Lai lần thứ III (nhiệm kỳ 2016 - 
2022) là 5 đồng chí. q

đại hội đoàn TN Vietcombank Gia lai lần thứ V 

Vietcombank Gia lai giành giải Nhì của Hội thi 
giao lưu nữ Ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh 

hOÀNG TRANG – Vietcombank Gia Lai

Chào mừng kỷ niệm 86 
năm ngày thành lập 
Hội liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam (20/10/1930 
- 20/10/2016), ngày 

15/10/2016, tại Nhà thanh thiếu niên 
tỉnh Gia Lai, đại diện Công đoàn Ngân 
hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia 
Lai đã tổ chức Hội thi giao lưu nữ cán 
bộ công chức Ngành ngân hàng trên 
địa bàn tỉnh Gia Lai. Tới dự buổi giao 
lưu có ông Nguyễn Văn Cư – Giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai; 
ông Nguyễn Hải Sơn –Phó Giám đốc, 
Trưởng đại diện Công đoàn Ngân 
hàng Việt Nam tại tỉnh Gia Lai; các 
ông/bà là Giám đốc, Phó Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng 
ban nữ công và hơn 200 vận động 
viên và 500 cổ động viên đến từ 20 
ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

đã tham gia thi đấu 3 môn: Tiếp sức 
mang nước đổ vào xô; cõng nhau 
chuyền bóng bằng muỗng; nghe 
nhạc hiệu đoán chương trình và đoán 
bài hát. 

Qua 1 ngày thi đấu nhiệt tình sôi 
nổi, kết quả toàn đoàn như sau: Nhất 
toàn đoàn thuộc về đội Ngân hàng 
Bưu điện Liên Việt Gia Lai; giải Nhì:  
thuộc về đội Vietcombank Gia Lai, 
đồng giải Ba: thuộc về đội SHB Gia Lai 
và đội Ngân hàng ACB Gia Lai. 

Đây là giải thi đấu thường niên  
do Đại diện Công đoàn Ngân hàng 
Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
tổ chức, nhằm giuùp cho lực lượng 
nữ đoàn viên Công đoàn và người 
lao động các Ngân hàng trên địa 
bàn tỉnh Gia Lai có dịp làm quen, 
giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn 
nhau, góp phần nâng cao đời sống 
văn hóa tinh thần của cán bộ, 
đoàn viên và người lao động thi 
đua học tập, công tác góp phần 
hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn 
và Đoàn thể giao. q

Niềm vui của Vietcombank Gia Lai  Ảnh: Thị Thuần
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T iếp theo chương trình 
Thi kiểm tra tay nghề 
nghiệp vụ tín dụng đợt 1 
(17 - 18/9/2016) dành cho 
các phòng, ban tại Trụ sở 

chính và các chi nhánh khu vực phía 
Bắc, Vietcombank đã tổ chức chương 
trình Thi kiểm tra tay nghề nghiệp 
vụ tín dụng đợt 2 ( 1 - 2/10/2016) và 
đợt 3 (8 - 9/10/2016) dành cho các 
phòng, ban của Trụ sở chính và các 
chi nhánh khu vực miền Trung, khu 
vực miền Nam gồm 841 thí sinh với 
điểm cầu Trụ sở chính và 70 điểm cầu 
tại các chi nhánh.

Với mục đích là thúc đẩy cán bộ 
nâng cao ý thức, trách nhiệm trong 
việc chủ động trau dồi kiến thức, kỹ 
năng nhằm nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác chuyên môn; nên 
chương trình thi là dịp để cán bộ có 
điều kiện ôn tập, hệ thống hóa, cập 

nhật kiến thức pháp luật, quy trình, 
quy chế, sản phẩm, kỹ năng liên quan 
đến nghiệp vụ tín dụng qua đó sẽ 
giúp mỗi cá nhân tuân thủ quy định, 
làm chủ quy trình, am hiểu sản phẩm, 
thành thạo về kỹ năng và chuyên 
nghiệp trong xử lý thao tác nghiệp vụ. 

Chương trình thi là dịp để Ban 

lãnh đạo đánh giá chung về trình 
độ, chất lượng cán bộ làm cơ sở cho 
việc hoạch định tổ chức, xây dựng lộ 
trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, hỗ 
trợ tốt cho việc triển khai các dự án, 
chương trình, nhiệm vụ then chốt, 
thực hiện đúng chiến lược phấn đấu 
trở thành ngân hàng số 1 tại Việt 
Nam, sở hữu nguồn nhân lực tốt nhất 
trên thị trường.

