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Thư

Tòa soạn
Thưa quý độc giả!
Tháng 12 với những ngày cuối cùng của năm 2016 đã gõ cửa. Trong suốt tháng
12, không khí làm việc hồ hởi, khẩn trương, gấp rút hoàn thành kế hoạch năm
2016 diễn ra trên toàn hệ thống Vietcombank. Mặc cho ngoài trời thời tiết đang
trở lạnh đặc trưng của mùa đông miền nhiệt đới, những đóa cúc họa mi nở rộ
đang cùng các gánh hàng hoa đi khắp phố phường Hà Nội, dã quỳ vàng rực
những triền núi cao, không khí Noel lung linh sắc màu trong long lanh ánh mắt
trẻ thơ.
Thưa quý độc giả,
Tháng 12 này, Lễ trao thưởng “Giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu tại Việt Nam
2016” đã trao cho Vietcombank là ngân hàng duy nhất đạt giải thưởng “Ngân
hàng có mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ hiệu quả nhất”. Để có được giải thưởng
này là cả một quá trình dài hơn 20 năm luôn dẫn đầu về thanh toán thẻ của
Vietcombank tại Việt Nam. Mở đầu và luôn đi đầu trong dịch vụ thẻ ngân hàng,
từ phát hành cho đến thanh toán, Vietcombank luôn khẳng định vị trí hàng
đầu của mình một cách ấn tượng với chất lượng và uy tín của thương hiệu
Vietcombank – ngân hàng duy nhất lần thứ 5 liên tiếp là Thương hiệu Quốc gia.
Tháng 12 này, Thông tin Vietcombank cũng gửi tới quý độc giả những bài viết về
sản phẩm dịch vụ Bảo hiểm nhân thọ, lĩnh vực dịch vụ mà Vietcombank phối hợp
với VCLI cung cấp ra thị trường trong gần 10 năm trở lại đây. Các bài viết sẽ cho độc
giả hiểu được về các sản phẩm mới nhất sẽ cung cấp ra thị trường trong năm 2017
và ý kiến của các chuyên gia.
Niềm vui tăng lên với Vietcombank Hải Phòng trong số này, Thông tin
Vietcombank đăng tải chuyên đề kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Vietcombank
Hải Phòng. Chi nhánh lâu đời trong hệ thống Vietcombank xây dựng và trưởng
thành đồng hành với sự phát triển của thành phố Cảng – thành phố hoa phượng
đỏ Hải Phòng. 40 năm ấy biết bao thay đổi, bao khó khăn, vất vả nhưng cũng
vô cùng nhiều công sức, nỗ lực của tập thể Ban giám đốc và CBNV Vietcombank
Hải Phòng. Các bài viết được Thông tin Vietcombank số 12/2016 chuyển tải đến
quý độc giả bằng chuyên đề kỷ niệm 40 năm Vietcombank Hải Phòng.
Thưa quý độc giả,
Vậy là đã qua một năm 2016, Thông tin Vietcombank đã nhận được rất nhiều
sự cộng tác của các Chuyên gia, các Cộng tác viên, các quý độc giả gửi tin, bài,
ảnh… và ủng hộ Thông tin Vietcombank ngày càng hay hơn, đẹp hơn, gần gũi
hơn. Đặc biệt, trong số này sẽ ra mắt măng séc mới với tên gọi mới cho Thông
tin Vietcombank là Bản tin Chung NIỀM TIN để bắt đầu từ số sau, Thông tin
Vietcombank với tên gọi mới sẽ có khổ in mới với tổng số trang được quy định
theo Luật Báo chí có hiệu lực từ 01/01/2017. Thông tin Vietcombank số 12/2016
xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các quý Chuyên gia, quý Cộng tác viên cùng quý
độc giả đã gắn bó trong suốt những thời gian qua. Mời quý vị đón đọc và chia
sẻ những cảm xúc cùng chúng tôi. q

Ban biên tập

Mục lục
6 - Hội thảo quốc tế: Cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư và những
vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh
tế - xã hội của Việt Nam
8 - Vietcombank tổ chức Chương trình Hội
thảo tại Australia với chủ đề “Mô
hình quản trị kinh doanh hiện đại”
10 - Vietcombank tổ chức Tọa đàm khoa
học “Hoàn thiện công tác đào tạo
tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam”

14
Hội nghị Tập huấn
Công tác Tài chính Kế toán năm 2016

Lãnh đạo Vietcombank
tiếp Đoàn đại biểu
cấp cao Mizuho

86
Cuộc thi “Vũ điệu
Giáng sinh”
thành công tốt đẹp

30

12
bản tin của ngân hàng TMCP ngoại
thương việt nam
số 12/2016 (281), Tháng 1/2017

28 - Kỷ niệm 40 năm Vietcombank Hải Phòng
46 - Vietcombank là ngân hàng có mạng lưới đơn vị
chấp nhận thẻ hiệu quả nhất năm 2016
52 - Sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank American
Express văn minh và tiện lợi
56 - Vietcombank tham gia đồng hành cùng Chương
trình Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu
vùng Tây Bắc
60 - Đoàn TN Vietcombank tặng quà hỗ trợ nhân dân
bị thiệt hại do lũ lụt tại Hà Tĩnh và Quảng Bình

16 - Vietcombank tổ chức thành công Hội
thảo tập huấn chuẩn bị triển khai Dự
án CTOM
20 - “Vietcombank cung cấp sản phẩm
bảo hiểm ra thị trường bằng tiềm
lực và uy tín của mình”
22 - “Sản phẩm hữu ích và uy tín là thành
công của VCLI”
24 - Vietcombank tham gia Bảo hiểm
Bảo An Gia của VCLI cho hơn 10.000
cán bộ nhân viên

Vietcombank Hải Phòng
40 năm đồng hành cùng
thành phố Hoa phượng đỏ

72 - Gửi các bạn Vietcombank yêu quý!
88 - Thăm lại trường xưa
90 - Vietcombank Hải Phòng nơi tình yêu bắt đầu

bản tin Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Giấy phép xuất bản Bản tin số: 85/GP-XBBT ngày 01/12/2016
Chịu trách nhiệm xuất bản: Tiến sỹ Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
n Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải - Hà Nội Điện thoại: (84-4) 39343137 (1953/1902) Fax: (84-4) 39365402
n E-mail: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn/thongtin_vcb@yahoo.com.vn
n Chế bản và in tại Công ty in TNHH MTV in Tạp chí Cộng sản - 38 Bà Triệu - Hà Nội

Sự kiện

Sự kiện

Hội thảo quốc tế:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và những vấn đề đặt ra đối với phát triển
kinh tế - xã hội của Việt Nam
LÊ HƯNG

Tiến sỹ Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank
trình bày tham luận tại Hội thảo Ảnh: Lê Hưng

C

Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì và phát biểu khai mạc Hội thảo

Sáng ngày 25/11/2016, tại Hà Nội, Ban
Kinh tế Trung ương phối hợp với Viện Hàn
lâm khoa học xã hội Việt Nam và Tổ chức
Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội
thảo khoa học quốc tế “Cách mạng công
nghiệp (CMCN) lần thứ tư và những vấn đề
đặt ra đối với phát triển kinh tế - xã hội
của Việt Nam”.
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hủ trì hội thảo có đồng
chí Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Bí
thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Kinh tế
Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây
Bắc; bà Louise Chamberlain - Giám
đốc UNDP tại Việt Nam; đồng chí
Cao Đức Phát - Ủy viên BCH Trung
ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường
trực Ban Kinh tế Trung ương; đồng
chí Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban,
ngành, các nhà khoa học, các cơ quan
báo chí cùng hơn 300 đại biểu tham

Ảnh: Lê Hưng

dự hội thảo, trong đó có sự tham dự
của các diễn giả quốc tế như: Giáo
sư Mike Gregory, nguyên Trưởng
Bộ môn chế tạo và quản lý, Đại học
Cambridge, nguyên Giám đốc điều
hành Viện Cambridge - MIT; ông John
Rockhold - Chủ tịch Phòng Thương
mại và Công nghiệp Mỹ tại Việt Nam,
Giám đốc điều hành công ty tư vấn
đầu tư và kỹ thuật ABBO, Trưởng
nhóm công tác về năng lượng của
diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam;
Tiến sỹ Gary Rynhart, ILO, đồng tác
giả của loạt bài nghiên cứu của ILO
“Asean in transformation” về nguy cơ
tự động hóa gây ra cho việc làm một

số ngành. Đại diện Vietcombank, Tiến
sỹ Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH
Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung
ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội
đồng quản trị đã tham dự và trình
bày tham luận tại Hội thảo.
Chủ trì và phát biểu tại Hội thảo,
Tiến sỹ Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
nhấn mạnh: qua hơn 30 năm đổi
mới, Việt Nam đã đạt được những
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử,
đưa Việt Nam ra khỏi các nước kém
phát triển, trở thành nước có thu
nhập trung bình, đang đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế. Tuy nhiên bên cạnh
những kết quả đạt được, trong quá
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước cũng đã bộc lộ nhiều hạn
chế, bất cập, việc tạo nền tảng để
nước ta cơ bản trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại chưa
đạt được mục tiêu đề ra. Trong bối
cảnh đó cuộc CMCN lần thứ tư tác
động mạnh mẽ, toàn diện trên các
khía cạnh chủ yếu của nền kinh tế
mỗi quốc gia như về cấu trúc, trình
độ phát triển, tốc độ tăng trưởng,
mô hình kinh doanh, thị trường
lao động…, trong đó có Việt Nam.
Với những vấn đề đặt ra, đồng chí
Nguyễn Văn Bình đã yêu cầu Hội
thảo tập trung vào một số nội dung
để nhận diện cuộc CMCN lần thứ 4
và hàm ý chính sách, những tác động
đối với Việt Nam.

Trình bày tham luận tại Hội thảo,
Tiến sỹ Nghiêm Xuân Thành - Chủ
tịch Hội đồng quản trị Vietcombank
cho biết:
Tại Việt Nam, nhận thức được
những thành tựu, giá trị, xu thế của
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
4, nhiều doanh nghiệp đã tích cực
ứng dụng vào hoạt động kinh doanh
nhằm nâng cao năng lực quản trị,
cạnh tranh, tăng năng suất và hiệu
quả hoạt động. Đối với ngành ngân
hàng, các ngân hàng đã và đang đầu
tư trang bị, triển khai ứng dụng các
sản phẩm, giải pháp công nghệ là
thành tựu của cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4 để cung cấp các sản
phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại.
Trên nền tảng công nghệ số, nhiều
sản phẩm ngân hàng đã được phát
triển như các sản phẩm dịch vụ ngân
hàng điện tử, billing, và ứng dụng
công nghệ contact-less trong thanh
toán dịch vụ, định danh khách hàng...
Là một ngân hàng hàng đầu tại
Việt Nam với trên 50 năm hình thành
và phát triển, Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương (Vietcombank) luôn đi tiên
phong trong mọi lĩnh vực hoạt động.
Trong thời gian qua, nhận thức được
tiềm năng và hiệu quả to lớn của
cuộc CMCN lần thứ 4, Vietcombank
đã chú trọng ưu tiên ứng dụng thành
tựu công nghệ số vào hoạt động
ngân hàng theo phương châm “nắm
bắt thành tựu công nghệ mới nhất,
ứng dụng vào phát triển hoạt động
kinh doanh, cẩn trọng trong triển

Vietcombank
đã chú trọng
ưu tiên ứng
dụng thành tựu
công nghệ số
vào hoạt động
ngân hàng
theo phương
châm “nắm
bắt thành tựu
công nghệ mới
nhất, ứng dụng
vào phát triển
hoạt động
kinh doanh,
cẩn trọng trong
triển khai và
tối ưu hóa hiệu
quả đầu tư”

khai và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư”.
Vietcombank đã triển khai từ rất
sớm các giải pháp công nghệ điện
toán đám mây cho hệ thống máy
chủ tập trung; quản trị, phân tích
dữ liệu hiện đại, và hiện đang dẫn
đầu qui mô và hiệu quả của sản
phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử
như Internet Banking, SMS Banking,
Mobile Banking, Thẻ,... Việc ứng dụng
triển khai giải pháp bảo mật cũng
đã được quan tâm và liên tục cập
nhật bổ sung theo sự phát triển của
thị trường và khoa học công nghệ.
Vietcombank đã phát hành trên 16
triệu thẻ các loại, phục vụ trên 5 triệu
khách hàng sử dụng dịch vụ ngân
hàng điện tử.
Với sự đóng góp lớn của việc ứng
dụng các thành tựu khoa công nghệ
số, Vietcombank đã đạt được những
kết quả ấn tượng trên các mặt hoạt
động, tăng trưởng huy động vốn và
tín dụng bình quân trong giai đoạn
5 năm gần đây đạt trên 20%, cao
hơn tốc độ tăng chung của ngành,
chất lượng hoạt động được kiểm
soát tốt, lợi nhuận trước thuế liên tục
tăng trưởng và đóng góp lớn cho
ngân sách nhà nước, là một trong
10 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn
nhất cả nước.
Tại Hội thảo, Tiến sỹ Nghiêm Xuân
Thành cũng đã phân tích một số
điểm mà Vietcombank đang phải
đối mặt với những áp lực cả về chiến
lược phát triển cũng như vận hành
hoạt động, đồng thời đưa ra một số
kiến nghị đối với các cơ quan quản
lý nhằm tạo điều kiện cho các ngân
hàng biến thách thức thành cơ hội
trước những tác động to lớn của cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Với trên 20 tham luận được trình
bày tại Hội thảo của các chuyên gia
cùng các góp ý, trao đổi và thảo luận
của các đại biểu, có thể thấy rằng
cuộc CMCN lần thứ tư đã tác động
đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã
hội Việt Nam, Hội thảo được tổ chức
trong thời điểm hiện nay thực sự có ý
nghĩa quan trọng đối với việc nghiên
cứu đưa ra những chủ trương, đường
lối cũng như việc ban hành những
chính sách phát triển cho các lĩnh vực
trong thời gian tới của Việt Nam. q
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Vietcombank tổ chức Chương trình
Hội thảo tại Australia với chủ đề
“Mô hình quản trị kinh doanh hiện đại”
LÊ HUY HOÀNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

T

rong các ngày từ 5/12
đến 9/12/2016, tại
Australia, Ngân hàng
TMCP Ngoại Thương Việt
Nam (Vietcombank) phối
hợp với Công ty kiểm toán Price
waterhouse Coopers (PWC) và
Ngân hàng ANZ đã tổ chức Chương
trình Hội thảo với chủ đề “Mô hình
quản trị kinh doanh hiện đại”. Tham
dự có đồng chí Phạm Viết Thanh Ủy viên BCH TW Đảng, Bí Thư Đảng
ủy Khối DNTW và các đồng chí là
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW,
đồng thời là Chủ tịch/TGĐ của
Tập đoàn/Tổng công ty: Tập đoàn
Công nghiệp Than Khoáng sản
Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt
Nam, Tổng Công ty Dệt may Việt

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 3 từ phải sang)
tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với đại diện lãnh đạo cấp cao của PwC
Ảnh: Lê Huy Hoàng

Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam.
Về phía Vietcombank, có sự tham
dự của Ông Nghiêm Xuân Thành

Ông Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (đứng giữa), ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT
Vietcombank (thứ 5 từ phải sang) và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đại diện lãnh đạo cấp cao của ANZ
Ảnh: Lê Huy Hoàng
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Vietcombank tổ chức lễ bảo vệ tốt nghiệp
chương trình “Đào tạo chức danh Giám đốc
Chi nhánh” năm 2016

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng
bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng quản trị; P.TGĐ
Nguyễn Thị Kim Oanh; đại diện
Ban CL&TKTH, Ban KHDN và các
Giám đốc Chi nhánh Vietcombank
đạt kết quả xuất sắc trong Chương
trình đào tạo chức danh giám đốc
Vietcombank năm 2016.
Hội thảo được tổ chức với mục
đích chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn,
thành tựu đạt được của các doanh
nghiệp Australia trong các lĩnh
vực sản xuất công nghiệp - khai
thác khoáng sản, xăng dầu, ngân
hàng - tài chính, Bất động sản,
Nông nghiệp… đồng thời là cơ hội
để doanh nghiệp hai nước thảo
luận về các mô hình quản trị kinh
doanh hiện đại, chiến lược cho sự
phát triển bền vững và tìm kiếm cơ
hội hợp tác giữa các doanh nghiệp
trong xu hướng hội nhập toàn cầu.
Bên lề Hội thảo, Đoàn công tác
đã có cuộc gặp gỡ với Tổng Lãnh Sự
quán Việt Nam tại Sydney để trao
đổi, chia sẻ về cơ hội, triển vọng hợp
tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam
và Australia trên nhiều lĩnh vực mà
đại diện hai nước đã nỗ lực thúc đẩy
trong thời gian qua.
Chương trình Hội thảo tại
Australia đã đạt được mục tiêu đề
ra. Vietcombank cùng các doanh
nghiệp/khách hàng lớn và đối tác
đã có nhiều hoạt động tích cực
hướng đến tăng cường cơ hội hợp
tác giữa Vietcombank và các doanh
nghiệp Việt Nam, cũng như các
doanh nghiệp Việt Nam với doanh
nghiệp tại Australia, góp phần thúc
đẩy sự phát triển kinh tế xã hội giữa
Việt Nam và Australia. q

T

rong 2 ngày 24 và
25/11/2016, Trung tâm
Đào tạo đã tổ chức lễ bảo
vệ tốt nghiệp chương
trình “Đào tạo chức danh
Giám đốc Chi nhánh” dành cho 29
học viên là Giám đốc/Phó Giám đốc
Chi nhánh Vietcombank. Hội đồng
chấm thi với sự tham gia của ông
Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn
Danh Lương - Ủy viên HĐQT, Phó
Tổng giám đốc; ông Nguyễn Mạnh
Hùng - Ủy viên HĐQT; ông Hồng
Quang - Trưởng Ban TCCB; bà Phạm
Thúy Nga – Giám đốc TTĐT và bà
Đào Chân Phương - Chuyên gia
độc lập.
Chương trình đào tạo chức danh
Giám đốc chi nhánh Vietcombank
là chương trình đào tạo trọng điểm
được thiết kế với mục tiêu nâng

Hội đồng chấm thi tại buổi lễ bảo vệ tốt nghiệp

Ông Nguyễn Danh Lương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phát biểu tại buổi lễ
bảo vệ tốt nghiệp
Ảnh: TTĐT

cao hiệu quả quản lý điều hành chi
nhánh cho các Giám đốc/đội ngũ
kế cận; chuẩn hóa văn hóa quản
trị điều hành theo khung năng lực
Giám đốc chi nhánh Vietcombank;

Ảnh: TTĐT

xây dựng môi trường, tăng cường
tính hợp tác kết nối và nâng cao
hiệu quả mạng lưới Giám đốc/đội
ngũ kế cận. Với các chủ đề về: Lập kế
hoạch kinh doanh, Quản trị nguồn
nhân lực, Quản lý công việc hiệu
quả, Truyền thông đối ngoại, Xây
dựng hình ảnh chuyên nghiệp…
Trung tâm đào tạo đã phối hợp với
đối tác nghiên cứu, phát triển và
cập nhật thêm các nội dung mới để
không ngừng nâng cao chất lượng
đào tạo trên cơ sở tiếp cận những
luận điểm mới về khoa học quản
lý và tiếp thu kinh nghiệm từ loạt
chương trình đã triển khai.
Tại Lễ bảo vệ tốt nghiệp, ông
Nguyễn Danh Lương - Ủy viên
HĐQT, Phó Tổng giám đốc đã đánh
giá cao những nỗ lực của Trung
tâm đào tạo trong việc phát triển
nguồn nhân lực. Ông tin rằng các
học viên sẽ hoàn thành xuất sắc
phần thi của mình cùng với những
kiến thức từ khóa đào tạo sẽ giúp
nâng cao các kỹ năng cho các học
viên và mong rằng qua những gì
đã tiếp thu được tại lớp học này để
áp dụng vào thực tiễn chi nhánh
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
kinh doanh của năm 2017.
Mỗi học viên sau khi tham gia
chương trình đã được trang bị bộ
công cụ quản lý chuẩn mực, nhất
quán và thiết thực với chức danh,
hoàn thành tốt những nhiệm vụ
được giao, góp phần thực hiện
chiến lược phát triển đến năm
2020 là xây dựng Vietcombank 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. q
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Vietcombank tổ chức Tọa đàm khoa học
“Hoàn thiện công tác đào tạo
tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam”
ĐẶNG THÀNH

Ông Nguyễn Danh Lương -UV HĐQT, Phó TGĐ kiêm Chủ tịch HĐKH Vietcombank phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm
Ảnh: Đặng Thành

N

Ban lãnh đạo Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên

gày 26/11/2016, tại
Vĩnh Phúc, Ngân
hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam
(Vietcombank) đã tổ
chức buổi Tọa đàm khoa học “Hoàn
thiện công tác đào tạo tại Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam”.
Tới tham dự sự kiện, có ông
Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị
(HĐQT); ông Nguyễn Danh Lương
- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
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kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học
và Công nghệ; các Ông/Bà thành
viên HĐQT, BĐH; lãnh đạo một số
phòng/ban/trung tâm Trụ sở chính,
Giám đốc 1 số chi nhánh trên địa
bàn cùng 29 học viên là giám đốc
và Phó giám đốc các chi nhánh
tham gia khóa đào tạo chức danh
Giám đốc chi nhánh năm 2016;.
Nội dung của buổi Tọa đàm tập
trung vào các vấn đề chính là: (i)
Trao đổi, đánh giá thực trạng công
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của
Trung tâm đào tạo Vietcombank,

Ảnh: Đặng Thành

trong thời gian qua, trong đó tập
trung vào những tồn tại, hạn chế,
nguyên nhân và đề xuất giải pháp
khắc phục; (ii) Trao đổi về định
hướng, mục tiêu, nhu cầu đào tạo,
bồi dướng cán bộ của Vietcombank
trong thời gian tới; (iii) Chia sẻ các
nội dung đào tạo tiên tiến, các cách
thức, kinh nghiệm tổ chức, quản lý
đào tạo hiệu quả của các tổ chức và
NHTM trong và ngoài nước…
Phát biểu khai mạc Tọa đàm,
ông Nguyễn Danh Lương đánh giá
hệ thống, công tác đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ của Vietcombank
ngày càng khởi sắc, đa dạng cả về
nội dung và hình thức. Tuy nhiên,
trong giai đoạn hiện nay, với đặc
thù hoạt động của Vietcombank
địa bàn hoạt động rộng khắp, số
lượng cán bộ đông và ngày càng
tăng lên, sản phẩm dịch vụ, lĩnh
vực, ngành nghề kinh doanh đa
dạng…, đòi hỏi công tác đào tạo
của Vietcombank phải được đổi
mới, hoàn thiện cả về nội dung,
cách thức tổ chức quản lý để đáp
ứng được các yêu cầu thực tế đặt
ra… Xuất phát từ thực trạng và
nhu cầu đó, Hội đồng khoa học
(HĐKH) Vietcombank đã tổ chức
buổi tọa đàm khoa học với chủ đề
“Hoàn thiện công tác đào tạo tại
Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam” với mong muốn những
diễn giả, những bài tham luận và
những ý kiến phát biểu tranh luận
trực tiếp sẽ tập trung vào những
vấn đề cốt lõi liên quan đến các giải
pháp hoàn thiện công tác tổ chức,
quản lý đào tạo và giảng dạy tại
Vietcombank.
Thay mặt Ban lãnh đạo, Chủ tịch
HĐQT Nghiêm Xuân Thành đã
đánh giá cao công tác đào tạo của
Vietcombank trong năm 2016 đã
có sự chuyển biến rất lớn cả về số
và chất lượng. Nếu như năm 2013,
tỷ lệ đào tạo của Vietcombank là
0.36; năm 2015 là 0,9 thì dự kiến

của năm 2016 là 1,5. Nội dung đào
tạo đã chuyển từ đào tạo thụ động
sang đào tạo có mục tiêu, trọng
điểm. Một vài điểm nhấn được tạo
ra như đã có sự đổi mới trong cả
công tác tuyển dụng và đào tạo.
Việc thi tuyển theo hình thức mới
do TW quản lý cùng với thi tuyển
theo khu vực, thi bằng hình thức
trực tuyến đã khiến cho chất lượng
tuyển dụng được nâng cao… Tuy
nhiên, Chủ tịch HĐQT cũng chỉ
ra một số điểm hạn chế cần khắc
phục cũng như chỉ ra một số định
hướng mà những người làm công
tác đào tạo, tổ chức cần triển khai
trong thời gian tới: Công tác đào
tạo phải xây dựng được một chiến
lược cụ thể; Việc đào tạo phải gắn

Quang cảnh
buổi Tọa đàm

Ảnh: Đặng Thành

với định hướng kinh doanh; Hình
thức đào tạo phải phong phú trên
cả 2 phương diện tại TTĐT và tại
chi nhánh để bám sát với nhu cầu
thực tiễn của từng đơn vị; Chất
lượng cán bộ được cử đi đào tạo
phải trúng và đúng; Phải định kỳ tổ
chức thi sát hạch tay nghề để tuyển
chọn và nâng cao chất lượng cán
bộ; Phải gắn đào tạo với công tác
đánh giá, bổ nhiệm, quy hoạch cán
bộ…
Sau ½ ngày làm việc, nhiều
tham luận có ý nghĩa thiết thực
đã được các diễn giả trình bày,
đem lại nhiều khía cạnh bổ ích, kỳ
vọng rằng trong thời gian tới, hoạt
động đào tạo của Vietcombank
nói chung sẽ có những bứt phá để
hỗ trợ cho HĐQT, Ban điều hành
chỉ đạo thành công những mục
tiêu chiến lược trong hoạt động
kinh doanh và xác định vị thế là
ngân hàng đứng đầu về chất lượng
nguồn nhân lực tại Việt Nam.
Cuối buổi Hội thảo, Ban tổ
chức cũng đã tiến hành trao
Chứng chỉ cho 29 học viên của
lớp “Đào tạo chức danh giám
đốc chi nhánh năm 2016” với kết
quả có 19 học viên đạt loại Giỏi;
7 học viên đạt loại Khá; đặc biệt
có 3 học viên đạt loại Xuất sắc
là: Nguyễn Khánh Thắng – Phó
Giám đốc Vietcombank Bình
Dương; Trần Thùy Dương – Giám
đốc Vietcombank Thái Nguyên
và Đào Xuân Kiêm – Giám đốc
Vietcombank Sóng Thần.q
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Vietcombank khởi động Dự án
hỗ trợ kỹ thuật ALM/FPT/MPA

C

ĐỨC NAM

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank (bên phải) thảo luận về mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai ngân hàng

Ảnh: Đức Nam

Lãnh đạo Vietcombank
tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Mizuho
P. HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

N

hân chuyến thăm đến
Việt Nam dịp kỷ niệm
20 năm ngày thành lập
Mizuho - Chi nhánh Hà
Nội của đoàn lãnh đạo
cấp cao Ngân hàng Mizuho, sáng
ngày 21/11/2016, tại Trụ sở chính
Vietcombank, 198 Trần Quang Khải,
Hà Nội đã diễn ra buổi tiếp và thảo
luận cấp cao giữa Vietcombank và
Ngân hàng Mizuho (hiện đang là cổ
đông chiến lược, nắm giữ 15% cổ
phần của Vietcombank).
Dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao
của Mizuho là ông Hayashi – Chủ
tịch kiêm Tổng giám đốc. Chủ trì buổi
đón tiếp phía Vietcombank là ông
Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch Hội
đồng quản trị cùng Tổng giám đốc
Phạm Quang Dũng và các thành viên
HĐQT, BĐH, các phòng/ban liên quan
của Trụ sở chính.
Buổi gặp là sự đánh giá, ghi nhận
mối quan hệ hợp tác tốt đẹp – hai
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Lãnh đạo Vietcombank và Lãnh đạo Ngân hàng Mizuho chụp hình lưu niệm

Ảnh: Đức Nam

bên cùng có lợi với nhiều thành quả
đạt được trong thời gian 5 năm qua.
Lãnh đạo hai bên đều chia sẻ quan
điểm cho rằng, mối quan hệ hợp tác
chiến lược giữa hai ngân hàng trong
thời gian qua đã khiến cho hai tổ
chức trở nên lớn mạnh hơn. Đồng
thời lãnh đạo hai bên cũng thể hiện
mong muốn tiếp tục duy trì và đẩy
mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác

chiến lược tốt đẹp giữa Mizuho và
Vietcombank bằng việc sẽ tiếp tục
cam kết là đối tác chiến lược hợp
tác lâu dài của nhau trong thời gian
tiếp theo.
Chia sẻ với việc Vietcombank phấn
đấu trở thành Ngân hàng số 1 tại Việt
Nam, tại buổi gặp mặt, ông Hayashi Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Mizuho
cho biết: “Trong những năm sắp tới,
chúng tôi mong muốn được mở rộng
phạm vi hợp tác với Vietcombank để
phục vụ cho nền kinh tế đang phát
triển và nhu cầu khách hàng ngày
càng đa dạng. Chúng tôi rất sẵn lòng
được cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật,
phát triển dự án bán lẻ và hợp tác
kinh doanh để nâng cao giá trị doanh
nghiệp và nâng cao tính cạnh tranh
của Vietcombank đạt mục tiêu này”.
Buổi thảo luận đã diễn ra thành
công tốt đẹp với triển vọng hợp tác
chiến lược dài lâu trong thời gian sắp
tới giữa Vietcombank và Mizuho. q

hiều ngày 29/11/2016,
tại Trụ sở chính 198
Trần Quang Khải - Hà
Nội, Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt
Nam (Vietcombank) và Công ty tư
vấn Oliver Wyman Pte. Ltd (Oliver
Wyman) đã trang trọng tổ chức Lễ
khởi động Dự án Hỗ trợ kỹ thuật
ALM/FTP/MPA (Dự án).
Tham dự buổi Lễ, về phía Oliver
Wyman có ông Peter Reynolds
- Giám đốc Dự án; ông Anirudh
Singh – Lãnh đạo hợp phần MPA;
ông Bimo Notowidigdo – Lãnh
đạo hợp phần ALM/FTP cùng các
chuyên gia cao cấp, chuyên viên tư
vấn khác. Về phía Vietcombank, có
ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên
HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Phạm
Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc,
Trưởng Ban triển khai Dự án; bà
Phùng Nguyễn Hải Yến - Kế toán
trưởng, Tổ trưởng Tổ quản lý Dự án
và các thành viên khác trong Ban
Điều hành; lãnh đạo một số Phòng/

Ban/Trung tâm liên quan tại Trụ sở
chính cùng toàn thể đội ngũ cán
bộ tham gia Dự án.
Phát biểu khai mạc buổi Lễ, ông
Phạm Thanh Hà - Phó Tổng giám
đốc, Trưởng Ban triển khai Dự án
tin tưởng với danh tiếng, kinh
nghiệm và đội ngũ chuyên gia trình
độ cao, Oliver Wyman sẽ hỗ trợ
Vietcombank hoàn thành Dự án với
chất lượng cao nhất, theo đúng tiến
độ đã đề ra. Ông nhấn mạnh đây
là một trong những Dự án trọng
điểm, nhận được sự quan tâm, chỉ
đạo sát sao của Hội đồng quản trị,
Ban Điều hành Vietcombank; được
bố trí đội ngũ nhân sự tham gia có
kinh nghiệm chuyên môn cao; quá
trình lựa chọn đơn vị tư vấn kỹ càng,
qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ
của Vietcombank hướng đến thành
công của Dự án. Dự án được kỳ
vọng sẽ trang bị cho Vietcombank
những phương pháp, công cụ quản
trị tiên tiến, theo thông lệ quốc tế về
quản lý tài sản nợ - tài sản có, cơ chế

điều chuyển vốn nội bộ, và phân
tích lợi nhuận đa chiều.
Tại buổi Lễ, công ty Oliver Wyman
đã có những chia sẻ về mục tiêu, kế
hoạch, cũng như kết quả đầu ra dự
kiến của Dự án. Với uy tín và kinh
nghiệm thực hiện thành công nhiều
dự án tại các ngân hàng trong khu
vực và trên thế giới, Oliver Wyman
cam kết dành mọi nguồn lực tốt nhất
để triển khai thành công Dự án tại
Vietcombank.
Kết luận chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng
Giám đốc Phạm Quang Dũng
khẳng định với sự ủng hộ, chỉ đạo
sát sao của Ban lãnh đạo; nỗ lực
hết mình của đội ngũ nhân sự
chất lượng cao của Vietcombank
và năng lực của Oliver Wyman, Dự
án sẽ góp phần nâng cao năng lực
quản trị, tăng cường hiệu quả kinh
doanh, giúp Vietcombank hoàn
thành tầm nhìn 2020 trở thành
ngân hàng số 1 Việt Nam, nằm
trong Top 300 tập đoàn ngân hàng
tài chính lớn nhất thế giới. q

Đại diện đơn vị tư vấn Oliver Wyman trình bày tại buổi Lễ

Ảnh: Đức Nam

Số 12/2016

13

Sự kiện

Sự kiện

Hội nghị Tập huấn Công tác
Tài chính - Kế toán năm 2016

S

LÊ HỒNG QUANG

áng ngày 9/12/2016,
tại Hội An, tỉnh Quảng
Nam, Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank) đã khai
mạc Hội nghị Tập huấn Công tác Tài
chính – Kế toán. Tham dự hội nghị,
về phía khách mời có ông Chang
Shanghoo – Chuyên gia tư vấn
Oliver Wyman; ông Ramon Albert
Chelvarajasingam – Chuyên gia
tư vấn PWC. Về phía Vietcombank
có ông Nguyễn Danh Lương – Ủy
viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
bà Lê Thị Hoa – Ủy viên HĐQT;
bà Trương Lệ Hiền – Trưởng ban
Kiểm soát; bà Phùng Nguyễn Hải
Yến – Kế toán trưởng cùng hơn
300 cán bộ là Giám đốc/Phó Giám
đốc phụ trách công tác Kế toán,
Trưởng/Phó phòng Kế toán, phòng
Kinh doanh dịch vụ tại Chi nhánh,
Giám đốc/Phó giám đốc/Trưởng
ban kiểm soát công ty trực thuộc,

Hội nghị Tập huấn Công tác Tài chính – Kế toán năm 2016
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Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Danh Lương phát biểu khai mạc Hội nghị
Ảnh: Lê Hồng Quang

các phòng liên quan, cán bộ kế
toán, nghiệp vụ liên quan tại Trụ sở
chính Vietcombank. Ủy viên HĐQT,
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Danh
Lương chủ trì Hội nghị dự kiến diễn
ra trong 2 ngày.

Phát biểu khai mạc Hội nghị,
ông Nguyễn Danh Lương – Ủy viên
HĐQT, Phó Tổng giám đốc đã khẳng
định bộ phận Kế toán – Tài chính
là bộ phận hỗ trợ đắc lực cho Ban
lãnh đạo trong công tác điều hành
hoạt động kinh doanh, nắm vững
chính xác, đầy đủ về cơ cấu tài sản
để tư vấn định hướng đúng chiến
lược kinh doanh nhằm đạt hiệu quả
cao nhất, hạn chế rủi ro và tạo ra
nguồn lực cho hoạt động. Những
người làm công tác Tài chính – Kế
toán có trách nhiệm phải liên tục
nghiên cứu, bổ sung kiến thức, cập
nhật theo đúng quy định nhằm
đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho các
nghiệp vụ phát sinh. Ủy viên HĐQT,
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Danh
Lương cũng nhấn mạnh năm 2016
là năm Vietcombank có nhiều thay
đổi, triển khai nhiều dự án chuyển
đổi lớn cho hoạt động của hệ thống
Vietcombank như Quy chế KPIs, Dự

Ảnh: Lê Hồng Quang

án ALM/FTP/MPA, Dự án CTOM, Dự
án ISC EES, đạo luật FATCA… do đó
khối lượng công việc phát sinh là rất
lớn. Ban lãnh đạo Vietcombank quan
tâm tổ chức hội nghị này để tạo điều
kiện cho các cán bộ làm công tác kế
toán tài chính kịp thời nắm bắt, cập
nhật những thay đổi về chính sách
liên quan phục vụ tốt hơn cho công
tác quyết toán và nắm bắt những
công việc sẽ triển khai trong thời
gian tới.
Hội nghị Tập huấn Công tác Tài
chính - Kế toán năm 2016 được tổ
chức trong thời điểm chuẩn bị kết
thúc năm tài chính 2016, một năm
mà nền kinh tế nói chung cũng như
Vietcombannk đã có nhiều thay đổi,
khởi sắc. Trong năm 2016, Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục
thực hiện tái cơ cấu lại toàn diện
hệ thống ngân hàng Việt Nam,
liên tục đưa ra những chính sách,
ban hành các văn bản nhằm định
hướng hoạt động của các NHTM
thực hiện các chính sách vĩ mô của
Chính phủ điều hành hoạt động
của nền kinh tế. Vietcombank với
vai trò là một NHTM hàng đầu của
Việt Nam, nhiều mảng nghiệp vụ
giữ vị trí chủ đạo, chủ lực luôn đóng
vai trò trụ cột trong hệ thống. Trong
nhiều năm qua, Vietcombank luôn
hoạt động an toàn, hiệu quả, bền
vững có thương hiệu và uy tín cao,
không những ở trong nước mà
còn ở khu vực và quốc tế. Mục tiêu
của Vietcombank tới năm 2020 trở
thành Ngân hàng số 1 Việt Nam,
một trong 300 tập đoàn tài chính
lớn nhất thế giới, được quản trị theo
các thông lệ quốc tế tốt nhất và là
ngân hàng đứng đầu về chất lượng
nguồn nhân lực.
Hội nghị năm nay tập trung
nghiên cứu và thảo luận các nội
dung gồm: Báo cáo công tác Kế
toán Tài chính năm 2016 và hướng
dẫn quyết toán 2016; Truyền thông
về cấu phần MPA trong dự án ALM/
FTP/MPA; Tập huấn tuân thủ đạo
luật FATCA và công tác phòng chống
rửa tiền; Tập huấn về Chế độ báo cáo
thống kê theo thông tư 35; Những
điểm mới của Quy chế tiền lương;
Truyền thông về dự án ICS, EES… q

Hội nghị BTV
Đảng ủy Vietcombank
phiên họp tháng 11/2016
LÊ HỒNG QUANG

N

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ
đạo Hội nghị
Ảnh: Lê Hồng Quang

gày 17/11/2016, 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
Thường vụ phiên họp tháng 11/2016.
Chủ trì Hội nghị là đ/c Nghiêm Xuân
Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối
Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch HĐQT; tham dự còn có các
đ/c là Ủy viên BTV Đảng ủy: đ/c Phạm
Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng
giám đốc; đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư
Thường trực; đ/c Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên HĐQT; đ/c Đào Minh Tuấn – Phó
Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; đ/c
Phạm Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc; đ/c
Phùng Nguyễn Hải Yến – Kế toán trưởng;
đ/c Hồng Quang – Trưởng ban Tổ chức
cán bộ cùng các đ/c thuộc Văn phòng và
các ban của Đảng ủy.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c
Nghiêm Xuân Thành đã chỉ đạo các vấn đề
Hội nghị cần đạt được, chuẩn bị cho công
tác cuối năm 2016, công tác quy hoạch cấp
ủy và công tác đánh giá cuối năm 2016.
Với tinh thần làm việc khẩn trương,
nghiêm túc, Hội nghị đã đạt được kết
quả về các nội dung sau: (1) Thống nhất
ý kiến và bỏ phiếu quy hoạch Ban Chấp

hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó
Bí thư Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ
2020 – 2025. Tại Hội nghị, các đại biểu đã
tiến hành bỏ phiếu kín và kết quả được
công bố ngay trong Hội nghị; (2) Thống
nhất ý kiến về việc chuyển sinh hoạt Đảng
về Chi bộ Văn phòng đại diện khu vực
phía Nam của một số bộ phận: Đ/c Bí thư
Nghiêm Xuân Thành đã đưa ra ý kiến về
việc chuyển sinh hoạt Đảng cho một số bộ
phận thuộc ngành dọc làm việc thường trú
tại TP HCM chuyển về sinh hoạt cùng tại
Chi bộ Văn phòng đại diện để từ đó củng
cố tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các bộ
phận độc lập; Ý kiến này được toàn thể
Hội nghị thống nhất cao. (3) Thống nhất
về việc lựa chọn Bí thư chi bộ tiêu biểu
đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW
tuyên dương: Căn cứ vào các tiêu chí được
quy định, Hội nghị đã thống nhất lựa chọn
4 đ/c Bí thư chi bộ trong 3 năm liền đạt
thành tích cao để đề nghị tuyên dương.
(4) Xét kết nạp Đảng cho 3 quần chúng ưu
tú và chuyển Đảng chính thức cho 3 Đảng
viên dự bị: Hội nghị đã xem xét các điều
kiện cần và đủ từ đó đi đến thống nhất với
nội dung này. Đây là nội dung được Đảng
ủy Vietcombank quan tâm trong công tác
xây dựng và phát triển Đảng, đào tạo cán
bộ, phục vụ công tác phát triển nguồn lực
con người của Vietcombank. q
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Vietcombank tổ chức thành công
Hội thảo tập huấn chuẩn bị
triển khai Dự án CTOM
LÊ HỒNG QUANG

