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Thưa Quý độc giả
Tháng 3 này, chúng ta hân hoan đón chào ngày Quốc tế Phụ 

nữ 8/3. Với một ngân hàng vững mạnh, có vị thế hàng đầu, đi tiên 
phong và là điển hình trong nhiều hoạt động như Vietcombank, gần 
8.000 nữ cán bộ trên 14.000 cán bộ nhân viên toàn ngân hàng đã 
có những đóng góp quan trọng vào sự thành công của Vietcombank 
ngày hôm nay. Các nữ cán bộ Vietcombank luôn nhiệt huyết cống 
hiến, kiên trì, mềm mỏng vượt qua mọi khó khăn để không chỉ hoàn 
thành tốt sứ mệnh phát triển Vietcombank - ngôi nhà chung của 
chúng ta - mà còn xây dựng hạnh phúc cho tổ ấm mỗi người. 

Trong số này, Chung NIỀM TIN xin dành nhiều nội dung về 
những hoạt động của toàn hệ thống Vietcombank nhân dịp 8/3, 
những tình cảm của các đấng mày râu dành cho một nửa xinh đẹp 
của thế giới. “Yêu là luôn đẹp trong mắt nhau” là bộ ảnh đoạt giải Đặc 
biệt trong cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh sẽ mang đến cho độc 
giả những góc nhìn sống động, hóm hỉnh về phụ nữ Vietcombank 
nói chung và phòng Quan hệ Công chúng nói riêng. Những con số kỉ 
lục về phụ nữ trên thế giới, hình ảnh người vợ trong thơ ca, hay cảm 
xúc về những cô gái Vietcombank qua góc nhìn của cánh mày râu sẽ 
mang đến cho Quý độc giả những lăng kính thú vị về phụ nữ.

Tháng Ba này, dư âm Tết vẫn còn đọng lại qua những hành trình 
chinh phục, khám phá vẻ đẹp con người, thiên nhiên khắp mọi miền 
đất nước. Tháng Ba này, Hà Nội nhuộm muôn sắc màu với hoa lá 
đẹp rực rỡ mà thi vị lẫn trong lảng bảng lớp mưa xuân còn vương 
vấn… Cụm bài Văn hóa chắc chắn sẽ mang đến cho Quý độc giả 
những cảm xúc đặc biệt về Tháng Ba.

Những hoạt động quan trọng của lãnh đạo Vietcombank cũng 
như các chi nhánh sẽ tiếp tục được cập nhật, để mang đến cho Quý 
độc giả cái nhìn toàn diện về một Vietcombank đang phát triển vững 
chắc từng ngày từng giờ, khắc tên mình là ngân hàng đứng đầu Việt 
Nam, vươn xa trong khu vực.  

Xin kính chúc Quý độc giả luôn Mạnh khỏe, Hạnh phúc và Thành 
công, với niềm tin vào một tương lai vững chắc cùng Vietcombank!

Ban biên tập
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TIÊU ĐIỂM

Vững bước tiên phong
“Chuyển đổi, hiệu quả, bền vững”

Lãnh đạo cấp cao của Chính phủ 
chúc Tết Vietcombank:

NGÀY 2/2/2017 (MÙNG 6 TẾT ĐINH DẬU), NGÀY LÀM 
VIỆC ĐẦU TIÊN CỦA NĂM MỚI, NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI 
THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) VINH DỰ ĐƯỢC ĐÓN 
TIẾP CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CẤP CAO CỦA ĐẢNG, 
CHÍNH PHỦ, NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW 
ĐẾN THĂM VÀ CHÚC TẾT TẠI VIETCOMBANK. CHƯƠNG 
TRÌNH ĐƯỢC TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN VỚI ĐIỂM CẦU 
CHÍNH TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VÀ NHIỀU ĐIỂM CẦU TẠI CÁC 
CHI NHÁNH VIETCOMBANK TRÊN TOÀN QUỐC, ĐỒNG 
THỜI ĐƯỢC TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP TRÊN TRANG WEB 
WWW.VIETCOMBANK.COM.VN

BÀI: LÊ HƯNG - ẢNH: Đức Nam

Đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng 
Chính phủ phát biểu chúc Tết tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên 

Vietcombank.  
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Năm 2020, Vietcombank phấn đấu 
trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam

Phát biểu chào mừng các đồng chí lãnh đạo 
cấp cao và các vị khách quý, đ/c Nghiêm Xuân 
Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã báo 
cáo một số thành tựu nổi bật mà Vietcombank 
đạt được thời gian qua với sự tăng trưởng 
ấn tượng, thiết lập đỉnh cao mới trong nhiều 
lĩnh vực kinh doanh quan trọng như tín dụng, 
nguồn vốn, tổng tài sản, lợi nhuận. Năm 2016, 
Vietcombank là ngân hàng đầu tiên xử lý toàn 
bộ nợ xấu tại VAMC trước thời hạn 3 năm, là 
ngân hàng duy nhất đưa nợ xấu về cùng một sổ 
và là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong 
các TCTD tại Việt Nam, đóng góp cho ngân sách 
nhà nước gần 5.000 tỷ đồng. “Với những kết 

quả đạt được, bên cạnh sự 
quyết tâm đổi mới của Ban 
lãnh đạo, sự nỗ lực đồng lòng 
đoàn kết, quyết tâm cao của 
toàn hệ thống còn là sự quan 
tâm chỉ đạo sát sao của Chính 
phủ, NHNN và Đảng ủy Khối 
DNTW” - đ/c Nghiêm Xuân 
Thành khẳng định.

“Vietcombank đã đề ra 
tầm nhìn, mục tiêu chiến lược 
đến năm 2020 là trở thành 
ngân hàng số 1 Việt Nam, 1 
trong 300 tập đoàn tài chính 
ngân hàng lớn nhất toàn 
cầu và được quản trị rủi ro 
theo các thông lệ quốc tế tốt 
nhất. Ngay trong năm 2017, 

Vietcombank đã đề ra phương châm “Chuyển 
đổi, hiệu quả, bền vững”, trước mắt hội nhập 
với ngân hàng trong khu vực, tiến tới hội nhập 
với ngân hàng quốc tế. Đó là những tham vọng 
lớn lao cùng những thách thức lớn. Song với 
nền tảng đã đạt được, đặc biệt với truyền thống 
hơn 50 năm cùng sự nỗ lực, quyết tâm, toàn hệ 
thống Vietcombank khẳng định sẽ tiếp tục đoàn 
kết, đồng lòng với tinh thần trách nhiệm cao 
nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, tầm 
nhìn mà Chính phủ và ngành Ngân hàng đã giao 
cho” - đ/c Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Vietcombank đóng góp quan trọng 
cho phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu chúc Tết nhân dịp năm mới, Phó 
Thủ tướng Vương Đình Huệ đã biểu dương 
những thành tựu mà tập thể lãnh đạo và CBNV, 
NLĐ Vietcombank đạt được trong thời gian 
qua với những nỗ lực mang tính bứt phá, đạt và 
vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng, 
trở thành đơn vị đi đầu ngành ngân hàng trong 
việc nộp ngân sách nhà nước cũng như tích cực 
chung tay cùng Chính phủ, ngành Ngân hàng và 
các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh 
xã hội, có những đóng góp lớn cùng ngành Ngân 
hàng triển khai hiệu quả chính sách tiền tệ và 
chính sách tài khóa năm 2016. Phó Thủ tướng 
đánh giá cao vai trò của Vietcombank với việc 
thực hiện thành công mục tiêu kép trong năm 
2016 đó là góp phần quan trọng giảm mặt bằng 

lãi suất cho nền kinh tế, đồng thời triển khai 
kinh doanh hiệu quả để trở thành ngân hàng 
nộp ngân sách lớn nhất.

Trong thời gian tới, kinh tế đất nước tiếp tục 
hội nhập sâu rộng với quốc tế. Đây sẽ là những 
thách thức tiếp theo cho các doanh nghiệp 
trong nước. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
bày tỏ mong muốn Vietcombank sẽ tiếp tục là 
ngân hàng tiên phong trong đề xuất những sáng 
kiến về chính sách, đóng góp cho hoạt động điều 
hành chính sách tiền tệ đất nước, hỗ trợ mạnh 
mẽ các doanh nghiệp trong nước, đồng thời tiếp 
tục là ngân hàng tiên phong trong tái cơ cấu nền 
kinh tế và các TCTD, tích cực xử lý nợ xấu. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng mong 
muốn Vietcombank sẽ phát huy những thành 
tựu đã đạt được để tiếp tục nâng cao năng lực 
quản trị, tiên phong trong đổi mới về công nghệ 
và tiếp tục xây dựng đội ngũ CBNV giỏi chuyên 
môn, nghiệp vụ để từng bước tiến tới thực hiện 
thắng lợi những mục tiêu, tầm nhìn mà Ban 
lãnh đạo ngân hàng đã đặt ra đến năm 2020.

Phát biểu đáp từ trước sự quan tâm và chỉ 
đạo sát sao của Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ đối với hoạt động của Vietcombank, thay 
mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ 
viên chức và nhân viên trong hệ thống, Chủ tịch 
HĐQT Nghiêm Xuân Thành đã tiếp thu những ý 
kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng để cụ thể hóa 
trong chương trình hành động giai đoạn tiếp 
theo của Vietcombank, đồng thời kính chúc 
Đồng chí Phó Thủ tướng một năm mới dồi dào 
sức khỏe để cùng Chính phủ lãnh đạo đất nước, 
hoàn thành trọng trách mà Đảng, nhân dân đã 
tin tưởng giao cho.

Theo phong tục truyền thống của người 
Việt mỗi dịp Tết đến Xuân về, tại buổi chúc Tết 
đầu năm, đ/c Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
và đ/c Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Viết 
Thanh cùng đ/c Phó Thống đốc Nguyễn Thị 
Hồng đã lì xì cho tập thể Ban lãnh đạo và CBNV 
Vietcombank cùng những lời chúc năm mới 
nhiều ý nghĩa về may mắn, sức khỏe và hạnh 
phúc.

Tới dự buổi gặp mặt chúc Tết, tại điểm cầu Trụ sở chính có sự hiện 
diện của các đồng chí lãnh đạo cấp cao cùng các vị khách quý: đ/c 
Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; 
đ/c Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp TW; đ/c Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, 
Phó Thống đốc NHNN VN; đ/c Nguyễn Văn Tùng - Phó Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ của 
VPCP, NHNN Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Ban của ĐUK DNTW; 
các đ/c lãnh đạo một số tỉnh, thành ủy, UBND và NHNN một số tỉnh 
thành thông qua cầu truyền hình. 

Về phía Vietcombank có đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng 
bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; 
các đồng chí là thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành; Trưởng 
Ban kiểm soát, Kế toán trưởng; đại diện BTV Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN; 
Trưởng, phó các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính; Giám đốc các 
Chi nhánh trên địa bàn TP Hà Nội, Chủ tịch HĐTV và Giám đốc các Công 
ty trực thuộc cùng đại diện cán bộ của các Phòng/Ban/Trung tâm tại 
Trụ sở chính. Tại các điểm cầu trong toàn hệ thống Vietcombank, có 
sự tham dự của Ban giám đốc Chi nhánh, các cán bộ chủ chốt và đông 
đảo cán bộ nhân viên, người lao động của các Chi nhánh.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank phát biểu chào mừng nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017. 

Đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ 
thăm hỏi và trò chuyện với các khách hàng đến giao dịch tại Vietcombank 

trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017. 

Đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (thứ 6 từ trái sang) trao 
tặng lì xì cho Ban lãnh đạo Vietcombank nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
TW (thứ 7 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó 
Thống đốc NHNN VN (thứ 8 từ phải sang) trao tặng lì xì cho đại diện các Phòng/Ban/

Trung tâm TSC và các Chi nhánh Vietcombank.

TIÊU ĐIỂM
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TIÊU ĐIỂM

Vietcombank Khánh Hòa 
Sát cánh cùng sự phát triển của tỉnh

Ngày 2/2/2017, ngày làm việc đầu tiên của năm mới Đinh Dậu, 
Vietcombank Khánh Hòa đã vinh dự được đón các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh Khánh Hòa đến thăm và chúc Tết đầu năm. 

Thay mặt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Trần Sơn 
Hải – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh 
Hòa đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể CBNV Vietcombank 
Khánh Hòa. Đồng chí biểu dương những thành tích mà Vietcombank 
Khánh Hòa đã đạt được trong năm 2016; đánh giá cao vị thế của 
Vietcombank Khánh Hòa; ghi nhận những đóng góp tích cực của 
Vietcombank Khánh Hòa trong việc thực hiện các chủ trương, định 
hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là những đóng 
góp trong công tác an sinh xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh hy vọng trong năm 2017, Vietcombank Khánh Hòa 
sẽ phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục khẳng định vị thế 
của một ngân hàng hàng đầu trên địa bàn tỉnh, xứng đáng với niềm 
tin mà lãnh đạo tỉnh đã gửi trao. 

Vietcombank nghiên cứu phương án mở rộng 
hoạt động tại thị trường Campuchia

Ngày 17/2/2017, tại Siem Reap, Camphuchia, đã diễn ra Hội nghị 
song phương giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng 
Quốc gia Campuchia.

Vietcombank hiện đã có quan hệ đại lý với các ngân hàng 
lớn, tổng giá trị thanh toán XNK của Vietcombank qua thị trường 
Campuchia đạt hàng trăm triệu USD mỗi năm. Đánh giá cao tiềm 
năng phát triển của thị trường Camphuchia và thực hiện theo định 
hướng chiến lược để hội nhập với các ngân hàng khu vực và quốc 
tế trong thời gian tới, tiếp theo đề án thành lập ngân hàng con 
100% vốn tại Lào, trong buổi họp với các ngân hàng thương mại 
do Thống đốc 2 nước chủ trì, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank thông tin: trong thời gian tới, Vietcombank sẽ 
thành lập đoàn khảo sát để nghiên cứu và nếu điều kiện cho phép, 
Vietcombank sẽ xây dựng đề án để xin cấp phép thành lập ngân 
hàng con tại Campuchia. 

“Trong quá trình hoạt động, Vietcombank luôn mong muốn tiếp 
tục nhận được sự ủng hộ của Thống đốc 2 nước để tăng thêm hiệu 
quả hoạt động của Vietcombank tại các thị trường nước ngoài cũng 
như góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác hỗ trợ nhiều mặt giữa 
hai hệ thống ngân hàng” – ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

VÕ THỊ THU HƯƠNG 

QUỲNH ANH

Hội nghị song phương ngành ngân hàng 
Việt Nam – Lào: 

NGÀY 15/2/2017, TẠI LUANG PRABANG (LÀO), ĐÃ 
DIỄN RA HỘI NGHỊ SONG PHƯƠNG LẦN THỨ 6 
GIỮA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC (NHNN) VIỆT NAM 
VÀ NGÂN HÀNG CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN 
(NHCHDCND) LÀO.

Mở rộng sự hiện diện 
của Vietcombank tại 
Đông Nam Á

Lãnh đạo cấp cao NHTW hai nước Việt Nam, Lào cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị song phương lần thứ 6. 

Tham dự Hội nghị, về phía Việt Nam có đồng 
chí Lê Minh Hưng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí 
thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt 
Nam; Phó Thống đốc Đào Minh Tú; Đại diện 

Lãnh đạo một số Vụ, Cục thuộc NHNN Việt Nam; Tổng 
lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang. Đoàn đại biểu 
Vietcombank do ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH 
Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT dẫn 
đầu tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh 
Hưng và Thống đốc NHCHDCND Lào Somphao Phaysith 
đã trao đổi về diễn biến vĩ mô, tình hình thực hiện chính 
sách tiền tệ và thanh tra giám sát ngân hàng của mỗi 
nước. Thống đốc ngân hàng quốc gia 2 nước đã ký kết 
biên bản ghi nhớ chung giữa hai ngân hàng.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, hai Thống đốc đã 
chủ trì buổi họp với các NHTM Việt Nam đang hoạt động 
tại Lào. Phát biểu tại buổi họp, ông Nghiêm Xuân Thành 
- Chủ tịch HĐQT Vietcombank chia sẻ những thành tựu 
mà hệ thống Vietcombank đã đạt được. 

Cũng theo ông Nghiêm Xuân Thành, thực hiện định 
hướng của Chính phủ, Thống đốc và NHNN Việt Nam 
nhằm hội nhập với các ngân hàng khu vực và quốc tế, 
Vietcombank đã đề ra chiến lược cũng như lộ trình 
mở rộng sự hiện diện của mình mà trước hết là trong 

khu vực. Hiện tại, Vietcombank chiếm 20% thị 
phần thanh toán XNK giữa Lào và Việt Nam, 
có quan hệ ngân hàng đại lý và hợp tác hỗ trợ 
kỹ thuật với gần 10 ngân hàng hàng đầu của 
Lào. Qua nghiên cứu thị trường và thực tế đó, 
Vietcombank nhận thấy những tiềm năng lớn 
cho hoạt động của ngân hàng tại thị trường Lào. 
Theo đó, Vietcombank đã xây dựng đề án thành 
lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào đệ trình 
NHNN Việt Nam.

“Vietcombank mong muốn tiếp tục nhận 
được sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý của 
Lào, đặc biệt từ NHTW Lào để sớm có thể được 
tham gia hoạt động tại Lào, góp phần thắt chặt 
mối quan hệ hợp tác hỗ trợ nhiều mặt giữa hai 
hệ thống ngân hàng”, ông Nghiêm Xuân Thành 
nhấn mạnh.

Đánh giá cao những đóng góp của các NHTM 
Việt Nam tại Lào và đặc biệt là những thành 
tựu vượt bậc của Vietcombank, Thống đốc 
hai nước đều ghi nhận và ủng hộ đề xuất của 
Vietcombank sớm được hiện diện tại Lào, thúc 
đẩy hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực ngân hàng, 
qua đó đẩy mạnh quan hệ thương mại và đầu tư 
giữa hai nước.

Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng (hàng đầu, bên trái) và Thống 
đốc NHCHDCND Lào Somphao Phaysith ký bản ghi nhớ hợp tác chung 

giữa hai NHTW. 

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (hàng giữa, thứ 
2 từ trái sang) phát biểu tại buổi họp của Thống đốc NHNN Việt Nam Lê 

Minh Hưng và Thống đốc NHCHDCND Lào Somphao Phaysith với các 
ngân hàng thương mại Việt Nam đang hoạt động tại Lào. 

bài & ảnh: PHAN KHÁNH NGỌC
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TIÊU ĐIỂM

“Vietcombank là giao dịch đầu tư 
thành công nhất của Mizuho”

Tại buổi gặp, ông Sato cho biết: “Tôi đánh giá 
cao thành công của Vietcombank trong những năm 
vừa qua. Tôi cho rằng trong số các đối tác đầu tư 
của Mizuho, Vietcombank chính là giao dịch đầu 
tư thành công nhất. Là một tập đoàn tài chính lớn 
của Nhật Bản, Mizuho có được sự ủng hộ tích cực 
của Thủ tướng Shinzo Abe. Chính phủ Nhật Bản 
dành ưu tiên hàng đầu cho việc đàm phán song 
phương Việt Nam - Nhật Bản, và sự hợp tác của 

Mizuho và Vietcombank sẽ là cơ sở cho việc 
đàm phán song phương được thực hiện tốt 
nhất”. Ông Sato cũng chia sẻ, sau những thành 
công trong quá trình hợp tác 5 năm qua, ông hy 
vọng việc hợp tác sẽ mở rộng hơn sang các lĩnh 
vực như chứng khoán, công ty tài chính, đưa 
Vietcombank trở thành một tập đoàn tài chính 
vững mạnh hàng đầu Việt Nam.

Theo ông Sato, Mizuho đang thực hiện 
chuyển đổi áp dụng những công nghệ mới trong 
phát triển dịch vụ ngân hàng. Song song với 
việc thực hiện tại Nhật Bản, Mizuho sẽ hỗ trợ 
Vietcombank áp dụng những công nghệ mới, 
tiên tiến của thế giới tại thị trường Việt Nam, 
ví dụ như cung cấp dịch vụ tài chính qua điện 
thoại thông minh, dùng điện thoại thông minh 
để giải ngân khoản vay nhỏ, công nghệ tác 

nghiệp broke-chain để giảm thiểu chi phí vận 
hành xuống còn 1/10…

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân 
Thành và TGĐ Vietcombank Phạm Quang Dũng 
bày tỏ sự cảm ơn tới ông Sato đã dành thời 
gian đến thăm Vietcombank và đánh giá cao 
những chia sẻ của ông Sato. Ông Nghiêm Xuân 
Thành cũng nhận định, định hướng chuyển 
sang hợp tác song phương sẽ đem lại nhiều cơ 
hội cho doanh nghiệp hai nước Nhật Bản – Việt 
Nam nói chung và hai ngân hàng Mizuho - 
Vietcombank nói riêng. Tại Việt Nam, các doanh 
nghiệp Nhật Bản đã và đang trở thành một 
thành phần kinh tế quan trọng, được Chính phủ 
cũng như người dân tin tưởng và ủng hộ. TGĐ 
Phạm Quang Dũng cũng chia sẻ quan điểm này 
và cho rằng các động thái xúc tiến hợp tác từ 
Chính phủ hai nước trong thời gian gần đây sẽ 
mở ra nhiều cơ hội để Mizuho và Vietcombank 
đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. 

