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Thư 
Tòa soạn
Thưa quý độc giả!
Tháng 11 với những cơn gió mùa bất chợt, vài ngày chưa đủ kéo cả 
mùa đông về trên những con phố nhưng cũng đủ làm mỗi chúng ta 
xao xuyến, xuýt xoa và vội vã với thời gian. Tháng 11 đến cũng là lúc 
chúng ta đi gần hết năm 2016 với các kế hoạch đang gấp rút hoàn 
thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu.
Thưa quý độc giả, 
Trong tháng 11 này một sự kiện nổi bật đối với Vietcombank đó là 
chúng ta đã đăng cai và  tổ chức thành công Hội nghị thường niên 
Hiệp hội Ngân hàng châu Á - ABA lần thứ 33 với chủ đề “Các ngân 
hàng châu Á: Hướng tới hội nhập toàn cầu” có ý nghĩa sâu sắc và 
mang tính thời sự to lớn. Qua sự kiện này, Vietcombank đã để lại 
nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các diễn giả, các lãnh đạo ngân hàng 
trong khu vực khi đến với Việt Nam.
Cũng trong tháng 11, cùng với cả nước quyên góp ủng hộ đồng 
bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung,  ngoài sự quyên góp của từng 
người lao động tại các chi nhánh trong toàn hệ thống, Công đoàn 
Vietcombank đã ủng hộ  5,5 tỷ đồng đến với đồng bào miền Trung 
mà đặc biệt là 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đây là hoạt động thiết 
thực, ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “một 
miếng khi đói bằng một gói khi no” cùng chung sức giúp đỡ người 
dân vùng bị thiên tai lũ lụt, đồng thời góp phần giúp đồng bào các 
vùng bị thiên tai giải quyết kịp thời vấn đề thiếu lương thực, thuốc 
men sau bão lũ để sớm ổn định cuộc sống. 
Thưa quý độc giả,
Thấu hiểu rằng “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, lứa tuổi học sinh, 
sinh viên sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước, kể từ khi 
thành lập đến nay, Vietcombank đã tham gia sáng lập và ủng hộ các 
Quỹ Khuyến học - Khuyến tài và tài trợ hàng trăm tỷ đồng xây dựng 
các trường học khắp cả nước vào dịp kỷ niệm  ngày nhà giáo Việt 
Nam 20-11. Năm nay Vietcombank đã dành số tiền 5 tỷ đồng để tài 
trợ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  mua sắm trang thiết bị và đồ 
dùng học tập cho sinh viên . Trước đó, tại  nhiều nơi trên khắp cả 
nước cũng đã diễn ra các hoạt động hướng tới sự nghiệp giáo dục do 
Vietcombank tài trợ, đồng hành…  
Thưa quý độc giả,
Tháng 11 còn đi qua với sự kiện Vietcombank Biên Hòa kỷ niệm 
10 năm ngày thành lập cùng với nhiều hoạt động, sự kiện và các 
câu chuyện ý nghĩa mà quý độc giả có thể tìm thấy trên Thông tin 
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38 - Hội nghị tập huấn quản lý và xử lý nợ có vấn đề 
năm 2016 khu vực Tây Nam Bộ

40 - Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy 
hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Trụ sở chính

42 - Phó Tổng giám đốc Phạm Thanh Hà được bầu 
làm Chủ tịch VBMA nhiệm kỳ III

48 - Kỷ niệm 10 năm thành lập Vietcombank Biên Hòa
58 - Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh  

Kỷ niệm 40 năm thành lập

64 - Vietcombank Bình Dương trao tặng nhà Đại 
đoàn kết cho 3 hộ nghèo huyện Bắc Tân Uyên

65 - Vietcombank Quảng Ngãi trao tài trợ 100 con bò 
giống cho các hộ nghèo tại huyện miền núi Sơn 
Hà, tỉnh Quảng Ngãi

94 - Đào tạo nội bộ tại Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam

10 - Vietcombank – sứ giả của ngân 
hàng Việt Nam tại ABA

12 - Vietcombank đóng một vai trò tích 
cực và quan trọng trong tổ chức và 
hoạt động của ABA

14 - Vietcombank đồng hành, góp phần 
vào sự thành công của Hội nghị Kinh 
tế đối ngoại năm 2016

17 - Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội 
nghị BCH Đảng bộ kỳ họp thứ 7 
và Hội nghị BTV phiên họp tháng 
10/2016 lần thứ IV - năm 2016

22 - Vietcombank và Tổng Công ty Đông 
Bắc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn 
diện

24 - Hưởng ứng cuộc vận động “Xây 
dựng văn hóa doanh nghiệp Việt 
Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát 
động

32 - Khởi nghiệp và phát triển cùng 
doanh nghiệp vừa và nhỏ

36 - Đồng hành cùng Giải thưởng Nhân 
tài Đất Việt 4 năm liên tiếp

Hội nghị thường niên 
Hiệp hội Ngân hàng 
châu Á - ABA lần thứ 
33 thành công tốt đẹp

Vòng chung kết Hội thi 
Cán bộ Ngân quỹ giỏi 
lần thứ IV - năm 2016

5,5 tỷ đồng đã đến với 
nhân dân bị ảnh hưởng 
lũ lụt miền Trung

Chào mừng ngày phụ nữ
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“Tương lai phía trước sẽ còn 
nhiều khó khăn thách thức, đặc 
biệt trong bối cảnh kinh tế thế 
giới và khu vực đầy biến động khó 
lường, chúng ta tin rằng với sự hợp 
tác chặt chẽ và chủ động, ABA sẽ 
tiếp tục là một nhân tố tích cực 
đóng góp vào tăng trưởng và thịnh 
vượng chung của khu vực Châu 

Á. Về phần mình, hệ thống ngân 
hàng Việt Nam tiếp tục cam kết 
mạnh mẽ cải thiện chất lượng dịch 
vụ ngân hàng, cập nhật xu hướng 
công nghệ mới... nhằm nâng cao 
năng lực hoạt động, năng lực tài 
chính và năng lực quản trị, đủ sức 
thích nghi và kiến tạo giá trị, đóng 
góp vào thịnh vượng chung của 

Tới dự sự kiện, có: ông 
Lê Minh Hưng – UV TW 
Đảng, Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước (NHNN) 
Việt Nam; ông Nguyễn 

Đức Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; 
cùng đại diện lãnh đạo một số Vụ, 
Cục của NHNN Việt Nam và ông 
Nguyễn Toàn Thắng – nguyên Phó 
Thống đốc NHNN, Tổng thư ký 
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Hơn 
200 đại biểu đại diện cho các ngân 
hàng, định chế tài chính trong và 
ngoài khu vực đã đến dự. Về phía 
Vietcombank, có ông Nghiêm Xuân 
Thành – Ủy viên BCH Đảng bộ 

Khối Doanh nghiệp TW, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank, Phó Chủ tịch 
ABA nhiệm kỳ 2015-2016; cùng 
các ông/bà thành viên HĐQT; Ban 
Điều hành; Trưởng Ban kiểm soát; 
Kế toán trưởng cùng Giám đốc một 
số chi nhánh Vietcombank khu vực 
phía Bắc.

Trong bài phát biểu tại phiên 
Khai mạc của Hội nghị, Thống đốc 
Lê Minh Hưng nói: Hội nghị thường 
niên Hiệp Hội Ngân hàng châu Á 
– ABA lần thứ 33 chọn chủ đề “Các 
ngân hàng châu Á: Hướng tới hội 
nhập toàn cầu” có ý nghĩa sâu sắc 
và mang tính thời sự to lớn. Nó thể 
hiện nỗ lực tập thể của ABA nhằm 

tăng cường hợp tác giữa các ngân 
hàng trong khu vực; kết nối kinh tế; 
thúc đẩy thịnh vượng chung của 
các nền kinh tế trong khu vực và 
trên thế giới. Bốn chủ đề được trao 
đổi tại Hội nghị được kỳ vọng sẽ 
giúp các vị đại biểu có thêm thông 
tin về các thách thức kinh tế vĩ mô, 
pháp lý, thay đổi nhân khẩu học tác 
động đến tăng trưởng kinh tế khu 
vực châu Á, từ đó đề ra các chiến 
lược đối phó của ngân hàng mình. 
Các cơ quan quản lý và hoạch định 
chính sách cũng có thêm cơ sở 
quan trọng để đề ra những chính 
sách phù hợp trong kỷ nguyên đầy 
biến động này.

khu vực Châu Á. Nhân dịp này, tôi 
cũng khuyến khích các ngân hàng 
Việt Nam, hiện chưa là thành viên 
của ABA, nghiên cứu và chủ động 
tham gia ABA để đóng góp phần 
mình cũng như thụ hưởng lợi ích 
về thông tin, về cơ hội hợp tác 
kinh doanh từ các thành viên ABA”, 
Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn 
mạnh.

Phát biểu tại phiên Khai mạc, 
ông Daniel Wu – Chủ tịch ABA 
cho biết, kinh tế khu vực châu Á 
đã tăng vọt trong các thập kỷ gần 
đây. Tổng lượng GDP toàn khu vực 
chiếm 40% GDP toàn thế giới, tăng 
25% so với năm 1990 và chiếm 2/3 
sự phát triển của nền kinh tế toàn 
cầu. Đặc biệt châu Á đang được kỳ 
vọng tiếp tục phát triển với tốc độ 
trung bình 5% mỗi năm, dẫn đầu 
sự phát triển của nền kinh tế toàn 
cầu. Sự tăng vọt của nền kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương thập kỷ 
qua đã thúc đẩy sự mở cửa và hội 
nhập, nâng tầm của khu vực trở 
thành trung tâm của các hoạt động 
kinh tế tài chính toàn cầu. Nhắc 
đến Việt Nam như một ví dụ thành 
công trong sự phát triển kinh tế, 
Chủ tịch ABA Daniel Wu nhấn 
mạnh, Việt Nam đã tăng tiến trình 
hội nhập kinh tế toàn cầu khi tham 
gia các hiệp định thương mại tự 
do với các nước khác. “Một lần nữa 
tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất 
đến toàn thể các đại biểu tham gia 
diễn thuyết, tham luận và chủ trì 
các buổi hội thảo vì đã giúp chúng 
tôi mở mang kiến thức và tầm hiểu 
biết của mình về những cơ hội 
cũng như thách thức trong ngành 
ngân hàng hiện nay, nhất là trong 
bối cảnh vươn tới các thị trường 
mới lạ. Tôi chắc chắn rằng kiến thức 
và quan điểm đó đã giúp các thành 
viên của chúng tôi tìm ra câu trả lời 
cho những băn khoăn hiện nay, với 
thực trạng phát triển của thị trường 
tài chính toàn cầu. Hội nghị thường 
niên ABA năm nay tại Việt Nam sẽ 
giúp cho các thành viên ABA hiểu 
biết sâu hơn về đất nước Việt Nam, 
để từ đó tăng cơ hội hợp tác kinh 
doanh giữa các nước”, ông Daniel 
Wu bày tỏ.

Tôn chỉ mục đích của ABA
n tạo ra một diễn đàn để chia sẻ quan điểm và thông tin về các cơ hội hợp tác kinh 

doanh trong lĩnh vực ngân hàng ở khu vực châu á-thái bình dương;
n thúc đẩy việc gặp gỡ và xây dựng quan hệ đối tác giữa các nhà ngân hàng trong khu 

vực;
n Khuyến khích các hoạt động chung để nâng cao vai trò của các hội viên trong việc 

đáp ứng nhu cầu tài chính của các các nền kinh tế quốc gia và thúc đẩy sự phát triển 
trong khu vực;

n triển khai các dự án nhằm khuyến khích việc hợp tác thương mại, công nghiệp và 
đầu tư trong khu vực.

Các hoạt động nổi bật của ABA:
n Định kỳ hàng năm, aba đều tổ chức hội nghị thường niên để đánh giá hoạt động 

trong năm và kế hoạch cho năm tiếp theo;
n trong năm, aba cũng tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo nhằm giúp các hội viên nắm 

bắt tình hình thực tế và các cơ hội mới trong khu vực;
n bên cạnh đó, aba cũng tổ chức các hội thảo chuyên đề để các hội viên trao đổi quan 

điểm về các diễn biến và vấn đề thời sự trong lĩnh vực ngân hàng;
n các hoạt động khác bao gồm truyền thông (xuất bản các bản tin và tạp chí aba về 

ngân hàng và tài chính), các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên môn về ngân 
hàng và quản lý trên cơ sở liên kết với các cơ sở đào tạo hàng đầu trong khu vực.

Đặng Thành

Hội nghị thường niên Hiệp hội Ngân hàng 
châu Á – ABA lần thứ 33 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày, từ ngày 10 đến 11/11/2016, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sự kiện 
Hội nghị thường niên Hiệp Hội Ngân hàng châu Á – ABA lần thứ 33 do Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank) đăng cai tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Chuyên đề ABA Chuyên đề ABA

Ông Daniel Wu - Chủ tịch ABA (thứ 2 từ phải sang) và Chủ tịch  HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ trái sang) đồng chủ trì buổi gặp gỡ báo giới tại sự kiện  Ảnh: Đặng Thành

Thống đốc Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Ảnh: Đặng Thành
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Là đơn vị chủ nhà đăng cai 
tổ chức sự kiện, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank, ông Nghiêm Xuân 
Thành chia sẻ: Với việc Hội nghị 
năm nay được tổ chức tại Việt 
Nam, một trong những nền kinh tế 
mới nổi trong khu vực châu Á nói 
chung và Đông Nam Á nói riêng 
và là điểm đến mong muốn của 
nhiều du khách cũng như doanh 
nhân và các nhà đầu tư quốc tế. 
Chủ tịch của ngân hàng chủ nhà 
mong rằng sự kiện này sẽ không 
chỉ là dịp để tất cả các vị khách quý 

có thể cùng nhau cập nhật những 
thay đổi mới nhất của nền kinh 
tế toàn cầu mà còn mở ra cho họ 
những cơ hội kết nối, trao đổi, và 
hợp tác với các nhà quản lý kinh 
tế vĩ mô của Việt Nam cũng như 
cộng đồng doanh nghiệp tại đây. 
“Bên cạnh đó, tôi cũng tin rằng các 
phiên họp chuyên đề trong ngày 
hôm nay cũng sẽ mang đến cho 
quý vị những thông tin hữu ích và 
có ý nghĩa thời sự đối với ngành 
ngân hàng trong cũng như ngoài 
biên giới châu Á hiện nay như: các 

nhân tố định hình nền kinh tế toàn 
cầu trong tương lai, tác động từ 
sự thay đổi của môi trường pháp 
lý, cuộc cách mạng của kỷ nguyên 
ngân hàng số, và động lực mới 
để tăng trưởng từ sự hội nhập tài 
chính toàn cầu”, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank nhấn mạnh.

Sau lễ khai mạc, Ban chủ tọa ABA 
dưới sự chủ trì của ông Daniel Wu 
và ông Nghiêm Xuân Thành đã có 
buổi trao đổi, gặp gỡ với đại diện 
của nhiều cơ quan báo chí lớn 
trong và ngoài nước. 

Trong khuôn khổ chương trình 
Đại hội đồng và Hội nghị tại Vịnh 
Hạ Long, ABA còn tổ chức các cuộc 
họp Ban Giám đốc ABA lần thứ 52 
và 53 nhằm thảo luận về các vấn đề 
chính sách nội bộ cũng như triển 
khai hành động liên quan đến một 
số vấn đề quan trọng, bao gồm 
những nội dung : (i) ABA đã bầu ra 
Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 
2 năm tới (2017 – 2018), bao gồm 
25 thành viên từ 19 quốc gia.  HĐQT 
mới đã bầu ông Daniel Wu tái đắc 
cử Chủ tịch và bầu ông Ali Asghar 
Safari – Tổng giám đốc Ngân hàng 
ENBank (Iran) là Phó chủ tịch cho 
nhiệm kỳ mới; (ii) ABA đã thông qua 
Chương trình Công tác giai đoạn 
2017-2018 trong đó mô tả khái quát 
về các hoạt động trong vòng 2 năm 
tới thuộc các lĩnh vực tư vấn chính 
sách, trao đổi thông tin, đào tạo và 
phát triển nghề nghiệp, củng cố 
quan hệ với các tổ chức khu vực và 
quốc tế khác cũng như mở rộng, 
phát triển thành viên; (iii) ABA cũng 
đã kết nạp ngân hàng Ayandeh 
Bank, Iran là thành viên đầy đủ mới 
nhất của mình.

Ngoài ra, ABA còn nhóm họp 
Ủy ban Tư vấn Chính sách ABA 
để thảo luận về các vấn đề chính 
sách liên quan đến ngành ngân 
hàng và xây dựng kế hoạch hoạt 
động trong vòng 2 năm tới. Cùng 
với nhiều nội dung khác nữa, như 
là một phần trong hoạt động tư 
vấn chính sách của mình, ABA 
đã: (i) Rà soát lại các hoạt động 
đã được triển khai đến thời điểm 
này trong lĩnh vực quảng bá các 
tài liệu Hướng dẫn không chính 

thức của ABA về Xử lý tình huống 
(ABA Informal Workout Guidelines) 
và Thỏa thuận Mô hình về Tái cấu 
trúc Công ty (Model Agreement 
for Company Restructuring) do 
ABA và Ngân hàng Phát triển Châu 
Á (ADB) cùng hợp tác biên soạn 
và đã được Ban Giám đốc ABA phê 
duyệt vào năm 2005; (ii) Xem xét 
văn bản đề xuất hợp tác giữa các 
ngân hàng thành viên trong việc 
triển khai các sáng kiến tái thiết 
quy trình nghiệp vụ nhằm mục 
tiêu tạo ra sự thay đổi mang tính 
đột phá trong các tổ chức tương 
ứng của họ; (iii) Xem xét các biện 
pháp và sáng kiến được đề xuất 
thực hiện bởi ABA và các thành 
viên nhằm mục tiêu khuyến khích 
các mối liên kết và hợp tác của tổ 
chức để đảm bảo cung cấp dịch 
vụ ngân hàng thương mại cho 
các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 
và vừa (micro, small and medium 
enterprises - MSME); (iv) Xem xét 

một bản báo cáo về kinh nghiệm 
và thực tiễn của Bank Pasargad 
trong việc quảng bá kiến thức tài 
chính tại Iran; (v) Xem xét và trao 
đổi quan điểm về các vấn đề tiềm 
ẩn liên quan đến hoạt động tư vấn 
chính sách tương lai của ABA.

ABA đã nhất trí tổ chức Đại hội 
đồng và Hội nghị ABA lần thứ 34 
tại Mumbai, Ấn Độ và đơn vị chủ 
nhà là Ngân hàng Nhà nước Ấn 
Độ. Một phiên họp của Ủy ban 
Kế hoạch ABA sẽ được tổ chức tại 
Mumbai để thảo luận về công tác 
chuẩn bị, tổ chức Hội nghị năm 
2017.

Với vai trò là chủ nhà thông qua 
việc tổ chức thành công Hội nghị, 
Vietcombank đã để lại nhiều ấn 
tượng tốt đẹp cho các diễn giả, các 
lãnh đạo ngân hàng trong khu vực 
khi đến với Việt Nam – đất nước 
của Hòa bình và đến với Hạ Long 
– điểm đến đã được UNESCO công 
nhận là Di sản thế giới. q

Chuyên đề ABA Chuyên đề ABA

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại Hội nghị
 Ảnh: Đặng Thành

Ông Daniel Wu - Chủ tịch ABA (bên trái) trao tặng Thống đốc Lê Minh Hưng Kỷ niệm chương của ABA
 Ảnh: Đặng Thành

Quang cảnh Hội nghị Ảnh: Đặng Thành Thống đốc Lê Minh Hưng (giữa) cùng ông Daniel - Chủ tịch ABA (bên trái) và Chủ tịch  HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (bên phải) chụp ảnh tại phiên Khai mạc Hội nghị Ảnh: Đặng Thành
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Sau này, Hội đồng được 
đổi tên thành Hiệp hội 
Ngân hàng Châu Á.Tiêu 
chí hoạt động của ABA 
là hướng tới việc cung 

cấp một diễn đàn hỗ trợ ngành tài 
chính và ngân hàng trong khu vực 
và xúc tiến hợp tác kinh tế khu vực.

ABA là một diễn đàn và tiếng nói 
chính thống của các ngân hàng tại 
khu vực châu Á. Các thành viên hiện 
tại của ABA đều là các ngân hàng 
hàng đầu tại mỗi quốc gia, bao 
gồm những nền kinh tế mạnh của 
khu vực như Nhật Bản, Singapore, 
Malaysia, Hồng Kông, Đài Loan, Thái 
Lan và Ấn Độ. Bên cạnh việc kết nạp 

các ngân hàng thành viên trong 
châu lục, với chủ trương mở rộng 
hợp tác và tăng cường đối thoại, 
ABA cũng đã kết nạp thêm một số 
thành viên là các ngân hàng quốc tế 
lớn thuộc các quốc gia ngoài châu 
Á.

Kể từ khi được thành lập đến nay, 
ABA đã trở thành nơi quy tụ của hơn 
100 các ngân hàng hàng đầu đến 
từ 25 quốc gia.Ngoài Vietcombank, 
Việt Nam còn có 5 ngân hàng khác 
cũng là thành viên của ABA

Vietcombank đã bắt đầu tham gia 
làm thành viên ABA kể từ năm 1992 
và từ năm 1994 đến nay đã liên 
tục có đại diện được bầu vào Hội 
đồng Quản trị của ABA. ABA cũng 
đã 2 lần tổ chức Hội nghị thường 
niên tại Việt Nam và cả 2 lần này 
Vietcombank đều vinh dự được lựa 
chọn là đơn vị tổ chức.

Năm 2004,Vietcombank cũng 
đã đăng cai đại hội thường niên 
Hiệp hội Ngân hàng châu Á ABA. 
Đặc biệt, tại Đại hội lần thứ 31 diễn 
ra ở Muscat – thủ đô của Vương 
quốc Oman vào năm/12014,  ông 
Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank đồng thời là Chủ tịch 
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã 
được tín nhiệm lựa chọn làm Phó 
Chủ tịch của ABA.

Ông Daniel Wu, Chủ tịch ABA 
nhiệm kỳ 2015 - 2016: “Việc đăng 
cai tổ chức Hội nghị thường niên 
ABA tại Việt Nam là nỗ lực của 
Vietcombank, cũng như các ngân 
hàng Việt Nam là thành 
viên của ABA, và hệ thống ngân 
hàng trong tiến trình tích cực chủ 
động hội nhập vào sân chơi quốc 
tế. Tôi thấy rằng Vietcombank dưới 
sự điều hành của Chủ tịch HĐQT 
Nghiêm Xuân Thành hiện đang 
phát triển rất tốt. Nhân dịp này, tôi 
cũng khuyến khích các ngân hàng 
Việt Nam, hiện chưa là thành viên 
của ABA, nghiên cứu và chủ động 
tham gia ABA để đóng góp phần 
mình cũng như thụ hưởng lợi ích 
về thông tin, về cơ hội hợp tác kinh 
doanh từ các thành viên ABA”.

Trong 2 ngày mùng 10 và 
11/11/2016, Vietcombank tiếp tục 

Chuyên đề ABA Chuyên đề ABA

Thống đốc Lê Minh Hưng (hàng giữa, bên phải) và ông Nguyễn Đức Long - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp đoàn ABA Ảnh: Đặng Thành

Khương Trang

Vietcombank – sứ giả 
của ngân hàng Việt Nam tại ABA

ABA được thành lập tại Đài Bắc vào tháng 10 năm 1981 với tiền thân là một 
trong các hội đồng trong lĩnh vực dịch vụ của Liên minh Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Châu Á Thái Bình Dương CACCI với tên gọi là Hội đồng Ngân hàng 
Châu Á.

đăng cai Đại hội thường niên Hiệp 
hội Ngân hàng châu Á ABA lần thứ 
33, tổ chức tại vịnh Hạ Lọng, tỉnh 
Quảng Ninh.

Hội nghị năm nay có chủ đề là: 
“Ngân hàng Châu Á: Hướng tới Hội 
nhập Toàn cầu”. Hội nghị bao gồm 
bốn phiên họp:

Phiên họp toàn thể thứ nhất xoay 
quanh chủ đề: Kinh tế Vĩ mô Toàn 
cầu: Những nhân tố chính và tác 
động đến chiến lược kinh doanh 
của các ngân hàng Châu Á.”

Phiên họp toàn thể thứ hai sẽ 
xem xét vấn đề: “Thích ứng với môi 
trường pháp lý thường xuyên biến 
động”.

Phiên họp toàn thể thứ ba có 
chủ đề: “Ngân hàng Số: Thực hiện 
Chuyển đổi Thành công”.

Phiên họp toàn thể thứ tư là Diễn 
đàn của các CEO với chủ đề “Hội 
nhập Tài chính: Những động lực 
tăng trưởng tương lai của Khu vực 
Châu Á.”

Ông Nghiêm Xuân Thành, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank: 
Vietcombank  được Hiệp hội ngân 
hàng châu Á lựa chọn đăng cai 
tổ chức Hội nghị thường niên lần 
thứ 33 của Hiệp hội cũng nói lên 
rằng cộng đồng tài chính cũng 
như các ngân hàng khu vực và 
quốc tế đánh giá cao đối với vị 
thế của các ngân hàng Việt Nam 
trong đó có Vietcombank. Và việc 
Vietcombank được lựa chọn đăng 
cai sự kiện này có nhiều ý nghĩa. 
Thứ nhất, nâng cao hình ảnh, vị thế 
của Vietcombank đối với các ngân 
hàng trong khu vực và quốc tế; Thứ 
hai, thông qua việc đăng cai sự kiện 
này, tính liên kết giữa Vietcombank 
và các ngân hàng trong khu vực và 
quốc tế sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ 
hết.

Tham gia với vai trò quan trọng 
trong Hiệp hội ngân hàng Châu Á, 
Vietcombank tiếp tục khẳng định 
uy tín và thương hiệu của một trong 
những ngân hàng hàng đầu tại Việt 
Nam, với tầm nhìn đến năm 2020 là 
ngân hàng số 1 Việt Nam và có mặt 
trong danh sách 300 tập đoàn tài 
chính hàng đầu khu vực. q
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  Thưa ông, xin ông cho biết 
đánh giá của mình về sự tham gia 
của các NHTM Việt Nam vào hoạt 
động của ABA với tư cách là hội 
viên.

Hiện tại ABA đã có sự tham 
gia của 4 ngân hàng TMCP lớn 
của Việt Nam là Vietcombank, 
Vietinbank, BIDV, Agribank cũng 
như một số ngân hàng quy mô 
vừa khác. Điều này cho thấy sự 
tích cực và nhạy bén của các 
NHTM Việt Nam, đặc biệt là các 
ngân hàng tốp đầu, trong việc chủ 
động tham gia vào quá trình hội 
nhập và không ngừng mở rộng 
quan hệ ra phạm vi khu vực và 
quốc tế.

Điều này phản ánh xu thế tất 
yếu của các nền kinh tế mới nổi 
nói chung và Việt Nam nói riêng, 
cũng như phù hợp với chủ trương 
của Chính phủ cũng như Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam trong 
việc tận dụng những điều kiện 
thuận lợi của hội nhập quốc tế và 
toàn cầu hóa để đổi mới, sáng tạo 
và phát triển hiệu quả hơn, ở trình 
độ cao hơn, theo cách thức bài 
bản và chuyên nghiệp hơn nhằm 
tham gia và tiến tới đặt chân lên 
nấc thang cao hơn trong chuỗi giá 
trị toàn cầu.

  Xin ông vui lòng cho biết 
Vietcombank tham gia ABA từ 
năm nào và đóng vai trò ra sao 
trong tổ chức này?

Hiệp hội Ngân hàng châu Á 
(ABA) được thành lập từ tháng 10 
năm 1981 tại Đài Bắc (Đài Loan). 
Vietcombank đã bắt đầu tham 
gia làm thành viên ABA kể từ năm 
1992 và từ năm 1994 đến nay đã 
liên tục có đại diện được bầu vào 
Hội đồng Quản trị của ABA. Cụ thể: 
Vietcombank là ngân hàng Việt 
Nam đầu tiên và duy nhất đến nay 
có đại diện được bầu làm Phó Chủ 
tịch ABA (lần đầu tiên là nhiệm kỳ 
2006-2008 và lần thứ hai là nhiệm 
kỳ 2014-2016). Kể từ khi gia nhập 

ABA đến nay, Vietcombank cũng 
luôn cử đại diện tham dự đầy đủ 
các kỳ Hội nghị thường niên của 
ABA cũng như tham gia các ủy ban 
chuyên trách của ABA như HĐQT 
ABA, Ủy ban tư vấn chính sách 
ABA, Ủy ban kế hoạch ABA…ABA 
cũng đã 2 lần tổ chức Hội nghị 
thường niên tại Việt Nam và cả 2 
lần này Vietcombank đều vinh dự 
được lựa chọn là đơn vị tổ chức. 

Những điều trên cho thấy 
Vietcombank đã và đang đóng 
một vai trò tích cực và quan trọng 
trong tổ chức và hoạt động của 
ABA, cũng như tham gia thường 
xuyên vào các hoạt động hợp tác 
phát triển theo tôn chỉ của ABA. 
Những hoạt động này cũng hoàn 
toàn phù hợp với định hướng 
và chủ trương của Ban lãnh đạo 
Vietcombank trong việc thúc đẩy 
hoạt động đối ngoại và hợp tác 
quốc tế.

  Việc tham gia ABA đã đem lại 
những lợi ích gì cho Vietcombank 
nói riêng?

 Một cách khái quát nhất, cùng 
với việc ABA đang ngày càng mở 
rộng cả trong và ngoài phạm vi 
châu Á trong những năm qua nên 
việc tham gia vào ABA đã giúp 
Vietcombank có thể nhận thấy ở 
những điểm sau đây:

- Củng cố và nâng cao hình ảnh, 
vị thế, thương hiệu trong cộng 
đồng tài chính ngân hàng trong 
khu vực và quốc tế;

- Đón nhận và nắm bắt được 
những cơ hội hợp tác đầu tư, kinh 
doanh mới;

- Có thêm một kênh thông tin về 
những diễn biến, xu thế mới nhất 
trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, 
ngân hàng; 

- Gia tăng cơ hội và tần suất 
hoạt động đào tạo để qua đó góp 
phần nâng cao chất lượng của đội 
ngũ cán bộ.

  Việc một số ngân hàng lớn của 
Việt Nam tham gia ABA, theo ông,  
đã và đang đem lại những lợi ích 
gì cho Hiệp hội Ngân hàng Việt 
Nam nói chung?

 Tất cả các ngân hàng Việt Nam 
hiện đang tham gia thành viên 
ABA cũng đang đồng thời là thành 
viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt 
Nam (VNBA). Đặc biệt như trường 
hợp của Vietcombank trong thời 
gian qua đã và đang tham gia rất 
tích cực và giữ những vai trò quan 
trọng trong cả hai Hiệp hội này (cụ 
thể là Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
trong 2 năm vừa qua cũng vừa là 
Chủ tịch VNBA kiêm Phó Chủ tịch 
ABA);

Sự tham gia này không chỉ 
mang lại những lợi ích về hình 
ảnh, về trao đổi thông tin, về cơ 
hội hợp tác kinh doanh và đào tạo 
cho bản thân mỗi ngân hàng nói 
riêng mà hơn nữa còn thúc đẩy và 
tăng cường sự hợp tác và quan hệ 
hữu nghị giữa hai Hiệp hội (VNBA 
và ABA) nói chung; 

Quan hệ hợp tác này là cầu nối 
quan trọng để đưa cộng đồng 
ngân hàng Việt Nam xích lại gần 
hơn với các cộng đồng ngân hàng 
ở các quốc gia khác có đại diện 
trong ABA. Quan hệ hữu nghị đa 
phương được xây dựng và phát 
triển từ cấp độ các ngân hàng 
lên đến cấp độ các hiệp hội ngân 
hàng như vậy chắc chắn có thể 
mang lại những lợi ích to lớn và có 
tính lan tỏa cao.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông. qÔng Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ hai từ trái sang) trả lời báo chí tại hội nghị ABA  Ảnh: Đặng Thành

Quan hệ hợp tác này là cầu nối quan trọng 
để đưa cộng đồng ngân hàng việt nam 
xích lại gần hơn với các cộng đồng ngân 
hàng ở các quốc gia khác có đại diện trong 
aba. Quan hệ hữu nghị đa phương được 
xây dựng và phát triển từ cấp độ các ngân 
hàng lên đến cấp độ các hiệp hội ngân 
hàng như vậy chắc chắn có thể mang lại 
những lợi ích to lớn và có tính lan tỏa cao.Ban CL & TK hĐQT

Vietcombank đóng một vai trò 
tích cực và quan trọng trong tổ chức 
và hoạt động của ABA
Bên lề Hội nghị thường niên Hiệp Hội Ngân hàng châu Á – ABA lần thứ 33, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, Phó Chủ tịch ABA nhiệm kỳ 2015-2016 đã có 
cuộc trả lời báo chí về vai trò của Vietcombank trong những hoạt động của ABA. Thông tin Vietcombank xin 
giới thiệu cùng bạn đọc cuộc trao đổi này.

Chuyên đề ABA Chuyên đề ABA
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Trong 02 ngày 
2-3/11/2016, tại Thành 
Phố Hồ Chí Minh, Bộ 
Ngoại giao với đại diện 
là báo Thế giới và Việt 

Nam cùng Tạp chí Nhà Kinh tế (The 
Economist) của Vương quốc Anh 
phối hợp tổ chức Hội nghị Kinh 
tế đối ngoại năm 2016 với chủ đề 
“ Ra khơi thuận buồm xuôi gió”. 
Tham dự Hội nghị có: ông Nguyễn 
Xuân Phúc - UV Bộ Chính trị, Thủ 

tướng Chính Phủ; ông Phạm Bình 
Minh - UV Bộ Chính trị, Phó Thủ 
tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao; các đại biểu đại diện 
các định chế tài chính toàn cầu, các 
nhà hoạch định chính sách cùng 
đông đảo doanh nghiệp trong 
nước và quốc tế.  Đại diện Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) có ông Nghiêm 
Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT, Phó 
Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Châu 

Á (ABA); ông Phạm Thanh Hà – Phó 
Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các 
phòng /ban liên quan của Trụ sở 
chính.

Phát biểu tại “Gala Dinner Kết nối 
và Hội nhập” Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc khẳng định Chính phủ 
Việt Nam nỗ lực hành động để 
tạo dựng các yếu tố nền tảng của 
môi trường đầu tư kinh doanh: 
xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển 
nguồn nhân lực, giữ vững ổn định 

chính trị, xã hội và kinh tế vĩ mô, 
chú trọng bảo đảm quyền tài sản, 
quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh 
lành mạnh để doanh nghiệp, người 
dân vững niềm tin, phát huy nội 
lực, sức sáng tạo trong đầu tư, sản 
xuất kinh doanh… mang lại nguồn 
hứng khởi mới cho các doanh 
nhân nước nhà và củng cố sự niềm 
tin của cộng đồng doanh nghiệp 
quốc tế vào triển vọng phát triển 
của Việt Nam trong tương lai. Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc mong 
muốn, qua hội nghị, các đại biểu, 
doanh nghiệp sẽ hiểu thêm về chủ 
trương, chính sách, chiến lược phát 
triển, hội nhập của Việt Nam và tìm 
thấy nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư 
thuận lợi.

Tại phiên Khai mạc Hội nghị, Phó 

Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Phạm Bình Minh khẳng định, 
chính sách phát triển đúng đắn 
đã giúp Việt Nam có tốc độ tăng 
trưởng tốt trong giai đoạn vừa 
qua. Việt Nam đã chuyển đổi thành 
công cơ cấu kinh tế từ cơ chế bao 
cấp sang kinh tế thị trường, tận 
dụng được các tiềm năng kinh tế 
của Việt Nam như nguồn nhân lực, 
nông nghiệp. Đặc biệt, yếu tố thứ 
3 là chính sách hội nhập quốc tế 
đúng đắn, đã tạo cho Việt  Nam 
tiếp cận tốt với thế giới, thúc đẩy 
được tiềm năng trong nước, tận 
dụng tốt các cơ hội từ bên ngoài.