T

Hoạt động Team Building tại bãi biển tỉnh Quảng Nam

rong 2 ngày 10,
11/12/2016, tại Quảng
Nam và Đà Nẵng, Ngân
hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank)
đã tổ chức thành công Hội thảo tập
huấn Dự án “Hỗ trợ giám sát triển
khai Chương trình CTOM và triển
khai 6 sáng kiến thuộc chương
trình”.
Tham dự Hội thảo, về phía
Vietcombank có bà Nguyễn Thị
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tập trung và chủ động hơn trong
công tác bán hàng, tăng cường
kiểm soát hoạt động bán buôn
của Vietcombank, chuẩn hóa và tự
động hóa các quy trình, đồng thời
tập trung hóa mô hình bán/ phê
duyệt/ quản lý nợ. Việc triển khai
dự án thể hiện quyết tâm của Ban
lãnh đạo Vietcombank trong việc
thực thi các mục tiêu chiến lược của
ngân hàng đến năm 2020.
Hội thảo khởi động dự án
nhằm truyền tải đến những hạt
nhân quan trọng trong hệ thống
Vietcombank về mục đích, ý nghĩa
và các giai đoạn triển khai của Dự
án CTOM. Những lãnh đạo, cán bộ
tham dự Hội thảo lần này sẽ tiếp tục
lan tỏa thông điệp của Dự án đến
gần 14.000 cán bộ Vietcombank.
Ban tổ chức hội thảo, do Phòng
Chính sách tín dụng phối hợp với
Trung tâm đào tạo, cùng với các
thành viên tham dự đã chung tay
tạo nên một Hội thảo sôi nổi, ý
nghĩa. Việc kết hợp giữa đào tạo kĩ
năng với truyền thông dự án, hội
thảo trong khán phòng với hoạt
động ngoài bãi biển, đã khơi dậy
tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm
vượt qua mọi khó khăn để hoàn
thành Dự án với chất lượng cao
nhất.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban triển khai Dự án, Phó
Trưởng ban Thường trực Ban triển khai Chương trình CTOM phát biểu khai mạc
Hội thảo
Ảnh: Lê Hồng Quang

Trong ngày 10/12/2016, tại bãi
biển Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam,
chương trình Team building đã diễn
ra sôi nổi với các hoạt động tập thể
đòi hỏi các cá nhân khéo léo kết
hợp giữa kỹ năng cá nhân với tinh
thần đoàn kết tạo nên một đội ngũ
mạnh mẽ, vững vàng vượt qua mọi

Ảnh: Lê Hồng Quang

Kim Oanh – Phó Tổng giám đốc,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban
triển khai Chương trình CTOM; bà
Đinh Thị Thái – Phó Tổng giám đốc;
ông Đào Hảo – Phó Tổng giám đốc;
cùng gần 100 cán bộ thuộc tổ tham
gia Dự án là các Trưởng/phó/cán bộ
các bộ phận/phòng/ban/Trung tâm
tại TSC và 6 chi nhánh.
Về phía đơn vị tư vấn Oliver
Wyman có ông Bernhard Kotanko
– Partner, Giám đốc khu vực châu Á

Thái Bình Dương; ông Samit Soni Lead Partner và các chuyên gia tư
vấn cấp cao tham gia Dự án.
Dự án “Hỗ trợ giám sát triển khai
Chương trình CTOM và triển khai
6 sáng kiến thuộc Chương trình” là
một trong những Dự án trọng điểm
của Vietcombank nhằm mục tiêu
chuyển đổi mô hình hoạt động tín
dụng. Dự án được kỳ vọng sẽ giải
phóng thời gian giúp các Chuyên
viên quan hệ Khách Hàng (RM)

Toàn cảnh Hội thảo	

Ảnh: Lê Hồng Quang

thử thách.
Các hoạt động đa dạng trong
chương trình Team buiding giúp
khơi dậy tinh thần sẵn sàng đổi
mới, thích hợp với môi trường, hoàn
cảnh, bứt phá để giành chiến thắng.
Trong ngày 11/12/2016, Hội thảo
diễn ra tại Đà Nẵng. Phát biểu khai
mạc, bà Nguyễn Thị Kim Oanh –
Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban
triển khai Dự án, Phó Trưởng ban
Thường trực Ban triển khai Chương
trình CTOM đã nhấn mạnh về khối
lượng công việc rất lớn trong thời
gian giới hạn nhất định của Dự án.
Hoạt động của Vietcombank trong
môi trường trong nước và quốc
tế đang có những biến chuyển
mạnh mẽ, sự cạnh tranh giữa các
ngân hàng ngày càng mạnh mẽ và
khó dự đoán hơn, đặc biệt trong
phân khúc khách hàng bán buôn.
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị
Kim Oanh cũng nêu bật tầm quan
trọng của Dự án này đối với các
hoạt động tín dụng, khách hàng
và chính sự thành công của dự án
sẽ góp một phần vào mục tiêu của
Vietcombank trở thành Ngân hàng
số 1 Việt Nam vào năm 2020.
Phát biểu tại Hội thảo, bà Đinh
Thị Thái – Phó Tổng giám đốc cũng
đã nói về sự thay đổi để thích nghi
và vượt lên trước của Vietcombank
khi thị trường trong nước và quốc
tế đang thay đổi mạnh mẽ.
Hội thảo đã tập huấn cùng các
chuyên gia đến từ đơn vị tư vấn các
nội dung: Mục tiêu, kế hoạch thực
hiện và phương thức triển khai,
quản trị dự án CTOM; Trao đổi về
công tác chuyển đổi và các vấn đề
về quản lý sự thay đổi trong quá
trình thực hiện chuyển đổi mô hình
hoạt động, Kế hoạch truyền thông,
quản lý sự thay đổi; Đào tạo về kĩ
năng giao tiếp cho nhóm triển khai
Vietcombank với Giới thiệu về kĩ
năng giao tiếp và Thực hành giao
tiếp theo nhóm. Tại Hội thảo, các
bộ phận cũng đã Giới thiệu thành
viên, vai trò của từng thành viên và
chi tiết phạm vi công việc. Hội thảo
kết thúc cùng ngày sau đêm Gala
Dinner sôi nổi, thân tình giữa các
thành viên. q
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Sự kiện

Sự kiện

Nhân sự mới

Vietcombank Bắc Bình Dương

Vietcombank Dịch vụ
khách hàng đặc biệt

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG – Vietcombank Bắc Bình Dương

LÊ HỒNG QUANG

Ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hữu Bằng giữ
chức vụ Giám đốc Vietcombank Dịch vụ khách hàng đặc biệt
Ảnh: Lê Hồng Quang

N

gày 1/12/2016, tại Trụ
sở Vietcombank Dịch
vụ Khách hàng đặc
biệt, số 344 phố Bà
Triệu, phường Lê Đại
Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,
Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm
Giám đốc Chi nhánh Vietcombank
Dịch vụ khách hàng đặc biệt. Tham
dự có ông Nghiêm Xuân Thành -
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Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh
nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch HĐQT; các ông/bà là
Trưởng một số phòng/ban/trung
tâm tại TSC; ông Nguyễn Hữu Bằng
– Quyền Giám đốc Vietcombank
Dịch vụ khách hàng đặc biệt và các
cán bộ chủ chốt của chi nhánh.
Tại buổi lễ, ông Hồng Quang –
Trưởng ban Tổ chức cán bộ đã đọc
Quyết định số 2416/QĐ-VCB-TCCB
của HĐQT về việc bổ nhiệm ông

Nguyễn Hữu Bằng – Quyền Giám
đốc Vietcombank Dịch vụ khách
hàng đặc biệt giữ chức vụ Giám
đốc Chi nhánh Vietcombank Dịch
vụ khách hàng đặc biệt kể từ ngày
1/12/2016.
Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân
Thành đã trao Quyết định bổ
nhiệm và tặng hoa chúc mừng
ông Nguyễn Hữu Bằng – tân
Giám đốc Vietcombank Dịch vụ
khách hàng đặc biệt. Phát biểu
giao nhiệm vụ, Chủ tịch HĐQT
Nghiêm Xuân Thành đã chỉ đạo
ông Nguyễn Hữu Bằng và toàn
thể CBNV Vietcombank Dịch vụ
khách hàng đặc biệt cần phát
huy tinh thần của khối đoàn kết,
mở rộng thị phần mạnh mẽ hơn,
đồng thời bổ sung lao động để
đảm bảo được khối lượng công
việc ngày càng tăng, cũng như
chuẩn bị tốt công tác mở Phòng
giao dịch. Chủ tịch HĐQT Nghiêm
Xuân Thành yều cầu Chi nhánh
trước mắt cần hoàn thành tốt
kế hoạch được giao trong năm
2016 khi thời gian cuối năm còn
rất ngắn. Đồng thời, Chủ tịch
HĐQT cũng bày tỏ niềm tin tưởng
của Ban lãnh đạo đối với tập thể
Vietcombank Dịch vụ khách hàng
đặc biệt sẽ hoàn thành tốt nhiệm
vụ một cách xuất sắc.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông
Nguyễn Hữu Bằng – tân Giám đốc
Vietcombank Dịch vụ khách hàng
đặc biệt đã hứa với Chủ tịch HĐQT,
Ban lãnh đạo Vietcombank sẽ cùng
với tập thể cán bộ nhân viên hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao,
cống hiến hết mình cho sự nghiệp
xây dựng Vietcombank. q

S

áng ngày 5/12/2016,
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 công bố Quyết
định điều động và bổ nhiệm Phó
Giám đốc Vietcombank Bắc Bình
Dương. Tham dự buổi Lễ, về phía
lãnh đạo địa phương có ông Trần
Hoàng Thi – Trưởng phòng TCCB
UBND tỉnh Bình Dương; về phía
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh
Bình Dương có ông Bùi Văn Nu Giám đốc ; về phía Vietcombank
có ông Đào Hảo - Phó Tổng giám
đốc; ông Trần Phong Vũ – Phó
Trưởng ban TCCB TSC; ông Nguyễn
Thái Minh Quang - Giám đốc
Vietcombank Bình Dương; ông
Nguyễn Xuân Giang - Giám đốc

Vietcombank Bắc Bình Dương cùng
các cán bộ chủ chốt của Chi nhánh
Bắc Bình Dương.
Tại buổi Lễ, ông Trần Phong Vũ Phó Trưởng ban TCCB TSC đã công
bố Quyết định của Tổng giám đốc
Vietcombank về việc điều động và
bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc
Vietcombank Bắc Bình Dương. Theo
đó, tại Quyết định số 2422/QĐ-VCBTCCB ngày 2/12/2016, Tổng giám
đốc Vietcombank đã ký quyết định
điều động và bổ nhiệm bà Hoàng
Thị Thanh Tâm - Trưởng phòng
Khách hàng Bán lẻ Vietcombank
Bình Dương giữ chức vụ Phó Giám
đốc Vietcombank Bắc Bình Dương
kể từ ngày 5/12/2016.
Phát biểu tại buổi Lễ, ông
Đào Hảo - Phó Tổng giám đốc
Vietcombank tin tưởng với năng
lực, nhiệt huyết bà Hoàng Thị

Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, tân Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Bình Dương chụp hình lưu niệm với đại diện lãnh đạo địa phương, NHNN,
đại diện lãnh đạo Vietcombank TSC và Chi nhánh
Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

Thanh Tâm sẽ cùng với Ban giám
đốc Vietcombank Bắc Bình Dương
điều hành ngày càng hiệu quả
hơn nữa hoạt động kinh doanh
của Chi nhánh trong thời gian tới,
không ngừng xây dựng một tập
thể Vietcombank Bắc Bình Dương
đoàn kết, phát huy trí tuệ và sức
sáng tạo để hoàn thành các chỉ
tiêu được giao, góp phần vào
thành tựu chung của hệ thống
Vietcombank. Theo ông Đào Hảo,
vì Bình Dương được xem là một
địa bàn kinh tế trọng điểm trong
khu vực Đông Nam Bộ, với tiềm
lực kinh tế hàng đầu cả nước; mặc
dù trên địa bàn đã có 4 Chi nhánh
Vietcombank nhưng về thị phần
của Vietcombank tại Bình Dương
vẫn còn thấp, nên việc thúc đẩy
phát triển hoạt động cần phải tăng
cường, nỗ lực hơn nữa, trong đó
việc kiện toàn bộ máy nhân sự cho
Vietcombank Bắc Bình Dương là
điều rất cần thiết để kịp thời nâng
cao hiệu quả quản lý, đưa Chi
nhánh ngày càng lớn mạnh ngang
tầm các Chi nhánh trong hệ thống,
cũng như nhằm khai thác tối đa
hết các tiềm năng kinh tế tỉnh nhà,
nhất là địa bàn phía Bắc tỉnh Bình
Dương.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà
Hoàng Thị Thanh Tâm, - tân Phó
Giám đốc Vietcombank Bắc Bình
Dương cho biết trên cương vị mới,
trọng trách mới là niềm vinh dự với
bà; tân Phó Giám đốc Vietcombank
Bắc Bình Dương khẳng định sẽ cố
gắng, nỗ lực hết mình trên tinh
thần trách nhiệm cao nhất để cùng
Ban giám đốc và đội ngũ cán bộ
nhân viên xây dựng thành một tập
thể vững mạnh với ý chí quyết tâm
đưa Vietcombank Bắc Bình Dương
phát triển ngày càng lớn mạnh, an
toàn và hiệu quả. q
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Chuyên đề Sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ

“Vietcombank cung cấp
sản phẩm bảo hiểm ra thị trường
bằng tiềm lực và uy tín của mình”
LÊ HOÀNG BÁCH (thực hiện)

Những ngày đầu năm mới 2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI) đã tung ra
thị trường 2 sản phẩm bảo hiểm hứa hẹn sẽ thu hút mạnh người tham gia bảo hiểm. Tính đến đầu năm
2017, Vietcombank đã tham gia vào lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ được 9 năm và đã cung cấp sản phẩm ra
thị trường những sản phẩm bảo hiểm hữu ích. Mô hình đầu tư liên kết giữa Vietcombank và Bảo hiểm
Nhân thọ đang tạo ra lợi ích ba chiều giữa ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo
hiểm. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc Vietcombank, Chủ tịch
Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI) về sản phẩm bảo hiểm
mà CVLI đã và sẽ tung ra thị trường.

Thưa ông Phạm Thanh Hà, tại
sao Vietcombank lại đầu tư vào
ngành bảo hiểm nhân thọ trong
khi đã có nhiều công ty bảo hiểm
nhân thọ (BHNT) hoạt động tại
Việt Nam?
Chủ tịch VCLI Phạm Thanh Hà:
Vietcombank đã liên doanh đầu
tư vào Công ty VCLI từ năm 2008
và bắt đầu đưa sản phẩm vào thị
trường năm 2009. Trong những
năm qua, thị trường bảo hiểm
nhân thọ tại Việt Nam cạnh tranh
nhau rất mạnh giữa các công ty
bảo hiểm nhưng trên thực tế thì
thị trường này vẫn còn đang phát
triển rất mạnh. Như năm 2015, tổng
doanh thu BHNT đạt hơn 36.600
tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm
2014. Còn năm 2016 này, doanh
thu bảo hiểm nhân thọ ước đạt
49.119 tỷ đồng, tăng 28, 35% so với
năm 2015. Và thị trường BHNT tại
Việt Nam vẫn còn phát triển mạnh
nữa. Vietcombank đầu tư vào lĩnh
vực bảo hiểm nhân thọ là đầu tư
đúng đắn. Và VCLI được coi là công
ty chuyên nghiệp đầu tiên của lĩnh
vực Bancasurance tại Việt Nam
thông qua việc tập trung phân phối
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sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng
và sản phẩm bảo hiểm kết hợp với
dịch vụ ngân hàng. Thực tế thì sau
khi VCLI thành lập, hàng loạt các
ngân hàng lớn khác tại Việt Nam
cũng đã đầu tư vào lĩnh vực này.
Như vậy, việc đầu tư vào
thị trường bảo hiểm nhân
thọ là bước đi đúng đắn của
Vietcombank nhưng Ngân hàng
vừa huy động vốn qua tiết kiệm
và lại cung cấp cả sản phẩm bảo
hiểm nhân thọ, liệu hai lĩnh vực
này có đan chéo vào nhau không?
Chủ tịch VCLI Phạm Thanh Hà:
Thực tế thì hai lĩnh vực không hề
đan chéo hay cản đường nhau.
Vietcombank đang hướng đến là
Ngân hàng số đứng đầu Việt Nam
về bán lẻ. BHNT chính là một mảng
trong hoạt động bán lẻ, góp phần
đa dạng hóa và tăng thu nhập cho
Vietcombank. Vietcombank đầu
tư vào lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ
đang mang lại lợi ích ba chiều cho
Vietcombank, doanh nghiệp bảo
hiểm và khách hàng là người tham
gia bảo hiểm. Đối với khách hàng,
nhu cầu của họ thường được thỏa

mãn khi người tham gia bảo hiểm
được tiếp cận tới một tổ chức “một
cửa” cung cấp các dịch vụ tài chính.
Bancassurance giúp ngân hàng
hoàn thiện vòng quay nhu cầu của
khách hàng bằng việc đáp ứng đầy
đủ 4 nền tảng dịch vụ chủ chốt:
Cho vay, Giao dịch, Đầu tư, và Bảo
vệ (Bảo hiểm).
Đối với Vietcombank, hoạt động
kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
qua kênh ngân hàng đem lại cơ hội
tăng thu nhập thông qua hoa hồng
bảo hiểm; làm giảm sự phụ thuộc
vào các sản phẩm, dịch vụ truyền
thống (cho vay, huy động); đem lại
cơ hội tăng hiệu quả làm việc của
nhân viên đồng thời cung cấp đa
dạng sản phẩm dịch vụ cho khách
hàng. Bancassurance tăng độ nhận
diện thương hiệu và uy tín trên
thị trường, gia tăng năng lực cạnh
tranh so với các ngân hàng đối thủ.
Đối với Công ty bảo hiểm, bên
cạnh các kênh phân phối truyền
thống, kênh bancassurance giúp
gia tăng thị phần và doanh thu, tiếp
cận thêm với nguồn khách hàng
mới của ngân hàng và tạo ra giá trị
thương hiệu từ việc hợp tác liên kết

Chuyên đề Sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ
với các ngân hàng.
Tôi lấy ví dụ, từ năm 2009, VCLI
tung ra thị trường sản phẩm Bảo an
Tín dụng dành cho các khách hàng
vay vốn Vietcombank, họ được
cung cấp sản phẩm bảo hiểm để
bảo vệ họ trong trường hợp gặp rủi
ro. Riêng trong năm 2016, VCLI đã
chi trả cho khách hàng số tiền bảo
hiểm hơn 1,9 tỷ đồng. Nếu không
có sản phẩm Bảo an Tín dụng, khi
khách hàng vay vốn Vietcombank
gặp rủi ro tử vong, Vietcombank
vừa khó thu hồi vốn, người thân
của khách hàng gặp khó khăn với
khoản vay chưa trả hết và doanh
nghiệp bảo hiểm không thu được
phí. Sản phẩm Bảo an Tín dụng đã
thể hiện là một sản phẩm tốt và
nhân văn.
Vậy, ngoài sản phẩm Bảo an
Tín dụng, VCLI còn cung cấp ra thị
trường những sản phẩm ưu việt
nào nữa?
Chủ tịch VCLI Phạm Thanh Hà:
Đối với khách hàng tham gia bảo
hiểm Bảo an Tín dụng khi gặp rủi
ro, VCLI sẽ chi trả cho Ngân hàng
số tiền chính là số dư còn lại của
khoản tín dụng khách hàng vay
Vietcombank. Sau sản phẩm Bảo
an Tín dụng đưa ra thị trường năm
2009, VCLI đã tung vào thị trường
sản phẩm Bảo an Thành tài vào
tháng 11/2102, Bảo an gia vào
tháng 2/2015, Bảo an Tài trí vào
tháng 6/2016. Và trong năm 2017,
VCLI sẽ tung vào thị trường 3 sản
phẩm bảo hiểm mà chúng tôi tin sẽ
thu hút thị trường rất tốt.
Một tin vui đối với thị trường,
nhu cầu được bảo vệ là rất quan
trọng đối với khách hàng, họ lại
được liên kết đầu tư để cùng có
lợi trong cùng một khoản tiền.
Nhưng sự cạnh tranh giữa các
ngân hàng liên kết bảo hiểm hiện
nay ngày càng gay gắt, cộng
thêm các sản phẩm của các công
ty bảo hiểm nữa. VCLI có gặp khó
khăn gì trong cuộc cạnh tranh
này?
Chủ tịch VCLI Phạm Thanh Hà:
VCLI có gặp khó khăn nhưng đó là

khó khăn chung của việc bán bảo
hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Nhiều
khách hàng chưa có đủ thông tin
và hiểu biết thật đầy đủ về lợi ích
của sản phẩm này đối với bản thân,
gia đình… Do đó, đòi hỏi cán bộ
làm công tác bán hàng phải khéo
léo, nhiệt tình trong việc tư vấn và
giải đáp cho khách hàng. Tuy nhiên,
VCLI có những thuận lợi khi hiện
nay, hoạt động ngân hàng bán lẻ
rất được các ngân hàng chú trọng
phát triển và đẩy mạnh triển khai.
Bancassurance cũng được coi như
một mảng trong hoạt động bán
lẻ, góp phần đa dạng hóa và tăng
nguồn thu cho ngân hàng.
Ngoài ra, Vietcombank có
thương hiệu uy tín lớn thị
trường, mạng lưới rộng
khắp cả nước và nhiều
dịch vụ tiện ích hiện đại
sẵn sàng hỗ trợ khách
hàng trong việc quá
trình sử dụng sản
phẩm, đóng phí,
nhắc phí. Về
phản ứng của
khách hàng,
đa phần
khách hàng
đều yên tâm
khi sử dụng bất
kỳ dịch vụ nào của
Vietcombank, trong đó có
bảo hiểm nhân thọ. Việc
cạnh tranh là điều tất yếu
và thị trường bảo hiểm
của Vietcombank còn rất
rộng mở. VCLI tin vào sự
phát triển của mình và
Vietcombank đang đầu
tư đúng hướng.
Xin cảm ơn ông! q
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Chuyên đề Sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ

“Sản phẩm hữu ích
và uy tín là thành công của VCLI”
LÊ NGỌC THÙY DƯƠNG thực hiện

Năm 2016 thị trường bảo hiểm tại Việt Nam đạt doanh số khá ấn tượng, ước
tính tăng 22% so với năm 2015. Tham gia vào thị trường đến nay mới 9 năm
nhưng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI) đã có
những sản phẩm được khách hàng ưa chuộng mang đến niềm tin cho người
tham gia bảo hiểm. Trong năm 2017, VCLI phát triển thêm các sản phẩm có
tính ưu việt cung cấp cho thị trường. Phóng viên đã có bài phỏng vấn bà Lai
Yin Yong – Tổng giám đốc VCLI về thị trường và sản phẩm bảo hiểm của VCLI.

Thưa bà Yong Lai Yin, theo Cục
Quản lý và Giám sát bảo hiểm
Bộ Tài chính, doanh thu phí bảo
hiểm trong năm 2016 đều tăng
rất khả quan cả lĩnh vực bảo hiểm
phi nhân thọ và nhân thọ. Là
Tổng giám đốc VCLI, bà đánh giá
thế nào về thị trường bảo hiểm
tại Việt Nam?
TGĐ Yong Lai Yin: Năm 2016,
doanh thu phí lĩnh vực bảo hiểm
phi nhân thọ ước đạt trên 36.000
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tỷ đồng, tăng gần 15% và lĩnh vực
bảo hiểm nhân thọ ước đạt 49.000
tỷ đồng, tăng 28% so với năm
2016. Đây là con số rất ấn tượng
song chúng tôi còn kỳ vọng trong
những năm tới doanh số sẽ còn
tăng trưởng mạnh hơn nữa vì thị
trường bảo hiểm tại Việt Nam vẫn
còn nhiều tiềm năng phát triển, tỉ
lệ thâm nhập thị trường tương đối
thấp, chỉ khoảng 2% và dân số trẻ,
tỷ lệ tiết kiệm cao…

Năm 2016 VCLI đã nhận được
giải thưởng “Tin & Dùng”, thể
hiện thành công của VCLI. Khách
hàng đã “tin” và “dùng” các sản
phẩm bảo hiểm của VCLI như thế
nào?
TGĐ Yong Lai Yin: Vâng, đây là
lần thứ 2 liên tiếp VCLI nhận được
giải thưởng “Tin & Dùng”. Tôi xin giải
thích rõ hơn là giải thưởng này được
trao cho sản phẩm Bảo an Tín dụng
của VCLI. Đây là một sản phẩm ưu
việt, chất lượng và rất được khách
hàng tin cậy. VCLI đã chính thức đưa
ra sản phẩm Bảo an Tín dụng từ năm
2010 và cung cấp cho các khách
hàng khi vay vốn tại Vietcombank.
Cũng như trên toàn hệ thống các đối
tác khác như SeABank, OCB… Thành
công này đến do VCLI đã xác định
phân khúc khách hàng chính xác và
đáp ứng đúng nhu cầu thật sự của
khách hàng.
Ở Việt Nam, có một truyền
thuyết về Chử Đồng Tử, khi người
bố mất đã mang nốt chiếc khố
cuối cùng của cả hai cha con đi.
BHNT hiện đại đã viết lại câu
chuyện với kết thúc có hậu hơn
cho người cha. Xin bà chia sẻ
thêm về sản phẩm bảo hiểm
của VCLI, có phải công ty đang
tập trung vào phát triển các sản
phẩm bảo vệ?
TGĐ Yong Lai Yin: Tôi rất thích
tìm hiểu văn hóa truyền thống của
Việt Nam và thực sự vô cùng thích
thú với câu chuyện về Chử Đồng
Tử. Ở nước ngoài không có nhiều
những câu chuyện truyền thuyết
nào tương tự như vậy nhưng trong
cuộc sống đã có rất nhiều những
người chủ gia đình khi gặp rủi ro

Chuyên đề Sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ
đều khiến cho gia đình đó gặp
khó khăn vô cùng. Ở Việt Nam,
cảm giác bất an và lo lắng cho
tương lai luôn tồn tại từ xa xưa
nên mọi người có tính cách tiết
kiệm và để dành. Tuy nhiên, ở
thời hiện đại, bảo hiểm đã giải
quyết việc này một cách ổn thỏa.
Mọi người đã có thể yên tâm sử
dụng đồng tiền của mình vào đầu
tư, mua sắm hay tận hưởng cuộc
sống khi đã tham gia bảo hiểm.
Người tham gia bảo hiểm yên
tâm vay vốn sản xuất kinh doanh
khi có Bảo an Tín dụng bảo vệ cho
gia đình họ. Trong tình huống rủi
ro xảy ra đến với khách hàng, VCLI
sẽ thay mặt khách hàng thanh
toán khoản nợ còn lại trong gói
tín dụng đó cho Vietcombank. Từ
khi ra mắt sản phẩm tới nay, VCLI
đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho
khách hàng Bảo An Tín Dụng với
số tiền lên tới trên 25 tỷ đồng. Thủ
tục bồi thường đơn giản, nhanh
gọn cũng là yếu tố làm nên thành
công của VCLI. Bên cạnh các sản
phẩm mang tính chất bảo vệ như
Bảo An Tín Dụng, Bảo An Gia, VCLI
còn cung cấp các sản phẩm bảo
hiểm hỗn hợp như Bảo An Thành
Tài, Bảo An Tài Trí đáp ứng nhu cầu
vừa được bảo vệ, vừa tiết kiệm của
đại đa số khách hàng
Bà có thể chia sẻ về định
hướng của VCLI trong năm
2017?
TGĐ Yong Lai Yin: Bước sang
năm 2017, chúng tôi sẽ tiếp tục
cam kết đẩy mạnh khai thác và
đáp ứng mọi nhu cầu của khách
hàng bằng việc phát triển và
đổi mới các sản phẩm cũng như
dịch vụ với chất lượng tốt nhất.
Tầm nhìn của chúng tôi là trở
thành một trong những công
ty Bảo hiểm liên kết ngân hàng
(Bancassurance) hàng đầu tại thị
trường Việt Nam với sứ mệnh bảo
vệ khách hàng và người thân của
họ bằng việc cung cấp những giải
pháp bảo hiểm hoàn hảo thông
qua các đối tác. Sản phẩm hữu ích
và uy tín là thành công của VCLI.
Xin cảm ơn bà Yong Lai Yin. q

Sản phẩm “Bảo An Tín Dụng”
2 năm liên tiếp
nhận giải “Tin & Dùng”
THU TRANG - VCLI

Cuối năm 2016, sản phẩm bảo hiểm “Bảo An Tín Dụng” của
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI) tự hào
lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh tại Lễ trao giải “Tin & Dùng”
2016 do Tạp chí Tư vấn Tiêu & Dùng (thuộc Thời báo Kinh tế
Việt Nam) tổ chức.

Sản phẩm Bảo An Tín Dụng của Công ty VCLI được trao giải trong buổi lễ tôn vinh 100 sản phẩm hàng hóa/dịch
vụ được thị trường ưa chuộng
Ảnh: Thu Trang

G

iải thường trên đã
ghi nhận sự nỗ lực và
khẳng định cam kết
của VCLI mang đến
những sản phẩm bảo
hiểm ưu việt, chất lượng, đáp ứng
thị hiếu ngày càng cao của khách
hàng.
“Bảo An Tín Dụng” là một giải
pháp tài chính hoàn hảo, giúp
khách hàng an tâm rằng gia đình
mình luôn được bảo vệ trước những
rủi ro không lường trước. Khi đó,
những khoản dư nợ vay ngân hàng
sẽ không còn là gánh nặng cho
người thân và tài sản thế chấp sẽ
không bị thanh lý khi VCLI đứng ra
chi trả cho khách hàng.
Hiện nay, sản phẩm đang được
phân phối trên hệ thống chi nhánh
và phòng giao dịch của ngân hàng
Vietcombank, SeABank và OCB. Cho

tới nay, VCLI đã chi trả quyền lợi bảo
hiểm cho hơn 200 khách hàng Bảo
An Tín Dụng, với số tiền lên tới gần
30 tỷ đồng, giải quyết gánh nặng tài
chính cho gia đình các khách hàng
bị rủi ro.
Bà Yong Lai Yin, Tổng giám đốc
VCLI cho biết: “Công ty VCLI rất vinh
dự và tự hào khi lần thứ hai liên tiếp
được nhận giải thưởng Tin & Dùng
cho sản phẩm Bảo An Tín Dụng. Đây
là một trong những sản phẩm chủ
lực của công ty, đã có mặt tại thị
trường Việt Nam từ năm 2009. Giải
thưởng danh giá này một lần nữa
khẳng định cam kết của VCLI mang
đến những sản phẩm dịch vụ, chất
lượng, tối đa hóa lợi ích cho khách
hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng
hành cùng các khách hàng và đối
tác trên hành trình tạo dựng thành
công và phát triển bền vững”. q
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Vietcombank tham gia Bảo hiểm
Bảo An Gia của VCLI
cho hơn 10.000 cán bộ nhân viên

N

LÊ HỒNG QUANG

gày 30/12/2016, tại Trụ
sở chính Ngân hàng
TMCP Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank)
198 Trần Quang Khải,
Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã diễn ra Lễ
trao Chứng nhận bảo hiểm Bảo An
Gia giữa Công ty Bảo hiểm Nhân
thọ Vietcombank – Cardif (VCLI)
và Vietcombank. Tham dự về phía
VCLI có ông Vũ Tuấn Minh – Phó
Tổng giám đốc cùng các ông/bà là
Giám đốc các bộ phận Bán hàng,
Công nghệ Thông tin, Quan hệ công
chúng… Về phía Vietcombank có
ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng
giám đốc, Chủ tịch Công đoàn
Vietcombank; ông Trần Phúc Cường –
Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn
Vietcombank, Trưởng Văn phòng
Công đoàn TSC cùng các ông/bà là
Trưởng/phó các phòng/ban gồm:
Quản lý bản sản phẩm bán lẻ, Chính
sách sản phẩm bán lẻ, Đầu tư, Công
đoàn…

Ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank phát
biểu tại buổi lễ
Ảnh: Lê Hồng Quang

Với mong muốn mang lại những
phúc lợi tốt nhất cho người lao động,
Vietcombank đã ký kết thỏa thuận

về chương trình Bảo hiểm Bảo An
Gia (Bảo hiểm bệnh ung thư và bệnh
tim) cho toàn bộ cán bộ nhân viên
Vietcombank có hợp đồng lao động
không xác định thời hạn, với trị giá
bảo hiểm tối đa 100 triệu đồng/
người. Tham gia Bảo hiểm Bảo An
Gia của VCLI, Vietcombank sẽ bảo
vệ được cho khoảng 10.000 cán bộ
nhân viên có hợp đồng lao động
không xác định thời hạn trong tổng
số hơn 14.000 người lao động hiện
có.
Vietcombank và VCLI đã có mối
quan hệ chặt chẽ kể từ khi VCLI thành
lập và bắt đầu triển khai bán hàng
từ năm 2009 với các sản phẩm như
Bảo An Tín Dụng, Bảo An Thành Tài,
Bảo An Gia, Bảo An Tài Trí. Đặc biệt
sản phẩm Bảo An Tín Dụng đã hai lần
liên tiếp được nhận giải thưởng “Tin
& Dùng” và giải thưởng “Rồng Vàng”.
Sự thành công này của VCLI không
thể thiếu những đóng góp quý
báu và cống hiến của toàn thể đội

Ông Vũ Tuấn Minh – Phó Tổng giám đốc VCLI (thứ 7 từ phải sang) trao Chứng nhận Bảo hiểm Bảo An Gia cho ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (thứ 8 từ trái
sang) – đại diện cho hơn 10.000 Người lao động tại Vietcombank được VCLI bảo hiểm
Ảnh: Lê Hồng Quang
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ngũ cán bộ cũng như Ban Lãnh đạo
Vietcombank.
Chia sẻ về việc ký kết giao dịch
này, ông Đào Minh Tuấn – Phó
Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn
Vietcombank cho biết: “Vietcombank
là ngân hàng duy nhất là “Doanh
nghiệp vì Người lao động” 3 lần liên
tiếp vì những nỗ lực nâng cao chất
lượng môi trường làm việc, quan
tâm đến đời sống của người lao
động. Những hoạt động cụ thể như
mở các phòng vắt sữa phục vụ cho
lao động nữ đang trong thời gian
nuôi con nhỏ, đây là hành động
thiết thực không chỉ dừng lại ở việc
quan tâm đến đời sống cán bộ nhân
viên mà còn quan tâm đến thế hệ
tương lai của đất nước. Hàng năm,
Vietcombank đều tổ chức khám sức
khỏe định kỳ cho người lao động, tổ
chức nghỉ mát, tổ chức các lớp học
nấu ăn, câu lạc bộ thể thao sau giờ
làm việc. Công đoàn Vietcombank
luôn đặt vấn đề quan tâm đến người
lao động một cách tốt nhất, việc
tham gia Bảo hiểm Bảo An Gia cho
toàn thể cán bộ nhân viên có hợp
đồng lao động không xác định thời
hạn với giá trị bảo hiểm tối đa 100
triệu đồng/người đối với bệnh ung
thư và bệnh tim là một việc làm đầy
tính nhân văn”.
Ông Vũ Tuấn Minh, Phó Tổng giám
đốc VCLI cho biết: “Trong hơn 8 năm
qua, Vietcombank luôn là một đối tác
tin cậy của VCLI. Chúng tôi rất vinh
dự được cung cấp sản phẩm này
cho toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân
viên Vietcombank. Đây là một minh
chứng cho sức sống của sản phẩm
khi đã thuyết phục được một trong
những khách hàng khó tính nhất
trên thị trường, đồng thời thể hiện
cho mối quan hệ ngày càng bền chặt
giữa VCLI và Vietcombank. Chúng tôi
tin tưởng rằng sản phẩm Bảo An Gia
sẽ là giải pháp tài chính vô cùng thiết
thực và ý nghĩa cho cán bộ nhân viên
Vietcombank”.
Sự kiện này một lần nữa khẳng
định mối quan hệ hợp tác bền chặt
giữa VCLI và Vietcombank, tạo đà
phát triển mạnh mẽ trong những
năm sắp tới. q

Tổng quan các
sản phẩm Bancassurance
của Vietcombank
PHÒNG QLBSPBL
Bancassurance (mô hình hợp tác
liên kết bảo hiểm và ngân hàng) giờ
đã không còn xa lạ với thị trường bảo
hiểm Việt Nam nói chung, cũng như
mỗi ngân hàng, mỗi hãng bảo hiểm
nói riêng. Kênh bán bảo hiểm này đã
và đang được đẩy mạnh triển khai
trong thời gian qua. Với lợi thế lớn về
việc sử dụng lượng khách hàng của
ngân hàng, hệ thống chi nhánh, công
nghệ thông tin, không có gì ngạc
nhiên khi đây là kênh bán chéo sản
phẩm đầy tiềm năng. Tại các nước
phát triển, việc phân phối sản phẩm
bảo hiểm qua ngân hàng là kênh chủ
lực, chiếm đến trên 70% doanh thu
toàn ngành. Tại Việt Nam, doanh số
bán hàng thông qua các ngân hàng
chỉ chiếm khoảng 3% nhưng được dự
báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.
Là một trong những công ty bảo
hiểm đầu tiên trong lĩnh vực bảo
hiểm liên kết ngân hàng tại Việt Nam,
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ
Vietcombank – Cardif (VCLI) đã tiên
phong trong mô hình phân phối mới
nhằm cung cấp các sản phẩm và giải
pháp bảo hiểm đến với khách hàng.
Với gần 50% vốn góp từ Ngân hàng
Vietcombank, các sản phẩm của VCLI
phân phối tại hệ thống Vietcombank
đa dạng, đáp ứng các nhu cầu tài
chính khác nhau như giáo dục, sức
khỏe, tích lũy, bảo vệ... và được đông
đảo khách hàng tín nhiệm. Cụ thể,
VCLI tự hào hai năm liền được vinh
danh trong Lễ trao giải “Tin & Dùng”
2015 – 2016 dành cho sản phẩm bảo
hiểm “Bảo An Tín Dụng”, dựa trên
bình chọn của người tiêu dùng. “Bảo
An Tín Dụng” đem lại sự an tâm cho
các khách hàng cá nhân vay vốn tại
ngân hàng và bảo vệ họ trước những
rủi ro không may gặp phải trong
cuộc sống như tử vong, thương tật

toàn bộ vĩnh viễn.
Bên cạnh “Bảo An Tín Dụng”,
Vietcombank phối hợp VCLI ra mắt
sản phẩm phù hợp cho nhu cầu bảo
vệ sức khỏe là Bảo An Gia. Với mức
phí bảo hiểm hợp lý, Bảo An Gia chia
sẻ gánh nặng tài chính về việc chữa
trị cho hai căn bệnh phổ biến hiện
nay là ung thư và đau tim. Khách
hàng được nhận ngay 100% số tiền
bảo hiểm khi có chẩn đoán mắc bệnh
hiểm nghèo hoặc đau tim để điều trị
kịp thời.
Ngoài ra, Vietcombank còn cung
cấp các giải pháp tài chính tích lũy
giáo dục như Bảo An Thành Tài, đem
đến những quyền lợi vượt trội giúp
các bậc phụ huynh hoàn toàn an
tâm lập kế hoạch tài chính, tích lũy
quỹ học vấn cho con trẻ trong tương
lai. Vào tháng 6/2016, Vietcombank
đưa ra thị trường sản phẩm mới “Bảo
An Tài Trí”, được thiết kế phù hợp với
nhiều đối tượng khách hàng, đáp
ứng nhu cầu tiết kiệm ngắn hạn và
dài hạn và cung cấp giải pháp bảo
vệ toàn diện cho các khách hàng và
gia đình.
Đặt khách hàng là trọng tâm, tạo
dựng được niềm tin cho khách hàng
là mục tiêu lớn nhất mà Vietcombank
luôn hướng tới và mong muốn hoàn
thiện. Vietcombank và VCLI đang kế
hoạch tung ra sản phẩm bảo hiểm
mới với các quyền lợi ưu việt cho nhu
cầu bảo vệ khoản vay và bảo hiểm
sức khỏe với các quyền lợi bảo vệ
bệnh hiểm nghèo, tai nạn và hỗ trợ
chi phí y tế khi nằm viện trong đầu
năm 2017 này. Vietcombank tiếp
tục đẩy mạnh khai thác và đáp ứng
mọi nhu cầu của khách hàng bằng
việc phát triển và đổi mới các sản
phẩm cũng như dịch vụ với chất
lượng tốt nhất. q
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Bảo An Tín Dụng của Vietcombank Sự lựa chọn tối ưu cho các khoản vay

