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Quý độc giả thân mến!

Vietcombank luôn xác định tầm quan trọng của một ngân hàng 
Thương mại hàng đầu Việt Nam với sự phát triển kinh tế của cả nước 
nói chung và sự phát triển của các địa phương, đầu tư tín dụng cho các 
dự án có hiệu quả nói riêng.

Trong tháng vừa qua, Vietcombank đã liên tiếp tham gia và có 
những cam kết cụ thể về hỗ trợ vốn tại một loạt Hội nghị xúc tiến đầu 
tư vào các tỉnh với sự chỉ đạo của Chính phủ: tài trợ 10.000 tỷ đồng đầu 
tư cho nông nghiệp công nghệ cao 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; tại Quảng Nam,  Vietcombank cam kết tài trợ 
cho Công ty CP Ô tô Trường Hải với hạn mức tín dụng là 10.000 tỷ đồng 
và Công ty GAS Miền trung với hạn mức tín dụng hơn 100 tỷ đồng, cùng 
nhiều tỷ đồng được trao tặng trực tiếp xây nhà cho hộ nghèo và các 
hoạt động an sinh xã hội tại các tỉnh.

Những ngày cuối tháng 4/2017, Đại hội đồng Cổ đông thường 
niên lần thứ 10 năm 2017 cũng đã thành công rực rỡ. Năm 2016, 
các chỉ số của Vietcombank đều tăng trưởng và vượt kế hoạch. Năm 
2017, Vietcombank dự định tăng vốn điều lệ thêm 3.598 tỷ đồng bằng 
phương thức phát hành cổ phần ra công chúng. Bên cạnh 5 chi nhánh 
mới và 39 phòng giao dịch mới trên toàn quốc, Vietcombank sẽ thành 
lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại NewYork (Mỹ), chi nhánh ngân 
hàng con tại Úc, Ngân hàng con 100% vốn tại Lào (đã được NHNN cấp 
phép)…

Vietcombank của chúng ta cũng thể hiện sắc nét bản sắc văn hóa 
mà chúng ta đang cùng nhau gây dựng. Hội thi Văn hóa Vietcombank 
với đỉnh điểm là đêm chung kết đã thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết của 
từng cá nhân, đơn vị, là sự hội tụ tinh hoa của từng con người đến từ 
các vùng miền khác nhau. Tất cả tạo nên một bản sắc Vietcombank với 
bề dày lịch sử, sức trẻ nhiệt huyết, luôn luôn dẫn đầu không thể trộn 
lẫn!

Cũng trong cuối tháng 4/2017, Hội nghị Cộng tác viên nội bộ 
Vietcombank đã được tổ chức tại Thủ đô Vientiane và cố đô Luang 
Prabang của Nước CHDCND Lào. Hội nghị tập trung những CTV tích 
cực cộng tác tin/bài nhất với Bản tin Chung NIỀM TIN trong năm 2016 
với các nội dung kỹ năng báo chí và khảo sát thị trường Lào.

BBT xin gửi tới Quý độc giả những thông tin hữu ích được đăng tải 
trong Bản tin Chung NIỀM TIN số 285!

Ban biên tập
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Trưởng Văn phòng đại diện 
Khu vực phía Nam; Giám đốc 
Vietcombank Trà Vinh;  và 
lãnh đạo một số Phòng/Ban 
tại Trụ sở chính tham dự.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc nhấn mạnh, sau 25 
năm tái lập, phát huy truyền 
thống cách mạng, tinh thần 
lao động cần cù, Đảng bộ, 
chính quyền và đồng bào các 
dân tộc tỉnh Trà Vinh đã nỗ 
lực vượt qua nhiều khó khăn 

thách thức, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.
Trà Vinh là một tỉnh ven biển Đồng bằng 

sông Cửu Long, có 65km bờ biển, được bao bọc 
bởi sông Tiền, sông Hậu với 2 cửa Cung Hầu 
và Định An nên rất có thế mạnh về thủy sản, 
nông nghiệp, công nghiệp và cả du lịch dịch 
vụ. Sắp tới, Chính phủ quyết định làm cầu Đại 
Ngãi tại tỉnh Trà Vinh, việc giao thương tới các 
tỉnh miền Tây và Cần Thơ sẽ rất thuận tiện. Thủ 
tướng đề nghị Trà Vinh ưu tiên nông nghiệp 
công nghệ cao; thực hiện liên kết chuỗi giá trị 
và phát triển theo tư duy cụm ngành; chú trọng 
khâu then chốt là tạo dựng những thương hiệu 
nông sản địa phương mang bản sắc Trà Vinh.

Với vị trí quan trọng là mặt tiền đắt giá của 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long hướng ra Biển 
Đông, Thủ tướng kỳ vọng Trà Vinh sẽ trở thành 
trung tâm giao thương mới mang vai trò chủ 
chốt trong tổng thể chiến lược kinh tế biển của 
miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong khuôn khổ sự kiện, khẳng định mong 
muốn đồng hành với sự phát triển bền vững 
của tỉnh Trà Vinh, ông Nghiêm Xuân Thành – 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã trao tặng số 
tiền 5 tỷ đồng của Vietcombank ủng hộ cho các 
hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tại “Hội nghị xúc tiến đầu tư – thương 
mại – du lịch tỉnh Trà Vinh 2017”, thay mặt 
Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Huỳnh Song 
Hào – Trưởng Văn phòng đại diện Khu vực phía 
Nam đã trao Hợp đồng tín dụng trị giá 80 tỷ 
đồng cho Công ty CP Thủy sản Cửu Long nhằm 
bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh 
doanh.

Sát cánh cùng
phát triển 
kinh tếTRÀ VINH

Bài & ảnh: Trần Mỹ Trang

NGÀY 23 - 24/4/2017, TẠI TỈNH TRÀ VINH ĐÃ DIỄN RA 
“LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM TÁI LẬP TỈNH TRÀ VINH”(5/1992 – 
5/2017) VÀ “HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI 
– DU LỊCH TỈNH TRÀ VINH 2017”. 

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank (hàng 2, thứ 6 từ trái sang) nhận hoa vinh danh của lãnh đạo tỉnh 
Trà Vinh đối với những đóng góp của Vietcombank cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu 
tại sự kiện

Sự kiện đã vinh dự được đón tiếp Ủy 
viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh 
đạo cấp cao nhiều Bộ, ngành, địa phương tham 
dự. Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân 
Thành – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối doanh 
nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cùng 
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TIÊU ĐIỂM

Vietcombank đã trao cam kết tài trợ 
cho Công ty CP Ô tô Trường Hải với 
hạn mức tín dụng là 10.000 tỷ đồng 
và Công ty GAS Miền trung với hạn 
mức tín dụng hơn 100 tỷ đồng.

Quảng Nam – vùng đất chiến lược 
nhiều lợi thế

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính 
trị, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và chỉ 
đạo hội nghị. Sự kiện có sự hiện diện của 
hơn 800 khách mời là Lãnh đạo các Bộ, Ban, 
Ngành Trung ương, tỉnh Quảng Nam, khách 
quốc tế, đơn vị tư vấn cùng các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước. Về phía ngành ngân 
hàng có sự tham dự của đ/c Lê Minh Hưng 
– Thống đốc NHNN và một số NHTM lớn. Về 
phía Vietcombank, tham dự hội nghị có ông 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ 
Khối doanh nghiệp TƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT; ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng 
giám đốc; cùng đại diện lãnh đạo Chi nhánh 
Vietcombank Quảng Nam, Ban KHDN Trụ sở 
chính Vietcombank.

Tại hội nghị, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, từ một tỉnh 

thuần nông, thuộc nhóm nghèo nhất nhì cả 
nước, sau 20 năm, Quảng Nam đã trở thành 
một tỉnh công nghiệp khá, nông nghiệp chỉ còn 
chiếm khoảng 5% trong cơ cấu kinh tế, tự chủ 
ngân sách và đóng góp 10% về Trung ương. 
Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1997 - 
2016 đạt 11%; hạ tầng công nghiệp, giao thông, 
đô thị được đầu tư nâng cấp. Năm 2015 - 2016, 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng trong 
top 10 của cả nước và đứng thứ 2 khu vực miền 
Trung - Tây nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, đây là hội nghị 
đầy sinh khí của sự phát triển. Quảng Nam đã 
có những bước chuyển biến đột phá. Đặc biệt, 
đây là địa phương có những tiềm năng to lớn 
cho các nhà đầu tư. Thủ tướng cho rằng, Quảng 
Nam có những giá trị độc đáo riêng và những 
yếu tố chiến lược mà nhiều nhà đầu tư không 
thể bỏ qua. Đó là những thuận lợi về giao thông 
với sân bay cảng biển hai đầu, cơ sở hạ tầng và 
nhiều tài nguyên giá trị khác về văn hóa.

Tại hội nghị này, Thủ tướng cho biết Chính 
phủ cam kết giữ ổn định kinh tế vĩ mô, giảm 
thiểu tối đa lạm phát; cam kết giữ môi trường 
hòa bình, hữu nghị với tất cả các nước, có hệ 
thống pháp luật minh bạch để tạo môi trường 
kinh doanh tốt, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Tiếp đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp 
Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư, thỏa thuận nghiên cứu đầu tư 
và ký Thỏa thuận đầu tư chiến lược phát triển 
những lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh Quảng 
Nam cho 33 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng 
ký đạt gần 16 tỷ USD. 

Bài & ảnh: BÙI DUY TRINH - TSC

SÁNG NGÀY 26/3/2017, UBND TỈNH QUẢNG NAM CHỦ 
TRÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG 
NAM NĂM 2017. HỘI NGHỊ NHẰM GIỚI THIỆU NHỮNG 
TIỀM NĂNG, LỢI THẾ, LĨNH VỰC ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU 
TƯ VÀ CÁC DỰ ÁN CỤ THỂ CỦA TỈNH, ĐỒNG THỜI, LÃNH 
ĐẠO TỈNH CŨNG LẮNG NGHE NHỮNG CHIA SẺ KIẾN 
NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ.

Vietcombank đồng hành cùng 
doanh nghiệp của tỉnh

Với tinh thần đồng hành cùng chính quyền 
và doanh nghiệp Quảng Nam trong hoạt động 
xúc tiến đầu tư, tại hội nghị, 6 NHTM đã cam kết 
tài trợ hơn 26 ngàn tỷ đồng cho 10 dự án phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh, tập trung chủ yếu 
vào các lĩnh vực trọng điểm như du lịch, dịch 
vụ, cơ sở hạ tầng, phát triển Khu công nghiệp, 
nông nghiệp công nghệ cao, bệnh viện. Đặc biệt, 
Vietcombank đã trao cam kết tài trợ cho Công 
ty CP Ô tô Trường Hải với hạn mức tín dụng là 
10.000 tỷ đồng và Công ty GAS Miền trung với 
hạn mức tín dụng hơn 100 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã tham dự Lễ 
khởi công nhà máy sản xuất ô tô Thaco Mazda, 
do Công ty CP Ô tô Trường Hải tổ chức tại Khu 
kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh 
Quảng Nam với tổng mức đầu tư khoảng hơn 
12.000 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT tham dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Quảng Nam:

Đồng hành cùng sự

phát triển của 
tỉnh

Chủ tịch HĐQT Vietcombank (hàng đầu, thứ 4 từ trái sang) tại Hội nghị

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao sự phát 
triển, đóng góp của Trường Hải đối với tỉnh 
Quảng Nam và ngành công nghiệp lắp ráp, sản 
xuất ô tô của Việt Nam nói chung. Sau hơn 14 
năm xây dựng và phát triển, Thaco Trường Hải 
đã khẳng định tên tuổi và sự đóng góp của mình 
vào quá trình phát triển kinh tế của địa phương 
cũng như toàn quốc. Thủ tướng cũng kỳ vọng 
Thaco Trường Hải tiếp tục phát huy sự năng 
động, sáng tạo để không chỉ nâng dần tỷ lệ nội 
địa hoá mà tiến tới sản xuất một sản phẩm ô tô 
hoàn chỉnh tại Việt Nam, xây dựng nên thương 
hiệu ô tô Việt Nam. 

Vietcombank đã đồng hành cùng Trường 
Hải Thaco từ những ngày đầu thành lập, vượt 
qua bao thử thách, khó khăn để hợp tác, hỗ 
trợ xây dựng Trường Hải Thaco từ một doanh 
nghiệp tư nhân nhỏ bé trở thành một trong 
những cánh chim đầu đàn của ngành công 
nghiệp ô tô Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị
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Thái Bình là tỉnh đồng bằng ven biển phía Nam 
Đồng bằng Sông Hồng, cận kề với khu vực 
tăng trưởng kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hải 
Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội). Với diện tích tự 

nhiên là 1.546,54km2, bờ biển dài 56,2km, Thái 
Bình đang là điểm đến cho các nhà đầu tư, đặc biệt 
là đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tỉnh Thái Bình đã 
có cách làm mới khi thuê đất nông nghiệp của 
nông dân để xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông 
nghiệp, doanh nghiệp có mặt bằng, nông dân được 
chia lợi tức và được đào tạo trở thành “công nhân 
nông nghiệp”. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt kêu 
gọi sự chung tay của “năm nhà” là Nhà nước, Nhà 
đầu tư, Nhà nông, Nhà khoa học và Nhà băng để 
đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tỉnh Thái Bình 
nói riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt, Thủ 

Chung tay phát triển

tỉnh 
Thái Bình

nông nghiệp 
nông thôn

Bài & ảnh: LÊ HỒNG QUANG

NGÀY 8/4/2017, TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI 
BÌNH ĐÃ DIỄN RA HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO 
NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN (NNNT) TỈNH THÁI BÌNH. 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (ngoài cùng bên trái) trao tặng 4 tỷ đồng xây 
dựng 80 căn nhà cho hộ nghèo tỉnh Thái Bình

tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của Nhà 
băng là NHNN và các NHTM.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, cùng 
với việc tiếp tục đầu tư tín dụng cho các dự 
án có hiệu quả về phát triển nông nghiệp nói 
chung, Vietcombank đã đăng ký gói tài trợ 10 
nghìn tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp công 
nghệ cao 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. Tại Hội nghị lần này, Vietcombank đã trao 
quyết định tài trợ vốn cho 2 dự án phát triển 
trong lĩnh vực nông nghiệp trong tỉnh.

Ngoài tài trợ cho các dự án, doanh nghiệp 
đầu tư, Vietcombank còn góp sức vào hoạt động 
an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng 
đời sống cộng đồng tại các địa phương. Tại Hội 
nghị, đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã 
trao tặng 4 tỷ đồng xây dựng 80 căn nhà cho hộ 
nghèo của tỉnh Thái Bình.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào NNNT tỉnh 
Thái Bình với định hướng phát triển mạnh 
đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, chú trọng 
đến nông nghiệp công nghệ cao. Các doanh 
nghiệp tham dự Hội nghị bày tỏ niềm tin và 
nguyện vọng tới Thủ tướng Chính phủ, tới các 
Bộ, Ngành trong việc xây dựng các quy định về 
tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nông nghiệp, 
về cải tổ thủ tục hành chính, về chính sách tiêu 
thụ sản phẩm và ưu đãi cho nông nghiệp công 
nghệ cao để hướng tới một nền nông nghiệp 
Việt Nam thực sự phát triển, sánh tầm quốc tế 
trong thời gian không xa.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng giám đốc Vietcombank (ngoài 
cùng bên phải) trao quyết định tài trợ vốn cho 2 doanh nghiệp tỉnh 

Thái Bình

Theo đó, ngày 28/3/2017, Chủ 
tịch HĐQT đã làm việc với ông 
Cho Yong-Byoung - Chủ tịch 
HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

Ngân hàng Shinhan. Tại buổi họp, 
ông Cho Yong - Byoung đánh giá 
Vietcombank là một trong những 
đối tác quan trọng nhất của Shinhan 
tại Việt Nam và mong muốn mở 
rộng hợp tác giữa hai ngân hàng 
trên nhiều lĩnh vực như tiền gửi, tài 
trợ thương mại, thanh toán…

Chủ tịch HĐQT làm việc với lãnh đạo cấp 
cao của Shinhan Bank và UOB Bank:

Thắt chặt, tăng cường 
quan hệ hợp tác song phương

TỪ 28-30/3, TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
THỰC ĐỊA CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT ALM/FTP/MPA, ÔNG 
NGHIÊM XUÂN THÀNH - CHỦ TỊCH HĐQT VIETCOMBANK DẪN 
ĐẦU ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA VIETCOMBANK THĂM VÀ LÀM VIỆC 
VỚI LÃNH ĐẠO CẤP CAO CỦA NGÂN HÀNG SHINHAN (HÀN 
QUỐC) VÀ UOB (SINGAPORE). 

Đoàn công tác Vietcombank trong buổi làm việc với Ngân hàng Shinhan

Bài & ảnh: HOÀNG DIỄM THÙY

buổi họp cấp cao nhằm tăng cường 
phát triển mối quan hệ hợp tác song 
phương, phát huy tối đa tiềm năng 
và vị thế của hai ngân hàng.

Tiếp đó, ngày 30/3/2017, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank đã làm 
việc với ông Lee Wai Fai - Giám đốc 
Tài chính Ngân hàng UOB. Ông Lee 
Wai Fai đã chia sẻ về mô hình hoạt 
động, kinh nghiệm xây dựng và phát 
triển phương pháp luận, áp dụng hệ 
thống phân tích lợi nhuận đa chiều 
MPA tại UOB, quy trình xây dựng 
chiến lược, kế hoạch tài chính và áp 
dụng Basel II.

Ông Nghiêm Xuân Thành khẳng 
định mối quan hệ lâu dài giữa 2 
ngân hàng, đánh giá cao những chia 
sẻ quý báu của ShinhanBank đối 
với công tác quản trị tài sản nợ có 
(ALM) và điều chuyển vốn nội bộ 
(FTP) với nhiều khía cạnh từ cơ cấu 
tổ chức và quản trị, phương pháp 
luận quản lý, mô hình đo lường rủi 
ro ALM, đầu tư và phát triển hệ 
thống ALM/FTP. Đại diện hai bên 
mong muốn tiếp tục tổ chức các 

Ông Nghiêm Xuân Thành gửi 
lời chúc mừng UBO về việc mới đây 
UBO đã được NHNN Việt Nam chấp 
thuận chủ trương thành lập ngân 
hàng con 100% vốn nước ngoài tại 
Việt Nam. UOB ghi nhận vị thế của 
Vietcombank tại thị trường Việt 
Nam và bày tỏ mong muốn về việc 
mở rộng hợp tác. Hai bên thống 
nhất có thêm các buổi gặp gỡ, đặc 
biệt nhân dịp Hội nghị Hiệp hội 
Ngân hàng Việt Nam được tổ chức 
vào tháng 5/2017.

Chuyến công tác đã góp phần 
củng cố, tăng cường mối quan hệ 
của Vietcombank với các ngân hàng 
hàng đầu Hàn Quốc và Singapore, 
tiếp tục khẳng định vị thế, hình ảnh 
cũng như uy tín của Vietcombank tại 
khu vực và quốc tế.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao quà lưu 
niệm cho lãnh đạo ngân hàng UOB
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Kết thúc năm 2016, Vietcombank có tổng 
tài sản đạt 787.907 tỷ đồng, tăng 17% so với 
năm trước và vượt 3% so với kế hoạch. Cho 
vay khách hàng tăng trưởng 19% đạt 460.808 
tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 
25% đạt 8.523 tỷ đồng, đứng thứ hai trong 
toàn hệ thống. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,79% 
xuống 1,46%. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2016 là 8%. 
Năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch tổng tài 
sản tăng 11% lên mức 874.577 tỷ đồng. Tăng 
trưởng dư nợ tín dụng ở mức 15%, tương 
đương 547.133 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 
14%, lên 684.841 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận 
tăng 8% so với năm trước, đạt 9.200 tỷ đồng. 
Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%, tỷ lệ cổ tức 
8%, không đổi so với năm 2016.

Ông Nghiêm Xuân Thành cho biết, năm 
nay Vietcombank sẽ tiếp tục tập trung nâng 
cao năng lực tài chính, thực hiện đồng bộ các 
giải pháp tăng vốn, đảm bảo nguồn vốn cho 
phát triển kinh doanh và tuân thủ tỷ lệ an 
toàn, hướng tới tuân thủ Basel II; tiếp tục thực 
hiện các thủ tục theo quy định để triển khai 
phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn; gia tăng 
hiệu quả kinh doanh, cơ cấu danh mục tài sản 
nợ - có, nâng cao chất lượng tài sản và xử lý 
nợ xấu,… Vietcombank cũng sẽ thành lập 5 chi 
nhánh mới và 39 phòng giao dịch trên toàn 
quốc trên cơ sở phê duyệt của NHNN. Bên cạnh 
đó còn triển khai thành lập Văn phòng đại diện 
Vietcombank tại NewYork (Mỹ), chi nhánh ngân 

hàng con tại Úc, Ngân hàng con 100% vốn tại 
Lào (đã được NHNN cấp phép), Công ty kiều 
hối, Công ty tín dụng tiêu dùng và Công ty AMC; 
Triển khai thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt 
tập trung tại Hà Nội. 