Tham dự Hội nghị, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân 
Thành và Phó TGĐ Phạm Thanh 
Hà đã tham dự  “Gala Dinner Kết 

nối và Hội nhập”  và  tham gia Lễ 
cắt băng khai trương triển lãm 
Thành tựu kinh tế đối ngoại và Môi 
trường đầu tư tại Việt Nam được 
tổ chức vào tối ngày 02/11/2016. 
Triển lãm góp phần hỗ trợ trực tiếp 
cho Hội nghị chính trong việc tiếp 
cận, quảng bá và kết nối trực tiếp 
giữa các doanh nghiệp trong nước 
và các địa phương tham dự triển 
lãm mở rộng quan hệ với các đối 
tác nước ngoài, doanh nghiệp với 
doanh nghiệp và các địa phương, 
tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác và 
mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Sáng ngày 03/11/2016, với 
vai trò một diễn giả  tham gia 
đoàn chủ tọa trao đổi, ông Phạm 
Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc 
Vietcombank thay mặt Ban lãnh 

ĐứC nam

Vietcombank đồng hành, góp phần 
vào sự thành công của Hội nghị 
Kinh tế đối ngoại năm 2016

Sự kiện Sự kiện

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cắt băng khai mạc Triển lãm 
Thành tựu kinh tế đối ngoại và Môi trường đầu tư tại Việt Nam  Ảnh: Đức Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Gala Kết nối và Hội nhập  Ảnh: Đức Nam
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đạo Vietcombank đã tham dự 
phiên nghị sự về định vị Việt Nam 
trong kinh tế toàn cầu với các nội 
dung: Đón đầu dòng đầu tư mới 
vào thị trường mới nổi; những lĩnh 
vực có thể khai thác tốt nhất lợi 
ích từ TPP …Từ đó muốn truyền tải 
thông điệp quyết tâm mạnh mẽ 
của Việt Nam với cộng đồng doanh 
nghiệp quốc tế về đổi mới toàn 
diện, cải cách mạnh mẽ kinh tế Việt 
Nam trong 5 năm tới

Trong thời gian qua, bên 
cạnh hoạt động kinh doanh, 
Vietcombank còn tích cực tham 
gia các diễn đàn, tổ chức, hiệp hội 
quốc tế như Hiệp hội Ngân hàng 
Châ Á (ABA),  Hiệp hội Ngân hàng 
ASEAN, Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
(WEF), Diễn đàn Doanh nghiệp 
Việt – Nhật, Việt Nam – EU; tham 
dự các chương trình họp thường 
niên của Ngân hàng Châu Á (ADB), 
Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ 

Quốc tế (WB – IMF), tham dự nhiều 
diễn đàn hợp tác đầu tư khác trên 
toàn cầu. Vietcombank  cũng đã 
đăng cai và phối hợp tổ chức thành 
công nhiều sự kiện quốc tế quan 
trọng tại Việt Nam...Và tới đây vào 
ngày 09-11/11/2016 Vietcombank 
đăng cai tổ chức Đại hội đồng Hiệp 
hội Ngân hàng Châu Á (ABA) lần 
thứ 33.

Với sự đồng hành cùng Hội nghị 
này, Vietcombank mong muốn sẽ 
cùng Chính phủ, cộng đồng doanh 
nghiệp và tài chính, các chuyên gia 
cùng các học giả tìm hiểu những 
vấn đề cấp bách nhất của quốc gia 
để Việt Nam hoàn toàn vững tin 
thực hiện chiến lược phát triển, hội 
nhập kinh tế khi các hiệp định FTA 
mà Việt Nam đang đàm phán có 
hiệu lực đầy đủ cùng sự đồng hành 
của các nhà đầu tư nước ngoài. 
Thông qua hội nghị Vietcombank 
cũng góp phần làm nên thành 
công của Hội nghị để các đại biểu, 
các doanh nghiệp hiểu thêm về 
chủ trương, chính sách, chiến lược 
phát triển, hội nhập của Việt Nam 
và tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác, 
đầu tư thuận lợi với cộng đồng 
doanh nghiệp trong và ngoài nước, 
đưa con tàu Việt Nam đi tới bến bờ 
thành công.q

Sự kiện Sự kiện

Ngày 27/10/2016, tại 
Trụ sở chính 198 
Trần Quang Khải, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội, 
Đảng ủy Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị 
Ban chấp hành (BCH) kỳ họp thứ 
bảy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng 
chí Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 
Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank chủ trì Hội 
nghị; tham dự còn có đ/c Phạm 
Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, 
Tổng giám đốc Vietcombank; đ/c 
Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường 
trực Đảng ủy Vietcombank; cùng 
các đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy 
viên BCH Đảng bộ và lãnh đạo các 
Ban tham mưu của Đảng ủy. 

 Sau phát biểu khai mạc của 
đ/c Nghiêm Xuân Thành, Hội nghị 
đã nghe báo cáo các công việc 
chính giữa hai kỳ họp BCH Đảng 
bộ và báo cáo kết quả công tác 

Đảng 9 tháng đầu năm và nhiệm 
vụ 3 tháng cuối năm 2016. Trong 
9 tháng đầu năm 2016, Đảng uỷ 
Vietcombank đã  bám sát chỉ đạo 
của các cơ quan cấp trên như Đảng 
uỷ Khối DNTW và NHNN; kịp thời 
phổ biến, quán triệt và lãnh đạo 
tổ chức triển khai thực hiện các 
chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, 
quy định, quyết định của Đảng uỷ 
cấp trên, Chính phủ, NHNN. Kết 
quả kinh doanh đạt được gồm có 
huy động vốn đạt 573.400 tỉ đồng, 
tăng 14,33% so với đầu năm, tăng 
16,94% so với cùng kỳ, đạt 104,47% 
kế hoạch Quí III/2016. Tín dụng 
tăng trưởng mạnh, đạt 459.422 tỉ 
đồng, tăng 16,29% so đầu năm và 
tăng 26,88% so với cùng kỳ 2015, 
đạt 102,78% kế hoạch Quí III/2016. 
Tỉ lệ nợ xấu tổng thể là 1,66%, giảm 
0,14 % so với cuối năm 2015. Về 
công tác xây dựng Đảng, Đảng 
ủy Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ 
đạo các tổ chức Đảng, các cấp 
chính quyền, đoàn thể triển khai 

thực hiện tốt công tác tư tưởng, 
thông tin tuyên truyền về các hoạt 
động của Vietcombank. Tính đến 
30/9/2016, Đảng bộ Vietcombank 
có 31 tổ chức cơ sở Đảng trực 
thuộc (07 Đảng bộ, 24 Chi bộ) với 
tổng số 1.403 Đảng viên. Về công 
tác kiểm tra giám sát, UBKT Đảng 
ủy Vietcombank đã thực hiện kiểm 
tra 04 tổ chức cơ sở đảng, 04 đ/c 
Bí thư cấp ủy cơ sở; giám sát 04 
tổ chức cơ sở Đảng, 04 đ/c Bí thư 
cấp ủy cơ sở. Có thể thấy, trong 
9 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy 
Vietcombank đã lãnh đạo bám 
sát diễn biến thị trường để đưa ra 
các quyết định kinh doanh phù 
hợp, kịp thời; hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị và công tác xây dựng 
Đảng tiếp tục đạt nhiều kết quả 
tốt; phương thức lãnh đạo tiếp tục 
được đổi mới, phù hợp với hoạt 
động kinh doanh. 

Hội nghị cũng thông qua kế 
hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân, 
đánh giá phân loại chất lượng, khen 
thưởng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng 
viên năm 2016; phân công bổ sung 
phụ trách các tổ chức cơ sở Đảng 
mới thành lập, đồng thời thông 
qua kế hoạch quy hoạch cấp ủy 
Vietcombank nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Cùng ngày cũng đã diễn ra Hội 
nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phiên 
họp tháng 10/2016. Các nội dung 
chính của Hội nghị bao gồm việc 
lấy ý kiến về việc kiện toàn nhân 
sự cấp ủy Đảng bộ Trụ sở chính 
và Chi bộ Vietcombank Tower; 
thông qua Quy chế quan hệ công 
tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, 
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 
Vietcombank nhiệm kỳ 2015 – 2020 
và xét kết nạp Đảng cho 14 quần 
chúng ưu tú. q

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (ngồi 
hàng giữa) chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ kỳ họp thứ 7  Ảnh: Lê Hồng Quang

Lê hồng Quang

Đảng ủy Vietcombank tổ chức 
Hội nghị BCH Đảng bộ kỳ họp thứ 7 
và Hội nghị BTV phiên họp tháng 10/2016

Ông Phạm Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc Vietcombank (giữa) tham gia phiên thảo luận về định vị Việt Nam trong kinh tế toàn cầu tại Hội nghị  Ảnh: Đức Nam

Ông Phạm Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc Vietcombank (thứ 2 hàng đầu từ trái sang) nhận Kỷ niệm chương từ Ban Tổ chức ghi nhận sự 
đóng góp của Vietcombank cho thành công của Hội nghị  Ảnh: Đức Nam
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Đến dự Lễ công bố và 
trao giải Hội thi, về 
phía Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam có 
ông Đào Minh Tú - Ủy 

viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống 
đốc; ông Nguyễn Chí Thành - Cục 
trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ; 
ông Nguyễn Tuấn Anh - Vụ trưởng 
Vụ Tài chính kế toán; ông Phan Phú 
Hải - Giám đốc Chi nhánh NHNN 
tỉnh Bình Định; Về phía địa phương 
có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó 
Chủ tịch phụ trách Liên đoàn 
lao động tỉnh Bình Định; về phía 
Vietcombank có ông  Phạm Mạnh 
Thắng - Phó Tổng giám đốc, Trưởng 
BTC Hội thi; bà Trương Lệ Hiền - 
Trưởng Ban Kiểm soát; bà Quách 
Kim Cúc - Trưởng phòng QLNQ, Phó 

BTC Hội thi; ông Thái Văn Năm - 
Giám đốc Vietcombank Quy Nhơn; 
các ông/bà là thành viên BTC, BGK 
Hội thi; đại diện Ban giám đốc các 
chi nhánh có thí sinh tham dự vòng 
chung kết; đại diện lãnh đạo một 
số phòng/ban tại Trụ sở chính cùng 
68 thí sinh xuất sắc và đông đảo cổ 
động viên là CBNV đến từ 43 chi 
nhánh tham gia tranh tài tại vòng 
chung kết. 

Thực hiện định hướng của Ban 
lãnh đạo là đưa Vietcombank trở 
thành ngân hàng số 1 tại Việt 
Nam và nằm trong 300 định chế 
tài chính tại châu Á vào năm 
2020,  trong những năm qua, 
Vietcombank đã và đang tiếp tục 
thực hiện theo định hướng tập 
trung nâng cao công tác đào tạo 

cũng như tổ chức thi sát hạch tại 
tất cả các nghiệp vụ. Thực hiện 
theo chủ trương đó, kể từ năm 
2010 đến nay, đối với công tác 
Ngân quỹ, Vietcombank đã triển 
khai Hội thi Cán bộ ngân quỹ giỏi 
toàn hệ thống 2 năm/1 lần với mục 
đích xây dựng đội ngũ cán bộ làm 
công tác ngân quỹ giỏi nghiệp 
vụ và chuyên nghiệp, góp phần 
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của Vietcombank, đồng thời 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu 
rộng về ý thức nghiên cứu, học tập 
nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, 
thực hiện nghiêm túc quy trình, 
quy chế của Vietcombank, hạn chế 
tối đa rủi ro tác nghiệp có thể phát 
sinh. Hội thi ngày một cho thấy 
tính chuyên nghiệp khi công tác tổ 
chức, công tác chấm thi ngày càng 
được nâng cao chất lượng và bám 
sát với thực tiễn. 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông 
Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám 
đốc Vietcombank, Trưởng BTC Hội 
thi đã biểu dương các thí sinh với 
nhiều cố gắng nỗ lực để có mặt tại 
vòng chung kết, đồng thời đánh 
giá cả 68 thí sinh đều đã là những 
người chiến thắng và thực sự là 
những cán bộ tiêu biểu nhất trong 
công tác ngân quỹ của hệ thống 
Vietcombank. Về công tác ngân 
quỹ, Phó Tổng giám đốc cho biết: 
đây là lĩnh vực hết sức đặc thù 
và mỗi người cán bộ đều phải có 
những tiêu chuẩn nhất định, đó là: 
sự cần mẫn, tinh thần trách nhiệm 
và đạo đức nghề nghiệp, bên cạnh 
đó người cán bộ cần phải có kỹ 
năng, nắm vững và tuân thủ tuyệt 

ĐứC nam

Vòng chung kết Hội thi Cán bộ Ngân quỹ giỏi 
lần thứ IV - năm 2016
Ngày 22/10/2016, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã tổ chức thành công Vòng thi Chung kết - Hội thi Cán bộ Ngân quỹ giỏi Vietcombank năm 
2016, đánh dấu sự kết thúc tốt đẹp của Hội thi lần thứ IV được tổ chức trên quy mô toàn hệ thống. Vòng Chung 
kết Hội thi đã diễn ra từ 8h30 sáng và kết thúc bằng Lễ công bố và trao giải vào buổi tối cùng ngày.

Sự kiện Sự kiện

TT Họ và tên Chi nhánh Giải
1 Nguyễn Viễn Đông Phú Thọ Nhất
2 Đào Thị The Sở giao dịch Nhì
3 Lê Hồng Nam Trung Đà Nẵng Nhì

4
Nguyễn Thị Hoàng 
Oanh

Bình Dương Nhì

5 Nguyễn Thu Lịch Vĩnh Phúc Ba
6 Nguyễn Duy Dỵ Quận 8 Ba
7 Nguyễn Lê Kim Hoa Quy Nhơn Ba
8 Nguyễn Thùy Trang Sở giao dịch Ba
9 Nguyễn Thị Mỹ Hà Sở giao dịch Ba
10 Nguyễn Diệp Anh Sở giao dịch Khuyến khích
11 Đặng Thị Ái Lan Đà Lạt Khuyến khích
12 Phạm Mai Thanh Thảo Bình Dương Khuyến khích
13 Đinh Thị Bạch Tuyết Đồng Nai Khuyến khích
14 Nguyễn Thị Thùy Linh Quảng Ngãi Khuyến khích
15 Phạm Tấn Phổ Dung Quất Khuyến khích
16 Tôn Nữ Ngọc Anh Sở giao dịch Khuyến khích
17 Phạm Thị Hồng Ngọc Hải Dương Khuyến khích
18 Nguyễn Thị Thanh Thúy Hà Tĩnh Khuyến khích
19 Lê Thị Bé Sáu An Giang Khuyến khích

KếT quả VòNg CHuNg KếT - Hội THi CBNq giỏi 
VieTComBANK lầN THứ iV - Năm 2016

Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải Hội thi  Ảnh: Đức Nam

Ông Đào Minh Tú -  Phó Thống đốc NHNN (ngoài cùng bên trái) cùng ông Phạm Mạnh Thắng ( ngoài cùng bên 
phải) trao thưởng cho thí sinh đạt giải Nhất vòng Chung kết Hội thi Ảnh: Đức Nam

Ông Nguyễn Chí Thành - Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ NHNN (ngoài cùng bên trái) và bà Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao thưởng cho các thí 
sinh đạt giải Nhì vòng Chung kết Hội thi Ảnh: Đức Nam
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đối quy chế, quy trình nghiệp vụ, 
bởi vậy Ban lãnh đạo Vietcombank 
rất quan tâm đến mảng nghiệp vụ 
này, tạo “sân chơi” để các cán bộ có 
điều kiện học hỏi, trao đổi kỹ năng, 
nâng cao tay nghề cũng như giao 

lưu học hỏi giữa các thí sinh, chi 
nhánh trong toàn hệ thống… 

Hội thi được tổ chức qua 3 vòng 
thi từ vòng sơ khảo tại các chi 
nhánh đến vòng thi chung khảo 
thông qua cầu truyền hình, kết 

quả đã lựa chọn được 68 thí sinh 
tiêu biểu đến từ 43 chi nhánh 
Vietcombank trên toàn quốc, đại 
diện cho gần 2.900 cán bộ làm 
công tác ngân quỹ tại 96 chi nhánh 
trong hệ thống. Tại Vòng thi Chung 
kết các thí sinh trải qua 02 phần 
thi gồm lý thuyết và thực hành. 
Kết thúc Hội thi các thí sinh dự thi 
đã đạt được những kết quả đáng 
khích lệ, cụ thể: các thí sinh đạt 
điểm giỏi chiếm 41,17%; các thí 
sinh đạt điểm khá chiếm 47,05%.

Phát biểu tại Lễ công bố và 
trao giải, thay mặt Ban lãnh đạo 
NHNN, Phó Thống đốc Đào Minh 
Tú đã chúc mừng và biểu dương 
Vietcombank khi tổ chức thành 
công Hội thi trên quy mô lớn với 
cách thức tổ chức chuyên nghiệp, 
là tiền đề cho nhiều Hội thi của 
ngành trong mục tiêu không 
ngừng nâng cao chất lượng 
nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng 

nói chung, cán bộ làm công tác 
ngân quỹ nói riêng. Phó Thống đốc 
cũng cho biết trong thời gian tới 
NHNN sẽ có những chính sách mới 
về công tác ngân quỹ trong toàn 
ngành đòi hỏi các cán bộ làm công 
tác ngân quỹ phải tiếp tục nâng 

cao nghiệp vụ để đáp ứng được 
công việc. 

Trong bài phát biểu tại Lễ 
công bố và trao giải, ông Phạm 
Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc 
Vietcombank, Trưởng Ban Tổ chức 
Hội thi cho biết: Hội thi đã thành 

công tốt đẹp nhờ sự nghiêm túc 
của các thí sinh, sự công minh của 
Ban giám khảo và tinh thần trách 
nhiệm của Ban Tổ chức, đồng thời 
tạo nên một sân chơi bổ ích, một 
không khí thi đua sôi nổi, khơi 
dậy được phong trào nghiên cứu, 
học tập, rèn luyện tay nghề của 
hàng nghìn cán bộ, nhân viên làm 
công tác ngân quỹ trong hệ thống 
Vietcombank. “Ngày hôm nay, 
cho dù không phải tất cả 68 thí 
sinh đều nhận được giải thưởng, 
nhưng sự đóng góp và thành công 
của của các thí sinh đều được ghi 
nhận, mong rằng các bạn tiếp tục 
cống hiến vì thành công chung của 
Vietcombank” Phó Tổng giám đốc 
Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh. 

Kết thúc Vòng thi Chung kết, 
Ban Tổ chức đã vinh danh các thí 
sinh xuất sắc nhất Hội thi với 1 
giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba  và 
10 giải Khuyến khích. Lễ công bố 
và trao giải cũng đã được Ban Tổ 
chức chuẩn bị và tổ chức hoành 
tráng, mang một dấu ấn đậm nét 
về bản sắc văn hóa và thương hiệu 
Vietcombank. q

Sự kiện Sự kiện

Ông  Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank ( thứ 4 từ phải sang) tặng hoa và trao quà lưu niệm cho các thành viên BGK đã đồng hành qua 04 lần Hội thi Cán bộ Ngân quỹ giỏi 
Vietcombank Ảnh: Đức Nam

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán NHNN Việt Nam ( ngoài cùng bên trái) cùng ông Phan Phú Hải - Giám đốc NHNN tỉnh 
Bình Định ( ngoài cùng bên phải) trao thưởng cho các thí sinh đại giải Ba vòng Chung kết Hội thi Ảnh: Đức Nam

Ông Thái Văn Năm - Giám đốc Vietcombank Quy Nhơn ( ngoài cùng bên trái) và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn lao 
động tỉnh Bình Định ( ngoài cùng bên phải) trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Khuyến khích vòng Chung kết Hội thi Ảnh: Đức Nam

Lãnh đạo NHNN Việt Nam, Vietcombank và Lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng 68 thí sinh dự thi Ảnh: Đức Nam
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Ngày 16/11/2016, Ngân 
hàng TMCP Ngoại 
Thương Việt Nam 
(Vietcombank) và Tổng 
Công ty Đông Bắc - Bộ 

Quốc phòng (TCT Đông Bắc) đã ký 
Thỏa thuận hợp tác toàn diện đánh 
dấu một bước phát triển quan trọng 
trong quan hệ giữa hai bên. Tới 
dự lễ ký, về phía TCT Đông Bắc có: 
Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuyển 
- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc cùng 
các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy 
của Tổng Công ty và các đơn vị trực 
thuộc. Về phía Vietcombank có: ông 

Phạm Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, 
Tổng giám đốc; ông Nguyễn Mạnh 
Hùng - Ủy viên HĐQT; bà Nguyễn 
Thị Kim Oanh - Phó Tổng giám đốc; 
ông Nguyễn Văn Lành - Giám đốc 
Vietcombank Quảng Ninh cùng 
đại diện lãnh đạo các phòng/ban/
trung tâm tại TSC và các chi nhánh 
Vietcombank: Quảng Ninh, Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng giám 
đốc Vietcombank Phạm Quang 
Dũng cho biết: TCT Đông Bắc là 
một đơn vị kinh doanh hiệu quả 
của ngành Than tại Viêt Nam với lợi 
thế về quy mô gồm 21 đơn vị thành 

viên trong chuỗi sản xuất, chế biến 
và kinh doanh Than và Khoáng sản. 
Chính vì vậy, trong 20 năm qua, 
Vietcombank đã chủ động mở rộng 
hợp tác, đồng hành một cách tích 
cực và hiệu quả với TCT Đông Bắc. 
Đến nay, Vietcombank không chỉ 
tài trợ vốn cả ngắn hạn và trung dài 
hạn cho TCT Đông Bắc thị phần cao 
so với các Tổ chức tín dụng khác mà 
còn hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác 
như: dịch vụ tiền gửi, thanh toán, 
phát hành bảo lãnh, L/C, trả lương, 
giao dịch ngoại hối,… cùng nhiều 
sản phẩm dịch vụ dành cho cán bộ 
nhân viên của TCT Đông Bắc.

Theo Thỏa thuận hợp tác toàn 
diện được ký, Vietcombank sẽ cung 
cấp các gói giải pháp tài chính toàn 
diện cho TCT Đông Bắc từ các dịch 
vụ ngân hàng bán buôn như dịch vụ 
thanh toán và quản lý tiền tệ, tài trợ 
vốn lưu động và đầu tư dự án, tài trợ 
thương mại, ngoại hối và thị trường 
vốn, nộp thuế điện tử… cho đến các 

dịch vụ sản phẩm thẻ, thấu chi, ngân 
hàng điện tử, dịch vụ thanh toán tiền 
điện, dịch vụ trả lương và tài chính cá 
nhân cho cán bộ công nhân viên của 
TCT Đông Bắc.

Việc ký kết Thỏa thuận này giúp 
củng cố thêm vị trí đối tác ngân hàng 

chiến lược của Vietcombank đối với 
hoạt động của Tổng Công ty Đông 
Bắc. Trên cơ sở các điều khoản thỏa 
thuận đảm bảo cân bằng lợi ích tổng 
thể của các bên trong quá trình hợp 
tác, hai bên cam kết ưu tiên sử dụng 
các sản phẩm dịch vụ của nhau nhằm 
khai thác tối đa tiềm năng, tạo hiệu 
quả kinh doanh, tăng vị thế và sức 
cạnh tranh của mỗi bên.

Về phía TCT Đông Bắc, Thiếu tướng 
Phạm Ngọc Tuyển - Chủ tịch kiêm 
Tổng giám đốc TCT đánh giá cao vai 
trò của Vietcombank trong việc cung 
cấp các dịch vụ ngân hàng cho TCT 
cũng như luôn cam kết mạnh mẽ và 
nỗ lực phục vụ một cách tốt nhất nhu 
cầu của TCT, qua đó góp phần tạo 
điều kiện để TCT có sự phát triển lớn 
mạnh như ngày hôm nay.

Lễ ký kết đã được tổ chức thành 
công tốt đẹp, chính thức mở ra chặng 
đường mới cho sự hợp tác giữa hai 
đơn vị để cùng vươn tới những thành 
công to lớn hơn trong tương lai. q

Lê hồng Quang

Vietcombank và Tổng Công ty Đông Bắc 
ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Sự kiện Sự kiện

Ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc  Vietcombank phát biểu tại lễ ký
 Ảnh: Lê Hồng Quang

Vietcombank và TCT Đông Bắc ký thỏa thuận hợp tác toàn diện  Ảnh: Lê Hồng Quang Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm Ảnh: Lê Hồng Quang

Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuyển - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc TCT Đông Bắc phát biểu
 Ảnh: Lê Hồng Quang
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Tối 7-11, tại Nhà hát Lớn 
Hà Nội, Hiệp hội Phát 
triển Văn hóa Doanh 
nghiệp Việt Nam tổ chức 
Lễ phát phát động Cuộc 

vận động “Xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp Việt Nam”. Đồng chí Nguyễn 
Xuân Phúc – UV Bộ Chính trị, Thủ 
tướng Chính phủ dự và có bài phát 
biểu phát động cộng đồng doanh 
nghiệp trong cả nước hưởng ứng 
và thực hiện cuộc vận động. Tham 
dự còn có: đ/c Nguyễn Ngọc Thiện 
- UVTW Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; đ/c Nguyễn 
Thế Kỷ - UVTW Đảng, Tổng Giám 
đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đ/c 
Nguyễn Đức Chung – UVTW Đảng, 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; 
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông 
Quân đội; đại diện các bộ, ngành 
liên quan và đông đảo các đại 
biểu doanh nghiệp trong cả nước. 
Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank) 
có đ/c Phạm Mạnh Thắng – Phó 
Tổng giám đốc cùng các ông/bà là 
Trưởng/phó đại diện các phòng/
ban/trung tâm TSC như: Văn phòng 
Đảng – Đoàn, Văn phòng, Trung tâm 
Đào tạo, Quan hệ công chúng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công 
bố Quyết định số 1846/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 
10-11 hằng năm là Ngày Văn hóa 

Doanh nghiệp Việt Nam. Đây là 
ngày kỷ niệm nhằm khẳng định vai 
trò, vị trí, tầm quan trọng của văn 
hóa doanh nghiệp; tuyên truyền, 
phổ biến và nâng cao nhận thức 
về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy 
việc xây dựng và phát triển văn hóa 
doanh nghiệp trong cộng đồng 
doanh nghiệp Việt Nam và trong 
toàn xã hội; tôn vinh các doanh 
nhân, doanh nghiệp có thành tích 
xuất sắc trong xây dựng và phát 
triển văn hóa doanh nghiệp; đồng 
thời góp phần tạo môi trường kinh 
doanh với tinh thần thượng tôn 
pháp luật, đề cao đạo đức kinh 
doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh 
tranh lành mạnh, đóng góp cho sự 
phát triển bền vững đất nước và hội 
nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã 
khẳng định tầm quan trọng của việc 
xây dựng văn hóa doanh nghiệp 
đối với sự phát triển của cộng đồng 
doanh nghiệp và của toàn xã hội. 
Thủ tướng nhấn mạnh: (“Đánh 
mất văn hóa nói chung và văn hóa 
doanh nghiệp nói riêng là đánh mất 
chính mình. Làm gì có tổn thất nào 
lớn hơn và khó khắc phục hơn là 
tổn thất đó. Ông bà mình đã từng 
nói rất đúng: Đánh mất niềm tin 
là mất tất cả. Văn hóa của doanh 
nghiệp cũng chính là niềm tin của 
khách hàng”. Nhân dịp công bố 
Ngày văn hoá doanh nghiệp Việt 
Nam – ngày 10 tháng 11, Thủ tướng 
chính thức phát động trong toàn 
quốc Cuộc vận động “Xây dựng văn 
hoá doanh nghiệp Việt Nam”) với 5 
nội dung cụ thể sau:

Một là, nâng cao nhận thức, 
quán triệt sâu rộng về vai trò văn 

hoá doanh nghiệp trong cộng 
đồng doanh nghiệp và từng doanh 
nghiệp Việt Nam từ khi thành lập và 
trong suốt quá trình hoạt động sản 
xuất, kinh doanh.

Hai là, xây dựng và phát triển nền 
tảng văn hoá doanh nghiệp Việt 
Nam gắn với những giá trị truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc. Coi phát 
triển văn hoá doanh nghiệp là yêu 
cầu cơ bản và cấp thiết để phát 
triển bền vững và nâng cao năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ba là, phát huy tích cực, đẩy lùi 
tiêu cực trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. Từng doanh nhân và 
mỗi doanh nghiệp kiên quyết nói 

không với hành vi vi phạm pháp 
luật và đạo dức kinh doanh, gây tổn 
hại cho xã hội.

Bốn là, làm lành mạnh môi 
trường kinh doanh với tinh thần 
thượng tôn pháp luật; bảo đảm 
công khai, minh bạch, cạnh tranh 
lành mạnh và liêm chính trong kinh 
doanh; tuân thủ các chuẩn mực 
kinh doanh quốc tế; khuyến khích 
tinh thần khởi nghiệp, lao động 
sáng tạo.

Năm là, nâng cao văn hoá tinh 
thần, tăng cường thể lực cho cán bộ 
nhân viên và người lao động thông 
qua xây dựng các thiết chế văn hoá 
và môi trường làm việc.

Tại lễ phát động, Hiệp hội Phát 
triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt 
Nam đã ký thỏa thuận hợp tác, phối 
hợp Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội 
nữ doanh nhân Việt Nam triển khai 
thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” 
trong cộng đồng doanh nghiệp cả 
nước. 

Hưởng ứng cuộc vận động vô 
cùng ý nghĩa này, Vietcombank đã 
đồng hành cùng chương trình. Tại 
Lễ phát động, Ban tổ chức đã tặng 
hoa cảm ơn  Vietcombank -  một 
trong 3 đơn vị đã hỗ trợ góp phần 
vào sự thành công của sự kiện. q

Lê hồng Quang

Hưởng ứng cuộc vận động
“Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” 
do Thủ tướng Chính phủ phát động

Sự kiện Sự kiện

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu và chính thức phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam”
 Ảnh: Lê Hồng Quang

Đ/c Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng giám đốc, đại diện Vietcombank (ngoài cùng bên phải) nhận hoa tri ân từ Ban tổ chức Ảnh: Lê Hồng Quang
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Ngày 30/11/2016, tại Hà 
Nội đã diễn ra “Lễ công 
bố các thương hiệu sản 
phẩm đạt Thương hiệu 
Quốc gia 2016”, do Hội 

đồng Thương hiệu Quốc gia và Bộ 
Công Thương tổ chức. Chương trình 
được truyền hình trực tiếp trên sóng 
của Đài Truyền hình Việt Nam từ 
Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Đến tham dự chương trình, có ông 
Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính 
phủ nước CHXHCN VN; ông Trần Tuấn 
Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch 
Hội đồng Thương hiệu Quốc gia; bà 
Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc 
NHNN Việt Nam cũng lãnh đạo các 
Bộ, Ban, Ngành, Thành phố Hà Nội 
và đại diện các tỉnh, thành trong cả 
nước. Về phía Vietcombank, có ông 
Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng giám 
đốc cùng lãnh đạo một số phòng/

ban TSC. Chương trình còn có sự 
tham dự của đại diện 88 Doanh 
nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia 
năm 2016.

Trong bối cảnh nước ta đang hội 
nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu 
sắc, vị thế chính trị và kinh tế của Việt 
Nam ngày một nâng cao trên trường 
quốc tế thì việc xây dựng các thương 
hiệu Việt Nam lớn mạnh, uy tín là 
mục tiêu quan trọng của Nhà nước, 
cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể 
xã hội nhằm khẳng định Việt Nam là 
nước có hàng hóa, dịch vụ chất lượng 
cao, uy tín, đầy đủ năng lực cạnh 
tranh trong nước và trên thị trường 
thế giới. Với ý nghĩa đó, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt Chương 
trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 
- Chương trình duy nhất của Chính 
phủ , giao Bộ Công thương chủ trì 
thực hiện nhằm quảng bá hình ảnh 
và thương hiệu quốc gia thông qua 
các thương hiệu sản phẩm, dịch 
vụ. Thông qua chương trình, nhiều 
thương hiệu Việt Nam đã được biết 
đến và tạo dựng uy tín lớn trên thị 
trường trong nước và quốc tế; điều 
đó đã khẳng định sự đúng đắn của 
chương trình này và cũng là sự cổ vũ 
thiết thực, hiệu quả đối với những 
bước đi sắp tới của Chương trình 
Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ 
tướng Trương Hòa Bình ghi nhận việc 
các doanh nghiệp đạt Thương hiệu 
Quốc gia trong những năm trước đây 
đến nay vẫn giữ được nhịp độ tăng 
trưởng trong sản xuất kinh doanh. 
Phó Thủ tướng đề nghị các doanh 
nghiệp Thương hiệu Quốc gia sẽ tiếp 
tục theo đuổi các giá trị của chương 
trình là “chất lượng- đổi mới- sáng 
tạo- năng lực tiên phong” để xứng 
đáng với danh hiệu mà Nhà nước và 
Chính phủ đã trao cho cũng như lòng 
tin của người tiêu dùng gửi gắm. Tuy 
nhiên, Phó Thủ tướng cũng căn dặn 
các doanh nghiệp cần hướng tới việc 

đảm bảo uy tín chất lượng sản phẩm 
thông qua hệ thống sản xuất, quản 
trị kinh doanh tiên tiến, hiện đại và 
hoạt động tài chính minh bạch, lành 
mạnh.

Báo cáo tại Lễ Công bố, Bộ trưởng 
Bộ Công thương Trần Tuấn Anh 
nhấn mạnh: Thương hiệu quốc gia là 
chương trình duy nhất của Chính phủ 
nhằm xây dựng, quảng bá hình ảnh 
thương hiệu quốc gia thông qua việc 
xây dựng hình ảnh sản phẩm hàng 
hóa, dịch vụ. Bộ trưởng vui mừng cho 
biết, chương trình đã ngày càng nhận 
được sự quan tâm và hội tụ được 
nhiều doanh nghiệp cả về chất và 
lượng. Nếu như năm 2008 (lần đầu tổ 
chức) chương trình chỉ có 30 doanh 
nghiệp đạt thương hiệu quốc gia thì 
đến 2010, 2012, 2014 tương ứng là 
43, 54, 63 và đến năm 2016 con số 
này đã lên tới 88 doanh nghiệp được 
vinh danh. Đáng chú ý, các doanh 
nghiệp này đều được lựa chọn kỹ 
càng, dựa trên các tiêu chí khắt khe 
và không vì thành tích hay bất kỳ sức 
ép nào để nâng cao số lượng doanh 
nghiệp đạt thương hiệu quốc gia.

Là ngân hàng duy nhất 5 lần liên 
tiếp được vinh danh, Phó Tổng giám 
đốc Vietcombank Phạm Mạnh Thắng 

đã vinh dự nhận biểu trưng và hoa 
chức mừng từ Phó Thủ tướng Trương 
Hòa Bình và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Kế thừa những kết quả quả kinh 
doanh của năm 2015, trong năm 
2016 này, Vietcombank hứa hẹn sẽ 
gặt hái những thành quả vượt trội 
trên nhiều mặt. Bên cạnh các giải 
thưởng, bình chọn của các tổ chức 
trong nước, Vietcombank còn được 
các tổ chức, định chế tài chính khu 
vực và quốc tế đánh giá và bình chọn 

cho những danh hiệu cao như: Được 
Tạp chí The Asian Banker trao tặng 03 
giải thưởng là: “Ngân hàng giao dịch 
tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng cung 
cấp dịch vụ tài trợ thương mại tốt 
nhất Việt Nam” và “Ngân hàng cung 
cấp sản phẩm thẻ tín dụng tốt nhất 
Việt Nam”; được Tạp chí Nikkei bình 
chọn trong “Danh sách 300 công ty 
năng động nhất Châu Á”; là Ngân 
hàng duy nhất của Việt Nam lọt vào 
“Top 1000 thương hiệu hàng đầu 
châu Á” do Công ty nghiên cứu thị 
trường Nielsen và tạp chí Campaign 
Asia đánh giá; được Forbes định 
giá là ngân hàng có thị giá lớn nhất 
khối ngân hàng Việt Nam trong Top 
2000 công ty đại chúng lớn và quyền 
lực nhất thế giới; năm thứ hai liên 
tiếp được Euromoney bình chọn 
là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, 
được The Asian Banker bình chọn là 
“Ngân hàng có bảng cân đối mạnh 
nhất Việt Nam”... Mới đây nhất, ngày 
08/11/2016, Vietcombank là ngân 
hàng duy nhất lọt vào Top 10 doanh 
nghiệp bền vững 2016 trong lĩnh vực 
dịch vụ do Bộ công thương, Bộ LĐ-
TB&XH, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Tổng Liên đoàn Lao động và VCCI 
trao tặng. q

Đặng Thành

Vietcombank – 5 lần liên tục 
đạt thương hiệu quốc gia

Sự kiện Sự kiện

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh chụp ảnh lưu niệm với đại diện các Doanh nghiệp Việt Nam được tôn vinh. Phó Tổng giám đốc 
Vietcombank Phạm Mạnh Thắng (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ công bố

Phó Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Mạnh Thắng nhận Biểu trưng và hoa chức mừng từ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 
Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh báo cáo tại Lễ công bố
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Ngày 29/10/2016, tại Hà 
Nội, Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam 
(TLĐLĐVN), Bộ Lao động 
– Thương binh và Xã hội 

(Bộ LĐ-TB&XH), Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã 
tổ chức Lễ trao giải thưởng “Doanh 
nghiệp vì Người lao động” năm 2016. 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) đã được tặng giải 
thưởng “Doanh nghiệp vì Người lao 
động” năm 2016 của TLĐLĐVN, Bộ LĐ-
TB&XH, VCCI trao tặng và Bằng khen 
của TLĐLĐVN vì đã có thành tích xuất 
sắc trong công tác chăm lo đời sống, 
đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng cho người lao động (NLĐ). 
Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Vietcombank 
được vinh danh vì những chính sách, 
hành động và sự quan tâm đối với 
NLĐ của mình.

Tới dự Lễ trao giải có bà Trương 
Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân 
vận Trung ương; ông Đinh La Thăng - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy 
TP. HCM; ông Bùi Văn Cường - UVTW 
Đảng, Chủ tịch TLĐLĐVN; ông Vũ Tiến 
Lộc - Chủ tịch VCCI; ông Phạm Minh 
Huân – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH… và 
đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành 
Trung ương, đại diện đông đảo các 
Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân. 

Về phía Vietcombank, có ông Đào 
Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn; ông Vũ Tiến Duật – 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các 
ông/bà là Trưởng/phó, đại diện của 
Ban Thi đua, Văn phòng Công đoàn, 
Quan hệ công chúng.

Với tinh thần đồng hành cùng 
doanh nghiệp và người lao động, năm 
2016, Thủ tướng Chính phủ đã quyết 
định giao TLĐLĐVN chủ trì phối hợp 
với Bộ LĐ-TB&XH và VCCI tổ chức xét 
và trao Giải thưởng “Doanh nghiệp 
vì Người lao động” (văn bản số 6750/
VPCP-TCCV ngày 15/8/2016).