Sau 3 đợt thi gồm 1460 thí sinh 
gồm các phòng, ban Trụ sở chính và 
96 chi nhánh trong toàn hệ thống, 
chương trình thi kiểm tra tay nghề 
nghiệp vụ tín dụng năm 2016 đã 
tổ chức thành công tốt đẹp với sự 
chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo, sự 
phối hợp triển khai hiệu quả giữa các 
phòng, ban, trung tâm Trụ sở chính 
và các chi nhánh cùng sự chuyên 
tâm ôn luyện, làm bài nghiêm túc 
của các thí sinh. q 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Vietcombank tổ chức thi kiểm tra 
tay nghề nghiệp vụ tín dụng năm 2016 
khu vực miền Trung, miền Nam

tin tức tin tức

Bà Đinh Thị Thái – Phó Tổng giám đốc Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) Chủ khảo cuộc thi đợt 2 Ảnh: TTĐT

Hình ảnh tại các điểm cầu Ảnh: TTĐT

C hào mừng ngày 
doanh  nhân Việt 
nam 13/10  và tiến 
tới Đại hội Hiệp hội 
doanh nhân tỉnh 

Gia Lai lần thứ II (nhiệm kỳ 2016 - 
2021), trong 2 ngày 8 & 9/10/2016 
tại sân Quần vợt Thế Dân và Thành 
đội Pleiku (TP. Pleiku), Hiệp hội 
doanh nhiệp tỉnh Gia Lai đã tổ chức 
giải Quần vợt doanh nhân tỉnh Gia 
Lai lần thứ VII – năm 2016. Tham 
dự giải có 118 VĐV và trên 500 cổ 
động viên của 59 tổ chức đơn vị, 
doanh nghiệp, công ty và các sở 
ban ngành trên địa  bàn tỉnh Gia 
Lai đã tham gia tranh tài với 2 nội 
dung (đôi nam và đôi nam nữ). Qua 

2 ngày thi đấu nhiệt tình sôi nổi 
kết quả như sau: Đôi nam nữ: Giải 
Nhất: Đoàn Thị Liên & Nguyễn Văn 

Phi (Vietcombank Gia Lai); Giải Nhì: 
Trần Văn Cò & Nguyễn Thu Uyên 
(DN Thu Uyên); Giải Ba: Nguyễn Văn 
Danh & Lê Thị Hà (DN Phú Hạnh).

Đôi nam: Giải Nhất: Hoàng Văn Tú 
& Hồ Anh Hoàng (DN Thái Hoàng); 
Giải Nhì: Nguyễn Lê Hiền & Nguyễn 
Vỹ Sơn (Mắt Kính Hiền). Giải Ba: Trần 
Văn Quang &  Nguyễn Văn Hải (Công 
ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên).

Giải Quần vợt Doanh nhân tỉnh 
Gia Lai lần thứ VII thực tế là giải đấu 
mở rộng, thu hút nhiều đối tượng 
tham gia. Sân chơi này là dịp để các 
doanh nhân gặp gỡ, giao lưu gắn 
kết tình đồng nghiệp trước thềm kỷ 
niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 
(13-10). q

ANh ThẮNG – Vietcombank Gia Lai

Vietcombank Gia Lai giành giải Nhất 
đôi nam nữ giải quần vợt doanh nhân 
lần thứ VII tỉnh Gia Lai năm 2016

Các VĐV nhận giải Ảnh: Minh Vỹ

VĐV Đoàn Thị Liên & Nguyễn Văn Phi (Vietcombank Gia Lai) giành giải Nhất 
nội dung nam nữ Ảnh: Minh Vỹ 
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T riển khai mở rộng chương 
trình hỗ trợ nuôi con bằng 
sữa mẹ tại nơi làm việc của 
Công đoàn Ngân hàng Việt 
Nam, ngày 4/10/2016 tại Trụ 

sở Chi nhánh, Công đoàn cơ sở (CĐCS) 
Vietcombank Hà Nam đã khai trương 
phòng vắt sữa tại nơi làm việc dành cho 
lao động nữ sau sinh đang nuôi con nhỏ.

Tới dự có ông Phạm Thanh Bình – Chủ 
tịch CĐCS Vietcombank Hà Nam; bà Trương 
Thị Hồng Dự - Trưởng Ban nữ công và các 
lao động nữ đang thời kỳ nuôi con nhỏ.  