Tiếp tục hợp tác chiến lược lâu dài, ổn 
định

Trước đó, vào ngày 8/2/2017, Vietcombank và 
Mizuho đã hoàn thành việc ký kết các Hợp đồng 
Hợp tác Chiến lược bao gồm Hợp đồng sửa đổi của 
Hợp đồng Mua cổ phần năm 2011 và Hợp đồng 
Hỗ trợ Kỹ thuật mới (thay thế Hợp đồng Hỗ trợ Kỹ 
thuật đã ký năm 2011). Các Hợp đồng Hợp tác này 
đánh dấu một bước tiến mới sau giai đoạn hợp tác 
hiệu quả 5 năm qua, khẳng định cam kết tiếp tục 
duy trì quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa hai 
ngân hàng. Nhân sự kiện này, Lãnh đạo cấp cao hai 
bên đã cùng chia sẻ những nhận định của mình 
về quá trình hợp tác vừa qua cũng như trao đổi 
những định hướng, lối đi mới cho giai đoạn hợp 
tác sắp tới.

Nhìn lại quá trình hợp tác đã qua, ông Nghiêm 
Xuân Thành cho rằng hợp tác Vietcombank – 
Mizuho không chỉ là giao dịch hợp tác thành công 
nhất trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, mà 
còn là một trong những giao dịch đầu tư, hợp tác 
liên doanh của đối tác nước ngoài thành công nhất 
tại Việt Nam. 5 năm vừa qua cũng đánh dấu những 
thành tựu lớn nhất của Vietcombank trong thời 
kỳ đổi mới. Chỉ trong 3 năm, quy mô hoạt động 
của Vietcombank đã tăng lên gấp hai lần, giá cổ 
phiếu cũng tăng gấp hai lần và hiện đang bằng giá 
cổ phiếu của 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam cộng 
lại. Vietcombank hiện là ngân hàng đầu tiên tại 
Việt Nam hoàn thành xử lý nợ VAMC và là ngân 
hàng đạt mức lợi nhuận cao hàng đầu trong các 
ngân hàng Việt Nam. Trong các thành công đó của 
Vietcombank, Chủ tịch HĐQT đánh giá cao sự hỗ 
trợ của Mizuho trong công tác hỗ trợ kỹ thuật, đào 
tạo nhân viên, giới thiệu khách hàng… Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank hy vọng trong thời gian tới 
Vietcombank sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và 
hợp tác tích cực của Mizuho trong các lĩnh vực hỗ 
trợ kỹ thuật cũng như hợp tác kinh doanh.

Tại buổi gặp, ông Sato và TGĐ Phạm Quang 
Dũng cũng đã có những chia sẻ và trao đổi rất cụ 
thể về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong thời 
gian sắp tới giữa Vietcombank và Mizuho như cung 
cấp dịch vụ ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, 
lĩnh vực ngân hàng bán lẻ cho vay hợp vốn tài 
trợ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, thị trường 
tài chính, kinh nghiệm phát triển thị trường trái 
phiếu…

Buổi gặp gỡ cấp cao giữa hai bên đã diễn ra 
thành công tốt đẹp với khẳng định cam kết hợp tác 
chiến lược lâu dài và ổn định trong thời gian sắp 
tới giữa Vietcombank và Mizuho.

Cuộc gặp gỡ giữa Lãnh đạo cấp cao Vietcombank 
& Tập đoàn tài chính Mizuho:

Sự hợp tác thành công, 
toàn diện & đầy tiềm năng
NGÀY 23/2/2017, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, CHỦ TỊCH HĐQT 
& TGĐ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 
(VIETCOMBANK) ĐÃ ĐÓN TIẾP ÔNG YASUHIRO SATO - 
TGĐ TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH MIZUHO (MIZUHO FINANCIAL 
GROUP, INC.)

Bài: NGUYỄN THỊ HẰNG MI
Ảnh: Lê Hồng Quang

Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
Nghiêm Xuân Thành (thứ 5 
từ phải sang) và ông Yasuhiro 
Sato - Tổng giám đốc của Tập 
đoàn tài chính Mizuho (thứ 4 
từ trái sang) cùng các đại biểu 
chụp ảnh kỷ niệm. 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (bên phải) đón tiếp ông Yasuhiro Sato - 
Tổng giám đốc của Tập đoàn tài chính Mizuho. 

Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (thứ 4 từ phải sang) cùng các cộng sự gặp 
gỡ ông Yasuhiro Sato - Tổng giám đốc của Tập đoàn tài chính Mizuho cùng các cộng sự. 
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chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, vượt qua 
những thách thức, nhạy bén sáng tạo trong kinh 
doanh, do đó đã đạt được những kết quả kinh 
doanh khả quan.

Tổng tài sản đạt 786.254 tỷ đồng, tăng 
16,8% so với năm 2015 và đạt 103% kế hoạch 
năm 2016; huy động vốn từ nền kinh tế đạt 
598.867 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2015 
và đạt 104,0% kế hoạch năm; Dư nợ tín dụng 
đạt 469.800 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cuối 
năm 2015, đạt 101,6% kế hoạch năm; chất 
lượng tín dụng được cải thiện đáng kể, dư nợ 
xấu là 6.787 tỷ đồng, giảm 309 tỷ đồng so với 
năm 2015; tỷ lệ nợ xấu là 1,44%, giảm 0,4% so 
với năm 2015; Vietcombank là ngân hàng tiên 
phong thu hồi các khoản nợ từ VAMC, chính 
thức đưa nợ xấu về một sổ...

Bám sát và chỉ đạo hoàn thành tốt 
mọi mặt của công tác đoàn thể 

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi 
mới về phương thức, phù hợp với hoạt động 
kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ, phát huy 
được vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần 
chúng và người lao động trong việc chung tay 
xây dựng và phát triển hoạt động ngân hàng, 
thông qua việc vận động quần chúng tham gia 
các phong trào thi đua, nêu cao ý thức, tinh 
thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, 
nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
năm 2016. 

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục đạt nhiều 
kết quả tích cực trên các mặt hoạt động: Về 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy 
Vietcombank đã xây dựng kế hoạch, chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối 
DNTW lần thứ II, Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Vietcombank lần 
thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020... 
Thành lập mới 6 tổ chức đảng, 
khẩn trương làm các thủ tục cần 
thiết để tiếp nhận 17 tổ chức 
đảng trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh; làm tốt công tác cán 
bộ, thực hiện nghiêm túc việc bổ 
nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh 
đạo theo phân cấp quản lý; kiện 

toàn cấp ủy kịp thời cho 06 tổ chức đảng trực 
thuộc

Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng 
và Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt chức 
năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. 
Công tác tuyên giáo & dân vận: tuyên truyền, 
giáo dục các cán bộ, đảng viên tích cực tham 
gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị 
và phát động các phong trào thi đua góp phần 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn 
hệ thống; thực hiện tốt Văn hóa Vietcombank 
trong toàn hệ thống. Năm 2016, Vietcombank 
tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác an sinh 
xã hội với 232 tỉ đồng ủng hộ cho nhiều chương 
trình mang ý nghĩa thiết thực như xây dựng các 
trung tâm y tế cộng đồng, trường học, tặng bò 
cho các hộ nghèo…

Bước sang năm 2017, với khí thế mới, vận 
hội mới, Đảng ủy, Ban lãnh đạo cùng toàn thể 
cán bộ nhân viên, người lao động toàn hệ thống 
tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không 
ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ 
động, sáng tạo trong công việc, làm tốt công 
tác tổ chức và xây dựng Đảng, xây dựng Đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh; trong quản trị điều 
hành, bám sát phương châm: Chuyển đổi - Hiệu 
quả - Bền vững và quan điểm chỉ đạo điều 
hành: Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm, nỗ lực 
trên tất cả các mảng hoạt động để thực hiện 
thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
kinh doanh năm 2017, tạo đà phấn đấu tới năm 
2020 đưa Vietcombank trở thành Ngân hàng số 
1 Việt Nam.

Đảng bộ Vietcombank:
Lãnh đạo hệ thống

HOÀNG THÁI HÙNG – VP ĐẢNG ĐOÀN

NGÀY 14/2/2017, ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2016 VÀ 
ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017. HỘI 
NGHỊ ĐÃ NHẤT TRÍ CAO VỚI BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG 
TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2016 VÀ BIỂU QUYẾT 
THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC LÃNH 
ĐẠO NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2017 CỦA ĐẢNG ỦY 
VIETCOMBANK.

hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

Nghiêm túc, tập trung chỉ đạo hoàn 
thành tốt mục tiêu kinh doanh

 Với mục tiêu quyết tâm hoàn thành thắng 
lợi kế hoạch kinh doanh năm 2016, Đảng ủy 
Vietcombank đã nghiêm túc thực hiện các chủ 
trương, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy 
định, quyết định của Đảng, Chính phủ, Đảng uỷ 
cấp trên, NHNN, linh hoạt bám sát diễn biến 
thị trường để đưa ra các quyết định phù hợp, 
kịp thời trong việc điều hành chính sách tiền 
tệ, góp phần bình ổn thị trường, kiềm chế lạm 
phát, giữ ổn định tỷ giá, lãi suất. 

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Vietcombank 
đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/ĐU ngày 
22/2/2016 về việc lãnh đạo đơn vị thực hiện 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2016. Năm 2016, 
Vietcombank tiếp tục giữ vững vai trò là ngân 
hàng chủ đạo trong hệ thống, nghiêm túc thực 
hiện các chủ trương của Chính phủ, NHNN, góp 
phần vào việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc 
gia. Với phương châm Tăng tốc - Hiệu quả - Bền 
vững và quan điểm chỉ đạo điều hành Đổi mới – 
Kỷ cương - Trách nhiệm phù hợp với chiến lược 
phát triển giai đoạn 2015-2020, Vietcombank 
đã bám sát diễn biến của thị trường, đồng hành 

TIÊU ĐIỂM

Ảnh tư liệu Vietcombank
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NỔI BẬT

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy 
khối DNTW có đ/c Trần Hữu Bình – Phó 
Bí thư thường trực; đ/c Đặng Hùng Minh - 
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; 

đ/c Hoàng Giang - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ 
chức. Về phía các Cơ quan TW có đ/c Ngô Văn 
Thảng – Hàm Vụ trưởng Vụ theo dõi các Cơ quan 
Trung ương – Ban Tổ chức TW. Về phía Đảng ủy 
Vietcombank có đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Phạm Quang 
Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đ/c 
Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; 

cùng sự có mặt của các đ/c 
Ủy viên BTV, Ủy viên BCH, Ủy 
viên Ủy ban Kiểm tra và các 
Ban tham mưu của Đảng ủy 
Vietcombank... 

Lãnh đạo sát sao, toàn 
diện trên các lĩnh vực

Tại hội nghị, tóm tắt kết 
quả công tác xây dựng Đảng 
năm 2016, phương hướng 
nhiệm vụ năm 2017 của Đảng 
bộ Vietcombank, báo cáo 
do đ/c Vũ Tiến Duật trình 
bày cho biết: Năm 2016, với 
phương châm Tăng tốc - Hiệu 
quả - Bền vững cùng quan 
điểm chỉ đạo điều hành Đổi 
mới - Kỷ cương - Trách nhiệm, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy 
Khối DNTW, NHNN Việt Nam, 
Đảng ủy Vietcombank đã lãnh 
đạo, chỉ đạo toàn hệ thống 
Vietcombank hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chính trị và công 
tác xây dựng Đảng. 

Năm 2016, Đảng ủy 
Vietcombank đã đạt được các 
kết quả trong các công tác: 
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

chính trị; thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 
2016; Tái cơ cấu hệ thống Vietcombank; Thực 
hiện công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị 
quyết 30a của Chính phủ; Các công tác về hoạt 
động quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội; Giáo 
dục chính trị, tư tưởng; Xây dựng tổ chức đảng 
và cán bộ; Kiểm tra, giám sát, Lãnh đạo, chỉ đạo 
các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội... 

Báo cáo cũng trình bày phương hướng 
nhiệm vụ năm 2017, tập trung vào các nhiệm 
vụ trọng tâm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
kinh doanh; Các giải pháp điều hành kinh 
doanh năm 2017; Công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, Xây dựng tổ chức Đảng; Kiểm tra, giám 
sát; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể... Trong đó 
nêu rõ một số chỉ tiêu chính mà HĐQT giao Ban 
Điều hành như: Tổng tài sản tăng ~11%, Tín 
dụng tăng ~16%, Huy động vốn từ nền kinh tế 
tăng ~15%, Tỷ lệ nợ xấu <1,5% và Lợi nhuận 
trước thuế tăng ~8%. 

Nhiệm vụ 2017: Chỉ đạo hoàn thành 
vượt mức chỉ tiêu kế hoạch

Thay mặt Ban thường vụ, đ/c Phạm Quang 
Dũng đã trình bày và xin ý kiến thông qua của 
Hội nghị đối với Nghị quyết lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 của Đảng ủy 
Vietcombank. 

Cụ thể, năm 2017, Đảng ủy Vietcombank tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ 
kinh doanh, công tác quản trị điều hành để thực 
hiện thắng lợi các định hướng và hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề 
ra. Trọng tâm chuyển dịch cơ cấu hoạt động 
kinh doanh năm 2017 được xác định là: bán lẻ; 
kinh doanh vốn; dịch vụ. Đảm bảo chất lượng 
tăng trưởng, an toàn, hiệu quả và phát triển bền 
vững. Thông qua một số chỉ tiêu chính trong kế 
hoạch kinh doanh năm 2017, hội nghị đã nhất 
trí thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, đ/c Trần Hữu 
Bình đã đánh giá cao các kết quả đạt được của 
Đảng ủy Vietcombank như lợi nhuận trước thuế 
tăng trưởng tốt và đạt kết quả cao nhất từ trước 
đến nay. Cùng đó là việc dư nợ xấu tại VAMC 
đã xử lý xong, sớm trước 3 năm mà Chính phủ 
và Quốc hội giao. Chung tay cùng Chính phủ hỗ 
trợ 1 ngân hàng yếu kém, khẳng định vị trí, vai 
trò dẫn dắt của Vietcombank trong ngành ngân 
hàng. 

Từ đó, đ/c Trần Hữu Bình đã đề nghị Đảng 
ủy Vietcombank cần tập trung vào 4 nội dung 
trong năm 2017: Tổ chức quán triệt và triển 
khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương khóa 
XII; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các mặt 
công tác xây dựng Đảng; Thực hiện tốt công tác 
phối hợp với các cấp ủy địa phương; Tập trung 
đưa ra các giải pháp triển khai các lĩnh vực 
được thông qua của Nghị quyết lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành thay mặt Đảng ủy 
tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí 
thư Đảng ủy Khối DNTW và phát biểu tổng kết 
Hội nghị. 

NGÀY 14/2/2017, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, ĐẢNG ỦY 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP 
HÀNH LẦN THỨ 8 (MỞ RỘNG), TỔNG KẾT CÔNG TÁC 
ĐẢNG NĂM 2016, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 6 từ trái sang) và đ/c Phạm 
Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank (thứ 9 từ trái 
sang) tặng Giấy khen cho 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Trần Hữu Bình – Phó Bí 
thư thường trực Đảng ủy khối 
Doanh nghiệp Trung ương 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy 
viên BCH Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
phát biểu tại Hội nghị.

Đ/c Phạm Quang Dũng – Phó 
Bí thư Đảng ủy, Tổng giám 
đốc Vietcombank thông qua 
Nghị quyết tại Hội nghị.

Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 8:

Lãnh đạo sát sao, chỉ đạo 
hoàn thành tốt kế hoạch 
kinh doanh 2017 Bài & ảnh: LÊ HỒNG QUANG

Quang cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ Vietcombank lần thứ 8 (mở rộng)

Danh sách đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2012 
– 2016 được tặng Giấy khen của Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank.

TT Họ và tên Chức danh & Đơn vị

1 Nguyễn Danh Lương Bí thư Đảng ủy TSC, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

2 Nguyễn Hữu Bằng Bí thư Chi bộ, GĐ Vietcombank Hà Thành

3 An Chí Thành Bí thư Chi bộ, GĐ Vietcombank Đông Anh

4 Trần Thùy Dương Bí thư Chi bộ, GĐ Vietcombank Thái Nguyên

5 Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Chi bộ, GĐ Vietcombank 
Tây Hồ

6 Lê Hồng Tâm Bí thư Chi bộ, GĐ Vietcombank Lạng Sơn

7 Hồ Văn Tuấn Bí thư Chi bộ, GĐ Vietcombank Thăng Long

8 Nguyễn Hùng Sơn Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Vietcombank Sở giao dịch

9 Nguyễn Thị Hà Phó Bí thư Chi bộ, PGĐ Vietcombank Tây Hồ

10 Nguyễn Thị Thanh Huyền Ủy viên BCH Đảng bộ, PGĐ Vietcombank Thành Công

11 Thái Thị Nhị Hồng Bí thư Chi bộ 11 trực thuộc Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch, 
Trưởng PGD số 11

12 Bùi Thị Tuyết Lan Bí thư Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ Vietcombank Hoàn Kiếm, Trưởng 
phòng Dịch vụ khách hàng

13 Trần Doãn Long Bí thư Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Vietcombank Thành Công, Trưởng 
phòng Dịch vụ khách hàng

14 Lê Hải Bắc Bí thư Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ bộ phận Ban Kiểm tra nội bộ, Đảng 
bộ TSC Vietcombank 
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Tới dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Tân - 
Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân 
hàng Việt Nam (NHVN) và một số Ban của 
Công đoàn ngành. Về phía Vietcombank có 

đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ 
Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c  
Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn cùng các đ/c là ủy viên Ban Thường 
vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra của công 
đoàn Vietcombank.

Tại Hội nghị, đ/c Trần Phúc Cường - Phó 
chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank 
đã báo cáo về hoạt động công đoàn năm 2016; 
chương trình làm việc của BCH công đoàn 
năm 2017. Theo đó, năm 2016, Công đoàn 
Vietcombank đã chủ động, kịp thời xây dựng 
chương trình công tác và triển khai các hoạt 
động tới các CĐCS phù hợp, hiệu quả; Tổ chức 
Hội nghị BCH định kỳ để nắm bắt kịp thời 
những khó khăn, vướng mắc để có những chỉ 
đạo kịp thời, hiệu quả. Công đoàn Vietcombank 

Hội nghị BCH Công đoàn Vietcombank 
lần thứ 10:

Bài & Ảnh: ĐỨC NAM

LÊ TRÍ DŨNG

Chủ động, tích cực, hiệu quả

CHIỀU 13/2/2017, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, BAN CHẤP HÀNH 
(BCH) CÔNG ĐOÀN VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC HỘI 
NGHỊ LẦN THỨ 10 - KHÓA IV VÀ KẾT HỢP TRIỂN KHAI 
CHỈ THỊ SỐ 01-CT/BCS NGÀY 21/12/2016 CỦA BAN CÁN 
SỰ ĐẢNG NHNN.

cũng thường xuyên phát động phong trào thi 
đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy 
cải tiến trong mọi lĩnh vực. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Dự 
thảo Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2016; 
Kế hoạch kiểm tra năm 2017;  kế hoạch 
Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội V Công đoàn 
Vietcombank; Kế hoạch tổ chức các hoạt động 
phong trào; Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ 
Tương ái Vietcombank...

Thay mặt Ban lãnh đạo, đ/c Nghiêm Xuân 
Thành đã biểu dương, ghi nhận những đóng 
góp của Công đoàn Vietcombank về nhiều mặt, 
yêu cầu Công đoàn Vietcombank tiếp tục phát 
huy các mặt đã đạt được, khắc phục một số hạn 
chế, tập trung chỉ đạo các CĐCS triển khai một 
số chương trình hành động cụ thể như: Tuyên 
truyền động viên NLĐ hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu kinh doanh của năm 2017; tổ chức phát 
động các phong trào thi đua gắn liền với việc 
thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 
của từng quý, 6 tháng và cả năm; phát động các 
phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; 
thực hiện tốt vai trò làm đầu mối đề xuất triển 
khai các chương trình an sinh xã hội; làm tốt 
vai trò chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp 
và chính đáng của người lao động... Công đoàn 
Vietcombank xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và 
chuyển tải vào nghị quyết Hội nghị để thực hiện. 

Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn 
trương, Hội nghị BCH Công đoàn Vietcombank 
lần thứ 10, khóa IV đã thành công tốt đẹp.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - UV BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Vietcombank phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó chủ tịch thường trực Công đoàn NHVN 
phát biểu tại Hội nghị. 

T
ại Việt Nam, Vietcombank đã xuất 
sắc vượt qua các ngân hàng trong 
nước để có mặt trong danh sách 55 
quốc gia trên thế giới được Global 
Finance vinh danh.

Để có bảng xếp hạng nói trên, Global 
Finance đã sử dụng quá trình đánh giá đa tầng 
với một loạt các tiêu chí chủ quan và khách 
quan được xem xét bao gồm: lợi nhuận, thị 
phần và khả năng tiếp cận, dịch vụ khách hàng, 

Vietcombank - ngân hàng 
tốt nhất Việt Nam về 

kinh doanh vốn 
& quản lý tiền mặt
GLOBAL FINANCE – TẠP CHÍ UY TÍN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI 
TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH MỚI ĐÂY ĐÃ CÔNG BỐ 
BẢNG XẾP HẠNG THƯỜNG NIÊN CÁC NGÂN HÀNG TỐT 
NHẤT VỀ QUẢN LÝ TIỀN MẶT VÀ KINH DOANH VỐN TRÊN 
TOÀN CẦU.

định giá cạnh tranh, việc đổi mới sản 
phẩm, và mức độ khác biệt hóa về mặt 
cung cấp dịch vụ lõi của các nhà cung 
cấp dịch vụ quản lý tiền mặt và kinh 
doanh vốn so với các đối thủ cạnh 
tranh của mình.

Đại diện Global Finance cho biết: 
Vietcombank đã xuất sắc vượt qua các 
ngân hàng trong nước để cung cấp dịch 
vụ tốt nhất cho khách hàng. Kết quả 
bình chọn được xác định theo đánh 
giá khách quan từ các chuyên gia phân 
tích trong lĩnh vực, các lãnh đạo cấp 
cao của các tập đoàn, doanh nghiệp, 
các chuyên gia công nghệ và từ kết quả 
nghiên cứu độc lập của Global Finance.

Global Finance thành lập năm 
1987, có trụ sở đặt tại New York, Mỹ và các 
văn phòng trên toàn thế giới. Tạp chí có độc 
giả tại 192 quốc gia, chủ yếu là lãnh đạo cấp 
cao các tổ chức tài chính lớn. Ngoài trang web 
GFMag.com, Global Finance có số lượng phát 
hành mỗi kỳ tới 50.000 bản, cung cấp nhiều 
thông tin giá trị. Giải thưởng của Global Finance 
được đánh giá là một tiêu chuẩn đáng tin cậy, 
khẳng định sự xuất sắc và uy tín của các tổ chức 
tài chính toàn cầu.

Danh sách bình chọn các ngân 
hàng tốt nhất về quản lý tiền mặt và 
kinh doanh vốn tại các quốc gia do 
Global Finance công bố. Ảnh: CTV

NỔI BẬT

Vietcombank là ngân hàng có hiệu quả kinh 
doanh hàng đầu tại thị trường Việt Nam hiện 
nay và đang triển khai nhiều dự án chuyển 
đổi để nâng cao năng lực quản trị cũng như 
tiến tới áp dụng các chuẩn mực quốc tế. 
Vietcombank đề ra tầm nhìn, mục tiêu chiến 
lược đến năm 2020 là trở thành ngân hàng 
số 1 Việt Nam, 1 trong 300 tập đoàn tài chính 
ngân hàng lớn nhất toàn cầu và được quản trị 
rủi ro theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Brand Finance – Hãng tư vấn định giá thương 
hiệu hàng đầu thế giới mới đây cũng đã bình 
chọn Vietcombank trong Top 500 thương hiệu 
hàng đầu thế giới.

Tháng 1/2017, Tạp chí tài chính ngân hàng 
hàng đầu của khu vực Châu Á - The Asian 
Banker cũng xếp hạng Vietcombank dẫn đầu 
các ngân hàng Việt Nam trong danh sách 500 
ngân hàng mạnh nhất Châu Á. 
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NỔI BẬT

Chung Niềm Tin đã có cuộc trao đổi với ông 
Phạm Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc, phụ 
trách Khối Vốn của Vietcombank về huy 

động tiết kiệm đầu năm và lãi suất cho vay các 
doanh nghiệp. 

PV: Năm 2017 được nhận định là năm rất áp 
lực đối với ngành ngân hàng (NH). Trong phiên 
họp đầu năm, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo 
hệ thống NH tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm 
lãi suất cho vay. Vậy, ông đánh giá về dư địa để 
giảm lãi suất sẽ như thế nào trong năm 2017?

Ông Phạm Thanh Hà: Với diễn biến kinh 
tế vĩ mô hiện nay, lãi suất USD quốc tế dự kiến 
tăng và áp lực lạm phát, việc ổn định mặt bằng 
lãi suất của năm 2017 là nỗ lực lớn của các 
ngân hàng. Vietcombank luôn quán triệt chỉ 
đạo của NHNN, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để 
người dân và doanh nghiệp trong nước tiếp cận 
vốn, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tại 
Vietcombank, do đã kiểm soát và xử lý được 
nợ xấu, cùng với các biện pháp như tiết giảm 
chi phí quản lý nên sẽ có dư địa để ổn định mặt 
bằng lãi suất như hiện nay, thậm chí có thể giảm 
nhẹ lãi suất, đặc biệt là lãi suất cho vay ngắn 
hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên và doanh nghiệp 

Ông Phạm Thanh Hà 
Phó TGĐ, phụ trách 
Khối Vốn Vietcombank:

“Đảm bảo lãi suất 
cho vay tốt nhất 
Tới Khách Hàng”

NGAY TỪ ĐẦU NĂM, THỦ TƯỚNG 
CHÍNH PHỦ ĐÃ RA THÔNG ĐIỆP YÊU 
CẦU NGÀNH NGÂN HÀNG PHẢI QUYẾT 
LIỆT TIẾT GIẢM CHI PHÍ ĐỂ TIẾP TỤC 
GIẢM MẶT BẰNG LÃI SUẤT TỪ ĐÓ GIẢM 
CHI PHÍ VAY VỐN CHO DOANH NGHIỆP. 
NHƯ THƯỜNG LỆ, ĐẦU NĂM LÀ THỜI 
ĐIỂM CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, 
CÁ NHÂN LUÔN “NGHE NGÓNG” BIẾN 
ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ ĐỂ ĐƯA 
RA CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ HAY TIẾT 
KIỆM. THỜI ĐIỂM NÀY CŨNG LÀ LÚC CÁC 
DOANH NGHIỆP VỪA KẾT THÚC NĂM TÀI 
CHÍNH, THỊ TRƯỜNG VỪA TRẢI QUA NHỊP 
“SINH HỌC” CỦA TẾT NGUYÊN ĐÁN VỚI 
SỨC CUNG VÀ SỨC CẦU RẤT LỚN. CÁC 
DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN LUÔN MUỐN 
BẮT NHỊP SÓNG THỊ TRƯỜNG THỜI ĐIỂM 
NÀY ĐỂ ĐẠT CHỈ TIÊU KINH DOANH HIỆU 
QUẢ NHẤT. YẾU TỐ QUAN TRỌNG LÀ LÃI 
SUẤT NGÂN HÀNG HUY ĐỘNG VÀ CHO 
VAY CÓ NHỮNG BIẾN ĐỘNG GÌ?

Bài: Hữu Kiên - Ảnh: Lê Hưng

Khách hàng giao dịch tại Vietcombank
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NỔI BẬT

khởi nghiệp. Vietcombank luôn sẵn sàng đồng 
hành, sẻ chia với người dân và doanh nghiệp. 
Vietcombank khẳng định luôn áp dụng lãi suất 
cho vay ở mức thấp hơn mặt bằng lãi suất 
chung của thị trường. 

PV: Thống đốc NHNN cũng có chỉ thị đầu 
năm, yêu cầu cả hệ thống bắt tay ngay vào công 
việc. Vậy, hệ thống các ngân hàng có hoá giải 
được những yêu cầu và áp lực này? Cơ sở nào để 
có thể vượt qua được những yêu cầu này?

Ông Phạm Thanh Hà: Đầu năm 2017, 
Thống đốc NHNN đã ban hành Chỉ thị số 01/
CT-NHNN với những chỉ đạo hành động cụ thể, 
sát sao đối với mọi mặt hoạt động của các ngân 
hàng, thể hiện quyết tâm của ngành ngân hàng 
trong việc tạo lập niềm tin của người dân và 
phát triển một cách an toàn, minh bạch của 
toàn hệ thống, đòi hỏi các ngân hàng phải có 
những nỗ lực rất lớn để hoàn thành yêu cầu của 
NHNN. Ngay từ đầu năm, Vietcombank đã quán 
triệt và nghiêm túc thực hiện triển khai chỉ 
đạo của NHNN, tuân thủ chặt chẽ mọi quy định 
liên quan trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của 
ngân hàng, trong đó:

Đối với hoạt động tín dụng: Tăng trưởng 
tín dụng an toàn và hiệu quả; tập trung vào các 
lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên gồm nông 
nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ 
trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao... và đẩy mạnh hoạt 
động ngân hàng bán lẻ. Tiếp tục thực hiện đơn 
giản hóa quy trình thủ tục, tạo điều kiện thuận 
lợi trong việc tiếp cận tín dụng. Tiếp tục kiện 
toàn năng lực quản trị rủi ro, kiểm soát chặt chẽ 
chất lượng tín dụng, theo dõi sát tình hình cấp 
tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn 
rủi ro.

Đối với công tác huy động nguồn vốn: Trên 
cơ sở uy tín và danh tiếng; chất lượng dịch vụ 
tốt, chuyên nghiệp; Vietcombank chú trọng thu 
hút nguồn vốn giá rẻ, linh hoạt trong cân đối 
nguồn vốn và sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả 
hoạt động, tiết giảm chi phí quản lý... từ đó, có 
thể giảm thiểu chi phí huy động, tạo điều kiện 
giảm lãi suất cho vay.

Đối với công tác quản trị điều hành, quản 
trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực 
hệ thống công nghệ thông tin, kiểm soát chất 
lượng tài sản...: Vietcombank đang triển khai 
hàng loạt các dự án chuyển đổi, kiểm toán nội 
bộ, quản lý tài sản nợ - tài sản có, quản trị rủi 
ro... nhằm đưa Vietcombank trở thành một 
trong những ngân hàng tiên phong, quản trị 
điều hành theo thông lệ quốc tế.

Đối với đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai 
đoạn 2016 – 2020 cũng như đề án phát triển 
Vietcombank: Đến nay, Vietcombank là ngân 
hàng đầu tiên và duy nhất hoàn tất việc xử lý 
nợ xấu tại VAMC. Vietcombank sẽ tiếp tục thực 
hiện đề án tái cơ cấu cũng như đề án phát triển 
ngân hàng theo phê duyệt và chỉ đạo của NHNN, 
phấn đấu thực hiện mục tiêu là ngân hàng số 1 
Việt Nam và thuộc Top 300 ngân hàng hàng đầu 
trên thế giới vào năm 2020.

PV: Những ngày đầu năm 2017, thị trường 
Việt Nam đón nhận một lượng lớn kiều hối cùng 
với nhiều doanh nghiệp chia thưởng cho cán bộ 
dịp Tết Nguyên đán. Để huy động lượng tiền này, 
xin ông cho biết về lãi suất huy động vốn của 
Vietcombank trong những ngày đầu năm mới 
2017?

Ông Phạm Thanh Hà: Lãi suất huy động 
vốn của Vietcombank giai đoạn đầu năm mới 
2017 không có nhiều biến động, duy trì ở 
mức ổn định. Việc huy động vốn từ dân cư của 

Vietcombank với mức lãi suất ổn định như hiện tại 
là cơ sở để cho Vietcombank ổn định mặt bằng lãi 
suất, đảm bảo mức lãi suất cho vay tốt nhất dành 
cho KH và tích cực hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế. 

PV: Vietcombank có chương trình gì để thu hút 
người dân đến gửi tiết kiệm để huy động tiền nhàn 
rỗi trong dân dịp đầu năm mới?

Ông Phạm Thanh Hà: Thời điểm giao thời 
kết thúc năm 2016 và chào đón năm mới Đinh 
Dậu 2017, Vietcombank có triển khai Chương 
trình khuyến mại dành cho khách hàng (KH) cá 
nhân gửi tiền tiết kiệm tại Vietcombank với tên 
gọi “Gửi tiền, Trúng tiền”. Chương trình này nhằm 
mục đích tri ân KH đã tin tưởng và đồng hành với 
Vietcombank trong thời gian qua và đồng thời 
mang đến cho KH niềm vui, cơ hội nhận những quà 
tặng có giá trị từ Vietcombank như những lời chúc 
may mắn, phát tài đắc lộc để khởi đầu năm mới 
tốt đẹp. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình 
khuyến mại lên tới 10 tỷ VND với hơn 7000 giải 
thưởng. 

PV: Chương trình thu hút tiền tiết kiệm đó 
được triển khai bao lâu và hiệu quả lượng tiền 
huy động như thế nào, mức độ tăng hay giảm so 
với thời gian này năm ngoái?

Ông Phạm Thanh Hà: Chương trình 
khuyến mại “Gửi tiền, trúng tiền” triển khai từ 
ngày 15/11/2016 đến hết ngày 15/1/2017, 
thu hút được gần 10.000 tỷ VND từ nguồn tiền 
nhàn rỗi của 20.837 KH cá nhân. Chương trình 
Gửi tiền, Trúng tiền với ngân sách giải thưởng 
10 tỷ VND được phân bổ theo hai hình thức 
khuyến mại: Quay số may mắn với 5020 giải 
thưởng với tổng giá trị 6 tỷ VND và Tri ân KH 
với tổng giá trị giải thưởng là 4 tỷ VND. 

Ngày 20/1/2017, Vietcombank đã tổ chức 
quay thưởng để xác định KH trúng thưởng  
trước sự chứng kiến của đại diện Cục xúc tiến 
thương mại – Bộ công thương và đại diện KH. 
3844 KH trúng 5020 giải thưởng may mắn 
từ 1 triệu đến 300 triệu đã gửi tiết kiệm với 
tổng doanh số gửi tiết kiệm hơn 4300 tỷ đồng. 
1834 KH đã được xác định nhận 4 tỷ đồng giải 
thưởng tri ân (trị giá 2.000.000 VND/1 KH). 
Trong đó có nhiều KH đã gửi tiết kiệm từ 50 tỷ 
đến gần 200 tỷ đồng tại Vietcombank và tham 
gia chương trình khuyến mại. Điều này cho 
thấy CTKM của Vietcombank đã thu hút được 
sự quan tâm rất lớn của KH. Ngày 8/2/2017, 
Vietcombank đã tổ chức lễ trao giải đặc biệt trị 
giá 300.000.000 VND cho KH Dư Tuấn Dũng. 
Đồng thời tại các CN Vietcombank trên toàn 
quốc, các hoạt động trao thưởng cho KH trúng 
thưởng đã và đang được diễn ra theo đúng quy 
định của chương trình. 

Kết quả huy động vốn Bán lẻ của 
Vietcombank tại thời điểm cuối tháng 1/2017 
đạt kết quả rất khả quan với 380 ngàn tỷ đồng, 
tăng  23% so với kết quả cùng kỳ năm 2016 
(308.302 tỷ VND). Đây là con số chưa tính đến 
số dư 2.000 tỷ đồng Trái phiếu tăng vốn phát 
hành ra công chúng trong quý IV/ 2016. 

PV: Với những thông tin ông vừa chia sẻ, rất 
hy vọng Vietcombank vẫn luôn có mức lãi suất 
cho vay tốt nhất dành cho KH và tích cực hỗ 
trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp và nền kinh tế. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ 
cùng Chung Niềm Tin nhân dịp đầu Xuân!

Vietcombank ổn định mặt bằng lãi 
suất, đảm bảo mức lãi suất cho vay tốt 
nhất dành cho khách hàng và tích cực 
hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp và nền kinh tế. 

Khách hàng giao dịch tại Vietcombank

Trụ sở chính Vietcombank 
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NỔI BẬT

Ngày 31/12/2016, tại Hà Nội, Quận uỷ, UBND, 
Quận đội Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng 
kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2016, 

biểu dương “Những tập thể cá nhân đạt thành tích 
xuất sắc” năm 2016. 

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy (BCH) Quân sự và 
BCH tự vệ Vietcombank vinh dự được Quận uỷ, 
UBND quận Hoàn Kiếm biểu dương khen thưởng. 
Thay mặt Quận uỷ, UBND quận Hoàn Kiếm, đ/c 
Dương Đức Tuấn - Phó Bí thư; Chủ tịch UBND quận 
Hoàn Kiếm đã trao tặng Giấy khen cho BCH Quân 
sự Vietcombank – đơn vị có thành tích tốt trong 
phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016; 2 Giấy 
khen của UBND quận cho 2 đ/c trong BCH Quân sự 
Vietcombank và 14 Giấy khen cho cán bộ, chiến sỹ 
trong BCH tự vệ có nhiều thành tích tốt trong năm 
2016.

BCH Quân sự 
Vietcombank đạt 
danh hiệu

năm 2016
Quyết thắng

15 đơn vị có thành tích được UBND quận Hoàn Kiếm trao giấy khen đơn vị 
quyết thắng năm 2016. Ảnh: Nguyễn Hồng Phú

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Vietcombank Kiên Giang đã được tổ chức vào chiều 
ngày 8/2/2017, tại trụ sở chi nhánh Vietcombank 

Kiên Giang. Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ – Phó Trưởng 
ban TCCB đã công bố Quyết định số 176/QĐ-VCB-TCCB 
ngày 7/2/2017 của Tổng giám đốc Vietcombank về việc 
bổ nhiệm bà Trần Thị Út - Trưởng phòng Dịch vụ khách 
hàng Vietcombank Kiên Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank Kiên Giang kể từ ngày 8/2/2017.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Hảo – Phó Tổng giám 
đốc Vietcombank tin tưởng, với năng lực và nhiệt huyết, 
bà Trần Thị Út sẽ cùng với Ban giám đốc Vietcombank 
Kiên Giang điều hành ngày càng hiệu quả hơn nữa hoạt 
động của Chi nhánh trong thời gian tới, không ngừng 
xây dựng một tập thể Vietcombank Kiên Giang đoàn kết, 
phát huy trí tuệ và sức sáng tạo để hoàn thành các chỉ 
tiêu được giao, góp phần vào thành công chung của hệ 
thống Vietcombank.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trần Thị Út cho biết, 
cương vị mới là niềm vinh dự cho bà, đồng thời cũng là 
một trọng trách lớn. Bà Trần Thị Út hứa sẽ nỗ lực hết 
mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng Ban giám 
đốc và đội ngũ cán bộ nhân viên xây dựng một tập thể 
vững mạnh, chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng tốt nhất 
để đưa Vietcombank Kiên Giang phát triển ngày càng 
lớn mạnh, an toàn và hiệu quả.

Bổ nhiệm 
Phó Giám đốc

Vietcombank 
Kiên Giang

Ông Đào Hảo – Phó Tổng giám đốc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Vietcombank Kiên Giang cho bà Trần Thị Út.

Ngày 11 – 12/2, nhân dịp kỷ niệm 87 
năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Chi bộ 6 (Phòng Khách hàng thể nhân) 

Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch (SGD) đã tổ 
chức Hành trình Về nguồn để cùng ôn lại những 
trang vàng sáng chói của chiến thắng Điên Biên 
Phủ vẻ vang "lừng lẫy 5 châu, chấn động địa 
cầu". 

Hành trình Về nguồn là một trong những 
hoạt động thường niên của Chi bộ 6 nhằm 
giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi 
dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, bồi 
dưỡng ý chí cách mạng cho các đảng viên Chi 
bộ và quần chúng, cùng phấn đấu học tập và 
làm việc theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh. 

Dẫn đầu đoàn đại biểu có đ/c Nguyễn Hùng 
Sơn – Phó Bí thư BCH Đảng ủy Vietcombank 
SGD và đ/c chí Lê Thị Lan Dung - Bí thư Chi bộ 
6 cùng các đ/c là đảng viên, đoàn viên, thanh 
niên, quần chúng ưu tú của Chi bộ 6.