Đây là giải thưởng thiết thực, có ý 
nghĩa động viên, khích lệ các doanh 

Lê hồng Quang

Lần thứ 3 liên tiếp Vietcombank được trao giải 
“Doanh nghiệp vì Người lao động” 

Sự kiện Sự kiện

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương (hàng đầu bên phải) và ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM (hàng 
đầu bên trái) trao giải thưởng “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2016 của TLĐLĐVN, Bộ LĐ-TB&XH, VCCI trao tặng và Bằng khen của TLĐLĐVN cho đại diện Vietcombank là ông Đào Minh Tuấn 
– Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank  Ảnh: Lê Hồng Quang

Tối ngày 08/11/2016, tại Hà Nội, 
Hội đồng Doanh nghiệp vì sự 
phát triển bền vững (VBCSD) 
phối hợp với Bộ LĐ - TBXH, Bộ 
Công Thương, Bộ Tài Nguyên 

Môi trường, Liên đoàn lao động Việt Nam 
và Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức 
Lễ công bố bảng xếp hạng 100 doanh 
nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 
2016. Tới dự có Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - 
Ủy Viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước; 
TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam cùng hơn 
250 đại biểu đến từ Chính phủ, các Bộ 
Ban Ngành, doanh nghiệp, Hiệp hội 
doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, 
quốc tế. Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại 
Thương Việt Nam (Vietcombank) đã tham 
dự sự kiện và nhận giải. 

Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững – CSI 
là bộ chỉ số đầu tiên tại Việt Nam dành 
riêng cho mục tiêu đo lường và quản lý 
các thay đổi trong hoạt động của doanh 
nghiệp nhằm hướng tới phát triển bền 
vững. CSI bao gồm 151 tiêu chí mang tính 
định lượng cao, được xây dựng trên cơ 

sở tham khảo các hướng dẫn và thông lệ 
quốc tế, đồng thời được điều chỉnh cho 
phù hợp với bối cảnh trong nước.

Để được lựa chọn vào Bảng xếp hạng, 
Vietcombank và các doanh nghiệp tham 
gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng 
lọc khắt khe dựa trên Bộ chỉ số Doanh 
nghiệp Bền vững (CSI). Bộ Chỉ số CSI được 
xây dựng như là thước đo giá trị của doanh 
nghiệp dựa trên các tiêu chí về phát triển 
bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi 
trường và xã hội.

Với nhiều thành tựu to lớn trong xây 
dựng và phát triển suốt hơn 50 năm qua, 
Vietcombank luôn được Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ tin tưởng và kỳ vọng; được 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao 
nhiệm vụ phát triển trở thành ngân hàng 
số 1 tại Việt Nam. Với hoạt động luôn đảm 
bảo các chuẩn mực quốc tế, duy trì sự tăng 
trưởng liên tục hướng tới phát triển bền 
vững, Vietcombank đặt mục tiêu phát triển 
thành ngân hàng số 1 Việt Nam, 1 trong 
300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất 
thế giới và được quản trị theo các thông lệ 
quốc tế tốt nhất vào năm 2020. q

 Đại diện Vietcombank, ông Nguyễn Hữu Kiên – Phó Trưởng phòng QHCC TSC nhận giải Top 10 Doanh nghiệp dịch vụ bền vững 
Việt Nam 2016   Ảnh: Đức Nam

ĐứC nam

Vietcombank là ngân hàng duy nhất 
trong Top 10 Doanh nghiệp dịch vụ 
Bền vững xuất sắc nhất Việt Nam 2016

nghiệp quan tâm chăm lo đời sống 
NLĐ, đảm bảo cho họ có một môi 
trường làm việc hiệu quả, phát huy 
cao nhất năng lực, sở trường và nhiệt 
huyết... Giải thưởng nhằm mục đích 
nâng cao nhận thức của xã hội về 
nguồn lực quý giá nhất là con người, 
động viên các doanh nghiệp chăm lo 
hơn nữa cho NLĐ, thực hiện tốt chủ 
trương của Đảng và Nhà nước, góp 
phần thực hiện an sinh xã hội, tạo 
động lực phát triển kinh tế.

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp 
vì Người lao động” được đánh giá 
dựa trên bộ tiêu chí khắt khe do các 
chuyên gia về lao động và công đoàn 
xây dựng. Bộ tiêu chí đảm bảo phản 
ánh sâu sát tình hình thực tế sử dụng 
và đãi ngộ NLĐ của doanh nghiệp 
trên các khía cạnh thu nhập, đào tạo, 
môi trường làm việc, phúc lợi xã hội 
và các hoạt động bồi dưỡng thể chất 
cũng như tinh thần. Đặc biệt, bộ tiêu 
chí dành điểm ưu tiên đặc biệt đối với 
những doanh nghiệp có chế độ phúc 
lợi cho NLĐ cao hơn và thực hiện tốt 
hơn quy định của pháp luật.

Với số lượng hơn 14 nghìn lao động, 
Vietcombank xác định đây là nguồn tài 
nguyên vô tận và quý giá khi lực lượng 
này có trình độ, kinh nghiệm lâu năm, 
nhiệt huyết và văn hóa. Trong hơn 14 
nghìn lao động đó, lực lượng lao động 
nữ chiếm tỷ lệ rất cao và có tuổi đời 
khá trẻ. Quan tâm đến lao động nữ 
không dừng lại ở việc quan tâm đến 
NLĐ mà còn là quan tâm đến thế hệ 
tương lai của đất nước. Phát huy truyền 
thống từ các năm trước, trong năm 
2016, Vietcombank đã dành rất nhiều 
các hoạt động, vật chất và tinh thần 
dành cho NLĐ, đặc biệt là lao động nữ 
như thành lập các phòng vắt sữa đảm 
bảo chất lượng, tiện nghi cho chị em 
đang thời kỳ nuôi con nhỏ, tổ chức các 
lớp học hướng dẫn nấu ăn, thể dục 
thể thao, các câu lạc bộ sức khỏe… 
trong đó, đặc biệt, NLĐ Vietcombank 
được khám sức khỏe định kỳ hàng 
năm và được nghỉ dưỡng để nâng cao 
chất lượng cuộc sống và tái tạo sức 
lao động. Vietcombank cũng đã dành 
hàng trăm tỷ đồng để tạo môi trường 
làm việc tốt nhất cho NLĐ. NLĐ tại 
Vietcombank được quan tâm đầy đủ 
vật chất và tinh thần. q
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Ngày 30/10/2016, tại 
Hà Nội, Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam (UBTW 
MTTQ) phối hợp Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ 
chức “Lễ phát động Tuần lễ hưởng 
ứng ngày Tiết kiệm thế giới năm 
2016 tại Việt Nam”. Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) vinh dự đồng hành 
cùng chương trình.

Tham dự chương trình, có ông 
Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt 
Nam; bà Nguyễn Thúy Anh – Ủy 
viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm 
Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc 
hội; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên 
hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn 
Toàn Thắng – Tổng thư ký Hiệp hội 
ngân hàng Việt Nam cùng lãnh 
đạo các Bộ, ngành, địa phương và 
khoảng hơn 600 học sinh sinh viên, 

chi hội phụ nữ các quận, huyện 
trên địa bàn thành phố Hà Nội. Về 
phía đại diện Vietcombank, có ông 
Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường 
trực Đảng ủy cùng lãnh đạo Phòng 
QHCC đã tới tham dự sự kiện đầy ý 
nghĩa này.

Phát động Tuần lễ Việt Nam 
hưởng ứng Ngày Tiết kiệm thế giới, 
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam 
Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự xúc 
động trước hình ảnh một người 
phụ nữ ở Nam Định chỉ bằng công 

việc bán ve chai nhưng với ý chí 
vươn lên, quyết tâm đổi đời và tinh 
thần tiết kiệm đã trở thành chủ 
doanh nghiệp, từ đó không chỉ cải 
thiện đời sống của chính gia đình 
mình mà còn giúp đỡ được hàng 
chục gia đình khác. Tấm gương 
vượt khó này đã thể hiện sức mạnh 
và ý chí của phụ nữ Việt Nam. “ 
Việt Nam rất có khả năng tiết kiệm 
mà con số do Hội LHPN đưa ra đã 
chứng minh điều đó. Chỉ với số tiền 
tiết kiệm từ 5.000-10.000 đồng/
tháng, trong 5 năm (2012-2016), 11 
triệu hội viên phụ nữ đã tạo được 
nguồn quỹ tiết kiệm đạt hơn 6 
nghìn tỷ đồng, hỗ trợ 1,5 triệu phụ 
nữ vay vốn thoát nghèo bền vững. 
Điều này đã thể hiện sức mạnh và 
ý chí của phụ nữ Việt Nam. Cuộc 
sống hôm nay phải nghĩ đến ngày 
mai. Người phụ nữ Việt Nam tiết 
kiệm chính là lo cho gia đình mình, 
cho xã hội, nhất là người nghèo” – 
Chủ tịch UBTW MTTQ khẳng định. 
Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đã 
chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ 
của mình về 1 số hình ảnh/việc làm 
của các đất nước trên thế giới khi 
ông tới thăm và công tác. Tại các 
quốc gia này mặc dù đã rất giàu 
nhưng vẫn triệt để tiết kiệm mà 
không hề lãng phí…

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn 
Thiện Nhân cũng nhấn mạnh, một 
trong yêu cầu đang đặt ra với đất 
nước đó là tiết kiệm, chống lãng phí. 
Trong đó tham nhũng chính là thứ 
lãng phí khủng khiếp nhất. Vì gia 
đình của mình, vì sự phát triển bền 
vững của quốc gia, mỗi người dân 
cần phát hiện và cương quyết đấu 
tranh chống lại những hiện tượng 
tham nhũng và lãng phí. “Các bộ, 
ban ngành, đoàn thể, trong đó có 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần 
tiếp tục suy nghĩ để có những sáng 

kiến nhằm đẩy mạnh thi đua tiết 
kiệm bởi tiết kiệm hôm nay chính 
là góp phần vào tương lai tươi sáng 
ngày mai, trở thành nụ cười của 
tất cả mọi người Việt Nam” - ông  
Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Với chủ đề “Tiết kiệm hôm nay - 
Tươi sáng ngày mai”, Tuần lễ hưởng 
ứng ngày Tiết kiệm năm nay hướng 
đến nhóm đối tượng trọng tâm là 
phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên 
- những người có vai trò tích cực 
trong việc thúc đẩy phong trào tiết 
kiệm. Ngày Tiết kiệm thế giới 31-10 
được tổ chức lần đầu tiên vào năm 
1924 tại Italia với mục tiêu nâng 
cao nhận thức, hướng tới thúc đẩy 
các hoạt động tiết kiệm của toàn 
xã hội, nòng cốt là tiết kiệm tài 
chính nhằm tạo nguồn lực dồi dào 
phân bổ cho phát triển kinh tế - xã 
hội. Đây là năm đầu tiên Việt Nam 
tổ chức các hoạt động hưởng ứng 
ngày lễ này.

Với tinh thần tương thân 
tương ái, tham gia chương trình, 
Vietcombank đã chung tay đóng 
góp số tiền 1 tỷ đồng trong đó trích 
1 phần để làm sổ tiết kiệm trao 
tặng các sinh viên nghèo vượt khó 
cũng như ủng hộ đồng bào miền 
Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, thiên tai 
vừa qua. q

Đặng Thành

Đồng hành cùng chương trình 
“Lễ phát động tuần lễ hưởng ứng ngày 
tiết kiệm thế giới năm 2016 tại Việt Nam”

Sự kiện Sự kiện

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại chương trình 
  Ảnh: Đặng Thành

Đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank (thứ 6 từ trái sang) trao sổ tiết kiệm cho các em học sinh  Ảnh: Đặng Thành

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình  Ảnh: Đặng Thành
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Tham dự sự kiện, về phía 
Vietcombank có Tiến sỹ 
Nghiêm Xuân Thành, Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị 
Vietcombank, Phó Chủ 

tịch Hiệp hội Ngân hàng Châu Á 
(ABA); ông Nguyễn Mạnh Hùng 
- Ủy viên Hội đồng Quản trị; ông 

Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám 
đốc; bà Nguyễn Thị Kim Oanh - 
Phó Tổng giám đốc; Các ông/bà 
là Giám đốc các đơn vị thành viên 
Vietcombank trên địa bàn thành 
phố Hà Nội; Về phía VCCI có Tiến 
sỹ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI; ông 
Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Hội 

đồng Doanh nhân Gia đình Việt 
Nam; Về phía các đối tác nội dung 
có Ông Rex Macaskill - Giám đốc 
Dịch vụ tư vấn quản trị, Công ty 
Kiểm toán PwC;  Ông Ivan Phạm 
- Giám đốc Dịch vụ tư vấn rủi ro 
và điều tra gian lận, Công ty Kiểm 
toán PwC; Ông Nguyễn Mạnh 

Tường - Giám đốc Kinh doanh Công 
ty GetFly cùng hơn 300 khách mời 
là đại diện từ các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, các doanh nghiệp gia đình 
tại Hà Nội và các khu vực lân cận.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tiến 
sỹ Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Vietcombank cho 
biết: Trong công cuộc đổi mới nền 
kinh tế đất nước, đặc biệt trong 
giai đoạn gần đây, Đảng, Nhà nước 
và Chính phủ rất quan tâm đến sự 
phát triển của các doanh nghiệp, 
trong đó có các Doanh nghiệp vừa 
và nhỏ (DNV&N). Đại hội toàn quốc 
lần thứ 12 của Đảng đã xác định vị 
trí của các DN trong phát triển kinh 
tế xã hội đất nước. Trong diễn văn 
nhậm chức của Thủ tướng Chính 

phủ cũng đã nêu rõ: “Phải tạo môi 
trường đầu tư kinh doanh thuận 
lợi; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành 
chính; kiên quyết tháo gỡ những 
khó khăn, điểm nghẽn; thúc đẩy 
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; 
phát triển mạnh doanh nghiệp, 
nhất là doanh nghiệp tư nhân, 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, làm sao 
cho doanh nghiệp Việt Nam tham 
gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, 
thành công tại thị trường trong 
nước và cả quốc tế”.

Đối với Vietcombank, với các thế 
mạnh về chất lượng nguồn nhân 
lực; thanh khoản và nguồn vốn 
dồi dào, ổn định với lãi suất hợp 
lý, thấp nhất trên thị trường; có 
chiến lược sản phẩm cung cấp cho 

thị trường tốt nhất, đặc biệt là các 
SPDV ngân hàng điện tử; có chất 
lượng thanh toán quốc tế tốt nhất 
với nguồn vốn ngoại tệ dồi dào để 
cung ứng cho các doanh nghiệp 
XNK, cùng tầm nhìn chiến lược đến 
năm 2020 là trở thành ngân hàng 
số 1 Việt Nam về bán lẻ, từ đó tất 
cả các định hướng, giải pháp của 
Vietcombank thời gian qua đều 
hướng đến bán lẻ, là lợi thế phù 
hợp để Vietcombank cung cấp 
SPDV cho các DN, đặc biệt là các 
DNV&N trong thời gian tới.

Những đóng góp của các DNV&N 
cho cộng đồng doanh nghiệp cũng 
như cho nền kinh tế là hết sức ấn 
tượng, tuy nhiên Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Vietcombank cho rằng 
tiềm năng còn chưa được khai thác 
hết. Vấn đề tiếp cận vốn của các DN 
thời gian qua còn có những khó 
khăn, xuất phát từ cả 2 phía ngân 
hàng và doanh nghiệp. Chính vì 
vậy Vietcombank đã có sáng kiến 
và được VCCI hết sức ủng hộ để tổ 
chức Hội thảo “Vietcombank chung 
tay cùng Doanh nghiệp vừa và nhỏ: 
Khởi nghiệp và Phát triển”.

Ngoài tiếp cận, chia sẻ những 
kinh nghiệm tốt nhất từ những 
chuyên gia hàng đầu của quốc tế 
và trong nước về quản trị đối với 
các DNV&N thì mục tiêu của Hội 
thảo đặt ra còn là chia sẻ phương 
thức tiếp cận về tài chính cũng như 
năng lực quản trị doanh nghiệp 
cho những người tham dự.

 “Tôi hy vọng sự có mặt của 
những chuyên gia hàng đầu ngày 
hôm nay sẽ đáp ứng thành công 
các mục tiêu của hội thảo đề ra là 
vừa chia sẻ kinh nghiệm vừa đề ra 
những giải pháp để tháo gỡ khó 
khăn trên tinh thần chung tay, 
đồng hành cùng phát triển” – ông 
Nghiêm Xuân Thành bày tỏ.

Theo Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc - Chủ 
tịch VCCI: Các DNV&N đạt chuẩn 
mực có thể liên kết được với chuỗi 
giá trị quốc tế thì sẽ có sức phát 
triển mạnh mẽ và tạo ra hiệu quả 
thiết thực cho nền kinh tế. Sự hỗ 
trợ của các ngân hàng đối với các 
DNV&N là hết sức cần thiết, quan 
trọng bởi chính các ngân hàng 

Tiến sỹ Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu khai mạc Hội thảo  Ảnh: Duy Thanh

Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI phát biểu tại Hội thảo  Ảnh: Duy Thanh

Diễn giả đến từ PWC trình bày tại Hội thảo  Ảnh: Duy Thanh

vietcombank 
thời gian qua 
đều hướng đến 
bán lẻ, là lợi 
thế phù hợp để 
vietcombank 
cung cấp Spdv 
cho các dn, 
đặc biệt là các 
dnv&n trong 
thời gian tới.

Lê hưng

Khởi nghiệp và phát triển
cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ngày 4/11/2016, 
tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp với Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tổ chức Hội thảo “Vietcombank chung tay cùng Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Khởi 
nghiệp và Phát triển”. Chương trình được tổ chức với 2 phần chính là Hội thảo và Đối thoại kinh doanh, nhằm 
mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ các chuyên gia hàng đầu trong quản trị phát triển doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, doanh nghiệp gia đình cũng như trang bị những giải pháp tài chính, những kỹ năng mềm cần thiết để 
hội nhập và phát triển.

Sự kiện Sự kiện
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hiểu rõ nhất về sức khỏe, thực 
trạng tài chính của các DN. Trong 
suốt thời gian qua, Vietcombank 
đã là đối tác sát cánh đồng hành 
với các DNV&N, đi đầu trong việc 
hạ lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các DN tiếp cận nguồn vốn 
ngân hàng với mức lãi suất hợp lý, 
thấp nhất thị trường chỉ khoảng 
6%, thậm chí có thể chỉ 5% đối với 
các dự án tốt. “Tôi tin tưởng rằng 
Vietcombank sẽ tiếp tục sát cánh 
với các DNV&N trong khởi nghiệp 
cũng như quá trình hội nhập với 
quốc tế, và các ngân hàng không 

chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp 
dịch vụ tín dụng mà còn cả dịch vụ 
tư vấn về quản trị, bán hàng cũng 
như các hoạt động hỗ trợ khác như 
chắp nối, kết nối các DN với các 
chuỗi giá trị…” -  Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc 
nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, 
các đại biểu đã được nghe Ông Rex 
Macaskill - Giám đốc Dịch vụ tư vấn 
quản trị, Công ty Kiểm toán PwC, 
trình bày về các thách thức và quan 
điểm của công ty PwC cũng như 
những chia sẻ các kết quả khảo 
sát quốc tế liên quan đến mô hình 

Doanh nghiệp gia đình; Ông Ivan 
Phạm, Giám đốc, Dịch vụ tư vấn 
rủi ro và điều tra gian lận, Công 
ty Kiểm toán PwC chia sẻ về kinh 
nghiệm làm việc thực tiễn và quan 
điểm với các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ tại Việt Nam. Các nội dung 
chia sẻ đã đưa ra nhìn nhận những 
thách thức và xu hướng toàn cầu 
đối với các DN gia đình và các bước 
chuyển/kỳ vọng cho thế hệ kế cận 
cũng như đã hệ thống, chi tiết hóa 
những vấn đề mà các DNV&N Việt 
Nam gặp phải để rút ra những bài 
học kinh nghiệm trong xử lý các 
vấn đề từ quản trị nội bộ, quản 
trị tài chính, thu hút nhân tài, đo 
lường hiệu quả đến vấn đề rất cụ 
thể khác như phân quyền, giảm tải 
cho chủ doanh nghiệp. Diễn giả từ 
PWC cũng đã trình bày những cách 
tiếp cận các chuẩn mực thế giới 
trong xử lý các vấn đề một cách 
trực quan qua ví dụ cụ thể để các 
doanh nghiệp gia đình, các DNV&N 
Việt Nam nắm bắt và ứng dụng 
hiệu quả.

Nắm bắt được các nhu cầu thiết 
yếu của các doanh nghiệp, tại hội 
thảo, đại diện Vietcombank, ông 
Nguyễn Việt Cường - Giám đốc 
Vietcombank Ba Đình đã trình bày 
các giải pháp từ Vietcombank về 
tài chính trong các hoạt động của 
DNV&N – nhóm khách hàng vốn 
được coi là động lực của nền kinh 
tế. Thông qua đó, giúp các DNV&N 
có đầy đủ thông tin để tìm được lời 
giải cho mọi bài toán về tài chính 
cho doanh nghiệp của mình qua 
hệ thống sản phẩm thiết thực, 
cạnh tranh cùng hệ thống tư vấn 
chuyên nghiệp của Vietcombank.

Đại diện Công ty GetFly (doanh 
nghiệp chuyên về phần mềm quản 
trị khách hàng), ông Nguyễn Mạnh 
Tường - Giám đốc Kinh doanh đã 
chia sẻ về giải pháp phát triển kinh 
doanh: Bán hàng hay chăm sóc 
khách hàng cho các Doanh nghiệp 
vừa và nhỏ để các doanh nghiệp áp 
dụng hiệu quả CRM trong doanh 
nghiệp của mình trong thời gian 
tới nhằm nâng cao năng lực cạnh 
tranh.

Với nhiều nội dung được nêu 

ra, các đại biểu tham dự hội thảo 
đã có nhiều cơ hội chia sẻ với các 
chuyên gia thông qua chương trình 
tọa đàm, thảo luận trong phần Đối 

thoại kinh doanh, giúp các doanh 
nghiệp được trang bị thêm những 
kỹ năng mềm cần thiết trong tiến 
trình khởi nghiệp và phát triển.

Phát biểu tổng kết hội thảo, thay 
mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, 
ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên 
Hội đồng quản trị đã gửi lời cảm 
ơn đến VCCI, Hội Doanh nhân Gia 
đình Việt Nam, các diễn giả đến từ 
các đối tác nội dung cũng như sự 
quan tâm tham gia của đại diện các 
doanh nghiệp đến từ các DNV&N 
và cho biết: trong khoảng thời 
gian không dài nhưng hội thảo đã 
đi được những nội dung tổng thể 
và cơ bản cho các doanh nghiệp 
SME/doanh nghiệp gia đình, giúp 
các doanh nghiệp có được những 
thông tin bổ ích cho hoạch định 
việc phát triển của mình.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ: 
“Chúng tôi tin tưởng rằng thông 
điệp Vietcombank chung tay cùng 
với DNV&N khởi nghiệp và phát 
triển sẽ được quý vị nhớ tới như 
một dấu mốc cho những hợp tác 
hiệu quả của chúng ta trong tương 
lai”. q

Sự kiện Sự kiện

Đại diện Vietcombank, ông Nguyễn Việt Cường - Giám đốc Vietcombank Ba Đình trình bày các giải pháp từ 
Vietcombank về tài chính trong các hoạt động của DNV&N  Ảnh: Duy Thanh

Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị phát biểu tổng kết Hội thảo  Ảnh: Duy Thanh

Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 5 từ trái sang) tặng quà cho đại diện các doanh nghiệp tham dự Hội thảo
  Ảnh: Duy Thanh Toàn cảnh Hội thảo “Vietcombank chung tay cùng Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Khởi nghiệp và Phát triển”  Ảnh: Duy Thanh
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Tối ngày 19/11/2016, tại 
Cung văn hóa Hữu nghị 
- TP Hà Nội đã diễn ra Lễ 
trao Giải thưởng Nhân tài 
Đất Việt 2016 được truyền 

hình trực tiếp trên sóng của Đài 
truyền hình Việt Nam. Tới dự có GS. 
TS. Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; GS. TS. 
Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính 
trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông 
Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy 
viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ 
tướng Chính phủ, Chủ tịch danh dự 
Hội Khuyến học Việt Nam; GS. TS. 
Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ 
tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học 
Việt Nam; Giáo sư Viện sĩ Tiến sĩ Khoa 
học Đặng Vũ Minh - nguyên UV Trung 
ương Đảng - Chủ tịch Liên hiệp các 
hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 
TS. Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông; GS. TS. 
Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ 
Y tế; TS. Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng 
đại diện các doanh nghiệp, các tổ 
chức chính trị xã hội, nhiều nhà khoa 

học uy tín trong nước, đại diện lãnh 
đạo các trường đại học, các thí sinh 
tham dự giải thưởng Nhân tài Đất 
Việt, các cơ quan thông tấn báo chí 
Trung ương cùng đông đảo sinh viên 
các trường đại học tại Hà Nội. Đại 
diện đơn vị đồng hành cùng chương 
trình trong 4 năm liên tiếp (2013-
2016), ông Đào Minh Tuấn - Phó 
Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank đã tham dự sự kiện và 
trao giải thưởng tại chương trình.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do 
Hội Khuyến học Việt Nam cùng Báo 
Dân trí tổ chức thường niên với sự 
hỗ trợ hiệu quả của Đài truyền hình 
Việt Nam, các cơ quan truyền thông 
cùng các nhà tài trợ, đến nay đã bước 
vào năm thứ 12. Khởi đầu là khuyến 
khích và tôn vinh tài năng trong lĩnh 
vực từ lĩnh vực CNTT – truyền thông, 
qua các năm Giải thưởng Nhân tài Đất 
Việt không ngừng mở rộng ra các lĩnh 
vực Khoa học công nghệ, Y dược, Môi 
trường và Khuyến tài.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 
2016 đã trao 9 giải thưởng về Công 
nghệ thông tin, 4 giải thưởng khuyến 
tài, 1 giải trong lĩnh vực khoa học 

công nghệ và 2 giải trong lĩnh vực Y 
dược.

Tại buổi lễ, ông Đào Minh Tuấn - 
Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn Vietcombank đã cùng bà 
Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ 
tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học 
Việt Nam trao Giải Nhất trong lĩnh vực 
Y dược cho công trình “Nghiên cứu, 
ứng dụng tế bào gốc trong điều trị 
bệnh máu” do GS.TS Nguyễn Anh Trí - 
Viện Huyết học và Truyền máu Trung 
ương cùng các nhà khoa học thuộc 
Viện thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm 
Huy Hoàn - Trưởng Ban Tổ chức giải 
thưởng đã gửi lời tri ân sâu sắc đến 
các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các 
Bộ, Ban, Ngành, các Viện Nghiên cứu, 
các Tổ chức chính trị - xã hội - nghề 
nghiệp, các doanh nghiệp, đơn vị, cá 
nhân đã đồng hành cùng giải thưởng 
trên suốt chặng đường 12 năm qua, 
đưa Giải thưởng ngày một phát triển 
lớn mạnh và mở rộng, trở thành Giải 
thưởng uy tín tại Việt Nam trong các 
lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa 
học, Y dược và Môi trường.

Là một doanh nghiệp hướng 
đến phát triển bền vững vì cộng 
đồng, hoạt động an sinh xã hội 
luôn được Vietcombank đề cao với 
sự quan tâm đặc biệt đến các lĩnh 
vực y tế, giáo dục cùng nhiều lĩnh 
vực khác và không nằm ngoài mục 
tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng 
đời sống người dân Việt. Việc đồng 
hành cùng Giải thưởng Nhân tài Đất 
Việt trong suốt 4 năm qua (2013-
2016) khẳng định mong muốn của 
Vietcombank được chung tay cùng 
Ban Tổ chức để khơi dậy sự sáng 
tạo từ cộng đồng, đặc biệt là những 
sáng kiến, nghiên cứu của các cá 
nhân, tập thể đem lại những giải 
pháp thiết thực cho cộng đồng, 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội 
Việt Nam triên nhiều lĩnh vực. q

Lê hưng

Vũ minh Phương - Phòng Công nợ TSC

Đồng hành cùng Giải thưởng Nhân tài 
Đất Việt 4 năm liên tiếp

Vietcombank và Tổng cục thi hành án dân sự 
tiếp tục triển khai quy chế phối hợp 
trong công tác thi hành án dân sự tại Hải Phòng

Sự kiện Sự kiện

Đại diện lãnh đạo Vietcombank, ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) cùng bà 
Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam (hàng đầu, thứ 8 từ phải sang) trao Giải Nhất trong lĩnh 
vực Y dược Ảnh: Duy Thanh

Thực hiện Quy chế phối 
hợp giữa Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam và Bộ Tư 
pháp trong công tác thi 
hành án dân sự, góp phần 

thực hiện có hiệu quả các nghị 
quyết về phát triển kinh tế - xã hội 
hàng năm của Quốc hội và Chính 
phủ, Tổng cục thi hành án dân sự 
(THADS) và Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank) đã 
tích cực phối hợp tháo gỡ những  
khó khăn, vướng mắc trong công 
tác thi hành án dân sự liên quan 
đến hoạt động tín dụng, ngân 
hàng.

Phát huy những kết quả đạt được 
trong công tác phối hợp năm 2015 
giữa hai đơn vị,  ngày 15/10/2016, 
Tổng cục THADS và Vietcombank 
tiếp tục phối hợp làm việc tại thành 
phố Hải Phòng về công tác thi hành 
án liên quan đến Vietcombank Hải 
Phòng

Tham dự buổi làm việc,Về phía 
Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư 
pháp có ông Hoàng Sỹ Thành – Tổng 
cục trưởng; bà Lê Thị Kim Dung – Vụ 
trưởng Vụ nghiệp vụ 1; ông Nguyễn 
Văn Tuấn - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, 
ông Nguyễn Thắng Lợi - Vụ Trưởng Vụ 
Giải quyết khiếu nại tố cáo, ông Trần 
Hồng Quang - Cục trưởng và các lãnh 
đạo Cục thi hành án dân sự thành phố 
Hải Phòng, Chi cục trưởng, Chấp hành 
viên của các chi cục thi hành án dân 
sự các quận/huyện tại địa bàn thành 
phố Hải Phòng. Về phía Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam có bà Phạm Ngọc 
Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;Về 
phía Vietcombank có ông Phạm 
Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc; bà 
Chu Thị Châu Hạnh - Trưởng phòng 
Công nợ, cùng lãnh đạo các phòng/

ban liên quan tại Trụ sở chính và đại 
diện Ban giám đốc, Ban xử lý nợ có 
vấn đề của Vietcombank Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, Tổng cục THADS 
và Vietcombank đã nghe các Chi 
cục thi hành án trên địa bàn và 
Vietcombank Hải Phòng báo cáo chi 
tiết đối với từng vụ việc đang được 
thi hành án tại địa bàn thành phố 
Hải Phòng, đặc biệt là các vụ việc có 
vướng mắc khó khăn, thời gian thi 
hành án kéo dài.

 Tại buổi làm việc, ông Hoàng Sỹ 
Thành – Tổng cục trưởng Tổng cục 
THADS đã yêu cầu đồng chí Cục 
trưởng Cục THADSthành phố Hải 
Phòng chỉ đạo, đôn đốc các Chi cục, 
Chấp hành viên liên quan nghiêm túc 
thực hiện đúng nội dung, thời gian 
yêu cầu, báo cáo kết quả các vụ việc 
cụ thể liên quan đến Vietcombank 
đã được Tổng Cục trưởng chỉ đạo 
phương án giải quyết về Tổng cục để 
theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo 
Tổng cục.

Đồng thời, Tổng cục trưởng cũng 
đánh giá cao sự quyết liệt, sát sao của 
Vietcombank Hải Phòng trong công 
việc, và đề nghị Ban giám đốc Chi 
nhánh cần tiếp tục phát huy và phối 
hợp chặt chẽ với Cơ quan THADStại 
Hải Phòng để giải quyết dứt điểm các 
vụ việc thi hành án còn tồn đọng liên 
quan đến Vietcombank.

Thay mặt Vietcombank, ông Phạm 
Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc đã 
cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ hết sức 
hiệu quả của Tổng cụcTHADS, đặc 
biệt là đồng chí Tổng cục trưởng, đối 
với Vietcombank trong thời gian qua. 
Phó TGĐ Phạm Mạnh Thắng cũng đề 
xuất với Tổng cục thi hành án dân sự 
một số kiến nghị nhằm đẩy nhanh 
quá trình phối hợp giải quyết thi hành 
án giữa hai bên.

Về phía Vietcombank Hải Phòng, 
Phó Tổng giám đốc yêu cầu Chi 
nhánh phải chủ động, tích cực, phối 
hợp chặt chẽ hơn nữa với lãnh đạo 
Cục THADS Hải Phòng, các Chi cục 
và các chấp hành viên để đẩy nhanh 
quá trình giải quyết các vụ việc thi 
hành án nhằm sớm thu hồi nợ cho 
Vietcombank, đồng thời tiếp tục tổng 
hợp và báo cáo kịp thời các khó khăn, 
vướng mắc, tồn tại trong quá trình thi 
hành án với Trụ sở chính để phối hợp 
giải quyết.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo 
Tổng cục Thi hành án dân sự và 
Vietcombank đánh giá cao những 
kết quả đạt được đối với công tác 
thi hành án để xử lý nợ xấu của 
Vietcombank tại Hải Phòng. Hai bên 
cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ 
để triển khai một cách có hiệu quả 
Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp 
trong thời gian tới. q

Ông Trần Hồng Quang – Cục trưởng Cục THADS Tp Hải Phòng phát biểu tại buổi 
làm việc  Ảnh: Vũ Minh Phương
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Sự kiện Sự kiện

Năm 2016, công tác quản 
lý và xử lý, thu hồi nợ có 
vấn đề của Vietcombank 
đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức. Đặc 

biệt là tình hình nợ có vấn đề tại 
khu vực Tây Nam Bộ, dư nợ liên tục 
tăng, diễn biến phức tạp, phát sinh 
tại nhiều Chi nhánh. Do đó, Ban lãnh 
đạo Vietcombank đặc biệt quan tâm, 
chú trọng công tác xử lý thu hồi nợ 
có vấn đề đối với khu vực này, đồng 
thời quán triệt đến từng Chi nhánh, 
yêu cầu coi đây là nhiệm vụ trọng 
tâm trong năm 2016 và các năm tiếp 
theo. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác 
xử lý thu hồi nợ những tháng cuối 
năm, nhằm đào tạo bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật, quy định nội bộ và 

kinh nghiệm xử lý nợ cho các cán bộ 
tại các Chi nhánh khu vực Tây Nam 
Bộ, Phòng Công nợ đã phối hợp với 
Trung tâm đào tạo lập kế hoạch tổ 
chức Hội nghị tập huấn về công tác 
quản lý và xử lý nợ có vấn đề khu vực 
Tây Nam Bộ năm 2016. , Hội nghị đã 
được tổ chức tại trung tâm khu vực 
Tây Nam Bộ - thành phố Cần Thơ 
trong 2 ngày 01-02/10/2016. Tham 
dự Hội nghị, có ông Đào Hảo – Phó 
Tổng giám đốc; lãnh đạo, cán bộ 
phòng Công nợ cùng đại diện Ban 
giám đốc, các cán bộ xử lý thu hồi nợ 
của các Chi nhánh trong khu vực. 

Tại hội nghị, ngoài việc giới thiệu, 
tập huấn cho các cán bộ Chi nhánh 
về các quy định mới của pháp 
luật và dự thảo quy định mới của 

Vietcombank (do phòng Công nợ 
làm đầu mối), để tạo không khí sôi 
nổi, mới mẻ, Ban tổ chức đã chia các 
học viên thành các nhóm để cùng 
thảo luận, trao đổi trực tiếp với giảng 
viên (là lãnh đạo phòng Công nợ) 
về các kiến thức, tình huống thực 
tế và kinh nghiệm xử lý thu hồi nợ. 
Chương trình tập huấn bao gồm các 
nội dung sau:

Dự thảo Quy trình của 
Vietcombank về Quản lý và xử lý nợ 
có vấn đề;

Dự thảo Quy trình của 
Vietcombank về xử lý tài sản bảo 
đảm;

Dự thảo Quy định của 
Vietcombank về mua, bán nợ;

Sự khác nhau giữa mua bán nợ 

thông thường và mua bán nợ VAMC; 
sự khác nhau trong việc xử lý các 
khoản nợ của Vietcombank và các 
khoản nợ đã bán cho VAMC;

Kinh nghiệm khi thực hiện biện 
pháp khởi kiện – thi hành án;

Kinh nghiệm khi áp dụng biện 
pháp giảm, miễn lãi để thu hồi nợ.

 Lồng ghép trong các bài giảng 
là các Case Studies, phần thảo luận 
và trả lời câu hỏi liên quan giúp cho 
các học viên hiểu chắc, hiểu sâu hơn 

các quy định cũng như việc áp dụng 
một cách chính xác, hiệu quả, khôn 
khéo vào thực tiễn công tác xử lý nợ 
có vấn đề. Việc tổ chức Hội nghị tập 
huấn diễn ra vào những tháng trọng 
điểm cuối năm như tiếp thêm lửa 
cho các Chi nhánh khu vực Tây Nam 
Bộ trong việc hoàn thành các nhiệm 
vụ, kế hoạch đã được Ban lãnh đạo 
giao.

Sau hai ngày thảo luận nghiêm 
túc, sôi nổi,  phát biểu kết luận Hội 
nghị, Phó Tổng giám đốc Đào Hảo  
nhấn mạnh tầm quan trọng của 
Công tác quản lý, xử lý nợ có vấn đề 
và yêu cầu các Chi nhánh tập trung, 
nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất 
lượng tín dụng, hoàn thành các kế 
hoạch của năm 2016 đã đề ra. 

