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Chung

Kính chào Quý độc giả!
Hơn nửa thế kỷ nỗ lực phấn đấu không ngừng, Tháng Tư này, 

Vietcombank của chúng ta kỷ niệm 54 năm thành lập với những 
thành tích đáng ngưỡng mộ mà bất kỳ một tổ chức tín dụng nào 
cũng phải mơ ước. Chúng ta tự hào được là người Vietcombank, 
đang từng ngày từng giờ, bằng tất cả trí tuệ, nhiệt huyết, ý chí xây 
dựng Vietcombank trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, là ngôi nhà 
chung của một đại gia đình đoàn kết, chung một niềm tin vững chắc 
để gặt hái thành công vững bền.

Với rất nhiều cán bộ nhân viên chúng ta, tình yêu dành cho 
Vietcombank là một thứ tình cảm đặc biệt, giúp thay đổi cuộc đời, 
mở ra một chân trời mới, cơ hội mới. Hẳn là duyên nợ  lớn lắm, 
chúng ta mới được trở thành đồng nghiệp của nhau, cùng cống hiến 
cho  sự phát triển của Vietcombank thân yêu. 

Chúng ta hãy cùng chung tay, để tình yêu ấy, niềm tin ấy tiếp tục 
nối dài, nhân rộng, để mỗi cán bộ, nhân viên, dù ở vị trí nào, đều tự 
hào được khắc tên mình cho sự Thành công của Vietcombank!

Chung NIỀM TIN số này xin dành để chia sẻ về những kỉ niệm 
đáng nhớ, tình cảm đáng trân trọng của Cán bộ nhân viên dành cho 
Vietcombank từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến những tình cảm bịn 
rịn ngày chia tay của những cán bộ dành trọn quãng thời gian đi làm 
cho Vietcombank. Chắc chắc, các bạn sẽ thấy trong đó hình ảnh của 
mình, cảm xúc của mình dành cho “Ngôi nhà thứ hai” của chúng ta.

Trong số này, một loạt các hoạt động tài trợ của Vietcombank sẽ 
được truyền tải đến độc giả: gói tín dụng ưu đãi “Vietcombank vì sức 
khỏe cộng đồng” hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh đầu tư cơ sở hạ 
tầng, mua sắm trang thiết bị với tổng giá trị cho vay 30.000 tỷ VNĐ 
đến hết năm 2019; Vietcombank tài trợ vốn cho vay 600 tỷ trong 15 
năm xây dựng Nhà máy sản xuất trứng gà sạch công nghệ cao đầu 
tiên tại Việt Nam; Vietcombank đã hỗ trợ 4 tỷ đồng xây dựng 80 căn 
nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; cả hệ thống các 
ngân hàng sẽ hỗ trợ tổng cộng là 15 tỷ đồng xây dựng tổng cộng 300 
nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2018.

Vietcombank luôn xác định trách nhiệm của mình đối với cộng 
đồng và luôn nỗ lực đóng góp tối đa cho sự phát triển chung của xã 
hội, “Hướng tới một ngân hàng Xanh, phát triển bền vững vì cộng 
đồng”.

Ban biên tập
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TIÊU ĐIỂM

Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội 
dung liên quan đến công tác chuẩn bị 
cho kỳ họp Đại hội đồng Hiệp hội Ngân 
hàng Châu Á, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 

11/2017 tại Mumbai, thành phố lớn nhất của 
Ấn Độ và nằm trong số 10 thành phố lớn nhất 
Thế giới. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tiến 
hành xem xét và phê duyệt: Chương trình công 
tác năm 2017 của Ủy ban tư vấn chính sách 
ABA; Đề xuất kế hoạch hoạt động của ABA 
giai đoạn 2017 - 2018 với một số nội dung 
chính như: công tác tư vấn chính sách, các kế 
hoạch đào tạo cho các ngân hàng hội viên, và 
phê duyệt việc cử đại diện ABA tham dự Hội 
nghị thường niên Ngân hàng phát triển Châu Á 

(ADB) lần thứ 50 sẽ diễn ra tại Yokohama, Nhật 
Bản, từ ngày 4 - 7/5/2017, với tư cách khách 
mời của ADB.

Bên lề hội nghị, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
và đoàn công tác đã có buổi gặp ngắn với Ông 
Daniel Wu, Chủ tịch ABA đồng thời cũng là Chủ 
tịch Tập đoàn tài chính CTBC (Đài Loan). Hai 
bên đã trao đổi và chia sẻ một số cơ hội hợp tác 
lớn trong thời gian tới.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cùng 
một số đại diện HĐQT ABA cũng đã đến chào 
xã giao đại diện lãnh đạo của Ngân hàng Trung 
ương Ấn Độ (Reserve Bank of India).

Chuyến công tác trong khoảng thời gian 
ngắn với chương trình làm việc hiệu quả của 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank tại Kỳ họp Ủy ban 
Kế hoạch ABA đã góp phần củng cố, tăng cường 
mối quan hệ giữa Vietcombank và các đối tác 
trong ABA, đồng thời tiếp tục khẳng định và 
nâng cao vị thế, hình ảnh cũng như uy tín của 
Vietcombank trong mắt cộng đồng ngân hàng 
trong khu vực và quốc tế.

Kỳ họp Ủy ban kế hoạch 2017 của ABA: 

Nâng cao vị thế Vietcombank 
trong châu lục Bài & Ảnh: Bùi Duy Trinh

NGÀY 10/3/2017, HIỆP HỘI NGÂN HÀNG CHÂU Á (ABA) 
ĐÃ TỔ CHỨC PHIÊN HỌP UỶ BAN KẾ HOẠCH NĂM 2017 
TẠI MUMBAI, ẤN ĐỘ. ÔNG NGHIÊM XUÂN THÀNH - CHỦ 
TỊCH HĐQT VIETCOMBANK KIÊM THÀNH VIÊN HĐQT 
CỦA ABA - ĐẠI DIỆN VIETCOMBANK THAM DỰ SỰ KIỆN 
QUAN TRỌNG NÀY.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank (hàng đầu, thứ 
2 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm 
cùng Chủ tịch ABA và một số đại 
biểu tham dự kỳ họp Ủy ban kế 
hoạch ABA
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TIÊU ĐIỂM

Chinh phục những kỷ lục của chính 
mình

Năm 2016 kết thúc và ghi dấu ấn là năm thứ 
2 liên tiếp Vietcombank chinh phục kỷ lục của 
chính ngân hàng tạo lập được trong năm trước 
đó. Tất cả các chỉ số cơ bản từ tổng tài sản, huy 
động vốn, dư nợ tín dụng, lợi nhuận trước dự 
phòng rủi ro, lợi nhuận trước thuế đều vượt 
mức kế hoạch và nhiều chỉ số cao hơn mức 
trung bình toàn Ngành.

So với năm 2015, cho vay và đầu tư của 
Vietcombank năm vừa qua tăng trên 20% và 
đặc biệt là lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 
gần 1.700 tỷ đồng. Đây là mức tăng lợi nhuận 
cao nhất từ trước đến nay của Vietcombank. 
Năm 2016, Vietcombank cũng xác lập vị thế là 
ngân hàng đầu tiên xử lý xong toàn bộ dư nợ 
xấu tại Công ty Quản lý tài sản (VAMC) và có 
quỹ dự phòng rủi ro đạt trên 120% so với số nợ 
xấu. 

Nói về ý nghĩa của những thành tựu này, đại 
diện lãnh đạo Vietcombank khẳng định, kết quả 
quan trọng nhất không chỉ dừng ở tăng trưởng 
ấn tượng về quy mô hoạt động và lợi nhuận, mà 
điều đáng ghi nhận hơn, đó là, Vietcombank đã 
hoàn thành giai đoạn tái cơ cấu xử lý nợ xấu, 
minh bạch đưa nợ xấu về “1 sổ” và chính thức 
kiểm soát, quản trị được chất lượng tín dụng 
một cách thực chất.

Đó quả thực là những “bó hoa”, những “món 
quà” thiết thực và ý nghĩa nhất dành tặng cho 
tập thể Lãnh đạo, CBNV Vietcombank, những 
người luôn phấn đấu không ngừng, chung một 
niềm tin để xây dựng một Vietcombank vững 
mạnh, ngày càng hội nhập sâu rộng với cộng 
đồng doanh nghiệp quốc tế.

Vận hội mới, mục tiêu mới
Giai đoạn 2017 - 2020 đang mở ra những 

vận hội mới cho sự phát triển kinh tế đất 
nước cũng như ngành Ngân hàng nói chung 
và Vietcombank nói riêng khi Chính phủ đang 
quyết tâm xây dựng một Chính phủ kiến tạo và 
phục vụ với tinh thần hỗ trợ khởi nghiệp. 

Tầm nhìn và những mục tiêu chiến lược mà 
Vietcombank đã xác lập là rất to lớn: “Trở thành 
Ngân hàng số 1 tại Việt Nam; nằm trong 300 tập 
đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu và được quản 
trị rủi ro theo thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 
2020”. 

Không chỉ dừng lại ở các mục tiêu kinh 
doanh, ngay từ khi thành lập, “Nhân văn” đã 
được xác định là một trong những giá trị cốt 
lõi của văn hoá Vietcombank. Ngân hàng luôn 
xác định trách nhiệm của mình đối với cộng 
đồng và luôn nỗ lực đóng góp tối đa cho sự 
phát triển chung của xã hội. “Hướng tới một 
ngân hàng Xanh, phát triển bền vững vì cộng 
đồng” là mục tiêu xuyên suốt của Vietcombank. 

Bởi vậy, nếu trong kinh 
doanh, Vietcombank luôn 
coi chữ “Tín” là kim chỉ nam 
thì với hoạt động xã hội, 
Vietcombank luôn lấy chữ 
“Tâm” làm gốc. Vietcombank 
luôn nỗ lực để đem lại những 
giá trị thiết thực, lâu dài trong 
các lĩnh vực phát triển, chăm 
sóc cộng đồng nhằm góp phần 
nâng cao chất lượng đời sống 
dân nghèo.  

Với phương châm “Chuyển 
đổi - Hiệu quả - Bền vững” và Quan điểm chỉ 
đạo điều hành “Đổi mới - Kỷ cương - Trách 
nhiệm”, với lịch sử truyền thống đầy tự hào, với 
thế và lực đã được tích luỹ hơn nửa thế kỷ qua 
và đặc biệt đạt bước nhảy vọt trong 2 năm trở 
lại đây, tin rằng Vietcombank sẽ tiếp tục bứt 
phá và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm 
vụ năm 2017, thực hiện thành công các mục 
tiêu chiến lược cho giai đoạn  từ nay đến năm 
2020 đã đề ra.

Tự hào thương hiệu vững mạnh
HƠN NỬA THẾ KỶ NỖ LỰC PHẤN ĐẤU KHÔNG NGỪNG, 
NĂM NAY, VIETCOMBANK KỶ NIỆM 54 NĂM THÀNH LẬP 
VỚI NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÁNG NGƯỠNG MỘ MÀ BẤT 

KỲ MỘT TỔ CHỨC TÍN DỤNG NÀO CŨNG PHẢI MƠ ƯỚC. 
VIETCOMBANK HIỆN LÀ NGÂN HÀNG HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT 
NAM, LÀ NGÂN HÀNG CÓ CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN VÀ HIỆU 
QUẢ HOẠT ĐỘNG TỐT NHẤT TRONG CÁC TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG HIỆN NAY.

• Ngân hàng số 1 tại Việt Nam, trong đó cụ thể: đạt top 1 bán lẻ, top 2 
bán buôn.

• Ngân hàng có quy mô lợi nhuận lớn nhất với hiệu suất sinh lời cao: 
ROE đạt  từ 13% - 15%, ROA đạt tối thiểu 1%.

• Ngân hàng đứng đầu về mức độ hài lòng của khách hàng: Cung cấp 
sản phẩm dịch vụ tiện ích nhất; chăm sóc khách hàng tốt nhất và đảm 
bảo mức sinh lời của khách hàng cao nhất.

• Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực: Đạt năng suất 
lao động cao nhất và mức độ gắn kết của nhân viên (tỷ lệ EES) cao 
nhất.

• Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất: Tiên phong áp dụng Basel II tiêu 
chuẩn vào năm 2018 và Basel II nâng cao vào năm 2020.

Các mục tiêu chiến lược đến 2020

“Hướng tới 
một ngân hàng 
Xanh, phát 
triển bền vững 
vì cộng đồng” 
là mục tiêu 
xuyên suốt của 
Vietcombank
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TIÊU ĐIỂM

Với tổng giá trị cho vay 30.000 tỷ VNĐ đến 
hết năm 2019, chương trình tín dụng phát 
triển ngành Y tế của Vietcombank được thực 
hiện để cung ứng vốn trung dài hạn. Với thời 
hạn vay lên tới 20 năm, chương trình áp dụng 
mức lãi suất ưu đãi cho các bệnh viện và cơ sở 
khám chữa bệnh. Gói tín dụng này ưu tiên các 
dự án: đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, nhập 
khẩu các máy móc/thiết bị y tế tiên tiến phục 
vụ khám chữa bệnh chuyên khoa/cao cấp nhằm 
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và 
đầu tư mới, cải tạo mở rộng cũng như hiện đại 
hóa cơ sở khám chữa bệnh với mục tiêu giảm 
tải cho các bệnh viện có công suất sử dụng 
giường bệnh quá cao tại tuyến Trung ương và 
các bệnh viện tuyến dưới.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nghiêm Xuân 
Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: 
Trong những năm vừa qua, Vietcombank đã 
dành trên 1.000 tỷ đồng đầu tư vào các cơ sở y 
tế trên cả nước, đặc biệt là vào các trang thiết 
bị hiện đại để phục vụ nhân dân. Cũng theo Chủ 
tịch Nghiêm Xuân Thành, các chi nhánh trong 
hệ thống Vietcombank đã chủ động tiếp cận 
hệ thống các bệnh viện để đầu tư vào việc xây 
dựng cơ sở y tế, trang thiết bị. 

Chủ tịch Vietcombank khẳng định, Lễ 
ký kết hợp tác toàn diện giữa các bên chính 
là nhằm nâng cấp quy mô trong việc đầu tư 
của Vietcombank cũng như tăng cường mối 
quan hệ hợp tác, bền chặt giữa Bộ Y tế, ngành 
Y tế với Vietcombank. Thông qua lễ ký kết, 
Vietcombank cam kết đồng hành cùng với 
chương trình, chung tay nâng cao sức khỏe cho 
cộng đồng với gói tín dụng dự kiến 30 ngàn tỷ 
đồng để đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế từ tuyến 
TW đến tuyến địa phương cũng như đầu tư các 
trang thiết bị hiện đại để phục vụ sức khỏe cộng 
đồng và người dân một cách tốt nhất. 

Sự hợp tác thiết thực, cụ thể
Tại lễ ký kết, Chủ tịch Vietcombank 

cũng khẳng định: “Về phía Ban lãnh đạo 
Vietcombank, chúng tôi cam kết sẽ tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất và sẽ chỉ đạo các đơn vị 
trong hệ thống Vietcombank chủ động tiếp cận 

các dự án đầu tư của ngành Y 
tế Việt Nam trong thời gian tới 
với thủ tục cho vay đơn giản 
nhất, các dịch vụ cung cấp tối 
ưu nhất và với lãi suất hợp lý 
nhất. Chúng tôi cũng mong 
muốn Bộ Y tế, các đơn vị của 
ngành Y tế ủng hộ và ưu tiên 
sử dụng các sản phẩm, dịch 
vụ của Vietcombank” – Ông 
Nghiêm Xuân Thành nhấn 
mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Bộ 
Y tế, Thứ trưởng Phạm Lê 
Tuấn cho biết: Trong điều 
kiện nguồn vốn từ NSNN hạn 
chế thì thỏa thuận ký kết với 
Vietcombank đã tạo được 
nguồn vốn để  đầu tư xây 
dựng các Bệnh viện hiện đại 
đạt tiêu chuẩn. Thứ trưởng 
Phạm Lê Tuấn cam kết rằng, 

trên cơ sở thỏa thuận, các bệnh viện sẽ cụ thể 
hóa thành các chương trình hành động để triển 
khai trên toàn hệ thống và có trách nhiệm sử 
dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã cụ thể hóa 
bản thỏa thuận hợp tác toàn diện bằng 
việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các chi 
nhánh Vietcombank và các Bệnh viện gồm: 
Vietcombank Nam Hà Nội và Bệnh viện Nhi TW; 
Vietcombank Sở giao dịch và Bệnh viện Thanh 
Nhàn; Vietcombank Tây Hồ và Bệnh viện Hữu 
nghị; Vietcombank Sài Thành, Vietcombank TP 
Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngoài gói tín dụng ưu đãi trên, Vietcombank 
cam kết cung ứng và phục vụ các cơ sở khám 
chữa bệnh thông qua các giải pháp thanh toán, 
thu hộ không dùng tiền mặt tiên tiến như thẻ 
thanh toán kết hợp thẻ bệnh nhân, dịch vụ 
thanh toán, dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ, 
lắp đặt máy ATM trong khuôn viên của các cơ 
sở khám chữa bệnh, lắp đặt máy thanh toán thẻ 
tại các quầy thu ngân, và các dịch vụ thanh toán 
khác.

Bằng việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn 
diện với Bộ Y tế, Vietcombank một lần nữa 
khẳng định cam kết của một doanh nghiệp 
lớn đối với sự phát triển chung của cộng đồng 
thông qua những hoạt động có ý nghĩa thiết 
thực, đóng góp cho sự phát triển của ngành Y tế 
nói riêng và đất nước nói chung. 

Sự hợp tác toàn diện, 
hiệu quả & ý nghĩa

Vietcombank - Bộ Y tế: 

CHIỀU NGÀY 8/3/2017, TẠI HÀ NỘI, NGÂN HÀNG TMCP 
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) VÀ BỘ Y TẾ 
ĐÃ TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN 
DIỆN TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM, 
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM 
CHỮA BỆNH, GÓP PHẦN THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG XÃ 
HỘI HÓA, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC 
BỆNH VIỆN, ĐỒNG THỜI NHẰM TRIỂN KHAI CHƯƠNG 
TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI DÀNH CHO NGÀNH Y TẾ.

Vietcombank chung tay phát triển 
cộng đồng

Theo thỏa thuận được ký kết, Vietcombank 
dành gói tín dụng ưu đãi “Vietcombank vì sức 
khỏe cộng đồng” để hỗ trợ các cơ sở khám chữa 
bệnh đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị. 

Bài & ảnh: Đức Nam

Đại diện Vietcombank Nam Hà Nội và đại diện Bệnh viện 
Nhi TW ký kết thỏa thuận hợp tác

Đại diện Vietcombank Tây Hồ và đại diện Bệnh viện Hữu 
Nghị ký kết thỏa thuận hợp tác

Đại diện Vietcombank Sở giao dịch và đại diện Bệnh viện 
Thanh Nhàn ký kết thỏa thuận hợp tác

Đại diện Vietcombank Sài Thành,Vietcombank TP Hồ Chí Minh 
và đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy ký kết thỏa thuận hợp tác

Đại diện Vietcombank, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị (hàng đầu bên phải) 
và đại diện Bộ Y tế, ông Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa 2 bên
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TIÊU ĐIỂM

Vietcombank là ngân hàng đã có sự hiện 
diện từ khá lâu trên địa bàn Quảng Nam 
và có những đóng góp quan trọng cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhân 

sự kiện Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng 
Nam 2017, ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng 
giám đốc Vietcombank trao đổi với phóng viên 
Báo Tuổi trẻ về một số hoạt động đầu tư quan 
trọng mà Vietcombank đã triển khai tại tỉnh 
Quảng Nam. 

PV: Với quá trình 15 năm hiện diện tại địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, xin ông cho biết một số 
hoạt động nổi bật mà Vietcombank đã triển khai 
tại đây?

Tận dụng tiềm năng phát triển của tỉnh 
Quảng Nam và mong muốn đồng hành, chung 
tay cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương 
để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, Vietcombank 
đã đưa vào hoạt động Chi nhánh Tam Kỳ (chi 
nhánh cấp II trực thuộc Vietcombank Quảng 
Ngãi) từ năm 2002. Tiếp đó, ngày 03/07/2006, 
Vietcombank Quảng Nam được thành lập trên 
cơ sở nâng cấp Chi nhánh cấp II Vietcombank 
Tam Kỳ.

15 năm hiện diện tại địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, Vietcombank đã triển khai hiệu quả các 
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và dân doanh, 
nâng cao hiệu quả kinh doanh, nhất là trong 10 
năm trở lại đây với sự phát triển mạnh mẽ của 
Chi nhánh Vietcombank Quảng Nam – sự hiện 
diện trực tiếp của Vietcombank tại địa phương.

Trong đó, một sự kiện quan trọng trong 
hoạt động tín dụng của Vietcombank vừa qua 
là việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với 
Thaco – một thương hiệu mạnh của Việt Nam. 
Với ký kết này, Vietcombank triển khai cung 
cấp gói giải pháp tài chính toàn diện từ các 

phát triển 
kinh tế - xã hội

Quảng NamĐồng hành 
cùng 

QUẢNG NAM LÀ TỈNH VEN BIỂN THUỘC VÙNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
TRỌNG ĐIỂM CỦA MIỀN TRUNG CÓ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ THUẬN LỢI, TẠO 
LỢI THẾ TRONG GIAO LƯU KINH TẾ, THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG VÀ 
NGOÀI NƯỚC. NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, KINH TẾ - XÃ HỘI QUẢNG 
NAM CÓ NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC, MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 
TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN, CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP 
TỈNH ĐƯỢC XẾP Ở MỨC CAO.

Bài: Lê TRí Dũng - Ảnh: Vietcombank
Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng giám đốc Vietcombank

Trụ sở Chi nhánh Vietcombank Quảng Nam
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Dấu mốc sau 5 năm thành lập có 3 sự kiện lớn 
đáng nhớ, đó là: Phát triển chi nhánh từ hạng III 
lên hạng I; Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng Ba và Khánh thành đưa vào 
sử dụng Trụ sở Chi nhánh 10 tầng khang trang đẹp 
nhất tại Thành phố Tam Kỳ.

Sau 10 năm thành lập, xét một cách tổng quát về 
quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh 
doanh, năm 2016, Vietcombank Quảng Nam là 
TCTD có kết quả hoạt động kinh doanh tốt nhất 
trên địa bàn. Năm 2017, Chi nhánh đang trình xét 
tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Sự trưởng thành vượt bậc của Vietcombank Quảng 
Nam trong những năm qua luôn có dấu ấn đậm 
nét của “Người Dẫn Đầu” - ông Nguyễn Quang Việt, 
Giám đốc Vietcombank Quảng Nam và là Chủ tịch 
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Ông Nguyễn Quang 
Việt lâu nay được nhiều doanh nhân Quảng Nam 
và khu vực yêu mến, trân trọng bởi tính “chơi được”, 
quyết đoán, có tầm nhìn xa, dám làm, dám chịu. 
Ông Nguyễn Tiến Lãng - Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám 
đốc Công ty TNHH Gas Miền Trung ấn tượng về 
ông Nguyễn Quang Việt bởi “sự tự tin, có tầm nhìn 
và khả năng dự báo tình hình kinh tế xã hội, biết 
truyền và giữ lửa cho đội ngũ cán bộ Vietcombank 
cấp dưới, tạo được niềm tin cho cán bộ và khách 
hàng”. 