Tiếp tục tăng vốn điều lệ, nâng cao 
năng lực cạnh tranh

Năm 2017, Vietcombank dự định tăng vốn 
điều lệ thêm 3.598 tỷ đồng bằng phương thức 
phát hành cổ phần ra công chúng và chào bán 
riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư có năng lực 
tài chính. Số lượng cổ phần chào bán tối đa là 
359,8 triệu cổ phiếu (tương đương 10% số cổ 
phần hiện tại). Mục tiêu chính của việc tăng 
vốn lần này là nhằm nâng cao vị thế và năng lực 
cạnh tranh, góp phần đảm bảo mức độ đủ vốn 
theo yêu cầu của Basel II. Đây cũng là một bước 
chuẩn bị cho khả năng M&A khi điều kiện cho 
phép.

Đại hội đã bầu bổ sung 3 thành viên Hội 
đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm ông 
Eiji Sasaki (Giám đốc phụ trách kinh doanh 
khu vực châu Á) của Mizuho thay thế cho ông 
Yutaka Abe theo đề xuất của đối tác chiến lược 
là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản; ông Nguyễn Mỹ 
Hào - Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch và 
ông Phạm Anh Tuấn - Trưởng ban Hiện đại hóa 
công nghệ của ngân hàng Vietcombank với số 
phiếu nhất trí cao trên 97%.

Cũng tại đại hội, Ban lãnh đạo Vietcombank 
đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay 
quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như: 
cổ phần tại 4 ngân hàng thương mại và 1 công 
ty tài chính, thu hồi nợ xấu, lợi nhuận, phát 
hành cổ phiếu, hỗ trợ ngân hàng yếu kém, đầu 
tư vào công nghệ thông tin… Thông qua phần 
trả lời, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã cung 
cấp đầy đủ các thông tin về những hoạt động 
Vietcombank đã triển khai cũng như những kế 
hoạch của Vietcombank trong thời gian tới và 
chia sẻ kỳ vọng vào kết quả rất khả quan trong 
năm 2017.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, 
ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 10 năm 2017 đã 
kết thúc và thành công tốt đẹp khi các báo cáo 
và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần 
như tuyệt đối.

Tiếp tục nâng cao
Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 10 năm 2017:

năng lực tài chính
Bài & ảnh: Phan Đức Nam

NGÀY 28/4/2017, TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA, HÀ NỘI, NGÂN 
HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) ĐÃ TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) THƯỜNG NIÊN LẦN 
THỨ 10 NĂM 2017 VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA HÀNG TRĂM CÁ NHÂN ĐẠI DIỆN 
CHO CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG LÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
HIỆN ĐANG SỞ HỮU CỔ PHIẾU VIETCOMBANK. 

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa 
gồm ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch 
HĐQT – Chủ tọa; ông Phạm Quang Dũng 
– Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc – Ủy viên; ông Đoàn Thái Sơn - Vụ Trưởng 
Vụ Pháp chế NHNN – được NHNN cử đại diện 
30% vốn Nhà nước tham dự và biểu quyết tại 
ĐHĐCĐ lần thứ 10  - Ủy viên; bà Lê Thị Hoa – 
Thành viên HĐQT - Ủy viên.

Nhiều kế hoạch phát triển ngân hàng 
trong năm 2017

Tại Đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ 
tịch HĐQT đã trình bày báo cáo của HĐQT về 
hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017. 
Ông Phạm Quang Dũng trình bày báo cáo của 
Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 
năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 
2017.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank báo cáo trước ĐHĐCĐ 

Vietcombank lần thứ 10

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, 
Tổng giám đốc Vietcombank báo cáo trước 

ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 10

Ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank trả lời các câu hỏi của cổ đông
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05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và 
học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
cho đảng viên trong Đảng bộ. Sau khóa học, 
đảng viên viết bài thu hoạch về nhận thức của 
từng đồng chí trong việc học tập Chỉ thị 05 và 
Nghị quyết TW4 (khóa XII). 

Việc học tập giúp cho đảng viên nhận thức 
sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn 
của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Bác thành công việc tự giác, 
thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng 
trong từng đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, 
tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, 
nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng 
lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú 
trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán 
bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, phô 
trương, hình thức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đã đưa việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan 
trọng trong chương trình, kế hoạch hành động 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 
Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Vietcombank lần thứ III và nghị quyết đại 
hội đảng bộ cấp mình; gắn kết chặt chẽ việc 
thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII, các Nghị quyết của Trung 
ương và của ĐUK về xây dựng Đảng. 

Căn cứ nội dung chuyên đề toàn khóa, hàng 
năm của Trung ương, Đảng ủy Vietcombank xây 
dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm về học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc 
cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện với yêu 
cầu gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị 
quyết Trung ương, của Đảng ủy cấp trên về xây 
dựng Đảng.

Về công tác thông tin tuyên truyền: cấp ủy 
các cấp, tạp chí, trang tin điện tử, bản tin nội bộ 
xây dựng, đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, 
đảng viên và người lao động về các nội dung cơ 
bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, về kết quả thực hiện Chỉ thị 05, về gương 
“người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình 
tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Nhiệm vụ trong thời gian tới
Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, 

trong thời gian tới, các cấp ủy đảng tiếp tục 
lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ sau:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt 
thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị, 
gắn với tiếp tục thực hiện Quy định 101-QĐ/
TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) 
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp 
và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự 
chuyển hóa" trong nội bộ.

Chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, 
xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các 
điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen 
thưởng; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh 
hình thức, cách làm qua loa.

Tích cực tuyên truyền, giáo dục tinh thần 
tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo 
đức, lối sống cho mỗi cán bộ, đảng viên, người 
lao động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. Tích cực điều chỉnh, tự điều chỉnh những 
vấn đề về đạo đức cá nhân... đưa việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh trở thành việc làm thường xuyên và nhu 
cầu cần thiết của mỗi tập thể, mỗi cá nhân cán 
bộ, đảng viên, người lao động.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực 
hiện, kịp thời phát hiện và khắc phục những 
hạn chế, khuyết điểm, yếu kém.

Đảng bộ triển khai “Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:
Góp phần xây dựng Đảng bộ

trong sạch, vững mạnh
Bài: HOÀNG THÁI HÙNG – VP Đảng Đoàn

NGAY SAU KHI CÓ CÁC CHỈ THỊ, KẾ HOẠCH CỦA 
TRUNG ƯƠNG, ĐUK HƯỚNG DẪN VIỆC TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH 
TRỊ 2016 “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ 
TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”, 
ĐẢNG ỦY NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT 
NAM (VIETCOMBANK) ĐÃ NHANH CHÓNG TRIỂN 
KHAI VIỆC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN.

Triển khai các hành động cụ thể thực 
hiện chỉ thị 05-CT/TW 

Ngày 30/11/2016, Đảng ủy Vietcombank đã 
cử các cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các Ban xây dựng 
đảng tham gia Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-
CT/TW do ĐUK tổ chức. Nằm trong chương trình 
toàn khóa, ngày 10/1/2017, Đảng ủy Vietcombank 
đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐU để triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW từ nay đến năm 
2021; Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 3/3/2017 về 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 
2017. Ngày 21/1/2017, Đảng bộ Vietcombank đã 
tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 

Tích cực tuyên truyền, giáo dục tinh 
thần tự giác trong việc rèn luyện và 
tu dưỡng đạo đức, lối sống cho mỗi 
cán bộ, đảng viên, người lao động làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ảnh: Vietcombank
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TIÊU ĐIỂM

Khởi đầu chương trình, sáng ngày 
15/04/2017, đoàn dâng hương tại 
Bến cảng Nhà Rồng, nơi Bác Hồ đã 
bắt đầu chặng hành trình bôn ba tìm 

đường cứu nước. Tại đây, Đoàn đã lắng nghe 
giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Người 
cũng như những kỷ niệm mà Người đã trải 
qua. Tiếp theo, Đoàn đến thăm Khu di tích lịch 
sử Địa đạo Củ Chi; dâng hương tại Đền tưởng 
niệm Bến Dược - Củ Chi, nơi tưởng niệm các 
anh hùng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam Việt Nam trong Chiến tranh Đông 
Dương và Chiến tranh Việt Nam. Tại đây, Đoàn 
đã trao tặng quà tri ân cho 20 gia đình chính 
sách, gia đình có công với cách mạng cũng như 
Ban quản lý Đền Bến Dược.

Ngày 16/4, Đoàn tiếp tục chuyến đi tới các 
địa danh lịch sử Cách mạng tại tỉnh Tây Ninh. 

Tại đây, Đảng bộ Vietcombank vinh dự nhận 
được sự đón tiếp nồng ấm và đồng hành trong 
cả chuyến hành trình của các đồng chí Lãnh 
đạo cấp cao tại địa phương như: đ/c Trần Lưu 
Quang - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Tây Ninh; đ/c Nguyễn Minh Tân - Phó Bí thư 
thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh; đ/c Phạm Văn 
Tân - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 
và các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Tây Ninh.  

Đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh 
hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên và 
thăm Khu di tích Trung ương Cục miền Nam. 
Đoàn cũng đã trao tặng Ban quản lý Khu di tích 
và 20 hộ gia đình chính sách của huyện Tân 
Biên các phần quà tri ân đầy ý nghĩa. Tại Khu di 
tích Trung ương Cục Miền Nam, Đoàn đã dâng 

Đảng bộ TSC với chương trình “Hành trình về nguồn”: 

Chuyến đi
Ý NGHĨA & BỔ ÍCH

Bài & ảnh: ĐẶNG THÀNH

TỪ 15 - 16/4/2017, ĐẢNG BỘ TRỤ SỞ CHÍNH (TSC) 
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 
(VIETCOMBANK) PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC 
TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 
“HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN” DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ CẤP 
ỦY TẠI VIETCOMBANK.

hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham 
quan khu truyền thống lịch sử; nghe thuyết 
minh về các trận chiến ác liệt tại chiến trường; 
thăm nơi ở và làm việc của cố Tổng Bí thư 
Nguyễn Văn Linh…

Chương trình “Hành trình về nguồn” là hoạt 
động thường niên nhằm giáo dục chính trị, 
tư tưởng, tinh thần yêu nước, nâng cao nhận 
thức chính trị cho cán bộ đảng viên. Chuyến 
đi không chỉ hưởng ứng tinh thần “Uống nước 
nhớ nguồn” mà còn thật sự mang lại những cảm 
nhận khó quên cho các thành viên trong đoàn. 
Đây thực sự là một hành trình bổ ích, khơi dậy 
tinh thần đoàn kết, niềm tự hào – tự tôn dân tộc 
và tạo được nhiều tình cảm tốt đẹp cho không 
chỉ các đại biểu của đoàn mà cho cả nhân dân, 
cán bộ địa phương nơi Đoàn đi qua.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Vietcombank chụp ảnh lưu niệm tại Bến cảng Nhà Rồng

Đồng chí Nguyễn Danh Lương - Bí thư Đảng ủy TSC phát biểu/chúc sức khỏe 
các gia đình chính sách, TBLS tại Đền tưởng niệm Bến Dược - Củ Chi

Đoàn đại biểu Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ tại Khu 
tưởng niệm liệt sỹ Đền Bến Dược

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - UV BCH Đảng bộ Khối DN TW, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank tặng quà các gia đình chính sách, TBLS của 

huyện Tân Biên tại nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên

Đ/c Nghiêm Xuân Thành (bên phải) và đ/c Phạm Văn Tân - Phó Bí thư, 
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (áo trắng) cùng đ/c Đào Minh Tuấn dâng 

hương tưởng niệm các liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Nhà trưng bày Khu di tích lịch sử văn hóa 
của Trung ương Cục Miền Nam
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Bài & ảnh: ĐỨC NAM

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Dung 
-  Phó Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh ghi 
nhận những đóng góp tích cực của các tổ chức 
cơ sở Đảng Vietcombank trong thời gian vừa 

qua đối với ngành ngân hàng thành phố và Thành 
ủy Tp. Hồ Chí Minh. Các tổ chức Đảng Vietcombank 
đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy 
định của Điều lệ Đảng, tuân thủ sự chỉ đạo của cấp 
ủy cấp trên.  Đ/c Phó Bí thư Thành ủy chúc các tổ 
chức đảng Vietcombank được chuyển giao về Đảng 
bộ Vietcombank tiếp tục phát huy những thành tích 
đã đạt được, luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất 
trong cấp ủy, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
chính trị năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy 
Khối doanh nghiệp TW bày tỏ mong muốn các tổ 
chức cơ sở Đảng Vietcombank trực thuộc Đảng 
ủy Khối Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh sau khi được 
chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ Vietcombank 
sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được 
trong thời gian qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được Ban lãnh đạo Vietcombank giao phó.

Thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo 
Vietcombank và các tổ chức Đảng được chuyển 
giao, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã cảm 
ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy Tp. Hồ 
Chí Minh, Đảng ủy khối Ngân hàng Tp. Hồ Chí 
Minh để các Đảng bộ, Chi bộ được chuyển giao 
về Đảng bộ Vietcombank hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành cho 
biết: “Việc chuyển giao 17 tổ chức Đảng với 598 
đảng viên lần này có ý nghĩa quan trọng, đảm 
bảo sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt và kịp 
thời trong hoạt động Đảng bộ Vietcombank, 
nhằm phát huy hiệu quả kinh doanh, thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”. 

“Sau khi các tổ chức Đảng được chuyển 
giao về Đảng bộ Vietcombank, việc phối hợp 
giữa Đảng ủy Vietcombank với Thành ủy 
Tp. Hồ Chí Minh sẽ vẫn tiếp tục được thực hiện 
và gắn kết chặt chẽ thông qua quy chế phối hợp 
để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác 
Đảng của hệ thống Vietcombank nói riêng cũng 
như giữa 2 cơ quan Đảng, nhằm đưa hoạt động 
kinh doanh của các Chi nhánh Vietcombank 
trên địa bàn tiếp tục phát triển, qua đó đóng 
góp thiết thực, hiệu quả vào quá trình phát 
triển kinh tế xã hội của Tp. Hồ Chí Minh” – đồng 
chí Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Đảng bộ tiếp nhận 17 tổ chức Đảng các chi nhánh 
trên địa bàn TP. HCM: 

Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt 
và kịp thời
CHIỀU NGÀY 5/4/2017, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH 
VIETCOMBANK TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ DIỄN RA “LỄ 
CHUYỂN GIAO 17 TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN 
THUỘC ĐẢNG ỦY KHỐI NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH VỀ 
TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK”.

Lãnh đạo Thành ủy, Đảng ủy khối DNTW, Đảng ủy Khối Ngân hàng Tp. HCM cùng Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank chụp hình lưu niệm với 17 tổ chức Đảng được chuyển giao

TIÊU ĐIỂM

Bài: QUỲNH ANH

Bài & ảnh: LÊ HỒNG QUANG – ĐÀO NGUYỄN TẤN PHÁT

Từ 10 - 19/4/2017, tại TSC Vietcombank, Trụ sở 
Vietcombank TP.HCM và Hội trường Khách sạn Mekong 
(Tiền Giang) đã diễn ra 7 Hội nghị chỉ đạo hoạt động 
kinh doanh Quý I/2017 các chi nhánh thuộc 7 khu vực: 

Hà Nội, Bắc và Trung Trung bộ, Miền Bắc, TP.HCM, Tây Nam bộ, 
Đông Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Chỉ đạo tại Hội nghị có: ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư 
Đảng ủy, Tổng giám đốc; các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, 
Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực phía 
Nam, lãnh đạo các phòng/ban TSC cùng các Giám đốc, Phó Giám 
đốc các chi nhánh Vietcombank tại 7 khu vực. 

Tại các Hội nghị, Ban lãnh đạo Vietcombank đã đánh giá tình 
hình kinh tế xã hội và tổng quan hoạt động của Vietcombank tại 
các khu vực trong 3 tháng đầu năm 2017. Các Hội nghị đã đánh 
giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý 
I/2017 của từng chi nhánh trên các mặt hoạt động: huy động 
vốn, tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng, xử lý thu hồi nợ 
xấu, thu nợ ngoại bảng, tài trợ thương mại, phát hành và thanh 
toán thẻ cùng các dịch vụ bán lẻ, kinh doanh ngoại tệ, công tác 
phát triển khách hàng mới, lợi nhuận, xây dựng cơ bản…

Qua tình hình thực hiện kế hoạch của các chi nhánh, Ban lãnh 
đạo đã đôn đốc, chỉ đạo giải quyết các công việc còn tồn tại, chưa 
hoàn thành theo kế hoạch quý I/2017; Chỉ đạo phương hướng, 
nhiệm vụ hoạt động kinh doanh quý II/2017; Giải quyết, tháo gỡ 
các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của các chi nhánh 
để hoàn thành những kế hoạch ngắn – trung - dài hạn trên tinh 
thần quyết tâm cao, đoàn kết đồng lòng thực hiện thắng lợi kế 
hoạch kinh doanh.

Trong báo cáo, Moody’s tiếp tục 
đưa ra những nhận xét tích cực về 
Vietcombank như: chất lượng tài sản 
tốt nhất trong các ngân hàng tại Việt 

Nam; khả năng sinh lời được cải thiện do 
NIM được cải thiện và xu hướng đa dạng 
hóa thu nhập ngoài lãi…

Moody’s giữ nguyên kết quả xếp hạng 
tín nhiệm của Vietcombank như tại kỳ đánh 
giá tháng 7/2016, trên các khía cạnh chính: 
Định hạng nhà phát hành nội tệ/ngoại tệ dài 
hạn (B1); Định hạng tiền gửi nội tệ dài hạn 
(B1); Định hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn 
(B2); Đánh giá rủi ro cơ sở (b2); Đánh giá 
rủi ro cơ sở điều chỉnh (b2); triển vọng ổn 
định. Mặc dù tiếp tục đánh giá triển vọng ổn 
định, nhưng Moody’s cũng chỉ ra thách thức 
lớn đối với Vietcombank đó là nhu cầu vốn 
cho tăng trưởng. 

Hội nghị Chỉ đạo 
Hoạt động kinh doanh 
7 khu vực Quý I/2017

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành và Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng chỉ đạo Hội nghị 
tại khu vực Hà Nội.

Moody’s đánh giá 
Vietcombank có 
chất lượng tài sản

trong các ngân 
hàng tại Việt Nam

tốt nhất

Ảnh: Vietcombank
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TIÊU ĐIỂM

“T
ổ chức xếp hạng tín nhiệm 
Moody’s mới đây cũng đã chính 
thức công bố báo cáo xếp hạng 
tín nhiệm Vietcombank với đánh 
giá là ngân hàng có chất lượng 

tài sản tốt nhất trong các tổ chức tín dụng tại 
thị trường Việt Nam. Cổ phiếu Vietcombank 
cũng luôn duy trì mức giá cao nhất ngành. 
Chúng tôi cho rằng, niềm tin của Chính phủ, 
Ngân hàng Nhà nước cũng như thị trường đối 
với Vietcombank là hoàn toàn có cơ sở, và đấy 
là động lực để Vietcombank không ngừng tăng 
tốc, bứt phá, tiếp tục chinh phục những đỉnh 
cao mới”. Đó là trao đổi của ông Nguyễn Mạnh 
Hùng - Ủy viên HĐQT Vietcombank với Báo Đầu 
tư đăng trên Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng số 
ra mới đây. Chung NIỀM TIN xin giới thiệu toàn 
văn bài phỏng vấn này.

PV: So sánh ở mặt bằng chung các ngân 
hàng đang hoạt động tại Việt Nam, dường như 
Vietcombank đang sở hữu những điều tốt nhất: 
quy mô lớn, hiệu quả hoạt động tốt, thương hiệu 
tốt và đà tăng trưởng duy trì ở mức cao vài năm 
trở lại đây. Ông có thực sự hài lòng với những 
kết quả đó?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Lịch sử trên 50 
năm đã tạo dựng cho Vietcombank một nền 
tảng tốt và sự phát triển ổn định trong thời gian 
dài. Bởi vậy, ngay cả khi thị trường tài chính 
khu vực và quốc tế có những biến động hoặc 
khủng hoảng, Vietcombank vẫn duy trì được 
hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng cần 
thiết, tạo đà cho bước phát triển mang tính bứt 
phá. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, đặc biệt 
là từ năm 2013 với dấu mốc kỷ niệm sự kiện 
50 năm thành lập, ra mắt hệ thống nhận diện 
thương hiệu mới, Vietcombank đã có sự thay 
đổi toàn diện cả về hình ảnh và chất lượng hoạt 
động, ngân hàng đã từng bước thực hiện nhiều 
dự án chuyển đổi mang tính chất bước ngoặt để 
tiến dần đến các chuẩn mực quốc tế, hoạt động 
kinh doanh có nhiều bứt phá, liên tiếp chinh 
phục những đỉnh cao, tạo ra nhiều khác biệt và 
dấu ấn riêng để khẳng định vị thế dẫn đầu thị 
trường của mình. 

Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh quyết liệt 
và những biến đổi khôn lường của thị trường 
không cho phép chúng tôi hài lòng với chính 
mình. Luôn luôn phải đặt ra những mục tiêu 
cao hơn để nỗ lực chinh phục.

Quan điểm chỉ đạo điều hành nhất quán, 
phương châm hành động rõ ràng, bên cạnh 
đó là sự đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết nhất trí 
cao được lan tỏa từ Ban lãnh đạo đến toàn thể 
CBNV, từ Trụ sở chính đến chi nhánh là niềm tin 
vững chắc cho chúng tôi quyết tâm thực hiện 
được mục tiêu đã đề ra đến năm 2020 là phát 
triển trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, một 
trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn 
nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ 
quốc tế tốt nhất.

PV: Như vậy, Vietcombank còn có những đích 
lớn hơn để phấn đấu? Một tầm nhìn khu vực có 
trong suy nghĩ của ông và đã có sự chuẩn bị từ 
các cấp thấp nhất của ngân hàng? 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Từ năm 2012, 
với quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng 
tại Việt Nam, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà 
nước đã kỳ vọng và mong muốn xây dựng 
Vietcombank trở thành ngân hàng có quy mô, 
năng lực đủ sức cạnh tranh với các ngân hàng 
trong khu vực. Thống đốc NHNN cũng đã đặt 
niềm tin, giao nhiệm vụ cho Vietcombank phát 
triển trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam để dẫn 
dắt chung cho hệ thống.

Nhiệm vụ này đã được Vietcombank cụ thể 
hóa trong chương trình hành động của mình 
hàng năm cũng như để đạt được mục tiêu dài 
hạn đến năm 2020. Hoạt động truyền thông 
nội bộ của Vietcombank đã được phát huy hết 
sức hiệu quả để mỗi cán bộ, nhân viên trong 
hệ thống hiểu được mục tiêu chung, biết được 
công việc cụ thể của mình, thấy được vai trò và 
trách nhiệm với mục tiêu chung của ngân hàng 
từ đó không ngừng sáng tạo, cống hiến để nâng 
cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc. 
Chính điều đó đã mang lại sức mạnh tổng thể, 
đưa Vietcombank liên tiếp chinh phục các đỉnh 
cao trong những năm gần đây, trong đó kỷ lục 
về lợi nhuận là đặc biệt ấn tượng.

Vietcombank hiện là ngân hàng đầu tiên 
xử lý xong dư nợ xấu tại VAMC trước thời hạn 
3 năm và đã hoàn thành giai đoạn tái cơ cấu 
về 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. Tổ chức 
xếp hạng tín nhiệm Moody’s mới đây cũng đã 
chính thức công bố báo cáo xếp hạng tín nhiệm 
Vietcombank với đánh giá là ngân hàng có 
chất lượng tài sản tốt nhất trong các tổ chức 

Luôn đặt ra

để
mục tiêu cao hơn

chinh phục
Bài: LÊ TRÍ DŨNG - ảnh: QHCC

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT Vietcombank

16 17CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 285 - THÁNG 5/2017 SỐ 285 - THÁNG 5/2017 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



tín dụng tại thị trường Việt Nam. Cổ phiếu 
Vietcombank cũng luôn duy trì mức giá cao 
nhất ngành. Chúng tôi cho rằng, niềm tin của 
Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng như thị 
trường đối với Vietcombank là hoàn toàn có cơ 
sở, và đấy là động lực để Vietcombank không 
ngừng tăng tốc, bứt phá, tiếp tục chinh phục 
những đỉnh cao mới.

Chúng tôi cũng đang xúc tiến thành lập một 
số chi nhánh, văn phòng đại diện tại nước ngoài 
và một số Công ty kinh doanh chuyên biệt trong 
thời gian tới đây.  

PV: Đi sâu vào chi tiết, khối doanh nghiệp 
mà nhà nước giữ cổ phần chi phối, trong đó, các 
ngân hàng sau quá trình tái cấu trúc vừa qua 
đã có sự thay đổi đáng kể, tuy nhiên không thể 
nói là đã hết những hạn chế. Theo ông, những 
giải pháp nào cần đặt ra trong thời gian tới để 
có thể đưa các ngân hàng lên một tầm cao mới 
hơn (như giảm thêm nữa tỷ lệ vốn nhà nước, mở 
rộng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài… )?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Quá trình tái cơ 
cấu các tổ chức tín dụng thời gian qua đã đạt 

được những kết quả nhất định, trong đó nổi bật 
là việc xử lý, kiểm soát nợ xấu, cải thiện và nâng 
cao chất lượng tài sản của các tổ chức tín dụng 
Việt Nam, nâng cao tính minh bạch, tạo được 
niềm tin cho thị trường. Sự quan tâm của nhà 
đầu tư nước ngoài đối với thị trường tài chính 
Việt Nam ngày càng rõ nét.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những hạn chế, cụ 
thể nhìn từ Vietcombank thì có thể nhận thấy là 
năng lực tài chính/quy mô vốn còn khá nhỏ so 
với các ngân hàng trong khu vực; năng lực quản 
trị điều hành và quản trị rủi ro cần phải được 
cải thiện hơn nữa để đáp ứng được các chuẩn 
mực quốc tế.

Là ngân hàng thương mại lớn mà nhà nước 
nắm cổ phần chi phối, có vai trò định hướng 
và dẫn dắt thị trường, Vietcombank từng có 
một số kiến nghị với Chính phủ để tạo điều 
kiện thuận lợi cho quá trình tái cơ cấu của 
Vietcombank nói riêng, của các NHTM nói 
chung nhằm đạt được những mục tiêu chung, 
quan trọng mà Chính phủ và NHNN đã xác định, 
cụ thể:

 Đối với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp 
lý: Từ thực tế triển khai Đề án tái cơ cấu hệ 
thống các Tổ chức tín dụng (TCTD), Việt Nam 
cần có thể chế và khuôn khổ pháp lý có tính 
chất đặc biệt và đột phá, bảo đảm nguyên tắc 
vận hành theo cơ chế thị trường, phù hợp với 
điều kiện của Việt Nam. Việc hoàn thiện thể 
chế và khuôn khổ pháp lý phải là ưu tiên số 
một trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân 
hàng. Chính phủ, NHNN và các Bộ, ban, ngành 
liên quan cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ 
pháp lý về các khía cạnh sau: xử lý nợ xấu 
của các ngân hàng thương mại; mua bán, sáp 
nhập, hợp nhất các TCTD; sở hữu chéo trong 
các TCTD; quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn 
hoạt động của các ngân hàng thương mại; cơ 
chế, chính sách hỗ trợ cho các TCTD thực hiện 
tái cơ cấu; sự can thiệp của Nhà nước trong 
xử lý các TCTD yếu kém.

 Đối với việc nâng cao năng lực tài chính: 
Chính phủ đã chủ trương giảm tỉ lệ sở hữu 
vốn của Nhà nước tại các NHTM Nhà nước 
xuống còn tối thiểu 65% vào năm 2015. Tuy 
nhiên, Chính phủ cũng cần xác định lộ trình 
cho phép giảm tỷ lệ này xuống tới 51% để các 
NHTM chủ động có kế hoạch cũng như phát 
tín hiệu đối với thị trường. Việc nới giới hạn 
sở hữu cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng 
cần được cân nhắc với lộ trình phù hợp. Điều 
này có ý nghĩa hết sức quan trọng, một mặt sẽ 
làm tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu NHTM đối 
với các nhà đầu tư nước ngoài, mặt khác sẽ 
tạo điều kiện thu hút các nguồn lực khác giúp 
tăng năng lực tài chính của các NHTM trong 
điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó 
khăn. Bên cạnh đó, NHNN cần tạo điều kiện 
để các NHTMNN tăng vốn điều lệ thông qua 
phát hành cổ phiếu trả cổ tức thay vì chi trả 
bằng tiền mặt như hiện nay, phát hành cổ 
phiếu cho cán bộ công nhân viên, chào bán 
riêng lẻ…  

PV: Còn nhìn ở góc độ ngành ngân hàng, theo 
ông thì ngành ngân hàng đã thực sự hết khó khăn 
chưa? Và dự báo trong giai đoạn tới, theo ông, 
ngành ngân hàng sẽ có bộ mặt như thế nào và vị 
thế các ngân hàng lớn như Vietcombank sẽ như 
thế nào trong bối cảnh chung đó?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Thị trường tài 
chính Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn 
cạnh tranh khốc liệt hơn, đặc biệt với sự tham 
gia ngày càng nhiều các ngân hàng nước ngoài. 

Nhóm các NHTM trong nước dự báo cũng sẽ có 
sự phân hóa rõ rệt với các ngân hàng trụ cột sẽ 
dần được hình thành. Yêu cầu nâng cao năng lực 
tài chính, quản trị điều hành, quản trị rủi ro, công 
nghệ… sẽ là yếu tố sống còn của các NHTM nội 
địa trước sức ép tồn tại, phát triển và hội nhập.

Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức và 
cơ hội, Vietcombank đã chủ động xây dựng chiến 
lược, đề ra mục tiêu và các chương trình hành 
động của mình. Trong thời gian qua, cùng với 
việc cấu trúc lại mô hình tổ chức, triển khai nhiều 
dự án chuyển đổi có tầm quan trọng đối với sự 
phát triển dài hạn và bền vững theo chuẩn mực 
quốc tế như Basel II, CTOM, ALM-FTP-MPA…, 
Vietcombank đã rà soát chiến lược, xây dựng “Đề 
án phát triển đến năm 2020”, “Đề án phát triển 
công nghệ thông tin đến năm 2020” và một số 
Đề án, Chương trình hành động khác. Những bứt 
phá của Vietcombank trong thời gian qua đã tạo 
nên thế và lực mới để Vietcombank vững bước 
tiến vào giai đoạn phát triển mới.

PV: Quay lại với năm 2017, ngoài các kế 
hoạch mà Vietcombank đã đặt ra. Theo ông, 
Vietcombank sẽ được nhắc tới với một sản phẩm, 
sự kiện hay một hành động nào nổi bật?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Vietcombank hiện 
đã hoàn thành giai đoạn tái cơ cấu về xử lý nợ 
xấu, quản trị được chất lượng tín dụng một cách 
thực chất. Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/nợ xấu được 
duy trì ở mức cao (~120%). Như đã nói, kỷ lục về 
lợi nhuận năm 2016 của Vietcombank là đặc biệt 
ấn tượng, đạt 8.523 tỷ đồng, tăng gần 1.700 tỷ 
đồng (25%) so với năm 2015. Chúng tôi tin rằng, 
với việc kiểm soát được chất lượng tín dụng và 
chặn đứng, thậm chí có thể giảm được mức trích 
lập dự phòng rủi ro, các cổ đông, nhà đầu tư và thị 
trường hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một kết 
quả đặc biệt ấn tượng của Vietcombank cho năm 
2017.

PV: Xin cảm ơn ông!

Những bứt phá của Vietcombank 
trong thời gian qua đã tạo nên thế và 
lực mới để Vietcombank vững bước 
tiến vào giai đoạn phát triển mới.

TIÊU ĐIỂM

Phòng giao dịch Vietcombank tại 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: QHCC
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Phát huy quyền dân chủ của NLĐ
Hội nghị là sự kiện chính trị quan trọng 

đối với cán bộ, nhân viên (CBNV) và NLĐ toàn 
hệ thống Vietcombank nhằm mục đích phát 
huy dân chủ trực tiếp của NLĐ, tạo điều kiện 
để NLĐ 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 NLĐ.

Phát biểu khai mạc, ông Nghiêm Xuân 
Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank nêu rõ: 
“Một trong những nhân tố tạo nên những thành 
công ấn tượng của hệ thống Vietcombank là 
do Ban lãnh đạo luôn nhận thức đầy đủ trách 

nhiệm và nghĩa vụ của “Người sử dụng lao 
động”, luôn cố gắng tạo điều kiện để toàn thể 
CBNV phát huy quyền dân chủ của NLĐ, phát 
huy mọi nguồn lực và sức sáng tạo, trí tuệ 
của tập thể và cá nhân. Mặt khác, CBNV đã tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh 
đạo, “đồng tâm - hiệp lực”, nỗ lực vượt qua mọi 
thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao”. 

Hội nghị đã nghe ông Đào Minh Tuấn 
- Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank trình bày Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh năm 2016, nhiệm vụ 2017; 
việc thực hiện chính sách đối với NLĐ và kết 
quả thực hiện dân chủ cơ sở. Công tác An sinh 
xã hội đã được Ban lãnh đạo và BCH Công đoàn 
Vietcombank rất quan tâm thực hiện, thể hiện 
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với 
cộng đồng. 

Từ năm 2014 - 2016, Vietcombank đã liên 
tục được vinh danh “Doanh nghiệp vì Người 
lao động” do Tổng liên đoàn lao động phối hợp 
với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Báo Lao 
động tổ chức. 

Hướng tới mục tiêu trở thành Ngân 
hàng số 1 Việt Nam vào năm 2020

Bên cạnh đó, Hội nghị đã nghe những tham 
luận của Văn phòng Đảng Đoàn, Vietcombank 
Sở giao dịch, Vietcombank Cần Thơ về những 
chính sách đối với NLĐ tại mỗi đơn vị. Đại diện 
Người sử dụng lao động, ông Nghiêm Xuân 
Thành - đã đối thoại, trả lời những kiến nghị 
của NLĐ. Hội nghị cũng đã thông qua và chứng 
kiến Lễ ký Thỏa ước Lao động tập thể giữa 
người sử dụng lao động và đại diện NLĐ.

Đại diện Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng 
Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch 
thường trực Công đoàn NHVN đã đánh giá 
cao tinh thần của Hội nghị NLĐ Vietcombank 

năm 2017 với các kết quả đạt được trong năm 
2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. 
Ông Nguyễn Văn Tân cũng đánh giá đóng góp 
của Công đoàn Vietcombank đối với NLĐ 
Vietcombank và đối với Công đoàn NHVN nói 
chung. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nghiêm 
Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT 
kết luận: Năm 2016 là năm phát triển ấn tượng 
của Vietcombank khi tất cả các chỉ tiêu trọng 
yếu đã được hoàn thành vượt mức đề ra, một 
số chỉ tiêu đặc biệt là lợi nhuận tăng trưởng cao 
hơn bình quân toàn ngành Ngân hàng và các 
TCTD lớn khác. Trong năm 2017, trọng tâm của 
Vietcombank là chuyển dịch cơ cấu hoạt động 
kinh doanh theo hướng tập trung mạnh vào: 
bán lẻ; kinh doanh vốn; dịch vụ. Đảm bảo chất 
lượng tăng trưởng, an toàn, hiệu quả và phát 
triển bền vững. Hội nghị lắng nghe Trình bày về 
Đề án phát triển dịch vụ 2020 là năm mục tiêu 
Vietcombank trở thành Ngân hàng số 1 tại Việt 
Nam.

7 định hướng lớn trong năm 2017:

 Tổ chức triển khai thực hiện tốt, thiết thực để 
hưởng ứng chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn 
viên công đoàn”.

 Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, 
khích lệ, động viên người lao động phấn đấu 
hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh 
được giao. 

 Động viên NLĐ tích cực tham gia và đóng góp các 
ý kiến cho các Dự án nâng cao năng lực quản trị.

 Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lại nguồn nhân lực, 
tăng cường đào tạo, gia tăng tỷ lệ và chất lượng 
lao động bán hàng. 

 Tiếp tục đổi mới cơ chế tiền lương và đánh giá đãi 
ngộ theo hướng gắn chặt hơn với năng suất, hiệu 
quả, chất lượng công việc.

 Tổ chức tốt đối thoại định kỳ, kịp thời tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc, giải đáp các kiến nghị của 
NLĐ... 

 Xây dựng tập thể NLĐ TSC ngày càng gắn bó chặt 
chẽ, đoàn kết, xứng đáng là đầu tàu của toàn hệ 
thống Vietcombank, qua đó khẳng định đây là 
môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam.

Một tập thể

“Đồng tâm - Hiệp lực”
Bài & ảnh: Lê Hồng Quang

CHIỀU 28/4/2017, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ 
CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO 
ĐỘNG (NLĐ) NĂM 2017. 

Các Đại biểu và Đoàn chủ tịch chụp ảnh tại Hội nghị

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị
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tiến kỹ thuật tại Vietcombank phần lớn đều 
xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ những khó 
khăn vướng mắc trong công việc. Do vậy, các 
sáng kiến khi đưa vào áp dụng thực tế đã góp 
phần giải quyết ngay những khó khăn trong 
công việc, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng 
suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả 
hoạt động kinh doanh…

Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, 
Vietcombank luôn xác định, xây dựng môi 
trường làm việc năng động, khoa học, chuyên 
nghiệp và sáng tạo là một trong những nét văn 
hóa của ngân hàng. Vietcombank đã thành lập 
Hội đồng sáng kiến nhằm xét, công nhận và 
đánh giá sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ, 
đề xuất giải pháp trong công tác của nhóm tác 
giả/cá nhân góp phần nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công việc. 

Dựa trên mức độ ảnh hưởng và hiệu quả 
khi áp dụng sáng kiến vào thực tiễn hoạt động 
của Vietcombank hay toàn ngành Ngân hàng, 
Vietcombank sẽ xét tặng danh hiệu “Chiến 
sỹ thi đua cơ sở” hoặc đề nghị cấp trên xét 
tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Ngân 
hàng”, phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua 
toàn quốc”. Bên cạnh đó, Hội đồng sáng kiến 
Vietcombank còn đánh giá tiềm năng của các 
sáng kiến có giá trị, tiêu biểu để chuyển sang 
Hội đồng Khoa học xem xét phát triển thành các 
đề tài nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng 
cao hơn, phạm vi ứng dụng lớn hơn.

Chỉ tính riêng trong 2 năm trở lại đây, 
Vietcombank đã có hàng trăm sáng kiến, giải 
pháp hữu ích mang lại hiệu quả thiết thực. 
Bên cạnh các sáng kiến được áp dụng ở cấp 
Toàn quốc, cấp Ngành và cấp Vietcombank, 
còn có nhiều sáng kiến được áp dụng tại các 
chi nhánh. Trong số các sáng kiến đã và đang 
được áp dụng thì sáng kiến mang tính giải pháp 
tác nghiệp chiếm tỷ lệ 44%, giải pháp quản lý 
chiếm 37%, giải pháp kỹ thuật chiếm tỷ lệ 10% 
và giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
công nghệ chiếm tỷ lệ 9%.

Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: 

Thiết thực & hữu ích
Bài & Ảnh: Lê Thị Phương Liên – TT Đào tạo – Vietcombank TSC

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 
(VIETCOMBANK), PHONG TRÀO “ĐÓNG 
GÓP SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT” 
TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY ĐÃ TRỞ 
THÀNH MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ 
QUAN TRỌNG GIÚP NGÂN HÀNG ĐẠT 
ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ TĂNG TRƯỞNG 
VƯỢT BẬC, TIẾP TỤC CỦNG CỐ VÀ GIA 
TĂNG VỊ THẾ CẠNH TRANH TRÊN THỊ 
TRƯỜNG. 

Các giải pháp thúc đẩy sáng kiến
Có thể thấy rằng sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật có vai trò hết sức quan trọng đối với sự 
phát triển của ngân hàng. Để tiếp tục tạo bước 
chuyển mạnh về “chất” trong phong trào phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Vietcombank 
thì phong trào này cần được nhân rộng và chú 
trọng hơn nữa. 

Đối với Ngân hàng, cần: Đẩy mạnh phong 
trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng 
kiến, cải tiến, phát triển mạnh cả về chiều rộng 
lẫn chiều sâu; Khuyến khích tinh thần năng 
động, sáng tạo ở người lao động, tăng cường 
nghiên cứu khoa học và đề xuất ý tưởng sáng 
kiến cải tiến; Tổ chức các khóa đào tạo về 
phương pháp tư duy sáng tạo, phương pháp 
thực hiện hóa các ý tưởng sáng kiến; Định kỳ 
tổ chức giao lưu chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm 
về công tác quản lý cũng như các phương pháp 
thúc đẩy phong trào sáng kiến tại các đơn vị...