Ban tổ chức Hội nghị tin tưởng 
trong thời gian tới, thành công của 
Hội nghị tập huấn sẽ thúc đẩy công 
tác quản lý, xử lý và thu hồi nợ có 
vấn đề của các Chi nhánh khu vực 
Tây Nam Bộ có nhiều bước chuyển 
biến mới tích cực, hiệu quả, đóng 
góp vào sự thành công chung của 
Vietcombank. q

nguyễn Lê huy – Phòng Công nợ TSC

Hội nghị tập huấn quản lý và xử lý nợ
có vấn đề năm 2016 khu vực Tây Nam Bộ

Đại diện Ban Giám đốc các Chi nhánh khu vực Tây Nam Bộ tại Hội nghị

Ông Đào Hảo – Phó Tổng giám đốc Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị

Bà Chu Thị Châu Hạnh – Trưởng phòng Công nợ TSC phát biểu tại Hội nghị
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Thực hiện Hướng dẫn 
số 02-HD/ĐU ngày 
20/10/2016 của Đảng 
ủy Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank) và Kế hoạch số 
381-KH/ĐU ngày 01/11/2016  của 
Đảng ủy Trụ sở chính về công tác 
quy hoạch cấp ủy tại Đảng bộ 
Vietcombank và Đảng bộ Trụ sở 
chính. Chiều ngày 04/11/2016, tại 
Trụ sở chính Vietcombank, 198 Trần 
Quang Khải Hà Nội, Đảng ủy Trụ 

sở chính đã tổ chức Hội nghị cán 
bộ chủ chốt giới thiệu  nguồn quy 
hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Trụ 
sở chính Vietcombank. Tham dự 
Hội nghị có Các đồng chí trong Ban 
Điều hành, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Trụ sở chính, Giám đốc, 
Phó Giám đốc, Trưởng, Phó Phòng/
Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính; Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Trụ 
sở chính, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn 
thanh niên Trụ sở chính. Đồng chí 
Nguyễn Danh Lương – Bí thư Đảng 

ủy TSC – Phó Tổng giám đốc chủ trì 
Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Danh Lương đã quán triệt 
mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ 
cấu cán bộ đưa vào quy hoạch các 
chức danh tại Trụ sở chính. Quy 
hoạch cấp ủy là công tác phát hiện 
sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có 
tài, có triển vọng về khả năng lãnh 
đạo, quản lý đưa vào quy hoạch để 
có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, 
tạo nguồn các chức danh trong 
cấp ủy đảng trong đảng bộ Trụ sở 
chính; bảo đảm tính kế thừa, ổn 
định và phát triển giữa các thế hệ 
cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
chính trị trước mắt và lâu dài của 
Đảng bộ Trụ sở chính.

Sau khi nghe Ban kiểm phiếu báo 
cáo phương hướng nhân sự, tổng 
hợp danh sách giới thiệu nhân sự, 
các đồng chí cán bộ chủ chốt dự 
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới 
thiệu nguồn nhân sự với các nội 
dung: quy hoạch Ban Chấp hành 
Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, 
Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 
- 2025 của Đảng bộ Trụ sở chính.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương 
và nghiêm túc Hội nghị cán bộ chủ 
chốt giới thiệu  nguồn quy hoạch 
Ban Chấp hành Đảng bộ Trụ sở 
chính Vietcombank đã thành công 
tốt đẹp. q

ĐứC nam

Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu 
nguồn quy hoạch Ban Chấp hành 
Đảng bộ Trụ sở chính

Sự kiện Sự kiện

Các đại biểu tham dự Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu nguồn nhân sự  Ảnh: Đức Nam Toàn cảnh Hội nghị Ảnh: Đức Nam

 Đồng chí Nguyễn Danh Lương – Bí thư Đảng ủy TSC, Phó Tổng giám đốc phát biểu tại Hội nghị Ảnh: Đức Nam
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Ngày 26/10/2016, tại 
Hà Nội, Hiệp hội Thị 
trường Trái phiếu Việt 
Nam (VBMA) đã tổ 
chức Đại hội nhiệm kỳ 

III (2016 – 2019). Tới dự Đại hội, về 
phía đại biểu cấp Bộ có ông Trần 
Văn Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tài chính; 
bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(NHNN), cùng các ông/bà là lãnh 
đạo các vụ, cục thuộc Bộ tài chính, 
NHNN, Bộ Nội vụ. Về phía VBMA có 
ông Quách Hùng Hiệp – Chủ tịch 
nhiệm kỳ II cùng đại diện các ngân 
hàng thương mại, các tổ chức tài 
chính là thành viên VBMA. Về phía 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank) có ông 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung 
ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT; ông Phạm Thanh Hà – Phó 
Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch VBMA 
nhiệm kỳ II; Trưởng các phòng/ban 

thuộc khối vốn và Công ty Chứng 
khoán Vietcombank (VCBS).

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng 
Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã 
đánh giá cao sự đóng góp của 
VBMA trong hoạt động đấu thầu 
trái phiếu Chính phủ ngày càng 
chuyên nghiệp và hiệu quả, góp 
phần quan trọng trong việc hoàn 
thành khối lượng phát hành trái 
phiếu Chính phủ để huy động vốn 
cho ngân sách Nhà nước. Khối 
lượng trái phiếu phát hành có sự 
tăng trưởng và phát triển qua các 
năm với sự cải thiện rõ rệt về kỳ 
hạn phát hành và chi phí huy động 
vốn của ngân sách Nhà nước. Đồng 
thời, Thứ trưởng cũng chỉ đạo cần 
triển khai thực hiện các giải pháp 
để phát triển thị trường trái phiếu 
trong thời gian tới: 

Đối với thị trường trái phiếu 
Chính phủ:Tập trung xây dựng thị 
trường trái phiếu Chính phủ cả thị 
trường sơ cấp và thứ cấp; Tiếp tục 

điều hành thị trường theo nguyên 
tắc ổn định, bền vững, phù hợp 
với thông lệ quốc tế; Thực hiện 
tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu 
Chính phủ nhằm kéo dài kỳ hạn trái 
phiếu, giãn áp lực trả nợ cho ngân 
sách Nhà nước; Triển khai các sản 
phẩm trái phiếu Chính phủ mới để 
đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu 
tư. Đối với thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp: Tiếp tục hoàn thiện 
khuôn khổ pháp lý, trình Chính phủ 
ban hành Nghị định thay thế Nghị 
định 90/2011/NĐ-CP về phát hành 
trái phiếu doanh nghiệp nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp huy động vốn thông qua 
phát hành trái phiếu. Thực hiện các 
giải pháp để phát triển nhà đầu 
tư dài hạn, nhà đầu tư nước ngoài 
trên thị trường trái phiếu.

Trong bài phát biểu của mình, 
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn 
Thị Hồng rất quan tâm đến việc 
phát huy vai trò của Hiệp hội thị 
trường Trái phiếu Việt Nam trong 
sự phát triển chung của thị trường 
trái phiếu. NHNN đề nghị VBMA 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các 
đơn vị chức năng của NHNN để đề 
xuất các giải pháp phát triển của 
thị trường trái phiếu gắn kết chặt 
chẽ hơn với thị trường tiền tệ; phát 
triển các công cụ phái sinh; nghiên 
cứu, và phối hợp với các bộ, ngành 
để đề xuất các giải pháp đa dạng 
hóa các nhà đầu tư trên thị trường 
trái phiếu qua đó giảm áp lực cho 
hệ thống ngân hàng. Đồng thời, 
Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng 
cũng mong các hội viên của VBMA 
sẽ luôn đoàn kết, tham gia tích 
cực vào các hoạt động của Hiệp 
hội, xây dựng Hiệp hội hoạt động 
chuyên nghiệp, hiệu quả, đóng 
góp tích cực vào sự phát triển của 

thị trường trái phiếu Việt Nam.
Để ghi nhận đóng góp trong 

hoạt động của VBMA trong nhiệm 
kỳ vừa qua, Đại hội đã trao tặng Kỷ 

niệm chương và Giấy khen cho các 
thành viên và các cá nhân. Phần 
thảo luận của Đại hội khá sôi nổi 
khi nhận được nhiều ý kiến phát 

biểu đóng góp, xây dựng, chất vấn 
của các thành viên. Chủ tọa đã  giải 
đáp thỏa đáng các thắc mắc, chất 
vấn của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban 
chấp hành VBMA nhiệm kỳ III (2016 
– 2019) gồm 23 thành viên. Tại 
phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 
III, sau khi bầu Ban thường vụ, Ban 
chấp hành mới đã bầu ông Phạm 
Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc 
Vietcombank làm Chủ tịch VBMA 
nhiệm kỳ III (2016 – 2019). Phát 
biểu tại Đại hội, tân Chủ tịch VBMA 
Phạm Thanh Hà đã nói lời cảm ơn 
tới  toàn thể Ban chấp hành mới và 
Đại hội đã tín nhiệm. Tân Chủ tịch 
cũng hứa trước Đại hội sẽ hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của mình trong 
nhiệm kỳ 2016 – 2019, đồng thời 
kêu gọi sự hợp tác tích cực và trách 
nhiệm hơn nữa từ các hội viên, 
nhằm nâng cao chất lượng hoạt 
động cũng như vị thế của VBMA. 

Đại hội kết thúc cùng ngày và 
thành công tốt đẹp! q

Lê hồng Quang

Phó Tổng giám đốc Phạm Thanh Hà 
được bầu làm Chủ tịch VBMA nhiệm kỳ III

Sự kiện Sự kiện

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phát biểu tại đại hội Ảnh: Lê Hồng Quang

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại đại hội Ảnh: Lê Hồng Quang

Ban thường vụ VBMA 
nhiệm kỳ III (2016 – 
2019)
 Ảnh: Lê Hồng Quang
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Sự kiện Sự kiện

Ngày 29/10/2016, tại Trụ 
sở Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt 
Nam – Chi nhánh Kiên 
Giang, số 89 đường 

3/2 TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã 
diễn ra Lễ công bố Quyết định giao 
nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách 
điều hành Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên 
Giang.

Tham dự buổi Lễ công bố, về 
phía khách mời có sự tham dự của 
ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh 
ủy Kiên Giang; ông Nguyễn Văn 
Kiệt – Giám đốc NHNN Việt Nam 
- Chi nhánh tỉnh Kiên Giang.  Về 
phía Trụ sở chính Vietcombank, có 
ông Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 

TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; 
ông Huỳnh Song Hào – Trưởng 
VPĐD Khu vực phía Nam; đại diện 
lãnh đạo các phòng/ban TSC: TCCB, 
CL&TKTH và Giám đốc một số Chi 
nhánh Vietcombank tại khu vực Tây 
Nam bộ. Về phía Chi nhánh, có Ban 
Giám đốc cùng toàn thể cán bộ chủ 
chốt của Vietcombank Kiên Giang.

Tại buổi Lễ, ông Hồng Quang – 
Trưởng ban TCCB thừa uỷ quyền 
của HĐQT công bố Quyết định số 
2037/QĐ-VCB-TCCB của Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank v/v giao ông 
Hoàng Văn Long - Phó Giám đốc 
Vietcombank Kiên Giang phụ trách 
điều hành Chi nhánh Vietcombank 
Kiên Giang kể từ ngày 01/11/2016.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm 
vụ, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân 
Thành ghi nhận, đánh giá cao các 

kết quả đạt được của Chi nhánh 
Vietcombank Kiên Giang trong 
những năm gần đây. Chính vì vậy, 
HĐQT Vietcombank đã có quyết 
định điều động ông Nguyễn Văn 
Phương -  Giám đốc Chi nhánh 
giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh 
Vietcombank Quận 2 để tăng 
cường lực lượng nhân sự cho khu 
vực trọng điểm TP. HCM. Để kiện 
toàn nhân sự Ban Giám đốc, ổn 
định hoạt động kinh doanh của Chi 
nhánh, HĐQT đã quyết định giao 
nhiệm vụ phụ trách điều hành Chi 
nhánh cho ông Hoàng Văn Long. 
Chủ tịch HĐQT hy vọng rằng, trong 
thời gian tới, ông Hoàng Văn Long 
cùng tập thể Ban Giám đốc, cán 
bộ nhân viên Chi nhánh sẽ đoàn 
kết, nỗ lực, thực hiện tốt các định 
hướng kinh doanh được Ban lãnh 
đạo giao, tiếp tục giữ vững vị thế là 
chi nhánh có quy mô và chất lượng 
hoạt động hiệu quả trên địa bàn 
Tây Nam bộ. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông 
Hoàng Văn Long bày tỏ niềm vinh 
dự, lòng biết ơn đối với sự tin tưởng 
của Ban lãnh đạo Vietcombank và 
cho biết nhiệm vụ mới được giao là 
vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm 
lớn với nhiều khó khăn phía trước. 
Ông Hoàng Văn Long khẳng định 
sẽ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực đóng 
góp và cùng toàn thể CBNV trong 
Chi nhánh xây dựng một tập thể 
đoàn kết, thống nhất đồng lòng, xây 
dựng Vietcombank Kiên Giang phát 
triển ngày một vững mạnh, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ mà Ban lãnh 
đạo đã tin tưởng giao cho. q

Đại diện lãnh đạo tỉnh, NHNN, Vietcombank chụp ảnh cùng tân PGĐ phụ trách điều hành Vietcombank Kiên Giang

Ngày 23/11/2016, tại Trụ sở 
Vietcombank Hà Tĩnh, số 2 Nguyễn 
Thị Minh Khai, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh đã diễn ra Lễ công bố Quyết 
định bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Vietcombank Hà Tĩnh. 

Tham dự Lễ, về phía tỉnh Hà Tĩnh 
có sự hiện diện của ông Hoàng Đình 
Hà – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban 
Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
ông Trần Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên, Bí thư 
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; 
ông Lê Đức Tuấn – Phó Giám đốc 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh. 
Về phía Vietcombank, có ông Phạm 
Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc; ông 
Trần Phong Vũ – Phó Trưởng ban Tổ 
chức cán bộ Vietcombank; ông Phan 
Viết Phong - Giám đốc Vietcombank 
Hà Tĩnh và đại diện lãnh đạo các 
Chi nhánh Vietcombank trên địa 
bàn Hà Tĩnh và khu vực lân cận; Ban 
giám đốc cùng các cán bộ chủ chốt 
Vietcombank Hà Tĩnh.

Tại buổi Lễ, ông Trần Phong 
Vũ - Phó Trưởng ban Tổ chức 

cán bộ Vietcombank đã công bố 
Quyết định của Tổng giám đốc 
Vietcombank về việc bổ nhiệm cán 
bộ. Theo đó, tại Quyết định số 1987/
QĐ-VCB-TCCB ngày 14/10/2016, 
Tổng giám đốc Vietcombank đã 
quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn 

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Lãnh đạo Vietcombank cùng các đại biểu chúc mừng bà Nguyễn Thị An – tân Phó Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh  Ảnh: Nguyễn Xuân Dũng

Ông Phạm Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc Vietcombank trao Quyết định và tặng 
hoa cho bà Nguyễn Thị An - tân Phó Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh
 Ảnh: Nguyễn Xuân Dũng

nguyễn XuÂn Dũng – Vietcombank Hà Tĩnh

Bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Vietcombank Hà Tĩnh

Thị An – Trưởng phòng Quản lý nợ 
Vietcombank Hà Tĩnh giữ chức vụ 
Phó Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh 
kể từ ngày 24/11/2016.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Phạm 
Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc 
Vietcombank tin tưởng bà Nguyễn 
Thị An sẽ cùng với Ban giám đốc 
Vietcombank Hà Tĩnh xây dựng một 
tập thể chi nhánh đoàn kết, phát 
huy trí tuệ và sức sáng tạo để hoàn 
thành các chỉ tiêu được giao, đóng 
góp vào thành tựu chung của hệ 
thống Vietcombank.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà 
Nguyễn Thị An đã cảm ơn sự quan 
tâm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo 
Vietcombank đã tin tưởng giao 
nhiệm vụ và xin hứa trên cương vị 
được giao sẽ cố gắng, nỗ lực hết 
mình trên tinh thần trách nhiệm cao 
nhất để cùng Ban giám đốc và đội 
ngũ cán bộ nhân viên chi nhánh xây 
dựng một tập thể vững mạnh, đoàn 
kết hoạt động an toàn, hiệu quả, 
bền vững. q

Nhân sự mới

minh ÚT – Vietcombank Kiên Giang

Công bố quyết định giao nhiệm vụ 
phụ trách điều hành Vietcombank Kiên Giang
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Nhân sự mới

Sáng ngày 28/11/2016, 
tại Trụ sở Vietcombank 
Đà Lạt số 33 Nguyễn 
Văn Cừ, phường 1, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng đã diễn ra Lễ công bố 
quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm 
Giám đốc Vietcombank Đà Lạt. 
Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Lâm 
Đồng có ông Nguyễn Văn Yên - UV 
BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Đồng; ông Trần Tưởng – 
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
tỉnh Lâm Đồng; ông Trần Văn Anh 
– Giám đốc NHNN tỉnh Lâm Đồng; 

ông Lê Đức Hạnh – Trưởng phòng 
TCCB, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm 
Đồng. Về phía Vietcombank có 
ông Nghiêm Xuân Thành - UV BCH 
Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank; 
lãnh đạo một số phòng/ban Trụ sở 
chính cùng đại diện lãnh đạo một 
số chi nhánh trong khu vực; Ban 
giám đốc và cán bộ chủ chốt của 
Vietcombank Đà Lạt.

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang – 
Trưởng Ban TCCB Vietcombank 
đã công bố quyết định số 2398/
QĐ-VCB-TCCB ngày 25/11/2016 

Ngày 28/11/2016, tại 
Vietcombank Đông Sài 
Gòn đã diễn ra Lễ công bố 
Quyết định điều động cán 
bộ giữ chức vụ Giám đốc 

Vietcombank Đông Sài Gòn. Tham dự 
buổi Lễ, về phía NHNN Tp HCM,  có ông 
Nguyễn Hoàng Minh – Phó Giám đốc ; 
Về phía Vietcombank, có ông Nghiêm 
Xuân Thành – UV BCH Đảng bộ Khối 
DN TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; 
bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT; ông Đào 
Hảo – Phó Tổng giám đốc; đại diện 
một số phòng/ban TSC; Giám đốc các 
chi nhánh Vietcombank khu vực TP 
HCM và ông Nguyễn Văn Chiểu – tân 
Giám đốc Vietcombank Đà Lạt; Ban 
Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của 
Vietcombank Đông Sài Gòn.

Căn cứ Quyết định số 2397/QĐ-VCB-
TCCB, HĐQT đã chính thức quyết định 
điều động ông Trần Bình An – Giám 
đốc Vietcombank Đà Lạt giữ chức vụ 
Giám đốc Vietcombank Đông Sài Gòn 
thay cho bà Lê Huyền Ngọc – Giám đốc 
Vietcombank Đông Sài Gòn nghỉ hưu 
theo chế độ kể từ ngày 1/12/2016.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm 
Xuân Thành – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch 
HĐQT đã đánh giá cao những cống 
hiến trong những năm qua của bà Lê 

Huyền Ngọc – Giám đốc Vietcombank 
Đông Sài Gòn, đồng thời ông cũng 
chúc bà Lê Huyền Ngọc có nhiều sức 
khỏe để chăm sóc bản thân và gia đình 
bù lại những năm tháng cống hiến hết 
mình cho công việc. 

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành 
bày tỏ sự tin tưởng, với kinh nghiệm 
quản trị điều hành, ông Trần Bình An 
sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Giám 
đốc mới về hưu và sớm đưa Chi nhánh 
vượt qua mọi khó khăn, phát triển bền 
vững trong tương lai. Chủ tịch HĐQT 
cũng nhấn mạnh đồng chí Giám đốc 
mới được điều động cần nhanh chóng 
nắm bắt, rà soát công việc, ổn định mô 
hình tổ chức nhân sự, phát huy tinh 
thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, trước mắt là hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 
2016.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí 
Trần Bình An trân trọng cảm ơn sự tin 
tưởng, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo 
khi được điều động giữ chức vụ Giám 
đốc một chi nhánh trên địa bàn TP 
HCM vô cùng năng động và nhiều tiềm 
năng phát triển. Đồng chí cũng hứa sẽ 
sớm rà soát công việc, ổn định tổ chức, 
đưa Chi nhánh đi vào hoạt động ổn 
định trong thời gian tới. q

của Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông 
Nguyễn Văn Chiểu – Trưởng Ban 
thi đua Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt Nam, giữ 
chức vụ Giám đốc Vietcombank Đà 
Lạt kể từ ngày 1/12/2016, thay ông 
Trần Bình An nhận nhiệm vụ mới 
tại Vietcombank Đông Sài Gòn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
tin tưởng rằng, ông Nguyễn Văn 
Chiểu với lợi thế là người đã sống 
và làm việc tại thành phố hoa Đà 

BÙi Duy Trinh

BÙi Duy Trinh

Vietcombank Đà Lạt

Vietcombank Đông Sài Gòn

Ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ hai từ phải sang) cùng các cấp lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng ông Nguyễn Văn Chiểu - tân Giám đốc 
Vietcombank Đà Lạt (thứ ba từ phải sang) Ảnh: Bùi Duy Trinh

Ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT (thứ 2 từ trái sang) cùng bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT (ngoài 
cùng bên phải) và ông Đào Hảo - Phó Tổng giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc 
mừng ông Trần Bình An  Ảnh: Lê Huyền Ngọc

Lạt hơn 30 năm, từng kinh qua 
nhiều vị trí tại Ngân hàng Nhà 
nước tỉnh Lâm Đồng, Agribank 
Lâm Đồng, đặc biệt có 15 năm 
kinh nghiệm là Giám đốc Agribank 
Lâm Đồng (một trong những chi 
nhánh có quy mô lớn trong hệ 
thống Agribank) nên am hiểu địa 
bàn và có mối quan hệ tốt với 
chính quyền địa phương, sẽ điều 
hành hiệu quả hoạt động của Chi 
nhánh trong thời gian tới, xây 
dựng một tập thể đoàn kết, vững 
mạnh nhằm đưa Vietcombank Đà 
Lạt ngày càng phát triển.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân 
Thành cũng gửi lời cảm ơn tới các 
cấp lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng: 
UBND tỉnh Lâm Đồng, Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy và NHNN tỉnh Lâm 
Đồng đã luôn quan tâm, tạo điều 
kiện và hỗ trợ tích cực đối với 
Vietcombank Đà Lạt; và mong 
muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng 
hộ cho Vietcombank trong thời 
gian tới.

Đáp lại sự tin tưởng của Ban 
lãnh đạo Vietcombank và sự kỳ 
vọng của cán bộ, nhân viên tại đơn 
vị; ông Nguyễn Văn Chiểu – tân 
Giám đốc Vietcombank Đà Lạt 
bày tỏ niềm vinh dự, sự cảm kích 
khi Ban lãnh đạo Vietcombank đã 
đặt niềm tin và giao những nhiệm 
vụ, trọng trách mới. Tân Giám đốc 
Vietcombank Đà Lạt đã hứa sẽ học 
hỏi, nắm bắt công việc, cùng với 
Chi Ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh 
xây dựng một tập thể Vietcombank 
Đà Lạt vững mạnh, đoàn kết, gắn 
bó cùng nhau hoàn thành xuất sắc 
nhất các nhiệm vụ mà Ban lãnh 
đạo giao; đồng thời sẽ cố gắng tạo 
ra những bước phát triển đột phá 
nhằm khẳng định vị thế và thương 
hiệu của Vietcombank trên địa bàn; 
cũng như góp phần vào sự thành 
công chung của toàn hệ thống 
Vietcombank. q
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kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập 

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Thân gửi: Tập thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh Vietcombank Biên Hòa

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chi nhánh 
Vietcombank Biên Hòa (25/12/2006 – 25/12/2016), Đảng 
ủy - Ban Lãnh đạo Vietcombank thân ái gửi tới toàn thể 
cán bộ, nhân viên đã và đang công tác tại Chi nhánh 
Vietcombank Biên Hòa những lời chúc mừng tốt đẹp nhất! 

Trong chặng đường 10 năm xây dựng và trưởng thành vừa qua, Chi 
nhánh Vietcombank Biên Hòa đã luôn bám sát và thực hiện tốt các 
mục tiêu chiến lược theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Vietcombank. Bằng 
tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự nỗ lực đoàn kết, sáng tạo không 
ngừng, Ban Giám đốc, tập thể cán bộ nhân viên, người lao động Chi 
nhánh đã xây dựng Chi nhánh Vietcombank Biên Hòa ngày một lớn 
mạnh; hằng năm Chi nhánh đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được 
giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ thống Vietcombank 
và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai. 

Ban Lãnh đạo Vietcombank tin tưởng và kỳ vọng Ban Giám đốc cùng 
toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động Chi nhánh Biên Hòa tiếp 
tục nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ Vietcombank, ra sức 
thi đua để gặt hái nhiều thành công to lớn hơn nữa trong giai đoạn tới. 

Chào thân ái!

Kỷ Niệm 10 Năm THàNH lập VieTComBANK BiêN HòA

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Dũng

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH HĐQT

Nghiêm Xuân Thành
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Kỷ Niệm 10 Năm THàNH lập VieTComBANK BiêN HòA

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập 

Vietcombank Biên Hòa 
ra đời ngày 25/12/2006 
dựa trên tiền đề đó, theo 
quyết định của Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Ngân 

hàng Ngoại thương Việt Nam nay 
là Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam. Đội ngũ nhân sự, bộ máy 
tổ chức và khách hàng ban đầu 
của Vietcombank Biên Hòa được 
tiếp quản từ Chi nhánh cấp 2 của 
Vietcombank Đồng Nai.

CHi NHÁNH Trẻ TrêN mộT ĐịA 
BàN NHiều Tiềm NăNg

Đồng Nai là khu vực kinh tế phát 
triển đa dạng, bên cạnh 9 huyện 
thuần nông và 1 thị xã, tỉnh còn 
có thành phố Biên Hòa có dân số 
trên 1 triệu người. Đây cũng là tỉnh 
có trên 30 khu công nghiệp được 
hình thành khá sớm, thu hút được 
nhiều doanh nghiệp FDI và doanh 
nghiệp trong nước. Trong 10 năm 
qua, Đồng Nai luôn là một trong 
những tỉnh đứng đầu cả nước về 
phát triển kinh tế; trong đó nổi 

bật là tăng trưởng GDP hàng năm 
từ 12% đến 14%, doanh  thu xuất 
nhập khẩu trên 30 tỷ USD/năm, tạo 
công ăn việc làm cho hàng trăm 
ngàn lao động trong các khu công 
nghiệp, tổng thu ngân sách hàng 
năm trên 40 ngàn tỷ đồng. 

Vietcombank Biên Hòa ra đời 
vào giai đoạn khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu. Tại Việt Nam, những năm 
2007 -2010, các ngân hàng lớn như 
Vietcombank, Vietinbank cũng phải 
huy động vốn với lãi suất lên đến 
14%/năm, lãi suất vay vốn 16-23%/
năm là điều các start up ngày nay 
“khó tưởng tượng”. Tỷ giá ngoại tệ 
năm 2006 là 16.000 đồng/USD, đến 
2012 đã ở mức 20.800 đồng/USD 
và hiện nay là 22.300 đồng/USD. Sự 
bất ổn của kinh tế vĩ mô giai đoạn 
2012 về trước dẫn đến rất nhiều 
hệ quả không mong muốn cho 
nhiều doanh nghiệp và ngân hàng. 
TP.Biên Hòa có hơn 40 ngân hàng 
TMCP tham gia kinh doanh với 56 

chi nhánh, 92 phòng giao dịch, và 
30 quỹ tiết kiệm. Không chỉ ngân 
hàng nội mà còn có nhiều ngân 
hàng 100% vốn nước ngoài cùng 
tham gia kinh doanh. Hoạt động 
của các ngân hàng trải qua thời kỳ 
cạnh tranh gay gắt kéo dài trên mọi 
phương diện. 

Nhớ lại những ngày đầu mới 
thành lập, bên cạnh các đơn vị 
ngân hàng trên địa bàn Đồng 
Nai đã có nền tảng vững vàng, 
Vietcombank Biên Hòa khởi sự 
chuyển từ hoạt động dịch vụ sang 
hoạt động kinh doanh. Dưới định 
hướng phát triển của Vietcombank 
TW về con người, nguồn vốn, 
công nghệ và cơ sở vật chất…, Chi 
nhánh Biên Hòa sớm chuyển mình 
“tìm đường băng cất cánh”.

DiệN mạo 10 Năm KiNH DoANH.
Để cạnh tranh và tồn tại, 

Vietcombank Biên Hòa chỉ có một 
con đường - tiến lên phía trước. 

Ban giám đốc chi nhánh quán triệt 
cùng đội ngũ nhân viên – nỗ lực 
cố gắng phấn đấu phát triển kinh 
doanh. Chi nhánh mạnh dạn tìm 
khách hàng mới trong khu công 
nghiệp, gạn lọc doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh, hướng đến đối 
tượng khách hàng tiềm năng – đội 
ngũ công nhân tại KCN... Diện mạo 
kinh doanh 10 năm thể hiện qua 
các con số dưới đây:

hoàng mạnh Long – Giám đốc Vietcombank Biên Hòa

hình thành
    và phát triển

Năm 2006, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh mô hình hoạt động của các 
Ngân hàng thương mại, theo đó chấm dứt sự tồn tại của chi nhánh ngân 
hàng cấp 2 - “chi nhánh trực thuộc chi nhánh”. 

Chỉ tiêu

Số liệu hoạt động Tăng trưởng

giai 
đoạn 
2006 
-2011

giai 
đoạn 
2012-
2016

Tỷ lệ 
tăng

Tăng số 
tuyệt 
đối

1. Số dư huy động  vốn 
cuối kỳ (tỷ đồng)

2.507 8.000 311% 5.493

2. Dư nợ cho vay cuối kỳ 
(tỷ đồng)

2.289 6.400 98% 4.111

3. Lợi nhuận trước thuế 
gộp (tỷ đồng)

320 800 250% 480

4. DS Thanh toán XNK 
(triệu USD)

1.319 4.900 371% 3.581

Vietcombank Biên Hòa

Tập thể lãnh đạo và CBNV Vietcombank Biên Hòa
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Sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ 
CNV của Chi nhánh đã mang lại kết 
quả tăng trưởng toàn diện các mặt 
hoạt động qua các năm:

Phát triển được 5 phòng giao 
dịch. Các phòng giao dịch đều áp 
dụng mô hình dịch vụ kết hợp tín 
dụng. Đến 10/2016 các phòng giao 
có tổng số dư huy động là 3.420 tỷ 
đồng, số dư cho vay  1.190 tỷ đồng. 
Đã có 3 phòng đạt chuẩn quy 
mô phòng giao dịch hạng 1 của 
Vietcombank.

Lượng khách hàng doanh nghiệp 
năm 2006 chưa đầy 300 khách 
hàng,  đến 2016 đạt trên 4.750 
khách. Lượng khách hàng cá nhân 
năm 2006 đạt  20 ngàn người, đến 
09.2016 là hơn 250 ngàn khách.

Số dư huy động vốn cuối năm 
2006 là 335 tỷ đồng (chiếm 1% huy 
động của địa bàn Đồng Nai), đến 
2016 đạt mức 8.430 tỷ đồng (chiếm 
5% số dư của địa bàn Đồng Nai). 
Huy động vốn từ cá nhân tăng đều 
dặn trên 20% mỗi năm, hiện đạt 

3.100 tỷ đồng, trong đó gần 50% 
đến từ nguồn tiền gửi của công 
nhân tại KCN.

Dư nợ cho vay từ 357 tỷ đồng 
vào năm 2006 đã tăng lên 6.400 tỷ 
đồng năm 2016, gấp gần 18 lần. 

Đặc biệt, doanh số thanh toán 
xuất nhập khẩu của chi nhánh năm 
2016 cán mốc 1 tỷ USD.

Năng suất lao động ở mức cao, 
tổng lợi nhuận chi nhánh thực hiện 
được trong 10 năm là hơn 1.000 tỷ 
đồng, bình quân trên 1 tỷ đồng/
người/năm.

CoN ĐườNg pHíA TrướC.
Cán bộ CNV của Vietcombank 

Biên Hòa đến 2016 là 138 người, 
trong đó Ban giám đốc 4 người, 25 
người là lãnh đạo của 12 phòng/ 
ban. Lao động của chi nhánh được 
sàng lọc nghiêm túc theo tiêu 
chuẩn của Vietcombank qua các 
thời kỳ. Lao động “ít mà tinh”, những 
con người luôn biết trau dồi đạo 
đức, kiến thức, lao động hết mình 

vì màu cờ sắc áo Vietcombank  – đó 
là yếu tố tạo ra năng suất cao tại chi 
nhánh.

Chặng đường 10 năm phát triển 
đánh dấu sự trưởng thành của 
Vietcombank Biên Hòa, đạt được 
những thành công như hôm nay 
cũng là kết quả của sự quan tâm, 
chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo 
Vietcombank, Ngân hàng Nhà nước 
tỉnh Đồng Nai cùng chính quyền 
địa phương, các đối tác, khách 
hàng, doanh nghiệp...

Những chính sách ổn định kinh tế 
vĩ mô của Chính phủ và của Ngành 
ngân hàng đã phát huy rất tích cực 
trong thời gian qua. Doanh nghiệp, 
doanh gia đang bắt tay chuẩn bị 
cho một chu kỳ phát triển mới. Với 
sự dẫn đắt của Vietcombank – Ngân 
hàng hàng đầu Việt Nam về hiệu 
quả, quy mô và chuẩn mực kinh 
doanh; một diện mạo mới theo 
định hướng của Hội đồng quản trị 
Vietcombank đã và đang nảy nở tại 
chi nhánh Biên Hòa. q

kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày thành lập 

Kỷ Niệm 10 Năm THàNH lập VieTComBANK BiêN HòA

Khi đến với Vietcombank 
Biên Hòa, tôi thấy một 
điều khác lạ. Trụ sở 
ngân hàng nằm giữa 
Khu công nghiệp Biên 

Hòa 2, bao bọc xung quanh là 
những nhà máy sản xuất ô tô, sản 
xuất bản mạch vi tính, cơ sở may 
mặc, cơ khí, hóa chất, gạch ngói … 
Đường vào KCN thật đông đúc, hòa 
trong nắng sớm, những tà áo dài 
Vietcombank lẫn trong trong dòng 
người đổ về các nhà máy, công 
xưởng.

Tòa nhà Vietcombank sơn màu đỏ 
thẫm, ngang tầm hàng cây dầu cao 
cao mát mẻ. Trụ sở có vẻ không sang 
trọng và hào nhoáng bằng ngân 
hàng khác, nhưng khá rộng rãi, sạch 
sẽ và ngăn nắp, mặt sân đủ chỗ cho 

50 xe hơi cùng lúc ra vào. Mái vòm 
cao ngang tòa nhà 2 tầng, thoáng 
mát tiện lợi cho người lao động gửi 
xe máy khi đến giao dịch. Nhìn dòng 
xe luân phiên ra vào, nét mặt anh bảo 
vệ nghiêm nghiêm nhưng thân thiện, 
đang giúp các chị công nhân sắp xe 
máy cho ngay ngắn thẳng hàng, có lẽ 
khách hàng đã không phụ lòng Ngân 
hàng Vietcombank nên lượng người 
đến giao dịch khá đông vui.

Nụ cười cô hướng dẫn viên nơi 
tầng trệt làm tôi chú ý, sau khi giúp 
tôi lấy số thứ tự giao dịch, hướng 
dẫn tôi về quầy số 12 và không quên 
nhắc: “Chị nhớ để ý giúp em, thứ tự 
giao dịch hiện ở hàng dưới màn hình 
tivi, rất tiện để chị vừa xem tin tức và 
đợi đến lượt giao dịch”. Cô giao dịch 
viên còn khá trẻ, tôi hỏi em vào làm 

Vietcombank được mấy năm rồi, 
lượng khách thế này chắc các em vất 
vả. Ngước mắt nhìn tôi, em cười: “Em 
mới ra trường và làm ở đây được 8 
tháng, mỗi ngày giao dịch 200-300 
chứng từ nên cũng quen rồi chị à”.

Muốn tìm hiểu thêm một chút 
việc chuyển tiền cho con đang học 
ở Hà Nội, tôi gặp chị Thủy – Trưởng 
phòng dịch vụ khách hàng, chị cho 
biết: “ Dịch vụ chuyển tiền hiện tại 
rất tiện lợi, chị dùng dịch vụ tại nhà, 
đến ngân hàng hoặc ra máy ATM đều 
được”. Chị Thủy cho biết thêm, chi 
nhánh Vietcombank Biên Hòa hiện có 
hơn 50 máy giao dịch tự động, phân 
bổ khắp các khu công nghiệp: Amata, 
Biên Hòa 2, Long Thành, Loteco, Long 
Đức, Tam Phước. Hệ thống máy ATM 
đặt thành từng cụm 2 đến 6 chiếc, lúc 
nào cũng rút được tiền nên rất được 
công nhân tin dùng. 

Vẫn nghe cô bạn nói rằng, trong 
khu công nghiệp Biên Hòa có chi 
nhánh Vietcombank “được lắm”, hơi 
khuất đường một tí, nhưng nhân 
viên thân thiện và nhiệt tình, dịch 
vụ khá nhanh và chuyên nghiêp. Cô 
bạn tôi hơi “khó tính” mà nói vậy thì 
tôi tin, khi tận mắt chứng kiến, tôi 
cũng cảm nhận Vietcombank Biên 
Hòa thật sự mang đến tiện lợi cho 
khách hàng. Có lẽ vì thế mà những 
doanh nghiệp lớn trong các khu 
công nghiệp, như: Amata, Fujitsu, 
Nec Tokin VN, Proconco, Happy Cook, 
Nippon Paint VN, Tae Kwang Vina, 
Crown, Vina Cafe… đều tin dùng 
dịch vụ của Vietcombank Biên Hòa từ 
nhiều năm nay. 