TIÊU ĐIỂM

dịch vụ ngân hàng bán buôn cho đến các dịch 
vụ cho vay tài chính cá nhân để thực hiện mua 
ô tô, thanh toán lương, thẻ… với nhiều ưu đãi 
vượt trội. Giá trị gói cấp tín dụng là 10.000 tỷ 
đồng nhằm bổ sung vốn để thực hiện các dự án, 
phương án kinh doanh cho Thaco và các công 
ty con.

Đến thời điểm này, Vietcombank Quảng 
Nam là tổ chức tín dụng có quy mô cấp tín dụng 
lớn nhất vào Khu kinh tế mở Chu Lai, đóng góp 
xây dựng thành công Khu công nghiệp sản xuất 
và lắp ráp ô tô lớn nhất nước, góp phần không 
nhỏ trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 
Quảng Nam theo hướng tăng tỷ trọng công 
nghiệp - dịch vụ (chiếm 88%GRDP).

Ngoài ra, năm vừa qua, Vietcombank Quảng 
Nam đã làm đầu mối quan hệ và triển khai 
nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại tới các doanh 
nghiệp và khách hàng trên địa bàn, là đầu mối 
thanh toán điện, thanh toán song phương với 
Kho bạc Nhà nước, thu thuế điện tử, dịch vụ 
thu hộ BHXH, BHYT, BHTN với Bảo hiểm xã 
hội Quảng Nam, đóng góp quan trọng vào công 
cuộc hiện đại hóa dịch vụ ngân hàng, phát triển 
hệ thống thanh toán điện tử trên địa bàn.

Là một chi nhánh của hệ thống ngân hàng 
có truyền thống, Vietcombank Quảng Nam đã 
được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 
lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ Tướng 
chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước, Cờ thi đua và Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam… 
Những sự ghi nhận đó là sự động viên to lớn 
đối với đội ngũ Vietcombank. 

PV: Vietcombank là ngân hàng có hoạt động 
đầu tư luôn gắn liền với công tác an sinh xã hội, 
giải pháp này đã được triển khai như thế nào tại 
tỉnh Quảng Nam thưa ông?

Song hành với thành công trong hoạt động 
đầu tư, kinh doanh, 15 năm qua, Vietcombank 
đã luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm với 
cộng động địa phương bằng hàng loạt các 
chương trình an sinh xã hội lớn như: các 
chương trình/công trình mang ý nghĩa tri ân 
(xây dựng Tượng đài chiến thắng Thượng 
Đức, tham gia chương trình nghĩa tình Trường 
Sơn…); tặng hàng trăm con bò giống cho hộ 
nghèo tại 5 huyện gồm Tây Giang, Nam Giang, 
Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, giúp các 
hộ tăng gia sản xuất và thoát nghèo bền vững; 
xây dựng trường mầm non, xây nhà tình nghĩa 
cho các hộ nghèo, tài trợ học bổng cho các em 

học sinh, sinh viên nghèo hiếu học và nhiều 
chương trình từ thiện khác… với tổng trị giá 
gần 30 tỷ đồng.

PV: Với vị thế là ngân hàng hàng đầu trên địa 
bàn, ông có thể cho biết những đánh giá về triển 
vọng đầu tư kinh doanh tại Quảng Nam và chiến 
lược của Vietcombank tại đây?

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và 
Khu kinh tế mở Chu Lai được xác định là một 
trong các khu kinh tế được ưu tiên đầu tư từ 
ngân sách nhà nước về phát triển hạ tầng đến 
năm 2020. Với sự ổn định của kinh tế vĩ mô và 
phát triển của nhiều dự án lớn trên địa bàn, 
cùng với sự cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, sự năng động mở rộng xúc tiến đầu tư 
của lãnh đạo tỉnh, chắc chắn trong thời gian tới 

lĩnh vực du lịch, lữ hành, các làng nghề truyền 
thống… cũng như cung cấp toàn diện các giải 
pháp tài chính, sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
hiện đại cho các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước, doanh nghiệp tại khu kinh tế mở, các cụm 
công nghiệp và các khu kinh tế trọng điểm của 
tỉnh.

Chúng tôi tin rằng với chính sách kinh 
tế năng động, tiềm năng phát triển, Quảng 
Nam sẽ có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư. 
Vietcombank cam kết sẽ tiếp tục đồng hành 
cùng chính quyền địa phương và các nhà đầu tư 
trên chặng đường phát triển mới để tiếp tục xây 
dựng tỉnh Quảng Nam trở thành đầu tàu, động 
lực cho khu vực kinh tế miền Trung. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

tỉnh Quảng Nam sẽ thu hút thêm nhiều dự án 
lớn, thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp 
và dịch vụ phụ trợ, đáp ứng nhu cầu phát triển 
Kinh tế - Xã hội tỉnh Quảng Nam trong tương 
lai. 

Xác định Quảng Nam là địa bàn có ý nghĩa 
quan trọng đối với hoạt động của Vietcombank 
và với vị thế đã đạt được, trong thời gian tới 
Vietcombank sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động, 
bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội 
của địa phương  để tập trung đầu tư phát triển 
các vùng kinh tế trọng điểm, các lĩnh vực kinh 
tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Nam như công 
nghiệp ô tô, các dự án du lịch dịch vụ nghỉ 
dưỡng cao cấp. Bên cạnh đó, Vietcombank sẽ 
đẩy mạnh triển khai cung ứng các sản phẩm 
dịch vụ ngân hàng cho ngành công nghiệp phụ 
trợ; các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động 

Vietcombank Quảng Nam là tổ chức 
tín dụng có quy mô cấp tín dụng lớn 
nhất vào Khu kinh tế mở Chu Lai, 
đóng góp xây dựng thành công Khu 
công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô 
lớn nhất nước

Vietcombank - “Người dẫn đầu”  
tại vùng đất Quảng

Vietcombank ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Thaco

Vietcombank Quảng Nam tặng bò giống cho hộ nghèo các huyện Tây Giang, Nam Giang 
và Bắc Trà My (thuộc tỉnh Quảng Nam)
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Đại diện đơn vị đồng hành cùng 
chương trình, ông Nguyễn Mạnh 
Hùng - Ủy viên HĐQT Vietcombank 
đã tham dự Hội thảo và vinh dự 

nhận hoa cảm ơn cùng Kỷ niệm chương do Ban 
Tổ chức trao tặng. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn 
Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban 
Kinh tế Trung ương khẳng định: “Qua các thời 
kỳ, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm 
đề ra các chủ trương, chính sách thúc đẩy phát 
triển công nghiệp. Đặc biệt từ khi Việt Nam gia 

nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào 
năm 2007, chủ trương, đường lối của Đảng về 
phát triển kinh tế – xã hội, về công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước nói chung và phát triển 
công nghiệp nói riêng đã liên tục được bổ sung, 
hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển của 
đất nước trong bối cảnh tình hình mới”.

Ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, để tiếp 
tục thực hiện chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ 
được xác định trong Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng nền 
tảng sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại, việc xây dựng 
khung khổ chính sách công nghiệp quốc gia của 
Việt Nam đồng bộ, hiệu quả nhằm đẩy mạnh và 
nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2035 hết sức cần thiết. Nhiệm vụ này 
đã được nêu rõ trong Nghị quyết Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa 
XII (ngày 1/11/2016), cụ thể là "Xây dựng và 
thực hiện chính sách công nghiệp quốc gia, tạo 
khuôn khổ chính sách đồng bộ, trọng tâm, đột 
phá, hướng vào tăng năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh”. 

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề 
nghị các đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên 
gia, các nhà quản lý tập trung thảo luận làm rõ 
một số nội dung như: Phân tích, làm rõ các nút 
thắt, rào cản trong phát triển công nghiệp của 

Việt Nam; Luận giải rõ nguyên nhân của những 
hạn chế, bất cập trong phát triển công nghiệp 
Việt Nam suốt 30 năm qua; đề xuất quan điểm, 
mục tiêu của chính sách công nghiệp quốc gia 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Làm 
rõ các trụ cột chính của chính sách công nghiệp 
quốc gia của Việt Nam trong giai đoạn tới; Đề 
xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp lớn của 
chính sách công nghiệp quốc gia.

Theo các chia sẻ tại Hội thảo, kinh nghiệm 
của các nước trên thế giới có nhiều thành công 
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung 
Quốc), Thái Lan cho thấy, quá trình phát triển 
công nghiệp của họ đều theo các giai đoạn tuần 
tự, phát triển những ngành công nghiệp có lợi 
thế cạnh tranh, trong đó ngành cơ khí chính 
xác có vai trò quan trọng đối với mọi nền công 
nghiệp.

Là ngân hàng thương mại chủ đạo và trụ 
cột của đất nước với lịch sử hơn 50 năm xây 
dựng, phát triển, phấn đấu trở thành ngân hàng 
số 1 Việt Nam, Vietcombank vinh dự tham gia 
đồng hành cùng Hội thảo. Vietcombank mong 
muốn được góp sức cùng các chuyên gia kinh 
tế, nhà khoa học đóng góp những ý kiến quan 
trọng để xây dựng những chính sách, góp phần 
cùng các cơ quan chủ trì xây dựng chính sách 
công nghiệp quốc gia, hướng tới tạo ra một 
môi trường thuận lợi, thúc đẩy các ngành công 
nghiệp phát triển, vì tương lai phát triển của 
kinh tế đất nước trong thời gian tới. 

Vietcombank
đồng hành cùng sự phát triển

ngành công nghiệp quốc gia
Bài & ảnh: Đức Nam

SÁNG NGÀY 10/3/2017, TẠI HÀ NỘI, 
BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG PHỐI HỢP 
VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC HỘI 
THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "CHÍNH 
SÁCH CÔNG NGHIỆP QUỐC GIA CỦA 
VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 
ĐẾN NĂM 2035". 

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn 
Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Cao Đức 
Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban 
Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Thiếu tướng 
Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, 
Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng giám đốc Tập 
đoàn Viễn thông Quân đội; đồng chí Phạm Viết 
Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng 
ủy Khối các DNTW; đồng chí Đỗ Thắng Hải - Thứ 
trưởng Bộ Công thương; các diễn giả chính là 
chuyên gia quốc tế đến từ Đại học Waseda (Nhật 
Bản), Đại học Harvard (Mỹ), các chuyên gia đến 
từ hơn 20 tổ chức quốc tế, đại điện lãnh đạo các 
Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, các nhà 
khoa học, các cơ quan báo chí. 

Đại diện Vietcombank, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT (đầu tiên từ phải sang) nhận hoa và kỷ niệm chương của Ban tổ chức

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT Vietcombank (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) 
tham gia Hội thảo

TIÊU ĐIỂM
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trong danh sách 100 
nơi làm việc tốt nhất 
Việt Nam

Tham dự buổi lễ, về phía Vietcombank 
có ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên 
Hội đồng quản trị; bà Nguyễn Thị Kim 
Oanh - Phó Tổng giám đốc, đại diện 

các Phòng/Ban liên quan và toàn thể Nhóm 
triển khai sáng kiến. Về phía Oliver Wyman có 
ông Il-Dong Kwon – Partner của Công ty Oliver 
Wyman cùng các chuyên gia cao cấp, chuyên 
viên tư vấn khác.

Đây là một trong những sáng kiến quan 
trọng trong lộ trình sáng kiến của Chương trình 
Basel II để đáp ứng các yêu cầu về Quản trị rủi 
ro theo tiêu chuẩn Basel II và tiêu chuẩn Quản 
trị rủi ro của NHNN cũng như Vietcombank. Vì 
vậy, sáng kiến được lựa chọn là 1 trong những 
nội dung được Công ty Tư vấn Oliver Wyman 
đồng hành hỗ trợ Vietcombank trong khuôn 
khổ Chương trình Basel II. 

Mục tiêu của sáng kiến là tiếp tục kiện toàn 
về cơ cấu tổ chức, rà soát và nâng cao chức 
năng nhiệm vụ tại tất cả các cấp trong hoạt 
động quản trị rủi ro nhằm hướng tới thông 
lệ quốc tế tốt nhất. Với uy tín và kinh nghiệm 
thực hiện thành công nhiều dự án tương tự tại 
các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới, 
Công ty Tư vấn Oliver Wyman cam kết dành 
mọi nguồn lực tốt nhất để triển khai thành công 
sáng kiến này – qua đó phát triển hơn nữa mối 
quan hệ tốt đẹp đã có giữa Vietcombank và 
Oliver Wyman.

Kết luận chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn 
Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT Vietcombank tin 
tưởng rằng, với sự ủng hộ, quan tâm của Ban 
lãnh đạo Vietcombank đối với sáng kiến, sự nỗ 
lực hết mình của đội ngũ nhân sự chất lượng 
cao của Vietcombank và năng lực, kinh nghiệm 
cũng như sự hợp tác chặt chẽ của Tư vấn Oliver 
Wyman, việc triển khai sáng kiến sẽ đảm bảo 
hoàn thành mục tiêu theo đúng tiến độ và đảm 
bảo chất lượng cao nhất.

Nâng cao năng lực 
quản trị rủi ro theo 
thông lệ quốc tế

Lễ khởi động sáng kiến về nâng cao 
quản trị, tổ chức và giám sát rủi ro 
thuộc chương trình Basel II:

Bài: Tống Trần Hiếu - Ảnh: Lê Hồng Quang

Bài: LÊ TRÍ DŨNG; Ảnh: Vietcombank 

NGÀY 9/3/2017, TẠI HÀ NỘI, NGÂN 
HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT 
NAM (VIETCOMBANK) VÀ CÔNG TY TƯ 
VẤN OLIVER WYMAN PTE. LTD (OLIVER 
WYMAN) ĐÃ TỔ CHỨC “LỄ KHỞI ĐỘNG 
SÁNG KIẾN VỀ NÂNG CAO QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC VÀ GIÁM SÁT RỦI RO THUỘC 
CHƯƠNG TRÌNH BASEL II”. 

Quang cảnh buổi Lễ

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ khởi động

Theo công bố khảo sát thường niên 
của Anphabe và Nielsen về Top 100 
công ty có môi trường làm việc tốt 
nhất Việt Nam 2016, trong lĩnh vực tài 

chính ngân hàng, Vietcombank tiếp tục khẳng 
định vị thế là ngân hàng hấp dẫn nhất với thứ 
hạng không ngừng được cải thiện. Năm 2016, 
Vietcombank đã tăng mạnh thêm 5 bậc so với 
năm 2015, trở thành đơn vị ngân hàng duy nhất 
có mặt trong Top 10 và tiếp tục dẫn đầu danh 
sách trong khối ngân hàng (bao gồm cả ngân 
hàng nội lẫn ngân hàng ngoại).

Bên cạnh những tiêu chí cũ, danh sách tiêu 
chí được Anphabe và Nielsen đưa ra năm nay 
coi trọng hơn các yếu tố như lương, thưởng, 
phúc lợi... để so sánh các thương hiệu tuyển 
dụng hấp dẫn.

Khảo sát năm 2016 được triển khai với quy 
mô lớn nhất từ trước tới nay khi ghi nhận ý 
kiến từ 26.128 ứng viên thuộc 3 thế hệ: Baby 
Boomer (1950 - 1969), X (1979 - 1985), Y 
(1986 - 2000) đến từ 24 ngành nghề. Đơn vị 
khảo sát cũng phỏng vấn chuyên sâu 50 giám 
đốc nhân sự, trong đó 25% đến từ doanh 
nghiệp Việt Nam và 75% là công ty nước ngoài.

Trong danh sách bình chọn Top 100 nơi làm 
việc tốt nhất Việt Nam năm trước, Vietcombank 
cũng đã được đánh giá và ghi nhận là 1 trong  3 
công ty dẫn đầu về phúc lợi cho nhân viên.

Vietcombank hiện là ngân hàng có chất 
lượng tài sản, hiệu quả hoạt động hàng đầu tại 
Việt Nam với chiến lược phát triển trở thành 
ngân hàng số 1 Việt Nam, 1 trong 300 định 
chế tài chính lớn nhất thế giới vào năm 2020. 
Vietcombank đã đặt ra 5 mục tiêu cụ thể là: (1) 
Top 1 về bán lẻ và Top 2 bán buôn; (2) ROE tối 
thiểu 15%; (3) Đứng đầu về mức độ hài lòng 
của khách hàng; (4) Đứng đầu về chất lượng 
nguồn nhân lực; (5) Ngân hàng quản trị rủi ro 
theo thông lệ quốc tế tốt nhất.

Đây là năm thứ 4 Anphabe phối hợp với 
Nielsen thực hiện khảo sát nơi làm việc tốt nhất 
Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn đánh giá gồm 46 yếu 
tố xoay quanh 6 tiêu chí chính: Lương, thưởng, 
phúc lợi; cơ hội phát triển; văn hóa và giá trị; 
đội ngũ lãnh đạo; chất lượng công việc và cuộc 
sống; danh tiếng công ty.

Vietcombank 
ngân hàng duy nhất lọt

Top10

NĂM 2016, VIETCOMBANK ĐÃ TĂNG MẠNH THÊM 5 BẬC 
SO VỚI NĂM 2015, TRỞ THÀNH NGÂN HÀNG DUY NHẤT 
CÓ MẶT TRONG TOP 10 VÀ TIẾP TỤC DẪN ĐẦU DANH 
SÁCH TRONG KHỐI NGÂN HÀNG (BAO GỒM CẢ NGÂN 
HÀNG NỘI LẪN NGÂN HÀNG NGOẠI).

TIÊU ĐIỂM

Danh sách bình chọn 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2016 do Anphabe và Nielsen 
công bố ngày 22/03/2017. Nguồn ảnh: www.anphabe.com
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Năm 2017 là năm đặc biệt quan trọng đối với các tổ 
chức cơ sở Đoàn cả nước khi diễn ra Đại hội Đoàn 
các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI 

nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong không khí khẩn trương thi 
đua lập thành tích chào mừng Đai hội Đoàn các cấp, Ban 
Thường vụ (BTV) Đoàn Vietcombank đã tích cực bám 
sát Hướng dẫn của BTV Đoàn Khối Doanh nghiệp TW, 
theo đó bước đầu chỉ đạo tổ chức thành công 4 Đại hội 
điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Trong các ngày 11/02, 18/02 và 19/02/2017, 
tại tỉnh Bình Dương và thành phố Hà Nội, BTV Đoàn 
Vietcombank đã tham dự và chỉ đạo Đại hội điểm nhiệm 
kỳ 2017 - 2019 tại Chi đoàn cơ sở (CĐCS) Vietcombank 
Bắc Bình Dương, Đoàn cơ sở (ĐCS) Vietcombank Thành 
Công, ĐCS Vietcombank Ba Đình và ĐCS Vietcombank 
Chương Dương. Trong 33 cơ sở Đoàn trực thuộc, BTV 
Đoàn Vietcombank đã lựa chọn 4 đơn vị có tính đại diện 
về địa lý, quy mô tổ chức Đoàn và có thành tích tốt trong 
hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 để tổ chức Đại 
hội điểm, theo đó các cơ sở Đoàn khác sẽ tham dự để 
học tập, rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức Đại hội tại 
đơn vị mình.

4 đại hội điểm cấp cơ sở
nhiệm kỳ 2017-2019: 

Tham dự và chỉ đạo tại các Đại hội 
điểm, về phía BCH Đoàn Vietcombank 
có đồng chí Dương Bảo Trung – Phó 
Bí thư Thường trực và các đồng chí 
trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội. Về 
phía các chi nhánh có các đồng chí là 
Bí thư, Phó Bí thư Cấp ủy cơ sở, lãnh 
đạo các phòng/ban chuyên môn tại 
chi nhánh cùng tập thể BCH Đoàn cấp 
cơ sở và các đại biểu được triệu tập tại 
Đại hội. 

Tại Đại hội, Thường trực Đoàn 
Vietcombank ghi nhận tinh thần xung 
kích, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của 
4 đơn vị tổ chức Đại hội điểm cũng 
như đánh giá cao công tác chuẩn bị 
khẩn trương, tích cực của tập thể BCH 

Đoàn các đơn vị. Thường trực Đoàn Vietcombank cũng 
đã đánh giá kết quả công tác Đoàn của các đơn vị trong 
nhiệm kỳ trước và chỉ đạo định hướng một số nhiệm vụ 
cũng như giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-
2019.

Kết thúc Đại hội, đồng chí Châu Ngọc Thanh Vân – 
Phó Bí thư CĐCS Vietcombank Bắc Bình Dương khóa 
I được bầu giữ chức vụ Bí thư CĐCS Vietcombank Bắc 
Bình Dương khóa II; đồng chí Nguyễn Hữu Thế - Phó 
Bí thư ĐCS Vietcombank Ba Đình khóa II được bầu giữ 
chức vụ Bí thư ĐCS Vietcombank Ba Đình khóa III; đồng 
chí Phạm Quang Hiệp - Phó Bí thư ĐCS Vietcombank 
Thành Công khóa II được bầu giữ chức vụ Bí thư ĐCS 
Vietcombank Thành Công khóa III; đồng chí Phạm 
Quang Đạt - Bí thư ĐCS Vietcombank Chương Dương 
khóa II tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư ĐCS 
Vietcombank Chương Dương khóa III.

Thành công của các đơn vị Đại hội điểm chính là tiền 
đề cho thành công của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên 
Vietcombank lần thứ III được tổ chức vào tháng 8/2017, 
tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 
2017-2022.

Tới dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Danh 
Lương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó 
Tổng giám đốc; ông Hồng Quang - Trưởng 

ban Tổ chức cán bộ; bà Phạm Thúy Nga - Giám 
đốc Trung tâm Đào tạo và bà Đỗ Thùy Dương 
- Tổng giám đốc Công ty CP Hội tụ nhân tài 
(TalentPool), đại diện đối tác của chương trình.

Chương trình Đào tạo chức danh Giám đốc 
chi nhánh năm 2017 là chương trình thứ 7 
được Vietcombank tổ chức. Đây là chương trình 
đào tạo trọng điểm được thiết kế, cập nhật và 
nâng cấp thường niên. Chương trình đào tạo 
với mục tiêu: Chuẩn hóa năng lực quản lý điều 
hành chi nhánh cho các Giám đốc và đội ngũ kế 
cận theo khung năng lực Giám đốc chi nhánh 
Vietcombank; Xây dựng văn hóa quản trị điều 
hành chuẩn mực; Tăng cường tính hợp tác kết 
nối nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu hiện tại 
và tương lai. 