63 năm đã qua, nhưng âm vang của chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ hào hùng vẫn còn 

Mốc son vàng
sáng chói

BÀI & ẢNH: NGUYỄN THU GIANG – Vietcombank Sở Giao Dịch

Bài & ảnh: Hồ Hữu Tấn

Ban chỉ huy Quân sự - Vietcombank TSC

vọng mãi. Trong hành trình, 
Đoàn đã đến dâng hương 
tưởng niệm các anh hùng 
liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ 
Điện Biên Phủ, thăm nơi làm 
việc của Đại tướng Võ Nguyễn 
Giáp cùng Sở Chỉ huy Chiến 
dịch Điện Biên Phủ tại Mường 
Phăng, tham quan đồi A1, Bảo 
tàng Điện Biên Phủ, Tượng 
đài chiến thắng trên đồi D1, 
cầu Mường Thanh, hầm Đờ-
Cát. Đến với Điện Biên, Đoàn 
còn có những trải nghiệm ấn 
tượng khi được chiêm ngưỡng 
cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng 
Tây Bắc, được tìm hiểu về 
đời sống và văn hóa đặc sắc 
của các dân tộc anh em như 
Mường, Thái, H’mông…

Hành trình Về nguồn đến với Điện Biên có 
ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi thành viên trong 
Đoàn. Cùng xem lại từng thước phim lịch sử, 
chúng tôi không khỏi xúc động nghẹn ngào, 
trào dâng niềm tự hào về đất nước. Chuyến 
đi đã góp phần làm phong phú thêm đời sống 
tinh thần và tạo động lực tham gia phong trào 
thi đua yêu nước, lao động sáng tạo của cán 
bộ, đảng viên, hun đúc ý chí không ngừng học 
tập để phát huy sáng kiến và nâng cao nghiệp 
vụ chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ 6 
Đảng bộ Vietcombank SGD nói riêng và Đảng bộ 
Vietcombank nói chung ngày càng vững mạnh, 
đưa Vietcombank luôn hoạt động An toàn - 
Hiệu quả.

Đoàn đại biểu Chi bộ 6 – Đảng  bộ Vietcombank SGD thăm Sở Chỉ huy 
chiến dịch Điện Biên Phủ tại Khu di tích Mường Phăng
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“TIỆN ÍCH TUYỆT VỜI CÙNG 
VCB-IB@NKING”Để tri ân khách hàng đã tin 

tưởng và đồng hành với 
Vietcombank và mong muốn 
gửi lời chúc may mắn, phát 

tài, đắc lộc tới khách hàng nhân dịp đón 
Xuân mới Đinh Dậu 2017, Vietcombank 
đã triển khai chương trình khuyến mại 
“Gửi tiền, Trúng tiền” với hàng ngàn 
quà tặng bằng tiền mặt dành cho các 
khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm 
tại Vietcombank từ ngày 15/11/2016 
đến hết ngày 15/1/2017, tổng trị giá 
giải thưởng lên tới 10 tỷ VND. Ngày 
20/1/2017, tại tầng 19 – Tòa nhà 
Vietcombank – 198 Trần Quang Khải, 
trước sự chứng kiến của đại diện khách 
hàng tham gia chương trình khuyến 
mại và đại diện các cơ quan chức 
năng, Vietcombank đã tổ chức quay 
thưởng để xác định danh sách khách 
hàng trúng thưởng. Danh sách xem tại 
https://www.vietcombank.com.vn

Vietcombank trao giải 
cho khách hàng chương trình 

“Gửi tiền, Trúng tiền” 
Giải Đặc biệt: Ngày 8/2, tại Trụ sở chi nhánh Vietcombank 

Hải Dương, Giải Đặc biệt trị giá 300 triệu đồng đã được trao cho 
khách hàng Dư Tuấn Dũng có mã số trúng thưởng 0103990. Bên 
cạnh đó, khách hàng Dư Tuấn Dũng còn may mắn nhận được 6 
giải Khuyến khích và 1 giải Tri ân khách hàng. Tổng giá trị giải 
thưởng mà khách hàng Dư Tuấn Dũng nhận được là 308 triệu 
đồng. Chi nhánh Vietcombank Hải Dương cũng có 66 giải Khuyến 
khích và 30 giải Tri ân. 

Giải Nhì: Cũng trong ngày 8/2, tại Trụ sở Vietcombank Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh, Giải Nhì trị giá 50 triệu đồng đã được trao 
cho khách hàng Lê Văn Nên. Ông Nên chia sẻ, giải thưởng ngay 
đầu năm mới thực sự mang đến cho gia đình ông nhiều niềm vui 
và may mắn trong suốt năm mới này. 

Tin: ĐINH VĂN HIẾU – Vietcombank Thủ Đức
Giải Ba: Ngày 9/2, tại trụ sở Vietcombank Hà Tây, Giải Ba 

trị giá 30 triệu đồng đã được trao cho khách hàng Ngô Minh 
Thịnh, là khách hàng của Vietcombank từ hơn 20 năm nay. 
Ngày 10/2/2017, Vietcombank Kiên Giang cũng trao giải Ba và 
Giải Khuyến khích cho các khách hàng may mắn trúng thưởng 
trong chương trình. Giải Ba và 1 giải Khuyến kích đã được trao 
cho bà Nguyễn Thị Thúy Ái (tỉnh Kiên Giang). Khách hàng tại 
Vietcombank Kiên Giang cũng đã trúng tổng cộng 40 giải (1 giải 
Ba, 29 giải Khuyến khích và 10 giải Tri ân). 

Tin: LÊ VĂN QUYẾT – Vietcombank Hà Tây

Chương trình khuyến mại “Tiện ích tuyệt vời cùng VCB-iB@nking” được Vietcombank triển 
khai trên toàn hệ thống từ ngày 24/10/2016 đến 31/12/2016 với tổng giá trị giải thưởng 
hơn 1.6 tỉ đồng đã thu hút số lượng lớn khách hàng tham gia. Chương trình với 2 nhóm 
giải thưởng: Nhóm giải tuần “Niềm vui mỗi tuần” dành cho các khách hàng đăng ký dịch 

vụ VCB-iB@nking đầu tiên mỗi tuần. Nhóm giải cuối chương trình “Con số may mắn” dành cho các 
khách hàng đăng ký dịch vụ VCB-iB@nking có số thứ tự là 888, 6868, 8888, 36868,… với các phần 
thưởng có giá trị như Smart Tivi Sony 65 inch, Tủ lạnh Hitachi, Máy giặt Electrolux và hàng loạt giải 
May mắn bằng tiền mặt chuyển khoản.  Kết thúc chương trình, Vietcombank đã tổng kết xác định 
được khách hàng trúng giải và đã thông báo công khai trên website của ngân hàng. 

Giải Nhất: Ngày 18/01/2017, tại trụ sở Vietcombank Chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội, Vietcombank 
đã trao giải Nhất cho bà Nguyễn Thị Lài (Hà Nội). Bà Lài cho biết đã sử dụng các dịch vụ của 
Vietcombank nhiều năm nay và rất hài lòng, tin tưởng vào chất lượng, uy tín của Vietcombank, nhất 
là các dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Giải Nhì: Ngày 19/1/2017 tại trụ sở Vietcombank Tây Ninh, Vietcombank đã trao Giải Nhì cho 
ông Trần Chí Tâm, (TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) với giải thưởng là một tủ lạnh Hitachi trị giá 30,5 
triệu đồng. Tại thị trường Tây Ninh, những năm gần đây, khách hàng quan tâm sử dụng dịch vụ ngày 
càng nhiều, số lượng đăng ký mới mỗi năm trung bình hơn 2.000 lượt. 

Tin: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN - Vietcombank Tây Ninh

Trao giải cho khách hàng 
Chương trình khuyến mại

Đại diện Trụ sở chính và Ban Giám đốc Vietcombank Hoàng Mai chụp hình lưu niệm với khách hàng đạt giải Nhất của chương trình

Đại diện Vietcombank trao 
giải cho ông Dư Tuấn Dũng 
–  khách hàng trúng giải 
Đặc biệt Chương trình “Gửi 
tiền, Trúng tiền” (thứ 4 từ 
trái sang) cùng gia đình.

NHỊP SỐNG

Bài & Ảnh: PHÒNG QLBSPBL

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang
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Vietcombank Bắc Giang trao tiền 
xây dựng trường học 

Chiều 18/1/2017, Vietcombank Bắc Giang 
đã trao 3 tỷ đồng cho UBND huyện Lục Ngạn, 
Bắc Giang để tài trợ xây dựng Trường THCS Biển 
Động. Vietcombank Bắc Giang là một trong 
những đơn vị đi đầu trong công tác thực hiện 
an sinh xã hội của tỉnh. Tại buổi lễ, ông Nguyễn 
Thanh Bình – Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn 
đã ghi nhận sự đóng góp của Vietcombank Bắc 
Giang trong việc xây dựng trường học cho trẻ 
em vùng sâu, vùng xa, giúp các em có điều kiện 
học tập tốt hơn, qua đó nâng cao chất lượng 
giáo dục của huyện. UBND huyện Lục Ngạn cam 
kết sẽ ban giao công trình ASXH đi vào sử dụng 
trong quý 2/2017.

Tin & ảnh: NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 
(Vietcombank Bắc Giang)

Vietcombank Tiền Giang trao nhà Đại 
đoàn kết 

Sáng 21/1/2017, Lãnh đạo NHNN Việt Nam – Chi 
nhánh tỉnh Tiền Giang, Ban giám đốc Vietcombank Tiền 
Giang đã phối hợp cùng UBND huyện Tân Phú Đông 
bàn giao căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Lê Thị 
Trang tại ấp Bà Tư, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, 
Tiền Giang. Căn nhà diện tích 55m2, tổng kinh phí xây 
dựng 70 triệu đồng, trong đó Vietcombank Tiền Giang 
hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng 
góp. Dịp này, các nhà tài trợ, chính quyền địa phương 
và bà con lối xóm cũng đã trao nhiều phần quà cho 
gia đình.

Tin và ảnh: CÔNG CHUẨN (Vietcombank Tiền Giang)

Công đoàn Vietcombank Huế 
trao tặng 3 bộ máy vi tính cho 
xã nghèo

Ngày 19/1/2017, Công đoàn Vietcombank 
Huế phối hợp cùng UBND xã Nhâm, huyện A 
Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao 3 bộ 
máy vi tính tại phòng Truyền thống của xã. 
Xã Nhâm là một xã còn nhiều thiếu thốn, quà 
tặng của Công đoàn Vietcombank Huế là hết 
sức quý giá với xã. UBND xã đánh giá rất cao 
hoạt động hỗ trợ của Vietcombank Huế và cam 
kết sẽ phát huy tốt nhất hiệu quả của việc làm 
ý nghĩa này.

Tin & ảnh: HỒ XUÂN TIẾN (Vietcombank Huế)

NHỊP SỐNG

Sáng 20/1/2017, tại Trụ sở chính 
Vietcombank, Đoàn Thanh niên Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam (Đoàn TN 

Vietcombank) phối hợp với Viện Huyết học - 
Truyền máu Trung ương đã tổ chức thành công 
Ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng yêu 
thương” với ý nghĩa “Hiến giọt máu đào, Trao đời 
sự sống”.

Ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng yêu 
thương” của Đoàn TN Vietcombank với ý nghĩa tốt 
đẹp đã thu hút đông đảo các bạn đoàn viên thanh 
niên (ĐVTN), các cấp lãnh đạo cùng cán bộ nhân 
viên Vietcombank tham gia. Trong sáng 20/1 đã có 
hơn 250 tình nguyện viên Vietcombank tham gia 
hiến máu với kết quả thu được 235 đơn vị (250ml 
và 350ml), vượt 28% so với năm 2016.

Đây là hoạt động thường niên nhiều năm nay 
được Đoàn TN Vietcombank và Viện Huyết học - 
Truyền máu Trung ương tổ chức dịp giáp Tết nhằm 
dự trữ lượng máu đủ cấp cứu các ca tai nạn, phẫu 
thuật trong những ngày Tết cổ truyền. Thực tế cho 

thấy, trong những ngày Tết, số ca cấp cứu tại 
các bệnh viện thường tăng lên khiến lượng máu 
dự trữ nhiều lúc không đủ đáp ứng kịp thời để 
cứu sống bệnh nhân. Hoạt động “Giọt hồng yêu 
thương” do Đoàn TN Vietcombank tổ chức vào 
dip này vì thế càng trở nên thiết thực và nhân 
văn hơn. 

Hoạt động ý nghĩa này cùng với các hoạt 
động an sinh xã hội dịp giáp Tết mà Trụ sở 
chính Vietcombank cùng các đơn vị thành viên 
trong toàn hệ thống thực hiện càng nhân lên 
giá trị nhân văn đã kết tinh trong truyền thống 
đáng tự hào của ngân hàng. Những hoạt động 
an sinh xã hội của Vietcombank đã kịp thời hỗ 
trợ, động viên những số phận thiệt thòi, khó 
khăn, tô thắm thêm nét đẹp văn hóa của con 
người Vietcombank.

Giọt hồng yêu thương: 

Hiến giọt máu đào, 
Trao đời sự sống

bài & ảnh: ĐẶNG THÀNH

Các ĐVTN Vietcombank tham gia hiến máu trong Ngày hội hiến máu 
nhân đạo “Giọt hồng yêu thương”.

Những đơn vị máu được trân trọng bảo quản, cất giữ.
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NHỊP SỐNG

Các nữ khách hàng, nữ đối tác và cán bộ nữ Vietcombank thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank) trân trọng gửi tới các nữ khách hàng, nữ đối tác và tập thể cán 
bộ nữ trong hệ thống Vietcombank những tình cảm thân thương và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong suốt hơn 50 năm đồng hành cùng với sự phát triển của khách hàng và của nền kinh 
tế quốc dân, Vietcombank đã để lại những dấu ấn quan trọng. Năm 2016, Vietcombank tiếp tục 
đạt được những dấu mốc mới với tốc độ tăng trưởng cao, sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu, chất 
lượng, an toàn hoạt động và hiệu quả kinh doanh. Vietcombank đã trở thành ngân hàng đầu 
tiên minh bạch đưa nợ xấu về 1 sổ và hoàn thành trước tiến độ 3 năm theo quy định của Chính 
phủ. Vietcombank đã và đang không ngừng chuyển đổi để phát triển bền vững, hiệu quả. Những 
thành công đó là kết tinh của ý chí và bản lĩnh Vietcombank; là thành quả sự hợp tác, tin cậy, 
gắn bó, đồng hành của hàng triệu Quý khách trong đó có hàng trăm ngàn nữ khách hàng, nữ đối 
tác; là sự ghi nhận tâm huyết của hơn 14.000 cán bộ nhân viên trong đó có vai trờ quan trọng 
của gần 8.000 cán bộ nữ luôn sẵn sàng cống hiến, kiên trì vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành 
nhiệm vụ chuyên môn và vẹn toàn nghĩa vụ đối với gia đình. Ban lãnh đạo Vietcombank xin được 
bày tỏ sự tri ân đối với nữ quý khách hàng và toàn thể các chị em.

Vietcombank đã xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2020 với tầm nhìn là trở thành 
ngân hàng số 1 tại Việt Nam cùng phương châm “Chuyển đổi – Hiệu quả - Bền vững”. Chặng 
đường phía trước còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng cũng hứa hẹn nhiều thời cơ, vận 
hội lớn. Ban Lãnh đạo Vietcombank tin tưởng phẩm chất tốt đẹp, bản lĩnh của người phụ nữ 
Vietcombank sẽ tiếp tục là động lực và sức mạnh để các chị em cán bộ Vietcombank vừa hoàn 
thành tốt nhất trách nhiệm tề gia nội trợ vừa góp phần từng bước hiện thực hóa sứ mệnh phát 
triển của Vietcombank – ngôi nhà chung của tất cả chúng ta.

Một lần nữa, thay mặt Đảng ủy & Ban lãnh đạo Vietcombank thân ái gửi đến các nữ khách 
hàng, nữ đối tác và các chị em Vietcombank lời chúc Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công!

THƯ CHÚC MỪNG
Ngày Quốc tế Phụ nữ 

(8/3/2017)

Tổng Giám đốc

PHẠM QUANG DŨNG

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT 

 NGHIÊM XUÂN THÀNH 

Cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh  với chủ đề "Chúng ta 
trong mắt nhau" diễn ra trong đúng 1 tuần, từ 22/2 đến 
28/2/2017 tại trụ sở chính  đã thu hút 23 tác phẩm tham dự. 
Chưa phải là đầy đủ nhất, nhưng đây thực sự là những cuốn 

album sống động và ý nghĩa chúng ta dành tặng nhau với bao trân quý, 
để ngợi ca, tôn vinh những nét đẹp đã và sẽ khiến những phút giây 
chúng ta bên nhau thêm giá trị.   

 Ban Tổ chức đã chấm và lựa chọn trao 1 giải Đặc biệt; 1 giải Nhất; 2 
giải Nhì; 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Lễ trao giải được tổ chức tối 
ngày 7/3/2017 tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phạm Quang Dũng – Tổng giám đốc 
Vietcombank đã đánh giá cao những đóng góp to lớn của chị em phụ 
nữ Vietcombank đối với hoạt động của hệ thống trong nhiều năm qua. 
Ông Phạm Quang Dũng cũng bày tỏ tin tưởng “phái đẹp” sẽ tiếp tục 
đóng góp hơn nữa để cùng toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao năm 2017, 
xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng chị em “Anh hùng, bất 
khuất, trung hậu, đảm đang”.

Vẻ đẹp muôn 
hương sắc

“Chúng ta 
trong mắt nhau”

CHƯA BAO GIỜ, VẺ ĐẸP CỦA CHỊ EM VIETCOMBANK TẠI TRỤ 
SỞ CHÍNH ĐƯỢC “KHẮC HỌA” MỘT CÁCH SINH ĐỘNG VÀ HẤP 
DẪN ĐẾN THẾ, CẢ VỀ HÌNH THỨC, TÂM HỒN VÀ NIỀM ĐAM MÊ 
CHO CÔNG VIỆC.

Ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc (thứ 4 từ phải sang) 
tặng hoa Ban nữ công Vietcombank TSC

BÀI & Ảnh: Phan Đức Nam

Giải Đặc biệt thuộc về tập thể Phòng Quan hệ Công chúng

Tập thể Phòng Quản lý nợ đoạt giải Nhất.

Tập thể Phòng Vốn TDQT và Trung tâm đào tạo đoạt giải Nhì

Tập thể Trung tâm thanh toán, Trung tâm dịch vụ khách hàng 
và Ban KHDN đoạt giải Ba

Giải Khuyến khích được trao cho tập thể các Phòng: Quản lý 
Ngân quỹ, QLRRTT, THCĐKT, Dịch vụ TKKH và TTTD&PCRT
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Xinh đẹp để đàn ông say đắm
Tà áo xanh bao kẻ ngắm nhìn
Bên nhau chung một niềm tin

Tương lai vững bước con tim nhiệt tình

NHỊP SỐNG

Người phụ nữ nơi đây thật giỏi
Vietcombank – đừng hỏi nơi đâu

Tài năng – Xinh đẹp hàng đầu
Gia đình – Công việc dài lâu vững bền

Giải Đặc biệt cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh

là luôn đẹp 
trong mắt nhau”

Cạnh tranh mạnh, không ngừng phát triển
Chắc tay chèo vượt biển trùng khơi

Say mê công việc như chơi
Nữ - Nam sát cánh một lời “Quyết tâm”

Có những phút âm thầm sáng tạo
Khó khăn nảy bao ý tưởng hay

Nghĩ suy bất kể đêm ngày
Đưa vào ứng dụng dựng xây ngân hàng

Nửa thế kỷ màu xanh vững chãi
Huy động tiền trả lãi cho dân

Cười tươi thái độ ân cần
Khách hàng tin tưởng, thị phần tăng cao

Truyền thông mạnh tận tâm chu đáo
Toàn tin hay lên báo hàng ngày

Website, Facebook có ngay
Sản phẩm, dịch vụ tung bay khắp miền

Ngoài công việc – gia đình hạnh phúc
Bên chồng con giây phút dịu dàng

Ân cần, khéo léo, đảm đang
Chăm lo tổ ấm an khang, sum vầy

Tạo khác biệt, lâu bền uy tín
Quyết tâm cao phủ kín thị trường

KPI hưởng vào lương
“Đổi mới – Trách nhiệm – Kỷ cương” điều hành

“YÊU

Chào ngày mới bình minh tươi sáng
Năng lượng đầy, duyên dáng, tự tin

Bền bỉ như những cánh chim
Phụ nữ hai giỏi hoàng kim dẫn đầu

Quan trọng nhất an toàn bảo mật
Công nghệ cao đánh bật hắc-kơ

Chung tay vững một ngọn cờ
“Ngân hàng số một” đang chờ Viet-com

“Nửa thế giới” tài năng xinh đẹp
Đã yêu là luôn đẹp trong nhau

Chị em phụ nữ dẫn đầu
Quan hệ công chúng – con tàu truyền thông
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NHỊP SỐNG

Vietcombank Thành Công
Ngày 4/3/2017, tại khuôn viên khu du lịch Thảo Viên, 

thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội, Vietcombank Thành Công 
đã đăng cai tổ chức giải bóng đã nữ tranh cúp Tứ hùng 
với sự tham dự của 4 đơn vị: Vietcombank Thành Công, 
Vietcombank Hoàng Mai, Vietcombank Nam Định và 
Vietcombank Leasing. Chiến thắng chung cuộc thuộc về 
Vietcombank Leasing.