Phòng vắt sữa tại Vietcombank Hà Nam 
được trang bị  máy hút sữa với đầy đủ các 
trang thiết bị hỗ trợ và tủ lạnh bảo quản. 
Phòng đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu 
cầu nuôi con bằng sữa mẹ cho toàn thể lao 
động nữ của đơn vị.

Với sự quan tâm thiết thực và ý nghĩa 
của Ban lãnh đạo Vietcombank về sức khỏe 
phụ nữ, trẻ em, Công đoàn cơ sở, Ban nữ 
công Chi nhánh đã hiện thực hóa triển khai 
phòng vắt sữa tại nơi làm việc giúp cho các 
cán bộ nữ Chi nhánh thực hiện tốt việc nuôi 
con hoàn toàn bằng sữa mẹ. q

tin tức tin tức

Nhân dịp kỷ niệm Ngày 
Phụ nữ Việt Nam – 
20/10/2016, nhằm tôn 
vinh và cảm ơn những 
đóng góp to lớn của 

các nữ cán bộ Vietcombank Nam 
Bình Dương cũng như truyền thống 
“Anh hùng bất khuất, trung hậu 
đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, 
vừa qua, Công đoàn Vietcombank 
Nam Bình Dương tổ chức Hội thi 
“Nấu ăn ngon, bán hàng giỏi”. 

Với gần 60% lao động là nữ, các chị 
em đã đóng góp thành tích không 
nhỏ vào thành quả kinh doanh . Đến 
30/9/2016, Vietcombank Nam Bình 
Dương đạt được một số thành quả 
sau: Huy động vốn từ nền kinh tế 
đạt 3.595,6 tỷ đồng, tăng 35% so với 
cuối năm 2015, đạt 117% kế hoạch 
quý III và 108% kế hoạch năm; Dư 
nợ cho vay đạt 6.532,7 tỷ đồng, tăng 
16% so với cuối năm 2015, đạt 100% 
kế hoạch quý III và 92% kế hoạch 
năm; Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh trước trích lập dự phòng đạt 
87,5 tỷ đồng.

Để thể hiện những tình cảm 
quý mến và trân trọng nhất, Công 
đoàn – Ban giám đốc Vietcombank 

Công đoàn cơ sở Vietcombank Hà Nam 
triển khai chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ

NGUYỄN hÀ PhưƠNG - Vietcombank Hà Nam

NGUYỄN ThỊ KIM DUNG – Vietcombank Nam Bình Dương

Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch CĐCS (thứ 2 từ phải sang) 
trao máy vắt sữa cho bà Trương Thị Hồng Dự - Trưởng Ban nữ 
công (thứ 3 từ trái sang) đại diện lao động nữ
 Ảnh: Nguyễn Hà Phương

Nam Bình Dương tổ chức “Hội 
thi nấu ăn ngon, bán hàng giỏi” 
để chung vui cùng niềm vui 
của chị em, động viên, khích lệ 
cán bộ nữ “Giỏi việc ngân hàng, 
đảm việc nhà”. Hội thi tập trung 
những tinh hoa nhất của đầu bếp 
Vietcombank Nam Bình Dương, 
tinh hoa từ Bắc Trung Nam: tôm 
rum Bình Định, bánh xèo miền Tây 
đậm chất chua chua của lá cóc 
non, ốc bươu nướng tiêu, kim kê 
ấp trứng, kình ngạc đả hoa long… 
Tất cả anh chị em đều quyết tâm 
giành giải “đôi đũa vàng”. Giữa tiết 
trời se se lạnh của mùa thu, những 
cơn mưa thất thường đặc trưng 
của miền Nam, bàn tiệc nào cũng 
hấp dẫn, thực khách chen chân, 
cả chi nhánh được một bữa no nê, 
thỏa thích. 

Đây cũng là dịp để cán bộ nhân 
viên gắn bó nhau hơn, phát huy sức 
mạnh đoàn kết tập thể, phấn đấu 
hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh 
doanh năm 2016 của Vietcombank 
Nam Bình Dương. q

Vietcombank Nam Bình Dương 
tổ chức Hội thi “Nấu ăn ngon, bán hàng giỏi”

Hội thi tưng bừng Ảnh: Nguyễn Thị Kim Dung

Chi bộ đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chụp ảnh lưu niệm tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch,  
tỉnh Quảng Bình  Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

T hực hiện kế hoạch hoạt 
động năm 2016, Chi bộ 
Vietcombank Bắc Giang 
đã tổ chức hoạt động 
về nguồn tại Quảng 