Năm 2017, TTĐT và đối tác đã đầu tư 
nghiên cứu, phát triển, cập nhật và nâng cấp 
chương trình trên cơ sở ý kiến đóng góp của 
học viên khóa trước và những yêu cầu mới của 
thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất 

năng lực quản lý 
điều hành chi nhánh

lượng đào tạo. Với 18 chủ đề, chương trình đào 
tạo tập trung vào việc xây dựng và phát triển 
các nhóm năng lực: Tư duy chiến lược - dịch 
vụ - hiệu quả, năng lực lãnh đạo nhân sự, năng 
lực lãnh đạo bản thân, năng lực chuyên môn… 
Sau khóa học, học viên được trang bị bộ công 
cụ quản lý chuẩn mực, nhất quán, thiết thực, 
phù hợp với thông lệ quản trị quốc tế để có thể 
áp dụng dễ dàng trong việc thực thi nhiệm vụ 
và chuẩn bị cho những trọng trách mới trong 
tương lai. 

Tại Lễ khai giảng, ông Nguyễn Danh Lương 
đánh giá cao những đóng góp của TTĐT trong 
hoạt động phát triển nguồn nhân lực và bày tỏ 
niềm tin chương trình sẽ hỗ trợ củng cố, bồi 
dưỡng và phát triển năng lực của học viên để 
có thể ứng dụng hiệu quả trong công tác quản 
trị điều hành đơn vị, hướng tới mục tiêu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 và 
góp phần thực hiện chiến lược phát triển đến 
năm 2020 là xây dựng Vietcombank trở thành 
ngân hàng số 1 tại Việt Nam, 1 trong 300 tập 
đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu, được quản trị 
theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.

NGÀY 23/3/2017, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO (TTĐT) ĐÃ TỔ CHỨC KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH “ĐÀO TẠO 
CHỨC DANH GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH” VỚI SỰ THAM GIA CỦA 32 HỌC VIÊN LÀ GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM 
ĐỐC CHI NHÁNH/CÔNG TY TRỰC THUỘC VIETCOMBANK.

Tiến tới Đại hội đại biểu 
Đoàn Thanh niên 
Vietcombank lần thứ III

Bài & ảnh: Phạm Thị Thanh Hương

Chương trình đào tạo chức danh Giám đốc chi nhánh 2017: 

Bài & Ảnh: Đỗ Thị Hải Anh - Trung tâm đào tạo Vietcombank

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Chuẩn hóa

NỔI BẬT

Ban Giám đốc Vietcombank Thành Công tặng hoa chúc mừng các đ/c trúng cử Ban Chấp hành 
Đoàn cơ sở Vietcombank Thành Công khóa III nhiệm kỳ 2017-2019

Ban Giám đốc Vietcombank Chương Dương tặng hoa chúc mừng các 
đ/c trúng cử Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Vietcombank Chương Dương 

khóa III nhiệm kỳ 2017-2019
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NỔI BẬT

Tạo sức hút đầu tư vào Tuyên Quang
Cùng dự còn có các đồng chí là lãnh đạo các Ban/

Bộ/Ngành Trung ương và địa phương, cộng đồng doanh 
nghiệp trong và ngoài nước… Về phía ngành ngân hàng 
có sự tham dự của đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên 
BCH Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước và đại diện lãnh đạo một số các Vụ/Cục chức năng 
của Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo một số các ngân 
hàng thương mại…. Ông Phạm Thanh Hà – Phó Tổng 
Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) cùng đại diện lãnh đạo Ban Khách hàng 
doanh nghiệp Trụ sở chính đã tham dự Hội nghị.

 Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch 
tỉnh Tuyên Quang năm 2017 nhằm mục đích giới thiệu, 

quảng bá về tỉnh Tuyên Quang, tiềm năng, cơ hội đầu tư 
và các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào tỉnh, 
qua đó, thu hút nhà đầu tư trong nước và quốc tế, phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội nghị cũng là diễn đàn 
để các tổ chức, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước 
và nước ngoài gặp gỡ, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, 
thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết phát triển kinh tế - xã 
hội, khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân 
Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ hoan 
nghênh tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các Bộ, ngành 
tổ chức tốt Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du 
lịch, đồng thời khẳng định đây sẽ là tiền đề tạo ra sức 
hút đầu tư mới của tỉnh. Thủ tướng cho biết, Chính phủ 

Bài: VCB News (không thấy ghi tên tác giả bài và tác giả ảnh)

đã giải quyết 11 kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang để tạo 
thuận lợi cho môi trường đầu tư, trong đó quan trọng 
nhất là việc đồng ý về chủ trương xây dựng đường cao 
tốc kết nối Tuyên Quang với cao tốc Hà Nội - Lào Cai 
(đoạn từ Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ lên Tuyên Quang dài 
hơn 40km) theo hình thức hợp tác công tư. 

Thủ tướng nhận xét: “Tuyên Quang có rất nhiều thế 
mạnh về du lịch, dịch vụ, khoáng sản, nông nghiệp để 
phát triển. Cụ thể là có truyền thống cách mạng, người 
dân cần cù, chăm chỉ; đất rộng, đất tốt, tầng đất rất dày; 
có nguồn nước dồi dào với 3 con sông lớn đi qua; vị trí 
gần thủ đô Hà Nội; có nhiều danh lam, thắng cảnh, khu 
di tích lịch sử, cách mạng có thể phát triển du lịch; có 
nhiều vùng sản xuất nông nghiệp: chè, mía, cam... Và 
đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang có tư duy đổi mới, 
cầu thị, thực hiện nhiều cải cách, có quyết tâm và khát 
vọng lớn để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo môi 
trường đầu tư thuận lợi”. Thủ tướng nhấn mạnh thêm 
“Không khát vọng thì khó có thể thành công, nhất là đối 
với một địa phương của tỉnh miền núi phía Bắc”.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện các nhà đầu tư như 
Vingroup, Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO, Công ty 
TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng, Công ty May 
MSA… đã đề cao tính năng động, linh hoạt trong cải 
cách thủ tục hành chính, tin tưởng và lạc quan vào môi 
trường đầu tư kinh doanh cũng như tiềm năng phát 
triển của Tuyên Quang.

Tại Hội nghị, tỉnh Tuyên Quang đã trao quyết định 
chủ trương đầu tư cho 6 nhà đầu tư với tổng số vốn 
đăng ký là 3.691 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh cũng ký cam 
kết thỏa thuận đầu tư với một số doanh nghiệp khác với 
trị giá hơn 18.289 tỷ đồng.

Vietcombank chung tay vì sự phát triển 
cộng đồng

Nhân dịp này, Vietcombank đã hỗ trợ 4 tỷ đồng để 
xây dựng 80 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang; cả hệ thống các ngân hàng thương mại sẽ 
hỗ trợ tổng cộng là 15 tỷ đồng nhằm mục đích xây dựng 
tổng cộng 300 nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2017- 2018. Đây là hành động thiết thực và có ý 
nghĩa lớn của Vietcombank để cùng chung tay với cộng 
đồng, giúp bà con ổn định cuộc sống, từng bước vươn 
lên thoát nghèo.  

Vietcombank luôn xác định an toàn, hiệu quả trong 
hoạt động kinh doanh là mục tiêu hàng đầu, “hướng tới 
một ngân hàng Xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng” 
là mục tiêu xuyên suốt. Bởi vậy, nếu trong kinh doanh, 
Vietcombank luôn coi chữ “Tín” là kim chỉ nam thì với 
hoạt động xã hội, Vietcombank luôn lấy chữ “Tâm” làm 

gốc. Vietcombank luôn nỗ 
lực để đem lại những giá trị 
thiết thực, lâu dài trong các 
lĩnh vực phát triển, chăm 
sóc cộng đồng nhằm góp 
phần nâng cao chất lượng 
đời sống dân nghèo.  Đó 
cũng chính là thông điệp 
và cũng là cam kết “Chung 
niềm tin vững tương lai” mà 
Vietcombank muốn gửi gắm 
tới cộng đồng với hy vọng có 
thể đóng góp một phần sức 
lực của mình vào sự phát 
triển kinh tế, xã hội và an 
sinh xã hội tại địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang nói riêng và cả 
nước nói chung.

NGÀY 27/2, UBND TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, 
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH NĂM 2017. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC, ỦY 
VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ DỰ VÀ CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bà Triệu Thị Lún - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang nhận tài trợ 4 tỷ đồng từ Đại diện Vietcombank,  
Phó Tổng giám đốc Phạm Thanh Hà 

Vietcombank tài trợ

4 Tỷ cho công tác an sinh 
tại Tuyên Quang Bài & ảnh: Nguyễn kiên hiếu
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Tây Nguyên

Bộ mặt kinh tế đổi thay từng ngày
Trong nhiều năm qua, khu vực Tây Nguyên 

đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và 
có ý nghĩa rất quan trọng với tốc độ tăng trưởng 
bình quân hằng năm khá cao, từ 12-13%/năm. 
Kinh tế của vùng từ chỗ mất cân đối, tốc độ tăng 
trưởng thấp, cơ cấu lạc hậu đã chuyển dịch mạnh 
mẽ và phát triển theo hướng đa dạng với quy mô, 
chất lượng, hiệu quả ngày càng tăng; thu nhập và 
đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không 
ngừng được cải thiện. Nhiều vấn đề xã hội bức 
xúc đã được tập trung giải quyết, đặc biệt là vấn 
đề đất đai, quản lý bảo vệ rừng, nhà ở, việc làm, 
xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số...

Tây Nguyên ngày nay được 
biết đến là xứ sở của cà phê, 
cây cao su, hồ tiêu… Nguồn 
đất đai màu mỡ, trù phú được 
bao phủ bởi những loại cây 
công nghiệp đem lại lợi ích 
kinh tế cao, góp phần chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, phá thế 
độc canh các loại cây nông sản 
truyền thống như lúa nương, 
ngô, sắn một vụ năng suất 
thấp…, hình thành các vùng 
sản xuất tập trung, chuyên 
canh cây công nghiệp dài ngày, 
tạo ra khối lượng hàng hóa 
lớn. Đến nay, Tây Nguyên là 
khu vực sản xuất nông sản lớn 
nhất nước, mỗi năm sản xuất 
ra hàng trăm nghìn tấn cà phê, 
hồ tiêu, cao su và các loại nông 
sản khác. 

Và với những giá trị văn hóa vô giá, Tây 
Nguyên còn được đánh giá là mảnh đất đầy 
tiềm năng để phát triển ngành du lịch. Chiến 
lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định Tây 
Nguyên là một trong 7 vùng du lịch trọng điểm 
của cả nước. Những nét đặc trưng riêng của các 
điều kiện tự nhiên và những giá trị bản sắc văn 
hóa đặc sắc của các dân tộc bản địa… có thể tạo 
nên những sản phẩm du lịch đặc thù, mang đậm 
bản sắc Văn hóa Việt Nam, có thể cạnh tranh 
trên thị trường khu vực và quốc tế.

Các chương trình an sinh xã hội 
ý nghĩa của Vietcombank tại Tây 
Nguyên

Bộ mặt Tây Nguyên thay đổi từng ngày có 
thể nói là nhờ sự ủng hộ tích cực của các Bộ, 
ban, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó 
rất nhiều doanh nghiệp lớn như Vietcombank. 
Trong giai đoạn 2012 – 2016, tổng giá trị 
Vietcombank tài trợ cho khu vực Tây Nguyên 
đạt gần 108 tỷ đồng, trong đó một số dự án tiêu 
biểu như: tài trợ cho huyện nghèo Đam Rông, 
tỉnh Lâm Đồng gần 30 tỷ đồng (năm 2012); tài 
trợ 10 tỷ đồng xây dựng trường tiểu học Cư Pui 
II - xã Cư Pui - huyện Krông Bông, tỉnh Đắc Lắc 
(năm 2013); tài trợ trang thiết bị y tế cho tỉnh 
Gia Lai giá trị 7 tỷ đồng (năm 2014); xây dựng 
trường Khiếm thính, tỉnh Lâm Đồng , giá trị 9 tỷ 

ĐẾN CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN NHỮNG NGÀY NÀY, CHÚNG TA SẼ THẤY MỘT SỨC SỐNG MỚI CỦA ĐỒNG 
BÀO CÁC DÂN TỘC SAU NHỮNG NĂM ĐÓI NGHÈO. TÂY NGUYÊN HÔM NAY ĐÃ BỪNG SÁNG, HÒA 
NHỊP VỚI SỰ ĐỔI THAY CỦA ĐẤT NƯỚC. NHỮNG ĐÔ THỊ MỚI MỌC LÊN, CÁC KHU CÔNG NGHIỆP RỘN 
RÀNG TIẾNG MÁY, ĐƯỜNG ĐI LỐI LẠI THÔNG THOÁNG, RỘNG ĐẸP. TRẢI QUA 40 NĂM, MẢNH ĐẤT NƠI 
TỪNG DIỄN RA TRẬN CHIẾN LỊCH SỬ MỞ MÀN CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN NĂM 
1975 ĐÃ CÓ SỰ THAY ĐỔI CƠ BẢN VÀ TOÀN DIỆN. 

đang khởi sắc 
từng ngày

đồng (năm 2016). Đại diện một trong những ngôi 
trường nhận được vốn tài trợ của Vietcombank, 
thầy Đinh Trọng Bảy - Hiệu trưởng Trường Phổ 
thông Dân tộc Nội trú Đam Rông (huyện Đam 
Rông - tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Nhờ tài trợ của 
Vietcombank, cơ sở vật chất khang trang, ngôi 
trường mới đạt chuẩn Quốc qia đã được khánh 
thành. Năm 2013, trường chỉ có 1 học sinh đoạt 
giải cấp tỉnh, năm 2015 đã có tới 15 học sinh đoạt 
giải cấp tỉnh các môn...

Bên cạnh đó, trong năm 2015, một hoạt động 
thiết thực, nằm trong dự án "ngân hàng bò" đã 
được Vietcombank triển khai. Tại Hội nghị tổng kết 
của Ban chỉ đạo Tây Nguyên tháng 1/2016, Chủ 
tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành đã thay mặt Ban 
lãnh đạo Vietcombank trao tặng thêm 1.000 con 
bò trị giá tương đương 15 tỷ đồng cho đồng bào 
khu vực Tây Nguyên. 

Có thể nói, Tây Nguyên với rất nhiều tiềm năng 
còn ở phía trước và bộ mặt đời sống xã hội tiếp tục 
được cải thiện từng ngày chắc chắn trong tương lai 
không xa sẽ trở thành một vùng kinh tế trọng điểm 
của cả nước. 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (bên phải) trao 
biển tượng trưng tặng 1.000 con bò giống cho đồng bào khu vực 
Tây Nguyên. Ảnh: Đặng Thành

Bài: Minh Yến

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư  vùng Tây Nguyên lần thứ 4 năm 2017 tại 
Đăk Lăk, Vietcombank dành gần 450 tỷ đồng cho 5 dự án là: Dự án 
đầu tư nhà máy thuỷ điện Đa Dâng 3 công suất 12MW; Dự án đầu tư 
nhà máy thuỷ điện Đạ Tông - Đam Rông công suất 5MW; Dự án đầu tư 
nâng cấp công suất nhà máy đường 333 (từ 2.500 tấn/ngày lên 3.500 
tấn/ngày); Dự án đầu tư xây dựng khách sạn Lê Thành Đà Lạt; Dự án 
xây dựng Trung tâm Phân phối, Nhân giống cây trồng công nghệ cao. 

(Tin: Đặng Thành)

Bộ mặt Tây Nguyên thay đổi từng ngày có thể 
nói là nhờ sự ủng hộ tích cực của các bộ, ban, 
ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước, trong đó rất nhiều 
doanh nghiệp lớn như Vietcombank.

NỔI BẬT

Ảnh: TTX VN
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Đây là nhà máy sản xuất trứng gà sạch công nghệ 
cao hàng đầu thế giới lần đầu tiên tại Việt Nam, 
ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên 
tiến nhất trong chăn nuôi gà đẻ trứng của Nhật, 

Mỹ, Israel, có khả năng kiểm soát an toàn sinh học trong 
toàn bộ quy trình sản xuất trứng để cho ra đời những 
quả trứng sạch, tươi, ngon, bổ dưỡng, có chất lượng cao 
phục vụ người tiêu dùng.

Nhà máy do Công ty Cổ phần ĐTK làm chủ đầu tư, 
được xây dựng trên diện tích hơn 42 ha. Các hạng mục 
cơ bản gồm: 4 nhà gà hậu bị (gà dưới 18 tuần) với công 
suất 52.800 con/nhà; 12 nhà gà đẻ với công suất 51.200 
con/nhà; Hệ thống đóng gói trứng với công suất 60.000 
quả/giờ. Sản lượng dự kiến: 178 triệu quả trứng gà 
sạch/năm và thịt gà đẻ sau 80 tuần. 

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: Tỉnh Phú Thọ cam kết tạo 
điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các 
doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công 

Vietcombank tài trợ Xây dựng

NGÀY 4/3/2017, TẠI XÃ TỀ LỄ, HUYỆN TAM NÔNG, 
TỈNH PHÚ THỌ ĐÃ DIỄN RA LỄ KHÁNH THÀNH, 
CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 1 
NHÀ MÁY SẢN XUẤT TRỨNG GÀ SẠCH ĐTK PHÚ 
THỌ. 

nghệ cao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Vietcombank 
và các ngân hàng để hỗ trợ các dự án có hiệu quả.

Thông tin về dự án, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank chia sẻ: “Hưởng ứng chủ 
trương của Chính phủ về triển khai gói tín dụng đầu 
tư cho nông nghiệp công nghệ cao, Vietcombank đăng 
ký gói tín dụng 10 nghìn tỷ đầu tư cho lĩnh vực này với 
những ưu tiên về nhận tài sản bảo đảm hình thành từ 
vốn vay và ưu đãi lãi suất thấp hơn so với các thành 
phần kinh tế khác. Dự án sản xuất trứng gà sạch công 
nghệ cao của ĐTK là dự án lớn nhất tại Việt Nam cho 
đến thời điểm này trong lĩnh vực sản xuất trứng gà sạch 
công nghệ cao với tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, 
trong đó Vietcombank tài trợ vốn 600 tỷ với thời hạn 
cho vay 15 năm. Vietcombank hy vọng đây là hướng đi 
mới cho việc đầu tư vào nông nghiệp quy mô lớn ứng 
dụng công nghệ cao".

Bà Vũ Thị Minh Ngọc – Tổng giám đốc Công ty 
Cổ phần ĐTK cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của 
Vietcombank trong suốt quá trình triển khai dự án. Bà 
khẳng định, Công ty ĐTK sẽ nỗ lực hết sức, hoạt động 
hiệu quả để đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng cũng 
như mang đến các sản phẩm tốt nhất cho người tiêu 
dùng Việt Nam.

Nhà máy sản xuất trứng gà 
sạch công nghệ cao đầu tiên 
tại Việt Nam

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Bài: Thùy Trang

Với định hướng tăng cường tham gia các hoạt động 
kinh tế, văn hóa – xã hội nhằm nâng cao giá trị 
thương hiệu và tìm kiếm cơ hội giao thương, tại Lễ 
hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan 

văn hóa Cồng chiêng năm 2017, Ngân hàng Viecombank 
vinh dự là Nhà tài trợ Đồng. 

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan 
văn hóa Cồng chiêng năm 2017 được tổ chức từ ngày 8 - 
13/3/2017 tại Thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. 
Đây là Lễ hội lớn ở Tây Nguyên được Thủ tướng chính 
phủ công nhận mang tầm vóc một lễ hội cấp Quốc gia, tổ 
chức định kỳ hai năm một lần. 

Đến dự Lễ khai mạc diễn ra vào tối ngày 10/3/2017 
tại Quảng trường 10/3, TP. Buôn Ma Thuột, đại diện 
Vietcombank có ông Đào Hảo - Phó Tổng giám đốc, ông 
Phạm Văn Phong – Giám đốc Vietcombank Đắk Lắk, ông 
Võ Công Trung – Phó Giám đốc Vietcombank Đắk Lắk. 
Với việc tiếp tục đồng hành này, Vietcombank mong 
muốn Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2017 là nơi gặp 
gỡ và kết nối giao thương, tìm hiểu cơ hội hợp tác, qua 
đó tăng khả năng thu hút du khách, góp phần thúc đẩy 
ngành công nghiệp cà phê và du lịch của tỉnh Đắk Lắk 
phát triển hơn.

Vietcombank thúc đẩy giao thương

Bên cạnh đó, tham gia sự kiện này, Vietcombank 
cũng nhằm quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị, vị 
thế của một ngân hàng lớn mạnh đồng thời tạo mối liên 
hệ gắn kết bền chặt với chính quyền địa phương trong 
suốt quá trình hoạt động kinh doanh của Vietcombank 
tại Đắk Lắk.

Chủ đề của Lễ hội năm nay là “Hội tụ tinh hoa, phát 
huy bản sắc, liên kết phát triển” với nhiều chương trình 
phong phú như: Hội chợ - triển lãm chuyên ngành cà 
phê; Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên năm 
2017; Lễ hội đường phố;  Hội thi nhà nông đua tài; Lễ 
hội đua voi và thuyền độc mộc; thưởng thức cà phê 
miễn phí… và kết hợp chương trình Liên hoan văn hóa 
Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 có chủ đề “Bản sắc 
trong thế giới hội nhập”, với các nội dung chính: Đêm 
hội diễn tấu Cồng chiêng Tây Nguyên; phục dựng các 
nghi thức, nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với 
diễn tấu cồng chiêng; Hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc 
Tây Nguyên; triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ 
thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian văn hóa 
Cồng chiêng Tây Nguyên”. 

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần VItại

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất trứng gà sạch ĐKT Phú Thọ

Các đại biểu tham quan dây chuyền Nhà máy sản xuất trứng gà sạch ĐKT Phú Thọ

NỔI BẬT
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NỔI BẬT

Căn cứ các Quyết định số 411/QĐ-
VCB-TCCB, 412/QĐ-VCB-TCCB, 
418/QĐ-VCB-TCCB ban hành ngày 
06/03/2017, HĐQT đã quyết định 

miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Tạo – Giám đốc 
Chi nhánh Vietcombank Đồng Tháp và điều 
động ông Nguyễn Tấn Tạo nhận nhiệm vụ Phó 
Giám đốc Chi nhánh Vietcombank An Giang kể 
từ ngày 08/03/2017; đồng thời điều động và 
bổ nhiệm ông Phan Duy Phúc – Giám đốc Chi 
nhánh Vietcombank Vĩnh Long nhận nhiệm vụ 
Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp.