Tin & ảnh: TRẦN CÔNG TUYẾN (Vietcombank Thành Công)

Vietcombank Hải Dương
Ngày 5/3/2017, Công đoàn Vietcombank Hải Dương đã tổ 

chức Lễ kỷ niệm ngày 8/3, tuyên dương 10 gương mặt cán bộ 
nữ tiêu biểu năm 2016 và hội thi nấu ăn “Bữa cơm ngày cuối 
tuần".  22 tổ công đoàn trong chi nhánh đã được chia làm 4 
đội. Đội  “Sum vầy”  đã dành giải Nhất với chủ đề bữa cơm cuối 
tuần là Mái Ấm.

Tin & ảnh: HOÀNG VÂN (Vietcombank Hải Dương)

Vietcombank Hà Tĩnh
Chiều ngày 4/3/2017, Vietcombank Hà Tĩnh đã tổ 

chức Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình”. Có 07 đội thi 
kết hợp giữa 13 tổ công đoàn trong chi nhánh. Mỗi 
đội  chuẩn  bị một bữa cơm gia đình 10 người, 3 thế 
hệ trong thời gian 90 phút. Bữa ăn không chỉ giàu dinh 
dưỡng, đảm bảo  ATTP mà còn phải  thể hiện tình cảm 
gửi gắm trong mỗi món ăn. Giải Nhất thuộc về Tổ công 
đoàn Hành chính nhân sự - Kế toán.

Tin & ảnh: NGUYỄN XUÂN DŨNG (Vietcombank Hà Tĩnh)

Vietcombank Đà Nẵng
Vietcombank Đà Nẵng đã tổ chức chuyến dã ngoại 

2 ngày 1 đêm về phố cổ Hội An với sự tham gia của gần 
200 cán bộ nhân viên chi nhánh và Phòng KTNB Khu vực 
Miền Trung.  Tối ngày 4/3, Ban giám đốc và Công đoàn 
Vietcombank Đà Nẵng đã tổ chức chương trình giao lưu 
cho toàn thể CBNV với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và 
trò chơi sôi nổi.

Tin: NGUYỄN HỮU ĐỨC (Vietcombank Đà Nẵng) 
Ảnh: PHAN THANH NAM

Vietcombank Lạng Sơn
Tối 4/3/2017, tại Asean resort số 21A Hòa lạc, Hà Nội, 

Vietcombank Lạng Sơn đã tổ chức Gala dinner chào mừng 
ngày quốc tế phụ nữ 8/3 với sự tham dự của CBNV chi nhánh 
cùng đại diện các khách hàng thân thiết.  2/3 cán bộ tại chi 
nhánh là nữ đến từ nhiều dân tộc miền núi phía Bắc. Đêm 
Gala Viecombank Lạng Sơn là một chương trình nghệ thuật 
với các tiết mục đặc sắc.

Tin & ảnh: LINH CHI (Vietcombank Lạng Sơn)

VIETCOMBANK TP.HCM 
 Chiều  08/03, Vietcombank TP. HCM tổ chức cuộc thi 

Trang trí bàn tiệc chủ đề “Hương sắc tháng 3”.  Hơn 1000 
CBNV của tất cả phòng/ban trong chi nhánh đã liên quân, 
phối hợp thành 10 đội, quy chế 6 thành viên/1 đội để tham 
gia. Đội liên quân 5 phòng giao dịch Hàm Nghi, Hoàng Văn 
Thụ, Gia Định, Lê Thánh Tôn, Hải Triều đã giành giải nhất 
hạng mục Tổng thể trình bày.

Tin: TẤN PHÁT (Vietcombank TP. Hồ Chí Minh)
Ảnh: THẾ DƯƠNG

Vietcombank Thái Nguyên 
 Hội thi nấu ăn tổ chức vào ngày 4/3/2017 với  5 đội tham 

gia gồm: Phòng Khách hàng, Phòng Dịch vụ khách hàng, 
Phòng Kế toán, Phòng Hành chính nhân sự Ngân quỹ và 
Phòng giao dịch Phổ Yên. Mỗi đội phải chuẩn bị suất ăn cho 
12 người, các món ăn phải đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh ATTP, 
tươi ngon, hấp dẫn và trình bày đẹp trong thời gian 90 phút. 
Giải Nhất đã thuộc về tổ công đoàn Phòng Kế toán. 

Tin & ảnh: NGUYỄN SỸ TÙNG  (Vietcombank Thái Nguyên)

Trụ sở chính
Bên cạnh Cuộc thi kể chuyện bằng hình ảnh “Chúng ta trong mắt nhau” do Công 

đoàn Trụ sở chính tổ chức với tổng giải thưởng lên tới hơn 50 triệu đồng cùng lễ 
trao giải hoành tráng, sáng ngày 8/3, tại Trụ sở chính, Ban lãnh đạo Vietcombank  đã 
tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng các Chị là thành viên Ban Lãnh đạo Vietcombank.

Ảnh: LÊ HỒNG QUANG

DỊP QUỐC TẾ PHỤ NỮ 
8/3, TRÊN TOÀN HỆ 

THỐNG VIETCOMBANK 
ĐÃ DIỄN RA NHIỀU 

HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA 
NHẰM TÔN VINH PHÁI 
ĐẸP VÀ THỂ HIỆN SỰ 

TRÂN TRỌNG CỦA 
CÁNH MÀY RÂU VỚI 
“MỘT NỬA XINH ĐẸP 

CỦA THẾ GIỚI”.
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Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến qua 
internet của Vietcombank - VCB-iB@
nking từ lâu đã trở thành kênh thanh 
toán, giao dịch trực tuyến tiện lợi, đáp 

ứng nhu cầu thanh toán của đông đảo các tầng 
lớp khách hàng Việt Nam. Đến nay, sau hơn 15 
năm triển khai, dịch vụ đã đón nhận hơn 3 triệu 
người dùng với số lượng, giá trị giao dịch không 
ngừng gia tăng. Riêng năm 2016, với những nỗ 
lực mạnh mẽ trong việc cải tiến dịch vụ, cung 
cấp thêm nhiều tính năng mới, mở rộng danh 
mục các nhà cung cấp dịch vụ trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau như viễn thông, điện, nước, bảo 

hiểm, đào tạo… bình quân mỗi tháng kênh VCB-
iB@nking của Vietcombank ghi nhận gần 3,5 
triệu giao dịch các loại.

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của Quý khách 
hàng, kể từ ngày 21/02/2017, Vietcombank 
chính thức triển khai đồng thời 2 tính năng 
mới Chuyển tiền tương lai và Chuyển tiền định 
kỳ, áp dụng cho các giao dịch trong hệ thống 
Vietcombank trên kênh VCB-iB@nking.

Với Chuyển tiền tương lai, Quý khách hàng 
có thực hiện giao dịch chuyển tiền cho người 
hưởng tại Vietcombank với ngày thanh toán là 
một ngày xác định trong tương lai. Còn Chuyển 
tiền định kỳ cho phép khách hàng chuyển tiền 
cho người hưởng tại Vietcombank với ngày 
thanh toán được xác định theo một chu kỳ nhất 
định (ngày/tuần/tháng).

Với các ưu điểm như thời gian xử lý giao 
dịch nhanh chóng, hạn mức chuyển tiền lớn, 
mức phí thấp chỉ 3.300 vnd/giao dịch (đã gồm 
10% VAT), 2 tính năng mới có thể đem lại cho 
khách hàng sự chủ động trong việc thanh toán, 
chuyển tiền trong tương lai hay theo một chu 
kỳ lặp lại mà không phải tốn thời gian thực hiện 
lặp đi lặp lại, tránh được các sai sót hay quên 
hẹn. Các tính năng này đặc biệt phù hợp với các 
khách hàng thường xuyên phát sinh nhu cầu 
chuyển tiền cho người nhận cố định, theo một 
số tiền cố định và vào một chu kỳ ổn định như 
thanh toán tiền hàng, thanh toán phí dịch vụ, 
phí thuê nhà…

Để sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng chỉ 
cần đăng nhập vào dịch vụ VCB-iB@nking, 
sau đó thực hiện theo trình tự rất đơn giản: 
Chuyển tiền/Chuyển tiền trong Vietcombank/ 
Chọn Chuyển tiền ngày tương lai, Chuyển 
tiền định kỳ. Chi tiết Hướng dẫn hướng dẫn 
sử dụng dịch vụ VCB – iB@nking, Quý khách 
tham khảo www.vietcombank.com.vn hoặc 
ĐT 1900545413 để được tư vấn.

Chuyển tiền tương lai 
và chuyển tiền định kỳ:

cho khách hàng
Tiện ích nhất

PHÒNG QLBSPBL

NHỊP SỐNG

như bảo vệ cuộc sống 
của mọi người

BÀI: Nguyễn Văn Hoàn

Sông Tô Lịch có chiều dài khoảng 14 km, chảy qua 
địa phận 6 quận, huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống 
Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì. Sông Tô 
Lịch cùng với sông Kim Ngưu, sông Lừ và sông Sét 

đã tạo nên hệ thống tiêu thoát nước chính của TP. Hà 
Nội. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, dưới sức ép của quá 
trình đô thị hóa, quy hoạch xây dựng không đồng bộ 
cùng với sự thiếu ý thức của người dân sống ven sông 
đã làm cho diện tích sông bị thu hẹp, hành lang bảo vệ 
bị lấn chiếm ở nhiều đoạn, chất lượng nước sông bị ô 
nhiễm nghiêm trọng.

Bản thân tôi là một sinh viên lên Hà Nội học tập cho 
nên tuổi thơ hầu như chỉ biết Sông Tô Lịch qua sách vở 
và chưa từng biết đến con sông. Năm 2014, tôi đỗ vào 
đại học và rất trùng hợp tôi lại trọ trên con đường Láng, 
ngay cạnh Sông Tô Lịch. Nhìn từ phía trên đường là 
những hàng cây xanh mướt, với nhiều hình thù đẹp mắt 
giống như hành lang ngoài công viên. Tuy nhiên chính 
sự thất vọng lại ở dưới lòng sông. Nước sông đen ngòm 
và nhìn thấy đáy với một màu đen đặc. Mùi hôi khó chịu 
đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân hai 

bên bờ sông và người đi qua lại trên các con đường dọc 
Sông Tô Lịch. Nhất là những loại thủy sinh mà chính là 
thể hiện sự sống của dòng sông thường rất ít, có thể nói 
là tuyệt diệt.

Sông Tô Lịch được coi là nơi ô nhiễm nhất thủ đô 
với bề mặt của sự ô nhiễm lớn và trải dài. Nước ta có rất 
nhiều sông ngòi và đi vào thơ ca, văn học hay có vị trí 
quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Nó đặc 
biệt quan trọng đến sức khỏe và sự sống con người. Một 
dòng sông bị ô nhiễm gây ảnh hưởng vô cùng lớn đối với 
sức khỏe và mỹ quan.

Sông Tô Lịch đã ô nhiễm nhiều năm nên lớp bùn thải 
ô nhiễm đã khiến cho con sông trở nên cạn đặc và nặng 
mùi. Chính vì thế, cách giải quyết đầu tiên đối với sự ô 
nhiễm đó là làm giảm lớp bùn cặn dưới đáy sông. Như ở 
Đồng bằng Sông Cửu Long đã dùng biện pháp thau chua 
rửa mặn. Sông Tô Lịch cần có lượng nước chảy mạnh và 
dốc thông qua hệ thống máy bơm siêu lực để làm trôi lớp 
cặn đó đến nhà máy xử lý đặt ở khu vực Huyện Thanh 
Trì. Dùng chính lớp cặn đó trở thành phân bón. Xuất phát 
từ nguyên nhân chính do sự xả thải không qua xử lý của 
người dân hai bên bờ sông cho nên cách giải quyết chính 
từ lượng nước thải đó. Xử lý theo cụm dân cư bằng các 
chế phẩm vi sinh và hóa sinh tại nguồn… Cách giải quyết 
quan trọng nhất là “hành động của chúng ta”. Chúng ta đã 
gây tổn hại đến con sông, chính chúng ta phải sửa lỗi. Từ 
người dân đến chính quyền đồng lòng vì Sông Tô Lịch. 
Mọi biện pháp dù hay đến mấy cũng chỉ ở trên giấy, nếu 
sự đồng lòng chưa đủ.

Ngay lúc này, chúng ta cần hành động. Hãy đem sự 
sống đến cho dòng sông Tô Lịch với cách làm đơn giản. 
Hãy biến con sông thành tác phẩm nghệ thuật không 
giới hạn.

“HÃY BẢO VỆ SÔNG TÔ LỊCH NHƯ BẢO VỆ CUỘC 
SỐNG CỦA MỌI NGƯỜI”.

Hãy bảo vệ

sông tô lịch

KẾT NỐI

Ảnh: Tư liệu Vietcombank

Ảnh: Shutterstock.com
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ASEAN
Đồng đô la Mỹ vẫn chi phối

Trong vài lần đi du lịch tại một số nước 
thành viên ASEAN (Singapore, Malaysia, 
Philipine), sau khoảng thời gian cộng đồng kinh 
tế ASEAN (AEC) ra đời vào ngày 31/12/2015, 
với nhãn quan một người trong nghề tiền tệ 
ngân hàng ngoại hối, tôi đặc biệt quan tâm đến 
việc đồng bản tệ các nước thành viên AEC được 
sử dụng ra sao trong quan hệ giao lưu ngoại 
hối, phục vụ chi trả trong khu vực ASEAN, dù 
chỉ đóng khung trong quan hệ của các công 
dân… Thực tế làm tôi thất vọng!

Không có gì đổi mới hơn so với thời kỳ 
trước AEC. Bất kỳ công dân nào của ASEAN khi 
đi đến một nước khác trong khối AEC, đều nhất 
nhất phải sử dụng ngoại tệ tự do như trước, 
nhất là đồng đô la Mỹ, theo ước tính có thể 
chiếm tỷ lệ lên đến 70 – 80%.

Vẫn biết rằng sự ra đời của cộng đồng kinh 
tế AEC chỉ là mốc khởi đầu của mức độ liên 
kết kinh tế tự do hóa trong ASEAN, nhưng một 
thị trường chung thống nhất vẫn nằm nguyên 
trong tình trạng đô la hóa, các đồng bản tệ vẫn 
giữ vai trò thứ yếu, bị động, không giúp gì cho 
tiến trình liên kết kinh tế mạnh mẽ, thực chất 
hơn, thì rõ ràng là một vấn đề cần được xử lý 
trong chính sách tiền tệ vĩ mô của AEC.

Cần nâng cao vai trò các đồng bản tệ 
ASEAN

Đi ngay vào vấn đề này, tôi đề xuất một 
chủ trương giải pháp cần thực thi chung tại 
các nước ASEAN là: Ngoài các ngoại tệ tự do 
chuyển đổi, nhất là đô la Mỹ, được sử dụng rộng 
rãi tại các nước ASEAN, nay cần có một cơ chế 
chính sách chung. Chính sách đó là: các công 
dân ASEAN khi đi tới một nước ASEAN khác, có 
thể mang một lượng tiền mặt nước mình trong 
khuôn khổ chính sách quản lý ngoại hối ở mỗi 
nước cho phép, (và tiến tới một mức tiền mặt 
nào đó, chẳng hạn tương đương 5.000 đô la Mỹ, 
áp dụng thống nhất thì càng tốt) để khi nhập 
cảnh vào nước ASEAN nào đó, có thể bán lấy 
đồng bản tệ nước đấy, dùng vào việc chi trả cá 
nhân, không buộc phải mang theo tiền mặt đô 
la Mỹ như hiện nay, thông qua cơ chế chuyển 
đổi tiền tệ cả hai khâu tại nước đi và tại nước 
đến bằng việc mua đô la Mỹ tại ngân hàng nước 
sở tại rồi bán đô la Mỹ tại ngân hàng nước đến!

Nếu không dùng giải pháp mang tiền mặt 
bản tệ theo người, thì công dân ASEAN được 
áp dụng rộng rãi phương thức chuyển tiền cầm 

tay (séc chuyển tiền đích danh do ngân hàng 
nước đi phát hành) lĩnh tiền tại một ngân hàng 
nước đến. Cách này cần thực thi rộng rãi, chủ 
yếu nhất.

Đối với hoạt động công vụ thuộc tổ chức, cơ 
quan liên quan chi trả tại các nước ASEAN thì 
chỉ áp dụng phương thức chuyển tiền qua ngân 
hàng, ghi bằng bản tệ từng nước ASEAN nơi 
phát sinh việc chi trả (thay thế hoàn toàn việc 
chuyển ngân bằng ngoại tệ chuyển đổi đô la Mỹ 
như hiện nay).

Nếu cơ chế chính sách sử dụng bản tệ 
ASEAN như trên được thực thi, chắc chắn vai 
trò tiền tệ của các nước ASEAN sẽ được nâng 
cao hơn trong cuộc sống của bản thân nội khối 
ASEAN.

Nâng cao vai trò
các đồng bản tệ

NGUYỄN DUY LỘ - Chuyên gia Tài chính – Tiền tệ

CÁC ĐỒNG TIỀN QUỐC GIA CỦA CÁC NƯỚC ASEAN (GỌI TẮT 
LÀ BẢN TỆ ASEAN) VẪN LÀM TỐT CÁC CHỨC NĂNG TIỀN TỆ 
CỦA NÓ TẠI TỪNG NƯỚC THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG KINH TẾ 
ASEAN. NHƯNG TRONG GIAO LƯU HỐI ĐOÁI, PHỤC VỤ YÊU 
CẦU THANH TOÁN CHI TRẢ CỦA CÔNG DÂN ASEAN, NÓ CÒN BỊ 
XEM NHƯ ĐANG ĐỨNG NGOÀI CUỘC, VÀ ĐỒNG ĐÔ LA MỸ VẪN 
HOÀN TOÀN CHI PHỐI!

KẾT NỐI

Nếu cơ chế chính sách sử dụng bản 
tệ ASEAN được thực thi, chắc chắn 
vai trò tiền tệ của các nước ASEAN 
sẽ được nâng cao hơn trong cuộc 
sống của bản thân nội khối ASEAN.

Ảnh: Tư liệu Vietcombank

Ảnh: Shutterstock.com
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Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) 

Tuổi trẻ sức xuân NGUYỄN VĂN THANH – Quảng Trị

Bài & ảnh: NGUYỄN MINH TỚI 

TUỔI TRẺ LÀ MÙA XUÂN CỦA ĐẤT NƯỚC. MÙA 
XUÂN NÀY, TUỔI TRẺ VIỆT NAM KỶ NIỆM 86 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN 
HỒ CHÍ MINH. ĐUỐC LỬA CỦA THANH NIÊN ĐỐT 
LÊN TỪ 86 NĂM TRƯỚC LẠI THẮP SÁNG HÔM NAY.

Với quan điểm và nhận thức thanh niên là lực 
lượng có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự 
phát triển hiện tại và tương lai của đất nước, 
trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng 

ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng và hết sức 
quan tâm đến vấn đề thanh niên. Người đã sớm chỉ ra 
vị trí, vai trò của thanh niên trong xã hội và trong phong 
trào cách mạng. Theo Người, muốn thức tỉnh dân tộc đi 
theo con đường cách mạng thì trước hết phải giác ngộ 
cách mạng cho thanh niên và từ thức tỉnh thanh niên để 
thức tỉnh dân tộc. Tháng 6-1925, Người thành lập Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tập hợp những thanh 
niên Việt Nam yêu nước vào trong một tổ chức thống 
nhất, với trù tính “nó là quả trứng, mà từ đó nở ra con 
chim non cộng sản”.  Bởi vậy, chỉ một năm sau khi Đảng 
Cộng sản Việt Nam ra đời, mùa Xuân 1931, Đoàn thanh 
niên Cộng sản đã được thành lập. 

Tính từ  mùa xuân năm 1931 đến nay đã 86 năm. 
Có thể  có nhiều cách phân kỳ cho chặng đường dài ấy 
nhưng cái đích của tương lai thì bất di bất dịch, được 
mọi thế hệ viết lên đầu trang giấy: Độc lập-Tự do-Hạnh 
phúc. Các thế hệ thanh niên Việt Nam đã viết nên những 
trang sử hào hùng, oanh liệt.