Tạm biệt chị Thủy, tôi thong thả ra 
về. Lúc này đang là ngày cuối tháng, 
buổi tan tầm ca 3 có đến cả trăm công 
nhân đang xếp hàng tại 12 máy ATM 
trướcTrụ sở chính của chi nhánh - hối 
hả rút tiền. Tôi lại thoáng ý nghĩ, có 
một Ngân hàng nằm trong khu công 
nghiệp - Vietcombank Biên Hòa. q 

Vi LÂm

Vietcombank Biên Hòa:

Ngân hàng nằm trong khu công nghiệp
Nói đến Ngân hàng, người ta nghĩ ngay đến những cơ sở khang trang tọa lạc 
ở trung tâm tài chính hoặc khu dịch vụ văn phòng, nơi những tòa nhà cao 
vượt tầm mắt, những biển hiệu uy nghi, với đội ngũ nhân viên đồng phục 
sang trọng làm việc trong căn phòng đầy tiện nghi hiện đại. 

Lãnh đạo các  phòng của Vietcombank Biên Hòa
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Đồng Nai – nơi “đất 
lành chim đậu”, là tỉnh 
có hàng trăm doanh 
nghiệp lớn hoạt động. 
Những năm qua, công 

nghệ ngân hàng đổi mới, hầu hết 
các doanh nghiệp lớn đều đã trả 
lương qua tài khoản cho người lao 
động. Tại Đồng Nai, dịch vụ rút tiền 
và thanh toán cho người lao động 
là rất quan trọng, đặc biệt ở những 
giai đoạn cao điểm hàng tháng và 
các dịp Lễ, Tết. Thực hiện tốt các 
dịch vụ này là cách tiếp cận thuyết 
phục nhất đối với người lao động 
cho thương hiệu Vietcombank . Ý 
thức được điều đó, Ban giám đốc 
Vietcombank Biên Hòa đã có nhiều 
đầu tư thỏa đáng cho lĩnh vực này.

Việc làm trong khu công nghiệp rất 
phong phú, có người làm phục vụ, 
bảo vệ, có người là kỹ sư, nhân viên 
văn phòng, các nhà quản lý,  những 
người làm chủ công ty…, ai cũng 
là người lao động. Đông đảo nhất 
là công nhân – những người siêng 
năng, có tính kỷ luật, được dẫn dắt 
bởi tổ chức Công đoàn ngày càng 
chuyên nghiệp. 

Tại các khu công nghiệp khu vực 
Biên Hòa và Long Thành lượng người 
làm việc cho các doanh nghiệp FDI 
chiếm tỷ lệ trên 50% tổng số lao 

động. Có những doanh nghiệp công 
nhân lên đến trên 20 ngàn người. 

Một thực tế cần phải nhìn nhận là 
những năm qua, chi phí huy động 
vốn cao, một số Ngân hàng quá khôn 
ngoan, tính toán với công nhân như 
làm toán. Họ tìm mọi cách mời mở 
tài khoản, phát hành thẻ ATM, cho 
vay trả góp… nhưng phục vụ thì hạn 
chế đặt máy ATM, tiết kiệm tồn quỹ 
trong máy ở mức tối thiểu để khách 
hàng rút tiền ở máy ngân hàng bạn, 
nhằm giảm bớt chi phí cho ngân 
hàng mình. 

Vietcombank Biên Hòa “tính toán” 
với người công nhân bằng niềm tin. 
Người công nhân thu nhập chưa cao, 
nhưng theo thời gian, đời sống của 
họ sẽ không ngừng được cải thiện 
và luôn cần những ngân hàng như 
Vietcombank.

Vietcombank Biên Hòa đã triển 
khai 50 máy ATM, chiếm 15,3% 
lượng máy rút tiền tự động trong 
toàn tỉnh Đồng Nai. Điểm ATM của 
Vietcombank Biên Hòa luôn đông 
khách. Với lượng giao dịch qua ATM 
đạt 7.000 tỷ đồng một năm. Trong số 
giao dịch này có đến gần 50% lượng 
giao dịch là đang phục vụ khách 
hàng của các ngân hàng bạn. ATM 
của Vietcombank Biên Hòa luôn được 
tiếp quỹ đầy đủ kịp thời, hệ thống 

mạng thông suốt, bảo mật tốt và an 
toàn cho người dùng.

Vietcombank Biên Hòa là đơn vị 
coi trọng nghiệp vụ ngân hàng bán 
lẻ. Trong 5 năm từ 2011-2015, chi 
nhánh đã phát hành được 2.497 thẻ 
tín dụng, tăng gần 6 lần so với giai 
đoạn 2006-2010. Doanh số thanh 
toán thẻ tín dụng quốc tế bình 
quân tăng 23,4%/năm. Mở rộng hệ 
thống máy POS tại các sân golf,  siêu 
thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm, 
cửa hàng…; doanh số thanh toán 
hàng năm đạt 140 tỷ đồng. Dịch vụ 
internet banking, mobile banking 
đang được người lao động ưa 
chuộng và sử dụng rộng rãi, lượng 
dịch vụ này tăng trưởng 18% mỗi 
năm

Người lao động được sử dụng 
rất nhiều tiện ích huy động vốn của 
Vietcombank. Nguồn vốn huy động 
tại chỗ của chi nhánh qua các năm 
không ngừng tăng trưởng, tốc độ 
tăng bình quân 2012-2016 đạt 26,2%.  
Đến tháng 10/2016, vốn huy động tại 
chi nhánh đạt 8.100 tỷ đồng trong đó 
45% là nguồn huy động được từ khu 
vực dân cư. 

Lĩnh vực tín dụng tiêu dùng của 
chi nhánh đang góp phần nâng cao 
chất lượng cuộc sống của người lao 
động: cho vay mua nhà, mua xe, hỗ 
trợ con em đi du học…, đang chiếm 
một phần quan trọng trong dư nợ 
bán lẻ của chi nhánh. Tín dụng bán lẻ 
được đánh giá là an toàn, tăng trưởng 
bình quân trong 5 năm đạt 30%. Đến 
tháng 9/2016, dư nợ tín dụng bán lẻ 
đạt 2.454 tỷ đồng. 

Để phục vụ khách hàng tốt 
hơnVietcombank Biên Hòa luôn coi 
trọng tính đồng bộ, đơn giản, công 
khai, minh bạch trong kinh doanh, tạo 
thuận lợi tối đa cho khách hàng, đặc 
biệt là người lao động. Việc triển khai 
bộ quy chuẩn văn hóa Vietcombank 
đến cán bộ công nhân viên, đã góp 
phần quan trọng nâng cao chất lượng 
phục vụ bán lẻ, khách hàng tin tưởng 
hơn, gắn bó hơn, và giới thiệu ngày 
càng nhiều khách hàng mới cho 
Vietcombank Biên Hòa.  q

vietcombank 
biên hòa 
“tính toán” 
với người 
công nhân 
bằng niềm tin. 
người công 
nhân thu nhập 
chưa cao, 
nhưng theo 
thời gian, đời 
sống của họ sẽ 
không ngừng 
được cải thiện 
và luôn cần 
những ngân 
hàng như 
vietcombank.

Thanh TÂm – TP.KHBL Vietcombank Biên hòa

Vietcombank Biên Hòa:

Địa chỉ Ngân hàng
   cho người lao động
Nhắc đến dịch vụ bán lẻ, Vietcombank đang nhắm đến là ngân hàng số 1 Việt Nam về lĩnh vực này.  
Cùng chung tay hướng đến mục tiêu của hệ thống, Vietcombank Biên Hòa phấn đấu là một trong 
những địa chỉ Ngân hàng phục vụ người lao động trên địa bàn Đồng Nai, với các dịch vụ đa dạng,  
uy tín và tiện lợi.
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Thương hiệu Vietcombank 
Biên Hòa không chỉ là 
mạng lưới tốt, thương 
hiệu mạnh, cơ sở vật chất 
dồi dào…, mà còn đến từ 

thái độ phục vụ thân thiện, minh 
bạch trong kinh doanh, linh hoạt 
trong xử lý, đáp ứng tốt nhu cầu 
của khách hàng. Có thể nói, giá 
trị niềm tin đã làm nên sự thành 
công của chi nhánh Vietcombank 
Biên Hòa trong suốt quá trình phát 
triển. Với một lượng lao động khá 
khiêm tốn, 10 năm qua Chi nhánh 
đã có sự phát triển vượt bậc. Đến 
năm 2016, lượng khách hàng lên 
đến hơn 300 ngàn cá nhân và 4.750 
pháp nhân – là con số không hề 
nhỏ trong bối cảnh cạnh tranh gay 
gắt với hàng chục chi nhánh ngân 
hàng trên cùng địa bàn.

Giữ uy tín – nói thì dễ nhưng làm 
rất khó. Giữ lời hứa với khách hàng 
không chỉ đơn thuần là ý chí của lãnh 
đạo và nhân viên, mà còn phải bằng 
lý trí, kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ 
trước khi làm việc với khách hàng. 
Phải hiểu khách hàng, biết những 
nhu cầu của đối tác, khả năng của 
khách hàng để đáp ứng các điều 

kiện quy định của Vietcombank. Hứa 
những điều quá nhỏ thì không đáp 
ứng được nhu cầu của khách hàng, 
hứa điều to tát quá để rồi không làm 
được – thì rất dễ mất uy tín. Để giữ 
gìn mối quan hệ lâu dài với khách 
hàng, Chi nhánh Biên Hòa luôn 
quan tâm đặt quyền lợi của Doanh 
nghiệp ngang hàng với lợi ích của 
Vietcombank. 

Phục vụ FDI, ngân hàng phải đặt 
chữ tín lên trên một bậc, bởi vì FDI 
là người khách mới mẻ về văn hóa, 
đi đến từ phương xa, và đã quen với 
dịch vụ của các Ngân hàng chuyên 
nghiệp tầm quốc tế. 10 năm qua đi, 
lượng khách hàng FDI sử dụng dịch 
vụ của Vietcombank ngày càng tăng, 
một số khu công nghiệp trên 80% 
lượng doanh nghiệp FDI sử dụng 
dịch vụ của Vietcombank Biên Hòa. 

Vietcombank cạnh tranh không 
chỉ bằng sự tận tụy phục vụ mà còn 
bằng sự minh bạch, tôn trọng quy 
luật thị trường. Một số ngân hàng lôi 
kéo khách hàng FDI bằng lợi ích ngắn 
hạn: như huy động tiền gửi lãi suất 
cao, cho vay lãi suất siêu rẻ (rẻ hơn 
cả lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn huy 
động được), kèm theo những lợi ích 

khác. Chúng tôi hiểu, doanh nghiệp 
FDI rất thông thái, những địa chỉ 
Ngân hàng tin cậy, nhắm đến lợi ích 
lâu dài mới là đối tác ưu tiên lựa chọn.

Chữ tín của Chi nhánh được nuôi 
dưỡng và hỗ trợ hết mình từ hệ 
thống Vietcombank – một ngân hàng 
rất uy tín. Cơ chế quản trị đổi mới, 
nguồn lực dồi dào, sản phẩm chuẩn 
mực, chính sách thông thoáng, đang 
mở đường cho sự phát triển. Trong 
những năm qua Vietcombank Biên 
Hòa được sự quan tâm động viên 
rất lớn từ Vietcombank Trung ương, 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng 
Nai và chính quyền địa phương các 
cấp. Thu nhập của người lao động 
được nâng cao rõ rệt, nhiều tập thể, 
cá nhân của Chi nhánh được khen 
thưởng: danh hiệu Chiến sĩ thi đua 
cấp tỉnh, cấp ngành, bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ, Cờ thi đua, Tập 
thể lao động xuất sắc… càng củng 
cố thêm hình ảnh  của Vietcombank 
Biên Hòa. 

Chung tay góp sức với cộng 
đồng, gây dựng niềm tin trong xã 
hội làm con người của Vietcombank 
hoàn thiện hơn. Tập thể cán bộ 
Vietcombank Biên Hòa đã hưởng ứng 
tích cực các phong trào: khuyến học, 
ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ 
đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, 
quỹ tình nghĩa ngân hàng..., đồng tài 
trợ với Ngân hàng Mizuho ủng hộ xây 
hệ thống nước lọc cho Trường tiểu 
học Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, chung 
tay cùng Amata Đồng Nai, cùng 
Taekuang Vina  làm từ thiện... Trong 
10 năm qua cán bộ nhân viên đóng 
góp đạt trên 1.200 triệu đồng để chia 
sẻ với cộng đồng.

Chọn lựa một ngân hàng để thiết 
lập quan hệ giao dịch ngày nay 
không chỉ nằm ở chỗ ngân hàng đó 
cung ứng được dịch vụ gì, mà còn ở 
thái độ chuyên nghiệp và tinh thần 
phục vụ hết lòng vì khách hàng và 
vì xã hội tiến bộ. Doanh nghiệp Việt 
Nam đang hướng đến những chuẩn 
mực hội nhập quốc tế, đây cũng 
chính là điều mà Vietcombank Biên 
Hòa tiếp tục đặt ra trong hướng phát 
triển của những năm sắp tới. q

10 năm qua 
đi, lượng 
khách hàng 
Fdi sử dụng 
dịch vụ của 
vietcombank 
ngày càng 
tăng, một 
số khu công 
nghiệp trên 
80% lượng 
doanh nghiệp 
Fdi sử dụng 
dịch vụ của 
vietcombank 
biên hòa.

TÚ Linh – TP.KHDN Vietcombank Biên Hòa

Xây dựng chữ tín 
với khách hàng FDI
Trải qua 10 năm phấn đấu không nghỉ, đến nay Vietcombank Biên Hòa đã có một quá trình phát triển liên 
tục, lớn mạnh về quy mô, phục vụ tốt nhu cầu đa dạng của khách hàng. Địa bàn hoạt động của Chi nhánh 
là tỉnh Đồng Nai, trong đó trọng tâm gồm thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành. Đây là khu vực kinh tế 
tương đối phát triển, có nhiều doanh nghiệp vốn FDI đặt nhà máy sản xuất. Đồng hành cùng doanh nghiệp, 
Vietcombank Biên Hòa đang trở thành một đối tác tin cậy để khách hàng sử dụng dịch vụ, gửi tiền, vay vốn... 
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dựng và phát triển đã tạo dựng nên 
một Vietcombank TP.HCM lớn mạnh 
về quy mô, chuẩn mực về hoạt động, 
hiệu quả kinh doanh được thể hiện 
qua những con số ấn tượng: Huy 
động vốn đạt trên 81 ngàn tỷ đồng; 
Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 
60 ngàn tỷ đồng; Nợ xấu chỉ trên 1% 
tổng dư nợ; Lợi nhuận trên 2.000 
tỷ đồng trong năm 2015. Tổng số 
khách hàng có quan hệ và thiết 
lập giao dịch là trên 700.000 khách 
hàng. Chính những con số đó đã đưa 
Vietcombank TP.HCM trở thành chi 
nhánh ngân hàng thương mại đứng 
đầu ngành ngân hàng trên địa bàn 
thành phố, là chi nhánh đóng góp 
lớn nhất về quy mô, hiệu quả trong 
hệ thống ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam.

Đánh giá về những thành tựu và 
đóng góp của Vietcombank TP.HCM, 
ông Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên BTV 
Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. 
HCM cho rằng: những con số ấn 
tượng của Vietcombank TP.HCM 
đã được làm đẹp thêm bởi những 
hoạt động an sinh xã hội hết sức có 
ý nghĩa của chi nhánh như: đồng 
hành cùng chương trình “Tết làm 
điều hay vì nông dân nghèo thành 
phố”; đóng góp xây dựng 437 căn 

nhà tình thương; gần 2.000 bồn 
chứa nước sạch cho dân nghèo; 
2.700 suất học bổng cho các em 
học sinh nghèo vượt khó học tập...; 
“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi 
xin ghi nhận tấm lòng của lãnh đạo, 
CBNV Vietcombank TP.HCM và mong 
rằng Vietcombank TP.HCM tiếp tục 
đồng hành cùng thành phố trong 
việc chăm lo đồng bào nghèo và 

sự nghiệp phát triển toàn diện của 
TP.HCM” - ông Trần Vĩnh Tuyến nhấn 
mạnh.

Ông Tô Duy Lâm - Giám đốc NHNN 
Việt Nam - CN TP.HCM bày tỏ: “Tại 
buổi lễ đầy cảm xúc này, chúng ta 
tự hào về thương hiệu Vietcombank 
nói chung và Vietcombank TP.HCM 
nói riêng, tự hào về quá trình hình 
thành và phát triển với quy mô liên 
tục tăng trưởng và tăng trưởng cao 
trong suốt 40 năm qua, trở thành 
chi nhánh lớn nhất, chiếm thị phần 
lớn trong hệ thống Vietcombank với 
những đóng góp quan trọng cho sự 
phát triển của TP.HCM. Thành quả đó 
hội tụ từ chặng đường phát triển của 
Vietcombank TP. HCM gắn với mỗi 
giai đoạn phát triển của nền kinh tế”.

Nhân sự kiện nhiều ý nghĩa này, 
đại diện lãnh đạo Vietcombank, ông 
Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc 
đã trao biểu trưng tài trợ 10 tỷ đồng 
“Vì sự nghiệp giáo dục của TP.HCM” 
cho đại diện lãnh đạo thành phố - 
một nghĩa cử nhân văn cao đẹp mà 
Vietcombank muốn dành cho thế hệ 
trẻ, những chủ nhân tương lai của xã 
hội như một lời nhắn nhủ, gửi gắm 
niềm tin vào sự phồn thịnh và phát 
triển TP.HCM nói riêng cũng như của 
đất nước nói chung.

Đào nguyễn Tấn PháT – Vietcombank Hồ Chí Minh

VIeTCoMBANK THàNH PHố Hồ CHí MINH 

Kỷ niệm 40 năm thành lập
Chiều ngày 28/10/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Vietcombank TP.HCM) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành 
lập (01/11/1976 – 01/11/2016 ). Buổi lễ đã diễn ra với nhiều ý nghĩa và cảm xúc, tái hiện lịch sử 40 
năm hình thành, phát triển vượt bậc của Vietcombank TP.HCM.  

Tham dự sự kiện có Phó GS 
- Tiến sỹ Huỳnh Thành Đạt 
- Ủy viên BCH TW Đảng 
-  Đại biểu Quốc hội, 
Thành ủy viên TP HCM, 

Phó GĐ phụ trách Đại học quốc gia 
TP HCM; Ông Vũ Viết Ngoạn - Chủ 
tịch Ủy ban Giám sát Tài chính 
quốc gia, nguyên Tổng giám đốc 
Vietcombank; Ông Nguyễn Phước 
Thanh - Ủy viên ban cán sự Đảng, 
Phó Thống đốc NHNN, nguyên 
Tổng giám đốc Vietcombank; Ông 
Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Ban 
thường vụ Thành ủy -  Phó Chủ 
tịch UBND TP. HCM; Bà Nguyễn Thị 
Hồng - nguyên Phó Chủ tịch UBND 
TP. HCM; Ông Tô Duy Lâm - Giám 

đốc NHNN Việt Nam - CN TP.HCM; 
Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy 
viên BCH Đảng bộ khối Doanh 
nghiệp  TW, Bí Thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank; Ông 
Phạm Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, 
Tổng giám đốc Vietcombank; 
cùng hơn 1.000 quý quan khách 
nguyên là lãnh đạo Vietcombank 
cũng như của chi nhánh, các cán 
bộ hưu trí, lãnh đạo các tập đoàn, 
doanh nghiệp - những khách hàng 
truyền thống và thân thiết của 
Vietcombank TP.HCM; các ông/
bà thành viên HĐQT, Ban điều 
hành Vietcombank, Giám đốc các 
chi nhánh Vietcombank trên toàn 
quốc; Ban Giám đốc và toàn thể 

CBNV Vietcombank TP.HCM.
Là chi nhánh đầu tiên của hệ thống 

Vietcombank, được thành lập ngày 
1/11/1976, sau 40 năm đồng hành, 
phát triển cùng thành phố cũng 
như kinh tế đất nước, Vietcombank 
TP.HCM không ngừng mở rộng quy 
mô, tầm vóc, phát huy tốt các giá trị 
nền tảng, nâng cao chất lượng hoạt 
động, luôn xứng đáng là “cánh chim 
đầu đàn” về mọi mặt trong toàn hệ 
thống Vietcombank.

Thay mặt gần 1.200 CBNV của chi 
nhánh, bà Trương Thị Thuý Nga - Phó 
Tổng giám đốc Vietcombank kiêm 
Giám đốc chi nhánh TP.HCM đã gửi 
lời tri ân đến các thế hệ Vietcombank 
qua các thời kỳ. “Kế thừa những giá trị 
tốt đẹp của tiền nhân, các thế hệ tiếp 
nối của chi nhánh luôn trân trọng, 
biết ơn và phát huy hơn nữa bằng 
thái độ sống, làm việc tích cực, kết nối 
bền chặt bằng tình thương yêu, tạo 
ra nguồn năng lượng mạnh mẽ để 
hướng đến thành công vững bền của 
chi nhánh” - bà Trương Thị Thúy Nga 
khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm 
Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ 
khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
cho biết: Được thành lập sau ngày 
giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước, Vietcombank TP. HCM 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. Lịch sử 40 năm xây 

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại buổi lễ 
 Ảnh: Thế Dương

Bà Trương Thị Thuý Nga - Phó TGĐ Vietcombank kiêm Giám đốc chi nhánh 
TP.HCM phát biểu tại buổi lễ Ảnh: Thế Dương

Bà Trương Thị Thuý 
Nga - Phó TGĐ 
Vietcombank kiêm 
Giám đốc chi nhánh 
TP.HCM (đứng giữa) 
tặng quà tri ân cho 
các đồng chí lãnh đạo 
Vietcombank qua các 
thời kỳ
 Ảnh: Thế Dương
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Do ảnh hưởng của hoàn 
lưu áp thấp nhiệt đới, 
từ ngày 13 đến ngày 
16 tháng 10 năm 2016 
trên địa bàn các tỉnh 

Bắc miền Trung nói chung, đặc biệt 
là hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình 
nói riêng có mưa rất to, kết hợp 
với việc xả lũ một số hồ trong khu 
vực nên đã gây ra tình trạng ngập 
úng nhiều vùng. Đơn cử tại huyện 

Thạch Hà thuộc tỉnh Hà Tĩnh có 
3.335 nhà dân, nhiều trường học, 
trạm y tế, công sở, trang trại bị 
ngập nước, 105 tấn lương thực bị 
ướt, một lượng lớn gia súc, gia cầm, 
thủy sản bị lũ cuốn trôi… Với tinh 
thần tương thần tương ái, hưởng 
ứng lời kêu gọi của các Ngành, 
các cấp, đặc biệt là theo kêu gọi 
của Thống đốc NHNN, Công đoàn 
Vietcombank đã kêu gọi người lao 

động toàn hệ thống quyên góp 
ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương/01 
cán bộ, qua đó với hơn 14.000 
người lao động đã ủng hộ được 4,5 
tỷ đồng. Từ nguồn ủng hộ, quyên 
góp này, Vietcombank đã trích ủng 
hộ như sau: (i) Ủng hộ 01 ngày 
lương qua Công đoàn ngành Ngân 
hàng với số tiền 2,1 tỷ đồng; (ii) 
Ủng hộ 02 tỉnh bị thiệt hại nặng do 
lũ là Quảng Bình và Hà Tĩnh, mỗi 

tỉnh 1,1 tỷ đồng; (iii) Ủng hộ tỉnh 
Quảng Trị (bị thiệt hại nhẹ hơn), số 
tiền 200 triệu đồng. Ngoài ra, Công 
đoàn Vietcombank còn trích Quỹ 
Xã hội từ thiện ủng hộ lũ lụt cho 
Quảng Bình, Hà Tĩnh (thông qua 
Báo Tiền Phong) số tiền 200 triệu 
đồng (mỗi tỉnh 100 triệu đồng).

Với mong muốn được gặp mặt, 
chia sẻ và động viên sự mất mát 

to lớn của nhân dân các tỉnh, ngày 
2/11/2016, thừa ủy quyền của 
Ban lãnh đạo, Đoàn công tác của 
Vietcombank do đồng chí Đào 
Minh Tuấn – Phó TGĐ, Chủ tịch 
Công đoàn và đồng chí Trần Phúc 
Cường, Phó chủ tịch Thường trực 
Công đoàn dẫn đầu đã trực tiếp 
vào Quảng Bình và Hà Tĩnh trao 
tặng cứu trợ:

+ Tại tỉnh Quảng Bình, ngoài 
100 triệu ủng hộ qua báo Tiền 
Phong, 250 triệu do người lao động 
Vietcombank tại các chi nhánh 
Quảng Bình, Hưng Yên, Quảng 
Ninh, Bắc Ninh ủng hộ trực tiếp từ 
trước, Đoàn công tác đã trao thêm 
1,1 tỷ đồng nâng tổng số tiền hỗ 
trợ từ Vietcombank cho địa phương 
là 1 tỷ 450 triệu đồng; 

+Tại tỉnh Hà Tĩnh, ngoài 100 
triệu ủng hộ qua báo Tiền Phong, 
500 triệu do người lao động 
Vietcombank Sở giao dịch ủng hộ 
và 50 triệu do Vietcombank Hà Tĩnh 
và Thanh Xuân ủng hộ trực tiếp, 
Đoàn công tác đã trao thêm 1,1 tỷ 
đồng nâng tổng số tiền  hỗ trợ từ 
Vietcombank cho địa phương là 1 
tỷ 750 triệu đồng.

Như vậy, qua nhiều hình thức hỗ 
trợ, Vietcombank đã ủng hộ hỗ trợ 
đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung 
5,5 tỷ đồng.

Vì điều kiện Đoàn công tác 
không thể lưu trú dài ngày, Phó 
Tổng giám đốc Đào Minh Tuấn – 
Chủ tịch Công đoàn Vietcombank 
cũng đã giao nhiệm vụ cho Giám 
đốc và Chủ tịch CĐ của 02 chi 

VPCĐ

5,5 tỷ đồng đã đến với nhân dân 
bị ảnh hưởng lũ lụt miền Trung

Phó TGĐ Vietcombank Đào Minh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) trao biển cứu trợ tượng trưng cho ông Hà Văn Thạch – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh ( thứ 5 từ phải sang)

Phó TGĐ Vietcombank Đào Minh Tuấn (thứ 5 từ trái sang) trao biển cứu trợ tượng trưng cho ông Trần Văn Tuân - 
Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch MTTQ tỉnh, Trưởng Ban cứu trợ tỉnh Quảng Bình (thứ 4 từ phải sang)

Đại diện Vietcombank Hà Tĩnh và Báo Tiền phong tặng quà tại xã Thạch Lâm

60 61Số 11/2016 Số 11/2016 



nhánh Quảng Bình, Hà Tĩnh tiếp tục 
triển khai, phối hợp với MTTQ và cơ 
quan hữu quan của 2 tỉnh tổ chức 
trao cứu trợ trực tiếp cho người 
dân vũng lũ.

Như đã thông tin trước đây, 
nhằm kịp thời hỗ trợ tại địa bàn 
vùng lũ, ngay từ chiều ngày 
17/10/2016, Vietcombank Hà Tĩnh 
và Vietcombank Thanh Xuân (Hà 
Nội) tổ chức trao quà cứu trợ khẩn 
cấp cho người dân vùng lũ tại 2 xã 
Hương Thuỷ và Hương Đô (huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). 150 suất 
quà bao gồm mì tôm, thịt hộp, 
dầu ăn, thuốc y tế...(mỗi suất quà 
trị giá 300 ngàn đồng) đã được 
trao tận tay cho bà con nhân dân 
2 xã Hương Thuỷ và Hương Đô 
(Hương Khê). Trong đó 50 suất cho 
xã Hương Thuỷ và 100 suất cho xã 
Hương Đô. Thời điểm đó, tuy thời 
tiết đã hửng nắng nhưng nhiều 
xóm thuộc 2 xã còn đang bị cô 
lập bởi nước lũ. Sau hơn 1 tiếng 
đồng hồ di chuyển bằng thuyền cỡ 
lớn qua sông Ngàn Sâu, đoàn của 
các chi nhánh đã đến và trao tận 
tay những món quà cứu trợ khẩn 
cấp cho những hộ dân đang sống 
chung với lũ. Ngày 21/10/2016,  
Vietcombank Hà Tĩnh đã phối hợp 
với Báo Tiền phong và Tỉnh đoàn 
Hà Tĩnh  trao 100 suất quà (mỗi 
suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt) 
từ nguồn hỗ trợ 200 triệu mà Công 
đoàn Vietcombank ủng hộ ở trên 

cho nhân dân bị ảnh hưởng lũ lụt 
tại 02 xã Thạch Tân và xã Thạch 
Lâm, huyện Thạch Hà nhằm chia sẻ 
với những khó khăn, mất mát của 
bà con nhân dân; đồng thời động 
viên, hỗ trợ nhân dân khắc phục 
thiệt hại do lũ lụt gây ra. 

Ông Phan Viết Phong - Giám đốc 
Vietcombank Hà Tĩnh chia sẻ: «Đây 

là những món quà thiết thực của 
doanh nghiệp nhằm kịp thời cứu 
trợ cho các hộ gia đình trong thời 
gian chờ nước rút. Đồng thời thể 
hiện tấm lòng của các cán bộ công 
nhân viên với mong muốn người 
dân sớm vượt qua khó khăn, ổn 
định cuộc sống».

Còn với Vietcombank Quảng 
Bình, Chi nhánh đã kêu gọi toàn 
thể cán bộ chi nhánh đóng góp để 
ủng hộ với số tiền 100 triệu đồng. 
Và ngày 19/10/2016, Vietcombank 
Quảng Bình đã phối hợp với Đảng 
ủy khối Doanh nghiệp, Ủy ban mặt 
trận huyện Lệ Thủy và Ủy Ban mặt 
trận Thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình 
đã thăm hỏi, động viên và trao quà 
cho bà con vùng bị thiệt hại do 
lũ lụt.  234 suất quà, mỗi suất 300 
ngàn đồng bao gồm gạo, muối, 
dầu ăn, mỳ chính, nước mắm và 
các loại thuốc men cần thiết đã 
được trao tặng trực tiếp cho các 
hộ gia đình tại 2 thôn Tân Lệ - xã 
An Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh 
Quảng Bình và thôn Công Hòa - 
Thị xã Ba Đồn – tỉnh Quảng Bình 
trong đợt này. Ngày 26/10/2016 , 
Vietcombank Quảng Bình cũng đã 
phối hợp với Báo Tiền Phong triển 
khai cứu trợ cho gần 200 hộ dân 
tại thôn Minh Trường và thôn Thái 
Hòa của xã Quảng Minh - thị xã Ba 
Đồn từ nguồn hỗ trợ 100 triệu mà 
Vietcombank ủng hộ qua báo.

Đây là hoạt động thiết thực, ý 
nghĩa nhằm phát huy tinh thần 
“tương thân tương ái”, “một miếng 
khi đói bằng một gói khi no” cùng 
chung sức giúp đỡ người dân vùng 
bị thiên tai lũ lụt, đồng thời góp 
phần giúp đồng bào các vùng bị 
thiên tai giải quyết kịp thời vấn đề 
thiếu lương thực, thuốc men sau 
bão lũ; giúp đồng bào các tỉnh bị 
ảnh hưởng sớm ổn định đời sống.

Đáp lại tình cảm tốt đẹp của 
Vietcombank nói chung, của CBNV 
Vietcombank Hà Tĩnh, Quảng 
Bình và các chi nhánh khác của 
Vietcombank nói riêng, bà con 
nhân dân và chính quyền tại các 
địa phương đã trân trọng cảm ơn 
tình cảm quý báu của các đơn vị 
dành cho địa phương. qĐại diện Vietcombank Hà Tĩnh và Báo Tiền phong tặng quà tại xã Thạch Tân

Đại diện Vietcombank Hà Tĩnh và Báo Tiền Phong thăm và tặng quà gia đình bị 
ảnh hưởng lũ lụt
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Ngày 12/11/2016, 
Trường ĐH Kinh tế 
Quốc dân đã long 
trọng tổ chức Lễ kỷ 
niệm 60 năm thành 

lập trường và đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Nhất (lần 
2). Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn 
Xuân Phúc - Ủy viên BCT,Thủ tướng 
Chính phủ; GS.TS Phùng Xuân 
Nhạ - UV TW Đảng, Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT cùng các đồng chí lãnh 
đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, 
Ban, Ngành, Đoàn thể, Cơ quan TƯ 
và địa phương; các tập đoàn doanh 
nghiệp, các đơn vị đối tác trong và 
ngoài nước của trường ĐH Kinh 
tế Quốc dân trong thời gian qua. 
Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank) 
với tư cách là nhà tài trợ Kim cương 
có ông Phạm Thanh Hà - Phó Tổng 
giám đốc; ông Trần Phúc Cường 
- Phó Chủ tịch thường trực Công 
đoàn tham dự và nhận kỷ niệm 
chương của Ban tổ chức.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt 
Đảng và Chính phủ biểu dương 
các thế hệ thầy và trò Trường Đại 
học Kinh tế Quốc dân về những 
đóng góp trong 60 năm qua. Thủ 
tướng mong trường tiếp tục cố 
gắng phát huy những thành tựu 
đã đạt được trong điều kiện phát 
triển mới của đất nước. Thủ tướng 
cũng mong muốn trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân đi đầu và có đóng 
góp thiết thực vào tạo lập hệ sinh 
thái khởi nghiệp và vào xây dựng 
quốc gia khởi nghiệp; trường cần 
đẩy mạnh triển khai thực hiện mô 
hình trường công lập tự chủ, đây 
là chìa khóa nâng cao chất lượng 
giáo dục…Cũng tại buổi lễ, ông 
Phạm Thanh Hà - Phó Tổng giám 
đốc Vietcombank vinh dự nhận kỷ 
niệm chương của Ban lãnh đạo nhà 
trường đối với sự đóng góp của 
Vietcombank vì sự nghiệp giáo dục 
của nhà trường trong những năm 
qua.   

Trong suốt quá trình phát triển 
hơn 50 năm qua, Vietcombank 
luôn là đơn vị đi đầu trong công 

tác an sinh xã hội và việc tham gia 
tích cực vào các công trình ASXH 
không chỉ thể hiện trách nhiệm của 
Vietcombank với cộng đồng mà 
còn là nguyện vọng chung của tập 
thể cán bộ nhân viên Vietcombank. 
Thấu hiểu rằng “Hiền tài là nguyên 
khí quốc gia”, lứa tuổi học sinh, sinh 
viên sẽ là những chủ nhân tương 
lai của đất nước, kể từ khi thành lập 
đến nay Vietcombank đã tham gia 
sáng lập và ủng hộ các Quỹ Khuyến 
học - Khuyến tài và tài trợ hàng 
trăm tỷ đồng xây dựng các trường 
học khắp cả nước.

Với việc đồng hành cùng với 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
thông qua việc mua sắm trang thiết 
bị và đồ dùng học tập với số tiền 5 
tỷ đồng, Vietcombank mong muốn 
cùng với nhà trường xác định sứ 
mệnh là cung cấp cho xã hội các 
sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, tư vấn, ứng dụng và chuyển 
giao công nghệ chất lượng cao, 
có thương hiệu và danh tiếng, đạt 
đẳng cấp khu vực và quốc tế về lĩnh 
vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh 
doanh, góp phần quan trọng vào 
sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa đất nước trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế thế giới.

Được biết, nhân dịp kỷ niệm 60 
năm thành lập, hưởng ứng lời kêu 
gọi của Nhà trường   về xây dựng 
mới, nâng cấp một số hạng mục 
cơ sở vật chất nhằm không ngừng 
nâng cao chất lượng đào tạo và tạo 
điều kiện, môi trường học tập tốt 
hơn cho các em sinh viên, các cựu 
sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân 
đang làm việc tại Vietcombank đã 
tích cực tham gia đóng góp để xây 
dựng tối thiểu 01 phòng học đạt 
chuẩn. q

ĐứC nam

Tài trợ 5 tỷ đồng vì sự nghiệp giáo dục 
cho trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ông Phạm Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc Vietcombank ( thứ 2 từ trái sang) nhận kỷ niệm chương từ Ban lãnh đạo nhà trường
 Ảnh: Đức Nam
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Với truyền thống tương 
thân tương ái, hỗ trợ 
các hộ gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn trong 
cuộc sống về nhà ở, được 

sự quan tâm của các cấp lãnh đạo 
và chính quyền địa phương, sáng 
ngày 27/10/2016, Vietcombank Bình 
Dương đã phối hợp cùng Phòng Lao 
động & Thương binh - Xã hội huyện 
Bắc Tân Uyên tổ chức trao tặng 3 
căn nhà đại đoàn kết cho các hộ đối 
tượng hộ nghèo, khó khăn về nhà ở 

gồm các hộ: bà Lê Thị Hội (SN 1950) ở 
ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ; ông Đoàn 
Văn Tiết (SN 1946), ấp Cây Dầu, xã 
Hiếu Liêm và hộ bà Nguyễn Thị Hai 
(SN 1941) ở ấp 4, xã Lạc An. 3 căn nhà 
được xây dựng mỗi căn có diện tích  
gần 50m2, với kết cấu tường tô, mái 
tôn, nền lát gạch men... Tổng giá trị 
xây dựng mỗi căn từ 50 đến 70 triệu 
đồng, trong đó Vietcombank Bình 
Dương tài trợ kinh phí xây dựng 50 
triệu đồng.