N
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gười dân Việt Nam hiện
không còn xa lạ với khái
niệm bảo hiểm tín dụng
- một hình thức bảo
hiểm giúp người vay trả
nợ ngân hàng khi họ không may gặp
rủi ro không lường trước, giảm được
gánh nặng nợ nần cho người thân
hoặc không bị thanh lý tài sản trong
trường hợp rủi ro xảy ra.
Trong xu thế phát triển của nền
kinh tế nói chung và xu hướng tiêu
dùng nói riêng, việc các cá nhân và
gia đình vay vốn của ngân hàng ngày
càng phổ biến. Thống kê cho thấy dư
nợ tín dụng tại các ngân hàng Việt
Nam tăng trưởng mạnh trong những
năm gần đây. Thực tế cho thấy, hầu
hết cá nhân và gia đình vay tiền
nhằm 2 mục đích chính là để mua
nhà cửa, đất đai, xây sửa nhà và vay
phục vụ sản xuất kinh doanh. Với các
khoản vay dài hạn, thời gian trả nợ
trên 5 năm, khách hàng có thể giảm
được áp lực trả nợ, nhưng mặt khác,
sẽ phát sinh rủi ro ngay cả khi đã có
tài sản đảm bảo, vì nếu không may
người vay qua đời do mắc bệnh hiểm

nghèo hoặc gặp phải tai nạn nghiêm
trọng không có khả năng trả nợ, thì
tài sản đảm bảo của người vay sẽ
thuộc về ngân hàng.
Theo nguyên tắc cho vay của ngân
hàng, trong trường hợp người vay
qua đời, nếu có tài sản đảm bảo,
ngân hàng sẽ phát mại tài sản (nhà
ở, phương tiện đi lại, sổ tiết kiệm…)
trừ khi vợ/chồng hoặc con cái người
vay trả nợ thay. Tuy nhiên, trên thực
tế, người vay luôn luôn muốn để lại
cho vợ/chồng hoặc con cái các tài sản
này mà không muốn bị ngân hàng
phát mại, cũng không muốn người
thân phải trả nợ thay. Để bảo vệ tài
sản đảm bảo và người thân không
phải mang gánh nặng trả nợ thay,
người vay có thể tham gia bảo hiểm
tín dụng, theo đó, trong trường hợp
người vay tử vong hoặc bị thương tật
toàn bộ vĩnh viễn, công ty bảo hiểm
sẽ thay người vay trả nợ cho ngân
hàng toàn bộ dư nợ gốc còn lại và
lãi phát sinh của khoản vay. Như vậy,
cuộc sống của người thân không bị
thêm một lần tổn thất.
Nắm bắt được nhu cầu bảo vệ

khoản vay và tài sản đảm bảo của
khách hàng, ngân hàng và công ty
bảo hiểm đã xây dựng mối quan hệ
hợp tác nhằm mang lại lợi ích lớn
nhất cho khách hàng. Sản phẩm bảo
hiểm tín dụng ra đời đã đáp ứng tối
ưu nhu cầu bảo vệ tài sản đảm bảo và
khoản vay, khi không may rủi ro xảy
đến với người vay.
Điển hình thành công là Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank) và Công ty TNHH
Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif (VCLI) đã hợp tác phân phối
sản phẩm “Bảo An Tín Dụng”. Bắt
đầu triển khai từ năm 2009, ban đầu,
khách hàng chưa nhận thức được
sự cần thiết của sản phẩm Bảo An
Tín Dụng nên còn dè dặt, e ngại bỏ
thêm một khoản tiền để tham gia
bảo hiểm. Nhưng chỉ sau một thời
gian ngắn, khi thị trường bảo hiểm
tín dụng đã sôi động hơn, nhiều
ngân hàng tham gia hơn và bản thân
khách hàng cũng có sự tìm hiểu và
trải nghiệm nhất định về quyền lợi
sản phẩm, khách hàng đã dần coi
Bảo An Tín Dụng là sản phẩm đáng
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mua, có quyền lợi thiết thực với chi
phí thấp.
Qua 7 năm triển khai sản phẩm
Bảo An Tín Dụng, nhiều trường hợp
người vay không may qua đời hoặc
bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn đã
được VCLI chi trả quyền lợi bảo hiểm
với những khoản bồi thường lên tới
hàng tỷ đồng. Một số trường hợp
đã nhận quyền lợi bảo hiểm ngay từ
năm đầu tiên của hợp đồng. Việc xử
lý nhanh chóng, kịp thời việc chi trả
quyền lợi bảo hiểm của Công ty VCLI
cũng đã tạo những ấn tượng rất tốt
đẹp trong lòng khách hàng.
Anh Huy (Hoàng Mai, Hà Nội) đã
vay vốn mua nhà với số tiền trên 4
tỷ đồng tại Vietcombank đồng thời
quyết định mua Bảo An Tín Dụng cho
khoản vay của mình. “Khi vay, tôi chú
trọng những nơi có lãi suất ưu đãi
với cách tính rõ ràng. Tôi quyết định
chọn vay vốn tại Vietcombank vì đây
là ngân hàng lớn, có uy tín trên thị
trường, mức lãi suất vay thấp có tính
cạnh tranh, ngoài ra còn được tham
gia sản phẩm bảo vệ khách hàng vay
Bảo An Tín Dụng với mức ưu đãi giảm
phí 8% so với thông thường và quyền
lợi bảo vệ tối ưu cho tôi và gia đình
khi tham gia vay vốn”, anh Huy hào
hứng chia sẻ.
Thông tin chi tiết về sản phẩm
tại website www.vietcombank.
com.vn hoặc liên lạc tổng đài
1900.54.54.13. q

Toàn tâm thực hiện ước mơ tương lai
với Bảo An Tín Dụng Ưu Việt

T
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háng 1/2017, Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank) phối hợp cùng
Công ty Bảo hiểm nhân thọ
Vietcombank – Cardif (VCLI)
chính thức ra mắt sản phẩm Bảo An Tín
Dụng Ưu Việt.
“Bảo An Tín Dụng Ưu Việt” là sản phẩm
bảo vệ cho khoản vay tại ngân hàng giúp
khách hàng không còn lo âu về những
khoản dư nợ vay ngân hàng khi không
may gặp phải những rủi ro trong cuộc
sống và toàn tâm thực hiện ước mơ tương
lai của mình.
“Bảo An Tín Dụng Ưu Việt” cung cấp
quyền lợi bảo vệ trước rủi ro tử vong hoặc
thương tật toàn bộ vĩnh viễn với quyền
lợi thanh toán là 100% số tiền bảo hiểm
khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Số tiền bảo
hiểm này sẽ được VCLI thanh toán toàn bộ
khoản dư nợ vay cho ngân hàng và chi trả
quyền lợi bảo hiểm còn lại (nếu có) cho
người thân của khách hàng. Với thiết kế
đóng phí một lần - bảo vệ dài hạn, Bảo An
Tín Dụng Ưu Việt phù hợp với khách hàng
muốn hoàn tất sớm việc đóng phí của
mình, khách hàng sẽ không còn phải lo
lắng về việc đóng phí trong tương lai như
khi tham gia các sản phẩm đóng phí định

kỳ khác.
Một điểm ưu việt khác của “Bảo An Tín
Dụng Ưu Việt” là hợp đồng sẽ được đảm
bảo hiệu lực trong suốt thời gian tham gia,
khách hàng vẫn được bảo vệ ngay cả khi
hợp đồng vay đã tất toán sớm. Thời hạn
hợp đồng rất linh hoạt, từ 1 đến 20 năm và
theo thời hạn khoản vay hoặc thời hạn còn
lại của khoản vay. Khách hàng có thể chủ
động chọn bảo vệ toàn phần khoản vay
hoặc một phần khoản vay tùy theo nhu
cầu của mình. Ngoài ra, khách hàng được
nhận giá trị hoàn lại khi kế hoạch tài chính
thay đổi và muốn dừng hợp đồng trong
thời gian hiệu lực của hợp đồng.
Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới “Bảo An
Tín Dụng Ưu Việt”, Vietcombank phối hợp
cùng Công ty VCLI triển khai chương trình
ưu đãi “An tâm vay vốn cùng Vietcombank”.
Khách hàng khi tham gia sản phẩm Bảo An
Tín Dụng Ưu Việt sẽ có cơ hội nhận phiếu
mua sắm tại hệ thống siêu thị, trung tâm
mua sắm, giải trí… tùy theo mức phí bảo
hiểm tham gia.
Mọi chi tiết xin liên hệ điểm giao dịch
Vietcombank gần nhất hoặc số Hotline
của VCLI 043.974.9988 và Trung tâm Dịch
vụ khách hàng 24/7 của Vietcombank
1900.54.54.13 để được tư vấn, hỗ trợ. q

Bảo An Tài Trí Ưu Việt - Giải pháp tài chính và bảo vệ toàn diện cho mọi gia đình

V
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ới mong muốn mang đến cho
khách hàng một giải pháp tài
chính ưu việt và sự an tâm trước
các rủi ro trong cuộc sống,
Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank) phối hợp cùng
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank
– Cardif (VCLI) chính thức giới thiệu ra thị
trường sản phẩm mới “Bảo An Tài Trí Ưu
Việt”.
Với nhiều quyền lợi ưu việt, “Bảo An Tài
Trí Ưu Việt” phù hợp với nhiều đối tượng
khách hàng, đáp ứng nhu cầu tiết kiệm
đồng thời cung cấp giải pháp bảo vệ toàn
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diện cho bản thân khách hàng và gia đình.
Khách hàng của “Bảo An Tài Trí Ưu Việt”
sẽ là chủ của hợp đồng với quyền lợi tiền
mặt 5% số tiền bảo hiểm đều đặn vào mỗi
5 năm. Hơn thế nữa, khách hàng được
nhận thêm quyền lợi tiền mặt định kỳ là
25% số tiền bảo hiểm vào 4 năm cuối hợp
đồng và cộng thêm quyền lợi đáo hạn là
bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng.
Khi tham gia “Bảo An Tài Trí Ưu Việt”,
khách hàng được bảo vệ toàn diện trước
rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh
viễn và các lựa chọn quyền lợi bổ sung:
bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho trẻ em,

bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trả trước, bảo
hiểm hỗ trợ đóng phí bệnh hiểm nghèo,
bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn,
bảo hiểm hỗ trợ chi phí y tế do tai nạn và
bảo hiểm hỗ trợ đóng phí.
Khi mắc 1 trong 37 bệnh hiểm nghèo
thường gặp, khách hàng được nhận trước
ngay 50% số tiền bảo hiểm của quyền lợi
chính để trang trải những điều trị bệnh
hiểm nghèo. Hợp đồng bảo hiểm sẽ được
VCLI hỗ trợ đóng phí, giúp kế hoạch tài
chính của khách hàng luôn được vững
vàng ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn
nhất.

Ngoài ra, “Bảo An Tài Trí Ưu Việt” mang
đến cho khách hàng những quyền lợi ưu
việt như bảo vệ trước rủi ro do tai nạn với
quyền lợi bảo vệ cao lên đến 10 tỷ đồng,
quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế do tai nạn khi
không may phải nằm viện, điều trị tại khoa
chăm sóc đặc biệt hoặc phẫu thuật. Đặc
biệt, “Bảo An Tài Trí Ưu Việt” không chỉ bảo
vệ cho Người được bảo hiểm chính của
hợp đồng, mà còn bảo vệ cho cả Bên mua
bảo hiểm trước rủi ro tử vong, thương tật
toàn bộ vĩnh viễn và bệnh hiểm nghèo với
quyền lợi hỗ trợ đóng phí giúp khách hàng
an tâm cho kế hoạch tương lai.

“Bảo An Tài Trí Ưu Việt” cung cấp thêm
cho khách hàng lựa chọn sản phẩm bổ trợ
bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho trẻ em,
bảo vệ con trẻ trước 5 bệnh hiểm nghèo
phổ biến hiện nay với số tiền bảo hiểm tự
động tăng 5% vào mỗi 5 năm mà vẫn giữ
nguyên phí đóng như ban đầu.
Bà Yong Lai Yin, Tổng Giám đốc VCLI chia
sẻ: “Với chiến lược khách hàng là trung
tâm, chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách
hàng lên đầu khi thiết kế các sản phẩm
bảo hiểm nhân thọ. Thấu hiếu nhu cầu của
khách hàng, chúng tôi đã ra mắt sản phẩm
Bảo An Tài Trí Ưu Việt – kết hợp đồng thời

2 quyền lợi là bảo vệ toàn diện trước mọi
rủi ro trong cuộc sống, và tích lũy hiệu quả
cho tương lai, với mục tiêu mang đến cho
khách hàng và gia đình sự an tâm và an
toàn về tài chính trong bất kỳ giai đoạn nào
của cuộc sống.”
Sản phẩm “Bảo An Tài Trí Ưu Việt” sẽ
được phân phối tại các điểm giao dịch
Vietcombank từ đầu năm 2017. Mọi chi tiết
xin liên hệ điểm giao dịch Vietcombank gần
nhất hoặc số Hotline của VCLI 043.974.9988
và Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 của
Vietcombank 1900.54.54.13 để được tư
vấn, hỗ trợ. q
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Kỷ niệm ngày thành lập

Kỷ niệm ngày thành lập

Kỷ niệm 40 năm Vietcombank Hải Phòng

40 năm – Một chặng đường xây dựng
và phát triển của Vietcombank Hải Phòng
LÊ VĂN CƯỜNG – Giám đốc NHNN, Chi nhánh Hải Phòng

Cách đây 40 năm, ngày 1/1/1977, để đáp
ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng Tổ quốc,
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi
nhánh Hải Phòng (Vietcombank Hải Phòng)
đã được thành lập và là một trong số những
Chi nhánh thành lập sớm nhất của hệ thống
Vietcombank.

C

hặng đường 40 năm
phát triển, Vietcombank
Hải Phòng đã từng
bước lớn mạnh và
khẳng định được
vị thế không chỉ trong hệ thống
Vietcombank mà cả hệ thống các
Ngân hàng trên địa bàn thành phố
Hải Phòng. Quá trình xây dựng và
phát triển của Vietcombank Hải
Phòng đánh dấu những thành
quả và những nỗ lực vượt bậc của
Vietcombank tại một trung tâm kinh
tế lớn của cả nước, một trọng điểm
kinh tế của vùng Duyên Hải Bắc Bộ.
Với vai trò là Ngân hàng chuyên
doanh đối ngoại, ngay từ thời kỳ
đầu mới thành lập, khi đất nước mới
vừa thống nhất, Vietcombank Hải
Phòng đã đảm nhiệm và hoàn thành
nhiệm vụ này một cách xuất sắc.
Với chức năng là ngân hàng thương
mại độc quyền chuyên doanh đối
ngoại, Vietcombank Hải Phòng đã
thực hiện toàn bộ khâu thanh toán
cho việc nhập khẩu hàng hóa thông
qua cảng Hải Phòng, là đầu mối
nhận hàng viện trợ từ các nước anh
em, cũng như đáp ứng kịp thời công
tác thanh toán tiền ký ngân của các
hãng tàu biển và thu đổi ngoại tệ
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cho các sĩ quan,
thuyền viên tàu
nước ngoài một
cách thông suốt
góp phần thúc
đẩy giao thương
hàng hóa của Việt
Nam với bạn bè quốc tế. Thời kỳ này,
cùng với hệ thống Ngân hàng Ngoại
thương, Vietcombank Hải Phòng đã
góp phần giúp hệ thống Ngân hàng
Việt Nam làm tốt chức năng quản
lý nhà nước về ngoại hối kiểm soát
đồng tiền theo cơ chế ngân hàng
một cấp với các hoạt động kinh tế có
liên quan.
Phát huy ưu thế về đối ngoại,
trong giai đoạn này, Vietcombank Hải
Phòng đã đáp ứng nhu cầu về ngoại
tệ cho nền kinh tế thông qua việc cho
vay thuê định hạn và mua tàu đối với
hàng loạt tàu biển đưa năng lực tàu
biển nước ta lên hàng chục vạn tấn
góp phần tăng sản lượng hàng hóa
qua cảng,
Đây là những bước đi khởi đầu và
là nền tảng đưa Vietcombank Hải
Phòng trở thành một trong những
ngân hàng đóng vai trò quan trọng
trong hoạt động thanh toán quốc tế
của thành phố Hải Phòng hiện nay.

40 năm qua, với sự nỗ lực không
ngừng, Vietcombank Hải Phòng luôn
xứng đáng là một trong những ngân
hàng hàng đầu tại thành phố Hải
Phòng, đóng góp to lớn cho sự phát
triển của thành phố.
Trong thời kỳ đổi mới,
Vietcombank Hải Phòng đã thực hiện
tái cấu trúc đồng bộ, từ mô hình tổ
chức, con người, quản trị điều hành,
phát triển hoạt động kinh doanh dựa
trên nền tảng công nghệ thông tin
và cơ sở vật chất hiện đại... hướng
tới những thông lệ, chuẩn mực và
hội nhập quốc tế. Đặc biệt, trong
những năm gần đây, Vietcombank
Hải Phòng đã đổi mới mạnh mẽ,
không ngừng phát triển sản phẩm,
mở rộng mạng lưới hoạt động và đã
gặt hái được nhiều thành công, trở
thành Ngân hàng có uy tín trên địa
bàn thành phố Hải Phòng mang đến
khách hàng những sản phẩm dịch vụ
chất lượng hàng đầu..
Trong việc thực hiện các nhiệm
vụ chính trị, Vietcombank Hải Phòng
đã tập trung bảo đảm vốn tín dụng
cho các ngành kinh tế mũi nhọn,
các dự án trọng điểm của thành phố
mang tầm cỡ quốc gia, các lĩnh vực
được Chính phủ khuyến khích phát
triển như Cảng biển, điện, hóa chất
và hàng hóa xuất khẩu, cho vay mua
nhà đối với người có thu nhập thấp,
cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp
nhỏ và vừa… Vietcombank Hải
Phòng luôn là người bạn đồng hành
của các doanh nghiệp và tài trợ cho
rất nhiều dự án lớn của thành phố
như: Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa
ngõ quốc tế Hải Phòng – hợp phần
B (giai đoạn khởi động) của Công ty

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ ký kết HĐ tín dụng giữa Vietcombank và HICT

TNHH cảng công ten nơ Quốc tế Hải
Phòng: 203 triệu USD; Dự án đầu tư
xây dựng cảng Container Vip Green
Port của Công ty CP cảng xanh VIP:
700 tỷ đồng; Dự án đầu tư cơ sở hạ
tầng và dịch vụ tiện ích khu Công
nghiệp của Công ty CP khu Công
nghiệp Đình Vũ : 240 tỷ đồng; Dự
án đầu tư nhà máy nhiệt điện Hải
Phòng1: 12,5 triệu USD và 197 tỷ
đồng; Đầu tư trái phiếu của Công
ty xi măng Chinfon: 900 tỷ đồng; Tổ
hợp các dự án đầu tư kinh doanh vận
tải của Công ty TNHH vận tải Hoàng
Long: 91 tỷ đồng…
Bên cạnh đó, là một Ngân hàng
Thương mại lớn, Vietcombank nói
chung và Vietcombank Hải Phòng nói
riêng luôn là Ngân hàng tiên phong
thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo
điều hành của Chính Phủ, Ngân hàng
Nhà nước nhất là trong cơ chế điều
hành tỷ giá, lãi suất, và các mục tiêu
ưu tiên phát triển kinh tế, xứng đáng
với sự tin tưởng của Đảng và Nhà
nước giao phó.
Đến nay, Tổng quy mô của
Vietcombank Hải Phòng đã đạt gần
16.000 tỷ đồng, huy động vốn cuối kỳ
đạt 10.407 tỷ đồng và dư nợ tín dụng
đạt 5.526 tỷ đồng, khẳng định được

vị trí và chỗ đứng của mình trong hệ
thống Ngân hàng Ngoại thương nói
chung và Ngân hàng thương mại
trên địa bàn Hải Phòng nói riêng.
Vietcombank Hải Phòng còn là một
đơn vị đi đầu trong việc thực hiện chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước về an sinh xã hội thông qua các
chương trình từ thiện xã hội, tài trợ
cho giáo dục, y tế, ủng hộ đồng bào
bị thiên tai, lũ lụt, xây nhà tình nghĩa,
phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh
hùng và hàng nghìn nghĩa cử cao
đẹp khác thể hiện tinh thần tương
thân tương ái, uống nước nhớ nguồn,
đề cao trách nhiệm với cộng đồng, xã
hội và người dân.
Với những kết quả đạt được và
những thành tựu rất đáng tự hào của
Vietcombank Hải Phòng, thay mặt
Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng, tôi
nhiệt liệt biểu dương và đánh giá
cao những nỗ lực, sự đóng góp to
lớn của các thế hệ cán bộ, nhân viên,
người lao động Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh
Hải Phòng đã đạt được trong suốt
chặng đường xây dựng và phát triển
40 năm qua. Đạt được những thành
tích này trước hết là sự cố gắng bền
bỉ, tinh thần lao động tâm huyết và

trách nhiệm của cán bộ nhân viên
Vietcombank Hải Phòng, đồng thời
đó cũng là kết quả sự lãnh đạo, chỉ
đạo sát sao của Ban giám đốc Chi
nhánh qua các thời kỳ.
Bước vào giai đoạn phát triển
mới, trong bối cảnh có nhiều thời cơ
thuận lợi nhưng cũng không ít khó
khăn thách thức, Vietcombank Hải
Phòng phải phấn đấu vươn lên hoàn
thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích
cực thực hiện mục tiêu xây dựng Hải
Phòng trở thành một trung tâm công
nghiệp, một vùng kinh tế trọng điểm
của cả nước và đưa nước ta cơ bản trở
thành nước công nghiệp theo hướng
hiện đại.
Ngành Ngân hàng nước ta nói
chung và Vietcombank Hải Phòng
nói riêng đang đứng trước những
vận hội to lớn để vượt qua khó khăn,
thách thức, phát triển vững mạnh,
hiện đại, an toàn và hiệu quả. Tôi tin
tưởng rằng, những thành tựu nổi bật
sau 40 năm xây dựng, phát triển sẽ là
động lực to lớn để Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh
Hải Phòng vượt qua mọi khó khăn,
thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ,
xứng đáng với truyền thống tốt đẹp
của mình. q
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Vietcombank Hải Phòng

Những ngày đầu thành lập…

40 năm đồng hành cùng
thành phố Hoa phượng đỏ
TS. NGHIÊM XUÂN THÀNH - Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐQT Vietcombank

Vào thời gian này, trên thành phố biển vùng duyên hải Bắc bộ, một chi nhánh trong hệ thống Vietcombank
đang đón chào sự kiện có ý nghĩa: Vietcombank Hải Phòng tròn 40 tuổi (1/1/1977 – 1/1/2017). Bốn mươi năm
qua, với Vietcombank Hải Phòng, thành công đan xen cùng những biến cố khắc nghiệt của thị trường. Song
Vietcombank Hải Phòng đã vượt qua và vươn lên đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Hoa phượng đỏ
và hòa chung vào nhịp đập thương hiệu Vietcombank.

Hải Phòng có vị trí giao thương
quan trọng, vừa là cảng biển cửa
ngõ quốc tế, vừa là trung tâm
kinh tế tổng hợp của vùng duyên
hải Bắc bộ, một cực của tam giác
kinh tế Hà Nội – Quảng Ninh – Hải
Phòng. Ngay từ những ngày đầu
giành được Chính quyền, Chính
phủ đã quan tâm đến việc phát
triển các cơ quan kinh tế tại đây,
đặc biệt là ngành ngân hàng.
Sau ngày thống nhất đất nước,
ngày 27/12/1976, Tổng giám đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã
ký Quyết định thành lập Chi nhánh
Ngân hàng Ngoại thương Hải
phòng (Vietcombank Hải Phòng)
thuộc hệ thống Ngân hàng Ngoại
thương Việt Nam và Vietcombank
Hải Phòng chính thức hoạt động
từ 1/1/1977. Từ thời điểm này,
Vietcombank Hải Phòng chính
thức là một chi nhánh trong Hệ
thống Vietcombank. Vietcombank
Hải Phòng đã đảm nhiệm toàn bộ
khâu thanh toán quốc tế cho các
đầu mối công ty cấp I, làm nhiệm
vụ nhận hàng nhập khẩu, chủ
yếu là hàng viện trợ của các
nước anh em thông qua Cảng
Hải Phòng.

Nhanh chóng vươn lên
khẳng định vị trí

Vietcombank Hải Phòng giành giải Nhất Cuộc thi Văn hóa Vietcombank khu vực phía Bắc 
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Ra đời với nhiệm vụ chính
trong nghiệp vụ ngoại hối,
xuất nhập khẩu, thực hiện định
hướng phát triển bền vững của
hệ thống Vietcombank, từ những
năm 1990, Vietcombank Hải
Phòng đã từng bước trưởng thành
về mọi mặt:
Công tác huy động vốn, tín dụng
đều có sự tăng trưởng, tốc độ tăng
bình quân ~ 10-15%/năm, hoạt
động kinh doanh của chi nhánh
hướng tới tất cả các thành phần
kinh tế, với chủ trương bám sát
và phục vụ tối đa các nhu cầu của
khách hàng, chi nhánh đã thu hút
được một số lượng lớn các khách
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Kỷ niệm 40 năm Vietcombank Hải Phòng
hàng trên địa bàn.
Vietcombank Hải Phòng đã chủ
động nhanh chóng triển khai đồng
loạt ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động ngân hàng, là một
trong những ngân hàng đầu tiên
trên địa bàn cung cấp dịch vụ giao
dịch trực tuyến Online, cho phép
khách hàng có thể gửi tiền một nơi
và rút tiền ở nhiều nơi, triển khai
việc đưa hệ thống rút tiền tự động
qua máy ATM vào sử dụng, đơn
giản hoá cơ chế giao dịch, phổ biến
các sản phẩm mới theo chuẩn mực
quốc tế mang tính cạnh tranh cao
trên địa bàn, dần tạo uy tín về một
ngân hàng hiện đại tại thành phố
Cảng – thành phố đang trong quá
trình đổi mới.

Những vấp váp
trên thương trường
Nhìn lại quá trình phát triển 40
năm qua, Vietcombank Hải Phòng
cũng đã trải qua những giai đoạn
khó khăn với những biến cố lớn.
Đó là sự hụt hẫng trong quản trị
kinh doanh của chi nhánh, tăng
trưởng tín dụng cao trong khi chất
lượng tín dụng không được kiểm
soát chặt chẽ, một khối lượng
nợ xấu lớn phát sinh đã hưởng
nghiêm trọng đến kết quả kinh
doanh của Chi nhánh và toàn hệ
thống. Những vấp váp trên này đã
để lại những bài học kinh nghiệm
đắt giá đối với Chi nhánh cho giai
đoạn sau này.

Đổi mới toàn diện

Tập thể cán bộ nữ Vietcombank Hải Phòng
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Với sự vào cuộc chung sức của
cả hệ thống, kiên toàn lại tổ chức
nhân sự và định hướng toàn diện
hoạt động của Chi nhánh, cùng với
sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân
viên chi nhánh đã tạo ra xung lực
mới để chi nhánh vượt qua khó
khăn và phát triển vươn lên.
Về công tác huy động vốn, chi
nhánh đã đổi mới cách thức chăm
sóc khách hàng, quy mô kinh
doanh đã liên tục tăng trưởng, đảm

Hoạt động An sinh xã hội của Vietcombank Hải Phòng

bảo chất lượng và hiệu quả. Huy
động vốn đạt ~10.000 tỷ đồng,
tăng ~10% so với năm trước và
tăng gần gấp 2 lần so với năm
2011, cơ cấu nguồn vốn chuyển
dịch theo hướng tăng tỷ trọng
nguồn vốn giá rẻ.
Về công tác tín dụng, chi nhánh
tâp trung sàng lọc lại danh mục
khách hàng hiện hữu, định hướng
khách hàng mục tiêu, thu hút
được nhiều khách hàng, dự án lớn,
trọng điểm của Hải Phòng cũng
như của cả nước với quy mô lên
đến hàng trăm triệu USD: Dự án
Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
tại Lạch Huyện, Cảng Container
Vip Green Port, cảng xếp dỡ Hải
An… đến nay, tín dụng của chi
nhánh đạt 5.500 tỷ đồng, tăng
47% so với năm trước, mức tăng

Ảnh: CTV

cao hơn so với các TCTD trên địa
bàn và cao hơn mức tăng trưởng
chung toàn ngành.
Bên cạnh phát triển hoạt động
kinh doanh, Chi nhánh đã tập
trung tối đa cho công tác xử lý thu
hồi nợ xấu, nợ tồn đọng. Chỉ riêng
trong năm 2016 Chi nhánh đã thu
140 tỷ đồng nợ ngoại bảng, và là
một trong những chi nhánh có kết
quả thu cao nhất của hệ thống.
Với những kết quả đã đạt được,
là động lực để Chi nhánh không
ngừng vươn lên hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao.

Vững bước đi lên
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành
lập Chi nhánh Vietcombank Hải
Phòng, thay mặt Đảng ủy, Ban
lãnh đạo Vietcombank, tôi biểu

dương tập thể lãnh đạo và cán bộ
nhân viên Chi nhánh đã không
ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn,
thách thức để đạt được những
kết quả quan trọng, đóng góp
vào kết quả chung của toàn hệ
thống Vietcombank. Ban lãnh đạo
Vietcombank tin tưởng với điều
kiện mới, nhân sự mới, tinh thần
mới Vietcombank Hải Phòng sẽ
tiếp tục phát huy những kết quả đã
đạt được, bám sát chỉ đạo của Ban
lãnh đạo cũng như mục tiêu phát
triển của thành phố Hải Phòng,
góp phần cùng với các thành viên
trong toàn hệ thống xây dựng ngôi
nhà chung Vietcombank phát triển
vững mạnh, bền vững và hiệu quả,
sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa
Vietcombank trở thành ngân hàng
số 1 của Việt Nam vào năm 2020. q
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Vietcombank Hải Phòng:

40 năm
vượt khó
vươn lên

L

à một trong những
Chi nhánh thành lập
sớm nhất của hệ thống
Vietcombank, Chi nhánh
Vietcombank Hải Phòng
(tiền thân là Phòng Ngoại hối trực
thuộc Chi nhánh Ngân hàng Quốc
gia tại Hải Phòng) được thành lập
và chính thức đi vào hoạt động từ
ngày 1/1/1977. Bốn thập kỷ xây
dựng và trưởng thành của Chi
nhánh Hải Phòng cũng là chặng
đường hoạt động gắn bó chặt
chẽ của Vietcombank với sự phát
triển kinh tế - xã hội của thành phố
Cảng.
Đánh giá về quá trình xây dựng,
phát triển và trưởng thành của
Vietcombank Hải Phòng, cần ghi
nhận những kết quả mà Chi nhánh
đã đạt được trên các mặt hoạt
động chính như sau:

* Vietcombank Hải Phòng
đã đảm nhiệm trọn vẹn vai trò
chuyên doanh đối ngoại, thúc
đẩy giao thương hàng hóa giữa
Việt Nam và quốc tế trong thời kỳ
đầu thành lập
Được thành lập khi đất nước
mới vừa thống nhất, với chức năng
là ngân hàng thương mại độc
quyền chuyên doanh đối ngoại,
Vietcombank Hải Phòng đã thực
hiện toàn bộ khâu thanh toán cho
việc nhập khẩu hàng hóa thông qua
Cảng Hải Phòng, là đầu mối nhận
hàng viện trợ từ các nước anh em,
cũng như đáp ứng kịp thời công
tác thanh toán tiền ký ngân của
các hãng tàu biển và thu đổi ngoại
tệ cho các sĩ quan, thuyền viên tàu
nước ngoài, góp phần làm cho giao
dịch thương mại giữa Việt Nam với
bạn bè quốc tế được thông suốt.

Phát huy ưu thế về đối ngoại, trong
giai đoạn này, Vietcombank Hải
Phòng đã đáp ứng nhu cầu về ngoại
tệ cho nền kinh tế thông qua việc
cho vay thuê định hạn và mua tàu
đối với hàng loạt tàu biển, đưa năng
lực tàu biển nước ta lên hàng chục
vạn tấn, góp phần tăng sản lượng
hàng hóa qua cảng,
Đây là những bước đi khởi đầu
nhưng cũng chính là nền tảng đưa
Vietcombank Hải Phòng trở thành
một trong những ngân hàng đóng
vai trò quan trọng trong hoạt động
thanh toán quốc tế của thành phố
Cảng hiện nay.
* Triển khai có hiệu quả các chủ
trương, chính sách của Chính phủ
và ngành Ngân hàng, bám sát và
góp phần tích cực trong việc thực
hiện chiến lược phát triển kinh tế
- xã hội của Thành phố Hải Phòng

PHẠM QUANG DŨNG - Phó Bí thư Đảng ủy,
Tổng giám đốc Vietcombank

Hải Phòng từ lâu đã nổi tiếng là một cảng biển lớn
nhất ở miền Bắc, một đầu mối giao thông quan
trọng với hệ thống giao thông thuỷ, bộ, đường sắt,
hàng không trong nước và quốc tế, là cửa chính ra
biển của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Trong
giai đoạn phát triển mới hiện nay, Hải Phòng tiếp
tục hội tụ đủ các điều kiện để vươn lên phát triển
bền vững với mục tiêu trở thành Thành phố Cảng
xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công
nghiệp lớn và trọng điểm phát triển kinh tế biển
của cả nước; phát triển xứng tầm là đô thị trung
tâm cấp quốc gia.

Tập thể Ban giám đốc và toàn thể CBNV Vietcombank Hải Phòng
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Chúc mừng 8/3 Vietcombank Hải Phòng

Thực hiện chủ trương đưa nguồn
vốn tập trung phát triển các dự án
trọng điểm mang tầm cỡ quốc gia,
những lĩnh vực kinh tế then chốt,
mũi nhọn của thành phố Cảng và
của đất nước, Vietcombank Hải
Phòng đã sát cánh đồng hành cùng
doanh nghiệp và tham gia tài trợ
cho rất nhiều dự án lớn của thành
phố như: Dự án đầu tư xây dựng
cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
của Công ty TNHH cảng Quốc tế
Hải Phòng - dự án cảng nước sâu
hiện đại nhất miền Bắc có thể
đón tàu trọng tải 100.000 tấn với
tổng mức đầu tư 321 triệu USD do
Vietcombank Hải Phòng là TCTD
duy nhất cho vay vốn với tổng mức
cho vay 203 triệu USD; Dự án đầu
tư xây dựng cảng Container Vip
Green Port (700 tỷ đồng); Dự án
đầu tư cơ sở hạ tầng và dịch vụ tiện
ích khu Công nghiệp Đình Vũ (240
tỷ đồng); Dự án đầu tư Nhà máy
nhiệt điện Hải Phòng 1 (12,5 triệu
USD và 197 tỷ đồng); đầu tư trái
phiếu của Công ty Xi măng Chinfon
(900 tỷ đồng)…
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Bên cạnh đó, Vietcombank Hải
Phòng đã triển khai có hiệu quả
các chương trình hỗ trợ lãi suất, các
chương trình cho vay ưu đãi đối với
doanh nghiệp, phát triển sản xuất
& công nghiệp phụ trợ... cũng như
chủ động giảm lãi suất cho vay và
chủ động phối hợp để hỗ trợ các
doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp
tháo gỡ khó khăn.
Trong quá trình hoạt động,
Vietcombank Hải Phòng còn là
đầu mối triển khai nhiều dịch vụ
ngân hàng hiện đại tới các doanh
nghiệp như: đầu mối thanh toán
điện tử liên ngân hàng, thanh toán
song phương, triển khai các dịch
vụ quản lý vốn tập trung và nhiều
dịch vụ khác... đóng góp rất lớn
vào công cuộc hiện đại hóa dịch
vụ ngân hàng, phát triển hệ thống
thanh toán.
Thêm vào đó, với hạ tầng
công nghệ hiện đại và thừa
hưởng những giá trị từ thương
hiệu Vietcombank, Chi nhánh
Vietcombank Hải Phòng đã triển
khai mạnh mẽ các dịch vụ ngân

hàng hiện đại như: Internet
Banking, SMS & Mobile Banking,
các dịch vụ và tiện ích về Thẻ ngân
hàng…, góp phần không nhỏ vào
việc thực hiện Đề án phát triển
thanh toán không dùng tiền mặt
của Ngân hàng Nhà nước cũng như
sự phát triển lớn mạnh của thương
mại điện tử.
* Cải thiện hiệu quả kinh
doanh, đóng góp vào thành
tựu chung của hệ thống
Vietcombank
40 năm qua, với tốc độ tăng
trưởng nhân sự không nhiều
(đến nay chỉ có gần 200 cán bộ
với 7 Phòng nghiệp vụ tại Trụ sở
Chi nhánh), nhưng Chi nhánh
Vietcombank Hải Phòng đã tích
cực mở rộng mạng lưới với 7
Phòng giao dịch ở các địa bàn
tiềm năng về phát triển kinh tế
của Thành phố. Đặc biệt, trong
tháng 11/2016 vừa qua, Chi nhánh
Nam Hải Phòng đã chính thức
được thành lập trên nền tảng về
bộ máy nhân sự và cơ sở vật chất
của Chi nhánh Hải Phòng, đánh
dấu một bước phát triển mới của
Chi nhánh. Mặc dù hoạt động của
Chi nhánh có những lúc thăng
trầm do ảnh hưởng khách quan
từ chu kỳ tăng trưởng kinh tế, đặc
biệt có giai đoạn nợ xấu của Chi
nhánh tăng cao, đối mặt với muôn
vàn khó khăn, thử thách, nhưng
với tinh thần của một đơn vị có
bề đày hoạt động, tập thể lãnh
đạo và cán bộ Chi nhánh đã vững
vàng vượt qua nhiều trở ngại để
đi đến thành công. Chỉ tính riêng
năm 2016, nhiều mảng hoạt động
chính của Vietcombank Hải Phòng
đều có sự tăng trưởng ấn tượng:
huy động vốn đạt 10.407 tỷ đồng,
dư nợ tín dụng đạt trên 5.526 tỷ
đồng, lợi nhuận tăng 80% so với
năm 2015. Những kết quả tích
cực đó đã đóng góp tích cực cho
thành công chung của hệ thống
Vietcombank trong năm 2016.
* Nỗ lực xây dựng hình ảnh

một ngân hàng Xanh, phát triển
vì cộng đồng
Phát huy truyền thống và bản
sắc văn hóa Vietcombank, Chi
nhánh Vietcombank Hải Phòng
luôn hướng tới xây dựng hình ảnh
ngân hàng gần gũi, thân thiện, biết
sẻ chia với cộng đồng. Chi nhánh
luôn là đơn vị đi đầu trong việc
thực hiện chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước về an sinh
xã hội thông qua các chương trình
từ thiện xã hội, tài trợ cho giáo dục,
y tế, ủng hộ đồng bào bị thiên tai,
lũ lụt, xây nhà tình nghĩa, phụng
dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng
và nhiều hoạt động ý nghĩa khác…
Những thành tựu và đóng góp
của Chi nhánh Vietcombank Hải
Phòng trong suốt chặng đường 40
năm qua đã được lãnh đạo các cấp
ghi nhận với những phần thưởng
cao quý như: Huân chương Lao
động Hạng Ba của Chủ tịch nước;
Cờ thi đua của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước; nhiều Bằng khen
của Chủ tịch UBND thành phố Hải

Phòng, của Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp thành phố Hải Phòng và
nhiều Giấy khen của Hội đồng
quản trị Vietcombank.
Nhìn lại chặng đường đã qua,
Ban Lãnh đạo Vietcombank ghi
nhận, đánh giá cao tinh thần
trách nhiệm và sự nỗ lực của tập
thể cán bộ nhân viên Chi nhánh
Vietcombank Hải Phòng. Tuy
nhiên, trong điều kiện cả hệ thống
Vietcombank đang tích cực đổi mới
theo định hướng phát triển thành
ngân hàng hiện đại ngang tầm với
các ngân hàng tiên tiến trong khu
vực và trên thế giới, vai trò của các
Chi nhánh tại những vùng kinh tế
trọng điểm như Hải Phòng càng
phải được nâng tầm cả về mục tiêu
phát triển và quy mô, chất lượng
hoạt động. Để thực hiện được mục
tiêu đó, đòi hỏi Vietcombank Hải
Phòng phải biết nắm bắt những
lợi thế, không ngừng đổi mới về tư
duy, phong cách làm việc và công
tác quản trị điều hành; tăng cường
mở rộng quan hệ với các khách

hàng tốt và tiềm năng; nâng cao
chất lượng phục vụ khách hàng
và xác định cạnh tranh bằng chất
lượng dịch vụ; phát triển tương
xứng với quy mô và vị thế thương
hiệu Vietcombank.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành
lập Chi nhánh Vietcombank Hải
Phòng, Ban Lãnh đạo Vietcombank
gửi tới tập thể cán bộ Chi nhánh
qua các thời kỳ những lời chúc
mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời,
Ban Lãnh đạo và cả hệ thống
Vietcombank luôn tin tưởng, Chi
nhánh Vietcombank Hải Phòng
- bằng truyền thống và sự quyết
tâm, sẽ hoàn thành xuất sắc các
nhiệm vụ, khẳng định được vị thế
của một Chi nhánh trọng điểm
của hệ thống với hoạt động kinh
doanh luôn đạt hiệu quả cao, đóng
góp tích cực vào phát triển kinh
tế xã hội của thành phố Cảng và
góp phần quan trọng để hệ thống
Vietcombank từng bước hiện thực
hóa mục tiêu chiến lược trở thành
Ngân hàng số 1 Việt Nam. q