Tin yêu và tràn đầy hi vọng ở tuổi trẻ nước nhà, Bác 
đã có lời nhắn nhủ: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. 
Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của 
xã hội”. Người chỉ rõ: Tương lai của dân tộc, tiền đồ của 
tổ quốc và sự thành công của cách mạng phần lớn phụ 
thuộc  vào việc giáo dục thanh niên.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, 86 năm qua, Đảng 
và Nhà nước ta luôn coi trọng việc chăm lo giáo dục, bồi 
dưỡng thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được phát 
huy tài năng, sức lực. Thế hệ trẻ đã và đang khẳng định 
mình, đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Tuổi trẻ Việt Nam luôn vững tin vào nghị lực 
của mình. Tuổi trẻ sức xuân nhất định sẽ giành thắng lợi 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thái Minh 
Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Bình Dương đã thông qua 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 
Theo đó, năm 2016, Ban giám đốc Vietcombank 
Bình Dương đã tổ chức chỉ đạo, điều hành 
quyết liệt các giải pháp kinh doanh, mang lại 
những kết quả ấn tượng: Huy động vốn 13.448 
tỷ đồng, đạt 103,2% kế hoạch; Dư nợ cho vay 
đạt 10.384 tỷ đồng, đạt 108,5% kế hoạch; Chất 
lượng tín dụng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu là 
0,31%, giảm 0,5% so với đầu năm; Hoàn thành 
và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu bán lẻ, 
ngân hàng điện tử...; Lợi nhuận 338,1 tỷ đồng, 
đạt 110,2% kế hoạch.

Với kết quả đạt được, Vietcombank Bình 
Dương đã được Chủ tịch HĐQT khen tặng thành 
tích Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 
Tập thể tiêu biểu về chất lượng dịch vụ khách 
hàng năm 2016. 

Hội nghị cũng nghe các báo cáo về tình hình 
thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao 
động; Kết quả hoạt động của Ban thanh tra 
nhân dân nhiệm kỳ 2015 - 2017; Tình hình 
thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2016; 
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 
2016... Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng 
các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác năm 2016: 3 Tập thể lao động 
xuất sắc dẫn đầu, 10 tập thể và 150 cá nhân đạt 
danh hiệu lao động tiên tiến; khen thưởng 1 tập 
thể và 7 cá nhân đạt thành tích khen thưởng 
cấp cao của NHNN năm 2015...

Phát biểu chỉ đạo, đại diện BLĐ Đảng ủy 
Khối doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động 
tỉnh Bình Dương đánh giá cao những thành 
tích Vietcombank Bình Dương đã đạt được, 
chia sẻ những khó khăn, thách thức trong thời 
gian tới, cũng như tin tưởng trong năm 2017, 
Vietcombank Bình Dương sẽ tiếp tục phát huy 
tốt nội lực, nền tảng hiện có để phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, góp phần 
vào sự phát triển của ngành ngân hàng trên địa 
bàn tỉnh Bình Dương. 

Năm 2017, tập thể CBNV Vietcombank Bình 
Dương sẽ luôn bám sát phương châm hành 
động và quan điểm chỉ đạo điều hành của BLĐ, 
quyết tâm phấn đấu nỗ lực trên tất cả các mặt 
hoạt động để thực hiện thắng lợi và hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.

Phát huy nội lực, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ

NGÀY 21/1/2017 TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH, VIETCOMBANK 
BÌNH DƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2017. 

Hội nghị NLĐ & triển khai nhiệm vụ 
năm 2017 Vietcombank Bình Dương:

Ông Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đốc Chi nhánh (thứ 8 từ trái sang) trao thưởng cho 
16 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc toàn Chi nhánh năm 2016.

Đại diện lãnh đạo Chi nhánh ký kết Thỏa ước lao động tập thể 
và giao ước thi đua năm 2017. 

KẾT NỐI

Mục tiêu 2017: Duy trì sự phát triển ổn định và bền 
vững, tiếp tục giữ vững thị phần ngân hàng thương 
mại lớn nhất trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng 
hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng 
chuyên nghiệp; Tăng trưởng cao so với năm 2016: 
Lợi nhuận tăng 50%, thu nhập của người lao động 
không thấp hơn năm 2016; Nguồn vốn huy động 
tăng 23,8%, dư nợ cho vay tăng 20%...

Ảnh: Lê Hồng Quang
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Vietcombank Thái Nguyên
Thời gian: 18/02/2017
Ông Trần Thùy Dương - Giám đốc Vietcombank Thái Nguyên 

tổng kết, đánh giá toàn diện các mảng hoạt động kinh doanh 
của Chi nhánh trong năm 2016. Hội nghị cũng đã nghe các tham 
luận của Phòng Khách hàng, Phòng Kế toán, Phòng Dịch vụ 
khách. Các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ 
được Ban giám đốc ghi nhận, giải đáp thỏa đáng. Với tinh thần 
thi đua sôi nổi, Vietcombank Thái Nguyên quyết tâm hoàn thành 
và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Tin & ảnh: NGUYỄN SỸ TÙNG – Vietcombank Thái Nguyên

Hội nghị
Người lao động
năm 2017
NHỮNG NGÀY ĐẦU XUÂN MỚI, CÁC 
CHI NHÁNH TRÊN TOÀN HỆ THỐNG 
VIETCOMBANK ĐÃ DIỄN RA HỘI NGHỊ NGƯỜI 
LAO ĐỘNG 2017. PHÓNG VIÊN CHUNG NIỀM 
TIN ĐIỂM TIN NHANH VỀ HỘI NGHỊ NGƯỜI 
LAO ĐỘNG 2017 TẠI CÁC CHI NHÁNH.

Vietcombank Bắc Bình Dương:
Thời gian: 14/1/2017
Giám đốc chi nhánh, và Chủ tịch CĐCS đã tiến hành ký 

kết “Thoả ước lao động tập thể”, thể hiện sự nhất trí, đồng 
lòng cũng như sự đoàn kết, gắn bó giữa người sử dụng 
lao động và người lao động cùng bước vào một năm kinh 
doanh mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 
2017. Nghị quyết được Hội nghị thông qua sẽ là mục tiêu 
để Vietcombank Bắc Bình Dương phấn đấu hoàn thành 
thắng lợi những nhiệm vụ mới được giao, góp phần vào 
sự phát triển vững mạnh của hệ thống.
Tin & ảnh: NGUYỄN THỊ THÙY DUNG - Vietcombank Bắc Bình Dương

Vietcombank Bình Phước
Thời gian: 4/2/2017
 Với quyết tâm cao và tinh thần phấn đấu, hội nghị đã nhận 

được nhiều ý kiến đóng góp của CBNV nhằm đảm bảo quyền 
và lợi ích hợp pháp của NLĐ và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 
được giao. Phát biểu với hội nghị, Giám đốc Ngân hàng Nhà 
nước tỉnh Bình Phước, ông Trương Quang Dũng bày tỏ hy vọng 
và tin tưởng, Vietcombank Bình Phước sẽ là lá cờ đầu trong 
ngành ngân hàng đóng góp cho kinh tế địa phương phát triển.

Tin và ảnh: PHƯƠNG ANH – Vietcombank Bình Phước

Vietcombank Lạng Sơn
Ngày 5/3/2017
Năm 2016, VCB Lạng Sơn  được đánh giá là “Chi nhánh tốt 

tiểu biểu” hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, đạt danh hiệu Chi bộ 
trong sạch vững mạnh, được nhận bằng khen và cờ thi đua của 
UBND tỉnh. Hoạt động an sinh xã hội của chi nhánh gây được 
tiếng vang lớn. Bên cạnhđó, phúc lợi của CBNV Vietcombank 
Lạng Sơn đã được chăm lo nhiều hơn cả về chất và lượng. Năm 
2017, CBNV và người lao động VCB Lạng Sơn quyết tâm lao 
động, đóng góp ý tưởng sáng kiến, hoàn thành nhiệm vụ.

Tin & ảnh: LINH CHI - Vietcombank Lạng Sơn

Vietcombank Móng Cái 
thay đổi địa điểm PGD 
Hải Hà

Từ ngày 20/1/2017, 
Vietcombank Móng Cái  thay đổi 
địa điểm đặt trụ sở Phòng giao 
dịch Hải Hà tới địa chỉ mới Số 
76, phố Trần Bình Trọng, thị trấn 
Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh 
Quảng Ninh; ĐT: 033 3 763868/ 
Fax: 033 3 763789

Tin: TRƯƠNG THU HƯỜNG 
Vietcombank Móng Cái

Thay đổi đầu số gọi ra của 
TTDVKH 24/7

Từ ngày 13/2/2017, Trung tâm 
Dịch vụ khách hàng (TTDVKH) 24/7 
Vietcombank chính thức ngừng sử 
dụng số 1900 54 54 13 để gọi ra cho 
khách hàng. TTDVKH 24/7 sẽ sử dụng 
duy nhất đầu số 0886 54 54 13 để thực 
hiện các cuộc gọi tới khách hàng. Số 
tổng đài tiếp nhận cuộc gọi hay bất kỳ 
dịch vụ nào khác mà Vietcombank đang 
cung cấp không thay đổi. Cụ thể, để gọi 
đến TTDVKH 24/7 của Vietcombank, 
Quí khách hàng vẫn thực hiện bình 
thường qua số 1900 54 54 13.

Tin & ảnh: VCC

Vietcombank Quảng Trị khai trương 
phòng giao dịch Hải Lăng

Ngày 16/1/2017, Vietcombank Quảng Trị tổ chức 
khai trương Phòng giao dịch Hải Lăng tại số 10 Hùng 
Vương, thị trấn Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Nhân dịp khai 
trương, Vietcombank Quảng Trị dành nhiều phần quà 
tặng hấp dẫn cho quý khách hàng đến giao dịch và gửi 
tiết kiệm tại PGD Hải Lăng. Đây là PGD thứ 4 đánh dấu 
sự phát triển của Vietcombank Quảng Trị trên địa bàn 
tỉnh sau 3 năm kể từ ngày khai trương PGD đầu tiên. 

Tin & ảnh: NGUYỄN LÊ HẢI HÀ - Vietcombank Quảng Trị

Vietcombank Bình Dương 
thay đổi địa điểm phòng 
giao dịch VSIP

Từ ngày 6/2/2017, Trụ sở Phòng 
giao dịch VSIP - Vietcombank Bình 
Dương chuyển đến địa điểm mới 
ở số 10A Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt 
Nam - Singapore (VSIP), phường Bình 
Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương; 
ĐT: 06503.636364/06503.636366/ 
Fax: 06503.636365

Tin: NGUYỄN MINH TỚI 
Vietcombank Bình Dương

Đổi tên và địa điểm PGD Long 
Khánh - VIETCOMBANK  LONG KHÁNH

Từ ngày 24/2/2017, PGD Long Khánh 
được thay đổi tên gọi và địa điểm kinh 
doanh thành: Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - Chi nhánh Long Khánh 
– Phòng giao dịch Trung Hoà (cũ là Phòng 
giao dịch Long Khánh), đồng thời, chi nhánh 
chuyển địa điểm về Số 647 quốc lộ 1A, ấp 
An Bình, xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai; ĐT:  0613 679968/Fax:  0613 
678994

Tin: NGUYỄN CAO TRÍ – Vietcombank Long Khánh

KẾT NỐI

38 39CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 283 - THÁNG 3/2017 SỐ 283 - THÁNG 3/2017 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



VĂN HÓA

Tháng Ba Hà Nội

Nhuộm muôn 
Sắc màu

Ven hồ Hoàn Kiếm có 2 cây lộc vừng nổi 
tiếng, một cây có tới 9 gốc sát mặt hồ, 
một cây có dáng đứng và gốc to tới 3 
người ôm. Dân săn ảnh thì thích chụp 

ảnh cây một gốc giữa bãi cỏ hơn. Đến hẹn lại lên, 
khoảng đầu tháng 3, lộc vừng thay lá vàng rực đẹp 
như một bức tranh. Chỉ 2 ngày sau, lộc vừng rụng 
lá, trải thảm bên hồ Gươm huyền thoại... Cùng với 
chút sương lảng bảng mặt hồ, với chút mưa xuân 
giắc mắc… một góc Hà Nội lãng mạn và nên thơ với 
hình ảnh cây lộc vừng già đổ lá vàng rực đã trở nên 
thân quen với bao người con Hà thành. Khoảnh 
khắc ngắn ngủi này thu hút rất đông các “tay máy” 
chuyên và không chuyên đến chụp ảnh. Đã có rất 
nhiều bức ảnh được chụp ở đây được đi tham dự 
Liên hoan ảnh nghệ thuật quốc tế. Và bên tán cây 
lộc vừng, người ta vẫn thấy một ông giáo già chừng 
80 tuổi, ngồi thổi tiêu dao trầm bổng... Hình ảnh 
này đã níu chân biết bao du khách nước ngoài về 
một thủ đô cổ kính và quyến rũ.

Hoa sưa khiêm nhường hơn với màu trắng 
muốt mong manh cũng nở rộ vào tháng 3. Sưa 
có hai loại: sưa đỏ (hồng sưa) và sưa trắng (bạch 
sưa). Nhìn lá và thân thì khó phân biệt, chỉ phân 
biệt được qua hoa và quả. Cây hồng sưa hoa nhỏ li 

ti không rõ màu trắng và quả giống quả đỗ ván. 
Bạch sưa thì hoa trắng muốt phủ trắng đến nao 
lòng; quả hình lưỡi đao với ý chí vững vàng. Chả 
thế mà có người yêu hoa sưa trắng quá đặt tên 
con trai mình là Bạch Sưa với mong ước đứa 
con sẽ có ý chí vững vàng và tình cảm mênh 
mang. “Điều khó nhất trên đời là làm một trang 
nam tử. Ý chí vững vàng và tình cảm mênh 
mang”!

Bạch sưa ở Hà Nội nhiều nhất phải đến khu 
phía sau công viên Lenin, phố Phan Chu Trinh, 
phố Lê Lai hay bờ hồ Hoàn Kiếm. Trước kia, 
khi facebook chưa phát triển, có hẳn một trang 
mạng của những người yêu hoa sưa và đồng 
lòng bảo vệ loài cây này. Ngẫm ra, nếu Việt Nam 
chọn hoa sưa làm Quốc hoa thì chắc có lẽ cũng 
rất đông người ủng hộ. Cây bạch sưa sau khi 
rụng lá, sang xuân, hoa đâm ra trắng muốt, rồi 
khi chồi xanh non mơn mởn mọc lên, một cơn 
gió nhẹ cũng làm cánh hoa trắng bay, đẹp đến 
mê hồn! 

Ở Hà Nội mùa này còn có một loài hoa đặc 
trưng của Tây Bắc ở dọc đường Vườn Hồng, 
Bắc Sơn là hoa ban. Màu tím lãng mạn của hoa 
ban cũng khiến cho khu vực đường này trở 
thành còn đường lãng mạn nhất Hà Nội vào 
giữa tháng 3 hoa nở. Rồi công viên Lý Thái Tổ, 
cây hoa vàng anh với tên Ấn Độ là “vô ưu” “thắp 
lửa” Hà Nội những ngày cuối xuân với những 
nụ nhú lên như những đốm lửa. Tên hoa “Vô 
ưu” có nghĩa là không ưu tư phiền muộn, nghĩ 
đến hoa là nghĩ đến sự giải thoát hết mọi sự vẩn 
đục, vấn vương… của trần gian. 

Tháng Ba Hà Nội đẹp đến nao lòng với đủ 
sắc màu của hoa và lá. Thêm yêu Hà Nội những 
mùa hoa sang! 

 CHIM LẠC VIỆT

HÀ NỘI NHỮNG NGÀY THÁNG BA ĐẸP ĐẾN NAO LÒNG 
BỞI MUÔN SẮC HOA! KHI HOA ĐÀO VẪN LÁC ĐÁC SÓT 
LẠI TRÊN CÁC GÁNH HOA RONG, HOA SƯA HÀ NỘI ĐÃ 
NỞ TRẮNG CÁC PHỐ, MONG MANH TRONG NHỮNG HẠT 
MƯA XUÂN LẤT PHẤT; CÂY LỘC VỪNG GỐC GIÀ SẦN SÙI 
QUA MỘT ĐÊM LÁ CHUYỂN ĐỎ RỰC VEN HỒ GƯƠM; 
HOA VÔ ƯU VÀNG CÔNG VIÊN LÝ THÁI TỔ KHÔNG HẸN 
MÀ KHOE SẮC, VÀ CẢ HOA BAN TÍM DỌC PHỐ HOÀNG 
DIỆU BỖNG BỪNG LÊN NHỮNG CÁNH TÍM BIẾC. HÀ NỘI 
ĐANG ĐẸP THẾ, ĐÂU CẦN PHẢI PHƯỢT NƠI NÀO?!

Cây lộc vừng nổi tiếng tại hồ Gươm. Ảnh: Chim Lạc Việt

Hoa bạch sưa tại Hà Nội. Ảnh: Chim Lạc ViệtẢnh: Shutterstock.com
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TẾT THIẾU NỮ
Tết thiếu nữ ở Nhật Bản còn gọi là Tết Con 

gái. Cứ đầu tháng Ba hàng năm, khi hoa anh đào 
nở rộ cùng mùa xuân ngập tràn xứ sở, các cô gái 
trẻ trang điểm thật đẹp và đón mừng ngày tết 
vui của riêng họ.

TẾT MẪU THÂN
Chủ nhật tuần thứ hai của tháng Năm hàng 

năm là ngày Tết Mẫu thân ở Mỹ và Canada. Vào 
ngày đó, mọi người trong nhà đều phải làm 
những việc để cho các bà mẹ được vui lòng 
nhất, đồng thời có quà quý mang đến chúc 
mừng để biểu thị lòng biết ơn và kính trọng mẹ 
của mình.

Ngày 12/8 hàng năm là ngày Tết Mẫu thân 
của Thái Lan. Hai tháng trước đó, Ủy ban Tuyển 
chọn các bà mẹ ưu tú đã đăng ký dự thi. Vào 
tháng Tết này, mọi cơ quan, trường học đều tổ 
chức những hoạt động sôi nổi để chúc mừng 
các bà mẹ và cũng để nhắc nhở mọi người 
không được quên công lao nuôi dạy của các bà 
mẹ. Thời điểm này cũng là mùa nở rộ hoa nhài 
ở Thái Lan - nó cũng được coi là mùa của “hoa 
mẫu thân”, mùa hoa tết của Tết Mẫu thân.

Còn tại Nhật Bản, Tết Mẫu thân vào chủ nhật 
tuần thứ ba của tháng Mười hàng năm. Những 
người có mẹ còn đang khỏe mạnh thì tặng mẹ 
hoa hồng. Những người có mẹ đã mất thì chọn 
hoa trắng viếng tặng mẹ.

Tết đặc biệt
của riêng

Phụ nữ
Kỳ Hòa (tổng hợp)

TẾT CHÀO ĐÓN ÁNH SÁNG
Ngày 13/12 hàng năm là Tết Chào đón ánh 

sáng của Thụy Điển, còn gọi là Ngày Lucia. 
Tương truyền, Lucia vốn là phu nhân của một vị 
quan thời Đế quốc La Mã, sống vào khoảng thế 
kỷ II sau Công nguyên. Bà là tín đồ đạo Cơ đốc, 
nhưng lại bị nhà cầm quyền La Mã coi là kẻ thù 
của đạo này, nên bị chọc thủng đôi mắt. Trong 
mù lòa tăm tối, bà vẫn cố công theo đuổi tìm 
lại bằng được ánh sáng, chứ không chịu khuất 
phục. Cuối cùng, đến một ngày, bà cũng đã thấy 
lại được ánh sáng. Từ đó về sau, cứ tới ngày ấy 
là các bà chủ gia đình ở Thụy Điển đều muốn 
thắp nến lên, dọn cơm cho cả nhà ăn vào lúc 
trời còn tờ mờ sáng.

Vào ngày 13/12, Thủ đô Stockholm còn tổ 
chức thi chọn “Tiểu thư Lucia”. Khi lễ hội tuyển 
chọn kết thúc, cả nước đều ngưng việc để chúc 
mừng. Tiểu thư Lucia thì ăn mặc chỉnh tề, trên 
mũ có thắp nến, cưỡi ngựa, đi vây quanh là đội 
danh dự nữ nhi đồng quần áo toàn màu trắng 
toát, rầm rộ và trang trọng diễu hành qua các 
đường phố.

TẾT PHỤ NỮ VUI HẾT MÌNH
Tại vùng Laizig ở Đức có Tết Phụ nữ vui hết 

mình. Vào ngày đó, người phụ nữ có quyền cao 
nhất, được tổ chức và tham gia tất cả cuộc vui, 
mọi nam nhi phải tỏ ra cực kỳ kính trọng phụ 
nữ. Phụ nữ của Thành phố Poink còn có nghi 
thức đặc biệt là những cô thợ giặt quần áo mặc 
áo choàng chững chạc, tự tin đi đòi “sở hữu”, 
“chiếm lĩnh” toà nhà của chính quyền thành 
phố. Thị trưởng thành phố hôm đó đích thân 
trịnh trọng đem tặng họ chiếc chìa khoá tượng 
trưng cho quyền lực của thành phố này.