Trong buổi lễ diễn ra tại Trụ sở 
Vietcombank An Giang, tỉnh An Giang, Phó TGĐ 

Đào Hảo đã thay mặt Tổng giám đốc trao Quyết 
định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi 
nhánh Vietcombank An Giang cho ông Nguyễn 
Tấn Tạo. Tiếp đó, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân 
Thành đã có phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ 
đối với ông Nguyễn Tấn Tạo và Chi nhánh An 
Giang.

14h30 cùng ngày, đoàn công tác đã tổ chức 
công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám 
đốc Vietcombank Đồng Tháp đối với ông Phan 
Duy Phúc. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Nghiêm 
Xuân Thành cho biết: việc điều động ông 
Nguyễn Tấn Tạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi 
nhánh An Giang là căn cứ trên nguyện vọng cá 
nhân và quy định hiện hành tại Quy chế quản 
lý cán bộ của Vietcombank. Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank cũng tin tưởng ông Phan Duy 
Phúc là người phù hợp, am hiểu thị trường, 
đồng thời cũng có gần 2 năm nắm giữ cương vị 
Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Long. Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank tin tưởng Tân Giám đốc Chi nhánh 
Đồng Tháp với kinh nghiệm và lợi thế của mình 
sẽ đoàn kết cấp uỷ, Ban Giám đốc và cán bộ 
nhân viên Chi nhánh để tiếp tục xây dựng Chi 
nhánh Đồng Tháp phát triển vững mạnh.

Cũng chiều ngày 7/3, ông Hồng Quang – 
Trưởng ban Tổ chức cán bộ Vietocmbank đã 
công bố các Quyết định số 413/QĐ-VCB-TCCB 
và 414/QĐ-VCB-TCCB ngày 06/3/2017 v/v 
điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc và giao 
nhiệm vụ phụ trách điều hành Chi nhánh Vĩnh 
Long đối với ông Phan Võ Phước Khánh – Phó 
Giám đốc Chi nhánh Đồng Tháp.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Phan Võ 
Phước Khánh, Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành bày 
tỏ sự tin tưởng với lợi thế tuổi trẻ, kinh nghiệm 
trong nhiều mảng nghiệp vụ ngân hàng, đặc 
biệt là công tác khách hàng, tân Phó Giám đốc 
phụ trách điều hành sẽ đưa Chi nhánh Vĩnh 
Long ngày càng phát triển hơn, thực hiện thành 
công và vượt các chỉ tiêu do Ban lãnh đạo giao 
cho.

Ông Phan Võ Phước Khánh phát biểu nhận 
nhiệm vụ: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để 
biến nội lực Chi nhánh thành đòn bẩy đem đến 
kết quả kinh doanh vượt chỉ tiêu, chứng minh 
với khách hàng sự phát triển của Chi nhánh 
Vietcombank Vĩnh Long nhằm quảng bá thương 
hiệu Vietcombank và khẳng định vị thế của một 
NHTM NN dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng tại 
địa phương”.

BỔ NHIỆM NHÂN SỰ
NGÀY 07/3/2017, CHỦ TỊCH HĐQT VIETCOMBANK 
NGHIÊM XUÂN THÀNH ĐÃ DẪN ĐẦU ĐOÀN CÔNG TÁC 
TRỤ SỞ CHÍNH TIẾN HÀNH CÔNG BỐ CÁC QUYẾT 
ĐỊNH NHÂN SỰ BAN GIÁM ĐỐC CÁC CHI NHÁNH 
VIETCOMBANK AN GIANG, ĐỒNG THÁP, VĨNH LONG.

Vietcombank 

Bài & ảnh: bùi duy trinh

Bài: Nguyễn Hữu Đức - Ảnh: Phan Sĩ Đồng

Bài & ảnh: Bùi Quyên

Bài: tấn phát - Ảnh: nguyễn thế dương

Sáng ngày 15/3/2017 tại trụ sở Vietcombank Đà Nẵng, ông 
Hồng Quang – Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Vietcombank công 
bố quyết định của Tổng Giám đốc Vietcombank bổ nhiệm 
ông Trần Thanh Hải – Trưởng phòng KHDN Vietcombank Đà 
Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng kể từ 
ngày 15/03/2017. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Thanh 
Hải hứa sẽ nỗ lực hết mình trên cương vị mới, đoàn kết cùng 
Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank Đà 
Nẵng  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc
Vietcombank Đà Nẵng

Chiều ngày 28/2/2017, tại Trụ sở số 75 Lê Lợi, thành phố 
Thái Bình, ông Hồng Quang - Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ đã 
công bố Quyết định số 333/QĐ-VCB-TCCB ngày 28/2/2017 
của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phạm Bá Tuyển - 
Phó Giám đốc Vietcombank Thái Bình giữ chức vụ Giám đốc 
Vietcombank Thái Bình kể từ ngày 1/3/2017 thay bà Đinh Thị 
Thủy nghỉ hưu theo chế độ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông 
Phạm Bá Tuyển hứa sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo giao, đưa Vietcombank Thái Bình 
phát triển hơn nữa, góp phần vào thành công chung của hệ 
thống Vietcombank cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội tại 
địa phương.

Vietcombank Thái Bình

Vietcombank TP. Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm Giám đốc

Bổ nhiệm Giám đốc

Chiều ngày 14/3/2017, ông Hồng Quang - Trưởng Ban 
TCCB Vietcombank đã công bố các quyết định của HĐQT 
Vietcombank liên quan tới nhân sự Giám đốc Chi nhánh Tp. 
Hồ Chí Minh. Theo đó, bà Trương Thị Thúy Nga – Phó Tổng 
Giám đốc thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh để 
nhận nhiệm vụ phụ trách hoạt động của Văn phòng đại diện 
Vietcombank khu vực phía Nam và một số công việc khác 
theo phân công của HĐQT, TGĐ. Ông Đặng Hoài Đức - Phó 
Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Tp. Hồ Chí Minh được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Tp. Hồ Chí Minh kể 
từ ngày 15/3/2017. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Hoài 
Đức hứa sẽ cùng với Ban Giám đốc Chi nhánh xây dựng một 
tập thể Vietcombank Tp. Hồ Chí Minh vững mạnh, đoàn kết, 
gắn bó cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhất các nhiệm vụ.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao Quyết định điều động và 
bổ nhiệm ông Phan Duy Phúc nhận nhiệm vụ Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp
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NỔI BẬT

Lãnh đạo Cần Thơ 
thăm và làm việc tại 
Vietcombank Tây Đô

NGÀY 1/3/2017, UBND TP. CẦN 
THƠ ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG 
KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG 
TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 
2016, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG 
NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 
2017.

Tại Hội nghị, Vietcombank Cần Thơ đã 
vinh dự đón nhận Cờ thi đua dẫn đầu 
Khối ngân hàng của UBND thành phố 

trao tặng với thành tích tiêu biểu xuất 
sắc trong phong trào thi đua năm 2016 
theo Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 
24/2/2017. Đây là năm thứ 3 liên tiếp 
Vietcombank Cần Thơ nhận Cờ thi đua 
dẫn đầu, khẳng định sự nỗ lực phát triển 
bền vững trong hoạt động kinh doanh, 
bám sát theo đúng định hướng chỉ đạo 
phát triển thắng lợi kinh tế - xã hội của 
thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Thành 
Thống – Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch 
UBND TP. Cần Thơ – Chủ tịch Hội đồng 
thi đua khen thưởng Thành phố - đã phát 
động phong trào thi đua thực hiện thắng 
lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2017 theo Chỉ thị số 18/CT-UBND 
ngày 15/12/2016 của UBND Tp. Cần 
Thơ. Đại diện các cụm, khối đều thống 
nhất tiếp thu và quyết tâm thực hiện 8 
nội dung của chỉ thị.

Vietcombank 
Cần Thơ nhận 
Cờ Thi đua 

Dẫn đầu 
khối ngân 
hàng

Bài: Đỗ Quốc Quýnh

Bài & Ảnh: Nguyễn Tiến Khoa

Bài & ảnh: Lương Thu Thủy

Thỏa thuận bao gồm các nội dung hợp tác toàn diện 
trong việc Vietcombank Bắc Giang cam kết tích cực 
tham gia các diễn đàn kinh tế, hội nghị xúc tiến đầu 
tư và các hoạt động đối thoại doanh nghiệp khác… 

do Sở KH&ĐT tổ chức bằng các hình thức như: tham gia 
phát biểu, tư vấn giải đáp cho doanh nghiệp để doanh 
nghiệp có khả năng tiếp cận nguồn vốn vay và các sản 
phẩm dịch vụ ngân hàng một cách hiệu quả, tham gia tổ 
chức, tài trợ cho các hoạt động của Sở.

Mặt khác, Sở KH&ĐT giới thiệu các khách hàng 
mới thành lập, khách hàng có dự án đầu tư mới cho 
Vietcombank Bắc Giang, là cầu nối giúp cho doanh 
nghiệp và ngân hàng có thể hợp tác với nhau. Đặc biệt, 
điểm nổi bật trong thỏa thuận này là Vietcombank Bắc 
Giang mang đến gói vay vốn lãi suất ưu đãi với quy mô 
1.000 tỷ đồng dành riêng cho các doanh nghiệp khởi 

Vietcombank Bắc Giang 
hỗ trợ doanh nghiệp

khởi nghiệp

nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể 
vay vốn ngắn hạn tại Vietcombank với lãi suất chỉ từ 
7%/năm, vay vốn trung dài hạn với lãi suất chỉ từ 8%/
năm. Thủ tục vay vốn, giải ngân nhanh chóng, thuận 
tiện.

Cũng tại sự kiện này, Vietcombank Bắc Giang đã 
ký kết các khung thỏa thuận hợp tác với một số doanh 
nghiệp đang triển khai các dự án sản xuất kinh doanh 
mới và mới được thành lập trong năm 2017 trên địa bàn 
tỉnh.

Ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank Bắc 
Giang bày tỏ: “Khởi nghiệp đang nhận được sự quan 
tâm của Chính phủ cũng như của UBND tỉnh Bắc Giang. 
Vietcombank Bắc Giang cũng không nằm ngoài làn 
sóng khởi nghiệp của doanh nghiệp” và khẳng định 
“Vietcombank Bắc Giang luôn đồng hành cùng doanh 
nghiệp khởi nghiệp”. 

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Văn Linh 
- Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, Vietcombank Bắc Giang 
luôn là Ngân hàng tiên phong trên địa bàn tỉnh, chủ 
động kết nối với các Sở, ban, ngành, các hiệp hội doanh 
nghiệp trên địa bàn để tìm đến những khách hàng mới 
đồng thời hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp hoạt 
động trên địa bàn tỉnh. Lễ ký kết thỏa thuận này tiếp tục 
là bước đi tiên phong của Vietcombank Bắc Giang trong 
việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đơn vị sẽ thực 
hiện đúng các nội dung thỏa thuận, đề nghị hàng năm 
Vietcombank Bắc Giang đánh giá kết quả đạt được 
trong việc thực hiện thỏa thuận hợp tác, qua đó rút kinh 
nghiệm để việc phối hợp được tốt hơn, đạt được hiệu 
quả cao hơn.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang và Đại diện Vietcombank Bắc Giang (thứ 3 từ 
phải sang) ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Quang cảnh buổi làm việc

Giám đốc Vietcombank Bắc Giang (hàng đầu bên phải) ký kết các khung 
thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Hòa Phú Invest

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Trọng Phát – Bí thư Chi bộ, Giám 
đốc Chi nhánh đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
năm 2016 và tình hình thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 

25/08/2016 của Thành ủy Cần Thơ về “Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và 
thực hành tiết kiệm”. Đại diện Vietcombank Tây Đô cũng kiến nghị 
đến lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố hỗ trợ Chi nhánh tiếp cận 
khách hàng mới là các nhà đầu tư, doanh nghiệp FDI đăng ký kinh 
doanh tại Cần Thơ. Ngoài ra, Chi nhánh cũng kiến nghị thành phố 
tiếp tục hỗ trợ xử lý nợ xấu, cải thiện chất lượng tín dụng. 

Đồng chí Phạm Gia Túc đánh giá cao những kết quả đạt được 
của Vietcombank Tây Đô trong năm 2016 và 2 tháng đầu năm 
2017. Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Chi nhánh tiếp tục tăng 
cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thay đổi cách thức tiếp 
cận thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, chủ động tiếp cận các 
doanh nghiệp, nhà đầu tư mới đến Cần Thơ để cung ứng vốn. Bên 
cạnh đó, Chi nhánh cần tập trung cho nhiệm vụ xử lý nợ xấu và 
phát huy vai trò lãnh đạo trong công tác chính trị, tư tưởng, kiểm 
tra giám sát phòng chống tham nhũng, kiểm soát rủi ro.

CHIỀU NGÀY 1/3/2017, VIETCOMBANK BẮC 
GIANG PHỐI HỢP VỚI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU 
TƯ (KH&ĐT) TỈNH BẮC GIANG TỔ CHỨC 
LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP NĂM 2017. 

CHIỀU NGÀY 2/3/2017, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK TÂY 
ĐÔ, ĐỒNG CHÍ PHẠM GIA TÚC - PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY 
TP. CẦN THƠ ĐÃ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CHI ỦY 
VIETCOMBANK TÂY ĐÔ.
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Luôn coi khách hàng là trung tâm
Có lẽ tôi là một trong số rất ít người 

được làm việc tại 3 Chi nhánh của hệ thống 
Vietcombank. Tại mỗi nơi, với vị trí công việc 
khác nhau nhưng tôi đều có cơ hội tiếp xúc với 
rất nhiều khách hàng. 

Tôi nhận thấy tất cả các khách hàng, từ cá 
nhân đến doanh nghiệp hay các tập đoàn lớn 
khi đến với Vietcombank đều mong muốn được 
thỏa mãn nhu cầu của mình, trong đó có chất 
lượng phục vụ và chính sách giá cả, nhưng trên 
hết vẫn là sự hài lòng về cung cách phục vụ mà 
cán bộ nhân viên của Vietcombank mang lại. Sự 
hài lòng của khách hàng sẽ là tiền đề tốt để phát 
triển khách hàng và là nền tảng vững chắc để 

Vietcombank sớm hiện thực hóa mục tiêu trở 
thành Ngân hàng số 1 tại Việt Nam.

Hiện nay, khi đã là một thành viên của Chi 
nhánh Bình Dương và đặc biệt được công tác 
tại Phòng Khách hàng doanh nghiệp, được gặp, 
tiếp xúc làm việc và quản lý hồ sơ của nhiều 
khách hàng lớn, tôi cũng như các đồng nghiệp 
càng nhận thức được tầm quan trọng của khách 
hàng trên con đường phát triển của Chi nhánh. 
Chi nhánh Bình Dương luôn nhất quán với quan 
điểm “Khách hàng là trung tâm, là người bạn 
đồng hành tin cậy của Ngân hàng”. Do đó, việc 
duy trì, phát triển khách hàng và nâng cao mức 
độ hài lòng của khách hàng là trách nhiệm, là 
niềm vui của mỗi cán bộ nhân viên chúng tôi.  

“SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SẼ LÀ TIỀN ĐỀ TỐT ĐỂ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG VÀ 
LÀ NỀN TẢNG VỮNG CHẮC ĐỂ VIETCOMBANK SỚM HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU TRỞ 
THÀNH NGÂN HÀNG SỐ 1 TẠI VIỆT NAM”.

Con đường tăng trưởng 
bền vững

Bài:MAI XUÂN THANH THẢO - Vietcombank Bình Dương

Sự hài lòng của khách hàng là chìa 
khóa thành công

Một trong những mục tiêu mà Vietcombank 
cũng đang hướng đến là trở thành ngân hàng 
đứng đầu về mức độ hài lòng của khách hàng. 
Tại Chi nhánh Bình Dương, chúng tôi đã, đang 
và sẽ kiên định với mục tiêu này. Bởi chúng tôi 
hiểu rõ, việc mang đến cho khách hàng sự hài 
lòng cao nhất sẽ là cơ hội tốt nhất để chúng tôi 
có thể phát triển khách hàng một cách dễ dàng 
nhất và sẽ bán được nhiều nhất các sản phẩm, 
dịch vụ của Vietcombank. 

Bằng việc xác định và phân loại danh mục 
khách hàng để chủ động có chính sách chăm sóc 
phù hợp, nắm bắt kịp thời và đáp ứng tốt nhất 
nhu cầu của khách hàng, công tác phát triển 
khách hàng của Chi nhánh Bình Dương tương 
đối thuận lợi trong khía cạnh khai thác tối đa từ 
nguồn khách hàng sẵn có. 

Hiện nay, Vietcombank đang có nhiều 
chương trình ưu đãi về lãi suất, phí, cơ chế tỷ 
giá cạnh tranh, linh hoạt... là công cụ hữu hiệu 
để hỗ trợ cho Chi nhánh trong công tác phát 
triển khách hàng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là 
điều kiện “CẦN”. Còn điều kiện “ĐỦ” chính là 
chất lượng và thái độ phục vụ khách hàng của 
mỗi cán bộ nhân viên Vietcombank. Thực tế đã 
minh chứng, có rất nhiều khách hàng đến với 
Chi nhánh không chỉ đơn thuần vì giá cả cạnh 
tranh mà trên hết là sự thấu hiểu, sự quan tâm 
chăm sóc và cảm nhận được tình cảm trân quý 
mà cán bộ nhân viên Chi nhánh Bình Dương 
mang lại.

Năm 2016, Vietcombank Bình Dương đạt 
giải thưởng là Chi nhánh tiêu biểu về “Chất 
lượng dịch vụ khách hàng” trong toàn hệ thống.

Để có được kết quả đó, mỗi cán bộ nhân 
viên Chi nhánh đều làm việc với tinh thần tích 
cực, chủ động, sáng tạo và tự trang bị cho mình 
các kỹ năng mềm cũng như những kiến thức 
cần thiết về các sản phẩm, dịch vụ. Từ đó, Chi 
nhánh đã làm tốt nhất công tác tư vấn, bán chéo 
các sản phẩm, dịch vụ của Vietcombank đến với 
khách hàng và thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu 
của khách hàng. Với thành quả đạt được của 
năm 2016, cán bộ nhân viên Chi nhánh Bình 
Dương rất tự hào khi đã đóng tròn vai là người 
đại diện/đại sứ đẹp nhất cho hình ảnh, thương 
hiệu của Vietcombank trong mắt khách hàng.

Năm 2017, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn 
còn nhiều khó khăn, thách thức cùng sự cạnh 
tranh khá gay gắt giữa các Tổ chức tín dụng 
trên địa bàn, mặc dù con đường phía trước 
còn nhiều chông gai nhưng với nền tảng hiện 
có, Vietcombank Bình Dương vẫn luôn tự tin 
sải bước và sẽ nỗ lực cao nhất để đạt được kết 
quả tốt nhất như kỳ vọng của Ban Lãnh đạo 
Vietcombank.

Vietcombank Bình Dương ký kết hợp tác triển khai dịch vụ thanh toán 
tiền điện với Điện lực tỉnh Bình Dương. Ảnh: Mai Xuân Thanh Thảo

Ảnh: Vietcombank

Vietcombank Bình Dương ký kết hợp đồng hợp tác với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương. 
Ảnh: Mai Xuân Thanh Thảo

Phát triển 
khách hàng

Năm 2016, Vietcombank Bình Dương 
đạt giải thưởng là Chi nhánh tiêu 
biểu về “Chất lượng dịch vụ khách 
hàng” trong toàn hệ thống

NHỊP SỐNG
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NHỊP SỐNG

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thêu - Giám 
đốc Vietcombank Hải Dương cho biết: 
Năm 2016, với sự đoàn kết, nỗ lực, sáng 
tạo, Vietcombank Hải Dương đã hoàn 

thành kế hoạch kinh doanh được giao với quy mô 
kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, tổng nguồn vốn 
huy động đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 23%; tổng 
dư nợ đạt hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 
2015; Nợ xấu ở mức thấp, chất lượng hoạt động 
được nâng cao, hiệu quả kinh doanh cao hơn năm 
trước. 

Có được kết quả đó, bên cạnh sự ủng hộ của 
chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của 
Ban lãnh đạo Vietcombank thì sự tin tưởng, đồng 
hành của quý khách hàng là một nhân tố quan 
trọng. Với quan điểm luôn lấy khách hàng làm 
trọng tâm trong mục tiêu hướng tới phát triển bền 
vững, cùng với sự tin tưởng, gắn bó và ủng hộ của 
khách hàng, Vietcombank Hải Dương cam kết sẽ 
cung cấp tới khách hàng những sản phẩm, dịch vụ 
có chất lượng tốt nhất, sẵn sàng đồng hành và chia 
sẻ cùng khách hàng. Tại hội nghị, Vietcombank Hải 
Dương cũng đã tôn vinh 18 khách hàng tổ chức 

Vietcombank Hải Dương: 

và cá nhân sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ của 
Vietcombank trong năm qua.

Bên cạnh đó, từ năm 2010, Vietcombank Hải 
Dương đã lấy ngày thành lập (17/3) hàng năm làm 
Ngày hội Văn hóa. Chương trình năm 2017 tiếp 
tục được diễn ra với nhiều hoạt động có ý nghĩa 
như: Hội thi Viết chữ đẹp, vẽ tranh với chủ đề 
“Vietcombank Hải Dương với an toàn giao thông”; 
Triển khai “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; 
Tôn vinh các khách hàng tiêu biểu…

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, Phó Tổng 
giám đốc Phạm Mạnh Thắng ghi nhận và đánh giá 
cao sự đóng góp tích cực của Vietcombank Hải 
Dương đối với thành công chung của hệ thống 
Vietcombank thời gian qua. Phó Tổng giám đốc 
Phạm Mạnh Thắng tin tưởng rằng Vietcombank 
Hải Dương sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần 
đoàn kết, tiếp tục kiên định phương châm hoạt 
động vì sự thành công chung của ngân hàng và 
khách hàng, thường xuyên đổi mới nâng cao chất 
lượng dịch vụ, không ngừng nỗ lực với tinh thần 
trách nhiệm cao nhất để đáp ứng các nhu cầu của 
khách hàng, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ 
được giao.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn 
Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương 
khẳng định: Vietcombank chi nhánh Hải Dương 
là một ngân hàng đặc biệt ấn tượng trong tỉnh với 
nhiều hoạt động thể hiện nét đẹp văn hóa doanh 
nghiệp. Với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
được giao, Vietcombank Hải Dương đã có những 
đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế, 
xã hội của tỉnh Hải Dương và được UBND tỉnh ghi 
nhận, tặng Bằng khen năm 2016.

khách hàng

CHIỀU NGÀY 15/3/2017, TẠI THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, 
VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
KHÁCH HÀNG VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA NĂM 2017. 