Liên hoan Văn nghệ Vietcombank Hải Phòng

Ảnh: CTV
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Thư chúc mừng lễ kỷ niệm 40 năm
thành lập Vietcombank Hải Phòng
FRANK WOUTERS - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ
Thay mặt Công ty Cổ phần Khu
công nghiệp Đình Vũ, tôi xin nhiệt
liệt chúc mừng những thành tựu
Vietcombank Hải Phòng đã đạt
được trong suốt quá trình dài 40
năm hình thành và phát triển cho
đến nay. Vietcombank Hải Phòng
đã trở thành một đối tác đáng tin
cậy trong suốt quá trình phát triển
của chúng tôi tại bán đảo Đình Vũ,
ngay từ những ngày đầu thành lập.
Được thành lập vào năm 1997,
Khu công nghiệp Đình Vũ phát
triển cơ sở hạ tầng, bao gồm đất
công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn
theo tiêu chuẩn quốc tế cho các
nhà đầu tư sản xuất kinh doanh
tại Việt Nam. Cho đến nay, chúng
tôi đã thu hút hơn 60 dự án từ các
công ty quốc tế và nhiều ngành
công nghiệp khác nhau, trở thành
một địa điểm đầu tư chiến lược tại
thành phố Hải Phòng. Triết lý của
chúng tôi là trở thành một đối tác
Khu Công nghiệp Đình Vũ –
Quận Hải An – Thành Phố Hải Phòng
Ảnh: CTV
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đáng tin cậy, cung cấp sản phẩm và
dịch vụ đáng tin cậy để thu hút các
dự án nghiêm túc và có vốn đầu tư
lớn vào Hải Phòng. Với quan điểm
đó, chúng tôi rất trân trọng sự giúp
đỡ của Vietcombank trong suốt
những năm qua đã mang đến cho

Hoạt động Team Building
của Vietcombank Hải Phòng
Ảnh: CTV

chúng tôi các sản phẩm hữu ích,
dịch vụ hiệu quả, chuyên nghiệp,
giải pháp tức thời, hỗ trợ tín dụng
hiệu quả, góp phần giúp chúng tôi
gặt hái được nhiều thành công với
các mục tiêu của mình.
Hiện tại chúng tôi đang mở
rộng thêm các khu công nghiệp
tại Hải Phòng và Quảng Ninh xung
quanh cảng biển nước sâu Lạch
Huyện. Chúng tôi tin tưởng rằng
Vietcombank sẽ tiếp tục hỗ trợ
tích cực và góp phần mang đến
thành công cho các dự án mới này.
Hải Phòng là một thành phố năng
động và rất cần các doanh nghiệp
năng động như Vietcombank trong
việc thúc đẩy các hoạt đông giao
thương và kết nối kinh tế quốc tế.
Một lần nữa, tôi trân trọng gửi
lời chúc mừng tới Vietcombank và
chúc cho Vietcombank cũng như
toàn thể nhân viên thành công và
hạnh phúc. q

Vietcombank Hải Phòng và Viconship

Mối quan hệ gắn kết lâu dài phát triển

K

NGUYỄN VĂN TIẾN – Tổng Giám đốc Công ty CP Container Việt Nam

ính gửi các anh chị
em cán bộ, nhân viên
Vietcombank Hải
Phòng.
Cách đây hơn 30
năm, khi đất nước chuyển mình
sang giai đoạn đổi mới, Công ty CP
container Việt Nam (Viconship) đã
được thành lập theo quyết định
số: 1310/QĐ-BGTVT của Bộ Giao
thông Vận tải với tên gọi đầu tiên
là “Công ty container phía Bắc” với
chủ chương phát triển vận tải đa
phương thức và container hóa.
Trong suốt chặng đường dài hơn
30 năm xây dựng và phát triển,
Viconship không ngừng lớn mạnh,
mở rộng cả lĩnh vực và quy mô
hoạt động, đến nay, Viconship đã
có 9 đơn vị thành viên hoạt động
trong lĩnh vực cảng biển, kho bãi,
đại lý, vận tải và logistics trải dài từ
bắc vào nam.
Những năm 90, dịch vụ tài
chính ngân hàng chưa phát triển
mạnh mẽ như bây giờ. Trên địa
bàn Hải Phòng chỉ có mặt một
vài Ngân hàng nhà nước như
BIDV, Vietcombank, Vietinbank và
Agribank. Công ty cần tìm kiếm
một tổ chức tín dụng uy tín để thực
hiện việc thanh toán và quản lý tiền
tệ, và cũng do nhu cầu giao dịch

tiền tệ với các đối tác, bạn hàng
nước ngoài nên Viconship đã “bén
duyên” với Vietcombank Hải Phòng
từ năm 1999, tính đến nay đã được
hơn 18 năm.
Ấn tượng của chúng tôi,
Vietcombank như là ông anh cả
đầu ngành, nhất là trong lĩnh vực
thanh toán quốc tế và đã được các
tổ chức uy tín trên thế giới bình
chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt
Nam”. Vietcombank Hải Phòng có
bề dày lịch sử, môi trường kinh
doanh hiện đại, đội ngũ cán bộ
nhân viên niềm nở, chuyên nghiệp.
Trải qua bao thăng trầm của nền
kinh tế, Viconship và Vietcombank
đã gắn kết, đồng hành từng bước đi
lên. Đặc biệt là năm 2014, Viconship
là chủ đầu tư xây dựng Cảng Xanh
VIP với 2 cầu cảng có chiều dài
400m có thể tiếp nhận được tàu
2,000TEU. Đây là dự án được đầu
tư hiện đại ngang tầm với các cảng
quốc tế theo mô hình cảng xanh
thân thiện với môi trường. Dự án
Cảng Xanh VIP là dự án lớn nhất
của Viconship trong hơn 30 năm
hình thành và phát triển. Dự án
đạt 2 kỷ lục: Dự án Cảng được đầu
tư hiện đại và thân thiện với môi
trường nhất khu vực, dự án có tiến
độ đầu tư nhanh nhất trong vòng 1

năm đã đưa cầu cảng số 1 vào hoạt
động và trong vòng 18 tháng toàn
bộ dự án đã hoàn tất. Để có được
những kỷ lục trên là nhờ có sự đồng
hành của Vietcombank Hải Phòng.
Trong suốt quá trình đầu tư Dự
án, Vietcombank đã cung cấp cho
doanh nghiệp đầy đủ và kịp thời các
khoản tín dụng quý giá, đồng thời
tư vấn, quản lý tài chính đảm bảo
việc thanh toán chính xác cho các
nhà thầu, hỗ trợ những thông tin bổ
ích về thương mại quốc tế, tư vấn
trong việc soạn thảo các hợp đồng
nhập khẩu thiết bị, đáp ứng được
tiến độ đề ra.
Có thể nói mỗi chặng đường
trưởng thành của Viconship đều
gắn liền với sự đồng hành, chia sẻ
đầy trách nhiệm và thân tình của
Vietcombank Hải Phòng. Nhân
ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ
40 của Vietcombank Hải Phòng,
tập thể cán bộ, công nhân viên
Viconship xin chân thành gửi đến
Ban giám đốc, người lao động
Vietcombank Hải Phòng lời cảm ơn
sâu sắc; Chúc cho mối quan hệ giữa
Vietcombank và Viconship mãi mãi
bền chặt, để thương hiệu xanh của
Vietcombank và Cảng Xanh VIP Viconship lan tỏa, bay cao, bay xa
hơn nữa. q
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Vietcombank Hải Phòng

40 năm ghi dấu
trong lòng khách hàng
LÊ NGỌC THÁI – Giám đốc Vietcombank Hải Phòng

Tiền thân là Phòng Quản lý ngoại hối thuộc Cục quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (Vietcombank Hải Phòng) chính thức được thành lập
và đi vào hoạt động ngày 1/1/1977.

Tập thể CBNV Chi nhánh Hải Phòng Ảnh: CTV
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R

a đời trong giai đoạn
Hải Phòng cùng cả
nước đi lên xây dựng
chủ nghĩa xã hội,
Vietcombank Hải
Phòng là ngân hàng đối ngoại duy
nhất trên địa bàn đáp ứng được
các nhu cầu thanh toán xuất nhập
khẩu của Thành phố. Trong những
năm đầu thành lập, hoạt động của
Vietcombank Hải Phòng đã góp
phần đưa Thành phố lên xứng tầm
là một trong những thành phố
Cảng lớn nhất đất nước thời kỳ này.
Đồng hành cùng các doanh
nghiệp trên địa bàn Thành phố
trong thời kỳ đất nước đổi mới
những năm 1990, Vietcombank
Hải Phòng luôn đảm bảo chủ
động đáp ứng các nhu cầu vốn
cho nền kinh tế. Với vị thế trên địa
bàn, Vietcombank Hải Phòng thực
hiện tăng trưởng mạnh nguồn
vốn trung dài hạn cho việc đầu tư
trang thiết bị, dây chuyền sản xuất,
nhà xưởng cho các doanh nghiệp
trọng yếu của Thành phố. Hoạt
động tín dụng trong thời kỳ này
đã góp phần không nhỏ tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp đứng
vững và phát triển trong nền kinh
tế thị trường, tạo công ăn việc làm
cho hàng vạn người lao động của
Thành phố.
Khi Thành phố bước vào thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
Vietcombank Hải Phòng không
ngừng cung cấp ngày càng đa
dạng các dịch vụ tiện ích ngân
hàng, các sản phẩm tín dụng, thu
hút nguồn vốn, đồng thời tích cực
gia tăng giới thiệu, quảng bá hoạt
động và hình ảnh của Vietcombank
với vai trò là ngân hàng tiên phong
trong lĩnh vực công nghệ và chất
lượng dịch vụ hàng đầu. Nhằm
phục vụ tốt nhu cầu ngày càng
cao và số lượng khách hàng ngày
càng lớn trên địa bàn Thành phố,
từ tháng 8 năm 2014, Vietcombank
Hải Phòng đã chuyển về trụ sở mới
với cơ sở vật chất quy mô và hiện
đại hơn. Trong thời gian vừa qua,
Vietcombank Hải Phòng cũng nỗ
lực đưa tất cả các phòng giao dịch
của Chi nhánh sang địa điểm mới

Ông Lê Ngọc Thái – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Hải Phòng

rộng rãi và thuận tiện cho khách
hàng đến giao dịch.
Trong những năm qua, nền kinh
tế trong nước cũng như Thành phố
chưa thực sự khởi sắc sau khủng
hoảng kinh tế thế giới, cùng với sự
chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban
Điều hành và sự đồng lòng nhất trí
cao của tập thể cán bộ nhân viên
trong Chi nhánh, Vietcombank
Hải Phòng từng bước khắc phục
và quản lý tốt các khoản nợ xấu
phát sinh đồng thời nâng cao
chất lượng tín dụng. Bên cạnh
đó, Vietcombank Hải Phòng luôn
nỗ lực tăng trưởng huy động vốn
đối với khách hàng cá nhân cũng
như các tổ chức kinh tế trên địa
bàn. Với những phấn đấu không
mệt mỏi của tập thể, Vietcombank
Hải Phòng hiện nay có mạng lưới
gồm 8 điểm giao dịch trên địa
bàn Thành phố với tổng quy mô
đạt gần 16.000 tỷ đồng, số dư huy
động vốn đạt 10.407 tỷ đồng, dư
nợ tín dụng đạt 5.526 tỷ đồng,
tổng số lượng khách hàng của
Vietcombank Hải Phòng hiện nay
trên 209.000 khách hàng trong đó
số lượng khách hàng cá nhân trên

205.000 khách hàng và hơn 3.700
khách hàng doanh nghiệp, lợi
nhuận tăng 80% so với năm 2015..
Vietcombank Hải Phòng hiểu
rằng, có được kết quả như ngày
hôm nay là nhờ sự tin tưởng đồng
hành của khách hàng trong suốt 40
năm qua. Có những khách hàng đã
gắn bó với Vietcombank Hải Phòng
từ những ngày đầu thành lập đến
nay như Công ty cổ phần bao bì PP,
Công ty cổ phần nhựa Bạch Đằng,
Công ty đóng tàu 189, Công ty giao
nhận và kho vận ngoại thương…
Nhận thức rằng thành công của
Vietcombank Hải Phòng chỉ có
được khi khách hàng thành công,
Vietcombank Hải Phòng đã luôn nỗ
lực làm tốt vai trò người bạn đồng
hành cùng các khách hàng thân
thiết.
Trải qua 40 năm xây dựng và
phát triển, cùng với sự thăng trầm
của nền kinh tế trong nước cũng
như thế giới, Vietcombank Hải
Phòng vẫn giữ vững vị thế là một
trong những ngân hàng dẫn đầu
trên địa bàn Thành phố. Với khẩu
hiệu hành động “Chung niềm tin,
vững tương lai”, Vietcombank Hải
Phòng luôn hướng tới việc xây
dựng hình ảnh một Ngân hàng
tin cậy, chuẩn mực, hiện đại, vì
sự thành công của khách hàng.
Vietcombank Hải Phòng đã khẳng
định được uy tín và thương hiệu
trên thị trường tài chính tiền tệ,
cung cấp các dịch vụ chất lượng
cao, nhiều tiện ích, tạo ra sự khác
biệt trong hệ thống các sản phẩm
dịch vụ; đồng thời thực hiện tốt
trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng
đồng.
Tự hào là một trong những chi
nhánh được thành lập sớm nhất
trong hệ thống, Vietcombank Hải
Phòng luôn ý thức trách nhiệm
bằng việc nỗ lực hết mình trong
công tác phục vụ khách hàng
nhằm đạt được lợi ích chung trong
chiến lược đưa Vietcombank trở
thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam,
và là 1 trong 300 tập đoàn tài chính
ngân hàng lớn nhất thế giới vào
năm 2020.q
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Dấu ấn Vietcombank

Tình yêu của mẹ!

PGD LÊ CHÂN – Vietcombank Hải Phòng

Năm 2017, cột mốc đáng ghi nhớ đánh dấu sự kiện trọng đại kỷ niệm
Vietcombank Hải Phòng tròn 40 năm tuổi, nhìn lại những thành quả mà các
thế hệ trước đã dày công tạo dựng, chúng tôi càng thêm quý trọng và tự hào
về vị thế của Vietcombank Hải Phòng vững mạnh như hôm nay.

C

Vietcombank Hải Phòng giành giải Nhất đôi nam Tennis Hội thao Vietcombank khu vực I năm 2015

ó thể nói qua 40 năm
dựng xây và phát
triển, Vietcombank
Hải Phòng đã thực sự
trưởng thành. Tập thể
các thế hệ lãnh đạo và cán bộ nhân
viên Vietcombank Hải Phòng qua
các thời kỳ đã không ngừng cống
hiến, dày công vun đắp, nỗ lực, bền
bỉ vươn lên đầy tự tin và bản lĩnh,
đưa Vietcombank Hải Phòng vượt
qua nhiều khó khăn, thử thách,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao, góp phần tích cực vào
sự phát triển kinh tế- xã hội thành
phố, đưa thương hiệu Vietcombank
lên 1 tầm cao mới.
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Khi bước chân vào mái nhà
chung Vietcombank, chúng tôi
luôn được chào đón, tạo mọi điều
kiện và môi trường làm việc hiệu
quả, chuyên nghiệp nhất. Được
đào tạo và trao cơ hội để không
ngừng phát triển. Trên tinh thần
làm việc nghiêm túc và chuyên
nghiệp đã hun đúc nên những cán
bộ ngân hàng giỏi về chuyên môn
nghiệp vụ.
Là những thế hệ trẻ của
Vietcombank Hải Phòng, chúng
tôi luôn ý thức những gì đã và
đang làm, không ngừng nỗ lực và
hoàn thiện bản thân, góp phần
đưa Vietcombank nói chung và

Ảnh: CTV

Vietcombank Hải Phòng nói riêng
hoàn thành tốt mục tiêu hàng đầu
xuyên suốt là “Hướng tới một ngân
hàng xanh, phát triển bền vững vì
cộng đồng”, không ngừng mở rộng
hoạt động để giữ vững vị thế trong
nước và phát triển trở thành Tập
đoàn Ngân hàng tài chính đa năng
có sức ảnh hưởng trong khu vực và
quốc tế.
Chúng tôi có thể cảm nhận được
rõ nét “Văn hóa Vietcombank” đó là
tinh thần nhân văn, đoàn kết tương
thân tương ái – mà chỉ ở trong mái
nhà chung Vietcombank mới có
được. Một tập thể với những con
người luôn căng đầy sức sống, ai
cũng như sẵn sàng bắt đầu công việc
bằng sự gắn kết và yêu thương nhau.
Chúng tôi được luôn nhận được sự
chỉ bảo tận tình không chỉ trong
công việc mà còn cả trong cách hành
xử sao cho hợp tình hợp lý để hoàn
thành nhiệm vụ mình đảm trách. Dù
đôi lúc có mệt mỏi, nản lòng trước
những khó khăn nhưng trên hết đó
tình yêu sâu sắc cùng với thông điệp
“Chung niềm tin, vững tương lai” sẽ
là động lực cho chúng tôi vượt qua
sóng gió, gắn bó dài lâu dưới mái
nhà chung này.
Bốn mươi năm trôi qua, người
đi kẻ ở, chia tay và chào đón người
mới cũng quá nhiều rồi. Đó là quy
luật tất yếu của tự nhiên, nhưng dù
người ở lại hay người ra đi cũng sẽ
nhớ mãi khoảng thời gian đã làm
việc, gắn bó cùng nhau như một
phần hồi ức không thể nào quên
trong cuộc đời mỗi thành viên của
mái nhà chung Vietcombank Hải
Phòng.
“Chung một ý chí, chung sức cống hiến
Chung niềm tin và giữ vững tương lai
Uy tín, thân thiện, hiện đại, sẻ chia
Vì chúng tôi là người Viet com bank”. q

VŨ THỊ THU NGA – Vietcombank Hải Phòng

C

Tết Thiếu nhi của Vietcombank Hải Phòng

ó lẽ con vô cùng ngạc
nhiên khi đọc được
những dòng tâm sự
này của mẹ - người
mẹ mà con đã quen
với một dáng vẻ lúc nào cũng bận
rộn, chỉ biết đến công việc, công
việc… mà thôi. Nhưng bức thư
này của mẹ sẽ giúp con hiểu được
phần nào tình yêu thầm lặng mà
bao năm qua mẹ đã dành cho công
việc, cũng như dành cho con.
Con biết không? Trước khi con
ra đời, mẹ đã làm ở Vietcombank
TSC, mẹ chưa từng có ý nghĩ sẽ
chia tay Thủ đô để về Hải Phòng
làm việc. Nhưng sự chào đời của
con trên mảnh đất quê hương đã
là mối nhân duyên gắn kết mẹ
với Vietcombank Hải Phòng. Ôm
con trong vòng tay rộn ràng hạnh
phúc và được trở về với quê hương
yêu dấu, mẹ hiểu rằng đó chính là

Ảnh: CTV

“Định mệnh”. Con là sứ giả đã tạo
nên mối duyên lành của mẹ đối với
Vietcombank Hải Phòng 20 năm
qua.
Vietcombank Hải Phòng đã tròn
40 tuổi, và mẹ cũng đã gắn bó với
nơi đây một nửa chặng đường.
Đã có nhiều đồng nghiệp của mẹ
chuyển công việc khác nhàn rỗi
hơn, nhưng mẹ chưa từng một lần
thay đổi lựa chọn của mình. Tình
yêu của mẹ đối với Vietcombank
quá lớn, quá sâu sắc, nó cũng như
tình yêu đối với con vậy. Nó khiến
cho cuộc sống của mẹ có nhiều ý
nghĩa. Thêm một khách hàng mới,
thêm một dịp tư vấn tài chính thành
công, thêm một lần được khách
hàng hài lòng, thêm một niềm vui
nhận được từ các đồng nghiệp,…
là thêm một nguồn động lực để
mẹ gắn bó từng ấy năm đối với
Vietcombank Hải Phòng.

Nhưng niềm động viên lớn lao
nhất, nguồn cảm hứng dồi dào
nhất giúp mẹ bền bỉ cống hiến
cho công việc mỗi ngày lại chính
là từ sự chia sẻ cảm thông của
con. Từ bé, có lẽ vì hiểu công việc
của mẹ nên con đã phải tự lập
mọi thứ (tự ăn, tự học, tự chơi…)
nhưng con chưa một lần “ganh
tỵ” với công việc của mẹ. Mẹ cảm
thấy mình thật may mắn biết bao
khi được trở về nhà với tâm trạng
thanh thản vì đã hoàn thành công
việc với những nỗ lực cao nhất,
được gặp gương mặt rạng rỡ của
con. Và cứ thế mỗi ngày qua đi,
nghĩ về con – mẹ thêm yêu công
việc, và nghĩ về công việc - mẹ
lại yêu con nhiều hơn. Để rồi
thời gian thắm thoắt trôi qua,
Vietcombank Hải Phòng của mẹ
cũng đã tròn 40 tuổi và con cũng
đã bước sang tuổi 20. Thành quả
lớn nhất và cũng là niềm tự hào
vô bờ của mẹ trong 20 năm qua là
Vietcombank Hải Phòng đã vươn
lên đứng đầu trong ngành Ngân
hàng của Thành phố và con thì
cũng đã khôn lớn trưởng thành.
Tài sản lớn nhất của mẹ dành
cho con trong 20 năm qua là nuôi
dưỡng trong tâm hồn trong trẻo
của con tình yêu đối với công việc
của mẹ. Chàng trai của mẹ giờ đã
lớn khôn, chỉ còn một vài năm nữa
thôi, con sẽ ra trường và bắt đầu
tìm một hướng đi cho cuộc sống
của mình. Hy vọng lớn nhất của mẹ
là con có được một lựa chọn đúng
đắn cho bước đường tương lai của
mình. Và biết đâu lựa chọn của con
sẽ là Vietcombank Hải Phòng??? để khi đó Tình yêu của mẹ sẽ được
tiếp nối mãi mãi... Yêu con! q
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Kỷ niệm 40 năm Vietcombank Hải Phòng

Dưới những cơn mưa
ĐẶNG THỊ THU TRANG – Vietcombank Hải Phòng

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh
vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”

T

uổi 22 tôi ra trường với
bao ước mơ và hoài bão,
cứ nghĩ mình sẽ lựa chọn
một công việc được đi thật
nhiều nơi, có thật nhiều trải
nghiệm và khám phá những điều kỳ
diệu đang diễn ra xung quanh mình.
Nhưng có lẽ cũng là cái duyên, tôi lựa
chọn Vietcombank Hải Phòng là nơi
chắp cánh cho những ước mơ và hoài
bão ấy.
Đã xa rồi thời nhân viên ngân hàng
được ngồi phòng điều hòa, quần áo
là lượt và đợi khách hàng đến giao
dịch. Câu chuyện của năm 2016 đã
khác rất nhiều câu chuyện của năm
2015 và nhiều năm trước nữa. Tôi
thấy các anh chị đồng nghiệp của
mình – những chuyên viên phòng
khách hàng doanh nghiệp vẫn
quần áo chỉn chu, phong thái đĩnh
đạc, hành xử chuyên nghiệp nhưng
không phải chỉ trong phòng làm
việc mà còn trên từng nẻo đường.
Các anh chị đang từng ngày thay đổi

44

Số 12/2016

cách thức bán hàng, chủ động tìm
kiếm những khách hàng mới, đúng
với vai trò của những chiến sĩ nơi
mặt trận kinh doanh. Và việc gọi 100
cuộc điện thoại, đặt được 10 cuộc
hẹn, phát triển 1 khách hàng mới là
mốc khởi đầu cho những cán bộ trẻ
mới vào nghề như tôi. Chúng tôi vẫn
đùa nhau đó là “tỷ lệ vàng” để phấn
đấu. Có lẽ mọi người sẽ hoài nghi về
năng lực của cán bộ ngân hàng hoặc
giả định là chúng tôi đang nói quá.
Nhưng sự thật đôi khi khắc nghiệt
hơn nhiều. Ngân hàng là ngành
dịch vụ cao cấp của xã hội văn minh.
Chẳng thế mà các tổ chức quốc tế đã
sử dụng chỉ số phát triển y tế, giáo
dục, kinh tế và ngân hàng làm thước
đo đánh giá sự thịnh vượng, văn
minh và phát triển của một xã hội.
Nhất là đối với các doanh nghiệp lớn,
việc lựa chọn một ngân hàng đối tác
gắn liền với sự hưng thịnh, chiến lược
phát triển của doanh nghiệp.
Cán bộ khách hàng là “được” ra

Vietcombank
Hải Phòng tham
gia Hội thi Văn hóa
Vietcombank
Ảnh: CTV

khỏi nhà từ sáng sớm và trở về khi
đường phố đã lên đèn, tránh được
bao ồn ào kẹt xe, ngày ngày đi gặp
khách hàng, tối về lại miệt mài thực
hiện công việc với hồ sơ. Doanh
nghiệp có bao nhiêu nhu cầu, gặp
bao nhiêu khúc mắc trong quá trình
giao dịch, cán bộ khách hàng đều
phải nắm cả. Đôi khi tôi nghĩ, sao
cán bộ chúng tôi lại vất vả thế, đôi
lúc chúng tôi dường như quên mất
thời gian dành cho mình, cho gia
đình và bạn bè xung quanh. Nhưng
chúng tôi hiểu rằng, trong thời buổi
cạnh tranh khốc liệt, nếu chúng tôi
không gồng mình một chút, chúng
tôi chẳng thể nào giữ được thương
hiệu Vietcombank đã được xây dựng
trong hơn 50 năm bằng nước mắt,
mồ hôi của bao cô/chú/anh/chị đồng
nghiệp đi trước.
Làm chuyên viên khách hàng, tôi
được gặp rất nhiều người lãnh đạo
doanh nghiệp có tâm, có tầm. Họ
sống với hoài bão, ước mơ của mình
cũng như nuôi dưỡng ước mơ của
bao người khác. Mọi người cứ nghĩ
các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn
yếu kém trong khâu quản lý, chưa
có văn hóa doanh nghiệp rõ ràng
nhưng cán bộ ngân hàng chúng tôi
thấy rõ sự chuyển mình thay đổi của
họ trong hơi thở cuộc sống thường
ngày. Có những công ty sẵn sàng
cho phép và khuyến khích nhân viên
được sai và sửa sai để họ tự nhận ra
cách làm tối ưu phù hợp. Trong khi
đó, các khách hàng FDI lại có những
đặc thù hoạt động riêng được tạo
nên bởi sự đa dạng văn hóa và tư duy
của người lãnh đạo.
Đôi khi, tôi vẫn trăn trở về ước mơ,
hoài bão của mình rồi lại tự trả lời.
Chẳng phải những điều tôi muốn
đang được hiện thực hóa bởi chính
những khách hàng và những người
đồng nghiệp tôi đang làm việc cùng
hàng ngày đó sao? Tôi vẫn muốn
bị ướt bởi những cơn mưa, nhưng
tôi biết, mình không lẻ loi dưới trời
mưa ấy… q

Kỷ niệm 10 năm Vietcombank Biên Hòa

Vietcombank Biên Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm
thành lập và Hội nghị khách hàng năm 2016
VÕ XUÂN NAM – Vietcombank Biên Hòa

N

Tri ân khách hàng thân thiết tại lễ kỷ niệm 10 thành lập Vietcombank Biên Hòa

gày 9/12/2016, tại
Thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai,
Vietcombank Biên Hòa
đã long trọng tổ chức
Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập
và Hội nghị khách hàng năm 2016.
Tham dự buổi lễ, về phía khách
mời có ông Trần Quốc Tuấn - Giám
đốc NHNN tỉnh Đồng Nai; đại diện
một số sở/ ban/ ngành tỉnh Đồng
Nai. Về phía Vietcombank, có: bà
Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT; ông
Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng
giám đốc; bà Trương Thị Thúy Nga
- Phó Tổng giám đốc kiêm Giám
đốc Vietcombank Hồ Chí Minh;
đại diện lãnh đạo các phòng/ban
tại TSC, Lãnh đạo các chi nhánh
Vietcombank khu vực Đông Nam bộ
và khu vực lân cận; và đặc biệt là các
đối tác và hơn 300 khách hàng thân
thiết của Vietcombank Biên Hòa đã
đến tham dự.

Vietcombank Biên Hòa được
thành lập năm 2006 trên cơ sở điều
chỉnh, nâng cấp từ chi nhánh cấp
2 Biên Hòa thuộc Vietcombank
Đồng Nai. Sau 10 năm hoạt động,
Chi nhánh đã vượt qua nhiều khó
khăn, thách thức và gặt hái được
những kết quả tích cực: tăng trưởng
bình quân tín dụng, huy động vốn,
thanh toán XNK trên 30%/ năm, quy
mô huy động vốn đạt trên 8.000 tỷ
đồng, dư nợ tín dụng đạt 6.250 tỷ,
doanh số thanh toán XNK năm 2016
ước đạt 1.077 triệu USD, lợi nhuận
năm 2016 ước đạt 220 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị
Hoa - Ủy viên HĐQT thay mặt cho
Ban lãnh đạo Vietcombank đã đánh
giá cao những thành công của Chi
nhánh đạt được trong 10 năm qua và
ghi nhận những đóng góp của Chi
nhánh vào kết quả chung của toàn
hệ thống, đồng thời bày tỏ lòng tri
ân đối với những khách hàng đã gắn

Ảnh: Võ Xuân Nam

bó và đồng hành cùng Vietcombank
nói chung và Chi nhánh Biên Hòa nói
riêng trong những năm qua.
Ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc
NHNN tỉnh Đồng Nai trong lời phát
biểu của mình đã chúc mừng Chi
nhánh với những bước phát triển
cùng những thành quả vượt bậc
đóng góp đáng kể đối với sự phát
triển của ngành ngân hàng cũng như
như sự phát triển kinh tế của tỉnh
Đồng Nai.
Trong không khí long trọng của
buổi lễ, Vietcombank Biên Hòa tổ
chức chương trình tri ân khách hàng.
Ông Huỳnh Song Hào – Trưởng VPĐD
Vietcombank khu vực phía Nam và
ông Hoàng Mạnh Long – Giám đốc
Chi nhánh đã tặng hoa và biểu trưng
kỷ niệm cho 15 khách hàng đại diện
cho những khách hàng tiêu biểu
có nhiều đóng góp và gắn bó với
Vietcombank Biên Hòa trong suốt
thời gian vừa qua. Cũng nhân dịp kỷ
này, Vietcombank đã trao tài trợ cho
quỹ khuyến học tỉnh Đồng Nai với số
tiền 200 triệu đồng.
Ông Hoàng Mạnh Long – Giám
đốc Vietcombank Biên Hòa thay mặt
CBNV chi nhánh tiếp thu ý kiến chỉ
đạo của Ban lãnh đạo Vietcombank,
NHNN tỉnh Đồng Nai và bày tỏ lòng
biết ơn sâu sắc với sự chỉ đạo, quan
tâm, giúp đỡ sát sao của Ban lãnh
đạo Vietcombank; Ngân hàng Nhà
nước, các sở/ ban/ ngành tỉnh Đồng
Nai; đặc biệt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc
đến các quý đối tác, quý khách hàng
đã đồng hành, hợp tác có hiệu quả
với Vietcombank Biên Hòa trong suốt
thời gian qua và cam kết tiếp tục nổ
lực phấn đấu để phục vụ khách hàng
ngày càng tốt hơn. q
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Vietcombank là ngân hàng
có mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ
hiệu quả nhất năm 2016
LÊ NGỌC THÙY DƯƠNG

Tối 1/12/2016, tại Tp. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dữ liệu Quốc Tế IDG phối hợp với Hiệp hội ngân
hàng Việt Nam (VNBA), tổ chức trao “Giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu tại Việt Nam 2016 –
Vietnam Outstanding Banking Awards 2016”. “Giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu tại Việt Nam”
được tổ chức thường niên từ năm 2012 đến nay, dành cho đối tượng tham gia là các ngân hàng
TMQD, ngân hàng TMCP, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và ngân hàng liên doanh, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài.

N

Ông Huỳnh Song Hào – Trưởng Văn phòng đại diện Vietcombank khu vực phía Nam (bên trái), đại diện cho Vietcombank nhận Giải thưởng
“Ngân hàng có mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ hiệu quả nhất”
Ảnh: Nguyễn Đức Minh

46

Số 12/2016

gân hàng TMCP
Ngoại thương Việt
Nam (Vietcombank)
được trao giải thưởng
“Ngân hàng có mạng
lưới đơn vị chấp nhận thẻ hiệu
quả nhất”.
Vietcombank là một trong
những ngân hàng thương mại
hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động
uy tín trong việc cung cấp các
dịch vụ tài chính, ngân hàng, đặc
biệt các sản phẩm và dịch vụ thẻ.
Vietcombank cũng là ngân hàng
tiên phong triển khai dịch vụ thẻ
từ năm 90 và luôn dẫn đầu tại Việt
Nam về hoạt động thẻ với cam kết
luôn đem đến cho khách hàng các
sản phẩm, dịch vụ với chất lượng
tốt nhất. Đi đôi với việc phát triển
các sản phẩm thẻ, Vietcombank
luôn tích cực đầu tư phát triển
mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ
rộng khắp trên toàn quốc, nâng
cao chất lượng dịch vụ giúp cho
việc sử dụng thẻ của khách hàng
ngày càng trở nên thuận tiện và
an toàn.
Vietcombank hiện là ngân hàng
chấp nhận nhiều thương hiệu thẻ
nhất, bao gồm thương hiệu thẻ

nội địa và 6 thương hiệu thẻ quốc
tế lớn nhất thế giới và hiện đang
là Ngân hàng duy nhất tại VN chấp
nhận thanh toán thẻ American
Express, một thương hiệu đòi hỏi
rất cao về chất lượng dịch vụ thẻ.
Vietcombank không chỉ là ngân
hàng dẫn đầu về thanh toán thẻ
quốc tế với hơn 45% thị phần
mà còn là ngân hàng dẫn đầu về
doanh số thanh toán thẻ nội địa
trên 30% thị phần. Thực hiện chủ
trương thanh toán không dùng
tiền mặt của Chính phủ, những
năm gần đây, tốc độ tăng trưởng
của doanh số thẻ nội địa của
Vietcombank đạt rất cao trên 60%.
Không chỉ phát triển mạnh mạng
lưới chấp nhận thẻ của riêng mình,
Vietcombank đã phối hợp cùng
với Công ty Cổ phần Thanh toán
Quốc gia Việt Nam (NAPAS) triển
khai kết nối liên thông các ngân
hàng trên thị trường trong việc
phát triển thanh toán thẻ nội địa,
nhờ đó người dân không chỉ dùng
thẻ ATM để rút tiền mà đã dùng
thẻ để thanh toán hàng hóa dịch
vụ góp phần hiện thực hóa chủ
chương khuyến khích thanh toán
không dùng tiền mặt của Chính
phủ và Ngân hàng nhà nước.
Bên cạnh việc đẩy mạnh thanh
toán thẻ ở những đơn vị lớn như
khách sạn, nhà hàng, du lịch, hàng
không, trung tâm thương mại…
Vietcombank còn chú trọng đẩy
mạnh mạng lưới chấp nhận thẻ
sang các lĩnh vực như giao thông,
điện, nước, và nhiều lĩnh vực mới
khác hỗ trợ người dân sử dụng
thẻ thanh toán cho các nhu cầu
trong cuộc sống hàng ngày.
Không chỉ dừng lại ở việc phát
triển đơn vị thanh toán thẻ theo
truyền thống, Vietcombank là
ngân hàng đầu tiên triển khai
thanh dịch vụ toán trực tuyến
tại VN từ năm 2007, đến nay thị
phần thanh toán trực tuyến của
Vietcombank đạt gần 90% với
tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt
trên 30%/năm, góp phần đưa nền
thanh toán thẻ của Việt Nam từng
bước hòa nhập với các nước trong
khu vực và trên thế giới. q

Vietcombank khuyến nghị khách
hàng nâng cấp Hệ điều hành
và trình duyệt máy tính để
phòng tránh gian lận trực tuyến
PHÒNG QLB
Kính gửi Quý Khách hàng,
Vietcombank xin cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ
Ngân hàng trực tuyến VCB – iB@nking của Vietcombank trong thời gian
qua.
Cho đến nay, hãng Microsoft đã cho ra mắt các phiên bản hệ điều hành
mới như Windows 7, 8, 10 hay trình duyệt IE 11, Microsoft Edge với nhiều
tính năng, tiện ích và bảo mật hơn cho Khách hàng để thay thế cho các
phiên bản cũ không còn được hỗ trợ như Windows XP, IE phiên bản 8, 9, 10.
Theo khuyến cáo của Microsoft ngay tại thời điểm thông báo ngừng hỗ
trợ https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/end-of-xpsupport; https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/End-ofIE-support), việc tiếp tục sử dụng hệ điều hành và các trình duyệt không
còn được Microsoft hỗ trợ có thể phải đối mặt với các nguy cơ máy tính
sử dụng bị lây nhiễm virus, các phần mềm gián điệp, mã độc dẫn đến việc
trong quá trình sử dụng máy tính có thể gặp phải các phát sinh như: ứng
dụng bị gián đoạn hoạt động bất thường, các dữ liệu/thông tin cá nhân
của người dùng lưu giữ trên máy hoặc thậm chí trong quá trình thao tác bị
thất thoát...
Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho việc sử dụng máy tính của Quý Khách
cũng như cho các giao dịch Ngân hàng trực tuyến, Vietcombank khuyến
cáo Quý Khách hàng lưu ý thực hiện:
- Luôn luôn sử dụng các hệ điều hành và trình duyệt mới nhất để truy
cập và thực hiện các giao dịch Ngân hàng trực tuyến. Trong thời gian tới
(dự kiến tháng 02/2017), Vietcombank sẽ chính thức ngừng cung cấp
dịch vụ VCB-iB@nking đối với các máy tính đang cài đặt trình duyệt IE
phiên bản 10 trở về trước trên hệ điều hành Windows XP. Theo đó, nếu
Quý Khách hàng đang sử dụng hệ điều hành Windows XP và/ hoặc trình
duyệt IE phiên bản 10 trở về trước nên lập tức nâng cấp lên phiên bản mới
nhất (hiện tại là IE 11) hoặc chuyển sang sử dụng các trình duyệt khác như
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome… phiên bản mới nhất và/
hoặc nâng cấp lên hệ điều hành mới hơn (Windows 7, 8 hoặc 10).
- Thường xuyên cập nhật các phần mềm chống virus, chương trình vá lỗi
và bảo mật tương ứng với từng trình duyệt và hệ điều hành.
- Quý Khách vui lòng đọc kỹ và làm theo Hướng dẫn giao dịch an toàn
trên các kênh giao dịch điện tử được đăng tải trên website chính thức của
Vietcombank www.vietcombank.com.vn.
- Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu Quý khách gặp bất kỳ vướng mắc
nào cần được tư vấn giải đáp, Quý khách vui lòng gọi điện đến số điện
thoại 24/7 của Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Vietcombank 1900545413
để được hỗ trợ kịp thời.
Vietcombank luôn mong muốn đem đến cho Quý Khách hàng dịch vụ
Ngân Hàng Trực Tuyến tiện lợi và an toàn nhất”. q
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PGD Ân Thi thuộc Vietcombank Hưng Yên
chính thức hoạt động từ ngày 23/11/2016

T

NGUYỄN THU THẢO – Vietcombank Hưng Yên

ừ ngày 23/11/2016,
Vietcombank Hưng Yên
chính thức đưa Phòng giao
dịch (PGD) Ân Thi đi vào
hoạt động với các thông
tin chi tiết:
* Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: NGÂN
HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT
NAM - chi nhánh HƯNG YÊN – phòng
giao dịch ân thi
*Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
– HUNG YEN BRANCH – AN THI
TRANSACTION OFFICE
*Trụ sở Phòng giao dịch: Phố Bùi
Thị Cúc - thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi,

tỉnh Hưng Yên.
*Điện thoại: (+84 321) 3 666 568
Fax: (+84 321) 3 666 569
*Ngành, nghề kinh doanh:

Trên đường phát triển
- Huy động vốn: nhận tiền gửi
không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền
gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ
tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu ...
- Hoạt động tín dụng: cho vay, phát
hành thẻ tín dụng,...
- Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:
mở tài khoản tiền gửi thanh toán,
cung ứng các phương tiện thanh
toán, thực hiện các dịch vụ thanh
toán trong nước (séc, ủy nhiệm chi,
nhờ thu, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu
hộ, chi hộ)...
- Các hoạt động khác theo quy
định của Pháp luật và Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Nhân dịp hoạt động, PGD Ân Thi
– Vietcombank Hưng Yên có nhiều
phần quà hấp dẫn dành tặng Quý
khách hàng đến giao dịch.
Vietcombank Hưng Yên xin trân
trọng thông báo tới Quý khách
hàng được biết để tiện liên hệ
công tác. q