TẾT PHỤ NỮ
Tết Phụ nữ của Nepal vào tháng Tư hàng 

năm, kéo dài liên tục 3 ngày. Những ngày đó, 
Thủ đô Kathmandu rợp trời khăn áo phụ nữ đi 
trẩy hội. Sau khi ăn bữa cơm thịnh soạn của gia 
đình do người chồng tự mua sắm và nấu nướng, 
mọi người đều hát vang bài ca ngợi thần thánh. 
Một số phụ nữ ngày thường hay bị chồng đánh 
mắng thì tới các đền miếu “tuyệt thực” cho mãi 
đến lúc người chồng tới thề trước thần linh là 
sẽ chẳng bao giờ còn dám hành động như thế 
nữa, mới chịu trở về nhà.

TẾT MẸ
Ngày 29/5 hàng năm là ngày Tết Mẹ ở Cộng 

hoà Trung Phi. Trong ngày đó, các bà mẹ đều ăn 
mặc sang trọng, tay bế hoặc dắt con. Tại Thủ đô 
Bangui, tổ chức cuộc mít tinh trọng thể. Nguyên 
thủ quốc gia và mọi quan chức chính quyền đều 
tham gia những cuộc tuần hành, hội họp của các 
bà mẹ để chúc mừng.

TẾT BÀ MẸ
Từ ngày 23/8 đến ngày 13/9 hàng năm là 

Tết Bà mẹ của thành phố Hamburg ở Đức. Vào 
những ngày này, nhiều đoàn nghệ thuật của tổ 
chức phụ nữ lần lượt biểu diễn tại các nhà hát 
trong toàn thành phố những tiết mục phản ánh 
sự bình đẳng nam nữ.

Ảnh: Shutterstock.com

Ảnh: Shutterstock.com

Ảnh: Shutterstock.com
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NGƯỜI  PHỤ NỮ CAO NHẤT, THẤP 
NHẤT

Tần Xuân Linh (26/6/1964-13/2/1982) ở 
Công xã “Mặt Trăng hồng” của tỉnh Tứ Xuyên 
(Trung Quốc) là người phụ nữ cao nhất thế giới: 
trước khi qua đời, chị đạt chiều cao 247 cm. 
Kỷ lục ngược lại thuộc về chị Polina Masterse 
(26/2/1876-1/3/1985) ở Ossendrecter (Hà 
Lan) vì chị này chỉ có chiều cao cực đại là 59 cm.

NGƯỜI  PHỤ NỮ SỐNG THỌ NHẤT
Bà Kerry Waiter ở làng Palatca thuộc bang 

Florida (Mỹ) sống kéo dài qua ba thế kỷ, hưởng 
thọ tới 127 năm: bà sinh ngày 18/11/1874 và 
mất cuối năm 2001.

NỮ CỤ CỐ TRẺ NHẤT
Ngày 8/3/1987, bé Brayana Berssy được 

sinh ra và trở thành đứa cháu đời thứ 6 của cụ 
cố Heriet Holmes khi bà 88 tuổi 50 ngày. Người 
ta tính rằng con gái, cháu, chắt... của bà này 
trung bình cứ 17 tuổi đã sinh nở mới “kịp” cho 
bà lên chức “cụ cố 6 đời” ở cái tuổi 88.

NGƯỜI  PHỤ NỮ SINH NHIỀU CON 
NHẤT

Bà nông dân Fedora Vasilieva (1707-1782) 
sống tại thôn Sautin ở cách Thủ đô Moskva 
(Nga) về phía bắc 241 km đã sinh ra tất cả 69 
người con trong 40 năm (1725-1765) với 27 
lần sinh: 16 lần sinh đôi, 7 lần sinh ba, 4 lần 
sinh tư; 67 trong số 69 người con đều đã lớn 
khôn, khỏe mạnh. Người đẻ nhiều con nhất hiện 
còn sống là bà Leotina Albina ở Chile: bà chào 
đời năm 1921, cưới chồng năm 1943, tới năm 
1981 sinh được người con thứ 55 là đứa cuối 
cùng và có 5 lần sinh đều ra con trai.

NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ NHIỀU TRANG 
PHỤC NHẤT

Nữ hoàng Nga Elisabeth Petrovna (1709-
1762) là người sở hữu và sử dụng nhiều trang 
phục nhất thế giới: bà có tới hơn 15.000 bộ 
xiêm y.

NGƯỜI PHỤ NỮ ĐƯỢC BẢO HIỂM 
ĐẮT NHẤT

Nữ danh ca kiêm diễn viên điện ảnh Jennifer 
Lopez hiện giữ kỷ lục đắt nhất khi cô đang được 
một hãng chuyên nghiệp bảo hiểm toàn bộ sức 
khỏe và tính mạng với mức giá 1 tỷ euro (tức là 
khoảng 1,3 tỷ USD).

NỮ DU HÀNH GIA VŨ TRỤ ĐẦU TIÊN
Chị Valentina Tereshkova (Nga) là 

người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ. Ngày 
16/6/1963, khi 26 tuổi, chị lên tàu “Phương 
Đông 6” được phóng vào vũ trụ từ sân bay 
Baikonua. Chị đã du hành 48 vòng quanh Trái 
Đất với tổng chặng đường 2 triệu km và hạ cánh 
an toàn sau 70 giờ 41 phút.

NỮ TIẾN SĨ, GIÁO SƯ, VIỆN SĨ ĐẦU 
TIÊN VÀ TRẺ NHẤT

Nhà toán học, triết học và văn thơ xuất sắc 
người Nga Sophia Kovalevskaia (1850-1891) 
trở thành nữ tiến sĩ, giáo sư, viện sĩ đầu tiên và 
trẻ nhất thế giới. Bà bảo vệ thành công luận án 
tiến sĩ lúc 24 tuổi, được phong chức giáo sư ở 
Thụy Điển lúc 33 tuổi và được bầu làm viện sĩ 
thông tấn của Viện Hàn lâm Khoa học Nga lúc 
39 tuổi.

NỮ KHOA HỌC GIA ĐOẠT GIẢI  
NOBEL SỚM NHẤT VÀ NHIỀU NHẤT

Nhà vật lý Pháp gốc Ba Lan Marie Curie 
(1867-1934) là người phụ nữ đoạt giải thưởng 
Nobel sớm nhất và nhiều nhất (2 lần). Năm 
1903, bà được trao giải Nobel về vật lý và năm 
1911 về hóa học. Con gái của bà, Irene Curie 
(1897-1956), cũng được nhận giải Nobel về hóa 
học năm 1934.

NỮ THỦ TƯỚNG ĐẦU TIÊN VÀ GIỮ 
CHỨC NHIỀU NHIỆM KỲ, NHIỀU NĂM 
NHẤT

Kỷ lục này thuộc về bà Sirimavo 
Bandaranaike của Sri Lanka. Bà là phụ nữ 
đầu tiên trên thế giới giữ cương vị Thủ tướng 
(từ năm 1960). Bà còn giữ chức này nhiều 
và lâu nhất với 3 nhiệm kỳ có tổng số thời 
gian là 17 năm 208 ngày: từ 21/7/1960 đến 
25/3/1965, từ 29/5/1970 đến 22/7/1977 và 
từ 12/11/1994 đến 10/8/2000.

NỮ NGUYÊN THỦ QUỐC GIA CÓ 
QUYỀN LỰC RỘNG LỚN NHẤT

Đương kim Nữ hoàng Anh Elizabeth II là 
người hiện nắm giữ quyền lực chính trị rộng 
lớn nhất. Bà đang không chỉ là nguyên thủ 
quốc gia của nước Anh mà còn đồng thời là 
nguyên thủ quốc gia của 18 nước khác, bao 
gồm 10 nước ở châu Mỹ (Antigua and Barbuda, 
Barbados, Bahamas, Bermuda, Belize, Canada, 
Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucia, 
Saint Vincent and Grenadines), 7 nước châu Đại 
Dương (Fiji, New Zealand, Papua New Guinea, 
Solomon, Tuvalu, Tây Samoa, Úc) và 1 nước 
châu Phi (Mauritius). Các nước này trước đây 
là thuộc địa của Anh, nay đã giành được độc lập 
nhưng vẫn nằm trong Khối Liên hiệp Anh và 
tôn Nữ hoàng Elizabeth II làm nguyên thủ. Với 
mỗi nước này, Nữ hoàng sẽ đặc phái một viên 
toàn quyền tới đại diện cho mình trong các hoạt 
động thực tế.

Phụ nữ thế giới
với những Kỷ lục
PHỤ NỮ, MỘT NỬA QUAN TRỌNG CỦA NHÂN LOẠI CHƯA BAO GIỜ 
NGỪNG LÀM CHOÁNG VÁNG, SỬNG SỐT MỘT NỬA CÒN LẠI VỀ NHỮNG 
KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA HỌ.

THIÊN HÀ (sưu tầm)

NGƯỜI  PHỤ NỮ NẶNG NHẤT, NHẸ 
NHẤT

Nặng nhất thế giới là bà Maya Jackson ở 
bang Florida (Mỹ) với khối lượng cơ thể đạt 
381 kg. Còn bà Lucia Darate người Mexico sống 
vào nửa cuối thế kỷ XIX thì lại nhẹ nhất bởi năm 
17 tuổi chỉ cân nặng được 2,125 kg.

VĂN HÓA

Minh họa: Shutterstock.com
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VĂN HÓA

Hình ảnh

 trong thơ, văn 
người Vợ yêu
ĐẶC BIỆT NHỮNG BÀI THƠ VIẾT VỀ VỢ NHƯ MỘT THỨ 
RƯỢU QUÝ HIẾM ĐƯỢC CHƯNG CẤT  BẰNG CẢ NIỀM 
THƯƠNG YÊU, LÒNG BIẾT ƠN, ĐÔI KHI LÀ SỰ HỐI HẬN 
VÀ CẢ MỘT SỰ NỢ NẦN KHÔNG DỄ GÌ ĐÁP LẠI. BỞI VẬY, 
NÓ LUÔN CÓ SỨC SỐNG TỪ TRONG SÂU THẲM NGƯỜI 
VIẾT VÀ NGƯỜI ĐỌC.

Nguyễn Duy được xem là nhà thơ 
"nịnh " vợ nhiều nhất. Ông có chùm 
ba bài Vợ ơi, Mời vợ uống rượu và Vợ 
ốm: “Khi trong túi có mấy đồng ngọ 

nguậy/Ta chạy rông như gì nhỉ - quên đời/Lúc 
xơ xác bờm xơm từng sợi tóc/Đói lả mò về/Cơm 
đâu/Vợ ơi…” (Vợ ơi). Cũng kiểu như ‘thương 
vợ’ của Tú Xương, Nguyễn Duy đã thấu hiểu 
hơn sự đảm đang của người vợ, người phụ nữ 
Việt Nam hiện đại: “Nghìn tay nghìn việc không 
tên/Mình em làm cõi bình yên nhẹ nhàng/Thình 
lình em ngã bệnh ngang/Phang anh xất bất 
xang bang sao đành...Cha con Chúa Chổm loanh 
quanh/Anh như nguyên thủ tanh bành quốc gia” 
(Vợ ốm).

Nhà thơ mới Hồ Dzếnh có bài "Thơ tặng vợ" 
khá hay, rất cảm động:  “Mình vừa là chị là em/
Tấm lòng người mẹ, trái tim bạn đời/Rồi đưa ra 
tình huống cuối đời, phải lựa chọn: “Mai này tới 
phút chia đôi/ Hai ta ai sẽ là người tiễn nhau”. 
Và ông đề nghị: “Xót mình đã lắm thương đau/
Tôi xin làm kẻ đi sau đỡ mình”. Ước muốn ấy có 
vẻ nghịch lý, nhưng là một sự lựa chọn có chiều 
sâu của tình cảm yêu thương, đong đầy trách 
nhiệm.

Nguyễn Khoa Điềm bày tỏ rất sâu tình yêu 
vợ bằng một cách khác. Ông không đi theo lối 
mòn ca ngợi những khó nhọc đời vợ, mà đưa 
ra một tình huống “Có một ngày”: “Ngày em 
không yêu anh/Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy/
Và chiếc áo sờn vai ấy/Anh từng hôn lên nỗi khó 
nhọc hàng ngày/Em xóa mình đi/Bằng chiếc 
khăn màu thơm ngát/Cái ngày đó/Anh sẽ bắt 
đầu/Với anh/Bằng bước chân ngày đón em/
Anh một chàng trai/Với màu tóc khác/Riêng 
năm tháng cuộc đời/Thì vẫn như xưa…”(Có một 
ngày).

Chế Lan Viên là một trong những thi sĩ trẻ 
nhất có thơ được tuyển trong "Thi nhân Việt 
Nam" của Hoài Thanh - Hoài Chân.  Trong đêm 
rét đầu mùa “chia chăn” đắp được cho người 
vợ tận nơi chân trời góc bể:  “Cái rét đầu mùa 

anh rét xa em /Đêm dài lạnh, chăn chia làm hai 
nửa /Một đắp cho em ở vùng sóng bể /Một đắp 
cho mình ở phía không em” (Rét đầu mùa nhớ 
người đi phía bể). Lúc này, nhà văn Vũ Thị 
Thường - vợ ông, đi thực tế ở miền biển Thái 
Bình vào thời điểm cuối thu sang đông. 

 Nhà văn, nhà báo Vũ Bằng khi ở đang sống 
ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhớ về miền Bắc - 
Hà Nội và người vợ thân yêu của mình đã viết 
tập tản văn “Thương nhớ mười hai”. Tập tản 
văn được chia thành mười hai đoạn, mỗi đoạn 
tương ứng cho một tháng âm lịch của một năm.

Vũ Bằng viết về người vợ đã chắt chiu 
thương chồng từ cái ăn cái mặc thương đi:  
“Tháng Giêng mơ về trăng non rét ngọt, người 
vợ bắt đầu thu hết những nệm thêu trải ở sập 
chân quỳ và gối gấm... để rồi đem cất vào tủ có 
trải sẳn rễ hương bài cho quần áo thơm ngát và 
khỏi ngậy”.

“Tháng Hai tương tư hoa đào chén trà thủy 
tiên do vợ pha, củ hoa thủy tiên do vợ gọt thì 
hương tình đã dậy khắp cả gian phòng. Người  
vợ yêu chồng mùa nào thức ấy không bao giờ 
phải đợi cho chồng phải nói lên sự ước mơ, 
người vợ biết ý chồng, mua cá anh vũ nấu cháo 
ấm thì người chồng thấy hợp giọng nhiều lắm, 
người vợ đích thân ngồi quạt chả ở ngoài sân vừ 
nói chuyện với chồng đương nhấm nháp một ly 
rượu sen Tây Hồ...”

Tháng Tư, người vợ khéo biết ý chồng nấu 
vài chén chè để chông mà mát ruột, người vợ 
thương chồng nấu chè củ mài. Ông nghĩ mà 
thương: “Tội nghiệp người vợ bé nhỏ đầu tắt 
mặt tối miễn sao làm được cho chồng và bạn 
chồng được  vui vẽ là mãn nguyện”.

Tháng Năm nhớ nhót, mận, rượu nếp và lá 
móng; Tháng Sáu, thèm nhãn Hưng Yên; Tháng 
Bảy, ngày rằm xá tội vong nhân; Tháng Tám, ngô 
đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu; Tháng 
Chín gạo mới chim ngói... rồi Tháng Mười Hai, 
rồi Tết, những dòng chữ, những món ăn và bao 
nhiêu chăm sóc ân cần của người vợ. Đó là hình 
ảnh người vợ truyền thống của Bắc Việt, hình 
ảnh người vợ yêu của riêng Vũ Bằng.

NGUYỄN VĂN THANH

Ảnh: Shutterstock.com
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VĂN HÓA

Về hội Lim nghe

“Câu Quan Họ”

Hát ở ao làng trong ngày hội.

Liền anh, liền chị hát quan họ trước sân chùa ở đồi Lim trong ngày hội.

Đông đảo người tham gia lễ hội xem biểu diễn quan họ.

Du khách thích thú với những bộ quần áo truyền thống.

Du khách được nhận những miếng trầu têm cánh phượng từ các liền anh, liền chị.

Hát quan họ trên thuyền tại Thủy đình.

HỘI LIM LÀ MỘT TRONG NHỮNG LỄ HỘI LỚN NHẤT TẠI 
BẮC NINH DỊP ĐẦU NĂM, LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI 
DÂN ĐỊA PHƯƠNG. LỄ HỘI DIỄN RA Ở ĐỒI LIM, HUYỆN 
TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH TỪ NGÀY 11 ĐẾN 14 THÁNG 
GIÊNG HÀNG NĂM ĐỂ TƯỞNG NHỚ HAI VỊ SƯ TỔ CỦA 
LÀN DÂN CA QUAN HỌ LÀ VUA BÀ VÀ ÔNG HIẾU TRUNG 
HẦU - 2 VỊ SƯ TỔ ĐÃ ĐỂ LẠI DI SẢN CHO CON CHÁU VỚI 
HƠN 200 LÀN ĐIỆU ÂM NHẠC ĐẶC SẮC, NIỀM TỰ HÀO 
CỦA NGƯỜI DÂN KINH BẮC.   

Bài & Ảnh: Trần Việt

Ngoài phần lễ gồm rước kiệu, tế lễ… như bao lễ hội thì hát 
Quan họ luôn được người dân địa phương và du khách quan 
tâm. Hát Quan họ được biểu diễn, hát giao lưu trên sân khấu, sân 
đình, nhà chòi, dưới thuyền, đâu đâu ở thị trấn cũng thấy ngân 
lên làn điệu dân ca quan họ. Lễ hội là một sinh hoạt văn hóa – 
nghệ thuật đặc sắc của nét văn hóa truyền thống lâu đời xứ Bắc. 
Dân ca Quan họ trở thành tài sản văn hóa chung của dân tộc với 
làn điệu dân ca trữ tình Bắc Bộ.
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Đỉnh Pha Luông còn có tên gọi là Bờ 
Lung, theo tiếng của người dân tộc 
Thái có nghĩa là Núi Lớn, nằm ở 
huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. Để 

đến được nơi này, từ thị trấn Mộc Châu tiếp 
tục chạy theo hướng cửa khẩu Loóng Sập. Rẽ 
vào bản Dân Quân, từ đây con đường chạy xe 
máy vào đến đồn biên phòng là con đường thử 
thách tay lái kinh khủng vào ngày nắng và bất 
khả thi vào ngày mưa. Con đường chính là lòng 
suối chảy mùa mưa, chỉ có đất núi cứng lại trơn 
lì hai bên, giữa là khe suối sâu chệch tay lái thì 
không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ khoảng mười 
cây số đường đất dốc cua tay áo mà có đoạn chỉ 

“Nhà ai Pha Luông
mưa xa khơi”

XIN MƯỢN CÂU THƠ ĐẦY MÊ HOẶC CỦA NHÀ THƠ QUANG DŨNG TRONG TÁC PHẨM 
“TÂY TIẾN” ĐỂ NÓI VỀ MỘT ĐỈNH NÚI MIỀN SƠN CƯỚC. MỘT NGÀY ĐẦU NĂM, ĐOÀN XE 
DREAM CHIẾN ĐÃ LÊN ĐƯỜNG XUẤT PHÁT TỪ HÀ NỘI ĐỂ TỚI MỘC CHÂU, SƠN LA. RỒI 
TỪ THỊ TRẤN MỘC CHÂU, SAU ĐÚNG MƯỜI BỐN TIẾNG ĐỒNG HỒ CẢ VƯỢT ĐƯỜNG 
NÚI BẰNG XE MÁY VÀ LEO DỐC BĂNG RỪNG, ĐỈNH PHA LUÔNG ĐÃ ĐƯỢC CHINH 
PHỤC. CẢ MIỀN BIÊN CƯƠNG THU GỌN TRONG TẦM MẮT, TRÊN ĐỈNH PHA LUÔNG- 
NÓC NHÀ CỦA MỘC CHÂU.

Bài & ảnh: Lê Hồng Quang 

VĂN HÓA

bằng phẳng rộng đúng một gang tay ngay sát 
mép vực sâu. Xe cài số một vít ga lớn giữ cho 
xe không tụt dốc nhưng tay lái lại luôn lắc theo 
từng mố đường.

Khi các tay lái dường như đã mỏi rã rời vì 
điều khiển “ngựa sắt” trên đường thiên lý, đồn 
biên phòng Pha Luông hiện ra sau sườn núi 
nhưng cũng phải hơn một cây số đường khủng 
nữa mới tới nơi. Từ đồn biên phòng chỉ còn 
cách leo núi bằng đôi chân để tới được đỉnh Pha 
Luông huyền thoại. Anh chàng người Mông có 
tên Cha nhận dẫn đường, đeo con dao bên hông 
rồi lững thững leo núi. Vốn là địa bàn phức tạp 
với buôn lậu đường biên, Pha Luông trước kia 
không cho khách du lịch đến tham quan. Nhưng 
thời gian gần đây bắt đầu cho phép dân du lịch 
bụi khám phá. Đỉnh núi Pha Luông bỗng như 
nàng công chúa đang ngủ giữa rừng sâu được 
đánh thức bởi dân công sở cổ cồn đam mê mạo 
hiểm chinh phục. Từ đồn biên phòng sẽ leo núi 
để cảm nhận tận cùng thế nào là “Dốc lên khúc 
khuỷu dốc thăm thẳm”.