Bài & Ảnh: Đức Nam

Ông Nguyễn Dương  Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Hải Dương phát biểu tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Thêu - Giám đốc Vietcombank Hải Dương phát biểu chào 
mừng các quý vị đại biểu và khách hàng tham dự Hội nghị khách hàng 

và Ngày hội văn hóa 2017

Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank (thứ 7 từ phải sang) cùng ông Nguyễn 
Anh Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương (thứ 10 từ phải 

sang) trao biểu trưng tôn vinh các khách hàng tiêu biểu của Vietcombank Hải Dương

Lấy

làm trọng tâm
Bài & Ảnh: BÙI DUY ANH

Bài & Ảnh: BÙI DUY ANH

Tại Hội nghị, ông Thiều Quang Hiệp - Giám đốc 
Vietcombank Vĩnh Phúc gửi lời cảm ơn các khách hàng 
của Chi nhánh đã tin tưởng đồng hành, chia sẻ cơ hội, hợp 
tác có hiệu quả với Vietcombank Vĩnh Phúc trong những 

năm qua và mong muốn được tiếp tục hợp tác cùng phát triển 
bền vững, thịnh vượng trong thời gian tới. Đồng thời một lần nữa 
khẳng định, thành công của khách hàng chính là thành công của 
Vietcombank Vĩnh Phúc. Ông Thiều Quang Hiệp cam kết sẽ tiếp tục 
mang đến Quý khách hàng những sản phẩm – dịch vụ ngày càng 
chuyên nghiệp với thái độ phục vụ chu đáo, tận tâm để xứng đáng 
với tình cảm, niềm tin và sự đóng góp các khách hàng thân thiết đã 
dành cho Vietcombank Vĩnh Phúc trong thời gian qua.

Tại Hội nghị, đại diện cho các Khách hàng thân thiết, Ông 
Nguyễn Văn Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 
Xuất nhập khẩu Tùng Mai đã chia sẻ với Hội nghị về sự tin tưởng 
to lớn vào mối quan hệ “Hợp tác – Đồng hành – Cùng phát triển” và 
tin tưởng Vietcombank Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phát triển, mang lại 
nhiều lợi ích cho các đối tác, xứng đáng niềm tin và mong đợi của 
khách hàng.

Vietcombank Vĩnh Phúc
Tổ chức Hội nghị 

năm 2017

Tại hội thi “Ngày hội mẹ và bé” năm 
nay, các tổ đoàn tại Chi nhánh đã 
lựa chọn và gửi đến hội thi 7 đội 

chơi gồm một mẹ và một bé của tổ đoàn 
mình để tranh tài qua 5 phần thi hấp dẫn 
và sôi nổi: “Tìm hiểu kiến thức pháp luật 
gia đình”, “Mẹ hiểu bé”, “Bé tìm mẹ”, “Vận 
động của bé” và “Trình diễn thời trang”. Các 
phần thi diễn ra rất hấp dẫn và sôi nổi, Sau 
05 phần thi hết sức vui nhộn và hấp dẫn, 
đội thi của mẹ Lâm Thái Hà – bé Trần Bảo 
Nam thuộc Tổ đoàn Vĩnh Yên – Hà Tiên đã 
xuất sắc dành giải Nhất chung cuộc, bên 
cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao giải phụ 
“Trang phục đẹp nhất” cho mẹ Lê Thùy 
Linh – bé Trần Chí Công.

“Ngày hội 
Mẹ và Bé”

Sôi nổi 

 Ông Thiều Quang Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc (bên phải) đại diện cho 
Chi nhánh nhận lẵng hoa chúc mừng từ Nguyễn Văn Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ 

phần Xuất nhập khẩu Tùng Mai

Các “cặp đôi” Mẹ và Bé

NHÂN KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ 
PHỤ NỮ 8/3, NHẰM TÔN VINH TẬP 
THỂ CÁN BỘ NỮ CÔNG TÁC TẠI CHI 
NHÁNH, ĐỒNG THỜI TẠO SÂN CHƠI 
BỔ ÍCH VÀ TĂNG CƯỜNG TINH THẦN 
ĐOÀN KẾT, GIAO LƯU GIỮA CÁC 
PHÒNG BAN, NGÀY 4/3/2017, BAN 
GIÁM ĐỐC, BCH CÔNG ĐOÀN VCB 
VĨNH PHÚC ĐÃ TỔ CHỨC CHƯƠNG 
TRÌNH KỶ NIỆM NGÀY 08/03 VÀ 
“NGÀY HỘI MẸ VÀ BÉ”.

TỐI 21/2/2017, ĐỂ TRI ÂN SỰ HỢP TÁC VÀ ĐÓNG GÓP CỦA 
CÁC QUÝ KHÁCH HÀNG, QUÝ ĐỐI TÁC VÀO THÀNH CÔNG 
CỦA VIETCOMBANK VĨNH PHÚC, ĐỒNG THỜI THẮT CHẶT 
HƠN MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC KHÁCH HÀNG, VIETCOMBANK 
VĨNH PHÚC ĐÃ TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG 
NĂM 2017” TẠI KHÁCH SẠN SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ – THÀNH 
PHỐ VĨNH YÊN – TỈNH VĨNH PHÚC.

tri ân khách hàng
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Thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên của Chi bộ, ngày 
25/2/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Chi bộ cơ sở Công ty 
TNHH Chứng khoán Ngân hàng Vietcombank (VCBS) 
phối hợp với Ban tổ chức Hội nghị Người lao động Công 

ty đã long trọng tổ chức Lễ công nhận đảng viên chính thức và Lễ 
kết nạp đảng viên mới.

Tham dự buổi lễ có Đ/c Phạm Thanh Hà - Ủy viên Ban 
thường vụ Đảng bộ Vietcombank, Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank, Chủ tịch HĐTV VCBS; Đ/c Vũ Quang Đông - Giám 
đốc Công ty, Thành viên HĐTV; Đ/c Lê Việt Hà - Bí thư Chi 
bộ, Phó Giám đốc Công ty cùng với các thành viên Ban Giám 
đốc Công ty, các đảng viên Chi bộ và các quần chúng ưu tú tại 
TP. HCM.

Buổi lễ đã diễn ra đúng nghi thức, trình tự và thủ tục cho 03 
đồng chí chuyển đảng chính thức là: Quách Thùy Linh, Nguyễn 
Như Trang, Bùi Anh Quỳnh và cho 04 đồng chí kết nạp mới là: 
Tống Minh Tuấn, Đỗ Thanh Phong, Lê Minh Tiến, Lê Thị Thanh 
Nhàn. Sau khi trao các Quyết định công nhận, Quyết định kết nạp 
đảng viên, đồng chí Lê Việt Hà đã chúc mừng, quán triệt, giao 
nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới. Đồng chí Phạm Thanh 
Hà đã có bài phát biểu chỉ đạo, trao đổi ý kiến với Chi bộ, với 
Công ty.

Chi bộ VCBS tổ chức Lễ công nhận 
đảng viên chính thức

Lễ kết nạp 
đảng viên mới

&

Hướng tới kỉ niệm 86 năm ngày 
Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh (26/3/1931- 26/3/2917), 
ngày 26/2/2017, tại 2 xã Tân Hòa 

và Tân Quới (Đồng Tháp), Đoàn Thanh niên 
công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank 
(VCBS) đã tổ chức trao tặng 2 tủ sách cho 
thư viện của 2 trường thuộc 2 xã, 160 thẻ 
bảo hiểm y tế cùng nhiều phần quà có ý 
nghĩa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng 
giá trị quà tặng 45 triệu đồng. Đây là một 
trong những hoạt động thường niên của 
Đoàn thanh niên VCBS nhằm phát huy tinh 
thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương 
ái và hỗ trợ những địa phương còn gặp 
nhiều khó khăn. 

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Trương 
Thanh Tú – Phó Chủ tịch xã Tân Hòa bày 
tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm chia 
sẻ trách nhiệm với cộng đồng của VCBS và 
mong muốn trong thời gian tới VCBS sẽ tiếp 
tục cùng chính quyền địa phương chung tay 
thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa 
bàn tỉnh Đồng Tháp.

VCBS tích cực 

Bài & Ảnh: Hoàng Anh Tuấn

Bài & ảnh: Trịnh Thị Minh Thảo

Đại diện lãnh đạo Vietcombank và VCBS chụp ảnh lưu niệm cùng những đồng chí chuyển Đảng 
chính thức và kết nạp mới tại buổi lễ

hoạt động an sinh 
xã hội tại Đồng Tháp

Đoàn thanh niên VCBS trao thẻ bảo hiểm cùng quà tặng cho hộ gia 
đình gặp hoàn cảnh khó khăn (ảnh dưới) tại 2 xã Tân Hòa, Tân Quới, 

tỉnh Đồng Tháp.

NHỊP SỐNG

Bài & Ảnh: Viết Bách 

Bài & Ảnh: Anh Thắng

Bài & Ảnh: Tạ Tâm

Ngày 11/3/2017, Đoàn thanh niên Vietcombank Phú Thọ đã 
tổ chức Đại hội chi đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2019 trong 
không khí sôi nổi, nghiêm túc và đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Báo 
cáo trình Đại hội đã đánh giá tổng kết toàn diện hoạt động công 
tác đoàn, nêu rõ những thành tích; hạn chế, nguyên nhân và bài 
học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ và 
giải pháp. Đại hội đã bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 
gồm 5 đồng chí, thông qua Nghị quyết với  mục tiêu  hành động  
nhiệm kỳ 2017 - 2019 là tăng cường rèn luyện tác phong theo 
văn hóa Vietcombank, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn, 
Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc và Đồng 
hành với thanh niên lập thân lập nghiệp... 

Vietcombank Phú Thọ:

Đại hội Đoàn Thanh niên 
cơ sở

Ngày 18/2/2017, Đoàn Thanh niên Vietcombank Đắk Lắk đã tổ 
chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tại đại hội, các đại 
biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đoàn cơ sở 
nhiệm kỳ 2014 – 2017. Đại hội cũng thông qua các chỉ tiêu cơ bản 
của công tác đoàn và phong trào đoàn nhiệm kỳ 2017-2019: Phấn 
đấu mỗi năm giới thiệu ít nhất 10 đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của 
Đảng; tham gia các hoạt động, giao ước thi đua của Cụm và Đoàn 
khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Đại hội đã lựa chọn và bầu ra 7 
đồng chí vào BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Vietcombank Đắk Lắk:

Vừa qua, Công đoàn cơ sở Chi nhánh 
Vietcombank Gia lai đã tiến hành Đại hội lần VI, 
nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã tập trung thảo luận 
đánh giá tình hình thực hiện công tác, hoạt động 
phong trào Công đoàn trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, 
phương hướng triển khai nhiệm vu, nhiệm kỳ 2017 
- 2022. Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội 
đã thống nhất một số chỉ tiêu lớn trong nhiệm kỳ: 
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lấy 
nhiệm vụ chính trị, xã hội, chuyên môn làm mục tiêu 
cơ bản của hoạt động Công đoàn... Đại hội đã bầu 
7 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn cơ sở lần 
thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và 2 đồng chí Đoàn 
viên tiêu biểu dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng 
Vietcombank lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội Công đoàn 
lần thứ VI

Vietcombank Gia Lai:
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bài & ẢNH: TRÚC PHƯỢNG

Đến dự Lễ trao tặng có ông Phạm Xuân Khanh – đại 
diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn cùng đại diện UBND và các phòng ban chức 
năng của huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum. Về phía 

Vietcombank Kon Tum, ông Đinh Văn Toàn – Phó Giám 
đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và các thành viên trong 
Tiểu ban an sinh xã hội của Vietcombank Kon Tum tới 
dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Toàn – Phó Giám 
đốc Vietcombank Kon Tum mong muốn chính quyền địa 
phương có kế hoạch theo dõi, hướng dẫn bà con chăm 
sóc, bảo vệ bò theo đúng cam kết hỗ trợ, đồng thời giúp 
bà con thực hiện hiệu quả nguồn hỗ trợ để vươn lên xóa 
đói giảm nghèo. 

Thay mặt những hộ gia đình được nhận bò lần này, 
ông A Bình bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn sự quan tâm 
của ngân hàng Vietcombank trong việc tạo điều kiện cho 

con bò giống
tại tỉnh Kon Tum

Vietcombank Kon Tum trao tặng

100
NGÀY 21/3/2017, TẠI XÃ NGỌC TEM – HUYỆN KONPLONG, TỈNH KON TUM, VIETCOMBANK KON TUM 
PHỐI HỢP CÙNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM TỔ CHỨC LỄ TRAO 
TẶNG 40 CON BÒ GIỐNG SINH SẢN CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ AN SINH XÃ HỘI 100 CON BÒ GIỐNG CHO CÁC HỘ NGHÈO THUỘC 
ĐỊA BÀN HUYỆN KONPLONG, TỈNH KON TUM.

hộ nghèo có cơ hội được vươn lên trong cuộc sống. Về 
phía gia đình người được hưởng Chương trình tặng bò 
giống, ông A Bình hứa sẽ chăn nuôi bò thật tốt để góp 
phần thoát nghèo.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá 
rách, mong ước chia sẻ những khó khăn với cộng đồng, 
nhằm tạo điều kiện làm ăn ban đầu cho người nghèo, 
cải thiện đời sống và trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo 
Tây Nguyên, Vietcombank thống nhất chủ trương tài trợ 
100 con bò với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng cho các hộ nghèo 
thuộc huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum. Chương trình an 
sinh xã hội này bao gồm các xã: Ngọc Tem, Pờ Ê, Đak 
Ring. Đây là đợt tặng bò đầu tiên và 60 con bò giống còn 
lại của Chương trình được Vietcombank Kon Tum trao 
tặng cho các hộ nghèo thuộc 2 xã Pờ Ê, Đak Ring vào 
cuối tháng 3/2017.

Với hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa này, 
Vietcombank Kon Tum hy vọng sẽ giúp cho các hộ thuộc 
diện nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, phát 
triển sản xuất bền vững.

Ông Đinh Văn Toàn – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Vietcombank 
Kon Tum (ngoài cùng bên trái) tại lễ trao tặng

NHỊP SỐNG

bà & Ảnh: PHAN SĨ ĐỒNG

bài & ẢNH: Lương Cửu Long

bài: DƯƠNG BẢO TRUNG

Hưởng ứng lời kêu gọi “Hiến máu cứu người – Kết nối 
yêu thương” của Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân 
đạo TP. Đà Nẵng, ngày 19/3/2017, các đoàn viên 

thanh niên Vietcombank Đà Nẵng  đã tích cực tham gia 
ngày hội hiến máu nhân đạo do Đoàn khối Doanh nghiệp 
TP. Đà Nẵng phối hợp với Khoa huyết học truyền máu - 
Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức. 

Hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động có ý 
nghĩa và là nghĩa cử cao đẹp đối với cộng đồng được Đoàn 
Thanh niên Vietcombank Đà Nẵng hưởng ứng, tích cực 
tham gia và duy trì  hơn 10 năm qua. Những hình ảnh đẹp 
này là thông điệp yêu thương “Mỗi giọt máu cho đi – một 
cuộc đời ở lại” mà các bạn thanh niên Vietcombank Đà 
Nẵng muốn chia sẻ, gửi gắm đến các bạn trẻ thông qua 
ngày hội hiến máu nhân đạo.

Đoàn TN Vietcombank Đà Nẵng Ngày 18/3/2017, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Trung tâm truyền 
hình Thông tấn tổ chức hoạt động An sinh xã hội tại 
Trường Mầm non Lùng Sui, huyện Simacai, tỉnh Lào 
Cai. Trường có 268 em học sinh độ tuổi mầm non 
đang theo học tại 1 điểm trường chính và 7 phân 
hiệu. Đoàn Thanh niên đã trao tặng trường 4 nồi 
cơm điện tập thể, 30 chiếc chăn, 20 chiếc đệm, 268 
cặp sách và 300 lốc sữa với tổng giá trị 60 triệu đồng. 

Vừa qua tại Nhà hàng Hải Tượng thành phố Sóc 
Trăng đã diễn ra Lễ cưới tập thể cho 17 cặp đôi người 
lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh 
Sóc Trăng lần thứ III, năm 2017. Hoạt động này do 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, 
Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, Đài Phát thanh 
Truyền hình tỉnh Sóc Trăng và đơn vị tài trợ chính 
Vietcombank Chi nhánh Sóc Trăng phối hợp tổ chức. 
Lễ cưới tập thể của 17 cặp đôi đã diễn ra thành công 
và ấm áp. Vietcombank Sóc Trăng hy vọng chương 
trình này được duy trì, nhân rộng và ngày càng nhận 
được sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành và tổ 
chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đoàn Thanh niên Vietcombank 
đến với trẻ em vùng cao

Vietcombank Sóc Trăng đồng hành 
cùng Lễ cưới tập thể lần III

Những trái tim yêu thương

Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Đ/c Dương Bảo Trung – Phó Bí thư Đoàn Vietcombank trao quà cho các 
cháu học sinh

“Kết nối yêu thương” 
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Từ ngày 8/3/2017, mức phí dịch vụ VCB-
Mobile B@nking và Mobile Bankplus thay đổi 
như sau:

 Không áp dụng chính sách miễn phí duy trì dịch 
vụ trong 03 tháng đầu cho khách hàng lần đầu 
tiên đăng ký dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di 
động VCB-Mobile B@nking và Mobile Bankplus. 
Theo đó, khi đăng ký dịch vụ, khách hàng sẽ 
trả phí duy trì ngay trong tháng với mức phí là 
11.000 đồng/tháng, đã bao gồm VAT.

 Ngừng chính sách chiết khấu 2% khi thực hiện 
giao dịch Nạp tiền điện thoại di động qua VCB-
Mobile B@nking.

Việc thay đổi chính sách phí nêu trên nằm 
trong tổng thể chính sách chung của Vietcombank 
liên quan đến việc rà soát, nâng cấp lại các dịch vụ 
Mobile banking, hướng tới đầu tư, phát triển thêm 
nhiều tính năng, tiện ích mới, hiện đại hơn cho 
khách hàng.

Chi tiết tham khảo tại www.vietcombank.com.vn; 
ĐT: 1900 54 54 13 hoặc các Chi nhánh/ phòng giao 
dịch Vietcombank gần nhất

(P. QLB SPBL)

Kể từ ngày 01/03/2017, Vietcombank chính 
thức triển khai tính năng dịch vụ tài chính 
dành cho khách hàng của Công ty CP Chứng 
khoán MB (MBS). Theo đó, khách hàng có thể 

nộp tiền vào tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán 
mở tại MBS một cách thuận lợi, dễ dàng tại gần 500 
điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc và trên 
kênh Ngân hàng trực tuyến 24/7 VCB-iB@nking.

Với kênh VCB-iB@nking, khách hàng có thể thực 
hiện giao dịch với hạn mức tối đa lên tới 500 triệu 
đồng/ngày, không giới hạn số lần giao dịch trong ngày 
và số tiền thanh toán/lần và chỉ phải trả mức phí ưu 
đãi là 4.400VNĐ/giao dịch (đã bao gồm VAT). Với kênh 
quầy, khách hàng thực hiện không giới hạn hạn mức, số 
tiền và mức chi phí tương tự các giao dịch chuyển nộp 
tiền tại quầy.

Nhóm tính năng thanh toán dịch vụ tài chính và hóa 
đơn luôn được Vietcombank chú trọng phát triển nhằm 
gia tăng tiện ích cho khách hàng trong hoạt động kinh 
tế, đời sống, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng 
tiền mặt trong dân cư. Với việc liên tục mở rộng hợp tác 
với các đối tác mới trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề 
khác nhau và luôn nỗ lực hoàn thiện hệ thống, nâng cấp 
công nghệ, Vietcombank mong muốn có thể đáp ứng tốt 
nhất yêu cầu xử lý giao dịch nhanh chóng, tức thì cho 
khách hàng.  

Chi tiết tham khảo tại www.vietcombank.com.vn; các 
điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc ĐT: 
1900 54 54 13.

(P. QLB SPBL)

Thay đổi phí dịch vụ 
VCB-Mobile b@nking 
& Mobile Bankplus 

Vietcombank

triển khai dịch vụ 
tài chính với MBS

Từ 01/03/2017 đến hết 31/12/2017, Vietcombank 
triển khai chương trình Miễn phí thường niên 2 
năm dành cho thẻ phụ với những ưu đãi đặc biệt 

hấp dẫn khi phát hành thẻ phụ cho bạn bè, người thân. 
Đối tượng áp dụng: Tất cả chủ thẻ phụ thẻ tín dụng 

Vietcombank American Express, bao gồm: Thẻ tín dụng 
Vietcombank American Express (Amex truyền thống 
hạng Xanh và Vàng); Thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam 

Từ ngày 6/3/2017, Vietcombank chính thức triển 
khai dịch vụ Thanh toán hoá đơn tiền nước dành 
cho các khách hàng của các công ty cấp nước có 

ký thỏa thuận hợp tác với Vietcombank. Theo đó, khách 
hàng có thể linh hoạt lựa chọn các hình thức thanh toán 
hoá đơn tiền nước như: 

Nộp tiền mặt để thanh toán tại gần 500 Quầy giao 
dịch của Vietcombank trên toàn quốc; 

Chủ động thực hiện Thanh toán hoá đơn trên kênh 
Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking.

Với nền tảng công nghệ hiện đại, bảo mật, giao dịch 
thanh toán hoá đơn tiền nước sẽ được xử lý tức thì, 
đồng thời ngay khi hệ thống thông báo giao dịch thành 
công, hoá đơn tại Công ty nước sẽ được gạch nợ. 

Về phía khách hàng, dịch vụ sẽ góp phần nâng cao 
tiện ích trong sinh hoạt hàng ngày, khách hàng không 
còn lo bị cắt nước do quên đóng tiền hay phải mất thời 
gian đến tận công ty nước để nộp tiền. Vietcombank ưu 
đãi miễn phí cho khách hàng thực hiện thanh toán tiền 
nước qua các kênh của mình. 

Về phía các công ty cấp nước, dịch vụ sẽ giúp đơn vị 
tiết giảm được các chi phí và rủi ro liên quan đến hình 
thức thu phí truyền thống tại từng hộ gia đình, từ đó có 
thêm nguồn lực tập trung nâng cao các dịch vụ cung ứng 
cho khách hàng. Hiện nay, để xúc tiến hỗ trợ các đơn vị 
trong giai đoạn chuyển đổi, Vietcombank đang có các 

chính sách ưu đãi hết sức thiết thực, hấp dẫn.  
Danh sách các công ty nước đã hợp tác với 

Vietcombank bao gồm: Công ty TNHH Nhà nước MTV 
Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế và 5 công ty CP 
cấp nước tại TP. Hồ Chí Minh: Chợ Lớn, Phú Hòa Tân, 
Bến Thành, Thủ Đức, Trung An.

Để biết thêm về các dịch vụ thanh toán khác 
của Vietcombank, Quý khách tham khảo tại: 
www.Vietcombank.com.vn; các điểm giao dịch của 
Vietcombank trên toàn quốc hoặc ĐT: 1900 54 54 13.