Vietcombank Phú Yên khai trương PGD Sông Hinh

S

NGUYỄN XUÂN VĂN – Vietcombank Phú Yên

áng ngày 24/12/2016, tại
thị trấn Hai Riêng, huyện
Sông Hinh, tỉnh Phú Yên,
Vietcombank Phú Yên đã
long trọng tổ chức lễ khai
trương Phòng giao dịch (PGD) Sông
Hinh.
Tham dự lễ khai trương về phía
khách mời có ông Đặng Đình Toại –
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND
huyện Sông Hinh; ông Đinh Ngọc
Dạn – Phó Chủ tịch UBND huyện
Sông Hinh; ông Nguyễn Mạnh Lương
- Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà
nước tỉnh Phú Yên và sự hiện diện
đông đảo khách hàng thân thiết của
Vietcombank Phú Yên và các cơ quan
truyền hình, báo chí tại địa phương
đến dự, đưa tin về sự kiện. Về phía
Vietcombank Phú Yên có ông Phạm
Hồng Thái - Giám đốc; ông Lê Đức
Nguyên - Phó Giám đốc cùng toàn
thể cán bộ chi nhánh.
Phát biểu tại lễ khai trương,
ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc
Vietcombank Phú Yên cho biết: việc
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Lãnh đạo địa phương và Lãnh đạo Vietcombank Phú Yên cắt băng khai trương
PGD Sông Hinh
Ảnh: Nguyễn Xuân Văn

thành lập PGD Sông Hinh nằm trong
chiến lược phát triển mạng lưới điểm
bán hàng và hướng đến mục tiêu trở
thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu
tại địa phương; và sự hiện diện của
Vietcombank tại huyện Sông Hinh
cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các
tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp
trên địa bàn tiếp cận các sản phẩm,
dịch vụ ngân hàng hiện đại của
Vietcombank và qua đó đóng góp

tốt hơn nữa cho công cuộc xây dựng,
phát triển tỉnh nhà.
Thay mặt chính quyền địa phương,
ông Đặng Đình Toại – Chủ tịch UBND
huyện Sông Hinh vui mừng, đánh giá
cao sự hiện diện của Vietcombank
trên địa bàn huyện; việc thành lập
PGD Sông Hinh của Vietcombank sẽ
giúp người dân, doanh nghiệp trong
huyện tiếp cận nhiều hơn nữa các sản
phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và
có cơ hội vay được nguồn vốn có lãi
suất cạnh tranh của Vietcombank để
đẩy mạnh phát triển kinh tế.
Nhân dịp khai trương,
Vietcombank dành nhiều phần quà
tặng hấp dẫn cho khách hàng đến
giao dịch tại PGD Sông Hinh.
Quý khách hàng giao dịch xin vui
lòng liên hệ:
Chi nhánh Vietcombank Phú Yên
- Phòng giao dịch Sông Hinh
Địa chỉ: Toà nhà Bưu điện Sông
Hinh, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông
Hinh, tỉnh Phú Yên.
Điện thoại: 0573 858 939 q

Vietcombank Lào Cai
khai trương PGD Kim Tân
Nguyễn Đình Nam – Vietcombank Lào Cai

S

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai trương PGD Kim Tân

áng ngày 4/12/2016,
Vietcombank Lào Cai
long trọng tổ chức Lễ
khai trương Phòng giao
dịch (PGD) Kim Tân tại
địa chỉ số 511 đường Hoàng Liên,
phường Kim Tân, thành phố Lào
Cai, tỉnh Lào Cai.
Dự Lễ khai trương có ông Mai
Đình Định - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND
thành phố Lào Cai; ông Trương
Thanh Xuân – Bí thư Đảng ủy, Phó
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) tỉnh Lào Cai; ông Triệu
Quyết Chiến – Trưởng đại diện
Công đoàn ngành Ngân hàng, Phó
Giám đốc NHNN tỉnh Lào Cai. Về
phía Vietcombank có ông Đặng
Việt Hùng – Bí thư Chi bộ, Giám
đốc; ông Nguyễn Thế Anh – Chủ
tịch Công đoàn, Phó Giám đốc
cùng đông đảo Quý khách hàng
của Vietcombank Lào Cai.
Đây là PGD đầu tiên của
Vietcombank Lào Cai trên địa bàn
Thành phố Lào Cai, nằm trong kế

Ảnh: CTV

Ông Đặng Việt Hùng – Giám đốc Vietcombank Lào Cai (bên trái) trao Quyết định
bổ nhiệm Trưởng PGD Kim Tân cho ông Nguyễn Đình NamẢnh: CTV

hoạch mở rộng mạng lưới, nâng
cao chất lượng phục vụ khách
hàng, một trong những chiến
lược trọng tâm của Vietcombank
Lào Cai.
Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm
trong khu vực đông dân cư thuộc
địa bàn thành phố Lào Cai, PGD
Kim Tân 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.
Phát biểu tại buổi Lễ, ông Đặng
Việt Hùng – Giám đốc Vietcombank
Lào Cai bày tỏ sự cảm ơn tới các
cấp Lãnh đạo và mong muốn tiếp
tục nhận được sự quan tâm, chỉ
đạo, giúp đỡ, góp ý của Chính
quyền địa phương, NHNN tỉnh
Lào Cai và các Quý khách hàng
thân thiết đối với hoạt động của
Vietcombank Lào Cai, khẳng định
quyết tâm với việc PGD Kim Tân đi
vào hoạt động với đội ngũ cán bộ
nhân viên trẻ, năng động, chuyên
nghiệp; không gian giao dịch thân
thiện sẽ là điểm giao dịch thuận
tiện cho khách hàng, đóng góp tích
cực cho kết quả hoạt động chung
của Vietcombank Lào Cai cũng như
cho sự phát triển kinh tế xã hội của
địa bàn tỉnh Lào Cai.
PGD Kim Tân 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, thu tiền điện,
tiền nước; 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,
Vietcombank Lào Cai dành nhiều
phần quà hấp dẫn cho Quý khách
hàng đến giao dịch và gửi tiết kiệm
tại PGD Kim Tân.
Quý khách hàng giao dịch xin vui
lòng liên hệ:
Vietcombank Lào Cai - Phòng giao
dịch Kim Tân
Địa chỉ: Số 511 đường Hoàng Liên,
phường Kim Tân, TP Lào Cai,tỉnh
Lào Cai
Số điện thoại: 0203 789 898 q
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Vietcombank Huế trao thưởng
“Dịch vụ Ví điện tử MoMo

Vietcombank triển khai Chương trình
600 chủ thẻ sẽ được nhận
“Cuối tuần tuyệt vời cùng thẻ Amex” 1 triệu đồng trong
TTT

HỒ XUÂN TIẾN – Vietcombank Huế

N

Khách hàng Lưu Đinh Huy Hoàng nhận giải “Vi vu Châu Âu cùng Ví MoMo” với trị giá 80.000.000 VND

Ảnh: Hồ Xuân Tiến

ằm trong chuỗi hoạt
động khuyến khích
khách hàng gia tăng
tiện ích khi sử dụng
các dịch vụ của Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam (Vietcombank). Vừa qua Công
ty cổ phần Dịch vụ di động trực
tuyến M- Service ( M-Service) và
Vietcombank đã phối hợp triển
khai chương trình khuyến mãi
dành cho khách hàng đăng ký mới
và sử dụng Ví điện tử MoMo được

Vietcombank thông
báo kết quả phát hành
Trái phiếu ra công
chúng năm 2016
PHÒNG CSSPBL
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toàn hệ thống Vietcombank triển
khai từ ngày 1/9/2016 đến hết ngày
31/10/2016.
Sau hơn 02 tháng triển khai, vừa
qua trước sự chứng kiến của đại
diện khách hàng tham gia chương
trình và đại diện Vietcombank, đại
diện Cty cổ phần Dịch vụ di động
trực tuyến M- Service ( M-Service) đã
tổ chức quay số để xác định khách
hàng trúng thưởng của chương
trình. Kết quả đã có 01 khách hàng
trúng thưởng tại Vietcombank

Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank) đã thực
hiện chào bán thành
công Trái phiếu năm 2016
ra công chúng với các
thông tin sau:
- Tên trái phiếu: Trái
Phiếu Ngân hàng TMCP
Ngoại thương năm 2016.
- Loại trái phiếu: Trái
phiếu không chuyển đổi
và không có đảm bảo

Huế là anh Lưu Đinh Huy Hoàng
(17 Hoàng Thông, TP. Huế ) đã may
mắn nhận được giải “ Vi vu Châu Âu
cùng Ví MoMo” với trị giá 80.000.000
VND/ giải/ tháng. Đây là một sự kiện
may mắn với Quý khách hàng và
cũng là niềm vui của Vietcombank
Huế khi có khách hàng trúng giải
thưởng lớn của chương trình. Vào
lúc 16h00 chiều ngày 07/12/2016
tại Vietcombank Huế, bà Nguyễn
Thị Thanh Hiền - Phó giám Đốc Phụ
trách điều hhành, ông Đinh Thi - Phó
giám Đốc và đại diện Cty M- Service
( M-Service) đã tổ chức lễ trao giải
thưởng tại Chi nhánh, cùng với sự
tham gia của các khách hàng trúng
thưởng và những khách hàng tới
giao dịch.Tại buổi lễ các khách hàng
bày tỏ niềm vui mừng và mong
muốn phía Vietcombank luôn có
những chương trình đặc biệt như
thế này.
Thành công của chương trình “
Vi vu Châu Âu cùng Ví MoMo “ lần
này tiếp tục khẳng định chính sách
sản phẩm linh hoạt, năng động
tại Vietcombank đã phối hợp với
các Công ty đang tạo nên những
chương trình hấp dẫn, nhiều yếu tố
may mắn thú vị với quyền lợi cao
nhất thuộc về khách hàng. q

bằng tài sản.
- Tổng mệnh giá trái
phiếu phát hành: 2.000 tỷ
đồng (hai ngàn tỷ đồng).
- Kỳ hạn: Mười (10)
năm.
- Ngày phát hành trái
phiếu: 25/11/2016.
Vietcombank sẽ sử
dụng nguồn tiền thu
được từ việc phát hành
trái phiếu để cho vay
trung dài hạn, đa dạng

hóa kênh huy động vốn
và hướng tới phục vụ
khách hàng ngày càng
hiệu quả hơn.
Thành công của đợt
phát hành Trái phiếu
năm 2016 tiếp tục khẳng
định uy tín, vị thế của
Vietcombank trên thị
trường.
Chi tiết xin mời
xem tại website www.
vietcombank.com.vn q

H

oàn tiền 15% tại
Trung tâm thương
mại và Trung tâm
điện máy cho thẻ tín
dụng Vietcombank
American Express
Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank) trân trọng
gửi đến Quý khách hàng chương
trình khuyến mãi “Cuối tuần tuyệt
vời cùng thẻ Vietcombank American
Express” – Ưu đãi tại Trung tâm
thương mại và Trung tâm điện
máy. Từ ngày 1/12//2016 đến hết
ngày 31/1/2017, chủ thẻ tín dụng
thương hiệu American Express do
Vietcombank phát hành được Hoàn
tiền 15% cho các giao dịch chi tiêu
thẻ vào các ngày thứ 7 và chủ nhật
trong thời gian khuyến mãi và tại
địa điểm khuyến mãi của chương
trình khi chấp nhận thanh toán thẻ
American Express tại các đơn vị (cửa
hàng, nhà hàng...) sau:
Trong đó:
Áp dụng cho giao dịch được thực
hiện tại máy thanh toán thẻ của
Vietcombank có giá trị từ 2.000.000
VNĐ tại Trung tâm thương mại và
giao dịch có giá trị từ 5.000.000 VNĐ
tại Trung tâm điện máy.
Số tiền trả thưởng cho mỗi chủ thẻ

n Trung tâm thương mại

Vincom (toàn quốc)
Trung
tâm
thương
mại

n Tràng Tiền Plaza (tại Hà Nội)
n The Garden (tại Hà Nội)
n Diamond Plaza (tại Tp HCM)
n Union Square (tại Tp HCM)
n Parkson (Hải Phòng, Đà

Nẵng, Tp HCM)
n Icon68 (Tp HCM)
n Trung tâm điện máy Trần

Trung
tâm
điện
máy

Anh (toàn quốc)
n Trung tâm điện máy Pico (tại

Hà Nội)
n Trung tâm điện máy

MediaMart (toàn quốc)

được tính trên tất cả các giao dịch chi
tiêu hợp lệ và tổng số tiền thưởng
tối đa của mỗi khách hàng trong cả
chương trình (tính theo CIF/khách
hàng) là 2.000.000 VNĐ.
(*) Chương trình khuyến mại sẽ
kết thúc khi hết thời gian triển khai
chương trình hoặc khi hết ngân
sách trả thưởng tối đa 2.300.000.000
VNĐ (Hai tỷ ba trăm triệu đồng
chẵn) hoặc khi Vietcombank có
thông báo kết thúc chương trình do
hết ngân sách trả thưởng, tùy điều
kiện nào đến trước
Áp dụng theo thể lệ
chương trình. Chi tiết xem
www.vietcombank.com.vn q

Chương trình khuyến mại
“Dùng thẻ liền tay, một
triệu trao ngay” năm 2016
TTT
Từ ngày 1/12/2016 đến hết ngày 28/2/2017,
Vietcombank tặng 1.000.000 VNĐ cho chủ thẻ
có tổng giá trị các giao dịch chi tiêu bằng thẻ
đạt tối thiểu 5.000.000 VNĐ trong thời gian
khuyến mại.
Khách hàng là chủ thẻ chính thẻ tín dụng
Vietcombank MasterCard phát hành mới từ
ngày 1/1/2016 đến hết ngày 30/11/2016 (theo
thời gian phát hành được cập nhật trên hệ
thống Vietcombank) và đồng thời là khách
hàng chưa từng có giao dịch chi tiêu từ ngày
1/1/2016 đến hết ngày 30/11/2016 theo ghi
nhận trên hệ thống Vietcombank.
- Áp dụng cho 600 chủ thẻ đầu tiên đủ điều
kiện sớm nhất.
- Mỗi khách hàng (theo khách hàng/mã số
khách hàng của Vietcombank) chỉ được nhận
thưởng 1 (một) lần trong suốt thời gian triển
khai chương trình.
Thể lệ chi tiết Ưu đãi hoàn tiền xin vui
lòng xem www.vietcombank.com.vn hoặc
liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7
(1900545413) hoặc các điểm giao dịch của
Vietcombank trên toàn quốc. q

Tặng 300.000 đồng cho chủ thẻ trong Chương trình “Vui Tết Đinh Dậu
cùng thẻ Vietcombank Big C Visa”
TTT
Từ ngày 1/12/2016 đến hết ngày
31/1/2017, Vietcombank triển khai chương
trình ưu đãi hấp dẫn “Vui Tết Đinh Dậu
cùng thẻ Vietcombank BigC Visa”: Tặng
300.000 Big Xu (tương đương 300.000
VNĐ) cho chủ thẻ có ít nhất 1 giao dịch
chi tiêu từ 1.000.000 VNĐ trở lên khi thanh
toán tại máy cà thẻ của Vietcombank tại

BigC trong thời gian khuyến mại.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
- Ưu đãi 1: Áp dụng cho chủ thẻ phát
hành lần đầu thẻ ĐTH Vietcombank BigC
Visa trong giai đoạn khuyến mãi (chủ thẻ
chưa từng phát hành thẻ ghi nợ quốc tế
của Vietcombank).
- Ưu đãi 2: Áp dụng cho chủ thẻ phát

hành thẻ từ thời điểm ra mắt thẻ đến
hết ngày 30/11/2016 (thẻ còn hiệu lực
và không phát sinh giao dịch chi tiêu
trong giai đoạn từ 1/1/2016 đến hết ngày
30/11/2016).
Áp dụng theo điều kiện, điều khoản của
chương trình. Chi tiết thể lệ chương trình, vui
lòng xem www.vietcombank.com.vn. q
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Sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank American Express

văn minh và tiện lợi
LÊ NGỌC THÙY DƯƠNG

N

ửa cuối năm 2016,
Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt
Nam (Vietcombank)
cùng Tổ chức thẻ
quốc tế American Express chính
thức đưa thiết kế mới sang trọng,
đặc biệt là tính năng vượt trội,
tăng thêm ưu đãi cho chủ thẻ
tín dụng Vietcombank American
Express. Khách hàng là chủ thẻ
Vietcombank American Express
được sử dụng dịch vụ tiện ích trên
toàn cầu và có lợi trong chi tiêu.
Sử dụng thẻ tín dụng là một hình
thức thanh toán văn minh đang
trở thành thân thiết với người dân
và sử dụng thẻ tín dụng American
Express là một phong cách sống
đẳng cấp.

Thói quen văn minh
Trong khoảng hơn 10 năm nay, sử
dụng thẻ tín dụng quốc tế đã là thói
quen của dân văn phòng, những
người hay có dịp đi nước ngoài và
những du học sinh. Thẻ tín dụng
quốc tế ban đầu thực sự phát triển
khó khăn ở Việt Nam nhưng cũng rất
nhanh chóng, người dân nhận ra lợi
ích của nó trong cách sử dụng tiền.
Khi hệ thống máy rút tiền tự động
(ATM) chưa phát triển, người dân
mua sắm chi tiêu đều dùng tiền mặt.
Thói quen này ăn khá sâu và lâu dài
do hệ thống thanh toán không dùng
tiền mặt kém phát triển. Sau 20 năm
có mặt tại Việt Nam, giờ đây, thẻ tín
dụng quốc tế trở thành phương thức
thanh toán không dùng tiền mặt
tiện ích nhất, mang nhiều lợi ích và
được số đông người sử dụng.
Có nhiều cách để trở thành chủ
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thẻ tín dụng tiện ích này. Khách
hàng cần có một khoản tiền thế
chấp khi phát hành thẻ. Cách hiệu
quả nhất là gửi tiết kiệm để hưởng
lãi suất rồi dùng sổ tiết kiệm đó thế
chấp ngân hàng để phát hành cho
mình thẻ tín dụng quốc tế. Lúc này,
người dân trở thành chủ thẻ tín
dụng và được sử dụng thẻ để thanh
toán không dùng tiền mặt trên toàn
cầu. Việc mua sắm được thanh toán
bằng thẻ, số tiền chi tiêu được ghi
nợ vào hệ thống và chủ thẻ sẽ thanh
toán cho ngân hàng sau. Chủ thẻ có
quãng thời gian dài nhất là 50 ngày
sau mới phải thanh toán số tiền này

cho ngân hàng với lãi suất bằng 0%.
Như vậy, cùng với một số tiền tiết
kiệm, chủ thẻ đã tăng hiệu quả sử
dụng đồng tiền lên gấp đôi. Ngoài
tiền gửi tiết kiệm hưởng lãi suất, chủ
thẻ chi tiêu mua sắm trước rồi mới
thanh toán cho ngân hàng sau, số
tiền đó được hưởng lãi suất bằng 0%
trong thời gian hạn định. Tức là chủ
thẻ vừa hưởng lãi suất tiết kiệm lại
được hưởng lãi suất “vay” là 0%.
Trong những năm gần đây, hệ
thống máy rút tiền tự động ATM
phát triển mạnh, nhiều công ty đã
áp dụng hình thức trả lương qua
tài khoản. Phương thức này tiện ích
nhiều mặt đối với cá nhân. Họ được
nhận lương qua tài khoản và có thể
rút tiền mặt tại máy ATM hoặc mua
sắm thanh toán qua thẻ ATM tại các
siêu thị hay mua sắm trực tuyến qua
mạng. Phương thức này tăng hiệu
quả sử dụng tiền lên nữa khi khách
hàng đề nghị ngân hàng phát hành
thẻ tín dụng bằng tín chấp cho
mình. Lúc này, khách hàng sử dụng
thẻ tín dụng quốc tế để chi tiêu mua
sắm ngay trong khi lương chưa về tài
khoản. Khách hàng trả lương qua tài
khoản không cần có tiền thế chấp
mà sử dụng hình thức tín chấp để
phát hành thẻ tín dụng. Việc này có
lợi cho cả ngân hàng và khách hàng.

Lối sống hiện đại
Tại thị trường Việt Nam hiện nay,
thẻ tín dụng quốc tế có nhiều thương
hiệu như Visa, MasterCard, Amex…
Vietcombank là ngân hàng có thâm
niên lâu đời nhất tại Việt Nam phát
hành các thẻ tín dụng quốc tế. Riêng
thẻ tín dụng mang thương hiệu
American Express, Vietcombank là

đối tác thanh toán và phát hành
duy nhất tại Việt Nam. Là sự kết hợp
giữa thương hiệu Vietcombank một trong những ngân hàng uy tín
bậc nhất tại Việt Nam và American

Express - công ty cung cấp dịch vụ
tài chính hàng đầu trên toàn thế giới,
thẻ Vietcombank American Express
là tấm thẻ tín dụng quốc tế đẳng cấp
trên thị trường, tích hợp những ưu đãi

và quyền lợi vượt trội trong lĩnh vực
ngân hàng, bao gồm tính năng hoàn
tiền, quyền lợi bảo hiểm, hỗ trợ tốt
nhất cho nhu cầu đi lại, chi tiêu của
chủ thẻ.
Từ ngày 1/7/2016, Vietcombank
chính thức đưa thiết kế mới sang
trọng, tính năng vượt trội, tăng
thêm ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng
Vietcombank American Express.
Đặc điểm nổi trội của thẻ tín dụng
Vietcombank American Express là
tính năng hoàn tiền trên doanh số
sử dụng của chủ thẻ là 0,6% đối với
thẻ xanh và 0,8% đối với thẻ vàng,
không giới hạn hạn mức hoàn tiền.
Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng
Vietcombank American Express sẽ
được hoàn tiền trên doanh số sử
dụng, điều này khiến cho cách sử
dụng tiền và thẻ của khách hàng
được nhân đôi tiện ích và lợi ích.
Thêm nữa, chủ thẻ được chi tiêu
trước, trả tiền sau với hạn mức tín
dụng cao và được hưởng cao nhất có
thể đến 50 ngày không phát sinh lãi
suất tùy thời điểm mua sắm (so với
các thẻ khác có thời hạn cao nhất chỉ
là 45 ngày). Chủ thẻ dễ dàng quản lý
và kiểm soát toàn bộ các giao dịch
của mình khi thanh toán hàng hoá,
dịch vụ tại hàng chục triệu điểm bán
hàng hoặc rút tiền tại hàng triệu
ATM có biểu tượng chấp nhận thẻ
American Express tại 230 quốc gia
trên toàn thế giới.
Bên cạnh đó, chủ thẻ tín dụng
Vietcombank American Express
được hưởng quyền lợi miễn phí
bảo hiểm toàn cầu với mức tối đa
lên đến 105 triệu đồng. Và chủ thẻ
được sử dụng dịch vụ du lịch từ
các văn phòng dịch vụ du lịch của
American Express trên khắp thế
giới, bao gồm: Thông tin về du lịch;
Tiện ích thanh toán (séc du lịch, đổi
tiền; ứng tiền mặt khẩn cấp…); Dịch
vụ thay thế thẻ khẩn cấp; Dịch vụ
trợ giúp khẩn cấp toàn cầu khi liên
hệ số điện thoại: +84.8.3824 6795/
+84.8.3824 6795 (miễn phí).
Gửi tiền tiết kiệm và phát hành
cho mình thẻ Vietcombank American
Express là cách sử dụng tiền có lợi
nhất một cách đầy tiện ích của thời
đại văn minh. q
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Vietcombank đồng hành cùng Diễn đàn
Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2016
QUỲNH ANH

N

Đại diện Vietcombank, Bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng giám đốc Vietcombank (phía bên phải, hàng 2, thứ 2 từ phải sang) tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2016

gày 5/12/2016, tại
Khách sạn Sheraton Hà
Nội, Diễn đàn Doanh
nghiệp Việt Nam
thường niên 2016
(Annual Vietnam Business Forum
2016) đã diễn ra với chủ đề “Nâng
cao vai trò khu vực Kinh tế tư nhân
- Tăng cường hợp tác giữa doanh
nghiệp trong nước và nước ngoài vì
sự phát triển hài hòa của nền Kinh
tế Việt Nam”. Đây là cơ hội để cộng
đồng doanh nghiệp trong và ngoài
nước được tiếp cận và tham gia vào
Chương trình Đối thoại cấp cao với
Chính phủ trước thông điệp “Kiến
tạo, Liêm chính, nỗ lực xây dựng
thể chế” của Chính phủ mới.
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Diễn đàn có sự tham dự của Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu
tư Nguyễn Chí Dũng (chủ trì Diễn
đàn) cùng Lãnh đạo các Bộ/Ngành
như: Bộ Công thương, Bộ Tài chính,
Bộ KH&CN, Bộ TN&MT, Bộ Y tế,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Về phía đối tác nước ngoài, Ông
Ousmane Dione, Giám đốc quốc
gia World Bank Việt Nam và Ông
Kyle F. Kelhofer - Giám đốc khu vực
Tổ chức Tài chính quốc tế IFC (đồng
chủ trì Diễn đàn) cùng sự tham dự
của 14 Đại sứ quán và các tổ chức
nước ngoài, các Phòng Thương
mại/Hiệp hội doanh nghiệp tại
Việt Nam như Phòng Thương mại

Ảnh: Quỳnh Anh

Châu Âu, Phòng Thương mại Hoa
Kỳ, Phòng Thương mại Úc, Phòng
Thương mại Hàn Quốc, Hiệp hội
DN Nhật Bản, Hiệp hội DN Anh
Quốc….
Ngoài ra, còn có sự hiện diện
của hàng trăm doanh nghiệp
trong nước và quốc tế: Tập đoàn
Huyndai Hàn Quốc, Siemens, các
DN vệ tinh của các tập đoàn…, một
số quỹ đầu tư (Dragon Capital, Vina
Capital), Hội viên của các Phòng
Thương mại/Hiệp hội DN các
nước…
Nội dung của Diễn đàn 2016
hướng trọng tâm vào việc thúc
đẩy sự phát triển, vì lợi ích của
doanh nghiệp, trong đó có chủ đề

kết nối giữa Doanh nghiệp nội địa
và Doanh nghiệp FDI, chủ yếu là
nâng cao năng lực cạnh tranh của
các doanh nghiệp Việt Nam trong
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn
cầu của các Tập đoàn đa quốc gia
lớn trên thế giới.
Tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn
mạnh tầm quan trọng của khối
Doanh nghiệp FDI. Thủ tướng
nhận định: con số 21 ngàn doanh
nghiệp FDI đang kinh doanh đầu
tư với gần 300 tỷ USD tại Việt Nam
(trong đó có nhiều tập đoàn quốc
tế danh tiếng) là minh chứng rõ nét
nhất về khu vực có tiềm lực mạnh
phát triển tốt này. Việc đẩy mạnh
phát triển các doanh nghiệp trong
nước cũng như doanh nghiệp FDI
đều nằm trong định hướng lớn
của Chính phủ về hình thành cộng
đồng doanh nghiệp Việt Nam gắn
kết, hơp tác hiệu quả trong nền
kinh tế quốc gia thống nhất.
Vietcombank, với tư cách Nhà tài
trợ Kim Cương, đã tham gia Diễn
đàn để tiếp thu những ý kiến chỉ
đạo, định hướng quan trọng của
Chính phủ đồng thời cũng thể
hiện cam kết của Vietcombank góp
phần chung tay cùng nỗ lực của
Chính phủ nhằm thúc đẩy sự phát
triển của cộng đồng doanh nghiệp
tại Việt Nam, cùng gắn kết và hợp
tác lớn mạnh ngay trên sân nhà để
vươn tầm ra thế giới. Trong khuôn
khổ Diễn đàn, Vietcombank đã lắng
nghe các kiến nghị, đề xuất từ các
Hiệp hội doanh nghiệp các nước,
các tổ chức quốc tế cũng như đã có
trao đổi với một số doanh nghiệp,
Hiệp hội doanh nghiệp để hiểu hơn
đối với các khó khăn, vướng mắc
mà các doanh nghiệp FDI đang gặp
phải. Trên cơ sở đó, Vietcombank
sẽ nghiên cứu để có thể đề xuất
các giải pháp phù hợp đối với các
cơ quan quản lý nhằm cải thiện
môi trường kinh doanh cho doanh
nghiệp FDI, góp phần tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp FDI
phát triển cũng như tăng tính kết
nối với các doanh nghiệp trong
nước để thúc đấy khối doanh
nghiệp trong nước phát triển. q

Khởi công xây dựng Trường
Tiểu học Châu Hòa, tỉnh Bến Tre
do Vietcombank tài trợ 7 tỷ đồng
CHÂU DIỄM – Vietcombank Bến Tre

Lễ khởi công xây dựng Trường Tiểu học Châu Hòa, huyện Giồm Trôm, tỉnh Bến Tre do Vietcombank tài trợ 7 tỷ đồng

Ảnh: Châu Diễm

N

gày 18/11/2016, đã diễn
ra Lễ khởi công Công
trình Trường Tiểu học
Châu Hòa, huyện Giồng
Trôm, tỉnh Bến Tredo
Vietcombank tài trợ.
Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của
ông Nguyễn Thành Thắng – Phó Bí thư
thường trực Huyện ủy, đại diện Hội
đồng Nhân dân; Lãnh đạo UB MTTQ
VN huyện Giồng Trôm, đại diện các
ngành trên địa bàn huyện; Lãnh đạo
Đảng ủy, UBND xã Châu Hòa; Ban Giám
hiệu, thầy cô giáo, học sinh nhà trường
và đông đảo bà con nhân dân trên địa
bàn đã đến dự. Về phía Vietcombank
Bến Tre có sự hiện diện của ông Lê Chí
Quế – Phó Giám đốc cùng lãnh đạo các
phòng của Chi nhánh.
Công trình thi công xây dựng Trường
Tiểu học Châu Hòa bao gồm: 8 phòng
học, được thiết kế với qui mô 2 tầng (1
trệt, một lầu), tổng diện tích 628,5m2,
nhà xe giáo viên, nhà xe học sinh, nhà
vệ sinh, hồ nước, sân đường nội bộ,
cổng trường rào toàn khu với Tổng

mức đầu tư 7 tỷ đồng do Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam tài trợ.
Hòa trong không khí tưng bừng
phấn khởi của buổi Lễ, thầy Phạm
Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu
học Châu Hòa chia sẻ: “Ban Giám hiệu,
thầy cô giáo nhà trường rất phấn khởi,
đặc biệt là các em học sinh ở trường
Châu Hòa rất vui mừng vì sắp có một
ngôi trường khang trang. Bởi trong
thời gian vừa qua điều kiện cơ sở
vật chất ở trường tạm bợ. Nay được
Vietcombank tài trợ xây dựng Công
trình Trường Tiểu học Châu Hòa, thầy
trò cũng như nhân dân địa phương
hết sức vui mừng và phấn khởi. Với
điều kiện tốt về cơ sở vật chất mới,
hứa hẹn các em sẽ đi học đầy đủ hơn,
chất lượng hơn trong công tác dạy và
học. Thay mặt lãnh đạo nhà trường
tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu
sắc tới Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam đã giúp đỡ
nhà trường xây dựng Trường tiểu học
Châu Hòa mà bấy lâu nay chúng tôi
mơ ước”. q
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Vietcombank tham gia đồng hành
cùng Chương trình Lễ tuyên dương
người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc
ĐẶNG THÀNH

Ngày 5/12/2016, tại Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam phối
hợp với Ủy ban Dân tộc và tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu của
14 tỉnh vùng Tây Bắc với chủ đề “Tây Bắc những trái tim thắp lửa”. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank) vinh dự đồng hành cùng chương trình.

Đ

ồng chí Nguyễn Phú
Trọng- Tổng Bí thư BCH
TƯ Đảng Cộng sản Việt
Nam đã gửi lẵng hoa
chúc mừng.
Tới dự sự kiện có các đồng chí
Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện
Nhân - Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ
Việt Nam; Nguyễn Văn Bình - Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh
tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo
Tây Bắc; Trương Thị Mai - Bí thư TW
Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW;
Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng
Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo
Tây Nguyên. Đồng chí Trương Vĩnh
Trọng - nguyên Ủy viên Bộ Chính
trị, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên
Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên
Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Các
đồng chí Bí thư TƯ Đảng; các đồng
chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng;
lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn
thể của TƯ; các đồng chí thành viên
kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo Tây Bắc và
lãnh đạo các địa phương trong vùng
cùng 548 đại biểu người có uy tín
trong cộng đồng.
Đại biểu Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam, có Phó Thống đốc Đào
Minh Tú. Về phía Vietcombank, có
Phó Tổng giám đốc Phạm Mạnh
Thắng; ông Trần Văn Cúc - Giám đốc
Vietcombank Việt Trì cùng lãnh đạo
một số phòng tại Trụ sở chính và chi
nhánh Việt Trì đã đến tham gia sự
kiện ý nghĩa này.
Vùng Tây Bắc bao gồm 12 tỉnh
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Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại Lễ tuyên dương
Ảnh: Đặng Thành

Trung du miền núi Bắc bộ và các
huyện phía Tây của hai tỉnh Thanh
Hóa, Nghệ An, là địa bàn có vị trí
chiến lược đặc biệt quan trọng của
cả nước, có nhiều tiềm năng, lợi
thế trong phát triển kinh tế, xã hội.
Trong suốt quá trình lịch sử cách
mạng, đồng bào các dân tộc vùng
Tây Bắc nói chung và người có uy
tín nói riêng đã, đang tiếp tục phát
huy vai trò, vị thế, chức năng, nhiệm
vụ của mình trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển
vùng chiến lược quan trọng của đất
nước. Những năm qua, người có
uy tín đã phát huy vai trò của mình
trong công tác tuyên truyền, giữ
vững ANCT, TTATXH tại các địa bàn
dân cư, vận động gia đình và nhân
dân thực hiện tốt chính sách, pháp
luật của Đảng, Nhà nước, đồng thời
tích cực tham gia phòng, chống tội

phạm, góp phần giữ bình yên bản
làng. Người có uy tín đóng vai trò
hạt nhân trong việc tham gia phản
ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị,
đề xuất của nhân dân tại cơ sở với
Đảng, Nhà nước và trong các hoạt
động bảo tồn, phát huy văn hóa dân
tộc mình, vận động nhân dân xóa bỏ
các hủ tục lạc hậu trong ốm đau, ma
chay, cưới xin; tiên phong, sáng tạo
trên lĩnh vực phát triển kinh tế, văn
hoá - xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây
dựng nông thôn mới; gương mẫu đi
đầu trong học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích
cực tham gia xây dựng Đảng, chính
quyền, MTTQ và các đoàn thể, góp
phần củng cố hệ thống chính trị cơ
sở ở các tỉnh ngày một vững mạnh.
Thay mặt BCĐ Tây Bắc, các đơn
vị đồng tổ chức Lễ tuyên dương và
các tỉnh trong vùng, đồng chí Hầu
A Lềnh - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó
Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ
đạo Tây Bắc gửi lời cảm ơn sâu sắc
tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng, các đồng chí Ủy viên
Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam, các đồng chí Bí thư
Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ,
ban, ngành Trung ương, các tỉnh
vùng Tây Bắc nói chung và các đồng
chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
UB MTTQ tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo các
ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ
trang, đồng bào các dân tộc tỉnh
Phú Thọ nói riêng, đã dành sự quan

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam (thứ 4 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung
ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc (thứ 6 từ phải sang) trao Kỷ niệm chương và tặng hoa cho những người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc
Ảnh: Đặng Thành

tâm đặc biệt, tạo điều kiện về mọi
mặt, nhiệt tình, trách nhiệm tổ chức
Lễ tuyên dương.
Phát biểu tại Lễ tuyên dương,
đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung

ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc
khẳng định: Trong suốt quá trình
lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn
xác định vấn đề dân tộc, công tác
dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị
trí chiến lược quan trọng trong sự
nghiệp cách mạng. Lễ tuyên dương

những người có uy tín tiêu biểu
vùng Tây Bắc là một hoạt động
thiết thực và có ý nghĩa trong việc
cụ thể hóa các chủ trương, đường
lối đúng đắn của Đảng, cũng như
thực hiện lời dạy của Bác Hồ về phát
huy vai trò những người có uy tín
trong đồng bào dân tộc và cộng
đồng, góp phần thực hiện tốt chính
sách dân tộc của Đảng... “Tây Bắc ta
vẫn là vùng còn nhiều khó khăn và
thách thức. Do vậy, để xứng đáng
với niềm tin yêu của Đảng và Nhà
nước, sự tôn vinh và kính trọng của
cộng đồng, của nhân dân, chúng ta
tin tưởng sâu sắc rằng những người
có uy tín sẽ tiếp tục nêu cao vai trò
nòng cốt của mình trên các mặt
hoạt động của đời sống xã hội, góp
phần đưa Tây Bắc ngày càng phát
triển”, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc,
Nguyễn Văn Bình nói.
Tại lễ tuyên dương, nhiều tấm
gương người có uy tín cũng đã được
giới thiệu, chia sẻ. Chương trình cũng
đã tôn vinh 548 đại biểu tiêu biểu,
đại diện cho trên 22.500 người có
uy tín được bầu chọn từ cơ sở trong
tổng số trên 131 nghìn người có uy
tín của cả nước đã được vinh danh. q

Một tiết mục văn nghê tại chương trình Lễ tuyên dương

Ảnh: Đặng Thành
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Vietcombank Bình Dương
trao tặng 80 con bò cho các hộ nghèo
tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
NGUYỄN MINH TỚI - Vietcombank Bình Dương

Vietcombank trao tặng 30 con bò giống
trị giá 450 triệu đồng cho hộ nghèo
xã CưM’gar, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk
BÙI MINH KÍNH – Vietcombank Đắk Lắk

Với tinh thần tương thân tương ái, mong ước chia sẻ những khó khăn với cộng đồng và góp phần cải thiện đời
sống, tăng thu nhập cho bà con các hộ nghèo ở xã CưM’gar, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk, Vietcombank tài trợ
30 con bò giống, mỗi con trị giá 15 triệu đồng với tổng trị giá 450 triệu đồng.