Bình và Quảng Trị từ ngày 1/9 đến 
ngày 4/9/2016 nhân dịp kỷ niệm 
71 năm Cách mạng tháng Tám và 
Quốc khánh 2/9. Đoàn do đồng chí 
Nguyễn Bá Minh – Bí thư Chi bộ - 
Giám đốc Vietcombank Bắc Giang 
dẫn đầu. Tham dự cùng đoàn có Đại 
diện Đảng ủy khối doanh nghiệp 
tỉnh Bắc Giang: ông Trần Ngọc Minh 
– Phó Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn 
Trường Tam – Chuyên viên Ủy ban 
kiểm tra Đảng ủy Khối.

Sau 1 đêm di chuyển trên chuyến 
tàu từ Hà Nội đến ga Đồng Hới, 
Quảng Bình, sáng ngày 2/9/2016, cả 
Đoàn đã về Vũng Chùa - Đảo Yến, xã 

Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, 
tỉnh Quảng Bình để dâng hương tại 
mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị 
Đại tướng của nhân dân và Anh 
hùng của dân tộc Việt Nam. 

Tiếp tục cuộc hành trình, Đoàn 
về  với đất thiêng Quảng Trị, đi theo 
đường mòn Hồ Chí Minh, Chi bộ 
đã đặt vòng hoa, dâng hương, kính 
cẩn nghiêng mình biết ơn và tưởng 
nhớ các Anh hùng tại Nghĩa trang 
Trường Sơn và Nghĩa trang đường 9 
- nơi yên nghỉ của các Anh hùng liệt 
sỹ của 64 tỉnh thành trong cả nước. 
Trong khung cảnh tĩnh mịch, trước 
hàng ngàn ngôi mộ của các chiến sĩ, 
dưới cái nắng chói chang của miền 
Trung, ai cũng cảm thấy xúc động, 
nghẹn ngào trước sự hy sinh lớn lao 
của các anh hùng liệt sĩ.

Kết thúc cuộc hành trình, Đoàn 

đã về dâng hương các anh hùng liệt 
sỹ tại Thành cổ Quảng Trị. Được đến 
thăm một di tích linh thiêng của Tổ 
quốc, được xem các thước phim tư 
liệu về cuộc chiến, nghe kể những 
câu chuyện cảm động về các chiến 
sĩ mà mỗi đảng viên đều không khỏi 
bồi hồi xúc động. Đứng trước anh 
linh của các Anh hùng liệt sỹ, tất cả 
đoàn viên Vietcombank Bắc Giang 
đã hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ của cơ quan, đoàn thể, 
sống có ích cho xã hội và gia đình, 
để xứng đáng với sự hy sinh của thế 
hệ cha ông.

Sau khi các thành viên trong đoàn 
thắp hương viếng tại khu di tích, 
Chi bộ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng 
viên mới cho quần chúng ưu tú (các 
đồng chí đã có quyết định của Đảng 
ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc 
Giang). Đồng chí Bí thư Chi bộ tin 
tưởng rằng các đồng chí được kết 
nạp Đảng tại đất thiêng của Tổ quốc 
sẽ là những đảng viên tiên phong, 
gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. Thay mặt các đồng chí 
được kết nạp Đảng, đồng chí Lương 
Thu Thủy – cán bộ phòng Khách 
hàng đã cảm ơn Chi bộ đã trao vinh 
dự lớn lao này cho các đảng viên 
mới và xin hứa sẽ thực hiện tốt các 
nhiệm vụ của cơ quan giao phó.

Đây là chương trình rất ý nghĩa 
đối với đảng viên Vietcombank Bắc 
Giang, mỗi đảng viên đều có cảm 
nhận sâu sắc và chân thực về nỗi 
đau chiến tranh và sự mất mát to 
lớn sau cuộc chiến tại vùng đất “tâm 
linh” của Tổ quốc để thấy cuộc sống 
hòa bình đáng trân trọng biết bao. 
Điều đó là nguồn động lực giúp mỗi 
đảng viên phấn đấu vươn lên trong 
công việc và cuộc sống, xây dựng 
Vietcombank Bắc Giang phát triển 
vững mạnh. q

NGUYỄN ThỊ BÍCh NGỌC – Vietcombank Bắc Giang

Vietcombank Bắc Giang tổ chức chương trình 
về nguồn tại Quảng Bình, Quảng Trị
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Bắc Giang - cái tên gợi 
nhiều chiến tích trong 
lịch sử với ải Chi Lăng 
gắn liền chiến thắng của 
quân khởi nghĩa Lam 

Sơn trước 2 đạo quân viện binh nhà 
Minh của Liễu Thăng và Mộc Thạnh, 
với vùng đất Yên Thế tạo nên danh 
tiếng lẫy lừng của cụ Hoàng Hoa 
Thám. Ngày nay, Bắc Giang được 
biết đến nhiều với nhiều loại sản vật 
phong phú, trong đó nổi tiếng nhất 
là vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang. Bắc 
Giang cách Hà Nội không xa, giao 
thông thuận tiện, kinh tế Bắc Giang 
cũng ngày một phát triển hơn. 