Cán bộ thảo luận sáng kiến

Góp phần thúc đẩy sự phát triển của 
ngân hàng

Đối với Vietcombank, những phong trào 
sáng kiến được triển khai rộng khắp như: “Hiến 
kế”, “Thanh niên suy nghĩ và hành động trước 
sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của 
Vietcombank”… đã thúc đẩy tinh thần làm việc 
hăng say, khơi gợi ý tưởng sáng tạo, giúp người 
lao động phát huy tiềm năng, tạo ra nhiều sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật, đóng góp nhiều hơn cho 
sự phát triển của ngân hàng. 

Khác với các công trình nghiên cứu khoa 
học là có tính học thuật cao, các sáng kiến, cải 

Chỉ tính riêng trong 2 năm trở lại đây, 
Vietcombank đã có hàng trăm sáng 
kiến, giải pháp hữu ích mang lại hiệu 
quả thiết thực

Đối với đơn vị, cần: Hỗ trợ và tạo mọi điều 
kiện về thời gian, tài chính, nhân lực để các tác 
giả phát triển ý tưởng, tính toán thiết kế, triển 
khai áp dụng sáng kiến vào thực tiễn hoạt động.

Đối với cá nhân, cần: Phát huy tinh thần 
lao động sáng tạo, chủ động nghiên cứu, đề 
xuất các sáng kiến cải tiến có tính ứng dụng 
cao. Dám nghĩ, dám làm và dám đề xuất các ý 
tưởng/sáng kiến cải tiến.

Để đạt được mục tiêu chiến lược mà 
Vietcombank đã đề ra và trở thành ngân hàng 
số 1 Việt Nam, khối lượng công việc đối với cán 
bộ nhân viên ngân hàng ngày càng lớn. Do vậy, 
cần chú trọng hơn nữa phong trào khơi dậy 
những sáng kiến, cải tiến, tạo ra sự đổi mới, 
thay đổi không ngừng cả về tư duy và thực tiễn 
hoạt động, đóng góp tích cực cho sự phát triển 
bền vững của Vietcombank.

22 23CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 285 - THÁNG 5/2017 SỐ 285 - THÁNG 5/2017 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Hoạt động phong trào có sức lan tỏa 
rộng khắp

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem 
clip phóng sự “05 sự kiện tiêu biểu của Đoàn 
Thanh niên Vietcombank trong năm 2016” và 
nghe đ/c Dương Bảo Trung - Phó Bí thư Đoàn 
Thanh niên Vietcombank trình bày chương 
trình công tác năm 2017. Trong năm 2016, 
Đoàn Vietcombank thực hiện được rất nhiều 
hoạt động. Các hoạt động đều có sức lan tỏa lớn 

Hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt năm 2017:

Ngày hội của Tuổi trẻ sáng tạo, 
đoàn kết, xung kích
NGÀY 08/4/2017, BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ CÁN BỘ ĐOÀN 
CHỦ CHỐT NĂM 2017” BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN. 
Đ/C NGUYỄN QUỲNH MAI - PHÓ PHÒNG QLBSPBL 
TSC ĐƯỢC BẦU VÀO BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG 
VỤ VÀ GIỮ CHỨC VỤ BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK KHÓA II NHIỆM KỲ 2012 - 2017.

và thu hút, tập hợp được đông đảo đoàn viên 
thanh niên tham gia. Đặc biệt các hoạt động 
lớn không chỉ dừng lại tại các cơ sở Đoàn trực 
thuộc mà còn ở tầm toàn hệ thống. 

Có thể điểm lại một số kết quả nổi bật 
như: Tổ chức thành công 02 Hội thi văn hóa 
Vietcombank  khu vực Tp Hồ Chí Minh và Tây 
Nam Bộ; tham gia công tác tổ chức các Hội 
nghị lớn của Vietcombank trong năm; nâng 
cao vai trò của Đoàn xung kích tham gia vào 
hoạt động kinh doanh bằng việc thi đua đảm 
nhận đăng ký thực hiện vượt mức chỉ tiêu kinh 
doanh của đơn vị. Năm 2016 cũng là năm Đoàn 
Vietcombank đã thực hiện rất tốt các chương 
trình an sinh xã hội vì cộng đồng, hướng tới 
nhiều đối tượng, nhiều vùng miền, tổng kinh 
phí thực hiện là hơn 2 tỷ đồng; thông qua các 
hoạt động Đoàn để tạo ra mối quan hệ gắn bó, 
kết nối với nhiều đơn vị bạn như Đoàn Thanh 

niên Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Ban Tổ chức Trung 
ương, Thông tấn xã Việt Nam. Ngoài ra Đoàn 
Vietcombank cũng tiếp tục làm tốt công tác giới 
thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, công tác thông 
tin truyền thông… 

Năm 2017, toàn Đoàn thi đua chào mừng 
đại hội Đoàn các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu 
Đoàn Vietcombank lần thứ III và Đại hội Đoàn 
toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2019. Với 
những yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra, nhiệm vụ 
trọng tâm của Đoàn Vietcombank trong năm 
2017 là xung kích trong lao động, sáng tạo và 
thực hiện nhiệm vụ kinh doanh vì sự phát triển 
của Vietcombank, phát triển kinh tế - xã hội 
thông qua việc đăng ký đảm nhận thực hiện các 
công trình, phần việc thanh niên; phong trào 
“Tuổi trẻ sáng tạo”, tập trung tổ chức các hoạt 
động tình nguyện tại chỗ gắn với việc hỗ trợ, 
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn 
viên thanh niên, tiếp tục tổ chức các hoạt động 
tình nguyện thiết thực vì cuộc sống cộng đồng 
tại các huyện nghèo…

Xứng đáng là tổ chức xung kích, 
đoàn kết

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Vũ Tiến Duật - 
Phó bí thư thường trực Đảng ủy đã đánh giá cao 
hoạt động của Đoàn Thanh niên Vietcombank 
trong năm 2016 với vai trò xung kích trong các 
hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; công tác 
an sinh xã hội, khẳng định vai trò tích cực của 
Đoàn trong xây dựng thương hiệu, xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân 
lực trẻ và đặc biệt là vai trò to lớn của các Đoàn 
viên, thanh niên đối với kết quả kinh doanh của 
Vietcombank năm 2016.

Đại diện Đoàn Khối DNTW, đ/c Vũ Đức Tú 
- Bí thư Đoàn Khối đánh giá cao những kết quả 
đã đạt được của Đoàn thanh niên Vietcombank 
trong năm 2016, biểu dương những thành tích 
nổi bật của Đoàn thanh niên Vietcombank và 
tập thể BTV, BCH Đoàn, đồng thời nhấn mạnh 
trong thời gian tới, bên cạnh hoàn thành các 
nhiệm vụ đã đề ra, Đoàn Vietcombank cần tập 
trung làm tốt công tác quy hoạch và chuẩn bị 
nhân sự cho Đại hội Đoàn các cấp diễn ra trong 
năm 2017. Theo đ/c Bí thư Đoàn Khối, trong 
thời gian qua, Đoàn thanh niên Vietcombank 
đã góp sức có hiệu quả cho những hoạt động 
của Đoàn khối DNTW và mong rằng đoàn viên 
thanh niên Vietcombank cần không ngừng phát 
huy các giá trị văn hóa Vietcombank, xứng đáng 
là một trong những tổ chức Đoàn dẫn đầu trong 
Đoàn Khối DNTW.

Để ghi nhận những thành tích của Đoàn 
thanh niên Vietcombank năm 2016, BCH Trung 
ương Đoàn đã Quyết định tặng Cờ và Bằng 
khen Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên Khối cơ quan, Doanh nghiệp 
năm 2016 đối với Đoàn Vietcombank. Cũng tại 
Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân thuộc Đoàn 
Vietcombank đã được TW Đoàn, Đoàn Khối 
DNTW và Đoàn Vietcombank khen thưởng vì đã 
có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên năm 2016.

Trước đó, trong cuộc họp, Ban Chấp hành 
Đoàn Vietcombank khóa II, kỳ họp thứ 19, Ban 
Chấp hành đã biểu quyết đồng ý cho đ/c Đặng 
Bình Nguyên - Bí thư Đoàn Vietcombank khóa 
II rút khỏi Ban Chấp hành Đoàn Vietcombank 
khóa II; Hội nghị cũng đã bầu đ/c Nguyễn 
Quỳnh Mai vào Ban Chấp hành, Ban Thường 
vụ và giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên 
Vietcombank khóa II nhiệm kỳ 2012 – 2017.

NỔI BẬT

Thường trực Đoàn thanh niên Vietcombank nhận Cờ và Bằng khen của BCH TW Đoàn

Trao tặng Bằng khen TW Đoàn cho các tập thể

Lãnh đạo Vietcombank và Lãnh đạo Đoàn Khối DNTW tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đoàn 
Thanh niên Vietcombank

Bài & Ảnh: Đức Nam
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NỔI BẬT

Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm 
Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp 
& Trưởng phòng Đầu tư TSC Bài & ảnh: ĐỨC NAM

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (bên trái) và Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng 
(bên phải) trao Quyết định và tặng hoa chức mừng tân Giám đốc Ban khách hàng doanh nghiệp 

Nguyễn Thanh Tùng và tân Trưởng phòng Đầu tư Phạm Thị An Bình

Sáng ngày 3/4/2017, tại TSC Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) đã diễn ra Lễ công bố các quyết định về điều 
động và bổ nhiệm lãnh đạo một số Phòng/Ban tại Trụ sở chính của 

Vietcombank. Ông Hồng Quang - Trưởng ban Tổ chức cán bộ đã công bố 
các quyết định của Chủ tịch HĐQT Vietcombank về việc điều động, và bổ 
nhiệm cán bộ, theo đó:

Tại quyết định số 792/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/03/2017, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Phạm 
Thị An Bình - Phó Giám đốc phụ trách Ban Khách hàng doanh nghiệp 
Trụ sở chính  giữ chức vụ Trưởng phòng Đầu tư Trụ sở chính kể từ ngày 
03/04/2017.

Tại quyết định số 793/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/03/2017, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông 
Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc chi nhánh Vietcombank Tây Hồ  giữ 
chức vụ Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp Trụ sở chính kể từ ngày 
03/04/2017.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ công bố quyết định điều động và 
bổ nhiệm, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành cho biết: Việc điều động, 
luân chuyển cán bộ thay thế là việc làm thường xuyên đối với Trụ sở 
chính và các chi nhánh để đáp ứng yêu cầu về nhân sự phù hợp định 
hướng phát triển và mục tiêu của Vietcombank. Chủ tịch HĐQT yêu cầu 
lãnh đạo các Phòng/Ban có cán bộ được tăng cường, bổ nhiệm cần sớm 
phân công công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, ủng hộ, tạo điều 
kiện để các đồng chí mới được bổ nhiệm sớm hòa nhập, cùng với tập thể 
lãnh đạo Phòng/Ban hoàn thành nhiệm vụ Ban lãnh đạo giao. Đối với 
các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Chủ tịch HĐQT yêu cầu phải sớm 
nắm bắt các công việc, cùng tập thể Phòng/ Ban xây dựng mối quan hệ 
đoàn kết, thống nhất, triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng 
với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo và sự kỳ vọng của các cán bộ, nhân 
viên tại đơn vị.

Thay mặt các cán bộ được nhận quyết định điều động và  bổ nhiệm, 
ông Nguyễn Thanh Tùng – tân Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp 
và bà Phạm Thị An Bình - tân Trưởng phòng Đầu tư Trụ sở chính  đã tiếp 
thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐQT và bày tỏ sự vinh dự, lòng 
biết ơn đối với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Vietcombank đối với từng 
cá nhân, đồng thời hứa sẽ tiếp tục trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức 
cũng như chuyên môn nghiệp vụ, nhanh chóng nắm bắt công việc để 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo tin tưởng, giao phó, góp 
phần vào thành công chung của toàn hệ thống Vietcombank.

Công bố quyết định về 
nhân sự tại một số chi 
nhánh
Vietcombank Tây Hồ

Theo Quyết định số 794/QĐ-VCB-TCCB 
ngày 31/03/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông 
Nguyễn Văn Toán – Giám đốc Vietcombank 
Hưng Yên giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank 
Tây Hồ kể từ ngày 03/04/2017, thay ông 
Nguyễn Thanh Tùng được điều động giữ chức 
vụ Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp 
Trụ sở chính.

Tin & Ảnh: CTV

Vietcombank Hưng Yên
Theo các quyết định 795, 796 /QĐ-VCB-

TCCB ngày 31/03/2017, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank đã ký quyết định điều động 
ông Nguyễn Xuân Cao Cường – Phó Giám 
đốc Vietcombank Lạng Sơn giữ chức vụ Phó 
Giám đốc Vietcombank Hưng Yên kể từ ngày 
03/04/2017 và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn 
Xuân Cao Cường – Phó Giám đốc Vietcombank 
Hưng Yên phụ trách điều hành Chi nhánh 
Vietcombank Hưng Yên kể từ ngày 03/04/2017, 
thay ông Nguyễn Văn Toán được điều động giữ 
chức vụ Giám đốc Vietcombank Tây Hồ.

Tin & Ảnh: CTV

Vietcombank Huế
Theo Quyết định số 790/QĐ-VCB-TCCB ngày 

31/3/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký điều 
động ông Lý Hoàng Vũ -  Giám đốc Vietcombank 
Quảng Trị về giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank 
Huế kể từ ngày 1/4/2017 thay bà Thân Thị Hoan nghỉ 
hưu theo chế độ.

Tin & Ảnh: Hồ Xuân Tiến

Vietcombank Quảng Trị
Theo các quyết định số 788, 789/QĐ-VCB-TCCB 

ngày 31/03/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã 
ký quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Bình, 
Phó Giám đốc chi nhánh Vietcombank Quảng Bình 
giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh Vietcombank 
Quảng Trị kể từ ngày 01/04/2017 và giao nhiệm 
vụ cho ông Nguyễn Thanh Bình phụ trách điều 
hành chi nhánh Vietcombank Quảng Trị kể từ ngày 
01/04/2017 thay ông Lý Hoàng Vũ được điều động 
giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Huế.

Tin & Ảnh: CTV

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ trái sang) và Ủy 
viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 2 từ phải sang) trao quyết 

định và tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Toán – tân Giám đốc 
Vietcombank Tây Hồ

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (bên trái) trao quyết định cho ông 
Lý Hoàng Vũ – tân Giám đốc Vietcombank Huế

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ phải sang) và Ủy 
viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 2 từ trái sang) trao quyết 

định và tặng hoa cho ông Nguyễn Xuân Cao Cường – Phó Giám 
đốc phụ trách điều hành Chi nhánh Vietcombank Hưng Yên

Vietcombank Bình Thuận
Theo Quyết định số 775/QĐ-VCB-TCCB ngày 

27/03/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký 
quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lâm Hồng 
Giáp – Giám đốc Vietcombank Ninh Thuận giữ chức 
vụ Giám đốc Vietcombank Bình Thuận kể từ ngày 
01/04/2017.

Tin & Ảnh: CTV

Vietcombank Ninh Thuận
Theo Quyết định số 776/QĐ-VCB-TCCB ngày 

27/03/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết 
định điều động và bổ nhiệm ông Võ Công Trung – 
Phó Giám đốc Vietcombank Đăk Lăk giữ chức vụ Giám 
đốc Vietcombank Ninh Thuận kể từ ngày 01/04/2017 
thay ông Lâm Hồng Giáp được điều động giữ chức vụ 
Giám đốc Vietcombank Bình Thuận.

Tin & Ảnh: CTV

 Ban Lãnh đạo Vietcombank và các đại biểu chụp hình lưu niệm với ông 
Lâm Hồng Giáp -  tân Giám đốc Vietcombank Bình Thuận

Ban Lãnh đạo Vietcombank và các đại biểu chụp hình lưu niệm với ông 
Võ Công Trung – tân Giám đốc Vietcombank Ninh Thuận

Ban Lãnh đạo Vietcombank và các đại biểu chụp hình lưu niệm với 
ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc phụ trách điều hành chi nhánh 

Vietcombank Quảng Trị
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Festival Đờn ca tài tử Quốc gia 
lần thứ II

Chương trình đã phác họa, giới thiệu truyền 
thống lịch sử và nét đẹp của vùng đất và người 
dân Nam Bộ với tính cách phóng khoáng, 
hào hiệp, nghĩa tình; khắc họa quá trình hình 

thành và phát triển của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 
- một Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 
sự ra đời của bản Dạ cổ hoài lang, bản vọng cổ và nghệ 
thuật cải lương. Với Festival này, một không gian Đờn ca 
tài tử được tạo dựng để trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ 
của các nghệ nhân, nghệ sĩ và người mộ điệu cả nước, là 
diễn đàn trao đổi, bàn luận về trách nhiệm bảo tồn, lưu 
giữ và phát triển Nghệ thuật Đờn ca tài tử.

Với hơn 50 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh 
việc đẩy mạnh kinh doanh để trở thành ngân hàng hàng 
đầu tại Việt Nam, Vietcombank cũng không ngừng xây 
dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp, lấy 
khách hàng là trung tâm cho mọi hoạt động, đồng thời 

Đồng hành cùng 

TỐI 8/4/2017, TẠI QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM 
HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐÃ DIỄN RA 
LỄ KHAI MẠC FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ QUỐC 
GIA LẦN II - BÌNH DƯƠNG NĂM 2017 VỚI CHỦ 
ĐỀ “ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - BÁU VẬT ĐẤT 
PHƯƠNG NAM”. VIETCOMBANK VINH DỰ LÀ ĐƠN 
VỊ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH FESTIVAL 
VỚI SỐ TIỀN TÀI TRỢ 2 TỶ ĐỒNG. 

không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
để gia tăng giá trị và niềm tin trong công chúng, với 
mục tiêu xuyên suốt là hướng tới một ngân hàng tăng 
trưởng, phát triển bền vững vì cộng đồng. 

Festival Đờn ca tài tử Quốc gia năm 2017 cũng là lần 
thứ 2 Vietcombank tham gia đồng hành cùng chương 
trình (lần 1 tổ chức năm 2014 tại Thành phố Bạc Liêu), 
qua đó thể hiện tâm nguyện của Ban Lãnh đạo cùng đội 
ngũ cán bộ nhân viên Vietcombank nhằm góp phần gìn 
giữ, duy trì và phát triển những giá trị văn hóa của Nam 
Bộ nói riêng, của Việt Nam nói chung. Thông qua các 
hoạt động nghiên cứu, trao đổi và giao lưu văn hóa tại 
Festival, các giá trị cốt lõi trong lĩnh vực đờn ca tài tử sẽ 
tiếp tục được lắng đọng để ngày một trở nên tinh túy, 
đặc sắc, riêng biệt, để trở thành ấn tượng sâu sắc đối với 
cộng đồng quốc tế.

Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần II - Bình Dương 
năm 2017 do UBND tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Sở 
Văn hóa Thể thao và Du lịch của 21 tỉnh, thành phố khu 
vực Đông - Tây Nam bộ tổ chức. Đây là sự kiện Quốc gia 
nằm trong chuỗi bảo tồn và phát huy chương trình hành 
động quốc gia bảo vệ nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ 
giai đoạn 2014-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Ông Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đốc Vietcombank Bình Dương, đại 
diện Ban Lãnh đạo Vietcombank (thứ 3 từ phải sang) nhận biểu trưng 

Festival và hoa cảm ơn Nhà tài trợ từ Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương

NỔI BẬT

Bài & ảnh: NGUYỄN MINH TỚI

Dịch vụ VCB-Mobile B@nking phiên bản 
mới hỗ trợ khách hàng thực hiện các 
giao dịch ngân hàng ngay trên thiết bị di 
động một cách thuận lợi, linh hoạt. Dịch 

vụ cung cấp cho khách hàng hầu hết các tính 
năng như: quản lý tài khoản, chuyển tiền trong 
và ngoài hệ thống, chuyển khoản và thanh toán 
bằng mã vạch ma trận (QR code), nạp tiền cho 
điện thoại, thanh toán hóa đơn dịch vụ tiện ích 
trong nhiều lĩnh vực, thanh toán sao kê thẻ tín 

Từ 15/3 - 15/05/2017, Vietcombank triển khai chương trình khuyến 
mãi: Miễn phí phát hành/gia hạn đối với thẻ ghi nợ, miễn phí thường 
niên năm đầu tiên đối với thẻ tín dụng phát hành mới/gia hạn thẻ; 
Miễn phí sử dụng dịch vụ thay thế/in lại thẻ. Đối với thẻ tín dụng, chủ 
thẻ phát hành mới/gia hạn sẽ được miễn phí thường niên năm đầu 
tiên khi phát sinh giao dịch chi tiêu tối thiểu 100.000 VNĐ (không tính 
các giao dịch rút tiền mặt). Thời gian thực hiện giao dịch muộn nhất là 
1 tháng kể từ thời điểm kết thúc chương trình (tức ngày 15/06/2017).