Đây là hoạt động xã hội thường 

xuyên, thiết thực, có ý nghĩa nhân 
văn sâu sắc, nằm trong chương trình 
tài trợ an sinh xã hội năm 2016 của 
Vietcombank Bình Dương trên địa 
bàn tỉnh Bình Dương. Trong 2 tháng 
cuối năm sắp tới, Vietcombank 
Bình Dương sẽ tiếp tục trao tặng 
11 căn nhà đại đoàn kết và 1 nhà 
tình thương với tổng giá trị 580 
triệu đồng cho các hộ gia đình trên 
địa bàn TP Thủ Dầu Một, thị xã Tân 
Uyên, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương và tỉnh Cà Mau. q

Bà Đặng Thị Hương - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc (hàng đầu, thứ 5 từ phải sang), đại diện Vietcombank Bình Dương trao Quyết định tặng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Đoàn Văn Tiết 
 Ảnh: Nguyễn Minh Tới

Trên cơ sở đề xuất của 
Ban chỉ đạo Tây Nguyên, 
nhằm tạo điều kiện 
làm ăn ban đầu cho 
người nghèo, cải thiện 

đời sống, thu hẹp khoảng cách 
giữa miền núi và miền xuôi; Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) thống nhất 
chủ trương tài trợ 100 con bò cho 
các hộ nghèo huyện Sơn Hà, tỉnh 
Quảng Ngãi. Ngày 16/11/2016, tại 
thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh 
Quảng Ngãi, Vietcombank Quảng 
Ngãi đã phối hợp cùng UBND, 
UBMTTQ huyện Sơn Hà tổ chức 
trao tặng bà con nghèo huyện Sơn 
Hà 100 con bò cái giống sinh sản 
cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu 
số nghèo thuộc các xã vùng cao, 

huyện Sơn Hà, gồm: Sơn Thượng, 
Sơn Bao, Sơn Trung, Sơn Hải, Sơn 
Thuỷ, Sơn Kỳ, Sơn Ba với tổng trị giá 
là 1,5 tỷ đồng từ nguồn chi phí tài 
trợ ASXH của Vietcombank. Số bò 
giống sinh sản Zêbu trao tặng đợt 
này có độ tuổi trên 12 tháng, trọng 
lượng trên 120 kg/con; tất cả đều 
được kiểm dịch y tế bảo đảm sức 
khỏe, khả năng kháng bệnh cao. 

Tham dự buổi lễ về phía 
Vietcombank Quảng Ngãi có bà 
Phạm Thị Thuý Kiều – Giám đốc; 
Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân 
tỉnh Quảng Ngãi có ông Nguyễn 
Thế Nhân – Phó Chủ tịch, Lãnh đạo 
huyện Sơn Hà có các ông: Nguyễn 
Thái -Phó Bí thư Huyện Uỷ, ông 
Dương Viết Thanh - Phó Chủ tịch 
UBND huyện, ông Nguyễn Tấn Học 

– Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, 
lãnh đạo các xã và đông đảo bà con 
được tài trợ bò đợt này. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương 
Viết Thanh – Phó Chủ tịch UBND 
Huyện Sơn Hà đã đánh giá cao nghĩa 
cử cao đẹp của CBNV Vietcombank 
đặc biệt là Vietcombank Quảng Ngãi 
đã đồng hành cùng chính quyền và 
nhân dân huyện nhà thực hiện các 
chương trình an sinh xã hội, góp 
phần xóa đói giảm nghèo theo 
đúng chủ trương đường lối của 
Đảng và Nhà nước và bày tỏ sự trân 
trọng tấm lòng cao đẹp của cán bộ 
nhân viên Vietcombank Quảng Ngãi 
đã giúp đỡ sinh kế, tạo điều kiện 
cho các hộ nghèo của huyện phát 
triển chăn nuôi, từng bước thoát 
nghèo bền vững. q

Niềm vui của bà con bốc thăm nhận bò  Ảnh: Nguyễn Quốc Duy

nguyễn QuốC Duy - Vietcombank Quảng Ngãi

Vietcombank Quảng Ngãi 
trao tài trợ 100 con bò giống cho các hộ nghèo 
tại huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

nguyễn minh TỚi – Vietcombank Bình Dương

Vietcombank Bình Dương
trao tặng nhà Đại đoàn kết 
cho 3 hộ nghèo huyện Bắc Tân Uyên

Bà Phạm Thị Thuý Kiều - Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi và Ông Dương Viết Thanh - Phó Bí thư thường trực 
Huyện ủy Sơn Hà tại buổi lễ trao tặng bò Ảnh: Nguyễn Quốc Duy
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nhịp Cầu xAnh nhịp Cầu xAnh

Nhằm góp phần thực 
hiện tốt sự nghiệp 
“Trăm năm trồng 
người” theo lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 

kính yêu, vừa qua, Vietcombank 
Nam Bình Dương tổ chức trao tặng 
20 suất học bổng trị giá 20 triệu 
đồng cho trường Đại học Kinh tế 
Kỹ thuật Bình Dương. Chương trình 
học bổng này nhằm hỗ trợ các sinh 
viên nghèo vượt khó có thêm điều 
kiện đến trường.

Ban lãnh đạo nhà trường cũng 
như các sinh viên được nhận học 
bổng đợt này bày tỏ lời cảm ơn 
sâu sắc đến sự quan tâm sẻ chia 
trách nhiệm chăm lo thế hệ trẻ của 
Vietcombank Nam Bình Dương. Lễ 
trao học bổng được kết hợp với 
ngày hội việc làm được tổ chức tại 
trường, có sự tham gia của đông 
đảo sinh viên và các doanh nghiệp. 
Song song với hoạt động này, 
Vietcombank Nam Bình Dương 
cũng tổ chức chương trình payroll, 
phát hành thẻ miễn phí, giới thiệu 
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
ưu đãi dành cho sinh viên và bạn 
bè, người thân… Các sinh viên có 
cơ hội tìm hiểu về Vietcombank, 
một ngân hàng thương mại lớn và 
uy tín, được tham gia trò chơi, được 
tặng quà miễn phí như móc khóa, 
bình giữ nhiệt, mũ…

Với ước mong chung tay vì một 
nền giáo dục Việt Nam phát triển, 
Vietcombank Nam Bình Dương 
muốn khuyến khích các em luôn có 
những ước mơ của riêng mình và 
nỗ lực để biến ước mơ thành hiện 
thực. q

nguyễn ThỊ Kim Dung – Vietcombank Nam Bình Dương

Vietcombank Nam Bình Dương 
trao tặng học bổng cho sinh viên 
ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

Vietcombank Nam Bình Dương trao tặng 20 triệu đồng học bổng cho sinh viên trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
  Ảnh: Nguyễn Thị Kim Dung

Sáng ngày 15/11/2016, 
tại trụ sở Vietcombank 
Bắc Bình Dương đã diễn 
ra Lễ trao học bổng giữa 
Hội khuyến học thị xã 

Bến Cát và Vietcombank Bắc Bình 
Dương trao tặng học bổng cho học 
sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn 
nhưng đã luôn nỗ lực, vươn lên có 
kết quả học tập tốt trong năm học 
2015-2016 trên địa bàn thị xã Bến 
Cát gồm: Trường THCS Bình Phú, 
Trường THCS Mỹ Phước, Trường 
THCS Thới Hòa, Trường THCS Lê Quý 
Đôn, Trường THCS Chánh Phú Hòa, 
Trường THCS Phú An, Trường THCS 
An Tây, Trường THCS Hòa Lợi,…
Tham dự buổi Lễ có: đại diện Lãnh 
đạo Thị ủy và UBND thị xã Bến Cát, 
đại diện Lãnh đạo Phòng giáo dục 
thị xã, đại diện Lãnh đạo Hội khuyến 
học thị xã, đại diện Ban giám hiệu 
các trường. Đại diện Vietcombank 
Bắc Bình Dương có ông Nguyễn 
Xuân Giang - Giám đốc cùng hơn 70 

em học sinh từ các trường học trên 
địa bàn thị Xã.

Tại buổi Lễ, Ông Nguyễn Xuân 
Giang - Giám đốc Vietcombank 
Bắc Bình Dương đã trao tặng ủng 
hộ 100 triệu đồng cho Hội khuyến 

học thị xã Bến Cát góp phần khích 
lệ tinh thần cho các học sinh 
nghèo hiếu học, hoàn cảnh khó 
khăn nhưng đã luôn nỗ lực, phấn 
đấu vươn lên. Đây là lần thứ ba 
Vietcombank Bắc Bình Dương trao 
tặng cho Hội khuyến học thị xã kể 
từ khi Chi nhánh mới đi vào hoạt 
động từ 17/3/2014 và cũng 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 công 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 Chi 
nhánh 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 ngững con người hữu 
ích cho xã hội. Cùng với ý nghĩa đó, 
còn góp phần nâng cao nhận thức 
của cán bộ nhân viên về tinh thần 
“lá lành đùm lá rách”, chia sẻ những 
hoàn cảnh cơ nhỡ; sớm vượt qua 
khó khăn, ổn định cuộc sống, góp 
phần nâng cao xã hội theo chủ 
trương của Chính phủ; cùng hệ 
thống Vietcombank định hướng trở 
thành một Ngân hàng Xanh, phát 
triển bền vững vì cộng đồng. q

nguyễn ThỊ ThÙy Dung - Vietcombank Bắc Bình Dương

Vietcombank Bắc Bình Dương trao học bổng 
cho Hội khuyến học thị xã Bến Cát

Ông Nguyễn Xuân Giang - Giám đốc Vietcombank Bắc Bình Dương ( bên trái) trao 
tặng ủng hộ 100 triệu đồng cho đại diện lãnh đạo Quỹ Khuyến học khuyến tài thị 
xã Bến Cát ngày 15/11/2016  Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

Ông Nguyễn Xuân Giang - Giám đốc Vietcombank Bắc Bình Dương trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó của các trường trên địa 
bàn thị xã Bến Cát Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung
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Từ 01/11/2016 đến hết 
31/12/2016, chủ thẻ 
Vietcombank mua 
VNA Holidays, vé máy 
bay tại website www.

vietnamairlines.com sẽ có cơ hội nhận 
các ưu đãi hấp dẫn sau:

1- Ưu đãi hoàn tiền
Hoàn tiền 1.000.000 VNĐ cho khách 

hàng có giao dịch đầu tiên của thẻ là 
giao dịch mua vé máy bay hoặc VNA 
Holidays tại website Vietnam Airlines. 

Điều kiện áp dụng: 
-    Giá trị giao dịch xét thưởng phải 

đạt tối thiểu 2.000.000 VNĐ.  
Áp dụng cho chủ thẻ phát hành 

mới và chưa có giao dịch chi tiêu từ 
01/01/2016 đến hết ngày 31/10/2016

Áp dụng cho các khách hàng đầu 
tiên đủ điều kiện trong mỗi đợt. 

2- Ưu đãi tặng gói du lịch (bao gồm 
vé máy bay và phòng khách sạn)

03 khách hàng có doanh số sử 
dụng thẻ để mua sản phẩm VNA 
Holidays cao nhất trong mỗi đợt sẽ 
được:

 Điều kiện áp dụng: 
Vé máy bay và phòng khách sạn 

được cấp cho chính chủ thẻ trúng 
thưởng và những người đi cùng chủ 
thẻ trúng thưởng trong hành trình, 
không được chuyển nhượng cho 
người khác và không được quy đổi 
thành tiền mặt

Giải thưởng không được phép quy 
đổi thành tiền mặt.

3 - Giảm giá vé máy bay khi sử 
dụng Promotion Code khi mua vé 
vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật

Giảm 20% giá vé tất cả các hành 
trình nội địa (Trừ giá Tiết kiệm đặc 
biệt và Siêu tiết kiệm) với Promotion 
Code PR20VCB116 cho tháng 11 và 
PR20VCB416 cho tháng 12.

Thời gian khởi hành: 
01/11/2016-28/12/2016; 
04/01/2017-19/01/2017; 
13/02/2017-31/03/2017.
Số lượt sử dụng code: 5000 lượt sử 

dụng/tháng
Giảm 30% giá vé tất cả các hành 

trình từ Việt Nam đi Đông Nam 
Á (Thái Lan, Singapore, Malaysia, 
Indonesia, Philippines, Myanmar, 
Lào, Cambodia) với Promotion 
Code PR30VCB216 cho tháng 11 và 
PR30VCB516 cho tháng 12.

Thời gian khởi hành: 
01/11/2016-20/12/2016; 
05/01/2017-14/01/2017.
Số lượt sử dụng code: 500 lượt sử 

dụng/tháng
Giảm 30% giá vé tất cả các hành 

trình từ Việt Nam đi Đông Bắc Á 
(Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Hồng Kông, Đài Loan)  với Promotion 
Code PR30VCB316 cho tháng 11 và 
PR30VCB616 cho tháng 12.

Thời gian khởi hành: 
01/11/2016-14/12/2016; 
05/01/2017-27/01/2017;
06/02/2017-31/03/2017.
Số lượt sử dụng code: 1000 lượt sử 

dụng/tháng
Ưu đãi giảm giá vé máy bay khi sử 

dụng Promotion Code do Vietnam 
Airlines triển khai, mọi thông tin chi 
tiết và cách nhận ưu đãi, vui lòng truy 
cập website www.vietnamairlines.
com hoặc hotline của Vietnam 
Airlines (84-4) 38 320 320. q

TTT P. QLBSPBL

Chương trình khuyến mại “Du lịch cuối năm, 
hàng trăm quà tặng” năm 2016

trên đường phát triển trên đường phát triển

STT
Điều kiện 

nhận 
thưởng

Giải 
thưởng

Số 
lượng 
giải/ 1 

đợt

Nội dung giải thưởng

1

Khách hàng 
có doanh số 
sử dụng thẻ 
để mua sản 
phẩm VNA 
Holidays cao 
nhất

Giải 
nhất 01

Gói du lịch bao gồm:
- 04 vé máy bay khứ hồi
- 01 phòng khách sạn 5 sao 2 đêm.
(Đợt 1: Bình An Village Resort 
Đà Lạt; Đợt 2: Merperle Hòn Tằm 
Resort Nha Trang) 
Dành cho 4 người, trong đó tối đa 
là 2 người lớn.

2

Khách hàng 
có doanh số 
sử dụng thẻ 
để mua sản 
phẩm VNA 
Holidays cao 
thứ 2

Giải nhì 01

Gói du lịch bao gồm:
- 04 vé máy bay khứ hồi
- 01 phòng khách sạn 4 sao 2 đêm. 
(Đợt 1: Swiss-Belresort Tuyền Lâm 
Đà Lạt; Đợt 2: Royal Lotus Đà 
Nẵng) 
Dành cho 4 người, trong đó tối đa 
là 2 người lớn.

3

Khách hàng 
có doanh số 
sử dụng thẻ 
để mua sản 
phẩm VNA 
Holidays cao 
thứ 3

Giải ba 01 02 vé khứ hồi nội địa bất kì.

Điều chỉnh địa điểm 
khuyến mãi của Chương trình 
khuyến mãi “Cuối tuần tuyệt 
vời cùng thẻ Vietcombank 
American express” –
Ưu đãi tại nhà hàng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) xin trân trọng thông báo điều chỉnh 
chương trình tham gia chương trình khuyến mãi 
“Cuối tuần tuyệt vời cùng thẻ Vietcombank Amerian 
Express” – Ưu đãi nhà hàng như sau:

I- Điều chỉnh địa điểm khuyến mãi (áp dụng từ ngày 
01/11/2016)

- Bổ sung 13 nhà hàng vào địa điểm khuyến mãi
- Bỏ 01 nhà hàng khỏi địa điểm khuyến mãi.
II- Nội dung chương trình (cập nhật)
- Thời gian khuyến mãi: Từ 01/04/2016 đến hết 

31/01/2017
- Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng American 

Express do Vietcombank phát hành
- Địa điểm khuyến mãi: Một số nhà hàng tham gia 

chương trình.
- Nội dung chương trình:
- Ưu đãi của Vietcombank: Hoàn tiền 15% cho các 

giao dịch chi tiêu thẻ vào ngày thứ 7 và chủ nhật.
Lưu ý:
- Áp dụng cho giao dịch chi tiêu từ 2 triệu đồng trở 

lên.
- Ưu đãi riêng của các nhà hàng tham gia chương 

trình: Chiết khấu trực tiếp lên đến 15% vào ngày thứ 7 
và chủ nhật

Lưu ý:
- Áp dụng cho giao dịch chi tiêu từ 2 triệu đồng trở 

lên.
- Chủ thẻ được chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn ăn 

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

- Mức chiết khấu cụ thể do mỗi nhà hàng quy định.

Vietcombank trân trọng 
thông báo triển khai 
chương trình ưu đãi hấp 
dẫn “Tất niên mua sắm – 
Tân niên nhận quà” dành 

riêng cho sản phẩm thẻ tín dụng 
thương hiệu American Express do 
Vietcombank phát hành như sau:

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: chủ thẻ tín 
dụng Vietcombank mang thương 
hiệu American Express, bao gồm:

Thẻ tín dụng Vietcombank 
American Express (hạng Xanh và 
Vàng)

Thẻ tín dụng Vietcombank 
Vietnam Airlines American Express 
(hạng Xanh, Vàng và Platinum)

 (không bao gồm các loại thẻ 
phát hành cho các công ty đã có 
thỏa thuận với Vietcombank về việc 
không áp dụng các chương trình 
ưu đãi)

THỜI GIAN: từ 23/11/2016 đến 
hết 05/02/2017

NỘI DUNG:
Với mỗi 1.000.000 VNĐ trên 

doanh số chi tiêu bằng thẻ tín dụng 

hợp lệ, chủ thẻ có 1 cơ hội trúng 
thưởng (tương đương 1 Mã dự 
thưởng) cho các giải thưởng hấp 
dẫn gồm:

Chủ thẻ phát hành mới trong 
thời gian diễn ra chương trình 
được nhân đôi cơ hội trúng thưởng 
(tương đương 2 Mã dự thưởng cho 
mỗi 1.000.000 VNĐ chi tiêu hợp lệ).

LƯU Ý:
Giải thưởng được trao bằng hiện 

vật không quy đổi thành tiền
Khách hàng chịu mọi trách nhiệm 

liên quan đến khoản thuế, chi phí 
phát sinh từ việc nhận thưởng

Áp dụng theo điều kiện, điều 
khoản của chương trình. Việc sử 
dụng Phiếu mua hàng tuân thủ 
theo quy định của Adayroi.com q

Vietcombank thông báo 
triển khai chương trình ưu đãi 
“Tất niên mua sắm – Tân niên nhận quà”

Nội dung Số lượng 
giải

1 điện thoại Apple 
iPhone 7 Plus 32 Gb  70

1 Phiếu mua hàng tại 
website Adayroi.com 
trị giá 1 triệu VNĐ

1.000
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Tối ngày 15/11/2016, tại 
Khách sạn Melia - Hà 
Nội, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam 
- Chi nhánh Sở giao dịch 

(Vietcombank Sở giao dịch) đã tổ 
chức Hội nghị khách hàng thân 
thiết năm 2016 với chủ đề “Chinh 
phục đỉnh cao”. Về phía khách mời, 
Hội nghị vinh dự được đón tiếp 
lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN) Việt Nam: ông 
Nguyễn Đồng Tiến – Phó Thống 
đốc thường trực; ông Nguyễn 
Phước Thanh - Phó Thống đốc; 
ông Nguyễn Kim Anh - Phó Thống 
đốc; đại diên NHNN Thành phố 
Hà Nội. Tham dự Hội nghị 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; cùng các ông/bà thành viên 
HĐQT, Ban điều hành, Trưởng Ban 
kiểm soát, Kế toán trưởng; lãnh đạo 
một số Phòng/Ban/Trung tâm tại 
Trụ sở chính. Đặc biệt, hội nghị có 
sự tham dự của đông đảo khách 
hàng đại diện cho hàng vạn khách 
hàng, bạn hàng, đối tác thân thiết 
của Vietcombank Sở giao dịch.

Phát biểu tại Hội nghị, ông 
Nguyễn Mỹ Hào - Giám đốc 
Vietcombank Sở giao dịch bày 
tỏ lòng cảm ơn đối với sự quan 
tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính 
phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ban 
lãnh đạo Vietcombank và sự tri 
ân sâu sắc tới tất cả các bạn hàng, 
khách hàng thân thiết đã gắn 
bó đồng hành cùng Sở giao dịch 
Vietcombank trong những năm 

qua. Vietcombank Sở Giao dịch 
cũng cam kết sẽ luôn tận tâm, 
phục vụ hết mình với phong cách 
chuyên nghiệp để đáp lại tình cảm 
và niềm tin mà khách hàng đã gửi 
trao.

Khẳng định sự thành công của 
khách hàng cũng chính là thành 
công của Vietcombank, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank thay mặt cho 
Ban Lãnh đạo Vietcombank đã 
chia sẻ với khách hàng những 
thông tin về hoạt động của 
Vietcombank trong 9 tháng  năm 
2016 với những kết quả ấn tượng 
mang tính đột phá mạnh mẽ. 
Thành quả này ngoài sự nỗ lực 
phấn đấu không ngừng nghỉ 
của hơn 14.000 cán bộ nhân 
viên Vietcombank thì không thể 

không kể đến vai trò đầu tầu của 
Vietcombank Sở giao dịch - đơn 
vị kinh doanh lớn thứ 2 trong hệ 
thống, góp phần quan trọng giúp 
Vietcombank đạt được những 
thành quả về huy động vốn, 
cho vay tín dụng, phát triển sản 
phẩm - dịch vụ… Trong thời gian 
tới, Chủ tịch HĐQTcũng yêu cầu 
Vietcombank Sở giao dịch cần 
tiếp tục không ngừng đổi mới tác 
phong, công tác quản trị, tăng 
cường mở rộng công tác khách 
hàng, cũng như bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ có năng lực, phẩm 
chất đạo đức, tinh thông nghiệp 
vụ… để đáp ứng nhu cầu phát 
triển lâu dài của Vietcombank, góp 
phần hiện thực hóa mục tiêu của 
Vietcombank là trở thành ngân 

hàng số 1 tại Việt Nam, 1 trong 300 
tập đoàn tài chính lớn nhất toàn 
cầu, được quản trị theo các thông 
lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020.

Luôn xác định lấy khách hàng 
làm trọng tâm trong mục tiêu 
hướng tới phát triển bền vững, Hội 
nghị khách hàng thân thiết 2016 
của Vietcombank Sở giao dịch đã 
thành công tốt đẹp khi mang đến 
thông điệp “Chinh phục đỉnh cao” 
đối với tất cả các khách hàng. Với 
sự tin tưởng, gắn bó và ủng hộ 
của khách hàng, trên con đường 
vươn ra biển lớn, Vietcombank Sở 
giao dịch mong muốn tiếp tục đón 
nhận sự hợp tác, kết nối của cộng 
đồng doanh nghiệp, các khách 
hàng, đối tác truyền thống để cùng 
nhau gặt hái thành công. q

ĐứC nam

Vietcombank Sở giao dịch tổ chức thành công 
Hội nghị khách hàng thân thiết năm 2016 
với chủ đề “Chinh phục đỉnh cao”

tin tứC tin tứC

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Hội nghị  Ảnh: Đức Nam

Lãnh đạo Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng khách hàng của Vietcombank Sở giao dịch Ảnh: Đức Nam

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT (đứng giữa) tặng quà cho các khách hàng
 Ảnh: Đức Nam
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Tối ngày 14/10/2016, 
Vietcombank Kon Tum đã 
tổ chức thành công Hội 
nghị khách hàng thường 
niên năm 2016. Đây là dịp 

để Vietcombank Kon Tum gửi lời 
tri ân tới các khách hàng đã đồng 
hành, hợp tác hiệu quả trong nhiều 
năm qua.

Dự hội nghị có ông Lại Xuân Lâm 
– Phó Chủ tịch tỉnh Kon Tum; ông 
Đỗ Tấn Dạng – Phó Bí thư Đảng ủy 
khối DN tỉnh Kon Tum; bà Nguyễn 
Thị Sen – Phó Giám đốc Ngân hàng 
Nhà nước Kon Tum và đặc biệt là 
sự có mặt của hơn 500 khách hàng 
tiêu biểu là các cá nhân và doanh 

tin tứC tin tứC

Để ghi dấu ấn trong 05 
năm hoạt động trên địa 
bàn tỉnh Ninh Bình, ngày 
4/11/2016, Vietcombank 
Ninh Bình đã long trọng 

tổ chức Hội nghị khách hàng thân 
thiết đối với 40 khách hàng có quan 
hệ lâu năm và sử dụng thường xuyên 
những dịch vụ của Vietcombank

Hội nghị này đánh đánh dấu sự 
phát triển lớn mạnh của thương hiệu 
Vietcombank trên địa bàn đồng thời 
làm gia tăng mối quan hệ bền chặt 
đối với những khách hàng truyền 
thống, thân thiết đã tin tưởng và gắn 
kết cùng Vietcombank Ninh Bình  trên 
những chặng đường phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Thái 
Thăng Long – Giám đốc Chi nhánh 
đã thông tin về những kết quả hoạt 
động của Chi nhánh trong thời gian 

qua và bày tỏ tình cảm sâu sắc đến 
với những khách hàng đã tin tưởng 
và đồng hành cùng Chi nhánh suốt 
thời gian qua. Trải qua những chặng 
đường phát triển, dù thời gian chưa 
được nhiều nhưng cũng thể hiện 
được mối quan hệ sâu sắc, bền chặt 
giữa khách hàng và Chi nhánh. 
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã 
nghe những lời phát biểu, chia sẻ 
của Khách hàng đối với thương 
hiệu Vietcombank nói chung và 
Vietcombank Ninh Bình nói riêng. 

Dấu ấn mà mọi khách hàng cảm 
nhận được khi kết thúc hội nghị là lời 
cam kết thể hiện được tinh thần nhân 
văn của Vietcombank đó là:  Luôn 
chung niềm tin, kề vai sát cánh với 
tinh thần hỗ trợ cao nhất cùng với 
khách hàng để vững bước hướng đến 
tương lai. q

Ông Lê Tấn Lân – Giám đốc Vietcombank Kon Tum phát biểu tại Hội nghị Khách 
hàng năm 2016 Ảnh: Trúc Phượng

Ông Thái Thăng Long – Giám đốc Vietcombank Ninh Binh phát biểu tại hội nghị  Ảnh: ĐInh Thế Hiệp

Ông Lê Tấn Lân tặng hoa cho đại diện khách hàng tại Hội nghị Ảnh: Trúc Phượng

Đinh Thế hiệP – Vietcombank Ninh Bình

TrÚC PhưỢng - Vietcombank Kon Tum

Vietcombank Ninh Bình 
tổ chức Hội nghị 
khách hàng thân thiết

Vietcombank Kon Tum 
tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2016

nghiệp đến từ các địa bàn khác 
nhau của  tỉnh Kon Tum.

Trong những năm qua, 
Vietcombank Kon Tum đã luôn nỗ 
lực phát triển và tạo dựng một nền 
tảng vững chắc, xây dựng và phát 
triển Chi nhánh ngày càng to lớn về 
quy mô, chuẩn mực về hoạt động, 
hiệu quả về kinh doanh, uy tín với 
khách hàng và trách nhiệm với 
cộng đồng, luôn được các ngành, 
các cấp trong tỉnh cũng như TW 
đánh giá cao. Để đạt được kết 
quả này, tập thể cán bộ nhân viên 
Vietcombank Kon Tum đã cùng 
nhau nỗ lực làm việc hết mình, tận 
dụng tối đa các cơ hội mà khách 

hàng ưu ái trao cho. 
Tại Hội nghị, ông Lê Tấn Lân – 

Giám đốc Vietcombank Kon Tum 
đã thông báo về những kết quả 
đạt được của Chi nhánh trong 
suốt thời gian qua và không 
quên gửi lời tri ân sâu sắc đến 
sự đồng hành, tin tưởng, ủng 
hộ của các quý khách hàng. 
Sự gắn bó của khách hàng 
với Vietcombank chính là tài 
sản lớn lao mà đội ngũ CBNV 
Vietcombank Kon Tum quyết 
tâm phát huy, vun đắp. Bên 
cạnh đó, Vietcombank Kon Tum 
cam kết thực hiện tốt hoạt động 
kinh doanh theo mục tiêu đề ra: 
phát triển tín dụng lành mạnh, 
đảm bảo chất lượng tín dụng, 
giảm thiểu nợ xấu, tăng trưởng 
huy động vốn gắn liền với 
chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa, 
chuyên nghiệp hóa thái độ và 
phong cách phục vụ khách hàng, 
góp phần xây dựng hình ảnh 
Vietcombank uy tín, chất lượng, 
hiệu quả.

Đại diện khách hàng tham dự 
Hội nghị, bà Nguyễn Thị Nhung 
– Giám đốc Công ty TNHH Hồng 
Nhung đã đánh giá cao những 
kết quả mà Vietcombank Kon 
Tum đạt được, đặc biệt là việc 
phát triển quan hệ hợp tác giữa 
Công ty và Vietcombank. Trong 
những năm qua, Vietcombank 
Kon Tum thực sự trở thành 
người bạn đồng hành hiệu quả 
của doanh nghiệp. Bà Nhung 
hy vọng trong thời gian tới, 
Vietcombank sẽ tiếp tục có nhiều 
sản phẩm phong phú, đa dạng 
hơn để cùng doanh nghiệp phát 
triển.

Hội nghị khách hàng là 
hoạt động thường niên của 
Vietcombank Kon Tum nhằm tri 
ân các khách hàng thân thiết đã 
luôn đồng hành và nhiệt tình 
ủng hộ Chi nhánh trong những 
năm qua; đồng thời mong muốn 
thắt chặt hơn nữa sự hợp tác 
gắn bó lâu dài giữa Vietcombank 
Kon Tum và khách hàng để cùng 
hướng tới mục tiêu chung “Chung 
niềm tin, vững tương lai”. q
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Ngày 14/10/2016, Đảng 
ủy Vietcombank Vinh tổ 
chức Hội nghị học tập, 
quán triệt, tuyên truyền 
và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy 
khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An có 
đồng chí: Lê Sơn Châu - Ủy viên Ban 
thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo 
Đảng ủy cũng là báo cáo viên tại Hội 
nghị. Về phía Đảng ủy Vietcombank 
Vinh có đồng chí Đặng Đức Tài - Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank 
Vinh cùng sự có mặt của hơn 160 đại 
biểu là cán bộ, đảng viên và người 
lao động.

Tại Hội nghị, tập thể cán bộ, đảng 
viên và người lao động đã được nghe 
đồng chí báo cáo viên truyền đạt 
đầy đủ nội dung các chuyên đề Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng, theo đó 
“Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là 
sự kết tinh của Văn kiện Đại hội, là 

kết quả trên cơ sở tổng kết sâu sắc 
lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 
có sự kế thừa, bổ sung, phát triển 
nội dung Văn kiện Đại hội XI và các 
Hội nghị Trung ương khóa XI. Nhiệm 

vụ của Hội nghị là nghiên cứu, nắm 
vững những quan điểm cơ bản, tư 
tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt 
lõi và vấn đề mới. Từ đó nâng cao 
nhận thức, phát huy năng lực, tính 
sáng tạo trong tổ chức thực hiện để 
sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào 
cuộc sống”.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên 
truyền và triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, 
tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo 
sự chuyển biến về nhận thức, thống 
nhất ý chí và hành động trong Đảng 
và sự đồng thuận cao trong quần 
chúng nhân dân, góp phần tăng 
cường xây dựng Đảng về chính trị 
tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống; chấn chỉnh, uốn nắn những 
nhận thức lệch lạc trong toàn thể 
cán bộ, đảng viên, người lao động 
nói chung và của cán bộ nhân viên 
Vietcombank Vinh nói riêng. q

nguyên minh – Vietcombank Vinh

Chu VĂn hiệP – Vietcombank Vũng Tàu

Đảng bộ Vietcombank Vinh tổ chức
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đảng

tin tứC tin tứC

Đ/c Lê Sơn Châu - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối 
doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị Ảnh: Nguyên Minh

Ngày 15/10/2016, 
Chi bộ 1 và Chi bộ 2 
trực thuộc Đảng bộ 
Vietcombank Vũng 
Tàu tổ chức Lễ kết 

nạp đảng viên mới. Đến dự có đ/c 
Nguyễn Xuân Cảnh - Ủy viên BCH 
Đảng bộ khối Doanh nghiệp, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank 
Vũng Tàu  cùng toàn thể đảng 
viên trong Đảng bộ. Được sự quan 
tâm, giáo dục của Chi bộ, Đảng ủy 
Vietcombank Vũng Tàu, trải qua 
quá trình tu dưỡng và rèn luyện, 
hai quần chúng ưu tú Phan Ngọc 
Diệu và Nguyễn Minh Thu, vinh 

dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, 
nâng tổng số đảng viên trong 

Vietcombank Vũng Tàu kết nạp Đảng
Đảng bộ Vietcombank VũngTàu lên 
48 đồng chí.

Đảng bộ Vietcombank Vũng Tàu 
thường xuyên thực hiện công tác 
phát triển đảng viên theo quy định 
của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt 
Nam, chỉ đạo của Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Vietcombank Vũng Tàu nhiệm kỳ 
2015-2020, duy trì nề nếp sinh hoạt 
và nâng cao chất lượng hoạt động, 
nhằm phát huy vai trò của tổ chức 
Đảng trong việc hoàn thành nhiệm 
vụ kinh doanh của Vietcombank 
Vũng Tàu. q

Hai đ/c đảng viên mới chụp hình lưu niệm cùng với BCH Đảng bộ, Ban giám đốc 
Vietcombank Vũng Tàu  Ảnh: Chu Văn Hiệp

Các đồng chí Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Vietcombank khóa II nhiệm kỳ 2012-2017 chụp hình lưu niệm   Ảnh: Thanh Hương

Ngày 24/10/2016, tại Trụ 
sở chính, Ban Thường 
vụ Đoàn Vietcombank 
đã tổ chức Hội nghị 
Ban Chấp hành mở 

rộng kỳ họp thứ 18, nhiệm kỳ 
2012-2017. Tham dự Hội nghị có 
đồng chí Đặng Bình Nguyên – Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí 
thư Đoàn Vietcombank; đồng chí 
Dương Bảo Trung – Phó Bí thư 
Đoàn Vietcombank cùng các đồng 
chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên 
Ban Chấp hành Đoàn Vietcombank 
và các đồng chí dự kiến kiện toàn 
các vị trí trong Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ Đoàn Vietcombank.

Hội nghị đã thông qua các nội 
dung chính bao gồm: (i) Kiện toàn 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 
Đoàn Vietcombank khóa II nhiệm 
kỳ 2012-2017; (ii) Thảo luận các 
nội dung triển khai công tác liên 
quan đến Đại hội Đoàn các cấp 
tiến tới Đại hội Đoàn Vietcombank 
nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tại Hội nghị, 
05 đồng chí Ủy viên Ban Chấp 
hành Đoàn Vietcombank do luân 
chuyển công tác và không còn 
tham gia Ban Chấp hành Đoàn 
cấp cơ sở đã được Hội nghị biểu 
quyết nhất trí rút khỏi Ban Chấp 
hành Đoàn Vietcombank khóa II. 
Hội nghị đã biểu quyết kiện toàn 

thay thế 05 đồng chí và bổ sung 05 
đồng chí mới vào Ban Chấp hành 
Đoàn Vietcombank; đồng thời kiện 
toàn bổ sung 02 đồng chí vào Ban 
Thường vụ Đoàn Vietcombank 
khóa II nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, sau khi kiện toàn, cơ 
cấu tổ chức Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank gồm 01 Bí thư, 02 
Phó Bí thư, 03 Ủy viên Ban Thường 
vụ và 14 Ủy viên Ban Chấp hành, 
đáp ứng số lượng đề án nhân sự 
đã được Đại hội thông qua và phù 
hợp với quy mô hiện nay của Đoàn 
Vietcombank với gần 2300 đoàn 
viên sinh hoạt tại 29 cơ sở Đoàn 
trực thuộc. q

Phạm ThỊ Thanh hương - TSC

Đoàn thanh niên Vietcombank:

Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng 
kỳ họp thứ 18 nhiệm kỳ 2012-2017
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Trong 02 ngày 15-
16/10/2016, Đoàn 
thanh niên của TSC 
Vietcombank ( ĐTN TSC) 
đã tổ chức Hội nghị tập 

huấn công tác Đoàn và phong trào 
Thanh niên năm 2016 tại Khu sinh 
thái Thung Nham - Hoa Lư - Ninh 
Bình.Tham dự Hội nghị có sự tham 
gia của 28/29 cơ sở đoàn trực thuộc 
ĐTN TSC.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương 
Bảo Trung - Phó Bí thư ĐTN 
Vietcombank đã biểu dương những 
thành quả mà ĐTN TSC đã đạt được 
trong năm qua, đồng thời nhấn 
mạnh tầm quan trọng của công tác 
tập huấn để giúp nâng cao trình độ 
cũng như kỹ năng của các đồng chí 
cán bộ Đoàn, tạo nguồn tiếp tục 
bồi dưỡng đoàn viên ưu tú làm lực 

lượng nòng cốt. Cũng tại Hội nghị, 
các đoàn viên đã được ThS Nguyễn 
Đồng Linh - Trưởng khoa Công tác 

thanh niên, Học viện Thanh thiếu 
niên Việt Nam truyền đạt các kinh 
nghiệm quý báu trong công tác tổ 
chức các hoạt động thanh niên, các 
kỹ năng đoàn kết và tập hợp thanh 
niên tại đơn vị. Buổi tập huấn đã 
diễn ra với các hoạt động hết sức 
thú vị, các bạn đoàn viên thanh 
niên đã cùng nhau tranh luận sôi 
nổi để đưa ra các phương pháp 
trong việc thu hút thanh niên tích 
cực tham gia các hoạt động tập 
thể.