Tuy nhiên, với đặc thù là vùng 
đất trung du phía Bắc, nhiều đèo 
núi, nhiều sông hồ, Bắc Giang vẫn 

còn nhiều xã khó khăn. Cấm Sơn 
là một xã như thế. Nằm ở khu vực 
giáp ranh giữa 2 tỉnh Bắc Giang và 
Lạng Sơn, xã Cấm Sơn là xã vùng 
sâu vùng xa khó khăn nhất huyện 
Lục Ngạn, muốn vào được xã gần 
như không thể đi ô tô mà chỉ có thể 
dùng xe máy theo lối đường đất mà 
mỗi khi trời mưa là lại lầy lội không 
thể qua được hoặc phải ngồi xuồng 
đi trên hồ hơn 1 tiếng mới đến nơi. 
Chính vì giao thông khó khăn như 
vậy, cuộc sống của những người 
dân nơi đây và cơ sở vật chất cho 
các cháu mầm non còn nhiều khó 
khăn. 

Với tinh thần tương thân tương ái, 
với tinh thần sức trẻ Vietcombank, 
với khẩu hiệu “phải đi thì mới 

biết, phải đến thì mới cảm nhận”, 
vào những ngày cuối tháng 8, 
Đoàn thanh niên Vietcombank 
Sở giao dịch kết hợp với Chi đoàn 
Vietcombank Bắc Giang đã thực 
hiện chuyến tặng quà Trường mầm 
non Cấm Sơn.Chuyến đi không chỉ 
là để cho các cán bộ trẻ - các đoàn 
viên trẻ hiểu biết thêm về một 
địa danh mới mà đó còn là sự trải 
nghiệm về cuộc sống còn nhiều 
khó khăn nơi đây, là sự thấu hiểu 
thêm về cuộc sống nơi núi rừng, 
và có thêm sự chia sẻ với những 
hoàn cảnh khó khăn trong cuộc 
sống. Hành trình đi thuyền hơn một 
giờ trên hồ với cái nắng 37 độ của 
những ngày cuối hè đến với Cấm 
Sơn dù làm lưng áo ướt đẫm mồ 
hôi, nét mệt mỏi có đôi chút thể 
hiện trên khuôn mặt những cán 
bộ trẻ nhưng ai cũng nở những nụ 
cười thật tươi, thoăn thoắt chuyển 
những món quà vào sân Trường 
mầm non Cấm Sơn. Nhìn thấy 
chúng tôi như vậy, các em nhỏ nơi 
đây ngạc nhiên và có chút e dè, 
có lẽ đã lâu các em mới nhìn thấy 
nhiều người lạ đến vậy; và khi đón 
nhận những món quà từ tay chúng 
tôi, các em dường như đã bớt e 
dè hơn, sự háo hức hiện rõ trên 
khuôn mặt các em, những nụ cười 
hồn nhiên, những câu cảm ơn bẽn 
lẽn của các em, những cái bắt tay 
thật chặt của những cán bộ Đoàn, 
những câu chuyện đời thường của 
những cô giáo nơi đây làm chúng 
tôi như quên đi mệt nhọc, khiến 
chúng tôi cảm nhận được nhiều 
hơn về mảnh đất này, nơi vật chất 
còn khó khăn nhưng tình cảm thì 
luôn dạt dào và nồng hậu. 

Tạm biệt Cấm Sơn, tạm biệt các 
em nhỏ nơi đây, hi vọng rằng những 
món quà nhỏ của chúng tôi sẽ giúp 
các em có thêm những niềm vui khi 
bước vào năm học mới. Có lẽ được 
đến đây, được gặp các em đối với 
chúng tôi – những đoàn viên thanh 
niên của Vietcombank – cũng chính 
là một món quà, một món quà để 
chúng tôi cảm nhận được thêm 
nhiều tinh thần sẻ chia hơn nữa 
trong cuộc sống. q

cảm nhận Văn hóa

Cùng các em nhỏ ở Cấm Sơn  Ảnh: Tưởng Ngân Sơn

TưỞNG NGÂN sƠN – Vietcombank Sở giao dịch

một lần đến

Cấm Sơn

ĐÀO XUÂN hÓA

Bát canh rau mẹ nấu
Kính tặng Mẹ!