Tin: TTT

VCB-Mobile B@nking 
phiên bản mới

Ra mắt dịch vụ 

NGÀY 28/3/2017, VIETCOMBANK CHÍNH THỨC RA MẮT 
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VCB-
MOBILE B@NKING PHIÊN BẢN MỚI SAU HƠN 3 NĂM 
TRIỂN KHAI DỊCH VỤ. 

Miễn phí phát hành/phí thường niên thẻ

Vietcombank 
năm 2017

dụng... Bên cạnh đó, dịch vụ VCB-
Mobile B@nking phiên bản mới còn 
trợ giúp khách hàng nhiều công cụ 
như tra cứu thông tin tỷ giá, lãi suất, 
địa điểm đặt máy ATM...

Việc ra mắt phiên bản mới 
của dịch vụ VCB-Mobile B@nking 
thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng của 
Vietcombank nhằm đem lại cho 
khách hàng những tiện ích tốt nhất 
trên kênh ngân hàng di động dựa 
trên nền tảng công nghệ hiện đại, 
an toàn, bảo mật. Đây cũng là một 
trong chuỗi các cải tiến nhằm duy 
trì và khẳng định vị thế dẫn đầu thị 
trường của Vietcombank trong hoạt 

động Ngân hàng điện tử nói riêng, Ngân hàng 
bán lẻ nói chung.

Để hỗ trợ khách hàng đang sử dụng 
phiên bản cũ, Vietcombank sẽ tiếp tục duy 
trì song song cả 2 phiên bản từ nay đến hết 
30/06/2017. Từ 01/07/2017, phiên bản cũ sẽ 
chính thức ngừng cung cấp.

Nhân dịp này, từ 03/4 - 25/06/2017, 
Vietcombank tổ chức chương trình khuyến mại 
“VCB-Mobile B@nking: Xài phiên bản mới – 
Phơi phới niềm vui” với hơn 26.000 quà tặng 
hấp dẫn. Cụ thể: 2.017 giải thưởng “Chào đón 
khách hàng mới” mỗi tuần với 50.000 VNĐ/giải 
được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cho 
khách hàng đầu tiên kích hoạt dịch vụ thành 
công mỗi tuần; 2.031 giải thưởng “Quay số 
may mắn” dành cho tất cả các khách hàng đủ 
điều kiện xác định cuối chương trình, gồm: 6 
giải Sành điệu (mỗi giải 1 điện thoại iPhone 7 
Plus 128GB); 8 giải Phong cách (mỗi giải 1 điện 
thoại Samsung Galaxy S7 Edge); 2.017 giải May 
mắn (mỗi giải 200.000 đồng chuyển khoản vào 
tài khoản khách hàng).

Bài & Ảnh:PHÒNG QLBSPBL
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Ngừng cung cấp dịch vụ VCB – iB@nking đối với máy tính dùng trình 
duyệt IE PHIÊN BẢN 10 TRỞ VỀ TRƯỚC

NỔI BẬT

Từ 1/4/2017 - 31/12/2017, Vietcombank triển khai 
chương trình “Hội viên đẳng cấp, ưu đãi xứng tầm” dành 
cho khách hàng là hội viên Bông sen Vàng của Vietnam 
Airlines. Theo đó, Hội viên Chương trình Bông Sen Vàng 
(Lotusmiles) của Vietnam Airlines hạng Titan/Vàng/
Platinum khi phát hành mới lần đầu thẻ Amex Cobrand 
trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được nhận các mức 
tặng thưởng 5 triệu đồng, 3 triệu đồng, 2 triệu đồng tương 
ứng với Hạng Hội viên Bông Sen Vàng Platinum, Vàng, 
Titan. Ngoài ra, Top 5 Hội viên có chi tiêu cao nhất mỗi kỳ 
xét thưởng được nhận gói dặm thưởng 52.000 dặm tương 
đương 1 cặp vé khứ hồi (cho 2 người) chặng nội địa. 

Chi tiết xem tại: www.vietcombank.com.vn

Chương trình “Hội viên đẳng cấp, 
Ưu đãi xứng tầm” 

Bài: TTT
Bài & ảnh: Huỳnh Thanh Tuấn

Bài: TTT

Bài: TTT

Bài: PHÒNG QLBSPBL

Bài: TTT

Bài: PHÒNG QLBSPBL

“Triệu sen vàng, Triệu dặm vui”

Trao giải Đặc biệt “Tiết kiệm đầu 
năm - Cào thăm trúng thưởng”

 Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng của Vietcombank

 Thời gian áp dụng: Từ ngày 1/4/2017 - 31/12/2017, 
khi đăng ký trở thành Hội viên Chương trình Bông Sen 
Vàng của Vietnam Airlines và nhập VCBTRIEUSENVANG 
vào ô Mã Khuyến mại, khách hàng của Vietcombank sẽ 
nhận ngay quà tặng 1,500 dặm thưởng vào tài khoản. 
Hội viên Bông Sen Vàng được tận hưởng các ưu đãi dịch 
vụ theo hạng thẻ và được tích lũy dặm khi thực hiện 
chuyến bay trên Vietnam Airlines hoặc trên 20 hãng 
hàng không trong và ngoài liên minh SkyTeam, hoặc 
khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hơn 30 đối tác khác 
trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, nghỉ dưỡng, 
viễn thông... Hội viên có thể sử dụng dặm tích lũy để 
đổi lấy các chuyến bay miễn phí của Vietnam Airlines 
hoặc của các hãng hàng không đối tác cũng như các 
phần thưởng khác của Chương trình Bông Sen Vàng.

Đại diện Vietcombank Lâm Đồng trao giải Đặc biệt cho khách hàng trúng giải

Chương trình “Thẻ tín dụng mới quà tặng 
vui tới” được Vietcombank triển khai từ ngày 
1/4 - 30/6/2017 dành cho chủ thẻ chính thẻ tín 
dụng Vietcombank Mastercard phát hành lần 
đầu trong giai đoạn triển khai chương trình và 
chủ thẻ chưa có thẻ tín dụng của Vietcombank. 
2.000 khách hàng đầu tiên đủ điều kiện sẽ nhận 
được quà tặng hấp dẫn là ví da đựng hộ chiếu 
cao cấp. Mỗi chủ thẻ (tính theo CIF/ khách hàng) 
được nhận thưởng duy nhất một lần trong suốt 
thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi. Giải 
thưởng không được phép quy đổi thành tiền mặt. 

Thông tin chi tiết tại trang web 
www.vietcombank.com.vn

Từ 5/4 - 30/6/2017, Vietcombank triển khai 
chương trình khuyến mãi “Xài Visa, trúng Toyota”. 
Đối tượng áp dụng là chủ thẻ tín dụng Vietcombank 
Visa hạng chuẩn, vàng, platinum. Theo đó, với mỗi 
500.000 VNĐ doanh số chi tiêu hợp lệ phát sinh, 
chủ thẻ sẽ nhận được 01 Mã dự thưởng. Chủ thẻ 
phát hành lần đầu trong thời gian khuyến mãi 
(05/04/2017 – 30/06/2017) và những chủ thẻ phát 
hành lần đầu trong thời gian từ 15/11/2016 mà 
chưa phát sinh giao dịch đến 04/04/2017 được 
nhân đôi cơ hội trúng thưởng (tương đương 2 Mã 
dự thưởng). Giải đặc biệt 1 xe ô tô TOYOTA Altis; 5 
giải nhất (mỗi giải là 1 iPhone 7 128Gb); 10 giải Nhì 
và 600 giải may mắn.

Thông tin chi tiết tại www.vietcombank.com.vn 
hoặc gọi số 1900 545413

Từ ngày 7/4/2017, Vietcombank và Công ty TNHH Zion 
(Zion) triển khai dịch vụ Nạp rút Ví điện tử Zalo Pay. Theo đó, 
khách hàng có thể dễ dàng nạp rút tiền từ ví điện tử Zalo Pay 
qua VCB-iB@nking hoặc nộp tiền trực tiếp tại quầy giao dịch 
của Vietcombank. Hơn thế nữa, khách hàng được hoàn toàn 
Miễn phí khi sử dụng dịch vụ. 

Thông tin chi tiết tại www.vietcombank.com.vn hoặc gọi số 
1900 545413

Quà tặng giá trị khi mở thẻ tín dụng Vietcombank Mastercard

“Xài Visa, trúng Toyota” 

Dịch vụ nạp rút ví điện tử 
Zalo Pay

Từ ngày 15/4/2017, Vietcombank sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ VCB-iB@nking đối với các máy 
tính đang cài đặt trình duyệt IE phiên bản 10 trở về trước trên hệ điều hành Windows XP. Quý Khách lưu ý nâng 
cấp lên phiên bản mới nhất (hiện tại là IE 11) hoặc chuyển sang sử dụng các trình duyệt khác như Microsoft 
Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome… phiên bản mới nhất và/ hoặc nâng cấp lên hệ điều hành mới hơn 
(Windows 7, 8 hoặc 10) để tránh gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ. 

Thông tin chi tiết tại  www.vietcombank.com.vn hoặc gọi số 1900 545413 

Ngày 13/04/2017, Vietcombank Lâm Đồng đã trao thưởng 
cho khách hàng Phạm Điềm Vân trúng giải Đặc biệt chương 
trình “Tiết kiệm đầu năm – Cào thăm trúng thưởng” năm 
2017. Tại sự kiện, bà Vân cho biết: khách hàng và các thành 
viên trong gia đình đã sử dụng các dịch vụ của Vietcombank 
nhiều năm nay và rất hài lòng, tin tưởng vào chất lượng, uy 
tín của Vietcombank, nhất là các dịch vụ ngân hàng hiện đại. 
Chương trình khuyến mãi từ ngày 16/01 - 15/04/2017 với 
nhiều kỳ hạn và giá trị của từng khoản tiền gửi khác nhau để 
khách hàng có cơ hội nhận thẻ cào may mắn gồm 8.000 thẻ 
cào và tổng giá trị giải thưởng gần 450 triệu đồng.
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Sôi nổi - Đoàn kết 
- Nhất trí

NHỊP SỐNG

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ VIII 

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ VIII Vietcombank Nam Sài Gòn

Chi nhánh Nam Sài Gòn:

Bài & Ảnh: Bùi Thị Anh Đào

Chiều 18/03/2017, Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Nam Sài Gòn đã tổ chức 
Đại hội công đoàn nhiệm kỳ VIII (2017 – 
2022) trong không khí vui tươi, sôi nổi với 

sự tham gia của toàn thể công đoàn viên trong chi 
nhánh.

Tại Đại hội, đ/c Nguyễn Thị Tố Hương – Phó 
Giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở - trình bày 
Báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn cơ sở 
Vietcombank Nam Sài Gòn nhiệm kỳ VII (2012 – 
2017) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII 
(2017 – 2022). Theo báo cáo, tính đến nay, Công 
đoàn cơ sở Vietcombank Nam Sài Gòn đã có 15 tổ 
công đoàn với 243 công đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 
2012 - 2017, công đoàn cơ sở Vietcombank Nam Sài 
Gòn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo 
dục đoàn viên; Huy động các đoàn viên tích cực 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh của Chi 
nhánh. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn luôn 
được chú trọng góp phần xây dựng cơ quan trong 
sạch, vững mạnh; Chăm lo sức khỏe cho các đoàn 
viên công đoàn; tích cực tham gia các phong trào 
thi đua; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 
công tác xã hội... 

Với các thành tích đã đạt được, công đoàn cơ sở 
Vietcombank Nam Sài Gòn được nhận nhiều hình 
thức khen thưởng đáng khích lệ như: Cờ thi đua và 
Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 

Cờ thi đua của Công đoàn ngân hàng Việt Nam cho 
đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn 
vững mạnh; mỗi năm công đoàn cơ sở Vietcombank 
Nam Sài Gòn đều được công nhận là tổ chức công 
đoàn vững mạnh xuất sắc. 

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Nguyễn Kiến Tường – 
Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn đánh giá cao 
những thành tích đã đạt được của công đoàn trong 
nhiệm kỳ vừa qua. Đ/c cho rằng, để làm tốt nhiệm 
vụ của mình trong việc chăm lo đời sống và đảm 
bảo quyền lợi của cán bộ, nhân viên và người lao 
động trong đơn vị, các cán bộ làm công tác công 
đoàn phải là người có tâm huyết, bản lĩnh, có năng 
lực và uy tín. 

Với tinh thần ấy, tại Đại hội, toàn thể công đoàn 
viên đã nhất trí cao thông qua danh sách ứng cử, đề 
cử vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 
VIII (2017 – 2022) và tiến hành bầu cử trong không 
khí nghiêm túc, hân hoan. Kết thúc phiên bầu cử, 
Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn cơ sở Vietcombank 
Nam Sài Gòn nhiệm kỳ VIII gồm 09 thành viên, đồng 
thời bầu 03 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ VIII đã 
ra mắt nhận nhiệm vụ trong sự kỳ vọng và niềm tin 
của toàn thể công đoàn viên; với lời hứa sẽ nỗ lực, 
cố gắng hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

Bài & Ảnh: HOÀNG VÂN – Vietcombank Hải Dương

Bài & ảnh: BÙI DUY ANH 

Ngày 8/4/2017, Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 
– 2019 Đoàn TN Vietcombank Vĩnh Phúc đã 
được tổ chức. Đại hội đã thông qua báo cáo 
tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên lần thứ II, nhiệm kì 2012 - 2017, xây dựng Phương 
hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
nhiệm kì 2017 - 2019 với mục tiêu chung: Xây dựng Đoàn 
thanh niên Vietcombank lớn mạnh hơn; rèn luyện đoàn 
viên toàn diện cả về nhận thức và hành động; tổ chức 
những phong trào hành động thiết thực góp phần hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh của Vietcombank; 
phát huy tối đa tiềm năng của tuổi trẻ Vietcombank trong 
sự nghiệp xây dựng Vietcombank và phát triển kinh tế của 
đất nước.

Tại đại hội, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, các đại 
biểu đã thống nhất bầu 7 đồng chí ưu tú vào Ban Chấp 
hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vietcombank Vĩnh Phúc lần 
thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Ngày 26/3/2017, Đại hội Đoàn cơ sở Vietcombank Hải 
Dương lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã được tổ 
chức thành công tốt đẹp. Đại hội với chủ đề “Xung 
kích - Sáng tạo - Phát triển - Hiệu quả” và tinh thần 

“Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới” đã thảo luận sôi nổi, 
thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện trình 
Đại hội, đề ra các mục tiêu, phương hướng, các giải pháp chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, Đại hội 
đã lựa chọn bầu ra BCH Đoàn cơ sở khoá VI gồm 15 đồng chí 
tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trình độ và 
đạo đức để lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên 
Vietcombank Hải Dương.

Phát biểu chỉ đạo, động viên tại đại hội, Đồng chí Nguyễn 
Thị Thêu - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Vietcombank Hải Dương 
tin tưởng, với đội ngũ Ban chấp hành mới có năng lực, nhiệt 
huyết, trí tuệ tuổi trẻ, có khả năng quy tụ và phát huy sự sáng 
tạo, Đoàn cơ sở Vietcombank Hải Dương sẽ có một nhiệm kỳ 
mới với nhiều thành công và thắng lợi mới.

“Xung kích - Sáng tạo 
- Phát triển - Hiệu quả”

Đại hội Đoàn cơ sở CN Hải Dương 
lần thứ VI:

Các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Đoàn khối doanh nghiệp 
tỉnh Hải Dương, đ/c Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Vietcombank Hải 

Dương chúc mừng BCH Đoàn cơ sở Vietcombank Hải Dương khoá 
VI nhiệm kỳ 2017 - 2019

Đại hội Đoàn TN lần thứ III 
CN Vĩnh Phúc:

Đồng chí Phùng Việt Hưng - Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối 
Doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Nghiêm Thị Minh Thúy – Phó giám đốc, 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành khóa III 
(nhiệm kỳ 2017-2019)
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Đoàn TN Vietcombank Hải Phòng 
chung tay xây dựng nông thôn mới

Ngày 24/3/2017, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Hải Phòng đã trao tặng 20 suất quà trị giá 20 triệu 
đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Thủy Nguyên 
và trao tặng 07 bộ máy vi tính cho Đoàn thanh niên 
huyện An Lão. Đây là một trong những hoạt động 
thường niên của các đoàn viên Vietcombank Hải 
Phòng trong công tác an sinh xã hội, góp phần xây 
dựng hình ảnh một Vietcombank gần gũi và biết sẻ 
chia với cộng đồng. Trước huyện Thủy Nguyên và 
An Lão, Đoàn thanh niên Vietcombank Hải Phòng 
đã trao tặng 30 bộ máy vi tính và 7.4 triệu đồng 
cho một số xã khó khăn của các huyện Tiên Lãng, 
huyện Vĩnh Bảo - Tp. Hải Phòng.

Bài & Ảnh: Vũ Thị Thanh Dung

Đại hội Đoàn cơ sở Vietcombank Hà Tây 
lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019

Ngày 25/3/2017, Đoàn cơ sở Vietcombank Hà Tây 
tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019. Với 
không khí làm việc khẩn trương, hăng say, Đại hội đã 
được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành 
(BCH) Đoàn cơ sở Khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017 và đã 
bầu ra BCH Đoàn cơ sở Khóa III, nhiệm kỳ 2017-2019 
bao gồm 7 đồng chí. Cũng nhân dịp này, Đại hội vui 
mừng được đón nhận Giấy khen từ Ban Thường vụ 
Đoàn Vietcombank đối với 02 tập thể và 04 cá nhân vì 
đã có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017. 

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Đồng chí Triệu Thị Bích Thu – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Hải 
Phòng và đồng chí Hoàng Hải Hà – Bí thư đoàn TN tặng quà cho các em học sinh

Đồng chí Phan Dương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Hà Tây (ngoài 
cùng bên trái) và đồng chí Dương Bảo Trung - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (ngoài cùng bên phải) tặng hoa 

chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2017-2019 

Vietcombank Ninh Bình chào mừng 26/3
Với mục đích khởi động cho tinh thần thanh niên của 

Đoàn cơ sở và tích cực tổ chức các hoạt động ý nghĩa chào 
mừng ngày thành lập Đoàn 26/3, BCH Đoàn cơ sở Ninh Bình 
đã lên kế hoạch và thực hiện chương trình teambuilding cho 
toàn thể Đoàn viên chi nhánh tại thung lũng Bản Xôi, Ba Vì, 
Hà Nội trong 2 ngày 25 – 26/3. Đây là một trong chuỗi các 
chương trình hành động của Đoàn cơ sở Ninh Bình trong 
năm 2017 nhằm thực hiện tốt vai trò xung kích, kết nối đoàn 
viên và là cánh tay phải đắc lực của Đảng. Chương trình thu 
hút được đông đảo Đoàn viên, công đoàn viên tham gia với 
những hoạt động ý nghĩa mang lại nhiều kiến thức tổ chức sự 
kiện, rèn luyện tinh thần tập thể cho Đoàn viên, nâng cao tính 
gắn kết và tạo được động lực tốt cho cán bộ hoàn thành các 
chỉ tiêu kinh doanh của Chi nhánh. 

Bài & Ảnh: Đinh Thế Hiệp

Hoạt động Đoàn TN của Vietcombank Ninh Bình

Chi bộ 4 – Đảng bộ Bộ phận Ban kiểm tra 
nội bộ

Ngày 25/3/2017, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ bộ phận Ban KTNB 
đã tổ chức cho đảng viên và toàn thể cán bộ Phòng KTNB KV3 
đến viếng và dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các 
anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn Bến phà 
Long Đại, tỉnh Quảng Bình và Nghĩa trang Trường Sơn, Đền 
tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn Bến Tắt tại tỉnh Quảng Trị. Hoạt 
động này không những mang ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu 
nước, uống nước nhớ nguồn, mà còn góp phần thắt chặt tinh 
thần đoàn kết của CBCNV Phòng KTNB KV3, quyết tâm hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bài & Ảnh: Võ Thanh Trắc

Hội thi Văn hóa Vietcombank 2017 – Chi đoàn 
Khánh Hòa

Sáng 25/3/2016, Chi đoàn Vietcombank Khánh Hòa đã 
tổ chức hội thi Văn hoá Vietcombank. Trong màu áo truyền 
thống “xanh và mạnh”, hơn 80 Đoàn viên thanh niên chi Đoàn 
Vietcombank Khánh Hòa với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần 
nghiêm túc đã tập trung đầy đủ góp phần tạo nên sự thành công 
cho hội thi. Năm nay, với tinh thần hướng về những giá trị cốt lõi 
trong văn hóa Vietcombank, cuộc thi đã được tổ chức dưới hình 
thức trắc nghiệm với 20 câu hỏi trong vòng 15 phút được chia 
thành nhiều tổ thi. Thông qua cuộc thi, tuổi trẻ Vietcombank nói 
chung và đoàn thanh niên Vietcombank Khánh Hòa nói riêng đã 
thể hiện tinh thần không những giỏi về nghiệp vụ mà còn chuẩn 
mực về văn hóa Vietcombank.