Pha Luông ở độ cao 2.000 mét so với mặt 
biển được ví như nóc nhà của Mộc Châu. Ngọn 
núi này cao dốc, quãng đường gần 10km để trải 
nghiệm cùng lúc các mùa trong năm. Đường núi 
dốc, mặt người sau úp vào gót chân người phía 
trước. Lại thêm cả những hòn đá nhỏ trượt qua 
đế giày lăn xuống phía dưới để vội vã hét lên 
“đá rơi, đá rơi”. Hòn đá cuội cứ tưng tưng nhảy 
từ sườn núi xuống một gốc cây, rồi văng sang 
mỏm đá bên dưới, lại bắn vào khúc cây mục rồi 
cứ theo triền núi mà lăn mãi xuống. Đường dốc 
leo cao vút rồi lại xuống dốc, thật đúng là “Ngàn 
thước lên cao ngàn thước xuống”.

Lá cờ Vietcombank được rước lên đỉnh Pha Luông

Chinh phục Pha Luông

Rừng phong lá đỏ
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Lên đến độ cao 1.800 mét, cả một quần thể 
rừng phong đang mùa đỏ lá hiện ra. Những đám 
lá phong rụng đỏ đường mòn, ngẩng đầu nhìn, 
tán lá phong đỏ rực trong nắng vàng mà cứ ngỡ 
đang ở trời Âu vậy. Qua khỏi rừng phong là đến 
rừng già nguyên sinh với những cây dương 
xỉ khổng lồ thân bằng cả người ôm và cao tới 
vài mét. Những thứ quả rừng có màu sắc đẹp 
trông như quả mướp đắng nhỏ, bẻ ra thì ruột 
giống quả gấc, Cha – chàng trai người Mông dẫn 
đường nói không ăn được quả đó vì con sóc, 
con chuột nó còn không ăn.

Đi qua rừng phong, rừng trúc với con dốc 
thăm thẳm, cây trúc ở trên độ cao gần 2.000 
mét, bị gió núi, sương lạnh nên thân cương lại 
chỉ bằng ngón tay. Lá trúc rụng xuống thành 
lớp thảm trơn trượt rất khó đi, giày bộ đội phát 
huy tác dụng. Khi rừng trúc bị chắn ngang bởi 
vách đá dựng đứng, tay bám vách, chân lựa mép 
đá đu người lên, một khe núi sâu hun hút rồi 
bất chợt trời sáng bừng lên. Tất cả vỡ òa cảm 
xúc khi đã ra khỏi rừng và nhìn thấy đỉnh Pha 
Luông ở ngay trước mặt.

Đỉnh núi Pha Luông gần như bằng phẳng 
nhưng rất nguy hiểm bởi bất chợt có những khe 
núi hẹp, khá sâu bị che lấp bằng cỏ dại. Đỉnh 
Pha Luông lộng gió nhìn thấy cả cột mốc biên 
giới Việt – Lào. “Mỏm đầu rùa” – mỏm núi trứ 
danh giống hệt đầu một con rùa khổng lồ mà ai 
lên đến Pha Luông cũng muốn có một bức ảnh 
chụp lại. Đứng sát mép vực nhìn về hướng Tây 
chính là nước bạn Lào, xứ sở Triệu Voi. Biên 
giới tự nhiên Việt – Lào giống hệt sống lưng con 
khủng long khổng lồ. Nắng tây đốt cho sườn núi 
phía bên kia cây không mọc nổi, con sườn phía 
Đông thì cây cối um tùm. Leo lên Pha Luông từ 
phía Mộc Châu tuy có dốc nhưng còn lên được. 
Nếu đứng từ phía Lào nhìn sang thì Pha Luông 
đúng là một ngọn núi lớn sừng sững hiên ngang 
với vách đá dựng đứng cao hàng trăm mét. 
Những khóm hoa đỗ quyên mọc chênh vênh 
mép đá. Thi thoảng có những vệt nứt gãy địa 
chất khá nguy hiểm

Thú vị, nhưng cũng chỉ ở trên đỉnh núi 
qua bữa ăn trưa rồi nhanh chóng trở về đồn 
biên phòng, con dốc đi xuống có vẻ dễ thở hơn 
nhưng lại chùn chân. Những bản người Mông 
thi thoảng hiện ra dưới thung lũng. Đường trở 
về cũng gian nan như đường đi tới Pha Luông 
vậy. Mệt mỏi rã rời nhưng tâm trạng thì đầy 
cảm xúc xua đi cái lạnh của cao nguyên. “Nhà ai 
Pha Luông mưa xa khơi” – đừng hỏi nhà của ai, 
nhà của chúng tôi đấy!

Đỉnh núi Pha Luông

Đỉnh núi Pha Luông

Đường núi hiểm trở đi vào Pha Luông

VĂN HÓA

Trốn tết ở
TÂY GIANG

Bài & Ảnh: NGUYỄN HỮU ĐỨC - Vietcombank Đà Nẵng

9 GIỜ NGỒI TRÊN YÊN XE ĐẠP GÒ LƯNG LEO QUA NHỮNG 
CON DỐC NGHIÊNG 10 – 15O, LƯỢN VÒNG TỪ DÃY NÚI NÀY 
SANG DÃY NÚI KHÁC, ĐOÀN PHƯỢT XE ĐẠP CŨNG ĐÃ ĐẾN 
ĐƯỢC THỊ TRẤN TÂY GIANG SAU KHI ĐỔ XUỐNG MỘT CON 

DỐC DÀI NGOẰN NGOÈO.
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VĂN HÓA

Thị trấn Tây Giang hiện ra với nhiều tòa 
nhà trụ sở làm việc bề thế cờ treo đỏ 
rực, phía đối diện san sát những cửa 
hàng bán đủ thứ, những quán nhậu, 

quán bún bò Huế, mì Quảng, phở Hà Nội… nhưng 
tất cả đều cửa khóa then cài, đường chiều vắng 
tanh không một bóng người qua lại, cứ ngỡ như 
đây là thị trấn ma.

Đã hẹn trước, cứ nghĩ sẽ gặp một anh chàng 
người dân tộc Cơtu đen nhẻm, nói tiếng Kinh giọng 
lơ lớ nhưng hóa ra anh chàng Pơloong Plênh này 
cao ráo, đẹp trai, da không đen bằng mình và nói 
tiếng Kinh sõi như mình. Vì đã được giới thiệu 
trước, nên gặp nhau tay bắt mặt mừng. Plênh bảo 
cả đoàn đạp xe thêm 6 km nữa tới nhà anh ta ở 
làng Pơr’Ning, xã Lăng. Đã đạp 115 km và leo hơn 
2.300 m rồi thì đạp thêm 6 km nữa có sá gì.

Đường vào làng Pơr’Ning lên hết dốc này tới 
dốc khác. Pơloong Plênh là chàng trai có học thức 
cao trong làng, bên cạnh công việc là Phó Giám đốc 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư & Du lịch Tây Giang, 
anh còn người làm du lịch homestay nên nhà của 
anh ta rất sạch sẽ, có một nhà sàn nằm sát bên 
nhà chính đủ dành cho hàng chục khách ở lại và 
sinh hoạt được trang bị các tiện nghị tối thiểu như 
toa-lét, chỗ tắm… Pơloong Plênh đón tiếp, chăm 
sóc anh em chân tình như đang đón người thân ở 
xa về vậy. 

Lòng vòng hết chỗ này đến chỗ kia, tôi vừa chụp 
ảnh vừa lì xì những bao đỏ chói của Vietcombank  
cho bọn trẻ con vây quanh. Trong số chúng có 
những đứa chưa một lần nhìn thấy những bao lì xì 
nên cứ cầm mà mặt ngơ ngác.

Bữa tối do mẹ và vợ Plênh chuẩn bị chu đáo, 
có cơm, có xôi sắn ăn với thịt sóc và heo xông khói 
nấu theo kiểu Cơtu, có rau rừng, canh măng và dĩ 
nhiên có rượu Ba kích Tây Giang, rượu Đẳng sâm 
do chủ nhà tự ngâm. Bữa tối rôm rả bên bếp lửa 
bập bùng. Bếp và nhà được thiết kế theo cách thức 
truyền thống của người Cơtu, khói không bay lẩn 
quẩn trong nhà mà bay lên và thoát ra khoảng 

trống ở hai bên mái nhà mặc dù cửa đóng kín. 
Phía trên bếp có hai giàn bếp: một giàn gần với 
bếp lửa để treo thịt heo được thái thành những 
lát dài xâu thành những chuỗi treo thẳng thớm, 
giàn ở trên là để gác củi. 

Đi Tây Giang chỉ sợ mỗi muỗi đốt, nhưng 
Pơloong Plênh nói rằng uống rượu Ba kích rồi 
và ngủ dưới bếp lửa này lũ muỗi không dám tới 
gần đâu. Đúng vậy, suốt đêm tôi ngủ rất ngon và 
chẳng thấy con muỗi nào, dù vẫn hơi lạnh dưới 
tấm chăn khá dày Pơloong Plênh đưa cho.

4 giờ sáng, Pơloong Plênh đã dậy nhóm lửa 
nấu xôi sắn, luộc trứng gà để anh em ăn sáng và 
mang đi đường. Xôi sắn được gói bằng lá chuối 
thành từng gói nhỏ cho từng người để tiện 
mang theo, mỗi gói xôi sắn kèm theo gói muối 
tiêu ớt và gói thịt sóc hun khói kho mặn… 

Hành trình của đoàn lại tiếp tục trên những 
cung đường lên xuống hết dãy núi này đến dãy 
núi kia.  

Cảm ơn Pơloong Plênh và gia đình. Cảm ơn 
anh em đã cùng phượt xe đạp lên Tây Giang 
trốn Tết. Nhất là cảm ơn anh Hùng thương 
mình lớn tuổi nhất đoàn đã vận công sử dụng 
bàn tay “thiết sa chưởng” đẩy mình vượt qua 
những con dốc ngán ngại!

Pơloong Plênh đưa anh em đi thăm ngôi 
làng Cơtu đã được quy hoạch. Bên cạnh những 
căn nhà cũ, có nhiều ngôi nhà gỗ được xây 
dựng giống nhau, khá đẹp. Làng có một khu đất 
rộng, ở đó có nhà Gươl làng Pơr ning và mấy 
dãy nhà nữa, một sân bóng chuyền và một sân 
bóng đá lớn cũng là nơi diễn ra lễ hội đâm trâu. 
Hôm nay trên sân đang diễn ra trận bóng đá 
nữ người Cơtu. Các cô gái mặc áo quần đủ kiểu 
tranh bóng với nhau, cô thủ môn áo váy dân 
tộc rất xinh thỉnh thoảng quay lại liếc nhìn ống 
kính suýt chút nữa để bóng lăn qua vạch vôi. 
Đám đàn ông và lũ trẻ con kẻ đứng, người ngồi 
quanh hoặc trên bậc thang lối lên nhà Gươl vừa 
xem vừa nói chuyện rôm rả bằng tiếng dân tộc. 

Tác giả (bên phải) tại địa phận Tây Giang

Các cô gái Cơtu 
đá bóng ngày Tết

Lì xì năm mới cho trẻ con Cơtu

“Phố mua sắm” làng Pơr’Ning, xã Lăng ngày Tết đóng cửa
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Duyên dáng 
tà áo xanh

(Họa theo nội dung bài thơ “Cô gái Vietcombank” 
của tác giả Nguyễn Văn Dễ - Nguyên Chủ tịch 

HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietcombank)

Em trong tà áo dài nhung
Lụa là xanh biếc biển vùng phương Nam

Cười duyên, giọng nói nhẹ nhàng;
Má hồng lúng lính đồng tiền mắt đen.

Bàn tay gõ phím thân quen
“KPI” em đó, lời khen khách hàng

Tiền lương – thu nhập đàng hoàng
Cộng đồng chung sức rộn ràng ngày Xuân.

Từ Nam chí Bắc tưng bừng
“Bản đồ chấm đỏ” vẫy vùng Vietcombank

Vinh quang truyền thống sắc son
Ngân hàng đối ngoại mãi còn niềm tin

Tương lai bền vững tầm nhìn
Kinh doanh phục vụ bình minh sáng ngời

Vietcombank của ta ơi!
Ngân hàng số một muôn đời Việt Nam….

(Nguyễn Duy Lộ - Nguyên PTGĐ thứ I 
Vietcombank, Kiêm Giám đốc Vietcombank CN 

Tp. HCM, Trưởng ban liên lạc cán bộ hưu trí 
Vietcombank tại Tp. HCM)

Gửi tặng 
phái đẹp
Xuân sang cành lá đâm chồi

Mang theo hơi ấm bồi hồi ngày vui
Tháng 3 mùng 8 ngọt bùi

Hoa thơm, quà tặng ngạt ngào toả hương
Chúc cho phái đẹp Ngoại Thương

Thành công rực rỡ, con đường thật tươi
Trên môi luôn hé nụ cười

Sắc hồng xinh xắn nghìn người mê say
Chúc cho gặp vạn điều may

Dồi dào sức khoẻ, càng ngày càng xinh
Chị em mà có gia đình

Yêu nhau nồng cháy mối tình đẹp hơn
Chị em hiện tạm cô đơn

Tình yêu ập đến, chẳng hờn phận hiu

(Mông Tiến Thông - Vietcombank Lạng Sơn)

Tâm tình cùng Chị 
Em ước gì thời gian quay ngược lại

Để mỗi sáng chiều nghe tiếng bước chân.
Em ước gì thời gian giảm dần vận tốc
Để tóc chị không nhạt màu khói sương

Chị và chúng em đã từng chung những tháng ngày dung dị
Chia ổ bánh mỳ mỗi cuộc họp xuyên đêm. 

Cuộc sống bể dâu, đâu chỉ mãi êm đềm
Đã có lúc phải đương đầu với nhiều ngọn sóng.

 Bản lĩnh vững vàng mỗi khi biển động
Đưa con thuyền về bến đỗ bình yên.

Em thầm biết rằng có những lúc trắng đêm
Chị tìm lối đi cho cả bầy em non trẻ.

Có những nỗi niềm riêng khó tìm được người chia xẻ,
 Thời gian nhiệm màu, Chị gạn đục khơi trong.

Chia tay hôm nay chúng em chúc Chị thật lòng:
“Chúc Chị mãi giữ sức xuân - mạnh khoẻ,

Gửi trọn niềm tin nơi những đồng nghiệp trẻ,
 Chị đã ươm mầm từ những buổi ban mai”.

Cuộc sống hôm nay đâu kể ngắn hay dài,
Đọng lại trong nhau một chữ Tâm chân thật!

Chẳng có thước đo nào cho những gì được -mất,
Chỉ có nghĩa tình là công thức để yêu thương!

(Những người em Vietcombank Thái Bình tặng chị Đinh Thị Thuỷ 
- Nguyên Giám đốc Vietcombank Thái Bình)

 - Thái Bình 01/03/2017 -

Tâm tình 
ngành ngân
Thuở thiếu thời ước mơ làm Cô giáo

Duyên thế nào lại đến với Ngành Ngân
Vốn là dân “Toán”, chẳng phải dân “Văn”

Nên nghĩ Ngành Ngân là quẩn quanh cùng con số

Vào làm rồi, ồ không phải thế
Công văn, tờ trình, biên bản viết liên miên…

Rèn luyện lâu rồi cũng thành quen
Tha thiết yêu ngành từ bao giờ chẳng nhớ

Vietcombank mấy mươi năm gắn bó
Cùng bao đồng nghiệp xây đắp ước mơ xanh

Từ thửa sơ khai cho đến trưởng thành
Hai mươi lăm tuổi, “chàng trai” đầy sung sức

“Hồng” và “chuyên” ngày đêm dưỡng dục 
Để đến hôm nay thành quả rạng ngời

Cùng khách hàng: Chung niềm tin vững tương lai
Chung sức cùng Ngành Ngân đắp xây vùng Đông Bắc.

(Đỗ Thị Loan – Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Ninh)

VĂN HÓA
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Giêng Hai
Giêng Hai mưa ướt cỏ mềm

Hoa xoan tím ngõ êm đềm làng quê
Giêng Hai chiều biếc triền đê

Ai người còn nhớ lời thề cỏ may

Giêng Hai gom lại tháng ngày
Cành non chạm nhẹ bàn tay tảo tần

Đất trời riêng của mùa xuân
Giêng Hai riêng của trong ngần tiếng chim

(Lê Hiếu Trung - P209, 108 Phố Chùa Láng, HN)

Ngả nghiêng 
Giêng Hai

Sân đình rộn rã Giêng Hai
Áo hoa núng nính em cài Mùa Xuân

Để bao gã đứng tần ngần
Để con chim sẻ bần thần phía sau

Nhẹ nhàng như nhánh cỏ lau
Dáng em tha thướt

Quàng màu nhớ nhung
Má hồng, ánh mắt thẹn thùng

Nét trinh nguyên khuấy phập phồng tim tôi
Giêng Hai nghiêng ngả đất trời

Tôi đi trẩy hội mà người ngẩn ngơ
Hoa vàng rạo rực câu thơ

Vô tình nhan sắc cạn bờ xuân tôi.

(Trần Ngọc Mỹ - Hải Phòng)

Một nhành 
Xuân đảo nhỏ

Ấy là khi những mầm hoa biển nhú lên
Lính đảo gọi là những chùm hoa đá

Có gì vui mà em cười rất lạ?
Cánh hoa chạm đất liền thơm nắng gió trùng khơi

Hay là em thương lính đảo thật rồi?!
Để nhung nhớ vươn dài theo cánh sóng
Một lá thư xuân cũng bốn bề xao động
Ươm nét chữ mềm nắn nót tay ngoan

Ấy là khi mùa dặt dìu trên những tán bàng vuông
Hoa trắng nở xôn xao chiều giáp Tết

Lớp lớp phong ba rộn ràng thay áo đẹp
Xanh trời, xanh biển, xanh cây…

Xanh ngời như màu áo lính em ơi
Khát vọng thanh xuân phập phồng rung ngực trẻ

Khi đảo là nhà, biển là đất mẹ
Mùa xuân nào cũng bát ngát tin yêu

Ấy là khi đàn hải âu về xây tổ ở trên cao
Muống biển rưng rưng tím màu chung thủy

Khi hạnh phúc nảy mầm từ những điều giản dị
Tổ quốc cuối chân trời vẫn ấm một miền Xuân…

(Ngô Thế Lâm – Khánh Hòa)

Gửi vào 
tháng Giêng

Gửi những cánh bướm mùa Xuân
Khe khẽ rắc từng giọt mùa ngọt lịm
Gửi những chồi non bâng khuâng

Gặp cơn mưa phùn bồi hồi tỉnh giấc

Gửi con đường tháng Giêng thơm phức
Nhộn nhịp bàn chân dìu dặt đi về

Gửi lời thì thầm 
Nhờ cơn gió mang đi

 
Gửi về em

Hương tóc dậy thì
Thổn thức giấc mơ 

Dệt khoảng trời con gái
Gửi lời yêu đầu ngây ngô vụng dại

Dịu ngọt - nồng say - bối rối - lặng thầm…

Gửi cả đời trai mải miết đi tìm
Xin mùa xuân rót một lời ước hẹn

Tháng Giêng ngập ngừng 
Ánh mắt nào bẽn lẽn
Để hương quyện mùa

Tha thiết gọi 
Tình ơi!

Cho một ngày em đến cùng tôi…

(Ngô Thế Lâm - Khánh Hòa)

VĂN HÓA
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Tháng Ba
Đầu đình hoa gạo tháng Ba

Đỏ như màu đất phù sa sông làng
Cánh cò lẫn giữa mênh mang

Buồm vương vạt nắng đò ngang trời chiều

(Lê Hiếu Trung - P209, số 109 phố Chùa Láng)

Tương tư 
hoa gạo

“Tương tư hoa gạo quê nhà
Tự dưng áo đỏ cho ta giật mình”

Bao năm con bướm vô tình
Để ai đứng đợi một mình bến sông

Đò ơi đò có biết không
Người đi xa cũng nhớ trông đường về

Hoa kia rụng đỏ ê chề
Thương người con gái chốn quê muộn chồng

Nỗi buồn còn ở đó không
Thôi hoa đã rụng - tủi sầu cũng tan.

(Ngọc Quang)

VĂN HÓA
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Vui xuân cùng Bảo an tài trí ưu việt
Chương trình khuyến mại

Chương trình áp dụng từ 23/02/2017 đến hết 23/05/2017 
Cho khách hàng tham gia Bảo An Tài Trí Ưu Việt đủ điều kiện
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