Tiếp nối Hội nghị đó là chương 
trình Đêm hội Gala bùng cháy 
ngọn lửa tuổi trẻ Vietcombank của 
ĐTN TSC được diễn ra trong buổi 
chiều và  tối ngày 15/10/2016. 

Sáng ngày 16/10/2016 đã diễn ra 
Hội thi với  sự tham gia của 28/29 
cơ sở đoàn trực thuộc tham dự 

Đồng chí Dương Bảo Trung – Phó bí thư ĐTN phát biểu tại buổi lễ
 Ảnh: Duy Thanh

Lễ trao giải cho các đội Ảnh: Duy Thanh

Toàn cảnh lớp tập huấn Ảnh: Duy Thanh

Duy Thanh

Đoàn thanh niên Trụ sở chính tổ chức thành công
Chương trình Tập huấn công tác Đoàn năm 2016 
và Chương trình Gala bùng cháy ngọn lửa tuổi trẻ Vietcombank 

tin tứC tin tứC

Hội nghị tập huấn và được chia ra 
làm 5 đội thi khác nhau . Mục đích 
để tăng cường tính giao lưu, đoàn 
kết, mở rộng các mối quan hệ của 
đoàn viên thanh niên tại Trụ sở 
chính  với nhau. Các đội đã tham 
gia vào các phần thi gồm phần thi 
trắc nghiệm kiến thức nghiệp vụ 
công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên, phần thi các hoạt động vận 
động đồng đội và phần thi tổ chức 
các tiết mục văn nghệ gồm:  (1) Thi 
thiết kế và trình diễn thời trang chủ 
đề “Tái chế vì Môi trường xanh”, (2) 
Thi nhảy tập thể, (3) Body panting. 
Giám khảo của Hội thi gồm: Đ/c 
Đặng Bình Nguyên – UV Ban Chấp 
hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn thanh 
niên Vietcombank ; Đ/c Nguyễn 
Ngọc Dũng - UV Ban Chấp hành 
Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng 
ủy Vietcombank; Đ/c Dương Bảo 
Trung - Phó Bí thư Đoàn thanh 
niên Vietcombank; Đ/c Phạm Nhật 
Thắng - Bí thư Đoàn thanh niên 
Trụ sở chính; ThS Nguyễn Đồng 
Linh - Trưởng khoa Công tác thanh 
niên, Học viện Thanh thiếu niên 
Việt Nam.

Cả 5 đội thi đã làm Ban giám 
khảo và khán giả hết sức bất ngờ 
với những màn trình diễn ấn tượng. 
Đặc biệt trong phần thi thời trang, 
các đội đã khéo léo tận dụng các 
sản phẩm mà có thể kiếm xung 

quanh mình từ môi trường như 
giấy ,túi ni lông , giấy tái chế…để 
làm thành những bộ trang phục 
đẹp mắt, mang hình ảnh một 
Vietcombank Xanh và Mạnh, Uy tín 
và Hiện đại, Gần gũi và Biết sẻ chia. 
Trong phần thi nhảy, các đội cũng 
đã có những tiết mục hết sức trẻ 
trung và năng động, thể hiện tinh 
thần, nhiệt huyết của thanh niên 
Vietcombank. 

Chương trình Tập huấn công 
tác Đoàn năm 2016 và Đêm hội 
tài năng của Đoàn thanh niên Trụ 
sở chính tại Ninh Bình đã để lại 
ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi 
thành viên tham gia. Các bạn đoàn 
viên đã có những trải nghiệm 
không thể quên và rất nhiều những 
kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến 
hành trình này. q Các hoạt động vui chơi ngoại khóa Ảnh: Duy Thanh

Một tiết mục văn nghệ trong đêm gala bùng cháy ngọn lửa tuổi trẻ vietcombank Ảnh: Duy Thanh
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hoàng VÂn – Vietcombank Hải Dương

Vietcombank Hải Dương tổ chức giao lưu văn nghệ thể 
thao chào mừng thành công giao dịch trái phiếu giữa 
Vietcombank và Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng

tin tứC tin tứC

Để đánh dấu kết 
quả hợp tác giữa 
Vietcombank và 
Công ty cổ phần 
thương mại Thái 

Hưng, cụ thể là sự kiện Giao dịch 
thành công trái phiếu giữa 02 chi 
nhánhVietcombank Hải DươngThái 
Nguyên và Công ty cổ phần thương 
mại Thái Hưng đồng thời với mong 
muốn tăng cường sự đoàn kết, 
gắn bó và sự hợp tác, nâng cao 
sức khoẻ và tinh thần văn hoá văn 
nghệ, thể dục thể thao giữa các cán 
bộ tại các đơn vị, ngày 08/10/2016 

tại Thành phố Hải Dương đã tổ 
chức thành công chương trình giao 
lưu thể thao, văn nghệ giữa 4 đơn 
vị: Vietcombank Hải Dương, Thái 
Nguyên, Công ty cổ phần thương 
mại Thái Hưng và Công ty cổ phần 
thép Việt Ý. Các đơn vị đã tham gia 
nhiệt tình ở 2 bộ môn thể thao là 
bóng đá Nam và Tennis, cống hiến 
cho khán giả những trận cầu sôi 
nổi, đẹp mắt, kết quả chung cuộc 
môn bóng đá Nam giải Nhất thuộc 
về Vietcombank Thái Nguyên, giải 
Nhì thuộc về Công ty cổ phần thép 
Việt Ý, Vietcombank Hải Dương 

và Công ty cổ phần thương mại 
Thái Hưng đồng giải Ba. Ở bộ môn 
Tennis kết quả chung cuộc giải 
Nhất đôi Nam nữ thuộc về cặp đôi 
Công ty cổ phần thép Việt Ý- Công 
ty cổ phần thương mại Thái Hưng, 
giải Nhất đôi Nam thuộc về cặp đôi  
Công ty cổ phần thương mại Thái 
Hưng và Vietcombank Thái Nguyên.

Buổi tối cùng ngày với  những 
tiết mục văn nghệ được chuẩn bị 
đầu tư công phu từ 04 đơn vị đã 
đem đến một đêm giao lưu thật 
sôi động, một bữa tiệc văn hoá đầy 
cảm xúc. q

Các đại biểu tham dự chụp ảnh cùng vận động viên 4 đơn vị

Ông Nguyễn Tấn Tạo- Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp nhận Bằng khen doanh nhân tiêu biểu ĐBSCL do lãnh đạo VCCI trao tặng

Chiều ngày 21/10/2016, 
ông Nguyễn Tấn 
Tạo - Giám đốc 
Vietcombank Đồng 
Tháp vinh dự được 

vinh danh và khen thưởng doanh 
nhân tiêu biểu ĐBSCL tại buổi họp 
mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm 
ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 
do Phòng thương mại và công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) – Chi nhánh 
Cần Thơ tổ chức. Nhân dịp này, 
VCCI cũng đã vinh danh và trao 
tặng Bằng khen cho 33 doanh nhân 
xuất sắc thời hội nhập, 44 doanh 
nhân tiêu biểu khu vực. Được biết, 
Vietcombank Đồng Tháp là đơn 

vị duy nhất trong các chi nhánh 
Vietcombank tại ĐBSCL được vinh 
danh doanh nhân tiêu biểu ĐBSCL 
năm 2016. Thành quả này đã khẳng 
định thành tích xuất sắc trong quản 
lý điều hành và sự đóng góp của 
Vietcombank Đồng Tháp trong 
xây dựng và phát triển kinh tế địa 
phương, góp phần quảng bá hình 
ảnh và thương hiệu đến với các 
doanh nhân trong khu vực.

Chương trình khen thưởng và 
vinh danh doanh nghiệp, doanh 
nhân tiêu biểu khu vực ĐBSCL 
được tổ chức thường niên từ năm 
2009 đến nay, đây là sự kiện quan 
trọng mang lại ý nghĩa sâu sắc 

đối với cộng đồng doanh nghiệp 
với mục tiêu tôn vinh các doanh 
nhân, doanh nghiệp có thành tích 
xuất sắc trong điều hành, quản lý 
doanh nghiệp; đồng thời ghi nhận 
sự đóng góp của đội ngũ doanh 
nhân, doanh nghiệp ĐBSCL trong 
việc góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương và khu vực. Các 
hoạt động hỗ trợ, vinh doanh doanh 
nghiệp, doanh nhân là rất cần thiết, 
không chỉ kịp thời động viên doanh 
nghiệp nỗ lực sản xuất kinh doanh 
mà còn là dịp để quảng bá thương 
hiệu, tạo sân chơi bổ ích để doanh 
nhân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh 
nghiệm kinh doanh. q

Bửu Khanh – Vietcombank Đồng Tháp

Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp 
được vinh danh Doanh nhân Tiêu biểu 
ĐBSCL năm 2016
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tin tứC tin tứC

Ngày 
21/10/2016, 
tại Văn phòng 
Công ty TNHH 
Phát triển Phú 

Mỹ Hưng tọa lạc tại Tòa 
nhà Lawrence S.Ting địa 
chỉ số 801 Đại lộ Nguyễn 
Văn Linh, Phường Tân Phú, 
Quận 7, TP HCM đã diễn 
ra “Lễ ký kết tài trợ Dự án 
Midtown giai đoạn 1” giữa 
Vietcombank, VIB và Công 
ty cổ phần Phú Hưng Thái 
– một đơn vị liên doanh 
giữa Công ty Phú Mỹ Hưng 
và đối tác Nhật Bản DNS với giá trị dự án 
133.427.984 USD. 

Buổi lễ có sự hiện diện của Ông Huỳnh 
Song Hào – Trưởng Văn phòng đại diện 
Vietcombank Khu vực phía Nam; Ban 
giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn; Ban 
giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng và đại 
diện Ban điều hành VIB.

Dự án Midtown có vị trí thuộc khu Nam 
Viên của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, mặt 
tiền sông Cả Cấm, sau lưng là các khu biệt 
thự cao cấp và công viên lớn nhất Phú Mỹ 
Hưng rộng 4 ha. Đây cũng là khu vực tập 
trung cộng đồng người Nhật Bản, Hàn 
Quốc và Đài Loan rất đông. Dự án sẽ đươc 
chia làm 2 giai đoạn phát triển, trong đó 
giai đoạn 1 có diện tích 28.000 m2 có quy 
mô xây dựng gồm 5 tòa nhà cung cấp 
1.100 căn hộ. Các căn hộ sẽ có diện tích 
từ 85 m2 tới 120 m2 (2-3 phòng ngủ) với 
nhiều kiểu thiết kế. Về tiện ích, dự án có 
đầy đủ các tiện ích như hồ bơi, phòng 
gyms dành riêng cho cư dân của dự án, 
sân chơi cho trẻ em, phòng đa tiện ích… 
Tiện ích ngoại khu như các khu mua sắm 
Crescent Mall, Parkson và các tiện ích giáo 
dục, y tế khác sẵn có ở Phú Mỹ Hưng chỉ 
cách dự án trong khoảng từ 500m đến 
1km. Dự án Midtown sẽ được khởi động 
vào đầu năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn 
Kiến Tường cho biết, kể từ khi hai đơn 
vị được thành lập năm 1993 đến nay, 
Vietcombank Nam Sài Gòn và Công ty 

TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng có mối 
quan hệ hợp tác tốt đẹp, tạo điều kiện 
cho nhau cùng phát triển bền vững. Công 
ty Phú Mỹ Hưng sử dụng toàn diện tất cả 
các sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank và 
Vietcombank rất tự hào là đơn vị đồng 
hành với Công ty trong suốt thời gian 
qua để kiến tạo nên một khu đô thị Phú 
Mỹ Hưng hiện đại và tiện ích bậc nhất tại 
Việt Nam hiện nay, một khu đô thị đáng 
sống nhất tại TP.HCM. Và trên nền tảng 
hợp tác tốt đẹp đó, ngày hôm nay hai đơn 
vị lại bước sang một bước ngoặt mới có 
sự tham gia của Ngân hàng Quốc tế VIB 
và đối tác Nhật Bản DNS, đó là việc ký kết 
đồng tài trợ cho Dự án Midtown giai đoạn 
1 của Công ty Cổ phần Phú Hưng Thái với 
khoản cấp tín dụng trị giá 1.000 tỷ VNĐ 
để đầu tư Dự án và cấp hạn mức bảo lãnh 
nhà ở trị giá 2.000 tỷ VNĐ để phát hành 
bảo lãnh cho người mua nhà dự án. Trong 
đó, tỷ lệ được phân chia giữa 2 ngân hàng 
là Vietcombank Nam Sài Gòn tài trợ 70%, 
ngân hàng VIB tài trợ 30%.

Chắc chắn rằng, với sự kết hợp giữa 03 
thương hiệu lớn là Vietcombank – VIB – 
Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, 
Dự án Midtown sẽ sớm được triển khai 
và được thực hiện đúng tiến độ, thu hút 
được nhiều khách hàng, đóng góp thêm 
một nét chấm phá trong bức tranh tổng 
thể đầy sinh động về Khu đô thị Phú 
Mỹ Hưng cũng như cung cấp thêm cho 
khách hàng sự lựa chọn tốt khi an cư tại 
Phú Mỹ Hưng. q

Trần Thy Lan  - Vietcombank Nam Sài Gòn

Vietcombank Nam Sài Gòn ký kết 
đồng tài trợ dự án Midtown giai đoạn 1

Từ phải sang là bà Nguyễn Thị Tố Hương – Phó Giám đốc Vietcombank Nam Sài 
Gòn; Ông Gary Tseng – TGĐ Phú Mỹ Hưng, TGĐ Phú Hưng Thái và Ông Hoàng 
Trung Kiên – Giám đốc trung tâm KH doanh nghiệp nước ngoài phía nam VIB 
đại diện 3 đơn vị ký kết Hợp đồng tín dụng hợp vốn và Bảo lãnh nhà ở Dự án 
Midtown giai đoạn 1  Ảnh: Trần Thy Lan

Chiều ngày 
16/11/2016, tại Trụ 
sở Vietcombank Bắc 
Bình Dương đường 
NA3, Khu công 

nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ 
Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương đã diễn ra Lễ ký kết thỏa 
thuận liên tịch phối hợp thu NSNN 
giữa Vietcombank Bắc Bình Dương 
với Kho bạc Nhà nước huyện Bàu 
Bàng và Chi Cục thuế thị huyện 
Bàu Bàng. Tham dự Lễ ký, về phía 
chính quyền địa phương có: ông 
Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; bà Trần Thị Thảo - Phó 
chủ tịch UBND thị xã Bến Cát; ông 
Lê Thanh Tâm - Phó chủ tịch UBND 
huyện Bàu Bàng; ông Trần Thanh 
Bình - Phó trưởng phòng Tài chính 
huyện Bàu Bàng; về phía Kho bạc 
Nhà nước có: bà Lê Thị Quý- Phó 

giám đốc KBNN tỉnh Bình Dương; 
bà Nguyễn Thị Kim Liên - Giám đốc 
KBNN huyện Bàu Bàng; bà Nguyễn 
Ngọc Hoa - Giám đốc KBNN thị xã 
Bến Cát; về phía Cục thuế có: ông 

Ngô Trọng Nhơn - đại diện Lãnh 
đạo Cục thuế tỉnh Bình Dương, 
bà Nguyễn Thị Trang - Phó chi cục 
trưởng Chi cục thuế huyện Bàu 
Bàng, ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó 
chi cục trưởng Chi cục thuế thị 
xã Bến Cát; về phía Hải Quan có: 
ông Đoàn Tấn Đức - Phó chi cục 
trưởng Chi cục Hải quan KCN Mỹ 
Phước cùng đại diện của hơn 10 
tổ chức là khách hàng đã và đang 
sử dụng dịch vụ nộp NSNN tại Chi 
nhánh; về phía Vietcombank Bắc 
Bình Dương có: ông Nguyễn Xuân 
Giang - Giám đốc; ông Nguyễn 
Tấn Phát - Giám đốc Vietcombank 
Bình Phước , Nguyên Phó Giám đốc 
Vietcombank Bắc Bình Dương cùng 
lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tại 
Chi nhánh.

Thực hiện theo Thỏa thuận 
khung về hợp tác thanh toán điện 
tử song phương tập trung được ký 
ngày 26/09/2013 giữa Kho bạc nhà 
nước Việt Nam và Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam và Quy 
trình thanh toán song phương điện 
tử ngày 05/05/2014, Thỏa thuận 
liên tịch được ký kết bao gồm nội 
dung các bên thống nhất phối 
hợp thu NSNN và ủy nhiệm cho 
Vietcombank Bắc Bình Dương thực 
hiện thu các khoản thuế, phí, lệ phí 
và các khoản thu khác của NSNN 
trên địa bàn Bàu Bàng thông qua 
tài khoản thanh toán của KBNN 
Bàu Bàng mở tại Vietcombank Bắc 
Bình Dương. Các bên thực hiện 
theo nguyên tắc kết nối và trao 
đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa 
các cơ quan đơn vị về số phải thu, 
số đã thu NSNN của Người nộp 
thuế đảm bảo các bên thực hiện 
đúng quy trình phối hợp thu; chủ 
động cùng phối hợp tổ chức tuyên 

nguyễn ThỊ ThÙy Dung – Vietcombank Bắc Bình Dương

Vietcombank Bắc Bình Dương ký kết thỏa thuận  
liên tịch phối hợp thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) 
với Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Bàu Bàng

truyền, phổ biến, hướng dẫn người 
nộp thuế thực hiện nộp thuế theo 
hình thức mới qua Vietcombank 
Bắc Bình Dương.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông 
Nguyễn Xuân Giang – Giám đốc 
Vietcombank Bắc Bình Dương 
đánh giá cao sự hợp tác của các 
đơn vị liên ngành Kho bạc Nhà 
nước, Thuế và Hải Quan đã phối 
kết hợp rất tốt trong thời gian 
qua. Với những thành công bước 
đầu trong công tác phối hợp thu 
NSNN trên địa bàn, cùng phương 
châm hoạt động “Chung niềm 
tin, vững tương lai”, Vietcombank 
Bắc Bình Dương ngày càng nỗ lực 
không ngừng trong việc cung cấp 
dịch vụ nộp NSNN uy tín, nhanh 
chóng và chất lượng. Việc ký kết 
thỏa thuận phối hợp thu NSNN 
của Vietcombank Bắc Bình Dương 
với KBNN và Chi cục Thuế huyện 
Bàu Bàng sẽ góp phần giảm thiểu 
thời gian, thủ tục cho người nộp 
thuế với độ an toàn, nhanh chóng 
và chính xác cao, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người nộp thuế 
thực hiện đầy đủ các quyền và 
nghĩa vụ liên quan đến việc nộp 
thuế, phí, lệ phí và các khoản thu 
khác của NSNN theo quy định 
của pháp luật. Qua đó nhằm góp 
phần cải cách hành chính, nâng 
cao chất lượng phục vụ khách 
hàng là người nộp thuế, đảm bảo 
nguồn thu NSNN được kịp thời, 
an toàn và hiệu quả. Vietcombank 
Bắc Bình Dương cam kết đáp ứng 
nhanh và tốt nhất đối với yêu cầu 
của đối tượng nộp thuế, phí và 
các khoản phải nộp vào NSNN 
để thực hiện hiệu quả công tác 
thu NSNN trên địa bàn huyện Bàu 
Bàng. Qua gần ba năm chính thức 
đi vào hoạt động kể từ ngày thành 
lập 17/03/2014, Vietcombank Bắc 
Bình Dương đang dần khẳng định 
thương hiệu Vietcombank trên 
địa bàn hoạt động, hiện số dư huy 
động đạt gần 3.000 tỷ đồng, dư nợ 
gần 2.000 tỷ đồng, cung cấp dịch 
vụ ngân hàng hiện đại với gần 
90.000 cá nhân và hơn 900 doanh 
nghiệp có quan hệ thanh toán tại 
Vietcombank Bắc Bình Dương. q

Đại diện Vietcombank Bắc Bình Dương, Kho bạc Nhà nước huyện Bàu Bàng và Chi 
cục Thuế huyện Bàu Bàng và ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước 
16/11/2016 Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

Đại diện Vietcombank Bắc Bình Dương, Kho bạc Nhà nước huyện Bàu Bàng và Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng chụp hình lưu niệm tại Lễ ký kết
 Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung
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Ngày 23/10/2016, 
Vietcombank  Nam Định 
phối hợp với  phòng  Cảnh 
sát PCCC & CNCH  Công an 
tỉnh Nam Định thực hiện 

diễn tập phương án phòng cháy chữa 
cháy tại Trụ sở chi nhánh – 91 Quang 
Trung , Phường Quang Trung, Tp Nam 
Định.

Tham gia buổi diễn tập, về phía 
Công an tỉnh Nam Định có đồng chí  
Trung tá Vũ Văn Diên – Phó trưởng 
phòng Phòng cảnh sát PCCC &CNCH 
cùng cán bộ thuộc phòng cảnh sát 
PCCC&CNCH. Về phía Vietcombank  
Nam Định có đồng chí Lê Hoàng 
Cương – Phó giám đốc cùng toàn thể 
cán bộ công nhân viên chi nhánh ( 
CBNV).

Tình huống giả định là xảy ra 
cháy tại khu vực tầng 2 tòa nhà 
Vietcombank Nam Định. Khi xảy ra 
cháy, chi nhánh đang trong giờ làm 

việc, có khoảng 70 CBNV, khách 
hàng đang làm việc và giao dịch. Khi 
xảy ra cháy, do chen lấn, xô đẩy gây 
chấn thương nên còn một số người 
bị mắc kẹt trong khu vực tầng 2 của 
tòa nhà không thoát ra được.

Sau buổi diễn tập, Lãnh đạo cảnh 
sát PCCC &CNCH cùng Ban giám đốc 
chi nhánh đã họp rút kinh nghiệm. 
Tại đây, đại diện Cảnh sát PCCC  đã 
đánh giá cao công tác chuẩn bị và 
thực hiện diễn tập của Vietcombank 
Nam Định.

Buổi diễn tập không chỉ là hoạt 
động thường niên tại Vietcombank 
Nam Định  mà còn có ý nghĩa quan 
trọng trong việc giúp toàn thể CBNV  
nắm bắt được các kỹ năng, quy trình 
phối hợp và triển khai chữa cháy, 
biết cách sử dụng thành thạo các 
thiết bị chữa cháy, khả năng cứu hộ, 
thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy 
ra. q

Hiện nay, công tác PCCC 
đóng vai trò vô cùng 
quan trọng trong việc 
bảo vệ tính mạng, sức 
khỏe con người, bảo 

vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức 
và cá nhân. Công tác PCCC, đảm 
bảo an toàn cũng như nâng cao ý 
thức trách nhiệm mỗi con người 
về việc phòng ngừa các sự cố đáng 
tiếc xảy ra là việc phải làm thường 
xuyên, liên tục. Thực hiện chỉ đạo 
của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà 
nước, Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam về tăng cường 
công tác PCCC, bảo vệ an toàn hồ 
sơ tài liệu, sáng ngày 29/10/2016, 
tại Trụ sở Chi nhánh. Vietcombank  
Bắc Bình Dương đã phối hợp với 
Phòng Cảnh sát PCCC số 4 – Cảnh 
sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương 

tổ chức tập huấn công tác PCCC và 
diễn tập phương án chữa cháy cứu 
nạn, cứu hộ cho toàn thể cán bộ 
nhân viên ( CBNV), người lao động 

của Chi nhánh.
Tại buổi học, tập thể CBNV, 

người lao động của Chi nhánh 
đã được tập huấn đầy đủ gồm lý 
thuyết và thực hành. Ở phần lý 
thuyết cập nhật những quy định 
theo Luật PCCC, các kiến thức cơ 
bản trong công tác PCCC; song 
song đó các cán bộ công an PCCC 
đã tận tình hướng dẫn những kỹ 
năng để phòng cháy, các biện 
pháp chữa cháy; các CBNV được 
thực hành những thao tác cơ bản 
trong cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố 
xảy xa. 

Kế đến là phần thực hành, học 
viên được hướng dẫn từ khi phát 
hiện nếu có sự cố xảy ra thì phải 
báo động như thế nào, cách gọi 
thông báo đến cơ quan PCCC ra 
sao; cách sử dụng các thiết bị 

nguyễn ThỊ ThÙy Dung - Vietcombank Bắc Bình Dương
nguyễn ThỊ hương – Vietcombank Nam Định

Vietcombank Bắc Bình Dương tập huấn 
công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) 
và diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn, cứu hộ

tin tứC tin tứC

Vietcombank Nam Định 
diễn tập phòng cháy chữa cháy 
và cứu nạn cứu hộ

chữa cháy như bình khí CO2, bình 
bột, cách thả vòi, tháo lắp ráp vòi 
nước tăng áp,… Tiếp nữa là các 
học viên được thực hành các kỹ 
năng dập tắt, khống chế những 
đám cháy như  trùm bao bố, vải 
ướt lên ngọn lửa, cách xịt khí CO2 
làm dập tắt đám cháy. Sau đó là 
các tình huống diễn tập đặt ra là 
giả định khi tại Chi nhánh đang 
hoạt động thì xảy ra cháy trên 
tầng 3 của Trụ sở. Hệ thống chữa 
cháy tại chỗ cùng các phương 
tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ 
như: bình xịt khí CO2, bình bột, 
vòi nước,... đã được lực lượng 
chữa cháy tại chỗ phát huy hiệu 
quả trong việc chữa cháy. Sau đó, 
nhận được tin báo cháy, Phòng 
Cảnh sát PCCC số 4 đã điều động 
2 xe chữa cháy, gần 15 cán bộ, 
chiến sĩ tham gia chữa cháy, chỉ 
huy công tác cứu nạn, cứu hộ, di 
tản người và tài sản ra ngoài an 
toàn; đám cháy đã bị khống chế 
và dập tắt hoàn toàn. 

Theo đánh giá của các cán bộ 
hướng dẫn, tuy trong thời gian 
ngắn nhưng buổi diễn tập đã đạt 
các yêu cầu, mục đích đề ra. Trụ 
sở Vietcombank Bắc Bình Dương 
là khối nhà 7 tầng, hàng ngày với 
gần 70 CBNV, người lao động làm 
việc; và hơn một ngàn lượt khách 
hàng tới giao dịch; đồng thời lưu 
trữ nhiều chứng từ, tài sản có giá 
trị, do vậy qua đây là dịp để  CBNV  
Chi nhánh nâng cao ý thức về việc 
phòng cháy, những hậu quả khi 
xảy ra cháy; cũng như rèn luyện 
thêm những kỹ năng cơ bản về 
chữa cháy, cứu hộ; từ đó góp phần 
nâng cao chất lượng công tác 
phòng cháy ở đơn vị; bảo đảm môi 
trường làm việc an toàn. q

Phổ biến, cập nhật kiến thức PCCC cho tập thể CBNV Vietcombank Bắc Bình Dương  Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

Diễn tập, xử lý tình huống cụ thể về phương án chữa cháy, cứu hộ cho tập thể 
CBNV Vietcombank Bắc Bình Dương Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Vietcombank Nam Định Ảnh: Nguyễn Thị Hương
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Chiều ngày 1/11/2016, tại 
trường Đại học Tiền Giang 
đã diễn ra buổi lễ ký kết 
thỏa thuận hợp tác toàn 
diện giữa trường Đại học 

Tiền Giang và Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền 
Giang (Vietcombank Tiền Giang). Tham 
gia buổi lễ có sự hiện diện của PGS.TS 
Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng trường Đại 
học Tiền Giang; ông Ngô Minh Nhựt 
- Giám đốc Vietcombank Tiền Giang 
cùng các đại biểu là đại diện Ban giám 
hiệu trường Đại học Tiền Giang và lãnh 
đạo các phòng ban của Vietcombank 
Tiền Giang.

Tại buổi lễ, hai bên đã trao đổi làm 
việc và đi đến thống nhất các điều 
khoản hợp tác toàn diện: theo đó 
trường Đại học Tiền Giang sẽ chọn 
VietcombankTiền Giang là đơn vị đối 
tác để  triển khai dịch vụ thanh toán 

học phí trực tuyến, quản lý tài khoản 
thanh toán, chi trả lương cho cán bộ 
nhân viên, giảng viên của nhà trường 
và phát hành thẻ đồng thương hiệu 
cho sinh viên nhà trường.

Trường Đại học Tiền Giang với lịch sử 
12 năm hình thành và phát triển, là cơ 
sở đào tạo nguồn nhân lực đa dạng, có 
chất lượng cao hàng đầu của tỉnh Tiền 
Giang cũng như của khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long. Hiện tại trường Đại học 
Tiền Giang đang đào tạo trên 7.500 sinh 
viên hệ chính quy và 2.000 sinh viên 
theo các chương trình liên kết.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác này 
tiếp tục khẳng định chiến lược và 
sự quyết tâm của Ban giám đốc và 
các cán bộ Vietcombank Tiền Giang 
trong việc không ngừng phát triển 
thị phần và nâng cao uy tín thương 
hiệu Vietcombank trên địa bàn tỉnh 
Tiền Giang. q

Ông Ngô Minh Nhựt – Giám đốc Vietcombank Tiền Giang (hàng đầu bên phải) và PGS.TS Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng trường 
Đại học Tiền Giang (bên trái) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện Ảnh: Trương Công Thành

Trương CÔng Thành – Vietcombank Tiền Giang

Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện 
giữa Vietcombank Tiền Giang 
và Đại học Tiền Giang

tin tứC tin tứC

Ngày 12/11/2016, 
Vietcombank Thái 
Nguyên đã tổ chức 
buổi giao lưu thể 
thao, văn nghệ nhân 

dịp kỷ niệm 3 năm thành lập Chi 
nhánh. Buổi giao lưu nhận được 
sự tham gia của lãnh đạo và đông 
đảo các cán bộ nhân viên của các 
đơn vị: Ngân hàng Nhà nước tỉnh 
Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước 
tỉnh Thái Nguyên, Công ty cổ phần 
thương mại Thái Hưng, Công ty Cổ 
phần Viễn thông Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần 
Thùy Dương – Bí thư Chi bộ, Giám 
đốc Chi nhánh đã tổng kết những 
kết quả đạt được của Chi nhánh 
sau 3 năm đi vào hoạt động với 
những thành tích nổi bật: hiệu suất 
hoạt động cao, dịch vụ ngân hàng 
bán lẻ phát triển mạnh, khẳng định 

vị thế trên địa bàn. Dù số lượng 
nhân sự của Chi nhánh còn hạn chế 
song từng cán bộ nhân viên của 

Chi nhánh với sức trẻ, nhiệt huyết 
đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu 
hết mình góp phần cho sự thành 
công, đặt những viên gạch đầu 
tiên trên chặng đường phát triển 
của Chi nhánh. Bên cạnh đó, Chi 
nhánh cũng đã đón nhận được sự 
quan tâm, giúp đỡ của cơ quan 
quản lý cũng như sự tin tưởng, 
tín nhiệm của các khách hàng đã 
luôn đồng hành với Vietcombank 
Thái Nguyên kể từ những ngày 
đầu thành lập. Trong thời gian 
tới, Vietcombank Thái Nguyên tin 
tưởng rằng sự kết nối này sẽ ngày 
càng bền chặt và Vietcombank sẽ 
tiếp tục có những bước tiến mới 
vững chắc trên địa bàn.

Ở nội dung thể thao, các đơn vị 
tham gia thi đấu bộ môn temnis ở 2 
nội dung: đôi nam lãnh đạo và đôi 
nam phong trào. Với tinh thần nhiệt 

nguyễn Sỹ TÙng – Vietcombank Thái Nguyên

Vietcombank Thái Nguyên 
tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ 
nhân kỷ niệm 3 năm thành lập

tình, sôi nổi cùng với sự cổ vũ hết 
mình từ các cổ động viên; các đội đã 
thi đấu hết mình, cống hiến những 
màn thi đấu đầy kịch tính, hấp dẫn. 
Kết quả chung cuộc, giải Nhất đôi 
nam lãnh đạo thuộc về cặp đôi kết 
hợp của Vietcombank Thái Nguyên 
và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái 
Nguyên; giải Nhất đôi nam phong 
trào thuộc về cặp đôi của CTCP 
thương mại Thái Hưng.

Sau giờ thi đấu, các đơn vị đã 
tham gia giao lưu văn nghệ với 
những màn trình diễn rất ấn tượng, 
độc đáo và hết sức bất ngờ, mang 
bản sắc riêng của đơn vị. Các bài 
hát song ca, tốp ca với sự kết hợp từ 
các đơn vị đã mang đến cho buổi 
giao lưu một không khí trẻ trung, 
sôi động và bài nhảy flash mob “Sếp 
ơi mình đi đâu thế” thay cho lời kết 
chương trình là lời cám ơn tới Ban 
giám đốc Vietcombank Thái Nguyên 
đã thường xuyên quan tâm, sát 
sao chỉ đạo, hướng dẫn các cán bộ 
trong quá trình công tác.

Buổi giao lưu là hoạt động đặc 
biệt có ý nghĩa đối với Vietcombank 
Thái Nguyên, không chỉ là cơ hội 
rèn luyện thể thao bổ ích, mà còn 
là dịp cho các đơn vị được giao lưu, 
học hỏi, nâng cao sức khỏe thể 
chất và tăng cường mối quan hệ, 
thắt chặt tình đoàn kết trong công 
việc và trong hoạt động công tác. 
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, trong 
thời gian tới, bên cạnh việc phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh 
doanh, Vietcombank Thái Nguyên 
sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động 
tập thể để thắt chặt hơn nữa tình 
đoàn kết giữa các đơn vị. q

Đại diện của Vietcombank Thái Nguyên và NHNN tỉnh Thái Nguyên trao phần 
thưởng cho đội Nhất đôi nam Lãnh đạo  Ảnh: Nguyễn Sỹ Tùng

Đồng chí Bùi Văn Khoa– Giám đốc NHNN tỉnh Thái Nguyên (ngoài cùng bên trái)  tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị  Ảnh: Nguyễn Sỹ Tùng

Ông Nguyễn Văn Tuấn  đại diện CTCP thương mại 
Thái Hưng tặng hoa cho Vietcombank Thái Nguyên

 Ảnh: Nguyễn Sỹ Tùng
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thăm hỏi, chia buồn, phối hợp cùng 
với VCLI nhanh chóng thực hiện các 
thủ tục bồi thường quyền lợi bảo 
hiểm cho khách hàng với số tiền 
bảo hiểm 126.000.000 đồng. Đây là 
khách hàng thứ 2 tại Vietcombank 
Bắc Giang được chi trả quyền lợi từ 
dịch vụ bảo hiểm Bảo an Tín dụng.

Tại Lễ chi trả, bà Lương Thị 
Hằng thay mặt gia đình cảm ơn 
Vietcombank và VCLI đã kịp thời chi 
trả bảo hiểm, khắc phục khó khăn 
của gia đình. Bà Hằng chia sẻ việc 
tham gia bảo hiểm khi vay vốn tại 
Vietcombank sẽ giúp khách hàng 
giảm thiểu tổn thất trong trường 
hợp gặp rủi ro như gia đình bà. q

Ngày 10/11/2016, 
Vietcombank Bắc 
Giang tổ chức Lễ chi 
trả Quyền lợi bảo 
hiểm cho gia đình ông 

Lương Văn Hùng trú tại thôn Quyết 
Tiến, xã Tiền Phong, huyện Yên 
Dũng, tỉnh Bắc Giang

Tham dự buổi lễ, về phía 
Vietcombank Bắc Giang có ông 
Nguyễn Quang Lý – Phó giám đốc 
cùng cán bộ nhân viên chi nhánh.Về 
phía người hưởng bảo hiểm có bà 
Lương Thị Hằng – em gái ông Lương 
Văn Hùng.

Ông Lương Văn Hùng là khách 
hàng vay vốn tại PGD Song Khê 

– Nội Hoàng thuộc Vietcombank 
Bắc Giang. Trong quá trình vay vốn, 
khách hàng đã sử dụng sản phẩm 
Bảo an Tín dụng của Công ty TNHH 
bảo hiểm nhân thọ Vietcombank 
Cardif (VCLI). Sau đó, khách hàng 
không may gặp rủi ro và ông Hùng 
đã từ trần ngày 08/04/2016. Ngay 
khi tiếp nhận được thông tin, cán 
bộ Vietcombank Bắc Giang đã đến 

tin tứC tin tứC

Ông Nguyễn Quang Lý – Phó giám đốc Vietcombank Bắc Giang (thứ ba từ trái sang) trao quyền lợi bảo hiểm cho người thụ hưởng

nguyễn ThỊ BíCh ngọC - Vietcombank Bắc Giang

Vietcombank Bắc Giang và VCLI 
chi trả 126 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm 
Bảo an Tín dụng cho khách hàng

trước đó, vietcombank bắc giang và vcli đã 
chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng 
phạm hồng hải trú tại xã tiến dũng, huyện Yên 
dũng, tỉnh bắc giang vào ngày 17/02/2014, số 
tiền là 1.200.000.000 đồng.

Ngày 05/11/2016, tại 
Trụ sở Vietcombank 
Đà Nẵng đã diễn ra 
Hội thảo “Nâng cao 
chất lượng dịch vụ 

khách hàng & Bộ quy tắc ứng xử 
và đạo đức nghề nghiệp của CBNV 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam” với sự tham gia của toàn 
thể cán bộ nhân viên (CBNV)  2 chi 
nhánh: Vietcombank Đà Nẵng và 
Vietcombank Nam Đà Nẵng. 