Bài: Lê Đường Tố Duyên - Ảnh: Nguyễn Khánh Hòa
Đoàn viên thanh niên Chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa tham gia cuộc thi

Chi đoàn cơ sở Vietcombank Lào Cai 
chào mừng Tháng Thanh niên

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017), 
Đoàn thanh niên (ĐTN) Vietcombank Lào Cai đã tổ chức 
nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhằm phát huy sức 
trẻ, truyền thống xung kích của thanh niên trong đơn vị 
cũng như tạo cơ hội giao lưu, học hỏi với các đơn vị bạn 
trên địa bàn. Cụ thể, ĐTN Vietcombank Lào Cai đã tổ chức 
3 trận giao lưu bóng đá với tỉnh đoàn Lào Cai, Công ty 
TNHH MTV Chè Thanh Bình, Trung tâm Giám định chất 
lượng Sở Xây dựng Lào Cai; Tham gia, đồng hành với hội 
trại tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh, gồm các trường 
THPT Số 2, Số 3 và trường THPT Chuyên Lào Cai; trao tặng 
10 suất học bổng trị giá 200.000 VNĐ/suất cho trường 
THPT số 3, tài trợ các giải trại, giải hoạt động cho trường 
số 2 và trường THPT Chuyên; Kết hợp với ĐTN Trung tâm 
Truyền hình thông tấn, tài trợ nhiều phần quà với tổng trị 
giá 60.000.000 VNĐ cho trường Mầm non Lùng Sui thuộc 
huyện Simacai.

Bài & Ảnh: Dương Văn LợiBan lãnh đạo Công ty Chè Thanh Bình và Vietcombank Lào Cai chụp 
hình lưu niệm cùng 2 đội bóng.

Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
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Năm 2016, Vietcombank Lạng Sơn cũng lọt Top 
20 chi nhánh tốt tiêu biểu trong hệ thống 
Vietcombank; các tổ chức chính trị-xã hội như 
chi bộ đảng, công đoàn, đoàn thanh niên hoạt 

động có hiệu quả và phát triển. 3 năm liên tục (2014, 
2015, 2016) được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao 
tặng bằng khen. Đây thực sự là những ghi nhận, 
đánh giá có ý nghĩa lớn lao đối với những đóng góp 
cũng như nỗ lực không mệt mỏi của Ban giám đốc 
và tập thể CBNV Vietcombank Lạng Sơn.

Nhìn lại chặng đường 3 năm trước, ngày 
16/4/2014, Vietcombank Lạng Sơn chính thức đi vào 
hoạt động với 25 CBNV, cơ sở vật chất thiếu thốn. 
Đến nay Vietcombank Lạng Sơn đã có trên 40 CBNV 
giàu nhiệt huyết, sáng tạo, năng động, được đào 
tạo bài bản, trụ sở khang trang, tiện ích và hiện đại. 
Bằng nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, sản 

Vietcombank Lạng Sơn:
Đơn vị dẫn đầu thi đua tỉnh 
năm 2016 Bài & Ảnh: Linh Chi 

NGÀY 23/3/2017, TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA KHEN 
THƯỞNG NĂM 2016, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017, 
VIETCOMBANK LẠNG SƠN VINH DỰ NHẬN CỜ THI ĐUA 
CỦA UBND TỈNH LẠNG SƠN VINH DANH ĐƠN VỊ DẪN 
ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2016.

phẩm, Vietcombank Lạng Sơn đã nhanh chóng trở 
thành địa chỉ giao dịch quen thuộc của rất nhiều 
khách hàng và là ngân hàng mạnh trên địa bàn tỉnh, 
được nhiều cấp lãnh đạo ghi nhận và khen thưởng.

Đến nay, tổng số tiền huy động vốn tại 
Vietcombank Lạng Sơn đã đạt trên 500 tỷ đồng; 
tổng dư nợ cho vay đạt trên 1.500 tỷ đồng; phục vụ 
trên 6.000 khách hàng; cung ứng đa dạng các sản 
phẩm, dịch vụ ngân hàng với chất lượng cao. 

Trong hoạt động kinh doanh, chi nhánh đã mở 
rộng hoạt động đến hầu hết các địa bàn của tỉnh. 
Bên cạnh việc tập trung đầu tư phát triển các ngành, 
lĩnh vực kinh tế chủ lực của tỉnh như nông thổ sản, 
thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu, Chi nhánh 
cũng quan tâm phát triển dịch vụ phi tín dụng như 
thẻ, các dịch vụ ngân hàng hiện đại, mở rộng các 
điểm chấp nhận thanh toán thẻ và hệ thống ATM.

Là hội viên tích cực của Hiệp hội doanh nghiệp 
tỉnh Lạng Sơn, Vietcombank Lạng Sơn luôn tích cực 
tham gia, đồng hành cùng doanh nghiệp. Chi nhánh 
đưa ra nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng 
vay vốn như cho vay trung dài hạn lãi suất cố định 
đến 5 năm, ưu đãi cho doanh nghiệp SMEs… Do đó, 
quy mô tín dụng của Vietcombank Lạng Sơn đến 
nay đã đứng thứ tư trên địa bàn với chất lượng tín 
dụng được đảm bảo, an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietcombank 
Lạng Sơn luôn tích cực tham gia các hoạt động 
ASXH. Chi nhánh luôn đẩy mạnh các hoạt động 
ASXH do Trung ương giao cũng như tự triển khai 
từ nguồn lực tại chỗ, để lại những ấn tượng tốt đẹp 
trong mỗi người dân. 

Ông Phạm Ngọc Thưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (thứ 3 từ phải sang) trao Bằng khen cho ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn (thứ 4 từ trái sang)

Bàn giao công trình Trường Tiểu học 1 
xã Đình Lập, Lạng Sơn

Ngày 7/4/2017, tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 
Sơn đã diễn ra Lễ khánh thành và Bàn giao công trình Trường 
Tiểu học 1 xã Đình Lập, huyện Đình Lập do Vietcombank tài 
trợ 3 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư hơn 5,1 tỷ đồng. Tại điểm 
trường chính, công trình gồm các hạng mục: Xây dựng mới 
nhà đa năng 1 tầng diện tích 328m2; Nhà ở bán trú cho học 
sinh với 04 phòng diện tích 109m2; Nhà bếp, nhà ăn cho học 
sinh có diện tích 82,5m2; Nhà vệ sinh diện tích 48m2 gồm 2 
khu vệ sinh nam, nữ riêng biệt; Nhà để xe 54m2. Cải tạo, sửa 
chữa sân, đường bê tông vào trường, quét lại vôi ve nhà lớp 
học, nhà hành chính 2 tầng và toàn bộ tường rào hiện có. Tại 
điểm trường Khe Pùng gồm: Xây mới 2 phòng học kiên cố 
diện tích 154m2, nhà vệ sinh 19m2. Tại buổi Lễ, Vietcombank 
cũng đã trao tặng số tiền 5 tỷ đồng dành cho các công trình 
giáo dục tỉnh Lạng Sơn và Vietcombank Lạng Sơn trao tặng 
Trường tiểu học 1 xã Đình Lập 20 triệu đồng để Nhà trường 
mua sắm  thêm trang thiết bị dạy và học.

Bài & Ảnh: Đặng Thành

Bàn giao công trình Trường Tiểu học 
Thụy Vân - TP. Việt Trì, Phú Thọ

Ngày 25/3/2017, tại Phú Thọ, Vietcombank đã tổ 
chức lễ khánh thành công trình dãy nhà lớp học 3 tầng 
12 phòng Trường Tiểu học Thụy Vân - TP. Việt Trì với trị 
giá gần 6 tỷ đồng. Thay mặt lãnh đạo địa phương ông Lê 
Hồng Vân - Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì đánh giá 
cao sự hỗ trợ của Vietcombank đã đầu tư cho Việt Trì một 
ngôi trường khang trang, hiện đại, góp phần nâng cao 
hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn. Ông 
cũng khẳng định địa phương sẽ tiếp nhận, quản lý và sử 
dụng công trình một cách hiệu quả nhất, thường xuyên 
bảo dưỡng, duy tu để công trình được bền đẹp lâu dài, 
phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập của nhà 
trường.

Bài & Ảnh: Đức Nam

Tài trợ xây dựng Trường tiểu học tại tỉnh 
Tây Ninh

Ngày 16/4/2017, tại xã Suối Đá - huyện Dương Minh Châu, 
tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Lễ Khởi công xây dựng trường Tiểu học 
Suối Đá A do Vietcombank tài trợ. Công trình có tổng mức đầu 
tư 4 tỷ đồng và do Vietcombank tài trợ 100% kinh phí. Hạng 
mục công trình gồm: 6 phòng học 2 tầng; sân trường; hệ thống 
điện nước; nhà để xe; thiết bị dạy học… Dự kiến công trình sẽ 
hoàn thành vào tháng 8/2017 để kịp thời điểm năm học mới 
2017-2018. Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Trần Văn To – 
Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu bày tỏ lời cảm ơn sâu 
sắc về nghĩa cử, tình cảm mà Ban lãnh đạo cùng tập thể người 
lao động Vietcombank đã dành tặng cho sự nghiệp giáo dục, 
trồng người của địa phương. 

Bài & Ảnh: Đặng Thành

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Vietcombank cắt băng khánh thành công trình Trường 
Tiểu học 1 xã Đình Lập

Các đại biểu mở biển công trình Trường Tiểu học Thụy Vân - Tp. Việt Trì

Những ánh mắt rạng ngời, hy vọng về 1 ngôi trường mới to đẹp của 
các em học sinh
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Trao tặng 10 nhà tình nghĩa 
cho huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày 25/3/2017, nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng 
tỉnh Quảng Nam và 20 năm tái lập tỉnh, Vietcombank đã trao 
tặng 10 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 500 triệu đồng cho các hộ 
nghèo thuộc diện chính sách của huyện Duy Xuyên, Quảng 
Nam. Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Công 
Dũng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện cảm ơn và ghi nhận 
những đóng góp to lớn và hết sức có ý nghĩa của các nhà tài 
trợ cho những đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, ông Đào Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn Vietcombank phát biểu: "Là doanh nghiệp 
kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bên cạnh 
những đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất 
nước, Vietcombank luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với 
công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Sự kiện này là một 
trong những công trình trọng điểm nằm trong kế hoạch đền 
ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh 
khó khăn của Vietcombank năm 2017. Công trình được xây 
dựng sẽ là minh chứng rõ nét về tình cảm của tập thể cán bộ 
nhân viên, người lao động Vietcombank dành cho tỉnh Quảng 
Nam nói chung và người dân huyện Duy Xuyên  nói riêng".

Bài & Ảnh: Hoàng Thị Hằng

Đ/c Đặng Thị Ngọc Thịnh – UVTW Đảng, Phó Chủ tịch nước (thứ 2 từ trái sang) và 
đ/c Đào Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (thứ 2 

từ phải sang) cùng các đơn vị trao tặng Nhà tình nghĩa cho huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam.

Vietcombank Nam Hà Nội 
trao nhà tình nghĩa

Ngày 17/3/2017, Vietcombank Nam Hà Nội phối hợp 
với chính quyền địa phương đã bàn giao nhà tình nghĩa 
cho gia đình ông Nguyễn Văn Bảy là thương binh 2/4, 
thuộc diện gia đình chính sách tại thôn Tranh Khúc, xã 
Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội với kinh phí hỗ trợ của 
Vietcombank là 100 triệu đồng, phần còn lại do gia đình 
đóng góp. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Khánh – Phó Giám 
đốc – Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Nam Hà Nội cho 
biết: Là một chi nhánh hoạt động trên địa bàn giáp ranh 
huyện Thanh Trì, trong những năm qua, Vietcombank 
Nam Hà Nội luôn tích cực phối hợp với các cơ quan trên 
địa bàn huyện, tham gia đóng góp cho các chương trình 
ASXH tại huyện. Số tiền hỗ trợ gia đình bác Bảy tuy không 
lớn nhưng đã phần nào giúp gia đình bác có ngôi nhà 
khang trang hơn, để bác yên tâm tuổi già, làm chỗ dựa 
vững chắc cho con, cháu.

Đây là 1 căn nhà trong số 8 căn nhà tình nghĩa, nhà 
đại đoàn kết  trong Chương trình ASXH năm 2017 của 
Vietcombank giao cho Chi nhánh thực hiện tại địa bàn 
huyện Thanh Trì với tổng kinh phí tối đa là 800 triệu đồng. 
Ngoài ra, theo kế hoạch năm 2017, Vietcombank cũng sẽ 
tài trợ cho Quỹ Khuyến học tại huyện Thanh Trì với số tiền 
tối đa 200 triệu đồng.

Bài & Ảnh: Phạm Quang Đồng

Bà Hoàng Thị Khánh – Phó giám đốc Vietcombank Nam Hà Nội (thứ 3 từ trái 
sang) và đại diện UBND huyện Thanh Trì trao nhà tình nghĩa cho gia đình 

ông Nguyễn Văn Bẩy

Đào tạo cán bộ tuyển mới 
tại TP. Hồ Chí Minh

Khóa học tập trung (từ 21 - 31/03/2017) với sự tham 
gia của 149 cán bộ mới được tuyển dụng đến từ 30 Chi 
nhánh khu vực miền Nam. 

Trong khuôn khổ chương trình, học viên được giới 
thiệu về cơ cấu tổ chức, văn hóa Vietcombank, được 
trang bị các kiến thức tổng quan về sản phẩm dịch 
vụ, các nghiệp vụ cơ bản như: tín dụng, kế toán, tài trợ 
thương mại, thẻ, phòng chống rửa tiền, quản lý rủi ro 
hoạt động, kỹ năng bán hàng,… cùng những nội dung 
đặc thù theo tính chất công việc của từng vị trí cán bộ. 
Ngoài ra, học viên cũng được trang bị những kỹ năng 
mềm giúp ích cho công việc tại đơn vị. Để khóa học đạt 
chất lượng và hiệu quả, Trung tâm đào tạo đã phối hợp 
với các Phòng/Ban/Trung tâm TSC lựa chọn, xây dựng 
nội dung đào tạo thiết thực, cô đọng. Từ kinh nghiệm 
công tác, sự am hiểu về chuyên đề đào tạo cùng với kỹ 
năng giảng dạy tốt, các giảng viên nội bộ đã giúp học 
viên thu nạp được nhiều kiến thức, ứng dụng thuần 
thục các nội dung vào thực tế.

Bài: Trung tâm đào tạo

Đồng hành cùng Giải chạy 
Ekiden Thăng Long II lần 5 - 2017

Sáng 16/4/2017 tại KCN Thăng Long II (Hưng 
Yên) đã diễn ra cuộc thi Giải chạy Ekiden KCN Thăng 
Long II lần thứ 5 – 2017. Vietcombank Hưng Yên 
không chỉ là một trong những nhà tài trợ chính 
của giải mà còn là người đồng hành thân thiết với 
Ekiden trong nhiều năm qua. Giải chạy Ekiden 2017 
thu hút 79 đội tham gia đến từ hơn 50 công ty trong 
KCN Thăng Long II. Thể thức cuộc thi là nội dung 
chạy tiếp sức VĐV nam, nữ với chiều dài lần lượt là 
3.751 km và 5.646 km trên trục đường chính trong 
KCN Thăng Long II với 5 chặng tiếp sức. Các vòng 
thi đều diễn ra sôi nổi, gay cấn thu hút đông đảo sự 
tham gia cổ vũ, động viên của đông đảo người hâm 
mộ đến từ trong và ngoài KCN. Bằng tinh thần quyết 
tâm và nỗ lực trong thể thao, các vận động viên của 
Chi nhánh đã cố gắng hết mình, hoàn thành tất cả 
chặng đua của giải đấu.

Bài: Nguyễn Thị Vân Trang

Giảng viên chia sẻ với học viên kỹ năng chăm sóc khách hàng tại lớp học Vận động viên và cổ động viên Vietcombank Hưng Yên tại giải chạy 
Ekiden lần thứ 5 – 2017

Quy định sản phẩm UPAS Advanced
Được sự phê duyệt của NHNN v/v cho phép Vietcombank thực hiện thí điểm thanh toán trước hạn bộ chứng từ 

nhập khẩu theo L/C trả chậm, ngày 7/4, Tổng giám đốc đã ký Quyết định số 451/QĐ-VCB-TTTTTM v/v ban hành Quy 
định sản phẩm Thư tín dụng trả chậm được Vietcombank thanh toán trước hạn (UPAS Advanced). Quyết định có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 24/04/2017. Được nâng cấp từ sản phẩm UPAS, UPAS Advanced được coi là sản phẩm tiên 
phong, đột phá của Vietcombank trên thị trường hiện nay với những tiện ích ưu việt mang lại cho khách hàng như:

 Được Vietcombank thực hiện thanh toán trước hạn thay vì Ngân hàng chiết khấu (NHCK), do đó, khách hàng có 
thể chủ động đàm phán, thương lượng phương thức thanh toán với đối tác trên cơ sở hợp tác với Vietcombank mà 
không phụ thuộc vào NHCK.

 Được hưởng mức phí thanh toán trước hạn ưu đãi.  
Bài: TTTM
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Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Thái 
Minh Quang - Giám đốc Vietcombank Bình 
Dương cho biết: Thực hiện theo khung 
thỏa thuận hợp tác thanh toán điện tử 

song phương tập trung giữa Kho bạc Nhà nước 
và Vietcombank, năm 2016, Vietcombank Bình 
Dương đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 
hơn 300 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2015, 
phối hợp thực hiện thanh toán điện tử cho Cục 
thuế và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Với số lượng các 
món thu NSNN ngày càng lớn như hiện nay, 
việc thực hiện thu thông qua Vietcombank Bình 
Dương không những góp phần tiết kiệm thời 
gian mà còn hạn chế phát sinh thêm chi phí của 
cá nhân, doanh nghiệp. 

Theo thỏa thuận được ký kết, Vietcombank 
Bình Dương cam kết sẽ nỗ lực cung ứng các 
sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất, đảm 
bảo kết nối rộng khắp, phát triển không ngừng, 
thuận tiện và an toàn cho người dân và doanh 
nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cũng như hỗ 
trợ tốt cho các cơ quan quản lý có liên quan.

Cũng tại sự kiện, ông Trần Thanh Liêm - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đánh giá 
cao mô hình ký kết hợp tác thu NSNN giữa 
Vietcombank Bình Dương với các đơn vị. Ông 
yêu cầu các đơn vị có liên quan cần phối hợp 
chặt chẽ hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho 
các cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa 
vụ đóng thuế với Nhà nước.

Thỏa thuận phối hợp thu NSNN bao gồm 
nội dung các bên thống nhất phối hợp thu và ủy 
nhiệm cho Vietcombank Bình Dương thực hiện 
thu các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu 
khác của NSNN trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
thông qua tài khoản thanh toán của Kho bạc 
Nhà nước mở tại Vietcombank Bình Dương. 
Các bên thực hiện theo nguyên tắc kết nối và 
trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa các cơ 
quan đơn vị về số phải thu, số đã thu NSNN của 
người nộp thuế, đảm bảo các bên thực hiện 
đúng quy trình phối hợp thu; chủ động cùng 
phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nộp thuế 
qua Vietcombank Bình Dương.

Thỏa thuận này đánh dấu bước phát triển 
quan trọng trong quan hệ hợp tác, tạo sự gắn 
bó và là cơ hội để các bên cùng phát triển, là 
tiền đề để Vietcombank Bình Dương mở rộng 
thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho 
khách hàng trong thời gian tới.

Chi nhánh Bình Dương ký kết thỏa thuận phối hợp thu NSNN: 

Tạo thuận lợi cho người dân & 
doanh nghiệp nộp thuế Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Tới

Bài & Ảnh: Ngô Nguyễn Quang Đăng

NGÀY 24/3/2017, TẠI BÌNH DƯƠNG ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ 
KẾT THỎA THUẬN PHỐI HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ 
NƯỚC GIỮA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KHO BẠC NHÀ 
NƯỚC, CỤC THUẾ, CỤC HẢI QUAN VÀ VIETCOMBANK 
BÌNH DƯƠNG.