N

Bà Đặng Thị Hương - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Vietcombank Bình Dương (thứ 4 từ trái sang) trao bảng tượng trưng tặng 80 con bò trị giá 1,2 tỷ đồng cho đại diện lãnh đạo 4 xã thuộc huyện
Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Ảnh: Nguyễn Minh Tới

gày 11/11/2016, tại
xã Bom Bo, huyện
Bù Đăng, tỉnh Bình
Phước, Vietcombank
Bình Dương cùng
Vietcombank Bình Phước đã phối
hợp với UBND huyện Bù Đăng, Sở
Nông nghiệp & Phát triển Nông
thôn và Sở Lao động - Thương binh
Xã hội tỉnh Bình Phước tổ chức lễ
trao tặng 80 con bò giống trị giá 1,2
tỷ đồng từ nguồn chi phí tài trợ an
sinh xã hội của Vietcombank cho
80 hộ nghèo có hoàn cảnh kinh tế
khó khăn tại các xã Bom Bo, Đức
Liễu, Nghĩa Trung và Thọ Sơn thuộc
huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Toàn bộ số bò giống này đều có
nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh và
được tiêm các loại vắc-xin phòng
bệnh, có khả năng thích nghi tốt với
điều kiện tự nhiên ở địa phương.
Phát biểu tại buổi Lễ, đại diện
Ban giám đốc Vietcombank Bình
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Bà Đặng Thị Hương - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc (ngoài cùng bên phải),
đại diện Vietcombank Bình Dương trao bò giống cho bà con nhân dân huyện Bù
Đăng, tỉnh Bình Phước
Ảnh: Nguyễn Minh Tới

Dương cho biết: Sau một thời
gian phối hợp cùng với các đơn
vị trong tỉnh tìm kiếm và lựa chọn
những con bò giống tốt nhất,
Vietcombank trao tặng cho bà con
nghèo huyện Bù Đăng 80 con bò
giống, trị giá 15 triệu đồng/con.
Đây là tình cảm trách nhiệm và tấm
lòng chia sẻ của tập thể Ban lãnh

đạo, cán bộ nhân viên Vietcombank
trước những khó khăn của các hộ
gia đình nghèo tỉnh Bình Phước nói
chung và huyện Bù Đăng nói riêng.
Vietcombank Bình Dương mong
rằng từ những con bò giống được
hỗ trợ, các hộ gia đình sẽ chăm sóc
tốt để nhân giống, phát triển thành
đàn bò, từ đó củng cố xây dựng và
phát triển kinh tế gia đình, ổn định
cuộc sống, từng bước vươn lên
thoát nghèo bền vững.
Đây là chương trình an sinh xã
hội được Vietcombank thực hiện
trong cả nước và đây cũng là lần
thứ 2 Vietcombank giao Chi nhánh
Bình Dương làm đầu mối trao tặng
bò cho các hộ nghèo trên địa bàn
tỉnh Bình Phước. Cùng với việc trao
tặng bò tại huyện Bù Đốp năm
2015, Vietcombank Bình Dương đã
trao tặng tổng cộng 280 con bò
giống trị giá 4,2 tỷ đồng sau gần 02
năm triển khai chương trình.. q

C

Đại diện Vietcombank (bên trái) trao tượng trưng 30 con bò giống trị giá 450 triệu đồng

hiều ngày
10/11/2016 tại xã
CưM’gar, huyện
CưM’gar, tỉnh Đắk
Lắk, Vietcombank
Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bàn giao bò
cho các hộ nghèo. Đến dự Lễ trao
tặng có ông Tăng Hải Châu – Phó
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước
tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Thượng
Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện

CưM’gar; đại diện Sở Lao động –
TBXH tỉnh, đại diện UBND và các
phòng ban chức năng của huyện
CưM’gar. Về phía Vietcombank
Đắk Lắk, có ông Phạm Ngọc
Huyến - Phó Giám đốc, Chủ tịch
công đoàn cơ sở và các thành
viên trong Tiểu ban an sinh xã hội
của Vietcombank Đắk Lắk.
Đây là đợt trao tặng bò thứ hai
trong năm 2016 của Vietcombank

Ảnh: Bùi Minh Kính

Đắk Lắk. Trước đó, trong tháng
4/2016, đơn vị đã trao tặng 5 con
bò giống, trị giá 75 triệu đồng cho
các cán bộ, chiến sỹ thuộc Kho kỹ
thuật K54 – Cục kỹ thuật Quân khu
V - Bộ Quốc phòng.
Tại buổi Lễ bàn giao, ông
Nguyễn Thượng Hải – Tỉnh ủy viên,
Bí thư huyện CưM’gar phát biểu
đánh giá cao hiệu quả, ý nghĩa
của chương trình và cho biết số
bò này là cơ sở để bà con có điều
kiện phát triển kinh tế, ổn định
cuộc sống, từng bước thoát nghèo.
Đồng thời, gửi lời cảm ơn sâu sắc
đến Vietcombank ĐắkLắk, trong
năm nay cũng đóng góp xây dựng
2 căn nhà tình nghĩa cho huyện:
một căn cho hộ nghèo & một căn
cho hộ nghèo có cháu là học sinh
nghèo hiếu học, trị giá mỗi căn
50 triệu đồng, với tổng trị giá: 100
triệu đồng.
Đại diện Vietcombank phát biểu
tại buổi Lễ, ông Phạm Ngọc Huyến
– Phó Giám đốc Vietcombank Đắk
Lắk cho biết thông qua chương
trình này, với mong muốn sau
khi nhận bò về, bà con có thêm
điều kiện để phát triển chăn nuôi,
tăng thu nhập, từng buớc ổn định
và cải thiện đời sống. Trong thời
gian tới, Vietcombank sẽ tiếp tục
đóng góp, ủng hộ và đồng hành
cùng với các cấp, các ngành ở địa
phương thực hiện các chương
trình an sinh xã hội, xóa đói giảm
nghèo, cải thiện đời sống bà con
ngày càng tốt hơn. q
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Đoàn TN Vietcombank tặng quà
hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do
lũ lụt tại Hà Tĩnh và Quảng Bình
PHẠM THỊ THANH THỦY – Vietcombank TSC

Miền Trung ơi nước mắt lại rơi
Thương cho đồng bào, thương cho mảnh đất quê hương
Nước mắt chưa kịp khô vì nỗi đau chiến tranh để lại
Nay lại rơi vì bão lũ hoành hành

H

Đại diện Đoàn Thanh niên Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám hiệu và các cháu học sinh Trường tiểu học Hương Đô – Hà Tĩnh

à Tĩnh, Quảng Bình
đang là hai tỉnh phải
chịu thiệt hại nặng
nhất trong trận mưa
lũ cuối tháng 10 đầu
tháng 11, người dân ở nơi đây phải
chịu mưa lớn do ảnh hưởng của áp
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thấp nhiệt đới và lũ đã lên nhanh
tại các tỉnh kéo dài từ Hà Tĩnh vào
tới Thừa Thiên – Huế. Nhiều địa
phương chìm trong biển nước,
nhà cửa, các công trình xây dựng
bị nhấn chìm, đường sá bị chia cắt
khiến cuộc sống của người dân nơi

Ảnh: Phạm Thị Thanh Thủy

đây vô cùng khổ cực. Họ đang phải
gồng mình lên từng ngày để khắc
phục với những hậu quả do thiên
tai để lại.
Hưởng ứng phong trào lá lành
đùm lá rách, phát huy tinh thần
tương thân tương ái trong lúc khó

Đ/c Dương Bảo Trung – Phó Bí thư Đoàn Vietcombank
(ngoài cùng bên phải) trao biển tượng trưng tặng quà
cho Hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Văn
Hóa – Quảng Bình

Ảnh: Phạm Thị Thanh Thủy

khăn với nhân dân miền Trung, với
tình cảm và trách nhiệm của tuổi
trẻ Vietcombank, Đoàn Thanh niên
Vietcombank đã phát động quyên
góp trong đoàn viên thanh niên, tổ
chức chương trình tặng quà và thăm
hỏi động viên nhân dân những
vùng bị lũ nặng nề nhất. Trong hai
ngày 15 – 16/11/2016, Đoàn Thanh
niên Vietcombank đã phối hợp với
Vietcombank Hà Tĩnh, Vietcombank
Bắc Hà Tĩnh và Vietcombank Quảng
Bình tổ chức trao tặng quà cho 4
trường học chịu ảnh hưởng do mưa
lũ tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Để động viên khích lệ các em học
sinh vượt qua khó khăn vươn lên
học tập tốt, nhằm trang bị học cụ và
phương tiện chống lũ, Đoàn Thanh
niên Vietcombank đã trao tặng 381
áo phao cứu sinh, 3.048 cuốn vở,
2 bộ trang thiết bị y tế học đường
cho học sinh và Ban giám hiệu 2
trường: Tiểu học Hương Đô và Tiểu
học Phương Mỹ - huyện Hương Khê
– Hà Tĩnh; trao tặng 365 cặp sách và
3.560 cuốn vở cho học sinh Trường
tiểu học và trung học cơ sở Văn Hóa
– xã Văn Hóa – huyện Tuyên Hóa –
Quảng Bình.
“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng
mình”, thông qua hành trình yêu
thương này mỗi cán bộ Đoàn viên
thanh niên đều cảm nhận sâu sắc
hơn được nỗi đau của đồng bào các
tỉnh miền Trung và những mất mát
to lớn mà cơn lũ để lại. Trị giá món
quà tuy không lớn nhưng đã góp
phần động viên các em học sinh và
nhà trường cố gắng khắc phục khó
khăn, sớm ổn định nề nếp dạy và
học của nhà trường. q

Vietcombank
Kiên Giang hỗ trợ
cán bộ hưu trí có
hoàn cảnh khó khăn
HỒ HỮU TẤN – Vietcombank Kiên Giang

Đại diện BGĐ, BCH Công đoàn Vietcombank Kiên Giang chụp ảnh lưu niệm với ông Nguyễn Văn Hóa
Ảnh: Hồ Hữu Tấn

Ô

ng Nguyễn Văn
Hóa nguyên là cán
bộ phòng Thanh
toán Quốc tế của
Vietcombank Kiên
Giang đã nghỉ hưu từ năm 2010.
Do ảnh hưởng của tai nạn giao
thông nhiều năm trước và đang bị
căn bệnh tiểu đường hành hạ nên
hiện tại sức khỏe của ông Nguyễn
Văn Hóa rất yếu. Bản thân phải vay
mượn nhiều nơi để điều trị bệnh
nhưng hiện tại mọi chi phí cho
cuộc sống hàng ngày của gia đình
chỉ trông chờ vào tiền lương hưu ít
ỏi hàng tháng, vì vậy cuộc sống của

ông Hóa đang rất khó khăn.
Với truyền thống tương thân
tương ái, Ban giám đốc và BCH
Công đoàn Vietcombank Kiên
Giang đã tổ chức buổi gặp gỡ động
viên và hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng
cho ông Nguyễn Văn Hóa.
Thay mặt Ban giám đốc, BCH
Công đoàn, ông Hoàng Văn Long Phó Giám đốc phụ trách điều hành
Vietcombank Kiên Giang bày tỏ sự
cảm thông sâu sắc đến gia đình
ông Nguyễn Văn Hóa và hy vọng
ông Nguyễn Văn Hóa và gia đình sẽ
cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn
và ổn định cuộc sống. q
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Vietcombank Quảng Ngãi
về nơi rốn lũ cứu trợ
cho đồng bào bị thiên tai lũ lụt

Ông Nguyễn Hồng Chung – Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi (thứ 2 từ
phải sang) trao tặng quà cho đồng bào huyện Nghĩa Hành bị lũ lụt

Ảnh: Lê Thị Minh Thoa

NGUYỄN ĐĂNG LÂM – LÊ THỊ MINH THOA – Vietcombank Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Hồng Chung - Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi (bên phải) trao lúa giống cho nông dân xã
Bình Minh, huyện Bình Sơn
Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Hành hỗ trợ lúa giống cho bà con
gieo sạ kịp thời vụ Đông Xuân.
Theo thống kê đến ngày 20/12,
Quỹ cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi đã
tiếp nhận ủng hộ với số tiền gần
10 tỷ đồng từ các địa phương, đơn
vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong
và ngoài tỉnh để hỗ trợ đồng bào
Quảng Ngãi bị thiệt hại do mưa lũ.
Ngoài tiền mặt, đã có hàng chục
đơn vị, cá nhân tổ chức các đoàn

Đ

Bà Phạm Thị Thúy Kiều - Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi (bên phải) trao hạt ớt giống cho nông dân xã Bình Minh, huyện Bình Sơn

ược biết, từ ngày
29/11 – 18/12/2016,
trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi đã mưa
lũ khiến 14 người
chết và mất tích, 15 người bị
thương; thiệt hại nặng nề nhất là
sản xuất nông nghiệp với hàng
nghìn héc-ta lúa, hoa màu... bị hư
hại, sa bồi thủy phá và hệ thống
công trình giao thông, thủy lợi
bị sạt lở, hư hỏng; Về nhà ở có 20
nhà bị sập hoàn toàn, 122 nhà bị
hư hại và hơn 28.500 nhà bị ngập
sâu… Ước tổng thiệt hại trên địa
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bàn tỉnh khoảng 460 tỷ đồng…
Tỉnh đã bước đầu trích ngân sách
hỗ trợ giống, lương thực, thực
phẩm và huy động các lực lượng
giúp dân khắc phục hậu quả mưa
lũ.
Nhằm chung tay cùng với chính
quyền địa phương hỗ trợ kịp thời
cho nhân dân trong tỉnh vượt
qua khó khăn, thiệt hại do mưa
lũ gây ra, sáng ngày 17/12/2016,
500 thùng mì tôm và 100 thùng
nước khoáng đã được Ban giám
đốc và CBNV Vietcombank Quảng
Ngãi chuyển đến tận tay đồng

đi trao cứu trợ trực tiếp cho người
dân các địa phương, nhất là các
huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ
và Nghĩa Hành bị thiệt hại nặng do
mưa lũ gây ra.
Trong cơn hoạn nạn, sự giúp đỡ
tận tình của CBNV Vietcombank
Quảng Ngãi đã tiếp thêm nguồn
động lực cho bà con vượt qua giai
đoạn khó khăn, từng bước ổn định
cuộc sống. q

Ông Võ Văn Linh – Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi (thứ 6 từ trái sang)
trao tặng quà cho đồng bào huyện Tư Nghĩa bị lũ lụt
Ảnh: Lê Thị Minh Thoa

Lãnh đạo Vietcombank Quảng Ngãi trao lúa giống cho nông dân xã Bình Minh,
huyện Bình Sơn
Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

bào vùng rốn lũ các huyện Nghĩa
Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa.
Chiều ngày 20/12, Vietcombank
Quảng Ngãi tiếp tục đến với đồng
bào vùng rốn lũ xã Bình Minh,
huyện Bình Sơn để trao 2 tấn lúa
giống và 150 hộp ớt giống để bà
con kịp thời gieo trồng vụ Đông
Xuân. Tổng giá trị hỗ trợ cho đồng
bào vùng lũ trong tỉnh trên 100
triệu đồng nhằm giúp người dân
vượt qua khó khăn sau lũ. Trong
những ngày tới, Vietcombank
Quảng Ngãi dự kiến tiếp tục đến
các huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa

Bà Phạm Thị Thúy Kiều – Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi (thứ 3 từ trái sang) trao tặng quà cho đồng bào huyện Mộ Đức bị lũ lụt

Ảnh: Lê Thị Minh Thoa
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Vietcombank Lạng Sơn tặng nhà
Tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng
cho nạn nhân chất độc da cam

Vietcombank Sở giao dịch
ủng hộ đồng bào lũ lụt tại Hà Tĩnh
NGUYỄN THỊ THÁI HÀ – Vietcombank Sở giao dịch

LINH CHI – Vietcombank Lạng Sơn

Trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn có
rất nhiều người bị nhiễm chất độc hóa học tại chiến trường trở về địa phương xây dựng
kinh tế, trong đó có những gia đình hoàn cảnh rất thương tâm.

Ông Nguyễn Xuân Cao Cường – Phó Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn (ngoài cùng bên trái) trao tặng 50 triệu đồng – số tiền hỗ trợ xây
dựng ngôi nhà cho ông Vi Văn Đoạn
Ảnh: Linh Chi

N

hân dịp kỷ niệm 55
năm thảm họa da cam
ở Việt Nam (10/8/1961
- 10/8/2016), nhằm
chia sẻ với những khó
khăn của nạn nhân nhiễm chất độc
màu da cam/dioxin, được sự giới
thiệu của Hội nạn nhân chất độc da
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cam/dioxin tỉnh Lạng Sơn và UBND
huyện Lộc Bình, Vietcombank
Lạng Sơn đã tài trợ xây dựng nhà
tình nghĩa cho nạn nhân Vi Văn
Đoạn, thôn Cỏon Tòong, thị trấn
Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh
Lạng Sơn. Từng là một quân nhân
tham gia kháng chiến chống Mỹ

cứu nước bị nhiễm chất độc da
cam, ông Đoạn có bốn người con
đều bị ảnh hưởng chất độc da cam,
hoàn cảnh gia đình thuộc diện đặc
biệt khó khăn trên địa bàn. Sau
gần hai tháng thi công xây dựng,
ngày 12/12/2016, UBND thị trấn Na
Dương phối hợp với Hội nạn nhân
chất độc màu da cam/dioxin huyện
Lộc Bình tổ chức lễ khánh thành
và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia
đình ông Vi Văn Đoạn để sử dụng.
Vietcombank Lạng Sơn đã giành
tặng kinh phí 50.000.000 đồng để
xây dựng ngôi nhà kiên cố cho
gia đình. Món quà tuy nhỏ nhưng
chứa đựng tình cảm của CBNV
Vietcombank Lạng Sơn, đồng thời
thể hiện trách nhiệm đối với các
hoạt động an sinh xã hội vì cộng
đồng. Hướng đến mục tiêu chăm
lo cuộc sống cho các gia đình có
công với cách mạng của Đảng,
Vietcombank Lạng Sơn hy vọng
rằng ngôi nhà sẽ là nơi tạo dựng
một cuộc sống mới, giúp gia đình
ông Đoạn đón Xuân Đinh Dậu
hạnh phúc và đầm ấm hơn.
Ngôi nhà mới trao tặng cho gia
đình ông Vi Văn Đoạn có ý nghĩa
thiết thực, góp phần động viên
giúp đỡ gia đình nạn nhân chất độc
màu da cam có thêm nghị lực vượt
qua khó khăn, từng bước ổn định
cuộc sống. q

T

Ông Nguyễn Mỹ Hào – Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch (thứ 7 từ phải sang) trao tặng 54 thuyền cứu hộ cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

ừ ngày 15/10 – 10/11/2016,
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
đã xảy ra 3 đợt mưa to
liên tiếp, gây nên các đợt
lũ chồng lũ, làm 108 xã,
phường với hơn 30.000 hộ dân bị
ngập, gây thiệt hại nặng nề về người
và của. Nhận được thông tin trên,
cán bộ nhân viên Vietcombank Sở
giao dịch đã tích cực phát huy tinh
thần tương thân tương ái “Lá lành
đùm lá rách”, kịp thời tổ chức nhiều
đợt quyên góp, trao quà từ thiện trực
tiếp tại địa bàn.
Ngày 3/12/2016, được sự nhất

trí của của Thường trực Tỉnh ủy Hà
Tĩnh và Ban lãnh đạo Vietcombank,
đoàn cứu trợ của Vietcombank Sở
giao dịch do Giám đốc Nguyễn Mỹ
Hào dẫn đầu đã đến tỉnh Hà Tĩnh tổ
chức trao tặng 54 thuyền ứng cứu
lũ lụt tại các huyện Hương Khê, Vũ
Quang và Đức Thọ với tổng trị giá
gần 300 triệu đồng trích từ quỹ an
sinh xã hội của Chi nhánh. Món quà
thể hiện sự quan tâm đặc biệt, chứa
đựng tình thương yêu đùm bọc,
sự cảm thông chia sẻ của CBNV
Vietcombank Sở giao dịch trước
những khó khăn của đồng bào

Ảnh: Nguyễn Thị Thái Hà

miền Trung. Những chiếc thuyền sẽ
hỗ trợ thiết thực cho người dân sơ
tán, vận chuyển đồ đạc, vật dụng
chạy lũ nhằm hạn chế thấp nhất
thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Với tình cảm trân trọng của
các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh
và sự tiếp đón nồng hậu của bà
con nhân dân vùng lũ, chuyến
thiện nguyện của đoàn cán bộ
Vietcombank Sở giao dịch đã góp
phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp
của một Vietcombank nhân văn,
luôn tận tâm và nỗ lực hết mình vì
công tác an sinh xã hội. q
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Vietcombank Vĩnh Phúc
tài trợ xây dựng Nhà tình
nghĩa cho hộ nghèo huyện
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
BÙI DUY ANH – Vietcombank Vĩnh Phúc

Ông Ngô Minh Nhựt – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Tiền Giang (bên phải) đại diện Vietcombank trao gói
tài trợ ASXH cho ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo
Ảnh: Công Chuẩn

Ông Thiều Quang Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc
Vietcombank Vĩnh Phúc (bên phải) trao tặng Nhà tình nghĩa
cho gia đình ông Nguyễn Khắc Mai
Ảnh: Bùi Duy Anh

N

gày 14/12/2016 vừa qua,
Vietcombank Vĩnh Phúc đã
phối hợp cùng Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh
Phúc, UBND xã Tam Hợp tiến
hành trao Nhà tình nghĩa cho hộ ông
Nguyễn Khắc Mai tại xã Tam Hợp – huyện
Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc.
Vợ chồng ông Nguyễn Khắc Mai đã hết
độ tuổi lao động, sức khỏe hai vợ chồng ốm
yếu, con trai bị bệnh nặng, thuộc diện
hộ nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn,
không đủ khả năng xây sửa nhà ở đã dột
nát có nguy cơ đổ sập. Trước hoàn cảnh
đó, Vietcombank Vĩnh Phúc đã phối hợp
với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh
Phúc và chính quyền địa phương cùng
nhau quyên góp tiền bạc, công sức để
xây dựng nhà tình nghĩa tặng nhằm tạo
điều kiện để gia đình ông Nguyễn Khắc
Mai ổn định nơi ăn chốn ở từ đó từng
bước cải thiện cuộc sống.
Quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình
nghĩa cho các hộ nghèo, các gia đình có
hoàn cảnh khó khăn là một trong nhiều
hoạt động xã hội thường xuyên của
Vietcombank Vĩnh Phúc nhằm chung
sức với chính quyền địa phương góp
phần nhỏ bé của mình giúp từng bước
cải thiện đời sống nhân dân trên địa
bàn tỉnh. q
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Vietcombank tài trợ 3 tỷ đồng
xây dựng Trường mầm non
Quơn Long

N

CÔNG CHUẨN – Vietcombank Tiền Giang

gày 22/12/2016, tại
UBND huyện Chợ Gạo,
tỉnh Tiền Giang đã
diễn ra lễ ký kết thỏa
thuận tài trợ An sinh xã
hội trị (ASXH) trị giá 3 tỷ đồng xây
dựng Trường mẫu giáo Quơn Long,
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang giữa
Vietcombank Tiền Giang và UBND
huyện Chợ Gạo. Tham dự buổi lễ, về
phía chính quyền có ông Ngô Hữu
Thuệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
Chợ Gạo; ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch
UBND huyện Chợ Gạo; ông Nguyễn
Phương Toàn – Phó Giám đốc Sở Giáo
dục - Đào tạo tỉnh Tiền Giang; đại diện
Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tiền Giang;
Ban Giám hiệu Trường mầm non
Quơn Long. Về phía Vietcombank có
ông Ngô Minh Nhựt – Bí thư Chi bộ,
Giám đốc Vietcombank Tiền Giang;
bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Giám đốc,
Chủ tịch Công đoàn; Lãnh đạo các
phòng thuộc Vietcombank Tiền Giang
cùng các cơ quan truyền hình, báo
chí địa phương đến dự và đưa tin về
sự kiện.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh
Nhựt - Giám đốc Vietcombank Tiền
Giang cho biết: Việc tài trợ ASXH lần
này nhằm mục đích chung tay góp

sức cùng chính quyền địa phương
vào sự nghiệp phát triển giáo dục
cả nước. Thông qua gói tài trợ,
Vietcombank muốn gửi gắm tình cảm
của mình đến các em nhỏ - những
mầm ươm trí tuệ, những nhân tài
tương lai của đất nước. Dự kiến ngôi
trường sẽ được xây dựng với quy mô
1 trệt 1 lầu trên khuôn viên 2.068m2
gồm 4 phòng học với tổng diện tích
xây dựng 576m2 và các công trình
phụ trợ như nhà xe, sân vườn, nhà
bếp, phòng chơi cho trẻ em với cơ sở
vật chất khang trang, đáp ứng được
nhu cầu bán trú cho hơn 160 trẻ em
trong địa bàn xã. Ngôi trường được
dự toán 5,6 tỷ đồng, trong đó Ngân
sách tỉnh cấp 2,6 tỷ đồng và nguồn tài
trợ ASXH của Vietcombank 3 tỷ đồng.
Thay mặt lãnh đạo địa phương,
ông Ngô Hữu Thuệ - Tỉnh ủy viên,
Bí thư Huyện ủy Chợ Gạo bày tỏ sự
trân trọng và cám ơn đối với sự quan
tâm của CBNV Vietcombank đặc biệt
là Vietcombank Tiền Giang trong
công tác phát triển giáo dục tỉnh nhà
và mong muốn trong thời gian tới
Vietcombank sẽ tiếp tục cùng chính
quyền địa phương chung tay thực
hiện công tác An sinh xã hội trên địa
bàn tỉnh. q

Đại diện Vietcombank và Petrolimex trao quà cho các cháu học sinh trường Tiểu học Pò Tấu

Ảnh: Nguyễn Quang Lương

Vietcombank và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
trao quà ủng hộ học sinh tại xã Chí Viễn,
huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

N

NGUYỄN QUANG LƯƠNG – Vietcombank Nam Hà Nội

hằm tăng cường mối
quan hệ gắn bó giữa
Ngân hàng và Khách
hàng, cũng như thực
hiện Công tác An sinh
xã hội theo truyền thống tốt đẹp
của Viecombank và Petrolimex,
sáng ngày 22/10/2016, tại xã Chí
Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh
Cao Bằng, Vietcombank phối hợp
cùng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
(Petrolimex) tổ chức Lễ trao quà
cho các cháu học sinh trường Mầm
non, Tiểu học và THCS Pò Tấu.
Tham dự buổi lễ về phía
Petrolimex có ông Nguyễn
Quang Kiên – Phó Tổng giám đốc,
ông Nguyễn Bá Tùng – Trưởng
Phòng Tài chính và lãnh đạo các
Phòng, ban của Tập đoàn. Về phía
Vietcombank có ông Nguyễn Đình
Thắng – Giám đốc Vietcombank
Nam Hà Nội; bà Dương Thị Thu
Hà – Phó Trưởng Ban Khách hàng

Ông Nguyễn Quang Kiên – Phó Tổng Giám đốc Petrolimex (thứ 2 từ phải sang) và
ông Nguyễn Đình Thắng – Giám đốc Vietcombank Nam Hà Nội (ngoài cùng bên
phải) trao quà cho Hiệu trưởng các trường
Ảnh: Nguyễn Quang Lương

doanh nghiệp Trụ sở chính, lãnh
đạo huyện Trùng Khánh và lãnh
đạo xã Chí Viễn.
Tại buổi lễ, Petrolimex và
Vietcombank đã trao hơn 455 phần
quà cho các học sinh có hoàn cảnh

khó khăn thuộc 3 trường Mầm non,
Tiểu học và Trung học cơ sở Pò Tấu,
cùng một số trang thiết bị giảng
dạy, phòng máy vi tính cho các
trường.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn
Quang Kiên – Phó Tổng giám đốc
Petrolimex cho biết rất xúc động
được đến thăm và trao quà cho
các cháu học sinh có hoàn cảnh
khó khăn tại địa bàn xã Chí Viễn,
huyện Trùng Khánh. Các hoạt động
An sinh xã hội luôn là trách nhiệm
cũng như truyền thống tốt đẹp
của Petrolimex và Vietcombank,
đồng thời đánh giá cao sự hợp
tác, đồng hành của Vietcombank
trong hoạt động kinh doanh của
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cũng
như trong các công tác xã hội. Hi
vọng trong thời gian tới Petrolimex
và Vietcombank sẽ luôn đồng hành
trong mọi mặt, tăng cường thêm
mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. q
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Vietcombank Phú Tài trao tặng
học bổng cho sinh viên Cao đẳng
và Trung cấp tỉnh Bình Định
LÊ HOÀI NAM – Vietcombank Phú Tài

Vietcombank Nam Bình Dương
trao tặng 15 triệu đồng hỗ trợ
học sinh nghèo vượt khó

V

NGUYỄN THỊ KIM DUNG – Vietcombank Nam Bình Dương

Ông Nguyễn Hữu Long –Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Vietcombank Phú Tài (đứng giữa) trao tượng trưng 15 triệu đồng học bổng cho đại diện Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bình Định

Ảnh: Lê Hoài Nam

N

ằm trong chương trình
An sinh xã hội năm 2016
đã được Tổng giám đốc
Vietcombank phê duyệt,
Vietcombank Phú Tài đã
tiến hành trao tặng học bổng trị giá
70 triệu đồng dành cho sinh viên tại
các Trường Cao đẳng và Trung cấp
trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Tại buổi Lễ chào cờ đầu tiên của
năm học 2016 – 2017 tại Trường
Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình
Định, ông Nguyễn Hữu Long –Phó
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Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Vietcombank Phú Tài đã trao tặng 15
triệu đồng (tương đương 15 suất học
bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng)
cho các sinh viên có hoàn cảnh khó
khăn vượt khó học tốt. Ông Nguyễn
Thanh Hùng – Phó Hiệu trưởng đại
diện cho Ban giám hiệu nhà Trường
đã tiếp nhận phần quà vô cùng ý
nghĩa này.
Trong tháng 10 và tháng 11,
Vietcombank Phú Tài cũng đã triển
khai trao tặng học bổng dành cho

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
tại Trường Cao đẳng Bình Định,
Trường Cao đẳng Y tế Bình Định và
Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn.
Bên cạnh đó, Vietcombank Phú Tài
cũng đã phối hợp với Ban giám hiệu
nhà Trường (thông qua Phòng Công
tác học sinh – sinh viên) triển khai
phát hành Thẻ đồng thương hiệu
Coopmart – Vietcombank, các sản
phẩm Ngân hàng điện tử đến với
sinh viên, thầy cô giáo và CBNV với
kết quả đạt được khá tốt. q

ừa qua, tại trường PTTH
Nguyễn Trãi, thị xã Thuận
An, tỉnh Bình Dương,
Vietcombank Nam Bình
Dương đã tổ chức trao
tặng 15 suất học bổng, mỗi suất trị
giá một triệu đồng cho nhà trường
nhằm hỗ trợ các học sinh nghèo
vượt khó có thêm điều kiện đến
trường.
Đại diện nhà trường, ông Nguyễn
Văn Thành – Hiệu trưởng cùng 15
em học sinh được nhận học bổng
đợt này vô cùng cảm động trước
sự quan tâm sẻ chia trách nhiệm
cộng đồng của Vietcombank Nam
Bình Dương. Lễ trao học bổng được
kết hợp với ngày “Hiến chương nhà
giáo Việt Nam” được tổ chức tại
trường, có sự tham gia của đông
đảo học sinh và thầy cô giáo. Tại
buổi lễ, về phía Vietcombank Nam
Bình Dương, ông Nguyễn Hoài
Phương - Phó Giám đốc cho biết
Vietcombank Nam Bình Dương
sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt
động hỗ trợ giáo dục này vì trách
nhiệm cộng đồng, giúp các em cố
gắng phấn đấu đạt được những
thành tích cao hơn nữa trong
học tập. Thuận An tuy là một địa
bàn kinh tế đầy tiềm năng nhưng
cũng không ít con em công nhân
lao động gặp rất nhiều khó khăn
trong cuộc sống. Xác định đầu
tư cho giáo dục là đầu tư cho
tương lai, trong những năm qua,
Vietcombank Nam Bình Dương
luôn dành kinh phí an sinh xã hội
cho giáo dục, số tiền tài trợ tuy
không nhiều nhưng cũng phần nào
giúp các em trang trải học tập và

Ông Nguyễn Hoài Phương - Phó Giám đốc Vietcombank Nam Bình Dương (bên trái) trao học bổng cho Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thành
Ảnh: Nguyễn Thị Kim Dung

mua sắm thêm sách vở. Đây cũng
là lần thứ ba trong ba năm liên tiếp
Chi nhánh tặng học bổng cho các
trường trên địa bàn với tổng số tiền

là 150 triệu đồng góp phần giúp
các em học trò nghèo vươn lên
trong cuộc sống. q
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Vietcombank Bắc Bình Dương
trao tặng nhà đồng đội nhân ngày 22/12

C

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG – Vietcombank Bắc Bình Dương

Ông Lê Diệp - Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng (bên trái hàng sau) và lãnh đạo NHNN Tp Đà Nẵng trao học bổng cho các em học sinh

Ảnh: Phan Sĩ Đồng

Vietcombank Đà Nẵng
trao học bổng khuyến học

S

PHAN SĨ ĐỒNG –Vietcombank Đà Nẵng

áng ngày 19/12/2016,
Ngân hàng Nhà
nước Tp Đà Nẵng và
Vietcombank Đà Nẵng
đã phối hợp với Hội
Khuyến học thành phố Đà Nẵng
tổ chức trao học bổng Khuyến học
cho các em học sinh hiếu học vượt
khó là con của cán bộ, chiến sĩ các
lực lượng vũ trang. Tại buổi lễ, ông
Lê Diệp - Giám đốc Vietcombank
Đà Nẵng và các lãnh đạo NHNN Tp
Đà Nẵng đã trao 100 suất học bổng
với tổng số tiền 100 triệu đồng cho
64 em học sinh Tiểu học, 19 em học
sinh THCS và 17 em đang theo học
THPT. Đây là những học sinh có
hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ
lực vượt khó, vươn lên học tập tốt,
là con cán bộ, chiến sĩ đang công
tác tại các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy
Quân sự, Bộ chỉ huy BĐBP, Công an
Thành phố và con các Cựu chiến
binh thành phố Đà Nẵng.
Với việc trao học bổng này,
Vietcombank Đà Nẵng mong muốn
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Niềm vui của các em học sinh khi được trao học bổng

chung tay cùng Hội khuyến học
giúp đỡ các em học sinh nghèo
hiếu học, học giỏi có điều kiện học

ùng cả nước hướng về
kỷ niệm lần thứ 72 năm
ngày thành lập Quân
đội Nhân dân Việt Nam
và ngày Quốc phòng
toàn dân (22/12/1944 - 22/12/2016);
Vietcombank Bắc Bình Dương đã
tích cực phối hợp cùng các cấp
chính quyền địa phương đóng góp,
tham gia xây dựng nhà đại đoàn kết,
nhà đồng đội hỗ trợ các cựu chiến
binh, cán bộ đang công tác trong
Quân đội. Đây cũng là một trong
các công tác An sinh xã hội (ASXH)
của Vietcombank Bắc Bình Dương
trong năm 2016; góp phần cùng
cộng đồng chung tay đẩy mạnh thực
hiện các công trình xã hội, tích cực
xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các
hộ nghèo về nhà ở ổn định, an toàn,
từng bước nâng cao mức sống, góp
phần xóa đói, giảm nghèo bền vững
theo chương trình mục tiêu quốc
gia. Qua đó, nâng cao nhận thức của
cán bộ nhân viên về tinh thần “uống
nước nhớ nguồn”, ghi nhớ công lao

Ông Nguyễn Xuân Giang - Giám đốc Vietcombank Bắc Bình Dương (bên trái) tặng
quà cho gia đình ông Dương Tấn Tài tại ấp Phú Thứ, xã Phú An, thị xã Bến Cát
nhân lễ trao nhà ngày 20/12/2016
Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

của các chú, các anh đã hy sinh, cống
hiến công sức, tuổi xuân cho nền an
ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho
đất nước.
Theo chủ trương đó, sáng ngày
20/12/2016, ông Nguyễn Xuân Giang
- Giám đốc, đại diện Vietcombank
Bắc Bình Dương tham dự Lễ trao
nhà đồng đội tại ấp Phú Thứ, xã Phú

Ảnh: Phan Sĩ Đồng

tập trở thành người có ích cho xã
hội, góp phần xây dựng Tp Đà Nẵng
ngày càng tươi đẹp hơn. q

Ông Nguyễn Xuân Giang - Giám đốc Vietcombank Bắc Bình Dương (thứ 4 từ phải sang, hàng thứ ba) cùng với lãnh đạo các cấp địa phương
chụp hình lưu niệm với gia đình ông Lê Văn Nguyệt tại ấp 4, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương ngày 23/12/2016
Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

An, thị xã Bến Cát. Đây là căn nhà
cấp 4 có tổng diện tích xây dựng
81m2, kinh phí xây dựng 117 triệu
đồng, trong đó Vietcombank Bắc
Bình Dương hỗ trợ 30 triệu đồng
từ Quỹ phúc lợi. Căn nhà được trao
cho anh Dương Tấn Tài, dân quân tự
vệ xã Phú An, gia đình anh có hoàn
cảnh khá khó khăn, không có điều
kiện tu sửa để ở. Tiếp đó, sáng ngày
23/12/2016, Vietcombank Bắc Bình
Dương phối hợp cùng Ban vận động
ngày vì người nghèo – Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc huyện Bàu Bàng, UBND
xã Tân Hưng, trao nhà Đại đoàn kết
cho hộ ông Lê Văn Nguyệt tại ấp 4,
xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh
Bình Dương; gia đình ông Nguyệt là
hộ nghèo, vợ chồng ông bà là cựu
chiến binh, con cái đã trưởng thành
nhưng có hoàn cảnh khó khăn, công
việc làm không ổn định, con còn nhỏ
đang độ tuổi đi học, nhà cửa ông bà
hư hỏng nặng, không có khả năng
tu sửa phải ở tạm nhà bà con. Đây là
căn nhà Đại đoàn kết thứ 3 trong kế
hoạch thực hiện chương trình ASXH
trong năm 2016 của Vietcombank
Bắc Bình Dương. Căn nhà cấp 4 có
tổng diện tích xây dựng gần 48m2,
kinh phí xây dựng 65 triệu đồng,
trong đó Vietcombank Bắc Bình
Dương hỗ trợ 50 triệu đồng.
Một mùa Xuân nữa lại về, với hoạt
động ý nghĩa này hy vọng sẽ mang
lại một sinh khí mới đến gia đình
bác Nguyệt, một niềm động viên
đến gia đình anh Tài nói riêng, các
mảnh đời khó khăn trong xã hội
nói chung. Hòa cùng niềm vui của
các gia đình khi nhận được căn nhà
mới khang trang, sạch sẽ; tập thể
Vietcombank Bắc Bình Dương như
nhân đôi được niềm hạnh phúc là
vừa thực hiện công tác ASXH của
Chi nhánh, mà cũng là vừa được
chung tay tạo dựng các công trình
xã hội ở địa phương. q
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Gửi các bạn Vietcombank yêu quý!
KAMI - Hà Nội

C

Phòng giao dịch tại Vietcombank Hoàng Mai

húng mình quen nhau
đã lâu rồi nhỉ, ừm, gần
10 năm. Ngày ấy, chân
ướt chân ráo vào một
Công ty mới toanh, mới
thành lập, khuyến khích chi trả lương
vào tài khoản Vietcombank, vì thế, việc
đầu tiên tớ làm là sở hữu một chiếc thẻ
ở ngay Chi nhánh Thành Công, đường
Láng Hạ. Có lẽ chiếc thẻ như một vận
may nào đó của mình, tớ làm việc
hăng say, sản phẩm của Công ty có
nhiều khách hàng, và thu nhập của tớ
cao hơn những công ty trước đó. Yêu
đời, công việc, tình yêu, cuộc sống suôn
sẻ… Vui nhất khi nghe tiếng “ting ting”,
“tén ten”, “méo meo”… của tin nhắn
lần lượt nối nhau vang lên vào những
ngày chi trả lương thưởng… đồng
nghiệp quay sang nhau cười tươi hơn,
chuyện trò rôm rả hơn…
Trong dòng đời tập nập, vô cùng
nhiều quảng cáo chào mời hấp dẫn, tớ
cũng thử làm thẻ tín dụng, gửi tiền tiết
kiệm, mở tài khoản… ở vài ngân hàng
khác, nhưng sau đó, tớ đóng hết lại. Và
vài năm gần đây, tớ chỉ dùng các dịch
vụ của Vietcombank các bạn thôi. Có lẽ
bởi nhu cầu của tớ đơn giản, thôi thì tối
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ưu về một mối cho dễ “quản lý”, và các
bạn có nhiều dịch vụ tiện ích nổi trội
đáp ứng được điều đó. J
Ngẫm lại, xét cho cùng, những gì
mình làm ra được cũng để mục đích
TIÊU DÙNG – TÍCH LŨY – ĐẦU TƯ –
BẢO HIỂM thôi, tớ thử chia sẻ xem nhé,
bạn có cho tớ thêm lời khuyên nào
không?
Tớ mở tài khoản tiết kiệm tự động,
do đó, vào ngày lương về, ngân hàng
tự trích ra một số tiền từ tài khoản cho
vào sổ tiết kiệm của tớ! Khỏe re, như
có áp lực tích lũy định kỳ, tớ quên đi
chút tài chính dành dụm cho nhu cầu
tương lai mà không phải lích kích nhảy
lên xe ra ngân hàng lấy số, chờ đợi, làm
thủ tục…
Một phần thu nhập tớ sẽ lấy ra để
chi trả sinh hoạt, ăn học, mua sắm…
Cái này thì tớ dùng thẻ ATM / Debit
để rút tiền mặt chi tiêu, hoặc dùng
thẻ thanh toán online, offline luôn.
Đôi khi tài khoản hết tiền mà vẫn cần
chi tiêu đột xuất, tớ sẽ sử dụng thẻ tín
dụng. Thật là tiện khi vay tiền không
cần trả lãi trong cả tháng! Là chủ thẻ
Vietcombank, tớ thường xuyên có ưu
đãi ở các nhà hàng, mua vé máy bay,

mua sắm, cũng tiết kiệm được một
khoản tương đối đấy! Phí duy trì các
thẻ thì siêu rẻ, tớ so sánh chán chê rồi,
bạn Vietcombank của tớ có nhiều đợt
mở thẻ miễn phí, miễn phí thường
niên, tặng tiền hoàn thẻ, phí duy trì thì
quá yêu luôn!
Bạn Vietcombank của tớ còn tiên
phong món tiết kiệm trực tuyến mà tớ
giới thiệu với rất rất nhiều người quen.
Chỉ cần có trình duyệt Internet và vài
thao tác, bạn có thể mở tài khoản với
lãi suất cao, linh hoạt nhiều kỳ gửi. Khi
cần cũng chỉ mất vài phút là tất toán,
còn cho cả tất toán trước thời hạn nữa
chứ, cực kỳ dễ dùng. Thế là, tớ cứ có
những khoản tiết kiệm online nho nhỏ,
lâu lâu cũng thành tấm thành món
đấy chứ…
Nhưng tớ cũng nghe mọi người nói
nhiều rồi, nên có những khoản đầu tư
để tiền được sinh sôi nảy nở, để tiền
của mình được xoay vòng trong nền
kinh tế. Thế là tớ cũng mầy mò tìm
hiểu… Thực ra, hồi xưa tớ cũng thử
chứng khoán chơi kiểu “cò con” đấy,
do không hiểu biết nhiều lắm nên tớ
chỉ có lãi chút xíu không đáng kể. Tớ
vẫn thích, nhưng làm thế nào để tiền
của mình vẫn được đầu tư cho các
công ty ăn nên làm ra mà mình không
mất quá nhiều công sức nghiên cứu
giữa mê trận chứng khoán này???…
Tớ tìm hiểu và ưng luôn bạn quỹ mở
VCBF, hàng tháng trích một khoản nho
nhỏ gọi là đầu tư định kỳ SIP. Tớ gửi
gắm đồng tiền của mình cho những
chuyên gia hàng đầu và tự hào là tiền
của mình cũng đang góp phần vào sự
thành công của các công ty lớn cũng
như các công ty tiềm năng, hy vọng sự
phát triển đang đà đi lên này sẽ cho tớ
một quỹ hưu trí ổn ổn vui vầy tuổi già
sau này. J
Tớ là tuýp người cũng có phần hoài
cổ hay nghĩ ngợi. Cũng thi thoảng
chạy qua đầu ý nghĩ đang yêu đời vậy
thôi, lỡ xấu số bị tai nạn, bệnh tật bất
chợt ta chết thì sao đây? Hay lỡ uỵch
cái, bác sĩ bảo mình bị ung thư thì

mình tính sao… Kiểu kiểu vậy, và lúc
đó nghĩ ngay tới con cái còn nhỏ dại,
tài chính gia đình sẽ lung lay… Dự bị
hơn phòng bị, phòng bị hơn chuẩn bị,
thế nên tớ tự hạn chế rủi ro khi quyết
định kết bạn với VCLI, mua luôn hai gói
Bảo An Thành Tài cho hai con bé bỏng
và gói Bảo An Gia cho người lớn. Như
vậy các con được đảm bảo có tiền ăn
học ít nhất đến khi 22 tuổi, còn tớ thì ít
nhất yên tâm khi bị ung thư giai đoạn
đầu… Trời không thương thì lúc đó
tính xa xa tiếp nữa. J Cảm ơn các bạn
VCLI nhé, các bạn cũng nhiệt tình tư
vấn cho tớ lắm, dịp lễ Tết và sinh nhật,
tớ cũng nhận được thư chúc mừng và
quà từ các bạn, rất vui!
Tớ còn thích cả các công nghệ của
các bạn nữa… Cây ATM và chi nhánh
phủ sóng khắp nơi, ứng dụng tin học
trên web và điện thoại rất hiện đại và
dễ sử dụng. Tớ xài Bankplus thường
xuyên để chuyển khoản nội mạng
nhanh và không mất phí, nạp thẻ điện
thoại chiết khấu cao, thanh toán hóa
đơn và nhiều tính năng khác. Do làm
về công nghệ thông tin nên tớ biết sự
quan trọng của bảo mật, tớ cảm ơn
thư và tin nhắn của các bạn giúp người
dùng trở nên thông minh và cẩn trọng
hơn…
Bạn của tớ, tớ khen bạn nhiều rồi
nhỉ? Tớ muốn nhiều người khen bạn
hơn, thế nên bên cạnh những tiện ích
tuyệt vời, nếu dành cho bạn một phiếu
cải tiến, tớ sẽ chọn dịch vụ khách hàng.
Giao dịch viên chi nhánh vui vẻ, thân
thiện, hiểu rõ sản phẩm để chăm sóc
khách hàng chu đáo, tổng đài hỗ trợ
24/7 luôn có người tiếp nhận thông
tin từ khách hàng, hướng dẫn họ xử lý
tình huống vào những lúc họ thấy cần
tới bạn nhất…
Thư tớ viết hơi dài rồi nhỉ! Tớ dừng
đây, chúc bạn Vietcombank của tớ
luôn là người bạn tin yêu của mọi
người, mang lại niềm tin và sức trẻ như
màu xanh logo thân thiện của bạn
nhé! Yêu bạn!
Thân mến, q

Chất lượng dịch vụ thanh toán
nước ngoài cho các Tổ chức
tại Vietcombank

L

LÊ THỊ HỒNG HUỆ - Hà Nội

à một nhân viên kế toán
của một công ty TNHH
có hoạt động chủ yếu là
nhập khẩu, tôi thường
xuyên phải thực hiện hoạt
động thanh toán nước ngoài tại các
ngân hàng. Tôi đã thực hiện công
việc thanh toán này ở khá nhiều
ngân hàng như: Techcombank,
Vietinbank, Vietcombank… Và sau
một thời gian, tôi lựa chọn trung
thành với Vietcombank. Tôi đã đến
2 chi nhánh của Vietcombank ở
Hà Nội là Vietcobank Ba Đình và
Vietcombank Hoàng Mai để giao
dịch, và tôi nhận thấy những nét
ưu việt về hoạt động thanh toán
nước ngoài cho các tổ chức ở
Vietcombank nói chung và hai chi
nhánh trên nói riêng như sau:

Thứ nhất: Về nghiệp vụ chuyên
môn của giao dịch viên:
Tôi rất ấn tượng với tác phong
làm việc và nghiệp vụ chuyên môn
của giao dịch viên phụ trách phần
thanh toán nước ngoài cho tổ chức
tại Vietcombank. Nếu được kể tên thì
xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chị
Phạm Thị Lê Na - giao dịch viên quầy
số 9 tại Chi nhánh Hoàng Mai – địa
chỉ Tầng 1,2 Tower 1, Times City, 458
Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận
Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tôi nhận thấy
bản thân chị Na là một nhân viên có
chuyên môn khá giỏi, nắm vững các
nghiệp vụ. Hồ sơ, giấy tờ khi xem
xét chị xem rất kĩ, nhằm giảm thiểu
tối đa rủi ro cho các tổ chức. Không
giống như thanh toán trong nước,
việc thanh toán nước ngoài cần
nhiều hồ sơ hơn (bộ hồ sơ bao gồm
hợp đồng ngoại thương, invoice,
packing list, tờ khai hải quan, lệnh
chuyển tiền, đơn mua ngoại tệ, công
văn cam kết hoàn trả hồ sơ…) và việc

thanh toán đòi hỏi độ chính xác cao
hơn. Nếu như bạn thanh toán trong
nước, điền sai tên, sai tài khoản thì
tiền của bạn sẽ không bị mất và sẽ
hoàn lại trong thời gian ngắn. Nhưng
ở việc thanh toán nước ngoài, nếu
không may bạn sai thông tin này,
thì thứ nhất khách hàng nước ngoài
sẽ không nhận được tiền – điều này
ảnh hưởng khá lớn đến uy tín của
bạn với bên khách hàng nước ngoài,
thứ hai số tiền bạn thanh toán nhầm
sẽ quay vòng qua rất nhiều khâu,
nhiều ngân hàng và thời gian tiền
được trả lại khá lâu cộng với số tiền
phí khá lớn. Vì vậy, để đảm bảo lợi ích
cho khách hàng, chị Na luôn kiểm tra
và rà soát hồ sơ rất kỹ, nếu chính xác
thì chị sẽ nhanh chóng thực hiện việc
thanh toán cho tôi, đồng thời, trong
vòng 15 phút tôi cũng sẽ lấy được
luôn các chứng từ ngân hàng (ở một
số ngân hàng khác, thường tôi phải
chờ 40 phút hoặc để ngày hôm sau
quay lại lấy chứng từ).