Rau mồng tơi Mẹ trồng ngoài vườn
Dưới nắng hè rực lửa
Nắng chói chang, không chút gợn mây
Hàng cây đứng im, không một ngọn gió.

Tiếng ve sầu kêu râm ran
Chuông chùa ngân trầm xa
Ngoài ngõ tịnh bóng người
Bữa cơm thật đạm bạc.

Bát canh rau Mẹ nấu
Hương vị thật mát lành
Cà trắng muối đậm giòn
Con ăn liền một mạch.

Ăn xong rồi lại ngủ
Con xà vào lòng Mẹ
Những cơn gió thoáng qua
Tỉnh dậy trời đã sáng.

Mắt Mẹ quầng thâm sâu
Tóc điểm thêm sợ bạc
Con thật là vô tâm
Chẳng đoái hoài đến Mẹ!

Lưng Mẹ đã thật còng
Móm mém ăn miếng một
Miếng ngon Mẹ để dành
Chăm chút từng phần con.

Hè qua rồi Thu tới
Chợt gió đông lại về
Chăn ấm Mẹ đắp cho
Ru con ngủ ngon lành.

Khi con choàng tỉnh dậy
Sương đã tan thật lâu
Nắng đã lên đỉnh đầu
Rau mồng tơi Mẹ nấu.

Hương vị vẫn như xưa
Lòng con thật e thẹn
Chợt thấy mình vô tâm
Muốn xà vào lòng Mẹ…

Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng
Dành phần con ngon nhất.

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2016
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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 10/2016, 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: 
Huệ Anh, Đào Xuân Hóa (TSC); Lê Thị Thu Diềm, 
Huỳnh Nguyễn Hải Đăng; Ngô Nguyễn Quang Đăng 

(Vietcombank Cần Thơ); Nguyễn Thị Thúy (Vietcombank Đồng 
Nai); Lê Đình Tú (VCBS); Trương Thu Hương (Vietcombank Móng 
Cái); Tưởng Ngân Sơn, Nguyễn Thu Giang (Vietcombank Sở 
giao dịch); Đồng Thanh Lưu (Vietcombank Bến Thành); Nguyễn 
Thị Bích Ngọc (Vietcombank Bắc Giang); Châu Mộng Diễm 
(Vietcombank Bến Tre); Nguyễn Thị Hương (Vietcombank Nam 
Định); Viết Bách (Vietcombank Việt Trì); Đoàn CS (Vietcombank 
Ninh Bình); Võ Thị Tân Việt, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn 
Quang Sơn, Võ Nhật Tân, Hồ Thị Hoàn, Trần Thị Mỹ Huệ, 
Đinh Thái Thanh Châu, Thùy Trang, Phương Anh, Minh Phúc 
(Vietcombank Hồ Chí Minh); Nguyễn Xuân Văn (Vietcombank 
Phú Yên); Trần Thy Lan (Vietcombank Nam Sài Gòn); Thu Hà 
(Vietcombank Hải Dương); Nguyễn Khắc Hải (Vietcombank Ba 
Đình); Nguyễn Thị Thùy Dung (Vietcombank Bắc Bình Dương); 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Đỗ Thị Ánh Ngọc (Vietcombank Bắc 
Ninh); Mai Xuân Thanh Thảo (Vietcombank Bình Dương); Thùy 
An (Vietcombank Thái Bình); Đỗ Thị Huỳnh Hoa (Vietcombank 
Thủ Đức); Đặng Thị Dịu (Vietcombank Hưng Yên); Anh Thắng, 

Thị Thuần (Vietcombank Gia Lai); Nguyễn Hà Phương 
(Vietcombank Hà Nam); Đặng Thị Phong Lan (VCBF); Hồ Xuân 
Tiến (Vietcombank Huế); Nguyễn Xuân Văn (Vietcombank Phú 
Yên); Phan Minh Tồn (Vietcombank Tây Ninh); Nguyễn Thị Kim 
Dung (Vietcombank Nam Bình Dương); Phạm Quang Đồng 
(Vietcombank Nam Hà Nội);…

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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