Đại diện Lãnh đạo các bên tham gia Lễ ký kết thỏa thuận thu Ngân sách nhà nước

TP. Cần Thơ có khoảng 1,6 triệu dân, 
9.593 doanh nghiệp đang hoạt động. 
Năm 2016, thành phố có trên 35.000 

chứng từ nộp thuế qua KBNN, tổng số tiền nộp 
trên 5.000 tỷ đồng. Việc ký kết quy chế phối 
hợp thu NSNN của các NHTM với KBNN và Cục 
Thuế, Cục Hải quan sẽ góp phần giảm thiểu thời 
gian, thủ tục cho người nộp thuế với độ an toàn, 
nhanh chóng và chính xác, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người nộp thuế thực hiện đầy đủ các 

quyền và nghĩa vụ liên quan 
đến việc nộp thuế, phí, lệ phí 
và các khoản thu khác của 
NSNN theo quy định của pháp 
luật. Qua đó nhằm góp phần 
cải cách hành chính, nâng cao 
chất lượng phục vụ khách 
hàng là người nộp thuế, đảm 
bảo nguồn thu NSNN được kịp 
thời, an toàn và hiệu quả.

Vietcombank Cần Thơ 
với lợi thế là Ngân hàng có 
mạng lưới giao dịch rộng 
với 5 phòng giao dịch tại các 
quận trung tâm thành phố và 
là ngân hàng có nhiều kinh 

nghiệm trong việc phối hợp thu ngân sách là 
điều kiện thuận lợi so với các ngân hàng khác 
trong việc triển khai thu ngân sách đạt hiệu qua 
cao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn 
Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ 
đánh giá cao sự nỗ lực của KBNN Cần Thơ và 
các đơn vị trong việc ký kết thoả thuận hợp tác 
thu ngân sách. Ông Nguyễn Thanh Dũng cũng 
yêu cầu các bên phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời 
tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để triển 
khai việc thu ngân sách một cách hiệu quả nhất.

Tại buổi lễ ký kết, ông Trần Long Giang – 
Giám đốc Vietcombank Cần Thơ cam kết: Chi 
nhánh luôn sẵn sàng về điều kiện nhân lực cũng 
như hạ tầng kỹ thuật đảm bảo xử lý thông suốt 
theo quy chế phối hợp đã ký kết; Đáp ứng thông 
tin nhanh số thu vào NSNN qua KBNN, hỗ trợ 
công tác quản lý thu; Tạo thuận tiện và an toàn 
cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa 
vụ nộp thuế cũng như hỗ trợ tốt cho các cơ 
quan quản lý có liên quan…

Việc được lựa chọn là ngân hàng triển khai 
thu ngân sách trên địa bàn Tp. Cần Thơ tiếp tục 
khẳng định uy tín, thương hiệu Vietcombank 
trên địa bàn và cũng là cơ hội thuận lợi để 
Vietcombank Cần Thơ giới thiệu, chào bán trọn 
gói các sản phẩm dịch vụ tới đông đảo người 
dân.

Chi nhánh Cần Thơ ký kết 
Quy chế phối hợp thu NSNN: 

Cơ hội để chào bán các 
sản phẩm, dịch vụ
NGÀY 31/3/2017, TẠI TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
(KBNN) TP. CẦN THƠ, ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ 
PHỐI HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) GIỮA 
CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BAO GỒM 
KBNN, CỤC THUẾ, CỤC HẢI QUAN VỚI CÁC NHTM: 
VIETCOMBANK, VIETINBANK, BIDV, AGRIBANK.

Ông Trần Long Giang – Giám đốc Vietcombank Cần Thơ (hàng đầu thứ 3 từ trái sang) 
ký kết Quy chế phối hợp thu Ngân sách
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KẾT NỐI

Ngày 23/03/2017, tại Măng Đen - huyện Kon Plong 
- tỉnh Kon Tum, đại diện Ban giám đốc các chi 
nhánh Vietcombank: Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, 
Quy Nhơn đã tham dự Lễ ký kết sửa đổi, bổ sung 

thỏa thuận tài trợ dự án, sửa đổi bổ sung hợp đồng thế 
chấp và phụ lục hợp đồng tín dụng với Công ty cổ phần 
Thủy Điện Vĩnh Sơn Sông Hinh cùng 4 ngân hàng đồng 
tài trợ khác là BIDV Bình Định, ACB Bình Định, HDBank 
Hiệp Phú và Vietinbank Bình Định.

Theo nội dung sửa đổi, bổ sung thỏa thuận tài 
trợ dự án Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông 
Hinh thì tổng mức đầu tư từ 5.744 tỷ được nâng lên 
7.400 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện 
Thượng Kon Tum. Khoản cam kết cấp tín dụng của 
Vietcombank nâng từ 700 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng với 
sự tham gia tài trợ của Vietcombank Kon Tum (460 tỷ), 
Vietcombank Gia Lai (100 tỷ), Vietcombank Phú Yên (80 
tỷ), Vietcombank Bình Định (160 tỷ), Vietcombank Quy 
Nhơn (100 tỷ). Với phần cam kết cấp tín dụng bổ sung 
này, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thành dự án và đưa vào hoạt động, dự kiến là năm 2019. 
Sau khi đi vào hoạt động, các ngân hàng dự kiến sẽ có 
được nguồn tiền gửi lớn từ doanh thu phát điện của đơn 
vị sau khi trả các khoản nợ đến hạn theo lịch trả nợ dự 
án.

Nâng hạn mức cấp tín dụng 
cho Công ty CP Thủy điện 
Vĩnh Sơn Sông Hinh

Bài & Ảnh: Ái Thủy 

Bài & ảnh: Hồ Hữu Tấn

Ông Lê Tấn Lân – Giám đốc Vietcombank Kon Tum (thứ 2 từ trái sang) 
ký kết Hợp đồng Theo thỏa thuận được ký kết ngày 15/3/2017, 

Công ty Bảo Việt Kiên Giang (BVKG) và 
Vietcombank Kiên Giang cam kết ưu tiên sử 
dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau trên cơ sở 

sản phẩm dịch vụ của từng bên đảm bảo cạnh tranh 
hiệu quả về chất lượng dịch vụ và chi phí. Hai bên sẽ 
là đối tác ưu tiên trong các giao dịch huy động vốn, 
thu xếp tài chính trong và ngoài nước, các giao dịch 
đầu tư, hợp tác đầu tư, dịch vụ cố vấn cổ phần hóa, 
nêm yết định giá, thu hồi vốn, dịch vụ phát hành đại 
lý. BVKG xem Vietcombank Kiên Giang là đối tác ưu 
tiên, cam kết hỗ trợ tối đa để chi nhánh được tiếp cận 
nhằm cung cấp các dịch vụ sản phẩm ngân hàng, đầu 
tư tài chính và chứng khoán đến BVKG. Ngoài ra, hai 
bên cũng cam kết về các dịch vụ quản lý tiền tệ, dịch 
vụ về bảo hiểm, hợp tác phát triển thương hiệu.

Kiên Giang: 
Vietcombank và 
Công ty Bảo Việt 
ký kết hợp tác

Ông Hoàng Văn Long, Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Vietcombank 
Kiên Giang (người ngồi bên trái) và ông Lê Văn Út, Giám đốc Cty Bảo Việt 

Kiên Giang (người ngồi bên phải) ký kết thỏa ước hợp tác

Ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với 
Isuzu Việt Nam

Sáng 28/3/2017, Vietcombank, đại diện là chi nhánh Tp. 
Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam (ISUZU 
Việt Nam) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện. Theo Thỏa 
thuận, Vietcombank sẽ cung cấp các gói giải pháp tài chính 
toàn diện từ các Dịch vụ Ngân hàng bán buôn bao gồm tài 
chính tiền tệ, ngoại hối, tín dụng, thu tiền mặt cho đến các 
dịch vụ cho vay tài chính đối với hệ thống Đại lý và khách 
hàng mua xe ISUZU. ISUZU Việt Nam cam kết ưu tiên sử dụng 
dịch vụ tại Vietcombank và phối hợp thực hiện các gói giải 
pháp tài chính toàn diện cho hệ thống đại lý cũng như khách 
hàng mua xe ISUZU. Hai bên thống nhất sẽ khai thác các điểm 
giao dịch của nhau để hỗ trợ bán chéo sản phẩm, thực hiện 
quảng bá các hoạt động kinh doanh và thương hiệu.

Bài: Hương Trà; Ảnh: Thế Dương

Đại diện lãnh đạo của ISUZU Việt Nam và Vietcombank ký kết Thỏa 
thuận hợp tác toàn diện

Khánh Hòa: Vietcombank ký Thỏa thuận 
hợp tác với Sở Y tế 

Theo thỏa thuận được ký kết ngày 31/3/2017, hai bên 
thống nhất hợp tác nhằm đẩy mạnh việc 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 
và nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở khám chữa 
bệnh trên địa bàn Khánh Hòa. Vietcombank Khánh Hoà sẽ 
cung cấp những giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại 
cho việc quản lý, theo dõi và thanh toán viện phí; cung cấp 
các dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích cho CBNV ngành 
y và các khách hàng của các cơ sở khám chữa bệnh. Tại 
buổi lễ, Vietcombank Khánh Hoà đã cam kết triển khai gói 
tín dụng “Vietcombank chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, 
một trong những nội dung nằm trong khuôn khổ thỏa 
thuận hợp tác giữa Vietcombank và Bộ Y tế với cam kết tài 
trợ lên đến 30.000 tỷ đồng cho ngành Y tế.

Bài & Ảnh: Võ Thị Thu Hương

Ông Lương Phan Sảng – Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa 
(hàng đầu bên phải) và ông Bùi Xuân Minh – Giám đốc Sở Y tế Khánh 

Hòa (hàng đầu bên trái) ký thỏa thuận hợp tác.

Thanh Hóa: Vietcombank và Công 
ty Bảo Việt ký Thỏa thuận hợp tác 

Theo thỏa thuận ký kết ngày 12/4/2017, hai bên cam kết 
ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ (SPDV) của nhau trên 
cơ sở SPDV của từng bên đảm bảo cạnh tranh hiệu quả về 
chất lượng dịch vụ và chi phí. Hai bên sẽ là đối tác ưu tiên 
trong các giao dịch huy động vốn, thu xếp tài chính trong 
và ngoài nước, các giao dịch đầu tư, hợp tác đầu tư, dịch vụ 
tư vấn cổ phần hóa, niêm yết định giá, thu hồi vốn, dịch vụ 
phát hành đại lý. Ngoài ra, hai bên cũng cam kết về các dịch 
vụ quản lý tiền tệ, dịch vụ về bảo hiểm, hợp tác phát triển 
thương hiệu.

Bài & Ảnh: Lê Văn Tuấn

Chuyển địa điểm làm việc của Trung 
tâm Tài trợ Thương mại (TTTM)

Kể từ ngày 01/04/2017, Trung tâm TTTM Trụ 
sở chính chuyển địa điểm làm việc tới trụ sở mới 
theo địa chỉ cụ thể như sau: Tầng 12A, Tòa nhà 
Hapro – 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 
04.39343137/ Ext: 2636/2689/2679/2680

Fax: 04.39361386. 
Đối với việc tiếp nhận, luân chuyển chứng từ 

và xử lý các giao dịch TTTM của Khách hàng TSC 
giữa Trung tâm TTTM và các Phòng/Ban/Trung tâm 
liên quan tại TSC; giữa TSC và Chi nhánh, các bên 
tham gia thực hiện theo Công văn số 714/VCB-
TTTTTM v/v Hướng dẫn quy trình xử lý giao dịch 
TTTM cho các khách hàng TSC do Tổng Giám đốc 
Vietcombank ban hành ngày 01/04/2017.
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thực hiện dự án giao thông tại 
TP.Hồ Chí Minh

KẾT NỐI

Bản tin Chung NIỀM TIN (từ năm 1993, ban đầu 
là Thông tin Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam và đổi tên từ đầu năm 2017); Website 
(ra đời từ năm 2001) đang hoàn thiện giao diện 
mới; Fanpage trên Facebook (từ năm 2013) đã 
đăng ký thành công nhận diện chính thức; Đặc 
san Người Dẫn Đầu (từ năm 2015) với phong 
cách cùng lượng độc giả trong phân khúc khách 
hàng đặc biệt; Bản tin hình (từ năm 2015) lên 
sóng đều hàng tháng cùng hàng loạt các ấn 
phẩm khác như: Báo cáo thường niên, Video 
clip tổng kết các lĩnh vực… Vietcombank cũng 
đã xây dựng được đội ngũ CTV trên toàn hệ 
thống, từ đó tăng cường công tác truyền thông 
và phát triển CTV. 

Ngân hàng cũng đã ban hành Quy chế Phát 
ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, có 
Người phát ngôn chính thức và là cơ sở để các 
đơn vị, chi nhánh cũng như cán bộ nhân viên 
thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông 
tin một cách quy củ và chuyên nghiệp hơn. 

PGS.TS. Đinh Thị Thúy Hằng – Giám đốc 
Trung tâm bồi dưỡng Nghiệp vụ Hội Nhà báo 
Việt Nam đã trao đổi các kỹ năng nghiệp vụ 
báo chí trong cách tìm kiếm và lựa chọn đề tài, 
kỹ năng viết tin và dẫn tin, kỹ năng phỏng vấn 
và viết bài phỏng vấn và viết chân dung người 
tốt việc tốt, kỹ năng chụp ảnh và biên tập ảnh 
trong xu hướng báo chí hiện đại… Các CTV đã 
đặt ra những câu hỏi cụ thể đến quá trình tác 
nghiệp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tế 
bằng những ví dụ sinh động, nhất là khi viết về 
những vấn đề khô khan và khó của nghiệp vụ 
ngân hàng bằng cảm xúc của cán bộ trực tiếp 
trong thực tế, từ đó có được những bài báo hay, 
hấp dẫn bạn đọc. 

Tổng kết Hội nghị, TS. Phạm Mạnh Thắng 
đánh giá cao hiệu quả của các trao đổi tại Hội 
nghị. Hội nghị lần này sẽ là tiền đề cho các Hội 
nghị tiếp theo nhằm tập huấn các kỹ năng cho 
mạng lưới CTV.

Hội nghị Cộng tác viên nội bộ:

Đẩy mạnh hiệu quả 
công tác 
truyền thông

Bài & ảnh: Lê Hồng Quang

Bài & ảnh: Trương Công Thành

Bài & ảnh: Gia Nam

TỪ 23 – 26/4/2017, TẠI THỦ ĐÔ VIENTIANE VÀ CỐ ĐÔ 
LUANG PRABANG, NƯỚC CHDCND LÀO, VIETCOMBANK 
ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN 
(CTV) NỘI BỘ.  HỘI NGHỊ NHẰM TRANG BỊ CHO CÁC CTV 
TIÊU BIỂU NHỮNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỘNG TÁC XÂY 
DỰNG CÁC ẤN PHẨM CỦA VIETCOMBANK, ĐẨY MẠNH 
HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG.

Phát biểu khai mạc, TS. Phạm Mạnh Thắng 
– Phó Tổng giám đốc đã chỉ rõ, công tác 
truyền thông trong thời gian tới cần phải 
gắn với định hướng hoạt động kinh doanh 

của Vietcombank trong năm 2017 và mục tiêu trở 
thành Ngân hàng số 1 Việt Nam vào năm 2020. 

Báo cáo về công tác truyền thông của 
Vietcombank, ông Nguyễn Hữu Kiên – Phó Trưởng 
phòng Quan hệ công chúng TSC cho biết, thời 
gian qua, hoạt động truyền thông đã được chú 
trọng, xây dựng nhiều ấn phẩm. Các ấn phẩm của 
Vietcombank ngày càng phong phú về nội dung, 
hiện đại về hình thức. Hiện nay, Vietcombank có 

Toàn cảnh Hội nghị CTV nội bộ

Hội nghị Cộng tác viên nội bộ thành công tốt đẹp

Theo thỏa thuận, Vietcombank Tiền Giang sẽ mở 
tài khoản chuyên thu cho KBNN huyện Cái Bè. 
Tài khoản chuyên thu này được sử dụng để thu 
các khoản thuế của các đối tượng nộp thuế qua 

tài khoản KBNN huyện Cái Bè mở tại Vietcombank 
Tiền Giang. Đến nay, đã có 2 đơn vị cấp huyện có hợp 
tác thu NSNN với Vietcombank Tiền Giang: KBNN thị 
xã Cai Lậy và KBNN huyện Cái Bè. 

Việc ký thỏa thuận này sẽ góp phần hỗ trợ tích 
cực, hiệu quả cho các đơn vị, cá nhân nộp thuế trên 
địa bàn tỉnh Tiền Giang thực hiện các thủ tục nộp 
NSNN một cách nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, 
an toàn; đồng thời hỗ trợ các cơ quan quản lý thực 
hiện việc quản lý thu NSNN theo đúng các quy định, 
chủ trương của nhà nước.

Vietcombank Tiền Giang 

mở tài khoản chuyên 
thu cho Kho bạc Nhà 
nước huyện Cái Bè

SÁNG 27/3/2017, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK 
TIỀN GIANG, ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT THỎA 
THUẬN MỞ TÀI KHOẢN CHUYÊN THU NGÂN 
SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) GIỮA KHO BẠC NHÀ 
NƯỚC (KBNN) HUYỆN CÁI BÈ, CHI CỤC THUẾ 
HUYỆN CÁI BÈ VÀ VIETCOMBANK TIỀN GIANG.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Dự án triển khai theo hình thức đối tác Công tư 
(Hợp đồng BT) có tổng mức đầu tư 2.765 tỷ đồng; 
trong đó Vietcombank Thủ Thiêm cho vay 1.156 tỷ 
đồng, Indovinabank cho vay 300 tỷ đồng phục vụ 

cho mục đích giải phóng mặt bằng với thời hạn vay là 5 
năm. Đây là dự án lớn nhất mà Vietcombank Thủ Thiêm 
tham gia tài trợ. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự 
án sẽ thúc đẩy sự hình thành và phát triển các kế hoạch 
chỉnh trang đô thị dọc tuyến Vành đai 2 với chức năng 
là xương sống cho việc mở rộng đô thị thành phố trong 
tương lai, góp phần phát triển giao thông, đô thị. 

Sau hơn 1 năm thành lập (từ 18/12/2015), 
Vietcombank Thủ Thiêm đã tạo lập được chỗ đứng 
vững chắc trên thị trường TP. Hồ Chí Minh, tạo được 
sự tin tưởng cho khách hàng bằng phong cách phục vụ 
nhiệt tình, tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ cán 
bộ, nhân viên cùng các sản phẩm dịch vụ hiện đại mang 
lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Việc ký kết dự án với 
quy mô lớn lần này là bước chuyển mình quan trọng của 
Vietcombank Thủ Thiêm để bước vào chặng đường mới, 
khẳng định vị trí của mình trên địa bàn thành phố.

Vietcombank Thủ Thiêm tài trợ

1.156 tỷ đồng
NGÀY 14/4/2017, TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, 
VIETCOMBANK THỦ THIÊM ĐÃ TIẾN HÀNH LỄ 
KÝ KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG ĐOẠN TUYẾN KẾT NỐI TỪ ĐƯỜNG PHẠM 
VĂN ĐỒNG ĐẾN NÚT GIAO THÔNG GÒ DƯA - 
QUỐC LỘ 1, QUẬN THỦ ĐỨC VỚI INDOVINABANK 
VÀ CÔNG TY CP VĂN PHÚ BẮC ÁI.

Lễ ký kết giữa Vietcombank Thủ Thiêm và Công ty CP Văn Phú Bắc Ái
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Ngày 17/4/2017, Vietcombank đã tổ chức 
Lễ khai trương Chi nhánh Vietcombank 
Bình Phước tại số 744 đường Phú Riềng 
Đỏ, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước.
Tại sự kiện, ông Hồng Quang – Trưởng ban Tổ 

chức cán bộ đã đọc các quyết định thành lập và 
bổ nhiệm lãnh đạo Chi nhánh Vietcombank Bình 
Phước. Theo đó, thành lập Chi nhánh Vietcombank 
Bình Phước trực thuộc Vietcombank kể từ ngày 
4/11/2016; đồng thời điều động và bổ nhiệm 
ông Nguyễn Tấn Phát – Phó giám đốc Chi nhánh 

Vietcombank Bắc Bình Dương giữ chức vụ Giám đốc 
Chi nhánh Vietcombank Bình Phước. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng giám đốc Phạm 
Quang Dũng cho biết, việc đưa Chi nhánh Bình 
Phước vào hoạt động là sự phát triển tất yếu của 
Vietcombank trong mục tiêu chiến lược đồng thời 
thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vietcombank trong 
những nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát 
triển của tỉnh Bình Phước nói riêng và Đông Nam Bộ 
nói chung, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người 
dân trên địa bàn tỉnh về vốn, thanh toán XNK, đảm 
bảo phục vụ nhanh chóng, thuận tiện và an toàn 
cho mọi nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp và 
người dân về các dịch vụ ngân hàng hiện đại… 

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Trương 
Quang Dũng – Giám đốc NHNN tỉnh Bình Phước 
đánh giá, với vai trò, vị thế là một trong những ngân 
hàng lớn, việc mở chi nhánh tại tỉnh Bình Phước của 
Vietcombank sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi 
cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp dễ dàng 
tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng hiện đại… Ông 
cam kết, NHNN tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Chi 
nhánh hoạt động theo đúng định hướng hoạt động 
kinh doanh của Ngành và của tỉnh Bình Phước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tấn Phát 
- Giám đốc Vietcombank Bình Phước chia sẻ, sẽ nỗ 
lực hết mình để không phụ sự kỳ vọng, tin tưởng 
của các cấp lãnh đạo, đưa Vietcombank Bình Phước 
ngày một phát triển.