(P. QLB SPBL)

Vietcombank miễn phí thường niên 2 năm dành cho thẻ phụ

Dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước trên kênh Quầy và VCB-iB@nking

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

Tham khảo thông tin chi tiết tại: 
www.vietcombank.com.vn

(TTT)

NHỊP SỐNG

Ảnh: Vietcombank

Ảnh: Vietcombank

Ảnh: Vietcombank

Ảnh: Vietcombank
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Vietcombank Châu Đốc
Thời gian: 11/03/2017

Bên cạnh các nội dung “chuẩn” của một hội nghị Người 
lao động Vietcombank, Hội nghị tại Châu Đốc năm nay đã 
trao những món quà bất ngờ và ý nghĩa dành tặng cho các 
cá nhân xuất sắc trong năm 2016. Kết thúc Hội nghị, tất cả 
cán bộ nhân viên đều mang trong mình tinh thần nhiệt 
huyết, phấn đấu cho một chặng đường mới với những 
thành công tốt đẹp, cam kết đóng góp hết mình để xây 
dựng một Vietcombank phát triển bền vững.

Tin & Ảnh: Trần Ái Mỹ

Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank 
(VCBS) 
Thời gian: 25/2/2017

Hội nghị tổ chức bầu bổ sung Thành viên Ban Thanh tra nhân 
dân nhiệm kỳ 2016-2017 và Tổ đối thoại 2017. Tại Hội nghị, việc 
tiếp thu và trả lời các ý kiến tham gia, đóng góp vào “Giao ước thi 
đua” cũng được trả lời công khai, minh bạch trước toàn thể hội 
nghị, trong đó chú trọng tới các chế độ, quyền lợi của người lao 
động. Tiếp đó, giao ước này đã được ký kết bởi Đại diện người sử 
dụng lao động là Giám đốc VCBS và Chủ tịch Công đoàn VCBS.

Tin & Ảnh: Lê Đình Tú

Vietcombank Đông Anh
Thời gian: 4/3/2017

Hội nghị tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 
2017-2019. Tại Hội nghị, việc tiếp thu và trả lời các ý kiến 
tham gia, đóng góp vào “Giao ước thi đua” cũng được thực 
hiện công khai, minh bạch trước toàn thể hội nghị, trong 
đó chú trọng tới các chế độ, quyền lợi của người lao động. 
Kết thúc hội nghị là phát động thi đua và ký kết “Giao ước 
Thi đua”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh 
doanh năm 2017 đã được ký kết giữa Đại diện người sử 
dụng lao động là Giám đốc Vietcombank Đông Anh và Chủ 
tịch Công đoàn Vietcombank Đông Anh.

Tin & Ảnh: Linh Trần

Hội nghị Người lao động tại các chi nhánh của Vietcombank:

“NGÀY HỘI ĐẶC BIỆT”
Vào quý I năm nay, như thường lệ, trên khắp các chi nhánh trong toàn hệ thống Vietcombank, Hội nghị Người lao 

động được tổ chức với sự tham gia sôi nổi, hào hứng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên (CBNV), trở thành “Ngày 
hội đặc biệt” đối với mỗi người. 

Hội nghị người lao động được tổ chức với ý nghĩa thể hiện tính dân chủ cơ sở, tiếng nói của CBNV được xem trọng, 
ghi nhận và đóng góp vào sự thành công của tổ chức. Tại hội nghị, Ban lãnh đạo tổng kết đánh giá những kết quả đạt 
được, những điều cần đúc kết kinh nghiệm trong năm qua, và đề ra kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo. Công tác nhân 
sự, công tác đào tạo, bảo hộ lao động cũng được phổ biến. Quan trọng hơn cả là CBNV được quyền bầu cử, đóng góp 
ý kiến về quy chế, nội quy lao động cũng như được thể hiện quyền dân chủ, đề xuất sáng kiến, cải tiến quy trình phối 
hợp hoạt động, phục vụ khách hàng. 

BBT Chung NIỀM TIN điểm tin nhanh về “Ngày hội đặc biệt” này trên toàn hệ thống Vietcombank.

Ông Vũ Quang Đông (ảnh trái) - Giám đốc VCBS và ông Phan Anh Vũ (ảnh phải) - 
Phó Giám đốc VCBS, Chủ tịch Công đoàn ký kết "Giao ước thi đua 2017"

Ngày 16/3/2017, tại Lạng Sơn, Vietcombank Lạng Sơn đã tổ chức 
lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Giao thông vận tải (GTVT), Ban 
quản lý (BQL) Dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông 
tỉnh Lạng Sơn. Theo thỏa thuận, Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn, BQL Dự án 
Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn sẽ mở 
tài khoản thanh toán tại Vietcombank để phục vụ các nhu cầu giao 
dịch thu – chi các nguồn tiền qua tài khoản mở tại Vietcombank. Thực 
hiện chi trả lương qua tài khoản Vietcombank cho cán bộ nhân viên 
của đơn vị cùng với việc hưởng ưu đãi miễn giảm phí, lãi vay… khi 
sử dụng các sản phẩm của Vietcombank. Vietcombank xem xét tham 
gia tài trợ toàn bộ hoặc một phần các chương trình, hoạt động, căn 
cứ theo khả năng đáp ứng  và quy chế hoạt động của Vietcombank. 

Vietcombank Lạng Sơn ký kết thỏa thuận 
hợp tác với các đơn vị trong tỉnh

bài & ẢNH: Linh Chi 

bài & Ảnh: Linh Chi 

bài & Ảnh: lê hưng

Chiều 8/3/2017, Vietcombank Lạng Sơn đã 
tổ chức Lễ tri ân khách hàng – Tổng kết, trao 
giải chương trình “Gửi tiền trúng liền iphone”. 
Chương trình được triển khai đối với các khách 
hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại chi nhánh 
từ ngày 17/10/2016 đến 31/12/2016, đã có 400 
khách hàng tham gia với 9.510 phiếu dự thưởng. 
Đại diện ban lãnh đạo Vietcombank  Lạng Sơn đã 
trao 01 giải đặc biệt là 01 chiếc điện thoại iphone 
7 trị giá 20.000.000 đồng cho khách hàng Vũ Văn 
Hải ; 04 giải nhất bao gồm 01 máy giặt Toshiba trị 
giá 4.300.000 đồng cho khách hàng Ngô Quang 
Thắng, 01 tủ lạnh Panasonic trị giá 4.050.000 
đồng cho khách hàng Phạm Văn Quý, 01 ti vi LED 
Toshiba trị giá 4.700.000 cho khách hàng Ngô 
Tiến Nghĩa, 01 xe đạp điện DK Việt Nhật trị giá 
7.000.000 cho khách hàng Nguyễn Kim Lan ; và 
25 giải khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng 
45.000.000 đồng cho các khách hàng may mắn 
trúng thưởng.

Ngày 16/3/2017, tại Hà Nội, Vietcombank Ba Đình đã tổ chức Lễ 
khai trương Phòng giao dịch Pacific Place.  Phòng giao dịch Pacific 
Place được thiết kế và trang bị cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn của 
một ngân hàng hiện đại, cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân 
hàng tiện ích cho khách hàng và thị trường. Chi nhánh Vietcombank 
Ba Đình hiện có trụ sở tại 521 Kim Mã, Hà Nội với mạng lưới 4 phòng 
giao dịch trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. 

Phòng giao dịch Pacific Place – Chi nhánh Vietcombank Ba Đình
Địa chỉ: Tòa nhà Pacific, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
ĐT: 04.39369040; Fax: 04.39369041

Vietcombank Lạng Sơn 
trao giải “Gửi tiền trúng 
liền Iphone” năm 2017Khai trương Phòng giao dịch Pacific Place

Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn (bên phải) trao giải cho 
khách hàng trúng thưởng

NHỊP SỐNG KẾT NỐI
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Vietcombank Đà Nẵng
Thời gian: Ngày 11/3/2017

Trên tinh thần dân chủ, các đại biểu cũng đã bầu ra Ban 
Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới (2017 - 2019) với thành 
phần bao gồm: ông Nguyễn Văn Chính - Trưởng phòng HCNS; 
bà Trần Thị Thu Thanh - Phó Trưởng phòng Kế toán; bà Đống 
Thị Việt Hà - Cán bộ phòng Khách hàng doanh nghiệp. Tại hội 
nghị, Giám đốc chi nhánh và Chủ tịch công đoàn cơ sở đã 
ký giao ước thi đua và kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên – 
người lao động cùng chung tay, nỗ lực phấn đấu hoàn thành 
thắng lợi các nhiệm vụ kinh doanh của chi nhánh, góp phần 
vào việc hoàn thành mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2020 của 
Vietcombank là trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, 1 trong 
300 Tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được 
quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất. 

Tin & Ảnh: Phan Sĩ Đồng

Vietcombank Thái Nguyên
Thời gian: 18/02/2017.

Tại hội nghị, ngoài việc khẳng định những kết quả rất tích 
cực trong công tác chuyên môn (đặc biệt là dư nợ tín dụng, 
bán lẻ, lợi nhuận…), Ban giám đốc Chi nhánh cũng thẳng 
thắn nhìn nhận, đánh giá những vấn đề còn hạn chế, khúc 
mắc cần được tập trung giải quyết. Hội nghị đã tiến hành Bầu 
bổ sung Ban chấp hành công đoàn cơ sở, Ban thanh tra nhân 
dân và Ban đối thoại tại cơ sở cũng như phát động thi đua 
và ký giao ước thi đua giữa Giám đốc Chi nhánh và lãnh đạo 
các Phòng nghiệp vụ. Với tinh thần thi đua sôi nổi, một sức 
trẻ tràn đầy nhiệt huyết, cán bộ, nhân viên Vietcombank Thái 
Nguyên quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch kinh doanh năm 2017, khẳng định vị thế thương hiệu 
Vietcombank trên địa bàn.

Tin & Ảnh: Nguyễn Sỹ Tùng 

Vietcombank Bình Định
Thời gian: Ngày 18/3/2017

Tại Hội nghị, đại diện Ban Giám đốc và Đại diện Công 
đoàn cơ sở Chi nhánh Bình Định đã ký kết giao ước thi 
đua và phát động phong trào thi đua năm 2017, thể hiện 
quyết tâm của tập thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh ra 
sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các chi tiêu kinh doanh 
đã đề ra trong năm 2017. Hội nghị cũng đã bầu ra đoàn 
Đại biểu gồm 03 người đại diện Chi nhánh tham dự Hội 
nghị người lao động Vietcombank năm 2017.

Tin & Ảnh: Trần Văn Chí

Sự quan tâm hứng khởi của người lao động đối với các giải pháp, ý kiến nhằm hoàn 
thành kế hoạch kinh doanh 2017.

Ông Thái Văn Năm - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Chi nhánh trình bày Dự thảo 
báo cáo trước Hội nghị

Bài & Ảnh: LÊ HỒNG QUANG

Ngày 18/3/2017, tại thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa, Trụ sở chính (TSC) Vietcombank đã 
tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động (NLĐ) 

năm 2017. 
Đ/c Nguyễn Danh Lương - Ủy viên HĐQT, Phó 

Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Công 
đoàn Vietcombank TSC, thành viên Đoàn chủ tịch 
phát biểu khai mạc Hội nghị và trình bày Báo cáo 
Tổng kết hoạt động kinh doanh, việc thực hiện chế 
độ chính sách đối với NLĐ năm 2016 và phương 
hướng năm 2017. Là cơ quan có nhiệm vụ lãnh đạo, 
chỉ đạo việc triển khai hoạt động kinh doanh toàn hệ 
thống, TSC đã quyết liệt phấn đấu thực hiện tốt các 
nhiệm vụ đề ra, góp phần không nhỏ vào thành công 
chung của Vietcombank và đã đạt được kết quả đáng 
ghi nhận. 

Đ/c Nguyễn Danh Lương cũng báo cáo về tình 
hình thực hiện chế độ chính sách với NLĐ, hoạt động 
công đoàn TSC năm 2016: TSC đã thực hiện tốt chế 
độ chính sách với đoàn viên, NLĐ và đẩy mạnh hoạt 
động công đoàn. Toàn thể người lao động tại TSC đều 
được ký hợp đồng lao động phù hợp, đúng luật. Báo 
cáo đã nêu rõ các chế độ chính sách với NLĐ từ việc 
đảm bảo việc làm ổn định, tiền lương và phụ cấp; chế 
độ tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng lao động... Năm 
2016, Công đoàn Vietcombank TSC cũng đã hoàn 
thành tốt kế hoạch, góp phần hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ kinh doanh của Vietcombank.

Năm 2017, với phương châm “Chuyển đổi 
- Hiệu quả - Bền vững” và Quan điểm chỉ đạo 
điều hành “Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm”, 
toàn hệ thống phấn đấu nỗ lực trên tất cả các 
mảng hoạt động để thực hiện thắng lợi và hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh. 

Đ/c Phạm Nhật Thắng – Phó Trưởng phòng 
Kế toán TSC, Trưởng ban Thanh tra nhân dân 
nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã báo cáo về: Hoạt 
động của Người sử dụng lao động đối với NLĐ 
Vietcombank TSC; Phương hướng hoạt động 
trong năm 2017 của Ban Thanh tra Nhân dân. 
Theo đó, Ban sẽ giám sát việc thực hiện các 
Nghị quyết Hội nghị NLĐ hàng năm; thực hiện 
Chế độ chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi 
hợp pháp, chính đáng đối với NLĐ; Nội quy lao 
động, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, 
hợp đồng lao động…

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân 
nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 3 đ/c và Đoàn 
đại biểu gồm 17 đại biểu, đại diện cho hơn 
1.700 NLĐ Vietcombank TSC tham dự Hội 
nghị đại biểu Người lao động toàn hệ thống 
Vietcombank năm 2017.

Đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng 
ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, Chủ tịch Đoàn 
Chủ tịch Hội nghị đã đánh giá về thành công của 
Vietcombank trong năm 2016, trong đó vai trò 
của TSC là rất quan trọng. Tổng giám đốc Phạm 
Quang Dũng cũng nhấn mạnh việc cần tạo ra 
môi trường làm việc tốt hơn nữa tại TSC, từ đó 
nâng cao sự gắn bó ngày càng tốt giữa NLĐ với 
nơi làm việc.

Hội nghị đại biểu NLĐ 2017 TSC Vietcombank:

Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đ/c Phạm Quang Dũng (ngoài cùng bên trái) và đ/c Nguyễn Danh 
Lương (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra Nhân 

dân nhiệm kỳ 2017 – 2019 ra mắt Hội nghị

Hội nghị NLĐ Vietcombank TSC năm 2017 quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra
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Vietcombank Hưng Yên
Thời gian: 5/3/2017

Hội nghị đã bầu chọn ra Ban thanh tra nhân dân 
nhiệm kỳ 2017 – 2018, thành viên tham gia Tổ đối thoại 
đại diện cho tập thể người lao động và hai đại biểu tham 
dự Hội nghị người lao động Vietcombank 2017. Sau một 
thời gian làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm 
cao, Hội nghị NLĐ Vietcombank Hưng Yên đã thành công 
tốt đẹp, toàn bộ nội dung nghị quyết đã được thông qua 
tại Hội nghị và được 100% NLĐ nhất trí tán thành. 

Tin & Ảnh: Hoàng Thị Vân

Vietcombank Kon Tum 
Thời gian: 18/3/2017.

Tại Hội nghị, đ/c Lê Tấn Lân – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi 
nhánh nhấn mạnh: Địa bàn tỉnh Kon Tum là một thị trường 
tương đối nhỏ nhưng có tới 11 ngân hàng và quỹ tín dụng 
nhân dân đang hoạt động. Vì vậy, mức độ canh tranh cao, 
trong đó có một số ngân hàng đã có thời gian hoạt động lâu 
năm và quy mô lớn hơn so với Vietcombank. Mặc dù mới có 
mặt tại Kon Tum 7 năm, nhưng bằng sự nỗ lực phấn đấu của 
tập thể CBNV, với sức mạnh của thương hiệu, của chất lượng 
dịch vụ, Vietcombank Kon Tum đã dần chiếm được thị phần và 
khẳng định vị trí trong lòng khách hàng. Tính đến năm 2016, 
Vietcombank Kon Tum đứng thứ 3 về huy động vốn và thứ 2 
về dư nợ trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã bầu 02 đại biểu đi dự 
Hội nghị Đại biểu toàn hệ thống năm 2017, ký kết Giao ước thi 
đua năm 2017 giữa chuyên môn và công đoàn, quyết tâm hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 đã đề ra.

Tin & Ảnh: Trúc Phượng

Vietcombank Hà Tĩnh
Thời gian: 11/3/2017

Hội nghị đã bầu 3 đại biểu dự Hội nghị Đại biểu người 
lao động Vietcombank năm 2017; Bầu 3 đ/c đại diện cho 
tập thể người lao động tham gia Ban đối thoại; Bầu 3 đ/c 
vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới. Hội nghị người 
lao động năm 2017 Vietcombank Hà Tĩnh kêu gọi toàn 
thể đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần năng 
động, sáng tạo, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết 
của Công đoàn cấp trên. Hội nghị thành công tốt đẹp với 
100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Tin & Ảnh: Nguyễn Xuân Dũng 

Ông Phan Viết Phong – Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh (đứng thứ 5 từ trái 
sang) khen thưởng các tập thể đạt thành tích tốt trong năm 2016

Đại diện Người lao động và Người sử dụng lao động ký kết Thỏa ước lao động tập 
thể năm 2017

Vietcombank Tây Sài Gòn
Thời gian: 25/03/2017

Hội nghị là một sự kiện quan trọng đối với cán bộ nhân viên 
nhằm phát huy dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều 
kiện để người lao động được biết, được bàn, được tham gia ý 
kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan 
đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Mặc dù VCB 
Chi nhánh Tây Sài Gòn vừa mới tiếp nhận hai phòng giao dịch 
là PGD Lê Hồng Phong và PGD Nguyễn Tri Phương từ đầu tháng 
Ba, nhưng toàn thể người lao động đã hòa nhập, gắn kết với 
nhau và quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch được Ban 
Lãnh đạo giao.

Tin & Ảnh: Phòng HCNSNQ

Vietcombank Kiên Giang 
Thời gian: 25/2/2017

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Đằng - Phó Chủ tịch 
Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao 
những kết quả đã đạt được của Vietcombank Kiên 
Giang, góp phần phục vụ hiệu quả phát triển kinh 
tế xã hội tại địa phương. Đồng thời khen ngợi việc 
thực hiện An sinh xã hội của Vietcombank Kiên 
Giang trong năm qua. Nhiệm vụ trọng tâm của 
Vietcombank Kiên Giang năm 2017 là bám sát mục 
tiêu kinh doanh, đổi mới tổ chức quản lý nhằm khai 
thác mọi tiềm năng và nguồn lực, phấn đấu hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị, 
kế hoạch được giao, đảm bảo việc làm, thu nhập, 
chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, 
người lao động.

Tin & Ảnh: Hồ Hữu Tấn

Vietcombank TP. Hồ Chí Minh 
Thời gian: 29/3/2017 

Tại Hội nghị, đại diện cho BCH Công đoàn chi nhánh 
– ông Bùi Văn Khanh – PGĐ – Chủ tịch công đoàn đã đọc 
báo cáo thoả ước lao động tập thể 2016 . Đại diện bên sử 
dụng lao động và đại diện người lao động tại chi nhánh 
đã trang trọng tiến hành ký kết thoả ước lao động tập thể 
2017 với sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị

Ông Phạm Quang Dũng – Tổng giám đốc Vietcombank 
phát biểu chỉ đạo chi nhánh tiếp tục cố gắng, đoàn kết và 
nỗ lực hơn nữa để mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất, 
xứng đáng với kỳ vọng của Ban điều hành vào chi nhánh 
đầu tàu trên địa bàn, cũng như là lá cờ đầu của toàn hệ 
thống. Những Ban/Tổ đại diện cho người lao động đã 
được bình bầu thành công trong sự chứng kiến công khai, 
minh bạch và nhất trí tuyệt đối của toàn thể hội nghị.

Tin: Đào Nguyễn Tấn Phát

Vietcombank Tây Ninh 
Thời gian: 19/2/2017

Ông Võ Văn Sự, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ 
sở, Giám đốc chi nhánh đã phát động phong trào thi đua hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2017. Hội nghị cũng 
đã chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành 
các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 giữa đại diện Ban Giám đốc 
chi nhánh và BCH Công đoàn cơ sở. Cũng nhân dịp này, Ban 
Giám đốc đã tôn vinh, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân 
điển hình trong các phong trào thi đua chuyên đề năm 2016. 
Hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019 
gồm 3 đồng chí; 05 thành viên Ban đại diện tập thể người lao 
động tham gia đối thoại định kỳ năm 2017 và 02 đại biểu đại 
diện người lao động tham gia Hội nghị Người lao động cấp 
VCB. Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp trên tinh thần xây dựng, đoàn 
kết, 100% đại biểu dự nhất trí với Nghị quyết của Hội nghị.

Tin & Ảnh: Nguyễn Thị Hằng

Lễ ký thỏa ước lao động tập thể của Vietcombank Kiên Giang

Quang cảnh trang trọng của hội nghị. Ảnh: Thế Dương
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KẾT NỐI

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có 
đ/c Lê Thị Lan Dung - Phó Trưởng phòng 
Chính sách Sản phẩm NHBL Trụ sở 
chính; về phía Vietcombank Sở Giao dịch 

có đ/c Nguyễn Mỹ Hào - Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc và các đồng chí Phó Giám đốc, lãnh đạo các 
phòng ban cùng hơn 400 cán bộ nhân viên, NLĐ 
tại Sở Giao Dịch.

Hội nghị đã được nghe phần trình bày của 
các Đại biểu gồm: đ/c Nguyễn Hùng Sơn - Phó Bí 
thư Đảng ủy, Phó Giám đốc với Báo cáo tóm tắt 
kết quả hoạt động kinh doanh, năm 2016 và Kế 
hoạch triển khai năm 2017; đ/c Phạm Thị Hương 
Giang - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn với 
Báo cáo của Công đoàn Sở Giao dịch v/v bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ; 
đ/c Đỗ Minh Tuấn - Trưởng ban Thanh tra Nhân 
dân, Trưởng phòng Giao dịch số 10 với Báo cáo 
công tác của Ban thanh tra nhân dân; và Lãnh 
đạo một số Phòng/Ban tiêu biểu của Sở Giao dịch 
với các bài tham luận đóng góp cho Hội nghị. Đặc 

biệt, bài tham luận của phòng Khách hàng thể 
nhân với nội dung "Cho vay MNDA - Một trong 
những định hướng kinh doanh đem lại Tăng 
Trưởng Tốt, Hiệu Quả Cao cho tín dụng thể 
nhân" đã để lại ấn tượng nổi bật tại Hội nghị với 
nội dung sâu sắc, nhiều cảm xúc. 

Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ, Hội nghị đã 
bầu ra các địa biểu tham dự Hội nghị NLĐ của 
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, bầu 
Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới (2017 
- 2019) với thành phần bao gồm các Lãnh đạo 
Phòng/Ban tiêu biểu cho khối Quản lý nhân sự, 
kiểm tra giám sát tuân thủ, kế toán, tín dụng, 
Phòng Giao dịch.

Cuối cùng, lễ ký “Giao ước thực hiện chỉ tiêu 
kế hoạch được giao năm 2017” đã trang trọng 

Hội nghị NLĐ Vietcombank 
chi nhánh Sở Giao dịch

Bài & ẢNH: Nguyễn Thu Giang 

NGÀY 11/3/2017, TẠI THÀNH PHỐ NINH BÌNH (TỈNH 
NINH BÌNH), VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH ĐÃ TỔ 
CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
(NLĐ) LẦN THỨ XI NĂM 2017. 

diễn ra giữa đại diện Người sử dụng lao động 
(ông Nguyễn Mỹ Hào - Giám đốc Sở Giao dịch) 
và đại diện NLĐ - Chủ tịch Công đoàn Sở Giao 
dịch (bà Phạm Thị Hương Giang - Phó Giám 
đốc).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn 
Mỹ Hào biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao 
những nỗ lực của NLĐ Sở Giao dịch trong năm 
2016, đồng thời bày tỏ mong muốn tập thể Sở 
Giao dịch tiếp tục đồng lòng, chung sức, đón 
đầu cơ hội - vượt qua thử thách để cùng hoàn 
thành nhiệm vụ kinh doanh An toàn - Hiệu quả, 
đưa Vietcombank ngày càng ổn định - phát 
triển, tiến nhanh, tiến mạnh và vững chắc.

Lễ ký Giao ước thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Ban Thanh Tra Nhân Dân ra mắt tại Hội nghị

Vietcombank Nam Sài Gòn 
Thời gian: 18/3/2017

Trên tinh thần dân chủ, công khai, Đại hội tiến 
hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa đại diện 
người sử dụng lao động – ông Nguyễn Kiến Tường 
– Giám đốc Chi nhánh và bà Nguyễn Thị Tố Hương 
– Chủ tịch Công đoàn - đại diện cho người lao động 
với mục đích đảm bảo quyền lợi, chế độ của người 
lao động theo các quy định hiện hành. Thỏa ước lao 
động tập thể là cuộc đối thoại trực tiếp giữa người 
lao động và người sử dụng lao động, thể hiện sự 
quan tâm của lãnh đạo Vietcombank Nam Sài Gòn 
đến cán bộ viên chức trong đơn vị. Trên cơ sở phát 
huy những lợi thế sẵn có và sức mạnh của sự đoàn 
kết nhất trí, chung sức, chung lòng của toàn thể cán 
bộ nhân viên, Vietcombank Nam Sài Gòn sẽ phấn 
đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, giữ vững thông điệp 
truyền thông của thương hiệu Vietcombank “Chung 
niềm tin, vững tương lai” cũng như vị thế NHTM 
hàng đầu Việt Nam.

Tin & Ảnh: Thy Lan

Vietcombank Sóc Trăng
Thời gian: 18/2/2017

Hội nghị đã bầu Tổ Đối thoại và bầu Ban Thanh 
tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019. Tại hội nghị, Ban 
Giám đốc Chi nhánh đã trình bày một số Quy chế 
do Vietcombank mới ban hành, trong đó có Quy chế 
“Sắp xếp lại Lao động trong hệ thống Vietcombank” 
ban hành theo QĐ số 18/QĐ-VCB-TCCB tới các đại 
biểu; ghi nhận các ý kiến đóng góp của các Phòng 
nghiệp vụ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc 
xử lý công việc và hướng tới nhiệm vụ kinh doanh 
năm 2017. Ông Ngô Ngọc Tuấn – Giám đốc Chi 
nhánh Vietcombank Sóc Trăng đại diện người sử 
dụng lao động và ông Lương Cửu Long  – Phó Chủ 
tịch Công đoàn Cơ sở đại diện tập thể người lao 
động đã ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2017. 

Tin: Lương Cửu Long; Ảnh: Trương Minh Tâm

Ban Giám đốc chụp hình cùng các cán bộ đạt thành tích cao trong 
phong trào thi đua năm 2017

Ông Ngô Ngọc Tuấn Giám đốc (đứng bìa phải ) giao chỉ tiêu cho các 
Phòng ban.

Vietcombank Vĩnh Phúc
Thời gian: 11/3/2017

Hội nghị đã tiến hành bầu chọn ra 3 đồng chí đi dự hội nghị cấp trên, đồng thời tại hội nghị, đồng chí Thiều Quang 
Hiệp – Giám đốc Chi nhánh đã phát động thi đua năm 2017. Sau một thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách 
nhiệm cao, Hội nghị người lao động lần năm 2017 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc đã 
thành công tốt đẹp, toàn bộ nội dung nghị quyết được thông qua tại hội nghị và được 100% người lao động nhất trí 
tán thành.

Tin: Mạc Thu
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Cảm xúc

NGÀY KỶ NIỆM THÀNH LẬP NGÂN HÀNG TMCP 
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CŨNG THẬT TÌNH 
CỜ, CÁCH ĐÂY ĐÚNG VỪA TRÒN 3 NĂM, TÔI ĐÃ 
BƯỚC CHÂN VÀO MÁI NHÀ NÀY.

1-4
tháng Tư

Ngày kỷ niệm thành lập Ngân hàng TMCP 
Ngoại Thương Việt Nam, cũng thật tình 
cờ, cách đây đúng vừa tròn 3 năm, tôi 
đã bước chân vào mái nhà này.

Đó là một ngày thật đặc biệt, khi tôi – một 
cử nhân vừa tốt nghiệp ra trường, quyết định về 
quê làm việc. Không thể nói hết niềm hạnh phúc 
thế nào khi nhận được cuộc điện thoại gọi đến 
từ phòng Nhân sự của Ngân hàng Vietcombank 
Vinh, thông báo đã trúng tuyển. Với tôi, và nhiều 
bạn sinh viên khác, được trở thành cán bộ 
Vietcombank là một niềm mơ ước lớn lao từ ngày 
còn ngồi trên giảng đường. Chúng tôi luôn khát 
khao được làm việc trong một môi trường trẻ, 
năng động như Vietcombank, nơi có những anh 
chị giỏi chuyên môn, thân thiện. Thậm chí ngày đó, 
khi tới giao dịch, tôi thấy các chị giao dịch viên thật 
xinh đẹp trong bộ đồng phục Ngân hàng. Ước mơ 
thắp lên từ đó.

Mang cả niềm vui sướng, háo hức, cả tuổi trẻ 
đầy nhiệt huyết đến với mái nhà đầy yêu thương 
này, tôi thấy mình thực sự may mắn. Ngày đầu tiên 
đi làm, dù rất bận rộn, các anh chị từ Giám đốc Chi 
nhánh, Trưởng phòng, các anh chị đồng nghiệp 
đều quan tâm, dành thời gian nói chuyện với tôi. 
Từ những câu chuyện của Giám đốc kể ngày xưa 
anh vào Vietcombank, gắn bó ra sao, về những con 
đường phía trước; đến những ân cần, kiên nhẫn 
của các anh chị tiền bối trong phòng hướng dẫn chi 
tiết công việc, từ việc đơn giản nhất là photo giấy 
tờ…

Tôi còn nhớ mãi, bộ hồ sơ tín dụng đầu tiên, tôi 
đã mắc lỗi ký thiếu mất một bản giấy tờ nội bộ, tới 
lúc giải ngân xếp lại hồ sơ mới phát hiện ra, thế là 
luống cuống đi ký bổ sung… Tôi lo sợ thật sự. Sợ 
bị mắng! Thế nhưng, sếp tôi chỉ ân cần nhắc nhở. 
Cuối giờ, thấy tôi vẫn căng thẳng, chị ở lại gặp tôi 
nói chuyện, kể về ngày chị còn trẻ, vào làm cán bộ 
tín dụng như tôi, và cuối cùng một câu mà tôi nhớ 
mãi: “Ngày đầu chưa quen, đường cày đâu thẳng 
ngay…” – một câu trong lời bài hát mà chị thích. 
Chị ân cần chia sẻ, đầy bao dung và độ lượng, chỉ 
bảo giúp đỡ tôi, cả những bài học trong thực tế về 
nghiệp vụ, những bài học mà tôi chưa từng được 
biết trong sách vở, khi ngồi ghế nhà trường, để sau 
này tôi tránh vấp váp khi xử lý công việc, và tự tin 
hơn vào bản thân.

Mái nhà Vietcombank có quá nhiều những kỷ 
niệm yêu thương với tôi. Đó là sự tôn trọng, tình 
cảm quý mến giữa những người đồng nghiệp, là 
sự kính trọng và bịn rịn lúc chia tay các cô, các 
bác về nghỉ hưu, là những giọt nước mắt khi chia 

tay những anh chị đồng nghiệp tới với những chi 
nhánh mới, là niềm hân hoan đón chào những anh 
chị lãnh đạo và đồng nghiệp mới tới với chúng tôi. 
Hơn tất cả, đó là sự gắn bó, tình cảm anh em trong 
một ngôi nhà chung. Ở đây, tôi có những người 
lãnh đạo giỏi, có tầm, và có tâm. Đó là những ân 
cần bao dung chỉ bảo với bạn trẻ mới vào, sự kính 
trọng dành cho những bác, những cô đã công tác 
lâu năm. Hay đầy tình người với một đồng nghiệp 
đã từng là cán bộ Vietcombank – không may gặp 
một tai nạn, và giờ không thể đi lại được nữa, anh 
cũng đã phải nghỉ việc từ lâu, nhưng các anh chị 
của tôi ,năm nào cũng thế, dẫu bận rộn tới đâu, các 
anh chị cũng sắp thời gian dẫn các bạn trẻ mới vào 
tới thăm, động viên người đồng nghiệp đó. Tình 
người đó, ấm áp vô ngần.

Ở Vietcombank, không chỉ đãi ngộ quan tâm tới 
từng cán bộ nhân viên, mà gia đình, người thân họ 
cũng được các anh chị lãnh đạo Ngân hàng quan 
tâm chu đáo. Một môi trường như vậy, tôi nghĩ 
rằng không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều thấy 
mình may mắn vì đã được ở đây, luôn nỗ lực cống 
hiến và muốn gắn bó lâu dài.

Khi trở về trường đại học, các em sinh viên hỏi 
tôi, điều gì khiến chị ấn tượng nhất ở Vietcombank, 
khác hẳn những suy nghĩ của các em, là sự năng 
động, trẻ trung, là sự chuyên nghiệp, tôi đã mỉm 
cười chia sẻ, đó là sự nhân văn. Nơi đó, mọi người 
kề vai sát cánh bên nhau, coi cơ quan là nhà, cùng 
nỗ lực, cùng cố gắng, cùng vượt qua khó khăn thử 
thách, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng chia 
sẻ gánh vác công việc. Tất cả chúng tôi đều coi đây 
là nhà, và cùng hướng tới mục tiêu chung. Tất cả 
những điều tuyệt vời đó của môi trường làm việc, 
được ngày ngày, lớp lớp nhiều thế hệ các anh chị 
cán bộ nơi đây hun đúc, xây dựng nên. 

3 năm không phải là dài, trong tôi vẫn luôn 
cháy lên tình yêu công việc, tình yêu đối với mái 
nhà Vietcombank. Tôi luôn tự hào và hạnh phúc 
khi nói rằng, tôi là người Vietcombank. 

BÀI: Phan Thị Hiền Lương - ảnh: Vietcombank

3 năm không phải là dài, trong tôi 
vẫn luôn cháy lên tình yêu công 
việc, tình yêu đối với mái nhà 
Vietcombank

VĂN HÓA
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Tôi trở thành nhân viên tín dụng của 
một ngân hàng tầm cỡ, uy tín trong 
sự ngưỡng mộ, khao khát của bạn bè. 
Trải qua gần ba năm làm công tác tín 

dụng, tôi bắt đầu ngán ngẩm với công việc phải 
ra nắng, ra mưa, phải điện thoại đòi tiền, nhắc 
nợ… Một vị trí mà biết bao nhân viên khác luôn 
mơ ước bởi sự tự do, không gò bó về thời gian, 
lại có cơ hội đi nhiều nơi, nhưng đối với tôi, nó 
đã không còn hấp dẫn.

Tôi bắt đầu mơ ước cho mình một vị trí mới, 
vị trí mà suốt ngày được ngồi trong văn phòng 
khang trang, được mặc áo dài thướt tha đi lại, 
được trang bị đầy đủ tiện nghi,  hết ngày là 
hết việc, không phải suy nghĩ lo âu - chỉ có thể 
là một giao dịch viên. Và rồi, tôi được chuyển 
sang vị trí giao dịch viên khi thành lập phòng 
giao dịch mới, đúng như mơ ước. Hào hứng là 
thế nhưng sau bốn năm, tôi cảm thấy mệt mỏi. 
Công việc của một giao dịch viên chẳng khác 
nào làm dâu trăm họ, mỗi khách hàng một 
ý, luôn phải tìm kiếm khách hàng, ngọt ngào 
thuyết phục khách hàng, kể cả khi bị la mắng… 
Mệt mỏi là thế, bức xúc là thế nhưng trong đầu 
phải luôn ghi nhớ “Cãi nhau với khách hàng, 
mình thắng, khách hàng bỏ đi”. 

Nhưng công việc nào phù hợp cho mình? 
Ngân quỹ ư, công việc đó quá vất vả, độc hại mà 
lại quá nhiều rủi ro. Chỉ có quản lý nợ, công việc 
mà không phải chịu nắng mưa, không phải nhọc 
công tìm kiếm khác hàng, lại chẳng phải ngọt 
ngào hỏi thăm khách hàng.

Chỉ sau hai tuần tại vị trí mới, đầu tóc tôi bắt 
đầu rối bù với những hồ sơ giải ngân, với hàng 
loạt tài sản đảm bảo. Đầu tháng lại loay hoay 
với những báo cáo định kỳ và đột xuất. Chưa kể 
đến đợt kiểm tra, kiểm toán, báo cáo quyết toán 
hàng năm, việc rời khỏi cơ quan lúc 8, 9 giờ tối 
là chuyện bình thường. Rồi chưa kể đến những 

ĐIỀU ƯỚC

Kim Ngân

Những 

MỘT BUỔI SÁNG CỦA CÔ SINH VIÊN 
SẮP TỐT NGHIỆP, TÔI VÔ TÌNH BẮT 
GẶP NHỮNG TÀ ÁO DÀI XANH THƯỚT 
THA ĐANG BƯỚC VÀO MỘT VĂN 
PHÒNG KHANG TRANG – NGÂN HÀNG 
NGOẠI THƯƠNG. CÁI CƠ DUYÊN ĐƯA 
TÔI ĐẾN VỚI VIETCOMBANK CŨNG 
BẮT ĐẦU TỪ TÌNH YÊU DÀNH CHO 
CHIẾC ÁO DÀI ẤY. 

sai lầm khi tác nghiệp dẫn đến những khoản nợ 
quá hạn. 

Mình mong đợi điều gì từ công việc? Một 
mình ngồi suy ngẫm về chuỗi dài những mơ 
ước, có thể nói hầu như những mơ ước mình 
đều đã đạt được nhưng sao bản thân vẫn cứ 
mãi ước mơ? Tôi vô tình đọc được câu nói của 
ai đó “Tham vọng là cái hố không đáy làm kiệt 
sức con người trong nỗ lực bất tận tìm cách 
thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ chạm tới 
được sự thỏa mãn”. Có lẽ đối với tôi, điều ước 
tốt nhất bây giờ là tôi ước cho bản thân có đủ 
kiên trì, nghị lực, cố gắng vượt qua chính bản 
thân của mình để làm việc hết sức, làm việc 
hết mình. Làm những điều này không chỉ vì 
Vietcombank đã cho ta một cơ hội để cống hiến, 
để phát triển mà vì lòng tự trọng của bản thân, 
vì những người đã tin tưởng tuyển chọn chúng 
ta vào đây để làm việc, để góp phần vào sự phát 
triển chung của Vietcombank.

Bao nhiêu bỡ ngỡ dần nhường chỗ cho những công 
việc tất bật của một nhân viên Phòng Ngân quỹ. 
Càng làm, tôi càng hăng say với công việc mới mẻ 

nhưng đầy cuốn hút.  Chi nhánh lúc đó có 18 người với 4 
phòng ban, nhưng mọi người gắn bó, yêu quý nhau như 
một gia đình. Sự ấm áp, yêu thương của các anh chị em 
cùng những chỉ bảo trong công việc, chia sẻ buồn vui trong 
cuộc sống, tôi không bao giờ quên.

Năm 2003 tôi được phân công công tác tại Chi nhánh 
cấp II Sóc Trăng trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương Chi 
nhánh Cần Thơ, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi 
nhánh Sóc Trăng. 

Được làm việc trong mái nhà thân yêu Vietcombank, 
một trong những Ngân hàng lớn mạnh hàng đầu Việt Nam 
là niềm vui, niềm tự hào không chỉ riêng tôi mà còn bao 
đồng nghiệp trong toàn hệ thống.

Lương Cửu Long - Vietcombank sóc trăng

27 NĂM GẮN BÓ VỚI VIETCOMBANK, TÔI VẪN 
LUÔN THẦM CẢM ƠN CÁI NGÀY “ĐỊNH MỆNH” ĐÃ 
THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI, NGÀY 1/3/1990, NGÀY 
TÔI ĐƯỢC NHẬN VÀO LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG 
NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ. NGÀY ĐẦU 
TIÊN ĐI LÀM, TÔI MANG NGUYÊN NIỀM VUI SƯỚNG 
VÌ ƯỚC MƠ ĐÃ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC CÙNG ĐÔI 
MẮT LẠ LẪM, DÁNG VẺ HỒI HỘP, NGƠ NGÁC, TỚI 
MỨC, CÓ NGƯỜI NHÌN CÁI ĐIỆU BỘ TỨC CƯỜI ẤY, 
CÒN GỌI TÔI LÀ “LÚA”. 

Ngày 

KHÔNG 
THỂ 

QUÊN

VĂN HÓA

Ảnh: Shutterstock.com
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Đinh Thế Hiệp - Vietcombank Ninh Bình

Phạm Thị Thanh Hương - Văn phòng đảng Đoàn

thang máy
Tiếng chuông 

Năm 2012, Hội thi là một phong trào được phát 
động để thi đua giữa các chi nhánh trên địa 
bàn Hà Nội, như một hoạt động nổi bật của 

tổ chức Đoàn trong việc chung tay xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp. Mục tiêu của Hội thi là khuyến khích các 
đội phát huy tính đoàn kết sáng tạo, vừa tạo sự ganh 
đua tranh tài đuổi bám điểm số sát sao. Chúng tôi xây 
dựng mới từ format thi, chấm thi, lời dẫn đến mầy 
mò chọn lọc các hình thức thể hiện sao cho truyền tải  
hiệu quả nhất Sổ tay Văn hóa Vietcombank theo cách 
riêng của thanh niên. Với tất cả nhiệt huyết của những 
người thực hiện, Hội thi Văn hóa Vietcombank đã gặt 
hái thành công và tạo hiệu ứng tích cực, là cơ sở để 
mở rộng quy mô Hội thi đến các khu vực khác trong cả 
nước. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức để cán bộ 
Đoàn chuyên trách chúng tôi được thử sức với những 
yêu cầu mới, đòi hỏi quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn, 
và hơn hết, thể hiện một cách sắc nét nhất, sống động 
nhất văn hóa Vietcombank qua tài năng của những 
“nghệ sĩ” không chuyên.

Chúng tôi đã hội tụ ý tưởng, sức mạnh và sự đoàn 
kết của không chỉ cán bộ Đoàn chuyên trách mà còn 
của anh chị em cán bộ Đoàn, đoàn viên tại nhiều chi 
nhánh, từ các anh chị phòng Quản trị, phòng Hành 
chính, phòng Quan hệ công chúng của Trụ sở chính nói 
riêng và tại các chi nhánh nói chung. Sức mạnh đó đã 
được lan tỏa rộng khắp, cho chúng tôi thêm khả năng 
bao quát, tổ chức , sắp xếp và cả dự đoán mà không 
phải ai cũng làm được. 

Hội thi do Đoàn Thanh niên khởi xướng đã bước 
đến vòng Chung kết toàn quốc sau 5 năm triển khai 
thực hiện. 6 đội thi xuất sắc nhất đại diện các khu vực 
đã được chọn và tiếp tục tranh tài. Những tất bật lo 
lắng, tâm huyết, tình cảm nhớ nhung, tiếc nuối của 
chúng tôi dành cho một hành trình sắp tạm chia tay 
sẽ dồn cả vào đêm Chung kết. Chắc chắn, sẽ là một 
đêm Chung két đậm sắc màu Văn hóa, Cảm xúc của 
Vietcombank. 

MỘT HÀNH TRÌNH
Phía sau

VỚI SỨ MỆNH ĐƯA VĂN HÓA VIETCOMBANK GẦN 
GŨI HƠN TRONG CUỘC SỐNG, “HỘI THI VĂN HÓA 
VIETCOMBANK” ĐANG GẦN CÁN ĐÍCH ĐẦU TIÊN 
CỦA “KẾ HOẠCH 5 NĂM LẦN THỨ NHẤT”. TÔI 
MAY MẮN KHI VỪA LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG 
CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN ĐÃ ĐƯỢC GẮN BÓ 
VỚI HỘI THI VĂN HÓA VIETCOMBANK TỪ NHỮNG 
NGÀY SƠ KHAI NHẤT. 

VĂN HÓA

Tình
của em

yêu
Đoàn Hồng Nhung 
Phòng Quản lý bán 
sản phẩm bán lẻ

Tink..tink…!!! Tiếng chuông điện thoại vang lên 
báo hiệu 1 khoản lương đã về tài khoản. Đối với 
cán bộ Vietcombank thì đây là nguồn “động viên” 

duy trì đều đặn cho cuộc sống đầy lo toan. Đối với tôi, 
âm thanh này gợi nhớ về tiếng chuông thang máy liên 
tục, dồn dập người ra vào trước đôi mắt ngơ ngác và đôi 
chân run run của ngày đầu đứng trước thang máy trong 
trụ sở bề thế của một ngân hàng hàng đầu Việt Nam, 
chờ phỏng vấn nhận nhiệm vụ tại Vietcombank Ninh 
Bình 5 năm về trước.