Đây là một trong những Hội thảo 
được Vietcombank Đà Nẵng thực 
hiện thường niên nhằm không 
ngừng nâng cao nhận thức cũng 
như rèn luyện kỹ năng chuyên 
nghiệp của CBNV Chi nhánh trong 
công tác phục vụ khách hàng. Hội 

thảo năm nay đặc biệt chú trọng 
giúp CBNV nhận thức đúng tầm 
quan trọng của công tác phục vụ 

khách hàng, qua đó có tác phong, 
thái độ phục vụ và kỹ năng ứng xử 
chuyên nghiệp với thắc mắc, than 
phiền, khiếu nại của khách hàng. 
Ngoài ra, Hội thảo cũng dành thời 
gian quán triệt và thảo luận những 
nội dung chính của Bộ quy tắc 
ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. 
Theo đó, mọi CBNV phải nghiêm 
chỉnh chấp hành các quy định của 
pháp luật và quy định nội bộ của 
Vietcombank, hành động trung 
thực, thực hiện có trách nhiệm và 
đúng chức năng nhiệm vụ được 
giao; không thực hiện những 
hành vi gây tổn hại lợi ích của 
Vietcombank và khách hàng của 
Vietcombank.    

Hội thảo chia sẻ những bài học 
kinh nghiệm rút ra từ thực tế trong 
công tác phục vụ và ứng xử với 
than phiền khiếu nại của khách 
hàng tại Chi nhánh cũng như trong 
hệ thống đã thực sự thu hút sự 
quan tâm và thảo luận sôi nổi của 
các CBNV tham gia. 

Với quan niệm một phòng làm 
việc xanh, sạch, đẹp cũng sẽ góp 
phần nâng cao chất lượng dịch 
vụ khách hàng, phát biểu kết 
luận Hội thảo, ông Nguyễn Hữu 
Đức – Phó Giám đốc Vietcombank 
Đà Nẵng đã phát động cuộc thi 
“Phòng làm việc Xanh- Sạch - Đẹp 
theo chuẩn mực Vietcombank” 
và kêu gọi toàn thể cán bộ nhân 
viên, đặc biệt là các Trưởng 
phòng, cùng chung tay với Ban 
giám đốc xây dựng Vietcombank 
Đà Nẵng thành một chi nhánh 
ngân hàng có chất lượng dịch vụ 
tốt nhất hệ thống. q

Phan Sĩ Đồng – Vietcombank Đà Nẵng

Vietcombank Đà Nẵng tổ chức Hội thảo 
Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng & 
Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp

Ông Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc Chi nhánh đã phát động cuộc thi “Phòng 
làm việc Xanh- Sạch - Đẹp theo chuẩn mực Vietcombank” Ảnh: Phan Sĩ Đồng

Ông Phạm Tường Huy– Trưởng phòng giao dịch Thanh Khê tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo Ảnh: Phan Sĩ Đồng
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tin tứC tin tứC

Ngày 09/11/2016, 
Vietcombank Đông 
Anh chính thức khai 
trương hoạt động 
Phòng giao dịch Yên 

Viên (PGD) tại địa chỉ số 455 đường 
Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đây 
là PGD đầu tiên của Vietcombank 
Đông Anh trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội, nằm trong kế hoạch mở 
rộng mạng lưới, nâng cao chất 
lượng phục vụ khách hàng, một 
trong những chiến lược trọng tâm 
của Chi nhánh. 

Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm 

trong khu vực đông dân cư thuộc 
địa bàn thị trấn Yên Viên, PGD Yên 
Viên được xây dựng khang trang 
hiện đại theo chuẩn nhận diện 
thương hiệu Vietcombank để đón 
tiếp và phục vụ khách hàng với 
chất lượng tốt nhất.

PGD Yên Viên đi vào hoạt động 
sẽ thực hiện các nghiệp vụ huy 
động vốn, cho vay các thành phần 
kinh tế, chuyển tiền, các dịch vụ 
ngân hàng, phát hành các loại thẻ 
ghi nợ trong nước và quốc tế, thẻ 
tín dụng quốc tế, các dịch vụ trực 
tuyến qua hệ thống ATM, truy vấn 
thông tin, tài khoản, lãi suất, tỷ 

giá qua điện thoại di động (SMS 
Banking), truy vấn thông tin trên 
Internet (Internet Banking)….

Nhân dịp khai trương, ngân hàng 
dành nhiều phần quà tặng hấp dẫn 
cho quý khách hàng đến giao dịch 
và gửi tiết kiệm tại PGD Yên Viên.

Quý khách hàng giao dịch xin vui 
lòng liên hệ:

Vietcombank Đông Anh -  Phòng 
giao dịch Yên Viên

Địa chỉ: Số 455 đường Hà Huy 
Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia 
Lâm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 04.3671.5999 -   Fax: 
04.3671.6999. q

Trần Lê Phương Linh – Vietcombank Đông Anh

Vietcombank Đông Anh 
khai trương Phòng giao dịch Yên Viên

Ngày 19/10/2016, 
Vietcombank Việt Trì 
chính thức khai trương 
hoạt động Phòng 
giao dịch Lâm Thao 

tại khu Tiến Mới, thị trấn Lâm Thao, 
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 
Đây là Phòng giao dịch (PGD) thứ 
3 của Vietcombank Việt Trì trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ, nằm trong kế 
hoạch mở rộng mạng lưới, nâng 
cao chất lượng phục vụ khách 
hàng, một trong những chiến lược 
trọng tâm của Chi nhánh. Với vị 
trí địa lý thuận lợi, nằm trong khu 
vực đông dân cư thuộc địa bàn 

thị trấn Lâm Thao, PGD Lâm Thao 
được xây dựng khang trang hiện 
đại theo chuẩn nhận diện thương 
hiệu Vietcombank để đón tiếp và 
phục vụ khách hàng với chất lượng 
tốt nhất. 

PGD Lâm Thao đi vào hoạt động 
sẽ thực hiện các nghiệp vụ huy 
động vốn, cho vay các thành phần 
kinh tế, cho vay du học, chuyển 
tiền, các dịch vụ ngân hàng, phát 
hành các loại thẻ ghi nợ trong 
nước và quốc tế, thẻ tín dụng 
quốc tế, các dịch vụ trực tuyến 
qua hệ thống ATM, truy vấn thông 
tin, tài khoản, lãi suất, tỷ giá qua 

điện thoại di động (SMS Banking), 
truy vấn thông tin trên Internet 
(Internet Banking)…. 

Nhân dịp khai trương, ngân hàng 
dành nhiều phần quà tặng hấp dẫn 
cho quý khách hàng đến giao dịch 
và gửi tiết kiệm tại PGD Lâm Thao.

Quý khách hàng giao dịch xin vui 
lòng liên hệ:

Vietcombank Việt Trì -  Phòng 
giao dịch Lâm Thao

Địa chỉ: Khu Tiến Mới, Thị trấn 
Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3826555-   Fax: 
0210 3826969.. q

ViếT BáCh – Vietcombank Việt Trì

Vietcombank Việt Trì 
khai trương Phòng giao dịch Lâm Thao

Ban Giám đốc Vietcombank Đông Anh chụp hình lưu niệm với các cán bộ Phòng giao dịch Yên Viên Ảnh: Trần Lê Phương Linh

Cán bộ nhân viên Phòng giao dịch Lâm Thao chụp hình lưu niệm Ảnh: Viết Bách
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Hòa chung không khí chào mừng Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam, tối ngày 19/10, Ban giám đốc Vietcombank Vinh mở tiệc Gala chiêu 
đãi nữ CBNV Vietcombank Vinh và Phòng KTNB khu vực 2.

Tham dự Gala có sự hiện diện các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng 
bộ, Ban giám đốc, Ban chấp hành CĐCS, Ban chấp hành Đoàn thanh niên 

và các Trưởng/Phó phòng Vietcombank Vinh và phòng KTNB khu vực 2.
Phát biểu khai mạc Gala, thay mặt Ban giám đốc, Ban chấp hành CĐCS và toàn 

thể nam CBNV Vietcombank Vinh, ông Đặng Đức Tài - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Vinh gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến với toàn thể chị em. 

Đêm Gala đã diễn ra trong không khí thân mật, vui vẻ với nhiều tiết mục giao lưu 
văn nghệ sôi nổi, tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các CBNV Vietcombank Vinh và 
phòng KTNB khu vực 2. Qua đó động viên tinh thần cho toàn thể CBNV ra sức phấn đấu 
thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp theo.

tin tứC tin tứC

Hòa trong không khí 
vui tươi chào mừng 
ngày lễ kỷ niệm 86 
năm ngày Phụ nữ 
Việt Nam (20/10/1930 

– 20/10/2016), ngày 18/10/2016, 
Ban chấp hành công đoàn cơ sở 

Vietcombank Thái Nguyên đã tổ chức 
buổi họp mặt chào mừng. Tham dự 
buổi họp mặt có Ban giám đốc và 
toàn thể công đoàn viên công đoàn 
cơ sở Vietcombank Thái Nguyên.

Trong thời đại ngày nay, thời 
đại của khoa học công nghệ - phụ 

Hướng tới chào mừng 
86 năm ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20/10/1930 - 
20/10/2016, nhằm ôn 
lại ý nghĩa lịch sử cũng 

như từ đó khơi dậy lòng tự hào dân 
tộc về truyền thống đấu tranh chống 
giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước 
của Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; 
nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo 
của Đảng, tiếp tục quán triệt Nghị 
quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 
của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa đất nước ngày 7/3/2015, 
tại Hội trường Vietcombank Bắc Bình 
Dương, ngày 20/10/2016, Công đoàn 
cơ sở (CĐCS) đã tổ chức Họp mặt.

Tại buổi Họp mặt, đại diện Ban 
chấp hành CĐCS, Trưởng ban nữ 
công đã ôn lại truyền thống và ý 
nghĩa của sự kiện lịch sử này, được 
đánh dấu từ ngày 20/10/1930, Hội 
Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay được 
đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam) chính thức thành lập. Qua 86 
năm hình thành và phát triển, Phụ 
nữ Việt Nam lập nhiều chiến tích oai 
hùng, từ lịch sử đấu tranh chống 
giặc ngoại xâm đến thời kỳ hòa bình 
dựng xây quê hương đất nước, từ 
thời Bà Trưng, Bà Triệu đến thời các 
nữ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi 
mới. Những truyền thống, bản sắc 
tốt đẹp đó đã được các thế hệ phụ 
nữ Việt Nam kế thừa và phát huy. 

nữ Việt Nam và đặc biệt là phụ 
nữ ngành ngân hàng đã vươn lên 
khẳng định mình, năng động sáng 
tạo trong công tác, được tôn vinh 
trong xã hội nhưng vẫn không quên 
vai trò, vị trí và thiên chức của mình 
trong cuộc sống gia đình. Với đặc 
thù của chi nhánh mới, nhân sự còn 
hạn chế trong khi khối lượng công 
việc cần giải quyết rất lớn, các nữ 
cán bộ tại Vietcombank Thái Nguyên 
đã nỗ lực hết mình khắc phục khó 
khăn, ngày ngày nhiệt tình tư vấn, 
chăm sóc khách hàng, hỗ trợ đồng 
nghiệp, luôn cố gắng phấn đấu để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 
trở thành đoàn viên công đoàn ưu 
tú “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, là 
chỗ dựa vững chắc cho gia đình và 
xã hội.

Nhân dịp này, ông Trần Thùy 
Dương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Vietcombank Thái Nguyên đã gửi 
lời chúc mừng tốt đẹp đến các nữ 
công đoàn viên trong đơn vị đồng 

nguyễn Sỹ TÙng – Vietcombank Thái Nguyên

nguyễn ThỊ ThÙy Dung – Vietcombank Bắc Bình Dương

nguyên minh – Vietcombank Vinh

Vietcombank Thái Nguyên

Vietcombank Bắc Bình Dương

Vietcombank Vinh 
Đ/c Trần Văn Hiến - Phó Giám đốc Vietcombank Vinh, Chủ tịch CĐCS tặng hoa chị em phòng Kế toán Ảnh: Nguyên Minh

thời khẳng định sự đóng góp to lớn 
của các nữ cán bộ trong thành công 
chung của Vietcombank Thái Nguyên 
trong những năm vừa qua và đặc biệt 
là trong quý III năm 2016.

Tại buổi họp mặt, nữ công đoàn viên 
đến từ các phòng nghiệp vụ đã tích 
cực tham gia hội thi cắm hoa. Dưới 
bàn tay khéo léo, tinh tế của các chị 
em nữ công, những cành hoa hồng, 
hoa ly, hoa cúc..được kết thành những 
lẵng hoa nhiều màu sắc hài hòa, cân 
đối.Với các chủ đề “hương sắc”, “chung 
niềm tin, vững tương lai”, “cung đàn 
tình yêu”, “người phụ nữ của tôi”, 
những lẵng hoa không chỉ đẹp về bố 
cục mà còn mang tính nhân văn sâu 
sắc, thiết thực, truyền tải những thông 
điệp ý nghĩa mang bản sắc văn hóa 
Vietcombank. Kết quả chung cuộc: giải 
Nhất thuộc về tổ công đoàn phòng Kế 
toán, giải Nhì thuộc về tổ công đoàn 
phòng Dịch vụ khách hàng; phòng 
Khách hàng và Hành chính nhân sự 
ngân quỹ đồng giải Ba.

Buổi họp mặt đã diễn ra trang trọng, 
vui tươi nhằm tôn vinh, tạo thêm động 
lực cho công đoàn viên nữ phấn đấu 
thi đua để xứng đáng với danh hiệu 
“Phụ nữ hai giỏi Vietcombank”. q

Có thể nói, đây không chỉ là niềm tự 
hào của riêng phụ nữ Việt Nam mà 
còn là một thứ tài sản quý báu của cả 
dân tộc Việt Nam. Theo đó, phụ nữ 
Vietcombank qua bao thế hệ đã và 
đang kế thừa, phát huy mạnh mẽ. 

 Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động trên 
thị trường, Vietcombank hiện là một 
trong những ngân hàng thương mại 
lớn nhất Việt Nam với trên 14.000 
cán bộ nhân viên (CBNV), trong đó 
CBNV nữ là hơn 10.000 người, sự hiện 
diện của một lực lượng không nhỏ 
các thế hệ cán bộ nữ lao động nối 
tiếp tại Vietcombank góp phần tạo 
nên một bề dày hoạt động và đội 
ngũ cán bộ có năng lực, nhạy bén với 
môi trường kinh doanh hiện đại, tạo 
nên một Vietcombank luôn là sự lựa 
chọn hàng đầu của các tập đoàn, các 
doanh nghiệp lớn và của đông đảo 
khách hàng cá nhân. Có thể thấy rằng 
sự đóng góp của các thế hệ cán bộ nữ 

lao động tại Vietcombank đóng vai 
trò không nhỏ; tiếp sức theo đó, nữ 
CBNV Vietcombank Bắc Bình Dương 
nói riêng, qua gần 3 năm đi vào hoạt 
động, với số lượng nữ CBNV hiện là 
31 chính thức, 10 thuê khoán, nâng 
tổng CBNV nữ là 41 trên tổng số 68 
nhân viên, chiếm 60% lực lượng lao 

động. Với sức trẻ, trí tuệ và tâm huyết, 
các thế hệ CBNV Vietcombank nói 
chung và tuổi trẻ Vietcombank Bắc 
Bình Dương nói riêng đã, đang và sẽ 
luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các 
nhiệm vụ được giao, tích cực tham 
gia tốt các hoạt động an sinh xã hội từ 
thiện, để xây dựng Vietcombank phát 

triển ngày một bền vững, với mục tiêu 
đến năm 2020 đưa Vietcombank trở 
thành Ngân hàng số 1 tại Việt Nam, 
1 trong 300 tập đoàn ngân hàng tài 
chính lớn nhất thế giới như tâm huyết 
của Ban lãnh đạo và tập thể CBNV 
Vietcombank Bắc Bình Dương nhất 
trí đồng lòng. Xứng đáng với thương 
hiệu Vietcombank đã được đông đảo 
người dân và khách hàng trên toàn 
quốc đánh giá cao và gửi trọn niềm 
tin yêu. 

Chương trình kết thúc bằng 
lời phát biểu, chúc mừng chân 
thành của đồng chí Nguyễn Xuân 
Giang – Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Vietcombank Bắc Bình Dương gửi 
tới những người mẹ. người chị, 
người em lời chúc sức khỏe cũng 
như động viên các chị em cần cố 
gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ tại cơ quan và thiên 
chức mà mình đang đảm nhiệm.

Đại diện Ban giám đốc, Ban chấp hành CĐCS tặng hoa cho đại diện tập thể nữ CBNV Vietcombank Bắc Bình 
Dương nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

Ông Trần Thùy Dương - Bí thư chi bộ, Giám đốc CN trao phần thưởng cho đội Nhất  Ảnh: Nguyễn Sỹ Tùng
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Vũ ThỊ Phong Lan – Vietcombank Bình Dương

Vietcombank Bình Dương

Nhân kỷ niệm ngày Phụ 
nữ Việt Nam 20/10, 
ngày 20/10/2016 
đại diện Ban giám 
đốc Chi nhánh Bình 

Dương đã thay mặt Ban lãnh đạo 
Vietcombank tặng lẵng hoa, gửi lời 
chúc mừng tốt đẹp nhất đến với 
các chị em và đọc thư chúc mừng 
của Chủ tịch Hội đồng quản trị và 
Tổng giám đốc Vietcombank gửi 
các chị em nhân ngày 20/10/2016. 
Và tiếp nối các hoạt động kỷ niệm 
nhân ngày đặc biệt của chị em, 
sáng ngày 22/10/2016 tại trụ sở 
Vietcombank Bình Dương, Công 
đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn 
Thanh Niên đã tổ chức buổi tọa 
đàm chuyên đề “Chăm sóc sức 
khỏe phụ nữ thời hiện đại” và 
Hội thi nấu ăn “Siêu đầu bếp 
Vietcombank Bình Dương”. 

Tại buổi tọa đàm các đại biểu 
được nghe diễn giả Hoàng Thị Ven 
- Bác sĩ chuyên gia tư vấn thuộc 
Trung tâm đào tạo kỹ năng an toàn 
Việt Nam - chia sẻ kỹ năng, kinh 
nghiệm về chăm sóc sức khỏe phụ 
nữ, trong đó nhấn mạnh về bệnh 
ung thư vú và ung thư cổ tử cung vì 
đây là những bệnh thường gặp và 
đặc biệt nguy hiểm đối với chị em 
phụ nữ. Diễn giả cũng đã hướng 
dẫn rất cụ thể những nguyên nhân 

gây bệnh, cách phòng ngừa bệnh 
và những dấu hiệu ban đầu của 
bệnh để chị em lưu ý phòng ngừa 
và đi thăm khám kịp thời nếu cơ 
thể có những biểu hiện bất thường. 
Những kiến thức về sức khỏe và 
đặc biệt là về bệnh ung thư là vô 
cùng cần thiết đối với nữ cán bộ 
nhân viên Vietcombank để chị em 
có được sự chủ động trong phòng 
chống những căn bệnh nguy hiểm, 
ảnh hưởng trực tiếp đến công việc 
và hạnh phúc gia đình. 

Ngay sau buổi tọa đàm là Hội thi 

Chào mừng kỷ niệm 86 
năm ngày thành lập 
Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam (20/10/1930 
– 20/10/2016), 

Vietcombank Kon Tum đã tổ chức Hội 
thi nấu ăn mang tên “Bếp vui” nhằm 
thể hiện nét đẹp văn hóa và truyền 
thống khéo tay hay làm của chị em.

Có mặt tại Hội thi, ông Lê Tấn Lân 
– Giám đốc Vietcombank Kon Tum 
thay mặt cho Ban giám đốc và các 
anh em nam giới gửi những tình cảm 
trân trọng, thân thương cùng lời chúc 
tốt đẹp nhất đến toàn thể nữ CBNV 
nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng 
thời ghi nhận trong những năm qua, 
các nữ CBNV đã nỗ lực khắc phục khó 
khăn, cống hiến hết mình cho gia 
đình, cơ quan và xã hội, luôn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 
đóng góp vào thành quả chung của 
Vietcombank Kon Tum.

Tham dự Hội thi có 4 đội đến từ các 
phòng: HCNS-NQ, liên quân PGD Trần 
Phú-PGD Ngọc Hồi, liên quân phòng 
Dịch vụ- phòng Khách hàng, liên 
quân PGD Đăk Hà-Quản lý nợ - Kế 
toán. Sau 90 phút trổ tài, dưới những 
bàn tay khéo léo, sáng tạo, các món 
ăn không chỉ đẹp về thẩm mỹ, ngon 

về chất lượng mà còn đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Các món 
phong phú, đa dạng và đầy đủ các 
chất dinh dưỡng cần thiết, cân đối 
giữa 4 nhóm thức ăn giàu chất đạm, 
chất béo, chất bột, vitamin và khoáng 
chất.

Bên cạnh đó, các đội thi còn có 
phần thuyết trình về các món ăn của 
đội mình vô cùng thuyết phục. Vẫn 
chỉ là các món ăn quen thuộc hàng 
ngày nhưng các đội thi đã rất sáng 
tạo trong việc đặt tên cho những 
món ăn và mâm cơm của đội mình. 
Ban giám khảo hoàn toàn bị thuyết 
phục bởi các món ăn được trình bày 
bắt mắt và phần thuyết trình của các 
đội thi.

Kết quả chung cuộc, Phòng HCNS-
NQ đạt giải đội có món ăn sáng tạo 
nhất; liên quân PGD Trần Phú – Ngọc 
Hồi đạt giải đội có món ăn trình bày 
đẹp mắt nhất; liên quân PGD Đăk Hà 
– Quản lý nợ - Kế toán đạt giải đội có 
món ăn chất lượng nhất và liên quân 
phòng Dịch vụ - Khách hàng đạt giải 
nhất toàn diện.

Hội thi mang ý nghĩa thiết thực 
nhằm tạo sân chơi bổ ích để chị em 
thể hiện tài năng, thể hiện thiên chức 
của người phụ nữ trong gia đình. Đây 
cũng là dịp để nữ cán bộ nhân viên 

nấu ăn “Siêu đầu bếp Vietcombank 
Bình Dương” vui tươi, sống động.  
Sau thời gian một giờ thực hiện, 
các đội thi đã nhanh chóng hoàn 
thành các món ăn và trình bày hấp 
dẫn, đẹp mắt. Những món ăn của 
các đội thi có sự kết hợp giữa ẩm 
thực truyền thống và hiện đại, đảm 
bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, 
giàu giá trị dinh dưỡng và có lợi cho 
sức khỏe. Đặc biệt ấn tượng là mặc 
dù tất cả các đầu bếp “đều là nam” 
nhưng các món ăn được chế biến và 
trình bày không hề thua kém chị em 
phụ nữ. Phần thuyết trình món ăn 
của các đội thi cũng đã để lại nhiều 
điều ấn tượng, thú vị, tạo nên không 
khí vui vẻ, thân mật cho Hội thi.     

Kết thúc Hội thi các anh chị em 
cùng tham gia bữa tiệc thân mật và 
Ban tổ chức đã trao giải Siêu đầu bếp 
cho đội thi liên quân phòng Hành 
chính nhân sự và phòng Kế toán. 
Buổi họp mặt là một trong những 
hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện sự 
quan tâm của Ban Giám đốc cùng 
BCH Công đoàn cơ sở đối với đời 
sống vật chất và tinh thần của cán bộ 
nhân viên. Đây cũng là dịp tôn vinh 
vai trò, giá trị của phụ nữ trong công 
việc và cuộc sống, đồng thời thể hiện 
tình cảm, sự quan tâm của các “đấng 
mày râu” đối với chị em phụ nữ nhân 
dịp đặc biệt này. q

Chi nhánh có cơ hội thể hiện mình 
không chỉ giỏi về chuyên môn nghề 
nghiệp mà còn thực sự là những 
người phụ nữ khéo léo, đảm đang 
trong công việc tề gia nội trợ. q

Bà Đặng Thị Hương, Phó Giám đốc Chi nhánh (thứ 2 từ phải sang) trao giải cho 
đại diện 03 đội đạt thành tích cao nhất tại hội thi “Siêu đầu bếp Vietcombank 
Bình Dương”  Ảnh: Vũ Thị Phong Lan

Ông Lê Tấn Lân – Giám đốc Vietcombank Kon Tum (hàng đầu, thứ 7 từ phải sang) cùng 4 đội thi Ảnh: Trúc Phượng

Nữ cán bộ nhân viên 
Chi nhánh chụp hình 
lưu niệm với diễn 
giả tại buổi tọa đàm 
chuyên đề “Chăm sóc 
sức khỏe phụ nữ thời 
hiện đại”
  Ảnh: Vũ Thị Phong Lan

TrÚC PhưỢng – Vietcombank Kon Tum

Vietcombank Kon Tum

Ban giám khảo chấm thi  Ảnh: Trúc Phượng

Trình diễn  Ảnh: Trúc Phượng
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nghiên Cứu trAo đổi nghiên Cứu trAo đổi

Vậy đào tạo nội bộ là gì 
và vì sao các Ngân hàng 
phải quan tâm đến 
công tác đào tạo nội bộ. 
Đào tạo nội bộ là hình 

thức đào tạo trực tiếp thông qua 
công việc hàng ngày hoặc sử dụng 
nguồn giảng viên nội bộ biên soạn 
giáo trình và giảng dạy cho cán bộ 
toàn hệ thống. Có thể thấy những 
lý do khiến các Trung tâm đào tạo 
của các Ngân hàng đẩy mạnh công 
tác đào tạo nội bộ đó là:

Sử dụng giảng viên nội bộ đào 
tạo sẽ sát với yêu cầu thực tế, yêu 
cầu công việc và nắm được khoảng 
cách năng lực, kiến thức còn thiếu 
so với yêu cầu công việc để đào tạo 
bù đắp và bổ sung kiến thức.

Tiết kiệm chi phí do nguồn giảng 
viên thuê ngoài càng chuyên 
nghiệp, càng hiệu quả thì thường 
đi đôi với chi phí đào tạo lớn

Sử dụng và phát huy được nguồn 
chất xám nội bộ của các nhân sự 
có kinh nghiệm, có năng lực, kiến 
thức chuyên môn và phương pháp 

truyền đạt thực tế.
Khóa học của giảng viên nội bộ 

sẽ là môi trường lý tưởng cho các 
học viên thảo luận, chia sẻ kinh 
nghiệm mà không lo ngại lộ “ bí 
quyết hành nghề”

Trung tâm đào tạo Vietcombank 
được thành lập từ tháng 01/2006 
và chính thức đi vào hoạt động từ 
tháng 7/2006. Hơn 10 năm hình 
thành và phát triển, hoạt động 
đào tạo đã đạt được mức tăng 
trưởng ấn tượng, đặc biệt trong 
những năm gần đây đào tạo nội 
bộ chiếm tỉ trọng lớn và mang lại 
những thành tích được Ban lãnh 
đạo Vietcombank ghi nhận, đánh 
giá cao. Hoạt động đào tạo nội 
bộ tại Vietcombank dựa trên nền 
tảng công nghệ, kiến thức, kinh 
nghiệm của chính đội ngũ nhân 
sự chủ chốt am tường về hoạt 
động ngân hàng. Các khóa đào 
tạo nội bộ không chỉ trang bị các 

kiến thức, thông tin cập nhật về 
hệ thống công nghệ, quy trình, 
sản phẩm…mà còn trang bị các kỹ 
năng mềm, các kiến thức về văn 
hóa, mô hình tổ chức, truyền thống 
Vietcombank. Bên cạnh đó, công 
tác đào tạo nội bộ cũng đã đóng 
góp một phần không nhỏ vào công 
cuộc xây dựng một đội ngũ cán bộ 
nhân viên có chuyên môn cao, kỹ 
năng tốt, có động lực và đam mê 
trong công việc nhằm hướng tới 
tăng cường năng suất lao động, cải 
thiện hiệu quả công việc để hoàn 
thành tốt các mục tiêu chiến lược 
của ngân hàng. Chỉ tính riêng năm 
2016, với tỷ trọng chiếm 43% tổng 
số khóa đào tạo, số giờ giảng nội 
bộ đã vượt trên 1000 giờ giảng dạy 
với sự tham gia của gần 100 giảng 
viên đến từ hơn 20 phòng/ ban Trụ 
sở chính và chi nhánh với nội dung 
đào tạo chú trọng vào quản trị rủi 
ro, sản phẩm, quy trình và văn bản 

Phạm ThỊ hồng minh - Trưởng phòng QLĐT - TTĐT

Đào Tạo Nội Bộ 
tại Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam
Công tác đào tạo và phát triển nhân lực ngày càng được quan tâm tại Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank). Theo định hướng của Ban lãnh đạo, một trong những mục tiêu 
chiến lược của Vietcombank là trở thành Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực. Để 
xây dựng, phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự dẫn đầu về chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc 
thì vai trò của công tác đào tạo là vô cùng quan trọng. Bên cạnh mục tiêu xây dựng cơ sở đào tạo 
ngày một chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, việc đẩy mạnh đào tạo nội bộ, xây dựng đội ngũ giảng 
viên nội bộ và văn hóa học tập tại Ngân hàng cũng đang được chú trọng. 

Quang cảnh 1 lớp học do Trung tâm đào tạo Vietcombank tổ chứcCác học viên trao đổi tại lớp học do Trung tâm đào tạo Vietcombank tổ chức

Bà Phạm Thúy Nga - Giám đốc Trung tâm đào tạo Vietcombank 
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nội bộ của các khối. Hình thức đào 
tạo đa dạng thông qua các kênh 
đào tạo trên lớp hoặc trực tuyến 
qua video conference. Hoạt động 
đào tạo nội bộ tại Vietcombank 
năm 2016 gồm hai mảng chính: 

Tiếp tục chỉnh sửa, cập nhật và 
triển khai các nội dung đào tạo đã 
xây dựng từ những năm trước: Đào 
tạo nhân viên mới, Chia sẻ kinh 
nghiệm quản lý rủi ro tín dụng với 
chi nhánh, đào tạo về chính sách, 
sản phẩm Ngân hàng bán lẻ, Thẻ, 
Quản lý rủi ro hoạt động, Phòng 
chống rửa tiền…

Nghiên cứu và phát triển nội 
dung bài giảng mới: Đào tạo về đặc 
điểm tiền, Nâng cao hiệu quả Quản 
lý rủi ro hoạt động cho Lãnh đạo 
Phòng giao dịch…

Các chương trình đào tạo nội bộ 
đều được học viên đánh giá cao 
về tính thực tiễn, điểm trung bình 
đánh giá chất lượng đào tạo sau 

khóa học của giảng viên nội bộ đạt 
4.23/5, xếp loại Tốt.

Người xưa đã có câu: Nhất tự vi 
sư, bán tự vi sư. Người Việt Nam từ 
xưa đến nay vốn giàu truyền thống 
nhân văn, tôn sư trọng đạo. Tháng 
11 – tháng để chúng ta tri ân đội 
ngũ giảng viên nội bộ - là những 
cán bộ không chỉ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chuyên môn được giao 
mà còn mang những kinh nghiệm, 
kiến thức của bản thân truyền cho 
những đồng nghiệp thân yêu trong 
toàn hệ thống. Để có được con 
số 75 khóa đào tạo nội bộ trong 
năm 2016, phải kể đến sự cống 
hiến thầm lặng của những người 
đã và đang hi sinh ngày nghỉ cuối 
tuần đoàn tụ bên gia đình để theo 
lớp trên những chuyến đi xa. Đáp 
lại những đóng góp ấy là những 
nắm tay đầy yêu thương, trìu mến, 
biết ơn của những người đồng 
nghiệp mỗi lúc chia tay và sự yêu 

mến, tin tưởng, trung thành của 
khách hàng với Vietcombank ngày 
một tăng. Những giao dịch thành 
công mang đến những giá trị mới. 
Những người làm công tác đào tạo 
luôn tin tưởng mỗi đóng góp nhỏ 
sẽ góp phần làm nên những điều 
lớn lao. 

Tháng 11 – hòa chung niềm biết 
ơn các Thầy cô giáo nhân ngày 
20/11, cho phép chúng tôi – những 
người làm công tác đào tạo tại 
Vietcombank dành những lời tri 
ân, cảm ơn chân thành đến những 
người đồng nghiệp thân thương – 
những người đang cùng chúng tôi 
truyền ngọn lửa đam mê với nghề 
đến mọi miền Tổ quốc. Chúc những 
người giảng viên, những người 
làm công tác đào tạo luôn giữ 
được nhiệt huyết, bởi lẽ “mọi công 
việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì 
và lòng say mê” (Ngạn ngữ Tây Ba 
Nha).  q

Nhớ mái trường xưa
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhớ buổi đầu cắp sách tới trường
Cô cầm tay tô từng nét chữ
O thì tròn, Ô thì đội mũ
I giống như chiếc gậy của bà

Rồi thời gian dần trôi qua
Chúng tôi lớn khôn, tóc thầy cô bạc trắng
Cây phượng sân trường vẫn xoe tròn bóng nắng
Những mùa thu vọng tiếng trống khai trường

Dẫu bàn chân in trên mọi nẻo đường
Mãi nhớ lời thầy cô một thủa
Ánh đèn đêm đêm bên ô cửa sổ
Lung linh trang giáo án cuộc đời

Nhớ mãi mái trường thân yêu ơi
Bao kỷ niệm tuổi học trò trìu mến
Bài giảng đầu tiên, bảng đen bụi phấn
Sân trường hồng phượng đỏ tháng năm

nghiên Cứu trAo đổi Văn hóA

Lê hiếu Trung

Các học viên chụp hình lưu niệm

Kính gửi Quý độc giả!
Mừng xuân mới, Thông tin Vietcombank xuất bản 

ấn phẩm đặc biệt Xuân Đinh Dậu 2017 với mảng nội 
dung chủ đạo tập trung phản ánh những nỗ lực của 
hệ thống Vietcombank vượt qua khó khăn, thách 
thức, chủ động linh hoạt trong quản lý điều hành, 
vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Biên tập 
mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các nhà 
văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, cộng tác viên, bạn đọc 
trong và ngoài ngành tham gia viết bài, giới thiệu 
hình ảnh về thành tích của các đơn vị trong hệ thống 
Vietcombank.

Ban Biên tập khuyến khích các bài viết giới thiệu 
những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; những 
sáng kiến, ý tưởng, đề xuất có giá trị thực tiễn; các 
giải pháp để góp phần xây dựng Vietcombank đổi 
mới, phát triển nhanh, mạnh, bền vững, thực hiện 
chiến lược của Vietcombank đến năm 2020 phát 
triển thành ngân hàng số 1 Việt Nam, 1 trong 300 tập 
đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới và được 
quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất. 

Các thể loại và hình thức bao gồm: Bài phản ánh, 
chùm ảnh, tùy bút, phóng sự, bình luận, truyện ngắn, 
thơ, truyện vui, tiểu phẩm, câu đối... Độ dài bài viết 
không quá 1.200 chữ, có ảnh hoặc tranh minh họa. 
Nếu dùng bút danh, tác giả cần ghi rõ họ tên thật 
kèm theo địa chỉ, số điện thoại, số Tài khoản cá nhân 
để tòa soạn liên hệ. Thời gian nhận tác phẩm từ nay 
đến hết ngày 05/1/2017.

Mọi tin, bài, ảnh xin gửi về:
Đường thư:
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:
vcbnews.ho@vietcombank.com.vn
thongtin_vcb@yahoo.com.vn 
   Xin chân thành cảm ơn!
 BAN BIÊN TẬP THÔNG TIN VIETCOMBANK

Thư mời cộng tác bài, ảnh 
cho Thông tin Vietcombank 
số Xuân Đinh Dậu 2017
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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 11/2016, 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: 
Phạm Thị Thanh Hương, Vũ Minh Phương, Nguyễn 
Lê Huy, Phạm Thị Hồng Minh (Trụ sở chính); Đinh Thế 

Hiệp (Vietcombank Ninh Bình); Nguyên Minh (Vietcombank 
Vinh); Bùi Duy Tam (Vietcombank Bắc Bình Dương); Nguyễn 
Xuân Dũng (Vietcombank Hà Tĩnh); Vi Lâm, Thanh Tâm, 
Tú Linh (Vietcombank Biên Hòa); Nguyễn Thị Kim Dung 
(Vietcombank Nam Bình Dương); Thu Thảo (Vietcombank Hưng 
Yên); Hoàng Vân (Vietcombank Hải Dương); Trúc Phượng 
(Vietcombank Kon Tum); Chu Văn Hiệp(Vietcombank Vũng 
Tàu); Vũ Thị Phong Lan (Vietcombank Bình Dương); Bửu 
Khanh (Vietcombank Đồng Tháp); Nguyễn Thị Thùy Dung 
(Vietcombank Bình Dương); Trần Thi Lan (Vietcombank Nam 
Sài Gòn); Hoàng Vân (Vietcombank Hải Dương); Nguyễn 
Thị Hương (Vietcombank Nam Định): Nguyễn Sĩ Tùng 
(Vietcombank Thái Nguyên); Phan Sĩ Đồng (Vietcombank Đà 
Nẵng); Trương Công Thành (Vietcombank Tiền Giang); Nguyễn 

Thị Bích Ngọc (Vietcombank Bắc Giang) Minh Út ( Vietcombank 
Kiên Giang)…

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.vn
n thongtin_vcb@yahoo.com.vn 
Xin chân thành cảm ơn!

Ban Biên TẬP ThÔng Tin VieTComBanK 

lưu ý
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