Thứ hai: Về kinh phí chuyển
khoản:
Phí chuyển khoản ở ngân hàng
Vietcombank rẻ hơn các ngân hàng
khác. Ở Vietcombank phí chuyển
tiền thanh toán nước ngoài là 0,2%
và thêm một khoản phí phát hành
telex là 5,5 USD cố định.
Có thể nói, với việc thanh
toán nước ngoài cho tổ chức
thì hai điều ưu việt trên đã giúp
Vietcombank trở thành người bạn
tin cậy của các doanh nghiệp có
hoạt động xuất nhập khẩu. Một
lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân
thành tới chị Na nói riêng và toàn
thể đội ngũ nhân viên của ngân
hàng Vietcombank đã mang đến
một ngân hàng tốt, hỗ trợ tích cực
cho các doanh nghiệp. q
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Tin tức

Tin tức

Vietcombank Dung Quất
ký Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn
cho Dự án Thủy điện Sơn Tây

N

NGUYỄN CAO TIẾN - Vietcombank Dung Quất

gày 24/11/2016, tại
trụ sở Vietcombank
Dung Quất, đã diễn ra
Lễ ký kết Hợp đồng tín
dụng tài trợ Dự án Nhà
máy Thủy điện Sơn Tây trị giá 357
tỷ đồng giữa Vietcombank Dung
Quất và Công ty TNHH MTV Năng
lượng Sovico – Quảng Ngãi (Sovico
Quảng Ngãi).
Tham dự lễ ký kết, về phía đại
diện của Chủ đầu tư có ông Đồng
Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng giám đốc Công ty CP Đầu
tư Bắc Hà (Đơn vị chủ sở hữu của
Công ty TNHH MTV Năng lượng
Sovico – Quảng Ngãi); ông Triệu
Tiến Dũng – Giám đốc Sovico –
Quảng Ngãi; Về phía khách mời có

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết chụp hình lưu niệm
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Vietcombank Ninh Bình
tài trợ 234 tỷ đồng cho Dự án đầu tư
trạm phát điện tận dụng nhiệt khí dư
VŨ MINH NGỌC – Vietcombank Ninh Bình

Ông Nguyễn Thích – Giám đốc Vietcombank Dung Quất (bên trái) và ông Triệu
Tiến Dũng – Giám đốc Sovico Quảng Ngãi ký kết Hợp đồng tín dụng

Ảnh: Nguyễn Cao Tiến

ông Trần Hồng Kỳ - Chủ nhiệm Dự
án năng lượng tái tạo của Ngân
hàng Thế giới tại Việt Nam. Về phía

Ảnh: Nguyễn Cao Tiến

Vietcombank có ông Bùi Đức Minh
– Phó Trưởng phòng Vốn Tín dụng
Quốc tế Trụ sở chính; ông Nguyễn
Thích – Giám đốc Vietcombank
Dung Quất, cùng đại diện Ban giám
đốc và lãnh đạo các phòng/ban
của hai đơn vị.
Theo nội dung hợp đồng tín
dụng được ký kết, Vietcombank
Dung Quất sẽ cấp khoản tín dụng
trị giá 357 tỷ đồng, thời hạn 144
tháng cho Sovico – Quảng Ngãi
đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện
Sơn Tây tại huyện Sơn Tây, tỉnh
Quảng Ngãi. Dự án có tổng mức
đầu tư 621 tỷ đồng, công suất lắp
máy 18MW, dự kiến sẽ hoàn thành
và bắt đầu phát điện vào tháng
6/2018.
Đặc biệt, Dự án Thủy điện Sơn
Tây là một trong số các dự án thủy
điện nhỏ và vừa đáp ứng đầy đủ
các điều kiện để được tham gia
vào Chương trình phát triển năng
lượng tái tạo do Ngân hàng Thế
giới tài trợ với nguồn vốn 285,6 tỷ
đồng, chiếm 80% vốn vay thương
mại và được Ngân hàng Thế giới
giải ngân cho Chủ đầu tư theo
phương thức bồi hoàn thông qua
Vietcombank, đây là nguồn vốn
với chi phí thấp sẽ giúp Chủ đầu tư
nâng cao hiệu quả dự án.
Công ty TNHH MTV Năng lượng
Sovico – Quảng Ngãi là một Đơn vị
thành viên trong Tập Đoàn Sovico
Holdings - tổ chức có kinh nghiệm,
năng lực tài chính vững mạnh. Sự
hợp tác này sẽ mang lại thành công
và lợi ích cho cả hai bên, thắt chặt
hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp để
hướng đến tương lai phát triển bền
vững. q

N

Lễ ký kết giữa Vietcombank Ninh Bình và Tập đoàn Hoàng Phát Vissai

gày 23/11/2016, tại
tầng 3 Khách sạn
The Vissai – Trụ sở
Văn phòng Tập đoàn
Hoàng Phát Vissai đã
diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng Tín
dụng giữa Vietcombank Ninh Bình
và Tập đoàn Hoàng Phát Vissai.
Tham dự Lễ ký kết, về phía Tập
đoàn Hoàng Phát Vissai có ông
Hoàng Mạnh Trường – Chủ tịch
Tập đoàn; ông Nguyễn Ngọc
Oánh – Tổng giám đốc; ông Lại
Phương Bảo – Phó Tổng giám
đốc Phụ trách Tài chính Tập đoàn
cùng các ông/bà là Tổng giám đốc,
Phó tổng giám đốc đại diện cho
Công ty Vissai Ninh Bình, Vissai
Hà Nam cùng tham dự. Về phía
Vietcombank Ninh Bình có ông

Thái Thăng Long - Giám đốc ; ông
Chu Đình Bình – Phó Giám đốc ;,
một số các Trưởng phòng và cán
bộ phụ trách khách hàng.
Dự án Trạm phát điện tận dụng
nhiệt dư do Tập đoàn xi măng
The Vissai làm chủ đầu tư có quy
mô công suất 10 MW bao gồm 2
tổ máy công suất 3MW và 7MW
được xây dựng lắp đặt tại Nhà máy
xi măng Vissai Ninh Bình – Lô C7,
Cụm công nghiệp Gián Khẩu, xã
Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh
Bình. Trạm phát điện nhiệt khí dư
sử dụng công nghệ lò hơi, bằng
việc tận dụng lại nguồn nhệt khí
thải của nhà máy xi măng để phát
lại điện, dự kiến sẽ được đưa vào
vận hành sử dụng vào năm 2018.
Khi dự án đi vào hoạt động sẽ tiết

Ảnh: Vũ Minh Ngọc

kiệm được 1/3 điện năng tiêu thụ
cho nhà máy xi măng, giảm tải cho
điện lưới quốc gia và giảm thiểu
hiệu ứng nhà kính và giảm phát khí
thải CO2, giảm phát thải bụi ra môi
trường, tuân thủ yêu cầu về “quy
hoạch phát triển công nghiệp xi
măng Việt Nam giai đoạn 20112020 và định hướng đến năm 2030”
đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt.
Với việc ký kết Hợp đồng tín
dụng lần này giữa Vietcombank
Ninh Bình và Tập đoàn The Vissai
đã đánh dấu bước phát triển quan
trọng hướng tới sự hợp tác ngày
càng sâu rộng và toàn diện hơn
nữa trong tương laicủa hai đơn vị.
Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng
Phát Vissai được thành lập ngày
20/2/2004 với tên ban đầu là Công
ty TNHH Đầu tư phát triển thương
mại sản xuất Hoàng Phát. Sau hơn 12
năm thành lập và phát triển, VISSAI
GROUP đang dần trở thành một tập
đoàn kinh tế ngoài quốc doanh, kinh
doanh đa ngành, đa lĩnh vực như:
Sản xuất Xi măng –Kinh doanh Vận
tải đường thủy và đường bộ – Đầu
tư Bất động sản - với ngành nghề
kinh doanh chính là sản xuất xi măng
mang thương hiệu The Vissai. Cho
đến hiện tại, Tập đoàn đã không
ngừng lớn mạnh về tổng tài sản,
nguồn vốn, quy mô và mạng lưới
hoạt động. Công ty đứng vị trí thứ 83
trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân
lớn nhất Việt Nam năm 2015. Từ khi
thành lập đến nay, Tập đoàn Hoàng
Phát Vissai đã tạo công ăn việc làm
cho hàng ngàn lao động, góp phần
tăng thu hàng năm cho Ngân sách
Nhà nước thông qua nộp thuế. q
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Vietcombank Đà Nẵng
ký kết Hợp đồng tín dụng
tài trợ vốn đầu tư Dự án Marriot
NGUYỄN HỮU ĐỨC –Vietcombank Đà Nẵng

N

Đại diện Vietcombank Đà Nẵng và CTCP Địa ốc Foodinco ký Hợp đồng Tín dụng

gày 8/12/2016 tại Trụ
sở Vietcombank Đà
Nẵng đã diễn ra Lễ
ký kết Hợp đồng tín
dụng tài trợ vốn đầu
tư Dự án “Tổ hợp Khách sạn, căn
hộ dịch vụ Marriott và nhà ở để
bán” giữa Vietcombank Đà Nẵng
và CTCP Địa ốc Foodinco thuộc
Tập đoàn Alphanam.
Tham dự Lễ ký kết, về phía
Alphanam và Foodinco có ông
Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Tập
đoàn Alphanam, bà Nguyễn Ngọc
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Ảnh: Phan Sĩ Đồng

Lãnh đạo Vietcombank Đà Nẵng và Tập đoàn Alphanam tại Lễ ký kết

Ảnh: Phan Sĩ Đồng

Mỹ - Tổng giám đốc CTCP Địa ốc
Foodinco; về phía Vietcombank
Đà Nẵng, có ông Lê Diệp - Giám
đốc cùng các ông trong Ban giám
đốc và đại diện Phòng Khách
hàng Doanh nghiệp.
Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê
Diệp cho biết: Vietcombank Đà
Nẵng và Tập đoàn Alphanam đã
có mối quan hệ truyền thống,
đồng hành cùng phát triển trong
nhiều năm qua. Lễ ký kết Hợp
đồng tín dụng tài trợ vốn đầu
tư Dự án “Tổ hợp Khách sạn, căn
hộ dịch vụ Marriott và nhà ở để
bán” giữa CTCP Địa ốc Foodinco
và Vietcombank Đà Nẵng là một
minh chứng cho sự phát triển
hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền
vững, lâu dài, cùng có lợi giữa
hai đơn vị, cùng niềm tin hướng
về tương lai phát triển và thành
công.
Dự án “Tổ hợp Khách sạn, căn
hộ dịch vụ Marriott và nhà ở để
bán” được triển khai xây dựng tại
58 Bạch Đằng ngay bên cầu quay
sông Hàn, một trong những địa
điểm đắc địa nhất thành phố Đà
Nẵng. Đây là dự án bất động sản
lớn với quy mô gồm 224 căn hộ
để bán, cùng 288 phòng khách
sạn và 112 căn hộ phục vụ lưu trú
và đa dạng các dịch vụ tiện ích đi
kèm được quản lý bởi Tập đoàn
Khách sạn quốc tế nổi tiếng của
thế giới Marriott International. Dự
án có tổng mức đầu tư hơn 1.700
tỷ đồng, trong đó Vietcombank
Đà Nẵng tham gia tài trợ hơn
1.050 tỷ đồng (chiếm 60% trong
tổng vốn đầu tư). q

Vietcombank Đà Nẵng tổ chức
giao lưu khách hàng FDI 2016
NGUYỄN HỮU ĐỨC –Vietcombank Đà Nẵng

N

ăm 2016, Vietcombank
Đà Nẵng đã vượt qua
nhiều thử thách và
đạt được kết quả rất
khả quan trong hoạt
động kinh doanh. Thành công
này không chỉ nhờ vào sự nỗ lực
của toàn thể cán bộ nhân viên
Vietcombank Đà Nẵng mà còn
có sự hỗ trợ, đồng hành và gắn
bó của các khách hàng, trong
đó phải kể đến các khách hàng
doanh nghiệp FDI. Trong không
khí chuẩn bị chào đón Giáng sinh
và năm mới 2017, tối 08/12/2016

Ông Yoshitaka Takao – Tổng Giám đốc Vijachip phát biểu tại buổi giao lưu

Ảnh: Phan Sĩ Đồng

Ban giám đốc Vietcombank Đà Nẵng chụp hình lưu niệm với ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ảnh: Phan Sĩ Đồng

tại Novotel Hotel, Vietcombank Đà
Nẵng đã tổ chức buổi gặp gỡ giao
lưu thân mật với khách hàng FDI
(FDI Customer Meeting 2016) với
sự tham dự của hơn 50 khách mời
là khách hàng doanh nghiệp FDI
thân thiết của Chi nhánh. Tham dự
buổi giao lưu còn có sự hiện diện
của ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch
UBND TP Đà Nẵng cùng các đại
diện của Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch
Đầu tư, Ban Quản lý Khu Công
nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng.
Phát biểu chào mừng, ông Lê
Diệp – Giám đốc Vietcombank
Đà Nẵng bày tỏ lòng tri ân đến
khách hàng trong thời gian qua
đã tin tưởng, sử dụng các sản
phẩm dịch vụ của Vietcombank.
Với tinh thần hợp tác cùng phát
triển, Vietcombank Đà Nẵng cam
kết tiếp tục cung cấp cho khách
hàng FDI các gói sản phẩm dịch vụ
ngân hàng chất lượng cao nhất với
nhiều chính sách giá ưu đãi nhất
về lãi suất, phí dịch vụ, tỷ giá…
đáp ứng yêu cầu đa dạng của
khách hàng.
Phát biểu tại buổi giao lưu, ông
Yoshitaka Takao – Tổng giám đốc
Vijachip cho biết Vijachip thiết lập
quan hệ với Vietcombank Đà Nẵng
từ năm 1993 và từ đó đến nay vẫn
chỉ giao dịch với Vietcombank.
Ông đánh giá cao và hài lòng với
chất lượng dịch vụ cũng thái độ
phục vụ chuyên nghiệp của cán bộ
nhân viên Vietcombank.
Buổi giao lưu được tổ chức theo
phong cách thân mật và vui vẻ,
các khách mời có cơ hội được giao
lưu, trao đổi với nhau, đặc biệt với
lãnh đạo các sở ban ngành thành
phố đúng theo tinh thần kết nối
và chia sẻ. q

Số 12/2016

77

Tin tức

Tin tức

Nghiệm thu đề tài KH “Nâng cao chất lượng
kiểm toán nội bộ Vietcombank theo các chuẩn mực
quốc tế về thực hành kiểm toán nội bộ của IIA”
ĐỖ THỊ HẢI ANH – Trung tâm Đào tạo

Ông Nguyễn Danh Lương – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc tặng hoa cho Thạc sĩ Phạm Thanh Huyền – Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội
bộ, Chủ nhiệm đề tài
Ảnh: Đỗ Thị Hải Anh

T

rong những năm gần đây,
các ngân hàng đã không
ngừng mở rộng, đa dạng
hóa các hoạt động kinh
doanh của mình, cùng
với đó những rủi ro trong hoạt
động của hệ thống ngân hàng
cũng có chiều hướng gia tăng.
Do đó, việc thiết lập và vận hành
hiệu quả một hệ thống kiểm soát
nội bộ nhằm giảm thiểu rủi ro là
một nhiệm vụ thiết yếu đối với các
ngân hàng thương mại. Xuất phát
từ thực tiễn trên, Hội đồng quản
trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank) đã giao
cho Thạc sĩ Phạm Thanh Huyền –
Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội
bộ làm Chủ nhiệm đề tài nghiên
cứu: “Nâng cao chất lượng kiểm
toán nội bộ Vietcombank theo các
chuẩn mực quốc tế về thực hành
kiểm toán nội bộ của Hiệp hội kiểm
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toán nội bộ Quốc tế (IIA)” Mã số:
VCB15.02/NCKH. Nội dung chính
của đề tài nhằm nghiên cứu, phân
tích về thông lệ quốc tế tốt nhất,
các chuẩn mực, quy định quốc tế
về kiểm toán nội bộ, khảo sát thực
tế về thực trạng kiểm toán nội
bộ tại các NHTM tại Việt Nam nói
chung và Vietcombank nói riêng,
so sánh, phân tích khoảng cách
giữa thực trạng và các chuẩn mực
quốc tế để từ đó đưa ra các nhóm
giải pháp, kiến nghị nhằm giải
quyết các hạn chế, tồn tại, nâng
cao chất lượng kiểm toán nội bộ, sự
an toàn, lành mạnh, năng lực quản
lý rủi ro và năng lực cạnh tranh của
Vietcombank.
Sau một thời gian nghiên cứu
nghiêm túc và có chiều sâu, nhóm
đề tài của Phòng Kiểm toán nội bộ
đã hoàn thành sản phẩm nghiên
cứu. Được sự đồng ý của Hội đồng

khoa học, ngày 21/12/2016, cơ
quan thường trực Hội đồng khoa
học - Trung tâm đào tạo đã tổ
chức buổi lễ nghiệm thu đề tài. Có
mặt trong buổi lễ nghiệm thu có
các thành viên Hội đồng nghiệm
thu, các khách mời là đại diện các
Phòng Ban: Kiểm tra nội bộ, Kiểm
toán nội bộ, Giám sát hoạt động,
Quản lý rủi ro hoạt động, Thường
trực Hội đồng khoa học và Trung
tâm đào tạo.
Đánh giá về những hạn chế cũng
như những thành công của đề tài
nghiên cứu, Chủ tịch Hội đồng
nghiệm thu - Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Danh Lương thay mặt
Hội đồng kết luận: đề tài đã được
nhóm nghiên cứu tiến hành hết
sức công phu, nghiêm túc với sự
am hiểu sâu về vấn đề nghiên cứu,
kết hợp với việc thu thập thông tin,
tổng hợp số liệu thực tế, khảo sát
điều tra khoa học, rõ ràng, đạt hiệu
quả, chất lượng phân tích, đánh giá
tốt, có giá trị. Các kết quả nghiên
cứu và đề xuất áp dụng của đề tài
có tính khả thi và có thể áp dụng
ngay tại Vietcombank nhằm hoàn
thiện tính hiệu lực, hiệu quả của hệ
thống Kiểm toán nội bộ, góp phần
hoàn thiện bộ máy quản trị rủi ro
và nâng cao năng lực quản trị rủi
ro của ngân hàng. Bên cạnh đó, để
áp dụng vào thực tiễn, nhóm đề tài
cần bổ sung chiến lược phát triển
trọng tâm hệ thống kiểm toán nội
bộ đồng thời đề xuất lộ trình thực
hiện các giải pháp trong ngắn,
trung và dài hạn.
Nhận xét và chấm điểm đề tài
nghiên cứu của Phòng Kiểm toán
nội bộ, Hội đồng nghiệm thu nhất
trí nghiệm thu đề tài và chấm điểm
đề tài đạt loại Giỏi.q

Nghiệm thu Đề tài
nghiên cứu khoa học 2015 – 2016
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

T

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng phòng Quản lý rủi ro thị trường đã đạt loại giỏi của đề tài

rong những năm gần đây
hoạt động kinh doanh
ngoại hối ngày càng
đóng vai trò quan trọng
trong hoạt động của hệ
thống ngân hàng Việt Nam nói
chung và Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam (Vietcombank)
nói riêng. Tuy nhiên, thị trường
phát triển kéo theo sự đa dạng và
phức tạp của các sản phẩm, nghiệp
vụ khiến cho hoạt động quản trị
rủi ro và hoạt động kinh doanh
ngoại hối gặp nhiều khó khăn. Đặc
biệt hơn khi hoạt động quản trị
rủi ro đang được định hướng theo
các tiêu chuẩn và thông lệ quốc
tế (Basel II), việc nâng cấp và hoàn
thiện khung quản lý rủi ro trong đó
có rủi ro ngoại hối (RRNH) là rất cấp
thiết. Xuất phát từ thực tiễn trên,
Hội đồng Quản trị Vietcombank
đã giao cho Thạc sĩ Trần Thị Thu
Hà – Trưởng phòng Quản lý rủi ro

thị trường làm chủ nhiệm Đề tài
nghiên cứu “Ứng dụng phương
pháp giá trị chịu rủi ro (VaR) trong
đo lường rủi ro ngoại hối tại Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam” – Mã số: VCB15.01/NCKH.
Mục tiêu chính của đề tài là
nghiên cứu một cách có hệ thống
các cơ sở lý luận về các phương
pháp VaR trong đo lường RRNH và
thực tiễn việc ứng dụng VaR trong
đo lường RRNH của các NHTM Việt
Nam nói chung và tại Vietcombank
nói riêng, qua đó thấy được những
điểm mạnh, những điểm còn hạn
chế của phương pháp VaR, từ đó đề
xuất các biện phương pháp nâng
cao chất lượng công tác đo lường
RRNH của Vietcombank cũng như
phương pháp VaR mà Vietcombank
đang áp dụng.
Sau một thời gian nghiên cứu hết
sức khẩn trương, nghiêm túc và có
chiều sâu, nhóm đề tài của phòng

Ảnh: TTĐT

Quản lý rủi ro thị trường đã hoàn
thành sản phẩm nghiên cứu. Được
sự đồng ý của Hội đồng khoa học,
ngày 20/12/2016, Hội đồng khoa
học & công nghệ Vietcombank
đã tổ chức buổi lễ nghiệm thu đề
tài. Có mặt trong buổi lễ nghiệm
thu có các thành viên Hội đồng
nghiệm thu được thành lập theo
Quyết định số 1130/QĐ-VCB.HĐQT
ngày 11/10/2016, các khách mời là
đại diện các Phòng Đầu tư, phòng
Kế hoạch và Thường trực Hội đồng
khoa học - Trung tâm đào tạo.
Đánh giá về những hạn chế cũng
như những thành công của đề tài
nghiên cứu, Chủ tịch Hội đồng
nghiệm thu - Phó Tổng Giám đốc
Phạm Thanh Hà thay mặt Hội đồng
nghiệm thu nhận xét rằng mặc dù
đề tài còn có một số hạn chế như:
chưa thực hiện được các phương
pháp đo lường nâng cao, chưa
khảo sát được hoạt động quản trị
rủi ro ngoại hối tại các ngân hàng
trên thế giới, song đề tài thực sự
là một công trình nghiên cứu hết
sức công phu, nghiêm túc với sự
am hiểu sâu về vấn đề nghiên cứu,
kết hợp với việc thu thập thông
tin, tổng hợp số liệu thực tế, khảo
sát điều tra khoa học, rõ ràng đạt
hiệu quả, chất lượng phân tích,
đánh giá tốt, có giá trị. Các kết quả
nghiên cứu và đề xuất áp dụng của
đề tài có tính khả thi và có thể áp
dụng ngay tại Vietcombank nhằm
nâng cao năng lực quản lý rủi ro
ngoại hối và nâng cao chất lượng
phương pháp VaR trong đo lường
rủi ro ngoại hối tại Vietcombank.
Nhận xét và chấm điểm đề tài
nghiên cứu của phòng Quản lý rủi
ro thị trường, Hội đồng nghiệm thu
nhất trí nghiệm thu đề tài và chấm
điểm đề tài đạt loại giỏi. q
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Vietcombank Khánh Hòa ký kết
thỏa thuận hợp tác toàn diện
với Cty CPTM Đầu tư P.H Nha Trang
LÊ THỊ HỒNG HẠNH – Vietcombank Khánh Hòa

Ông Lương Phan Sảng - Giám đốc Vietcombank Khánh Hòa (bên phải) và ông Trần Anh Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại đầu tư
P.H Nha Trang ký thỏa thuận hợp tác toàn diện
Ảnh: Lê Thị Hồng Hạnh

N

gày 17/12/2016, tại
Khách sạn Diamond
Bay - số 20 Trần Phú thành phố Nha Trang
- tỉnh Khánh Hòa đã
diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác
toàn diện giữa Vietcombank Khánh
Hòa và Công ty Cổ phần Thương mại
Đầu tư P.H Nha Trang - Chủ đầu tư dự
án Chung cư xã hội P.H Nha Trang.
Tại buổi lễ có sự hiện diện của ông
Lê Thanh Quang - UVTW Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy; ông Đỗ Đức Duy - Thứ
trưởng Bộ Xây dựng; ông Đào Công
Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Khánh Hòa. Ngoài ra, còn có sự hiện
diện của lãnh đạo Ngân hàng Nhà
nước - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
và các ông, bà là đại diện của các Cơ
quan ban ngành tại Trung ương và
địa phương, các cơ quan báo, đài và
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truyền thông.
Dự án Chung cư xã hội P.H Nha
Trang có tổng vốn đầu tư dự án hơn
1.000 tỷ đồng là một trong những
dự án đang có sức hút lớn đối với thị
trường bất động sản tại Nha Trang
khi tạo ra sự khác biệt bằng việc
đầu tư vào phân khúc thị trường
nhà ở dành cho người có thu nhập
thấp. Dự án được khởi công tháng
8/2016 và dự kiến bàn giao nhà vào
tháng 6/2019. Khi hoàn thành, dự
án sẽ cung cấp ra thị trường khoảng
1.094 căn hộ nhà ở xã hội, 78 căn hộ
nhà ở thương mại với mức giá khá
cạnh tranh đi kèm với những tiện
nghi hỗ trợ khá hiện đại và đầy đủ
như: bể bơi trong nhà, nhà giữ trẻ,
phòng tập gym, khu sinh hoạt cộng
đồng,… Theo thỏa thuận đã được ký
kết Vietcombank Khánh Hòa sẽ tài

trợ khoảng 450 tỷ đồng vốn vay đầu
tư xây dựng dự án và thực hiện bảo
lãnh với giá trị khoảng 200 tỷ đồng.
Đồng thời, Vietcombank Khánh Hòa
cũng sẽ là ngân hàng duy nhất cung
cấp các dịch vụ tổng thể cho dự án
và cho vay đối với các khách hàng
có nhu cầu vay vốn để mua căn hộ
với những gói vay ưu đãi phù hợp
với khả năng tài chính của nhiều đối
tượng khách hàng. Với việc ký kết
thỏa thuận hợp tác toàn diện lần này,
cả hai bên đều đã thể hiện tính nhân
văn trong mục đích kinh doanh của
mình, cùng chung tay xây mái ấm
cho những người có thu nhập thấp
và tiếp tục khẳng định vai trò trách
nhiệm của hai doanh nghiệp lớn
trong thực hiện các chủ trương, chính
sách của tỉnh Khánh Hòa về việc phát
triển nhà ở, góp phần vào sự phát
triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh
Hòa nói chung và việc thực hiện các
chương trình an sinh xã hội nói riêng.
Công ty cổ phần thương mại đầu
tư P.H Nha Trang là đơn vị thứ 4 mà
Vietcombank Khánh Hòa đã ký kết
thỏa thuận hợp tác toàn diện trong
gần 1 năm qua. Việc ký kết các thỏa
thuận hợp tác với các đối tác lớn trên
các lĩnh vực khác nhau cho thấy sự
đa dạng trong định hướng phát triển
khách hàng của Vietcombank Khánh
Hòa đặc biệt là phát triển khách hàng
bán buôn, từ đó tạo kênh mới để đẩy
mạnh việc phát triển bán lẻ. Với sự
kiện lần này, Vietcombank Khánh Hòa
tiếp tục cho thấy sự chuyên nghiệp
trong dịch vụ mà Vietcombank mang
đến cho khách hàng đồng thời ngày
càng khẳng định vị thế của thương
hiệu Vietcombank trên địa bàn
Khánh Hòa. q

Ông Phan Viết Phong – Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2016

Ảnh: Nguyễn Xuân Dũng

Vietcombank Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị
khách hàng thân thiết năm 2016

N

NGUYỄN XUÂN DŨNG –Vietcombank Hà Tĩnh

gày 16/12/2016, tại
khách sạn BMC thành
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà
Tĩnh, Vietcombank Hà
Tĩnh đã tổ chức Hội
nghị khách hàng thân thiết năm
2016 với sự tham dự của gần 200
khách hàng tổ chức, cá nhân đại
diện cho hơn 173.000 khách hàng
đang có quan hệ giao dịch tại Chi
nhánh.
Hội nghị vinh dự đón các đồng
chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh gồm:
ông Lê Đình Sơn – UVTW Đảng, Bí
thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
ông Đặng Quốc Khánh – UV Dự
khuyết BCH Trung ương Đảng,
Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh cùng Lãnh đạo Đảng ủy khối
doanh nghiệp, Giám đốc Ngân
hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh. Về
phía Vietcombank có ông Nguyễn
Danh Lương – Ủy viên HĐQT, Phó

Tổng giám đốc cùng lãnh đạo một
số phòng/ban của Trụ sở chính và
Giám đốc một số chi nhánh lân cận.
Trong không khí chào đón giáng
sinh, chào đón Xuân mới, với chủ
đề, thông điệp “Hòa âm khát vọng”,
ông Phan Viết Phong – Giám đốc
Vietcombank Hà Tĩnh đã nêu lên
một số kết quả mà Vietcombank
đạt được trong thời gian qua đồng
thời tin tưởng rằng, cùng với sự
đồng hành, gắn bó của quý khách
hàng, sự ủng hộ của các cấp lãnh
đạo, Vietcombank Hà Tĩnh tiếp tục
đồng hành, sẵn sàng chia sẻ với
khách hàng, cùng hướng tới khát
vọng mới, vì sự phát triển đi lên của
chính doanh nghiệp chúng ta, trở
thành động lực cho sự phát triển
kinh tế tỉnh nhà.
Phát biểu tại Hội nghị, ông
Nguyễn Danh Lương – UV HĐQT,
Phó Tổng giám đốc Vietcombank

bày tỏ: Vietcombank hết sức trân
trọng những tình cảm quý báu mà
quý khách hàng đã gắn bó, đồng
hành với Vietcombank trong thời
gian qua và gửi lời tri ân sâu sắc
đến các khách hàng thân thiết có
mặt trong Hội nghị này. Với mục
tiêu trở thành Ngân hàng hàng đầu
tại Việt Nam, Vietcombank cam kết
trong thời gian tới sẽ tiếp tục cung
cấp các sản phẩm dịch vụ đảm bảo
chất lượng cao nhất, phục vụ quý
khách hàng tốt nhất.
Luôn xác định lấy khách hàng
làm trọng tâm trong mục tiêu
hướng tới phát triển bền vững,
Hội nghị đã tạo sự tin tưởng, gắn
bó và ủng hộ của quý khách hàng.
Vietcombank Hà Tĩnh mong muốn
tiếp tục đón nhận sự hợp tác, kết
nối của các khách hàng, đối tác
truyền thống để cùng nhau gặt hái
thành công. q
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Tổ chức chúc mừng các cán bộ
là bộ đội chuyển ngành đang công tác
tại TSC nhân kỷ niệm ngày 22/12

N

LÊ HỒNG QUANG

gày 22/12/2016, tại
Hà Nội, nhân dịp kỷ
niệm 72 năm ngày
thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam
(22/12/1944 – 22/12/2016) và 27
năm ngày hội Quốc phòng toàn
dân (22/12/1989 – 22/12/2016),
Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức
gặp mặt chúc mừng các cán bộ là
bộ đội chuyển ngành đang công
tác tại Trụ sở chính (TSC), các cán
bộ có thân nhân là liệt sỹ và cán
bộ, chiến sỹ tự vệ có thành tích
xuất sắc năm 2016. Tới tham dự
buổi gặp mặt có ông Phạm Quang
Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng
giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy (BCH)

Các đại biểu và các cựu chiến binh chúc mừng ngày 22/12
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Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank chúc
mừng các cựu chiến binh nhân ngày 22/12
Ảnh: Lê Hồng Quang

quân sự Vietcombank; ông Nguyễn
Danh Lương - Ủy viên HĐQT, Phó
Tổng giám đốc; bà Lê Thị Hoa - Ủy

Ảnh: Lê Hồng Quang

viên HĐQT; ông Nguyễn Mạnh
Hùng - Ủy viên HĐQT; ông Phạm
Mạnh Thắng – Phó Tổng giám đốc;
bà Đinh Thị Thái – Phó Tổng giám
đốc; ông Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư
Thường trực Đảng ủy; bà Phùng
Nguyễn Hải Yến – Kế toán trưởng;
ông Hà Trung Chính – Phó Trưởng
BCH quân sự Vietcombank; đại diện
một số phòng/ban TSC cùng các
cựu chiến binh, các cán bộ có thân
nhân là liệt sỹ và cán bộ, chiến sỹ tự
vệ có thành tích xuất sắc năm 2016.
Đây là hoạt động thường niên
được Vietcombank tổ chức nhằm
ôn lại truyền thống Quân đội nhân
dân Việt Nam và Ngày hội Quốc
phòng toàn dân. Hiện nay, tại TSC
Vietcombank có hàng chục cán
bộ là bộ đội chuyển ngành đang
công tác, cùng nhiều cán bộ là con
liệt sỹ. Tham gia vào công tác quốc
phòng, hoạt động tự vệ cũng được
Vietcombank quan tâm cùng với
Quận đội Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong
công tác giữ yên trật tự trị an, an
ninh quốc phòng trong nhiều năm
qua. Tri ân truyền thống Quân đội
nhân dân, hàng năm, Vietcombank
cũng dành nhiều tỷ đồng xây nhà
tình nghĩa, nuôi dưỡng Bà mẹ Việt
Nam Anh hùng, thăm hỏi thương
binh, các gia đình chính sách trên
tinh thần uống nước nhớ nguồn và
trách nhiệm đối với an sinh xã hội
của mình. Nhân dịp này, ông Phạm
Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy,
Tổng giám đốc đã chúc các cán bộ
cựu chiến binh sức khỏe dồi dào,
giữ vững tinh thần của Bộ đội Cụ Hồ
trên mọi mặt trận chiến đấu cũng
như sản xuất, kinh doanh. q

Thượng tá Nguyễn Thanh Quân - Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm (thứ 4 từ phải sang) tiếp đoàn Vietcombank

Ảnh: Lê Hồng Quang

Vietcombank chúc mừng
Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm

N

NGUYỄN HỒNG PHÚ - TSC

gày 21/12/2016, tại
Hội trường Ban Chỉ
huy (BCH) quân sự
quận Hoàn Kiếm,
Ban Chỉ huy quân sự
Vietcombank cùng các đoàn thể đã
đến thăm và tặng quà BCH quân sự
quận Hoàn Kiếm nhân dịp kỷ niệm
72 năm Ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam (22/12/1944 –
22/12/2016) và 27 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn dân (22/12/1989
– 22/12/2016). Thay mặt BCH quân
sự Vietcombank, đồng chí Hà Trung

Chính - Phó trưởng BCH đã ghi nhận
những giúp đỡ tận tình mà BCH
quân sự quận Hoàn Kiếm giành cho
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam trong những năm qua. Thay
mặt BCH quân sự quận Hoàn Kiếm,
Thượng tá Nguyễn Thanh Quân Chính trị viên và Trung tá Chu Tiến
Sơn - Chính trị viên phó tiếp đón
đoàn. Tại buổi gặp mặt, Thượng tá
Nguyễn Thanh Quân đã tóm tắt
một số nhiệm vụ cốt lõi trong công
tác Quốc phòng an ninh trên địa
bàn quận Hoàn Kiếm và thủ đô Hà

Nội năm 2016 và những năm tiếp
theo, trong đó có sự đóng góp của
lực lượng tự vệ Vietcombank. Cũng
dịp này, đồng chí Hà Trung Chính
điểm qua những thuận lợi và khó
khăn trong hoạt động kinh doanh
tại Vietcombank, đồng thời cho biết
nhiệm vụ công tác Quốc phòng - An
ninh hiện nay vẫn được Đảng uỷ,
Ban lãnh đạo Vietcombank thường
xuyên quan tâm và đề nghị BCH
quân sự quận Hoàn Kiếm quan tâm
giúp đỡ để công tác này ngày một
tốt hơn.
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Đảng ủy Vietcombank
tổ chức Lớp Bồi dưỡng Lý luận
Chính trị cho 78 Đảng viên mới
DUY THANH