Khoảng thời gian đợi khá lâu cho đến lúc mình là 
người bước vào thang máy và tự tay bấm nút chuyển 
tầng… tâm lý vẫn rất e ngại và bồi hồi, liệu mình có được 
đi trong thang máy này, khoác lên trên người sự tự hào 
bằng đồng phục Vietcombank??? Tiếng tink tink lúc này 
đóng vai trò mở ra một cuộc đời mới cho tôi,  một kỉ 
niệm đẹp, sẽ ở lại và đi cùng với tôi mãi mãi… Các nữ Giám khảo Chung kết Hội thi Văn hóa Vietcombank

Ảnh: Shutterstock.com

Ảnh: Shutterstock.com
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Lá rơi
Xạc xào tiếng lá buông rơi

Cho nao nao nhớ một thời xa xưa
Vấn vương sớm nắng chiều mưa
Như em đôi mắt đong đưa nói lời

Lặng thầm tiếng lá buông rơi
Cho tôi gặp lại khoảng trời bình yên

Thả vào kí ức nỗi niềm
Em trong tôi suốt nẻo đường lá bay.

Lê Hiếu Trung
Hà Nội

Sắc cỏ hồi sinh
“Cỏ non xanh rợn chân trời…”

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)
 

Ừ thôi, cỏ dại cỏ khờ
Mới màng tay trắng mới mơ gót hồng

Mới cười nụ với gió đông
Mới ngơ ngác gọi phập phồng mưa xuân

 
Sương dầm nắng dãi gian truân

Ừ thôi, thơm thảo thấm nhuần nỗi quê
Ai thương thì rủ nhau về

Xanh đầu truông biếc chân đê cỏ chờ
 

Đợi người trao lại tuổi thơ
Thêu hàng địa cát dệt tơ thiên đường

Ừ thôi, cỏ chẳng nõn nường
Chân quê thuần phác có lường lận ai

 
Dù cho kém sắc non tài

Hơn người ở cái dẻo dai chung tình
Suốt đời nhẫn nhịn hy sinh

Ừ thôi, cỏ biết phận mình thảo dân
 

Muôn đời thân lập lấy thân
Nhỏ nhoi lặng lẽ góp phần tươi xanh

Điềm nhiên rách vá nên lành
Dịu dàng tay cỏ ôm quanh địa cầu!

Nguyễn Ngọc Hưng
Vietcombank Quảng Ngãi

Tháng Tư về Đất Tổ
Cây lá mùa xuân như những cánh tay chào

Muôn ngả đường nắng tụ về đất Tổ
Quấn quýt muôn bàn chân vương bụi đỏ

Bụi hồng hoang từ thủa xa xưa

Thủa cha ông dựng nước và làm thơ
Nghĩa Lĩnh biếc xanh mầu cây cỏ

Phơ phất ngàn lau, trăng thượng nguồn mờ tỏ
Linh thiêng trăm bậc đá rêu mờ

Khói hương trầm đền Hạ cõi mơ
Bền bỉ tháng năm tiếng chày giã gạo

Dẻo thơm bánh chưng, bánh dày từ bàn tay tần tảo
Bàn tay cấy cày cho cây lúa trổ bông

Cùng em về đất Tổ tháng Tư xanh
Nơi nguồn cội thủa cha ông dựng nước

Nơi đất lành là nơi hẹn ước
Nơi bàn chân con cháu tìm về

Phạm Ngọc Dung
Hà Nội

Tháng Tư xanh
Đất trời chợt nắng chợt mưa

Phố hè chợt gió khẽ lùa tóc mây
Phù sa mịn đỏ sông đầy

Tháng Tư nắng nhạt xanh cây phố phường

Tháng Tư gợi nhớ gợi thương
Chiều buông khuất lối nẻo đường mưa bay

Xa nhau nhớ dáng bàn tay
Con đò gác mái tháng ngày đợi mong

Lê Hiếu Trung
Hà Nội

Ngày xưa ấy, khi tôi mới chỉ là một cô 
bé học sinh, mỗi khi có những ngày lễ 
lớn là tôi lại được cha cho lên vườn 
hoa Chí Linh xem ca nhạc. Người ta 

thường dựng sân khấu trước một tòa nhà lớn. Cô 
bé nhỏ ngày xưa ấy xem ca nhạc thì ít mà ngạc 
nhiên vì ngôi nhà phía sau sao to thế là nhiều. Tôi 
thường hỏi cha đó là tòa nhà gì? Cha nhìn tôi cười 
trả lời “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan bố 
đấy”. Thế rồi, cũng có một ngày, Cha dẫn tôi đến cơ 
quan, chính là tòa nhà to to ấy – ở đó có Ngân hàng 
Ngoại thương Việt Nam, mái nhà thứ hai của tôi.

Thời gian thấm thoắt, tôi nhớ mãi cái ngày 
1/4/1984, ngày tôi được Vietcombank ôm gọn vào 
lòng, cái ngày tôi trở thành cán bộ của Ngân hàng 
Ngoại thương Việt Nam. Các bác, các chú, các cô 
cùng cơ quan bố giờ thành đồng nghiệp. Thời gian 
vẫn thấm thoắt thoi đưa, đã 33 năm trôi qua kể từ 
ngày đầu tiên năm ấy.

Hôm nay, 31/3/2017 là ngày cuối cùng tôi làm 
việc tại Vietcombank. Ngày mai, 1/4/2017, sau 33 
năm được gắn bó với mọi người, giờ đây, tôi sẽ tạm 
biệt “mái nhà Vietcombank”, chia tay những người 
thầy, người anh, người chị và các bạn đồng nghiệp, 
cả những em trẻ mới vào.

Ba mươi ba năm ngỡ như một bản nhạc. Một 
sự nghiệp đong đầy bao thăng trầm với nhiều niềm 
vui, sự thông cảm, sẻ chia của tình đồng nghiệp, 
tình cảm gắn bó của những trái tim trong mái nhà 
chung Vietcombank. Tất cả giờ trở thành kỷ niệm 
không bao giờ quên trong trái tim tôi.

Xin gửi tới các bạn lời chào chia tay đầm ấm. 
Cảm ơn các bạn đã cho tôi quãng thời gian đẹp 
nhất trong 33 năm qua. Xin cho tôi ôm các bạn 
trong vòng tay cuộc đời!

Hà Nội, ngày mưa 31/3/2017

Đinh Thị Bích Hằng
Phó Trưởng phòng
Văn phòng Công đoàn Vietcombank

năm 
ở nơi 
này33

VĂN HÓA
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Nhắc đến hoa loa kèn, không thể không nhắc đến tác phẩm 
tranh sơn dầu “Thiếu nữ bên hoa huệ” của họa sĩ Tô Ngọc 
Vân. Đây được coi là bức tranh tiêu biểu nhất trong sự 

nghiệp sáng tác của họa sĩ cũng như là một trong những đại diện 
tiêu biểu nhất cho mỹ thuật Việt Nam đầu thế kỷ 20. Người Hà Nội 
yêu hoa loa kèn hơn có lẽ cũng bởi bức tranh có khối hình giản dị 
mà vương chút buồn man mác ấy. Hoặc cũng có khi, vì bức tranh 
quá nổi tiếng mà người ta đâm yêu hoa loa kèn mỗi độ tháng Tư. 

 Nhưng sao rõ là hoa loa kèn mà lại đề là “hoa huệ”. Thì đúng rồi, 
hoa loa kèn còn gọi là huệ nhưng là huệ “tây”. Hoa loa kèn ngoài đời 
thế nào thì đi vào bức tranh đúng như thế, chỉ có điều không đưa 
được mùi hương vào tranh thôi.

Các làng hoa ở quanh Hà Nội sau Tết khi đã cắt hết thược dược, 
su si, cúc, violet bán những ngày Xuân là bắt đầu trồng hoa loa kèn. 
Khi mưa Xuân bắt đầu ngừng nhường chỗ cho nắng ấm bừng lên là 

CHIM LẠC VIỆT

Tháng Tư về
THÁNG TƯ – THÁNG GIAO MÙA XUÂN SANG HẠ. HÀ NỘI ĐÓN NHẬN 
THÁNG TƯ VỚI CƠ MAN MÙI VÀ MÀU CỦA CÂY VÀ LÁ. HƯƠNG CHUA MAN 
MÁC KHẼ KHÀNG TỎA RA TỪ NHỮNG BÔNG HOA SẤU RỤNG BÉ XÍU. LÁ 
VÀNG XÀO XẠC ĐUỔI NHAU TRÊN NHỮNG VỈA HÈ GẠCH CŨ RÊU PHONG. 
VÀ, TINH KHIẾT ĐẾN NAO LÒNG HƯƠNG THƠM NHẸ VÀ MÀU TRẮNG 
MUỐT CỦA LOA KÈN - LOÀI HOA CHỈ RỘ NỞ KHI THÁNG TƯ VỀ…

lúc hoa loa kèn nở đồng loạt và chỉ nở nhiều nhất 
trong tháng Tư. Tháng Tư khi cái nóng mùa hạ 
chưa tới, cái se se lạnh chưa qua, một chút mưa 
Xuân nhẹ là thời tiết lý tưởng cho hoa loa kèn. 
Sau những ngày Tết rực rỡ đủ màu sắc của hoa 
Xuân mà chủ yếu  là hồng của đào, đỏ của hoa 
hồng, vàng của cúc, tím của violet… người Hà 
Nội lại muốn bắt đầu mùa Hạ với một thứ gì đó 
nhẹ nhàng, thanh khiết. Cái màu trắng tinh khôi 
và mùi hương thơm ngát của hoa loa kèn cực kỳ 
thích hợp cho người chơi hoa đổi sắc màu. 

Hoa loa kèn cuốn hút từ những gánh hàng 
hoa thong thả trên phố mà chả cần mời chào 
nhiều, bởi ai cũng tranh thủ chơi hoa trong 
quãng thời gian ngắn ngủi chừng mấy chục ngày. 
Bận rộn gì mà lỡ mất mùa loa kèn thì tiếc lắm. 
Hoa loa kèn thân cao, có những lá xanh nhỏ dài, 
hoa theo chùm chìa ra các hướng, Lúc chưa nở 
thì chụm cánh, khi nở bung ra không khác thì cái 
loa kèn và mùi hương thơm ngát. Hẳn rồi, hoa loa 
kèn mà!  

Khi những chiếc xe đạp chở hoa loa kèn 
vào phố cũng là lúc những hàng sấu của Hà Nội 
trút lá và rải cả những bông hoa li ti màu vàng 
trắng. Hoa sấu ra từng chùm màu trắng phớt 
vàng trên đầu cành. Mùa hoa sấu cũng là mùa 
cây sấu trút lá vàng sau một mùa Đông và mùa 
Xuân lạnh giá. Hoa sấu cũng theo gió rụng theo. 
Vỉa hè hoa góc phố nào có cây sấu đều trải một 
thảm lá vàng và hoa sấu li ti. Có một mùi chua 
nhẹ, rất nhẹ của hoa sấu rụng, phải thật tinh 
mới cảm nhận thấy. Bông hoa nhỏ xíu bằng hạt 
đỗ xanh trông như quả chuông nhỏ. Hồi xa xưa, 
trẻ con Hà Nội vẫn nhặt những bông hoa sấu 
mới rụng ăn, để rồi nhăn mặt vì vị chua và hơi 
chát. 

Nhưng cây sấu chỉ trút lá vài ngày thôi, 
thường sau cơn mưa, còn lại thì xanh quanh 
năm và chỉ độ hơn tháng nữa thôi, những quả 
sấu xanh non sẽ tròn trịa trên cành. Người Hà 
Nội lại chuẩn bị có một mùa nước sấu đá mát 
lạnh giữa mùa hè.

Khi những chiếc xe đạp chở 
hoa loa kèn vào phố cũng là 
lúc những hàng sấu của Hà Nội 
trút lá và rải cả những bông 
hoa li ti màu vàng trắng. 

Hoa loa kèn trong nắng xuân. Ảnh: Chim Lạc Việt

Hoa loa kèn vào phố. Ảnh: Chim Lạc Việt

VĂN HÓA

Ảnh: Shutterstock.com
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SI MA CAI
CHỢ PHIÊN SI MA CAI Ở TRUNG TÂM 
HUYỆN SI MA CAI, TỈNH LÀO CAI ĐƯỢC 
HỌP VÀO CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN. NGƯỜI 
MÔNG Ở SI MA CAI VẪN CÒN GIỮ NÉT 
HỒN HẬU, CHÂN CHẤT CỦA NGƯỜI 
VÙNG NÚI. CHỢ PHIÊN VÌ THẾ CŨNG 
CHƯA BỊ “THƯƠNG MẠI HÓA” NHƯ Ở THỊ 
TRẤN DU LỊCH SAPA. 

Bài & ảnh: Trần Việt

Dạo quanh chợ, bạn có thể thoải 
mái chụp ảnh với người dân trong 
những trang phục sặc sỡ sắc màu, 
những nụ cười bẽn lẽn, mộc mạc 

của phụ nữ vùng cao mà không bị đòi lệ phí 
như ở Sapa. Chợ phiên Si Ma Cai không chỉ là 
nơi trao đổi, mua bán hàng hóa mà còn là nơi 
gặp gỡ, thưởng thức món ăn của đồng bào ở 
các thôn, bản xa xôi mà không phải phiên chợ 
nào cũng có điều kiện tham gia. Không chỉ bày 
bán lương thực, thực phẩm, vải thổ cẩm, những 
cuộn len rực rỡ màu sắc, người dân còn bán 
trâu, bò, gà, lợn, ngựa, chim... và cả những chú 
cún dễ thương ngủ lăn lóc bên lề đường…

Người đi chợ Si Ma Cai thường đi nguyên 
ngày. Buổi trưa, các hàng ăn lại tấp nập với 
bánh rán, bánh dày, bát thắng cố… cho ấm cái 
bụng người bán kẻ mua. Chỉ khi nào mây mù 
kéo đến nhiều hơn, chợ mới bắt đầu tàn cuộc. 
Người dắt bò ra về, người địu con xách theo nào 
thịt, nào váy áo… 

Khu bán rau xanh tại chợ Si Ma Cai

Món thắng cố truyền thống của đồng bào Mông

Khu bán gia súc, gia cầm tại chợ

Món xôi ngũ sắc của đồng bào dân tộc Giáy ở chợ Si Ma Cai

VĂN HÓA

Thưởng thức món phở của đồng bào Mông tại chợ Si Ma Cai

Khu bán gia súc, gia cầm tại chợ

Theo mẹ đến với chợ phiên

Đặc sắc chợ phiên
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Đông Âu không giàu và phát triển 
bằng Bắc Âu hoặc vùng Scandinavi, 
nhưng bù lại, Đông Âu không quá 
đắt đỏ và giàu truyền thống, văn 

hóa. Tôi nhận ra mình yêu Prague, thủ đô Czech, 
ngay từ lúc bước ra khỏi hầm metro, ngước lên 
nhìn những hàng dài những dãy phố cổ. Metro 
nằm ngay trạm Museum, bước vài bước là tới 
Khu New town, và thêm vài bước nữa là tới 
khách sạn tôi đặt chỗ. Những con dốc thoải, tôi 
cứ nghiến chân trên những con đường thênh 
thang gió nắng, thứ nắng cuối đông chênh chao, 
và gió, cũng rất ngọt ngào. Prague ẩn chứa 
nhiều nét quyến rũ và hấp dẫn ở góc độ lịch sử, 
kiến trúc, văn hóa và ẩm thực.

Khách sạn của tôi nằm ngay đầu đường 
Katerinska, rất gần với khu trung tâm thành 
phố. Đêm đầu tiên ở Prague, tôi cứ đi tềnh tang 
giữa bầu trời đầy sao ấy, rồi giữa tất bật những 
biển hiệu chữ Tây chữ Tàu, chợt nhận ra một 
chữ Phở thân thương mà thấy mừng vui khôn 
tả. Quán phở Việt Nam ở Prague nhiều lắm. 
Czech có nhiều người Việt sinh sống, nhưng vẫn 
không kiềm được cảm giác sung sướng khi gặp 
đồng hương giữa nơi xa lạ. Ăn phở giữa trời 
Đông Âu lạnh giá, không đậm đà và đúng vị như 
ở quê mình, nhưng vô tình, lại là những tô phở 
ngon nhất tôi từng được ăn. Tôi ăn hết cái và 
húp hết nước, cứ ăn từ từ, bao tử phải rướn hết 
sức mới chứa nổi một tô phở to ứ hự như phở ở 

Bình yên
Tiệp Khắc

Bài & ảnh: PHAN MINH TỒN - Vietcombank Tây Ninh

KHÔNG BIẾT BẮT ĐẦU TỪ LÚC NÀO, NHƯNG MỖI 
LẦN NGHĨ ĐẾN CHÂU ÂU, LỤC ĐỊA GIÀ, TÔI LẠI 
MƠ VỀ TIỆP KHẮC CŨ, CÁI TÊN ẤY ĐÃ IN ĐẬM VÀO 
TRONG TRÍ NHỚ VỚI HÌNH ẢNH QUẢNG TRƯỜNG 
CÓ ĐỒNG HỒ CON GÀ, VÀ NHỮNG VỊ TÔNG ĐỒ, THỊ 
TRẤN MÁI NGÓI ĐỎ, NHỮNG CON ĐƯỜNG, THÀNH 
CỔ VÀ PHỐ CỔ ĐẶC TRƯNG ĐÔNG ÂU. trời Tây này… Xa nhà xa mẹ, mới thấm thía hết 

được cái gốc tre ruộng lúa quê nhà đã thực sự 
ăn đậm vào xương tủy rồi. Dù có đi đâu có làm 
gì, dù ngày mai kia có dâu bể như thế nào, thì 
mình vẫn cứ là người Việt, ăn cơm Việt mẹ nấu 
vẫn là ngon nhất. Đi chưa xa chưa lâu, mà đã 
nhớ đã thèm món ăn phong vị Việt đến nhường 
nào. 

Hôm sau nữa tôi đi Karlovy Vary, một thị 
trấn nhỏ cách Prague khoảng 200 cây số. 

Karlovy Vary nằm trên núi, bao phủ bởi 
tuyết trắng xóa cuối đông. Nếu không có nhiều 
thời gian, Karlovy là một sự lựa chọn tuyệt vời 
dành cho một chuyến đi trong ngày xuất phát 
từ Prague. Xe bus tôi đi kiểu xe chất lượng cao 
chạy những tuyến cố định và ngắn. Xe sạch sẽ, 
có wifi và có phục vụ trà, cà phê, chocolate cho 
hành khách. Hai bên đường, bốn bề trắng xoá 
bởi tuyết. Lần đầu nhìn thấy tuyết, bao nhiêu 
phấn khích, bao nhiêu háo hức tôi mang ra hết... 

Tôi đến Karlovy lúc trời đã bắt đầu xỏ xiên 
nắng. Karlovy nhỏ xinh, hiền ngoan như một 
phụ nữ cô độc. Dân cư ở đây không quá đông 
đúc, phố thị nhiệm màu chỉ toàn những căn nhà 
nghiêng nghiêng theo hướng con dốc đi lên. 
Và thêm đậm đà kiến trúc châu Âu cổ. Giữa là 
một con sông, bắt qua sông là mấy nhịp cầu, hai 
bên đường là hai dãy phố với những biệt thự 
cổ, đa phần toàn là những cửa hàng sang trọng, 
những hàng thức ăn nhanh, cửa hiệu đồ cổ, và 
quán cà phê. Những dòng suối nước nóng chảy 
đâu đó giữa lòng Karlovy, và người ta thiết kế 
những vòi nước nóng lộ thiên rải rác trên trục 
đường chính. Có tổng cộng 12 vòi nước được 
đánh số thứ tự với độ nóng khác nhau, cao nhất 

tầm trên 60 độ, và thấp nhất là khoảng 30 độ. 
Nước nóng uống được, tôi thích thú nhấm nháp 
từng vị mặn nhẹ khác nhau của dòng suối nước 
nóng đó…  Những vòi nước nóng công cộng đó, 
trở thành một đặc sản, với việc bán kèm những 
chiếc cốc uống nước rất dễ thương. Bất giác 
nhớ về quê nhà, hình ảnh những chiếc lu sành 
đầy ắp nước giếng trong vắt, có cái gáo dừa vắt 
qua miệng lu… 

Và tôi cứ sải bước cho đến tận cuối con 
đường cái quan ở Karlovy, cho đến khi không 
còn ai phía trước nữa, và quay lưng lại, cũng 
chỉ mình tôi, với con đường trống trải chỉ mênh 
mông bốn bề là tuyết. Những âm thanh hoang 
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hoải, đến cả những con quạ cũng lười đáp lại 
bước chân, im lặng. Tôi đi lên đồi cao, đạp lên 
những hàng dày tuyết, và ngóng cổ nhìn xuống 
thành phố. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu mình có bạn 
đồng hành, chắc thay vì mình đi lên đồi, tạt 
ngang rẽ cua ở những chỗ hiu hắt thế này, mình 
sẽ ngồi ở quán cà phê nào đó, cười tếu táo và 
rộn rã vì những câu đùa vô tận. Đi một mình, 
vì không để buồn nên tự rướn ra tất cả những 
niềm vui. Buồn thì chắc chắn không có, nhưng 
ẩn sâu là nỗi cô đơn không gì vợi được.

Tôi bắt bus trở về thành phố. Trải qua cái 
lạnh đáng sợ khi đứng chờ xe ở bến, không có 
lò sưởi ở bến xe, tôi cứ nép mình ở những bức 
tường lạnh, kéo cao cổ áo và vùi mình trong cái 
suy nghĩ, cố lên, mỗi năm mình chỉ tận hưởng 
được cái lạnh như thế này có dăm ngày. Đường 
về nhà lưu luyến, xe vụt qua những cánh đồng 
trơn tru tuyết trắng xóa, tôi cố gắng ghi lại hết 
những cảnh tượng này, trong ánh tà dương ngại 
ngùng. Cảnh đẹp này, biết bao giờ mới bắt gặp 
lại đây?

Ngày trở về, để thêm phần kịch tính, 
Prague mưa. Tôi khổ sở kéo vali trên đường, 
cái áo phao không có tác dụng chống thấm, 
nên nước mưa âm thầm len vào trong áo, lạnh 

kinh khủng. Nhưng tôi nghĩ, 
giữa đất và trời Prague này, 
mưa cũng đáng. Để thấy một 
Prague cổ kính khép nép trong 
màn mưa mờ đục, những ngôi 
nhà hắt ánh đèn le lói giữa trời 
đêm quạnh quẽ. Tôi cứ kéo 
vali bước qua những mái nhà 
trăm năm đó, ngoái đầu lại là 
mặt nước đọng trên những vệt 
kẻ đường lam màu. 

Nơi cuối đường hầm 
metro, tôi thấy một Prague 
hiền hòa và luôn khép mình lại 
vẫy tay chào. Một trong những 
kỷ niệm đẹp và đúng đắn của 
tháng ngày lang bạt, tôi đã 
chọn đến và rời Prague của lần 
đầu tiên bước ra thế giới mới. 
Prague bình yên, ngủ ngoan 
trong những giấc mơ tôi, cho 
mãi đến giờ!

VĂN HÓA

Tôi cứ kéo vali bước qua những mái 
nhà trăm năm đó, ngoái đầu lại là mặt 
nước đọng trên những vệt kẻ đường 
lam màu. 
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