T

rong các ngày
23&24/11/2016, tại
Trụ sở chính 198 Trần
Quang Khải, Hoàn Kiếm,
Hà Nội, Đảng bộ Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam (Vietcombank) đã phối hợp
với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ
khai mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức
về Đảng CS cho 78 đảng viên mới
thuộc Đảng bộ Vietcombank. Tới dự
có đồng chí (đ/c) Mai Yến Nga – Phó
Vụ trưởng Vụ Lý luận Ban Tuyên
giáo TƯ; đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí
thư Thường trực Đảng ủy cùng các
đ/c lãnh đạo, cán bộ các Ban của
Đảng ủy Vietcombank và 78 đảng
viên mới.
Phát biểu khai giảng lớp học,
đ/c Vũ Tiến Duật khẳng định bồi

Lớp học đi thực tế tại ATK Định Hóa – Thái Nguyên
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dưỡng lý luận chính trị là quy định
của Đảng, là cơ hội để các đảng
viên mới được trang bị những kiến
thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa
Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
và những đường lối, chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội trong thời
kỳ mới. Khóa học sẽ giúp các đảng
viên mới nâng cao nhận thức chính
trị, nhận thức đúng đắn về Đảng,
đồng thời xác định rõ trách nhiệm,
không ngừng phấn đấu học tập
trong công tác.
Tại lớp học,Ts. Mai Yến Nga – Phó
Vụ trưởng Vụ Lý luận, Ban Tuyên
giáo TW cùng Ths. Ngô Thị Thiết –
Phó Chánh văn phòng Trung tâm
Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy khối
DNTW đã truyền đạt các kiến thức
về: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư

Đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai
mạc lớp học
Ảnh: Duy Thanh

Ảnh: Duy Thanh

tưởng kim chỉ nam cho hành động
cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa
Xã hội và hướng đi lên Chủ nghĩa
Xã hội ở Việt Nam; Phát triển Giáo
dục & Đào tạo, Khoa học & Công
nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng
cường quốc phòng, an ninh, triển
khai các hoạt động đối ngoại, chủ
động và tích cực hội nhập quốc tế;
Đường lối và chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội; Phát huy dân chủ
xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân, do
nhân dân và vì nhân dân.
Ngày 25/11/2016, lớp học đã đi
thực tế về nguồn tại Khu di tích lịch
sử An toàn khu (ATK) Định Hóa, Thái
Nguyên và Khu di tích lịch sử Tân
Trào, Tuyên Quang.
Như vậy, trong năm 2016 Đảng
bộ Vietcombank đã tổ chức được 2
lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành
cho đảng viên mới vào tháng 4 và
tháng 11/2016. q

Vietcombank Hải Dương
tổ chức Lễ Trưởng thành Đoàn
và Chương trình về nguồn

T

Công đoàn Trụ sở
chính tổ chức giải
bóng bàn mở rộng
LÊ HƯNG

HOÀNG VÂN – Vietcombank Hải Dương

hực hiện chương trình
Đoàn và công tác thanh
niên năm 2016, ngày
19/11/2016, Đoàn cơ sở
Vietcombank Hải Dương
đã tổ chức Lễ Trưởng thành Đoàn
viên cho các đoàn viên sinh năm
1980, 1981 tại chi nhánh. Buổi Lễ
Trưởng thành Đoàn được diễn ra
trong không khí trang trọng, thân
mật với sự tham gia của đồng chí
Nguyễn Thị Thu Hương - Uỷ viên
BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp
tỉnh Hải Dương, Bí thư Đoàn khối
doanh nghiệp Tỉnh; đồng chí
Nguyễn Thị Thêu - Bí thư Đảng uỷ,
Giám đốc Vietcombank Hải Dương
cùng các đồng chí trong Đảng uỷ,
Ban giám đốc và đông đảo đoàn
viên thanh niên. Thế hệ các đồng chí
đoàn viên sinh năm 1980, 1981 đã
gắn bó với Đoàn cơ sở Vietcombank
Hải Dương ngay từ khi thành lập
chi nhánh, các đồng chí chính là lực
lượng nòng cốt trong phong trào
Đoàn và công tác thanh niên ngay
từ buổi đầu thành lập Đoàn cơ sở,

đến nay nhiều đồng chí giữ chức vụ
lãnh đạo chủ chốt tại Vietcombank
Hải Dương.
Buồi chiều cùng ngày, Đoàn cơ
sở Vietcombank Hải Dương đã tổ
chức chương trình về nguồn thăm
Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn
Lương Bằng - cố Phó Chủ tịch nước,
cố Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc
gia Việt Nam tại xã Thanh Tùng,
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
Tại đây, Đoàn đã dâng hương tưởng
niệm đồng chí Nguyễn Lương
Bằng; thực hiện công tác an sinh xã
hội với các hoạt động: trao 5 suất
quà cho 5 gia đình có hoàn cảnh
khó khăn tại xã Thanh Tùng, huyện
Thanh Miện, và dọn vệ sinh làm đẹp
cảnh quan môi trường xung quanh
nhà tưởng niệm. Chương trình về
nguồn của Đoàn cơ sở Vietcombank
Hải Dương đã để lại những hình
ảnh đẹp trong lòng của tất cả các
đoàn viên tham dự và ghi lại những
dấu ấn tốt đẹp về nét đẹp Nhân văn
trong nét văn hoá Vietcombank với
người dân nơi đây. q

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với đoàn viên Đoàn cơ sở Vietcombank Hải Dương tại Nhà tưởng niệm đ/c
Nguyễn Lương Bằng
Ảnh: Hoàng Vân

Ông Trần Phúc Cường – Phó Chủ tịch thường trực Công
đoàn Vietcombank (thứ 5 từ trái sang) cùng đại diện
Công đoàn TSC trao giải cho các vận động viên tham
gia Giải bóng bàn Trụ sở chính mở rộng năm 2016
Ảnh: Lê Hưng

N

hằm tăng cường tinh
thần đoàn kết trong
nội bộ hệ thống, sáng
ngày 10/12/2016, tại
Câu lạc bộ Thanh niên
- số 1 Tăng Bạt Hổ - Hà Nội, Công
đoàn Trụ sở chính Vietcombank đã
tổ chức Giải bóng bàn Trụ sở chính
mở rộng năm 2016 với sự tham gia
của các thành viên câu lạc bộ bóng
bàn TSC và một số chi nhánh khu
vực lân cận Hà Nội.
Với thể thức đấu loại theo vòng
bảng, các vận động viên đã thể hiện
sự quyết liệt trong thi đấu. Kỹ thuật
điêu luyện trong xử lý các pha bóng
khó và tinh thần thi đấu không biết
mệt mỏi, các vận động viên đã cống
hiến cho khán giả những pha bóng
đẹp mắt, ấn tượng.
Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã
trao các giải đôi Nam gồm: 1 giải
Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba; các giải
đôi Nam Nữ gồm:1 giải Nhất, 1 giải
Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.
Giải bóng bàn Trụ sở chính mở
rộng năm 2016 đã thành công tốt
đẹp, tạo cơ hội cho các cán bộ giao
lưu, nâng cao sức khỏe, thắt chặt
tình thần đoàn kết và phấn đấu
hết mình để hoàn thành nhiệm vụ
được giao. q
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Tin tức

Tin tức
“Vũ điệu Giáng sinh” là một trong
những hoạt động nhằm nâng cao
đời sống văn hóa tinh thần của cán
bộ nhân viên TSC. Mặc dù, trong
thời gian cuối năm 2016 với nhiều
công việc cần hoàn thành kịp tiến
độ nhưng các tổ công đoàn đã rất
nhiệt tình tham gia hoạt động được
Ban phong trào – Công đoàn CS TSC
phát động và tổ chức.
Cuộc thi đôi nhảy đẹp mang tên
“Vũ điệu Giáng sinh” được tổ chức
nhân dịp đón mừng Giáng sinh
và chào năm mới 2017 với các đôi
nhảy có sự kết hợp khá đa dạng:
Có những đôi nhảy đều là cán bộ
Vietcombank, có đôi nhảy kết hợp

Cảm nhận về cuộc thi, Kiện tướng
Quốc gia DanceSport Nguyễn Trọng
Nhã Uyên – Trưởng ban giám khảo
Cuộc thi nhận xét: các đôi nhảy đã
có những bước nhảy rất đúng về kỹ
thuật, đẹp về hình thể, phong phú
về ý tưởng và sáng tạo trong xử lý
tình huống.
Với sự cống hiến hết mình của các
thí sinh, Cuộc thi thực sự đã mang
đến những giây phút rất thú vị, ấn
tượng về một đêm “Vũ điệu Giáng
sinh” rực rỡ.
Kết quả, Ban giám khảo đã chọn
ra 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba
cùng 5 giải Khuyến khích như danh
sách dưới đây:

giữa cán bộ Vietcombank và cán bộ
ngoài Vietcombank, đặc biệt có đôi
nhảy là vợ chồng.
Đêm thi đã diễn ra có lúc sôi động
của vũ điệu la tinh, có lúc sâu lắng
của điệu van chậm, có lúc lại bí hiểm
của vũ điệu Ấn Độ, có lúc lại vui tươi
khỏe khoắn cùng vũ điệu cha cha
được các đôi nhảy lồng ghép vào
các câu chuyện kể về nàng Lọ Lem,
về tình yêu, về cuộc sống… Mỗi
đôi nhảy chỉ thể hiện tối đa trong
3 phút nhưng họ đã cho thấy sự
đầu tư rất chu đáo về trang phục,
về biên đạo, âm nhạc, hóa trang để
được “cháy” hết mình sau những giờ
làm việc căng thẳng.
TT

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên trái) trao giải Nhất cho cặp thí sinh Phạm Thanh Thủy – Nguyễn Đăng Tiến

Ảnh: Lê Hồng Quang

Cuộc thi “Vũ điệu Giáng sinh”
thành công tốt đẹp

T

Đơn vị
Văn phòng Đảng Đoàn
Trung tâm Thanh toán
Phòng Vốn tín dụng Quốc tế
Công ty dược PMG
Văn phòng Công đoàn
Bạn nhảy ngoài Vietcombank
Hợp tác chiến lược
Tổng hợp chế độ kế toán
Văn phòng
Bạn nhảy ngoài Vietcombank
Văn phòng
Bạn nhảy ngoài Vietcombank
Trung tâm thẻ
Trung tâm thẻ
Phòng Công nợ (chồng)
Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (vợ)
Phòng Tác nghiệp kinh doanh vốn
Phòng Dịch vụ tài khoản khách hàng
Trung tâm Dịch vụ khách hàng (vợ)
C49 Bộ Công an (chồng)
Phòng Quản lý rủi ro thị trường
Ngân hàng Công thương Trung Quốc

Giải
Nhất

Nhì

Ba

Khuyến
khích

LÊ HỒNG QUANG

ối ngày 23/12/2016, tại Trụ
sở 198 Trần Quang Khải,
Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công
đoàn cơ sở Trụ sở chính
Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam (Vietcombank)
đã tổ chức thành công cuộc thi “Vũ
điệu Giáng sinh” dành cho các đôi
nhảy đẹp. Tới dự có ông Vũ Tiến
Duật – Phó Bí thư Thường trực; bà
Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng
giám đốc; bà Trương Lệ Hiền –
Trưởng Ban kiểm soát; bà Đinh Thị
Bích Hằng – Phó Chủ tịch CĐCS Trụ
sở chính (TSC); bà Vũ Thị Ngọc Dung
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Bà Đinh Thị Bích Hằng – Phó Chủ tịch CĐCS TSC (thứ 2 từ phải sang) trao giải Nhì cho 2 cặp thí sinh

Ảnh: Lê Hồng Quang

Cặp thí sinh
Phạm Thanh Thủy
1
Nguyễn Đăng Tiến
Kiều Thu Trang
2
Đoàn Ngọc Nam
Lê Thị Thùy Linh
3
Thái Sơn
Lê Thị Ngọc Mai
4
Ken Inoue
Vũ Thu Hoài
5
Phạm Hoàng Anh
Nguyễn Thùy Trinh
6
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Song Ninh
7
Cao Hoàng Lan Anh
Hoàng Hải
8
Hồ Thu Thảo
Võ Chí Thanh
9
Kiều Thu Hà
Nguyễn Thị Hồng Nhung
10
Trần Văn Lương
Nguyễn Thu Bình
11
Nguyễn Tiến Huy

Số 12/2016

Ban giám khảo và toàn cảnh Cuộc thi

Ảnh: Lê Hồng Quang

– Trưởng ban Nữ công CĐCS TSC;
ông Dương Bảo Trung – Phó Bí thư
Đoàn TN Vietcombank; ông Phạm
Nhật Thắng – Bí thư Đoàn cơ sở TSC
cùng 11 đôi thí sinh dự thi đến từ
các phòng/ban/trung tâm và đông
đảo đoàn viên CĐ, đoàn viên TN TSC
đến chứng kiến và cổ vũ.
Phát biểu khai mạc Cuộc thi, bà
Đinh Thị Bích Hằng – Phó Chủ tịch
CĐCS TSC đã đánh giá rất cao tinh
thần hoat động của các tổ công
đoàn TSC trong thời gian ngắn đã
nỗ lực tập luyện và vẫn hoàn thành
tốt công việc chuyên môn. Cuộc thi

Bà Vũ Thị Ngọc Dung – Giám đốc VCC, Trưởng Ban nữ công CĐCS TSC (ngoài cùng bên phải) và ông Phạm Nhật
Thắng – Bí thư Đoàn TN TSC (ngoài cùng bên trái) trao giải Ba cho 3 cặp thí sinh
Ảnh: Lê Hồng Quang

Kiện tướng Quốc gia Dance Sport Nguyễn Trọng Nhã Uyên – Trưởng ban giám khảo
(thứ 5 từ phải sang) và bà Nguyễn Đỗ Hồng Anh – Phó Bí thư Đoàn TN TSC (thứ 6 từ
phải sang) trao giải Khuyến khích cho 5 cặp thí sinh
Ảnh: Lê Hồng Quang
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Thăm lại

trường xưa
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG – Vietcombank Bắc Bình Dương

Mùa Hiến chương lại về, cả nước đang hướng về những người Thầy, người Cô với lòng tri ân và
kính trọng, đó là truyền thống “Tôn sư trọng đạo” mà thầy và trò bao thế hệ của nền giáo dục
Việt Nam luôn giữ gìn và phát huy. Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 11, Lễ kỷ niệm chúc mừng
ngày Nhà giáo Việt Nam được các trường học khắp mọi miền đất nước tổ chức trang nghiêm, vui
tươi; hòa cùng đó là các hoạt động phong trào của học sinh, sinh viên diễn ra sôi nổi nhằm hưởng
ứng mừng sự kiện trọng đại này.

S

Về lại trường xưa
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Ảnh: CTV

áng nay, trong không
khí háo hức của ngày
20/11/2016, tôi trở
về thăm trường cũ,
Trường Trung học Cơ

Số 12/2016

sở Chánh Phú Hòa, nơi mà đến
nay tôi đã là một cựu học sinh của
trường được gần 30 năm. Đến dự
Lễ hôm nay là một vinh dự lớn
trong tôi, thứ nhất là đến với tư

cách đại diện Vietcombank Bắc
Bình Dương đến chúc mừng Lễ
nhà giáo với nhà trường; thứ hai
là về trường với tư cách một cựu
học sinh của trường. Tôi thật sự vui
mừng và xúc động khi được gặp lại
thầy, cô cũ và được sống lại những
ký ức đẹp nhất của tuổi thơ; của
những bình hoa muôn sắc các em
hăng say thi đua nhau cắm như
học trò chúng tôi ngày trước, của
những tờ báo tường chắt lọc từng
nét bút, đường thơ như gửi gắm tất
cả tấm lòng thành kính của học trò
chúng em với các bậc thầy cô đã
không quản ngại bao khó khăn của
đời thường luôn vững bước trên
bục giảng để dìu dắt chúng em
nên người.
Thời tuổi học trò là kỷ niệm vui
hay buồn, ai may mắn có một thời
tuổi thơ trọn vẹn, ai chẳng may
phải trải qua một chuỗi ngày bất
hạnh của thời trẻ trâu, dù thế nào
thì có lẽ kỷ niệm về tuổi học trò là
những ký ức đọng lại sâu sắc nhất
trong mỗi con người. Kỷ niệm đó
không khó để diễn tả bằng giấy
mực, vì nó rất đỗi đơn sơ, bình dị;
như phấn trắng bảng đen, như cây
phượng vĩ sân trường, như tờ báo
tường cùng nhau thức trắng cả
đêm để trang hoàng sao cho đẹp;
như đi trễ hay không thuộc bài ắt

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, đại diện Vietcombank Bắc Bình Dương (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại diện lãnh
đạo Trường THCS Chánh Phú Hòa nhân Lễ ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016
Ảnh: CTV

sẽ bị phạt thôi,… và biết bao nhiêu
là kỷ niệm của học trò, nói đến đã
hình dung ra để ký ức lại ùa về. Đơn
sơ là vậy, giản dị là vậy, nhưng khó
lắm để chúng em có thể diễn tả hết
nỗi ân tình của thầy cô đã giành
cho bao thế hệ học sinh. Dù là một
kỷ niệm được thầy cô khen hay bị
phạt, dù đã từng là học trò xuất sắc
hay lưu ban, nhưng với chúng em
quãng thời gian ấy, tuổi học trò ấy
có thể xem đó là gói hành trang để
mỗi người trưởng thành, để thành
công hơn, hay để mạnh mẽ đứng
lên nếu chẳng may vấp ngã trên
đường đời.
Tôi cũng như các thế học trò, xin
bày tỏ lòng tri ân của chúng em
đến các Quý Thầy, Cô, những người
lái đò trên dòng sông tri thức, đã
tận tụy ngày đêm qua từng trang
giáo án, dạy dỗ, gắng công đưa
chúng em qua mỗi chuyến đò,
tiến gần hơn với chân trời tri thức.

Nhân đây, tôi cũng xin kính gửi
lời cảm ơn chân thành nhất đến
các anh, chị hiện là đồng nghiệp
tại Vietcombank, các anh, chị
không theo ngành giảng dạy nơi
nhà trường; nhưng các anh, chị là
người thầy người cô đã từng dìu
dắt, hướng dẫn tôi khi mới chập
chững bước vào nghề, chắp cho tôi
ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết với
ngành ngân hàng hơn. Đồng kính
chúc tất cả các Quý Thầy, Cô thật
nhiều sức khỏe; các bạn bè đang
theo ngành giáo dục, các anh, chị
là những người đồng nghiệp đã
dìu dắt tôi được nhiều thành công,
nhiều nhiệt huyết; để cống hiến
tiếp tục với sự nghiệp trồng người.
Tôi, cũng như tuổi trẻ Vietcombank
Bắc Bình Dương sẽ ra sức phấn đấu,
nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ;
phát huy tinh thần xung kích, tình
nguyện của cán bộ công nhân viên,
người lao động; tiếp sức cùng các

Báo tường “Người lái đò” kỷ niệm Ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam
Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

em học sinh thân yêu, cùng xã hội
vun đắp những mầm xanh của đất
nước; sẻ chia, đóng góp nhiều hơn
nữa trong công tác An sinh xã hội
của Vietcombank Bắc Bình Dương;
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. q
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Văn hóa

Kỷ niệm 40 năm Vietcombank Hải Phòng

Vietcombank Hải Phòng

nơi tình yêu bắt đầu
PHẠM THÙY ANH – Vietcombank Hải Phòng

Một ngày đầu tháng mười, thời tiết thu mát dịu nhè nhẹ, đó là ngày tôi bước đến với Vietcombank. Hành lý
mang theo là sự lo lắng, hồi hộp và những suy nghĩ vẩn vơ: “không biết mọi người có ưa mình không nhỉ? nếu
mà bị ghét, bị soi thì chán lắm đây…” hàng tỷ những câu hỏi trong đầu.

Ư

Cán bộ nhân viên Phòng Kế toán Vietcombank Hải Phòng

ớc mơ được làm việc,
cống hiến sức mình
cho Vietcombank đã
trong tôi từ khi còn
trên giảng đường đại
học. Giờ đây đã thành hiện thực
càng làm tôi hồi hộp hơn. Tòa nhà
Vietcombank Hải Phòng tại 275
Lạch Tray khang trang, hiện đại
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hiện ra, tôi theo sự huớng dẫn của
lễ tân lên phòng hành chính rồi
được chị quản lý nhân sự dẫn đến
nơi làm việc của mình. Khi bước
vào phòng, mọi người đều nở nụ
cười chào đón tôi, khiến mọi suy
nghĩ nặng nề lúc trước tan biến
hết. Sau màn giới thiệu chào hỏi,
biết tôi rụt rè, bỡ ngỡ các chị dí

dỏm trêu tôi và còn tận tình chỉ
bảo giúp tôi làm quen với các anh
chị đồng nghiệp, môi trường làm
việc làm lòng tôi nhẹ nhàng hơn,
tâm lý thoải mái hơn với suy nghĩ:
“mọi người đâu có khó như mình
tưởng, không phải là những bà
chằn ma cũ bắt nạt ma mới như tôi
hình dung mà là những gương mặt
bà mặt giời trên cả tuyệt vời”. Vì thế
mà tôi nhanh chóng hòa nhập với
công việc, mỗi ngày trôi qua tôi
học hỏi được rất nhiều từ các anh
chị đồng nghiệp không chỉ những
kiến thức chuyên môn nghiệp vụ
mà còn cả những kĩ năng trong
giao tiếp và xử lý tình huống.
Thật may mắn và tự hào khi
có mặt trong hàng ngũ cán
bộ nhân viên Vietcombank khi
Vietcombank Hải Phòng tròn 40
năm tuổi. 40 năm đã đi qua, biết
bao các thế hệ đã công hiến, giữ
gìn để có được Vietcombank Hải
Phòng như ngày hôm nay. Được
xem lại những hình ảnh, phóng
sự, tài liệu về Vietcombank Hải
Phòng 40 năm ngày ấy và bây
giờ, càng làm tôi thêm tự hào và
tin tưởng những nỗ lực của mỗi
cán bộ nhân viên Vietcombank
Hải Phòng trong chặng đường đã
trải qua. Thành lập và chính thức
đi vào hoạt động vào hoàn cảnh
đất nước đang chìm trong nghèo

khó sau chiến tranh với nền kinh
tế tập trung quan liêu bao cấp,
Vietcombank Hải Phòng tập trung
vào thế mạnh thanh toán quốc tế
cho doanh nghiệp xuất khẩu, làm
nhiệm vụ nhận hàng nhập khẩu,
cho vay mua hàng loạt tàu biển…
hoạt động của chi nhánh đã góp
phần đưa tăng trưởng xuất nhập
khẩu thành phố xứng tầm là một
trong những thành phố Cảng lớn
nhất đất nước giai đoạn này. Theo
thời gian, hòa nhập với sự đổi
mới, phát triển kinh tế đất nước,
Vietcombank Hải Phòng ngày càng
khẳng định vị thế của mình trong
sự tin tưởng, yêu mến, gắn bó của
khách hàng trong nước và quốc
tế, xứng đáng là Ngân hàng tiên
phong trong lĩnh vực công nghệ
và có chất lượng dịch vụ hàng
đầu trên địa bàn Hải Phòng. Cùng
với sự vận động và phát triển của
Vietcombank, mỗi chúng tôi –
thành viên Vietcombank Hải Phòng
cần luôn nỗ lực, cố gắng và phấn
đấu nhiều hơn nữa. Thế hệ trước ra
đi thế hệ sau tiếp nối, sự phát triển
được lập trình xuyên suốt như một
sợi chỉ hồng điểm tô thương hiệu
Vietcombank ngày càng tỏa sáng.
Nếu có ai hỏi lý do yêu mến
và gắn bó với nơi này thì đơn
giản đó là văn hóa và con người
Vietcombank đã gắn kết mỗi
thành viên chúng tôi lại với nhau.
Vietcombank Hải Phòng – nơi
không chỉ cho chúng tôi một công
việc mà còn chính là ngôi nhà thứ
hai luôn ấm áp tình người, nơi cho
chúng tôi sự yêu thương, quan tâm
và chia sẻ, giúp chúng tôi trưởng
thành thêm mỗi ngày.
Cần một khoảng thời gian đủ dài
để hiểu và nảy sinh tình cảm với ai
đó xa lạ nhưng đối với tôi thời gian
tôi đến với Vietcombank không dài
nhưng đủ để tôi bắt đầu một tình
yêu trọn vẹn và chân thành.
Mong lắm mỗi sớm mai để được
đến với Vietcombank Hải Phòng
thân yêu! q

PHẠM THANH ĐÔNG - Vietcombank Hải Phòng

Ngôi nhà ước mơ
MỪNG vui sao, một sớm thu
NGÂN nga tin báo, em nay đỗ rồi
HÀNG phượng vĩ bỗng reo cười
NGOẠI thương năm ấy, vụt thành ước mơ
THƯƠNG từ khi mới sinh viên
CHI tâm bao quản, sớm khuya luyện rèn
NHÁNH bán lẻ, nhánh bán buôn
HẢI cảng thương mại lẫy lừng vang danh
PHÒNG thi tề tựu anh tài
BỐN phương hội tụ về đây một ngày
MƯƠI câu trắc nghiệm, đôi vòng vấn tin
MÙA tuyển dụng hết, tin vui báo về
XUÂN nay đổi mới, sẵn sàng
CHUNG tay xây dựng mái nhà Viet Com
NIỀM nở, chu đáo, tận tâm
TIN cậy, chuẩn mực, hành trang vào nghề
VỮNG vàng nghiệp vụ chuyên môn
TƯƠNG trợ gắn bó, nghiệp Đoàn tin yêu
LAI xuân, lai vượng, vững bền tiến lên.
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Văn hóa

Kỷ niệm 40 năm Vietcombank Hải Phòng
NGUYỄN THỊ THANH - Vietcombank Hải Phòng

Căng gió
Bốn mươi năm rồi em biết không?
Là bấy nhiêu mùa phượng qua trút lá
Hoa đỏ đẹp lạ ấm tình người và biển cả
Nắng chan hoà trên mái tóc xanh

Anh nhớ… dáng em trong tà áo dài đẹp vậy
Là màu xanh của đất, của trời
Mắt em vui, nụ cười rạng rỡ
Khi em tiếp mời những vị khách của chúng ta

Bốn mươi năm rồi anh nhớ Vietcombank
Bởi chúng mình quen nhau khi bước chân vào chốn ấy
Nơi mầm yêu bắt đầu nảy lên… sức sống trỗi dậy
Nơi cho ta một chốn đi về

Bốn mươi năm chặng đường đi đầy chông gai và nắng gió
Có lúc mưa giông, có lúc bão bùng
Rèn chí luyện tài, vững vàng tay lái
Bởi Vietcombank khao khát đổi mới mình
Không chỉ có anh, có em
Mà mỗi thuỷ thủ trên con tàu ấy
Chung sức cùng nhau, vun đắp tháng ngày
Con thuyền căng gió, vươn tới những bờ xa…

PHẠM THỊ TRỌNG, HOÀNG TRẦN NGỌC HUY
Vietcombank Hải Phòng

Tự hào Vietcombank Hải Phòng
Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng
Cho bao lắng đọng một lòng yêu thương
Công sức trải khắp đoạn trường
Gian nan vất vả con đường đi lên,
Từ “Phòng Ngoại Hối” mang tên
Dần dần vững mạnh đã thêm việc làm.
Hàng xuất nhập khẩu rộn ràng
Ngoại tệ phục vụ chiến trường nhiều hơn.
Ngoại hối gắn kết Ngoại thương,
Chung tay góp sức con đường đấu tranh.
Chống Mỹ cứu nước cần nhanh,
“Ngân hàng Cảng” vẫn vươn mình đứng lên.
Chức năng nhiệm vụ lớn thêm.
Cùng dân đất Cảng chung niềm lo toan.
Sau ngày chiến thắng vẻ vang,
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Toàn dân nước Việt hân hoan đón mừng,
“Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng”
Tên được gọi lại cho cùng chức danh
Ngân hàng tiến bước càng nhanh,
Đến nay đội ngũ vươn mình đi xa.
Ngày càng thơm ngát hương hoa,
Việc làm, sức trẻ chung hòa tiến lên.
“Vietcombank” mãi xứng tên
Ngân hàng uy tín, vững bền Việt Nam.
Đội ngũ sánh bước vẻ vang
Xứng danh thế giới: Ngân hàng tin yêu.
Mừng vui xin chúc đôi điều
Tiến xa mãi mãi với nhiều đổi thay.
Cùng cả thế giới chung tay
Cho toàn nhân loại dựng xây mạnh giàu.

Số 12/2016

93

Cảm nhận

Văn hóa

Kỷ niệm 40 năm Vietcombank Hải Phòng

LƯƠNG THANH TÚ - Vietcombank Hải Phòng

Tâm sự cùng em
Em hỏi anh, anh làm nghề gì vậy?
Mà sao anh chẳng có chút thời gian
Ở bên em mà nặng những tính toan
Tuy rất gần mà lại như xa cách.
Em ơi em làm sao cho em hiểu
Việc anh làm: Xây đắp những ước mơ
Xây đắp những công trình, dự án nên thơ
Cùng doanh nghiệp dựng xây, phát triển.
Việc anh làm em sẽ chẳng thích đâu
Chẳng mộng mơ, chỉ suốt ngày tính toán
Đối tượng của anh là công trình, dự án
Thường trực ngoài đường, vất vả, gian nan.
Việc của anh là tín dụng ngân hàng
Đi từ sớm, về khi đèn đường sáng
Doanh số, rủi ro, chỉ tiêu hàng tháng
Nghĩ đến em lòng anh vẫn vững vàng.
Đừng trách anh sao không đến thăm em
Nhìn bạn bè luôn có người sóng bước
Dù đó là điều anh cũng luôn ao ước
Nhưng nơi đây công việc cứ bộn bề.
Vì mọi người anh làm việc say mê
Khi em hiểu sẽ yêu anh hơn nhỉ
Thời gian anh không bao giờ phung phí
Bên Ngân hàng, bên nợ yêu em.

VŨ THÚY HẰNG - Vietcombank Hải Phòng

Niềm tin Vietcombank
Là trái tim – mái nhà chung
Niềm tin nhân ái – nhịp cùng tương lai
Ngôi sao tỏa sáng sớm mai
Vietcombank – một tượng đài tin yêu
Thời gian gấp kín sớm chiều
Ngày qua đọng lại rất nhiều niềm vui
Thăng trầm lạm phát đẩy lui
Nguồn cơn “nợ xấu” quyết vùi hố sâu.
Kinh doanh – Tín dụng – Cung cầu
Tăng trưởng, đổi mới đi đầu ngành ngân (hàng)
Tuổi trẻ lĩnh hội chuyên cần
Tinh thông nghiệp vụ - góp phần dựng xây.
Như là nhựa dưỡng cho cây
Hoạt động văn thể đong đầy công năng
Chất – Công việc – Chỉ số tăng
Tiền hàng hợp tác kinh doanh mạnh giàu.
Trái tim nhân nghĩa là đây
Vietcombank – mái nhà đầy niềm tin
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Văn hóa

Kỷ niệm 40 năm Vietcombank Hải Phòng

HOÀNG THỊ ANH PHƯƠNG
Vietcombank Hải Phòng

Đôi lời với anh
Xin lỗi anh em vẫn thường về muộn
Đèn ngoài đường đã thắp sáng từ lâu
Những bữa cơm luôn vội vàng tất bật
Để tóc anh thêm sợi bạc trên đầu.
Xin lỗi anh lúc nào em cũng bận
Nào doanh nghiệp, nào lương, nào dịch vụ khách hàng.
Ngồi bên anh vẫn bộn bề công việc
Lời yêu thương đôi lúc cũng vội vàng.
Với con số khô khan em không được quyền nhầm lẫn
Giữ vững niềm tin với tất cả khách hàng
Cùng doanh nghiệp thành công-Vietcombank chung bước
Và em vẫn là em - cô gái Ngân hàng.
Hải Phòng, 17.11.2016
Hoàng Thị Anh Phương- PGD Ngô Quyền
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HOÀNG ĐẢO

Mái ấm Vietcombank
Tôi lại về Vietcombank vào chốn xuân
Gặp những ánh mắt vui tươi và những nụ cười dễ mến.
Bao âu lo tuổi già như tan biến.
Buâng khuâng nhớ lại ngày xưa:
Mái ấm Vietcombank sao da diết thế,
Hiểu sâu từ “Mái Ấm” thú vị biết bao nhiêu?
Ta còn nhớ như in và nhớ rất nhiều,
Cái buổi ta dắt những đồng tiền đi vào trận tuyến,
Cùng ngồi với ta trên xe tới Trường Sơn thẳng tiến.
Cao hứng ta cho nó bay thẳng tới không trung,
Chui vào lòng địch lấy gậy ông đập lưng ông.
Một cách đánh mà ông cha ta vẫn thường dùng,
Ta chiến thắng bằng trí tuệ, trở thành anh hùng.
Hôm nay giở những trang sử vàng còn chưa ráo mực,
Ta lại cùng nhau bước lên phía trước,
Mắt càng trong hoen, trí sáng láng hơn.
Khi bạn bè đánh giá đúng về mình,
Để hướng tới những gì ta mong muốn.
*
* *
Tôi về đây với Vietcombank,
Mái Ấm tình thương trọn vẹn.

HOÀNG ĐẢO

Lắng nghe em hát

Tặng chị Trương Thị Thúy Nga –
Phó Tổng giám đốc,
Giám đốc Vietcombank Hồ Chí Minh
Em hát bài ca
Mùa Thu Hà Nội
Ngọt ngào giọng Huế
Đậm đà tình thương
Rạt rào nhạc Trịnh
Âm vang đến trường
Lặng nghe em hát
Lòng sao vấn vương;
*
* *
Em hát
Hà Nội_Huế_Sài Gòn
Ba cây từ một cội
Hát tặng trai Hà Nội
Nặng Nghĩa tình thân thương
*
* *
Mảnh mai em gánh
35 năm quá khứ hào hùng
Cùng 50 năm đến một đỉnh chung
Tất cả
“Vì Việt Nam thịnh vượng”
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Văn hóa

NGUYỄN LÊ BẢO MINH – Vietcombank Đà Lạt

HUY KHOA – Vietcombank Huế

Hội nghị khách hàng

Sắc màu

Nắng chiều óng ả tơ vương
Vietcombank đó thân thương đón chào
Môi xinh nở nụ hồng đào
“Chào anh! Chào chị! Mời vào sảnh trong”

Yêu sao màu áo Vietcom
Xanh màu truyền thống mãi còn khắc ghi
Thu, Đông quá độ Xuân thì
Hạ về nắng hạn cớ gì bạc phai
Áo dài duyên dáng nắng mai
Dịu dàng nét đẹp nào ai sánh bằng
Khách đi khách đến vui lòng
Màu xanh thắm đọng hòa đồng dân cư.

Rộn ràng điệu múa xoay vòng
Giọng ca lời hát vang trong gió chiều
Ân tình cùng những thương yêu
Thông qua văn nghệ bao điều gửi trao
Ngày xuân ấm áp biết bao
Tri ân khách quý, đón chào tân niên
Chung vai, hợp sức vững bền
Hữu giao, đoàn kết nối liền vòng tay

NGUYỄN KHOA HUY – Vietcombank Huế

Gửi lời hẹn ước
Chào em cô gái Ngân hàng
Vietcom duyên dáng điệu đàng kiêu sa
Nụ cười thân thiện chan hòa
Nhẹ nhàng thưa dạ đó là của em
Gặp em như đã thân quen
Nghĩa tình gắn bó đan xen tuyệt vời
Ra về anh nhớ nụ cười
Nhớ đôi ánh mắt nói lời tri ân
Sáng ra, ta cứ bần thần
Hẹn em ta hẹn mùa xuân ta về
Thu, Đông, Xuân, Hạ bộn bề
Gửi lời hẹn ước sớm về bên em...

Cùng nhau góp sức dựng xây
Quê hương giàu mạnh, đất này ghi danh
Đồng hành phát triển thật nhanh
Quy mô mở rộng, Vietcombank mọi miền
Tiết kiệm, kiều hối, vay tiền
Nâng cao dịch vụ, khách hiền kết giao
Nụ cười niềm nở môi chào
Văn hóa, thương hiệu, tự hào Vietcombank
Lộc non xanh biếc trên cành
Chào xuân Đinh Dậu chân thành tri ân
Phúc – Khang – Vượng – Phát – Bình An
Cầu cho nhân thế vui xuân thái hòa!

Dưới nắng mai
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Văn hóa

NGUYỄN LÊ BẢO MINH – Vietcombank Đà Lạt

Giao mùa
Gió mùa se sắt báo tin
Heo may qua phố trong tim rộn ràng
Thu ơi, mượn chút nắng vàng
Tơ trời buông xuống vắt ngang lưng đồi

Tháng năm êm ả dần trôi
Mùa qua lối cũ, tình tôi muộn màng
Bao chiều thương nhớ vương mang
Bóng hình ngày cũ võ vàng người xưa

Tìm trong nỗi nhớ giao mùa
Dấu yêu ngày ấy đường mưa tôi về
Những chiều nắng tắt triền đê
Khói lam thấp thoáng bên hè, mái hiên

Mùa ơi! Kí ức gọi tên
Thắp lên ngọn lửa bình yên tôi tìm
Tìm trong năm tháng lặng im
Thu nào lưu luyến nỗi niềm gửi trao.
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TRẦN KINH TẾ

Vun trồng niềm tin
Ngân hàng trong Top đứng đầu
Thường xuyên kết nối nhịp cầu kinh doanh
Nông thôn tiếp cận thị thành
Đồng vốn tín dụng tốc hành đến dân
Thương trường không kể xa, gần
Kinh doanh đúng luật, ngại ngần gì đâu
Công ty, doanh nghiệp đứng đầu
Hay là đứng cuối… cần câu vẫn dài
Đồng vốn không phân biệt ai
Sử dụng: một để thành hai đi liền
Đồng tiền là Phật, là Tiên
Cộng đồng thượng đế ba miền hát ca
Vietcombank của chúng ta
Tốp đầu trong khối đúng là không sai
Thực thi đầy đủ chế tài
An toàn, hiệu quả sánh vai cộng đồng
Bốn mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông
Bốn mùa thượng đế vun trồng niềm tin./.
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Hộp thư bạn đọc

T

rong tháng 12/2016, 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:
Nguyễn Thị Thùy Dung (Vietcombank Bắc Bình
Dương); Nguyễn Thu Thảo (Vietcombank Hưng Yên);
Nguyễn Minh Tới (Vietcombank Bình Dương); Lê Hoài Nam
(Vietcombank Phú Tài); Nguyễn Khoa Huy (Vietcombank Huế);
P. Hợp tác Chiến lược, Trung tâm đào tạo, Phạm Thị Thanh
Thủy, Đỗ Thị Hải Anh (TSC); Bùi Minh Kính (Vietcombank Đắk
Lắk); Nguyễn Lê Bảo Minh (Vietcombank Đà Lạt); Nguyễn
Quang Lương (Vietcombank Nam Hà Nội); Nguyễn Thị
Thanh, Lương Thanh Tú, Vũ Thúy Hằng, Đặng Thị Thu Trang,
Phạm Thị Trọng, Hoàng Trần Ngọc Huy, Hoàng Thị Anh
Phương, Nguyễn Thị Thanh, Phạm Thanh Đông, Vũ Thị Thu
Nga, Phạm Thùy Anh (Vietcombank Hải Phòng); Nguyễn Cao
Tiến (Vietcombank Dung Quất); Hồ Hữu Tấn (Vietcombank
Kiên Giang); Vũ Minh Ngọc (Vietcombank Ninh Bình); Hoàng
Vân (Vietcombank Hải Dương); Châu Diễm (Vietcombank
Bến Tre); Nguyễn Đình Nam (Vietcombank Lào Cai); Nguyễn
Thị Thái Hà (Vietcombank Sở giao dịch); Nguyễn Ngọc
Điệp (Vietcombank Tân Định); Hồ Xuân Tiến (Vietcombank
Huế); Nguyễn Hữu Đức (Vietcombank Đà Nẵng); Lục Linh
Chi (Vietcombank Lạng Sơn); Võ Xuân Nam (Vietcombank
Biên Hòa); Nguyễn Thị Kim Dung (Vietcombank Nam Bình

Dương); Lê Thị Minh Thoa, Nguyễn Đăng Lâm (Vietcombank
Quảng Ngãi); Lê Thị Hồng Hạnh (Vietcombank Khánh Hòa);
Công Chuẩn (Vietcombank Tiền Giang); Trần Thị Hồng Minh
(Vietcombank Gia Lai); Nguyễn Xuân Dũng (Vietcombank Hà
Tĩnh); Nguyễn Xuân Văn (Vietcombank Phú Yên); Trần Kinh
Tế, Nguyễn Khải Minh, Lê Thị Hồng Huệ, Hoàng Đảo, Kami
(Hà Nội)…
Ban biên tập mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ nhiều hơn
nữa từ các bạn đọc, cộng tác viên trong việc cung cấp tin, bài, ảnh
gửi về để đăng tải trên Thông tin Vietcombank. Các tin, bài, ảnh
chưa đăng Ban biên tập sẽ nghiên cứu sử dụng trong các số tiếp
theo. Mọi tin, bài, ảnh xin gửi về:
Đường thư:

n Ban Biên tập Thông tin Vietcombank - Phòng QHCC Trụ

sở chính
Tầng 19, tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải,
Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đường Email:

n vcbnews.ho@vietcombank.com.vn

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

BAN BIÊN TẬP THÔNG TIN VIETCOMBANK

Lưu ý

H

iện 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:
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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