Với việc khai trương Chi nhánh Bình Phước, 
Vietcombank đánh dấu sự hiện diện đầy đủ trên 
tất cả các địa phương tại khu vực Đông Nam bộ. Và 
ngay trong lễ khai trương, Vietcombank Bình Phước 
đã ký kết biên bản thỏa thuận với Cục Thuế, Cục Hải 
quan và Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước về phối 
hợp thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Với sức trẻ, sự năng động, thế mạnh về vị thế, 
thương hiệu, công nghệ của Vietcombank, niềm tin 
từ đông đảo khách hàng, chi nhánh Vietcombank 
Bình Phước sẽ cung ứng cho thị trường những dịch 
vụ tài chính ngân hàng truyền thống và hiện đại với 
chất lượng tốt nhất, góp phần vào sự tăng trưởng, 
phát triển bền vững của địa phương.

Khai trương CN Bình Phước: 

Bài & ảnh: Đặng Thành

Nỗ lực đóng góp cho sự 
phát triển KT-XH của tỉnh

KẾT NỐI

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Vietcombank Bình Phước

Khai trương Phòng Giao dịch Mỹ Tho tại địa điểm 
mới

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Phòng giao 
dịch (PGD) Mỹ Tho trực thuộc Vietcombank Tiền Giang với địa chỉ 
số 20-20A, đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang 
đã được chuyển sang địa điểm mới  tại địa chỉ  số 204 - 204B, đường 
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và chính 
thức đi vào hoạt động từ ngày 3/4/2017.

Trụ sở mới của PGD Mỹ Tho tọa lạc trên tuyến đường trung tâm 
thành phố Mỹ Tho với cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng tiêu 
chuẩn của một ngân hàng hiện đại, hứa hẹn sẽ thu hút số lượng lớn 
khách hàng đến giao dịch.

Trong ngày đầu tiên chuyển sang địa điểm mới, PGD Mỹ Tho đã 
đón nhận gần 1.000 khách hàng đến giao dịch. Trong đó huy động 
vốn đạt gần 10 tỷ đồng, cho vay đạt trên 5 tỷ đồng và các hoạt động 
giao dịch khác.

Bài & Ảnh: Công Chuẩn

Bà Hà Thị Thanh Thúy – Trưởng phòng giao dịch Mỹ Tho tận tình hướng 
dẫn khách hàng trong ngày đầu tiên giao dịch

Thay đổi tên Chi nhánh và thay đổi Chi nhánh đầu mối một số PGD 
Để thuận tiện cho việc liên hệ và giao dịch của khách hàng, tiếp theo thông báo ngày 03/1/2017, Vietcombank 

thông báo về việc thay đổi tên một số Chi nhánh trong hệ thống và thay đổi Chi nhánh đầu mối quản lý một số PGD tại 
địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, về thay đổi tên Chi nhánh, Vietcombank thay đổi tên của 13 Chi nhánh 
thuộc hệ thống trên toàn quốc. Về thay đổi Chi nhánh đầu mối một số PGD, tại Hà Nội, Vietcombank tiến hành thay đổi 
15 đơn vị và tại Tp. Hồ Chí Minh là 20 đơn vị.

Chi tiết xem tại www.vietcombank.com.vn

GÓC C
HIA

 SẺ

7 bước làm việc 
với khách hàng khó tính

Trong giao tiếp với khách hàng

1 2 3 4 5 6 7

Giữ bình bĩnh 
cho chính bạn

Để cho họ “trút giận” 
và đừng làm gián đoạn

Tìm kiếm sự đồng thuận 
hoặc thừa nhận quan 
điểm của họ

Trao đổi với khách hàng 
trong lịch thiệp

Trình bày lại cảm 
xúc của khách hàng

Thực hiện yêu cầu 
của khách hàng bằng 
cách: Xử lý, Chuyển 
giao, Đặt lịch hẹn

Bày tỏ sự 
đồng cảm

6 câu nói tích cực:
- “Tôi chưa biết rõ điều này, anh/chị vui lòng chờ một 

chút, tôi sẽ trả lời lại anh/chị ngay”
- “Trong trường hợp này thì tôi cũng hài lòng”
- “Tôi rất sẵn lòng giúp anh/chị việc này”
- “Tôi sẽ gửi thông tin cập nhật vào ngày/giờ…”
- “Xin cảm ơn anh/chị đã thông báo cho chúng tôi”
- “Anh/Chị có cần chúng tôi giúp điều gì khác không?”

6 câu nói tiêu cực:
- “Không” hoặc “Không thể”
- “Tôi không biết”
- “Do cơ chế chính sách”
- “Lẽ ra anh/chị nên….”  Hoặc “Sao anh/chị không…”
- “Điều duy nhất tôi/chúng tôi có thể làm là…”
- “Anh/Chị hãy bình tĩnh nào”

TTĐT
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Giai điệu

TỔ QUỐC
NGÔ THẾ LÂM – Khánh Hòa

TỔ QUỐC - TIẾNG GỌI THIÊNG LIÊNG MÀ 
MỖI KHI CẤT LÊN, TRÁI TIM CỦA TRIỆU 
TRIỆU NGƯỜI CON VIỆT NAM LẠI TRÀO 
DÂNG BAO CẢM XÚC KHÓ TẢ. HÔM NAY, 
ĐI GIỮA NHỮNG NGÀY THÁNG 4 LỊCH SỬ, 
TIẾNG GỌI ẤY MỘT LẦN NỮA TRỞ THÀNH 
KHẨU HIỆU ĐƯỢC HÔ VANG ĐẦY KIÊU 
HÃNH, TỰ HÀO. 

Khí phách, tinh thần, hồn cốt của dân tộc đã rung lên 
thành những giai điệu đẹp, chất phác mà hào hùng, 
bình dị mà nhuốm màu liêu trai. Từ một đất nước trữ 
tình bước ra từ ca dao, cổ tích; một đất nước “máu 

trộn bùn non” cơ cực lầm than, cho đến một đất nước ca khúc 
khải hoàn trong ngày hội thống nhất, để vui bước thênh thang 
cùng mùa xuân lịch sử, phơi phới tin yêu trong sắc trời, sắc áo 
hòa bình.

Những giai điệu ấy là tiếng nói chưng cất từ trái tim, từ tình 
yêu giống nòi bất diệt của một thế hệ nhạc sĩ tài năng, đáng trân 
quý. Họ là những người con đất Việt, mang trong mình dòng 
máu Việt. Dù khai thác ở góc độ nào thì chân dung một đất nước 
huyền thoại cũng đều được tái hiện và lột tả một cách sinh động, 
vọng vang âm hưởng bi - hùng.

Năm 1980, nhạc sĩ Trần Tiến viết “Giai điệu tổ quốc”; năm 
1985, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết “Đất nước”, phổ từ bài thơ 
cùng tên của nhà thơ Tạ Hữu Yên. Âm hưởng chủ đạo của hai bài 
ca đất nước là đều được phác thảo từ hình tượng người mẹ Việt 
Nam anh hùng, thầm lặng hi sinh, gạt nước mắt hiến tặng những 
đứa con cho Tổ quốc mình: “Đất nước tôi, thon thả giọt đàn bầu/

Nghe dịu nỗi đau của mẹ/Ba lần tiễn con đi/Hai lần khóc 
thầm lặng lẽ/Các anh không về/Mình mẹ lặng im…” ; đó 
là chân dung người mẹ tảo tần, lam lũ mà son sắt thủy 
chung, giàu lòng nhân ái và sáng ngời chân lý cách mạng: 
“Hạt thóc chia đều, dẫu no dẫu đói/Ta vẫn vẹn tình, đắng 
ngọt cùng vui…”. Đất nước còn được tái hiện là một đất 
nước của những giai điệu tha thiết, trữ tình của ca dao, cổ 
tích, vừa bất khuất - vừa hào hoa: “Tôi nghe trong đoàn 
quân đi/Tôi nghe trong lời bão tố/Bốn nghìn năm đất 
nước gian nan/Giai điệu cháy trong tình yêu đất nước vô 
vàn…”; vừa can trường - vừa lãng mạn: “Sáng chắn bão 
giông, chiều ngăn nắng lửa”… vẫn “Sáng ngời muôn thuở/
Khi trăng đã vào cửa sổ đòi thơ…”

Và khi Tổ quốc đã sạch bóng quân thù, ở một góc độ 
khác, chúng ta bắt gặp một đất nước cất cao khúc khải 
hoàn ca trong một trang sử mới, ngẩng cao đầu kiêu hãnh, 
hiên ngang. Có thể kể đến các sáng tác của nhạc sĩ Hoàng 
Hà với “Đất nước trọn niềm vui” (1975); nhạc sĩ Văn Cao 
với “Mùa xuân đầu tiên” (1976); nhạc sĩ Cao Việt Bách với 
“Cung đàn mùa xuân” (1981)…

Nếu như “Đất nước trọn niềm vui” được cất lên đầy 
hào sảng, khẳng định chủ quyền lãnh thổ, chân lý muôn 
đời của tổ quốc thiêng liêng: “Ta muốn bay lên, say ngắm 
sông núi hiên ngang/Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời 
Việt Nam/Tổ quốc anh hùng”…; đến “Mùa xuân đầu tiên” 
dịu dàng, ấm áp, nhen nhóm hạnh phúc bình dị của bao 
người con đất Việt những ngày đầu độc lập: “Mùa xuân 
mơ ước ấy đang đến đầu tiên/Nước mắt trên vai anh/
Giọt rơi ấm đôi vai anh/Niềm vui phút giây như đang long 
lanh”… thì  “Cung đàn mùa xuân” lại như một lời hẹn ước 
với tương lai bằng niềm tin sắt son và tinh thần, ý chí đắp 
xây cơ đồ Tổ quốc trong vận hội mới: “Đường vui nay 
bước thênh thang/Tâm hồn lộng gió em ơi/Xây đẹp mộng 
ước tương lai/Em ơi, vút lên một tiếng đàn…”.

Những “Giai điệu Tổ quốc” được tiếp nối trầm bổng 
rung lên trên mảnh đất huyền thoại này suốt dặm dài quá 
khứ - tương lai. Trong những ngày tháng 4 lịch sử, dân 
tộc chúng ta lại sẽ cùng cất cao tiếng hát. Hát để cùng ôn 
lại truyền thống hào hùng, để tự hào vì được mang trong 
mình dòng máu Việt. 

Đất nước tôi
Máu cha ông tôi đã thành sông thành biển

Nhuộm thắm màu cờ Tổ quốc tôi
Màu áo các anh tôi đã thành huyền thoại

Một Trường Sơn xanh sừng sững ngang trời

Ám ảnh giấc mơ dân tôi mùi đạn bom, thuốc súng
Mấy ngàn năm giấc ngủ chập chờn

Thương mẹ một đời vọng phu hóa đá
Cha nằm lại rừng già ngút mắt quê hương

Hạt gạo tảo tần, mẹ góp lại nuôi quân
Để một Điện Biên lớn lên kiêu dũng

Hai mươi mốt năm... máu, bùn và nước mắt
Những phát xít, tay sai

Những thực dân, đế quốc
Chúng phải gục đầu trước Tổ quốc uy nghiêm

Sông Thạch Hãn gầm lên khúc hát hùng thiêng
Các anh gửi tuổi hai mươi của mình cho sóng nước

Cũng có một cái tên cha khai, mẹ đặt
Mà dòng bia lạnh lẽo: vô danh!

Đất nước!
Từ Lũng Cú xa xôi, Mèo Vạc, Đồng Văn

Cập bến Ninh Kiều ngân nga câu vọng cổ
Ở đâu cũng dáng núi hình sông - dải lụa mềm vắt vẻo

Câu ví ân tình đằm ngọt đất miền Trung

Biển cả xót lòng bao chuyện riêng, chung
Vẫn vững chải vươn mình ôm rộng dài bờ cõi

Hoàng Sa, Trường Sa trùng trùng sóng gội
Kết một tràng giai điệu giữa ngàn khơi

Hạt gạo trắng trong thơm thảo những kiếp người
Lời ru à ơi bón chăm màu cổ tích

Câu Kiều lội trăng, dòng sông lúc lắc
Chảy ngàn đời đất nước một dòng thơ...

NGÔ THẾ LÂM
Khánh Hòa

VĂN HÓA
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Vòng thi sáng tạo và cuốn hút
Hội thi Văn hóa Vietcombank được Đảng ủy, Ban 

lãnh đạo Vietcombank tin tưởng giao phó cho Đoàn TN 
tổ chức, ban đầu chỉ thực hiện tại khu vực Hà Nội, sau 
đó đã mở rộng ra thêm 5 khu vực: Miền Bắc, miền Trung 
– Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, Tp.Hồ Chí Minh và 
miền Tây Nam Bộ. Sau các vòng thi khu vực, Ban tổ chức 
đã lựa chọn ra được 6 đội xuất sắc nhất có mặt tranh tài 
trong Chung kết Hội thi Văn hóa Vietcombank.

Chung kết Hội thi Văn hóa Vietcombank đã diễn 
ra qua 4 phần thi. Phần thi “Tự hào chúng tôi là 
Vietcombank” với các hình thức sân khấu hóa như: thơ, 
ca, hò, vè, hoạt cảnh, tương tác với màn led, múa…. Phần 

thi “Thấu tình đạt lý”: Mỗi đội tự chuẩn bị 1 clip về một 
tình huống và đáp án để giải quyết; 6 đội bốc thăm để 
chia thành 3 cặp đấu; ở mỗi cặp đấu, các đội thi sẽ lần 
lượt đưa ra các tình huống của đội mình và đội còn lại 
có nhiệm vụ đưa ra cách giải quyết tình huống của đội 
bạn đối chiếu theo văn hóa Vietcombank; Phần thi “Sẵn 
sàng đổi mới” với hình thức tiểu phẩm, kịch ngắn, hoạt 
cảnh... chuyển tải nội dung thể hiện tinh thần sẵng sàng 
đổi mới của mỗi cá nhân và tập thể phòng/ban/chi 
nhánh để hướng tới cái tốt đẹp hơn góp phần phát triển 
Vietcombank; Kiên trì, sáng tạo và đoàn kết để vượt qua 
muôn vàn khó khăn thách thức.

Phần thi “Chung một ý chí” với cách thức lần lượt 
từng đội đứng trên sân khấu bốc thăm thành viên Ban 
giám khảo sẽ đưa ra chủ đề cho đội mình, Ban giám 
khảo sẽ yêu cầu đội thi hùng biện về 1 chủ đề bất kỳ 
trong các chủ đề đã gửi cho các đội thi; Khi đội thi hoàn 
thành phần hùng biện, Ban giám khảo sẽ đặt thêm 1 
câu hỏi chất vấn; Các đội cần đưa ra quan điểm về chủ 
đề hùng biện, các dẫn chứng và thông điệp chuyển tải 
thông qua chủ để hùng biện của đội mình.

Tôn vinh bản sắc văn hóa doanh nghiệp 
Vietcombank

Đánh giá về Chung kết Hội thi Văn hóa Vietcombank, 
đ/c Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng giám đốc, Trưởng 
Ban giám khảo nhận định: “Các thành viên Ban giám 
khảo thực sự tự hào về hệ thống Vietcombank có những 
thanh niên trẻ như các bạn. Các bạn đã thể hiện là một 
thế hệ tiếp nối thành công truyền thống của các thế hệ 
đi trước, và các bạn chính là những người chắp cánh 
để văn hoá Vietcombank ngày càng phát triển và đậm 
đà bản sắc. Ở mỗi khu vực, các bạn đã có một sự nhìn 
nhận, thể hiện và truyền tải rất sáng tạo về các giá trị 
và ý nghĩa văn hoá Vietcombank. Các bạn đã cho thấy 
các bạn chính là những kết tinh ưu tú nhất với những 
ý tưởng không ngừng sáng tạo, tư duy luôn luôn đổi 
mới và cách thể hiện trong từng vòng thi vô cùng phong 
phú. Chính những điều đó đã mang đến những hiệu quả 
vô cùng bất ngờ tại Vòng thi chung kết Hội thi Văn hóa 
Vietcombank”.

Kết quả, Đoàn TN Vietcombank Tp. Hồ Chí Minh 
giành giải Nhất với giải thưởng là Cup, Giấy chứng nhận 
và 15 triệu đồng; giải Nhì gồm Giấy chứng nhận và 10 
triệu đồng thuộc về Đoàn TN Vietcombank Hải Phòng và 
Đoàn TN Vietcombank Nghệ An; Giải Ba gồm Giấy chứng 
nhận và 8 triệu đồng thuộc về Đoàn TN Vietcombank 
Sở giao dịch, Đoàn TN Vietcombank Nam Bình Dương, 
Đoàn TN Vietcombank An Giang.

Thay mặt Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo, đ/c Phạm 
Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc đã 
đánh giá cao ý tưởng, cách tổ chức, sức lan tỏa, cũng 
như chất lượng của Hội thi Văn hóa Vietcombank. Đ/c 
Phạm Quang Dũng đã khẳng định, Văn hóa Vietcombank 
là văn hóa Doanh nghiệp được đúc kết qua hơn nửa thế 
kỷ từ các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Vietcombank. Văn hóa 
Vietcombank có sự khác biệt đối với các doanh nghiệp 
khác và điều đó làm nên bản sắc Vietcombank. Với Văn 
hóa của mình, Vietcombank đã làm nên uy tín, thương 
hiệu, chất lượng làm việc, qua đó, các tổ chức lớn trên 
thế giới và trong nước đã xếp hạng Vietcombank là 1 
trong 6 nơi làm việc lý tưởng nhất và duy nhất chỉ có 
Vietcombank là ngân hàng lọt vào top 6 này. 

Đánh giá cao Hội thi Văn hóa Vietcombank, Đảng 
ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo Vietcombank đã khen thưởng 
đột xuất Đoàn TN Vietcombank. Theo đó, tại Quyết 
định số 429/QĐ-VCB-BTĐ do Chủ tịch HĐQT Nghiêm 
Xuân Thành ký ngày 31/3/2017, đã tặng Giấy khen 
kèm theo số tiền thưởng là 200 triệu đồng cho Đoàn TN 
Vietcombank vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác 
tổ chức Hội thi Văn hóa Vietcombank năm 2012 – 2017.

Chung kết Hội thi Văn hóa Vietcombank:

Kết tinh sáng tạo & ưu tú
Bài & ảnh: LÊ HỒNG QUANG

NGÀY 1/4/2017, TẠI NHÀ HÁT ÂU CƠ, HÀ NỘI, 
ĐÚNG DỊP KỶ NIỆM 54 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 
(VIETCOMBANK) (1/4/1963 – 1/4/2017), ĐOÀN 
THANH NIÊN (ĐOÀN TN) VIETCOMBANK ĐÃ TỔ 
CHỨC THÀNH CÔNG CHUNG KẾT HỘI THI VĂN 
HÓA VIETCOMBANK. 

Đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc (thứ 6 từ phải 
sang) và đ/c Đặng Bình Nguyên – Chánh văn phòng, Bí thư Đoàn TN, Trưởng 

Ban tổ chức (thứ 7 từ trái sang) trao Cúp và Chứng nhận giải Nhất cho Đoàn TN 
Vietcombank Hồ Chí Minh

Đ/c Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban giám khảo (thứ 7 từ trái 
sang) và đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy (thứ 5 từ trái sang) trao 

Chứng nhận giải Nhì cho Đoàn TN Vietcombank Hải Phòng

Đ/c Phạm Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc (thứ 5 từ phải sang) và đ/c Đoàn 
Hồng Nhung – Trưởng phòng Quản lý BSPBL, Phó Bí thư Đoàn TN, Thành viên 

Ban giám khảo (thứ 4 từ trái sang) trao Chứng nhận giải Nhì cho Đoàn TN 
Vietcombank Nghệ An

Đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc (thứ 2 từ phải sang) trao Giấy khen cho BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vietcombank

VĂN HÓA
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MỜI ĐỘC GIẢ CÙNG NGẮM NHÌN LẠI 
NHỮNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG NHẤT 
CỦA CHUNG KẾT HỘI THI VĂN HÓA 
VIETCOMBANK

Sắc màu văn hóa
VIETCOMBANK

Vietcombank Sở Giao Dịch

Các đại biểu và khán giả

Tiết mục chào mừng thành công Hội thi

Vietcombank Nam Bình Dương

Vietcombank Hải Phòng

Vietcombank Nghệ An

Vietcombank Nam Bình Dương

Vietcombank Sở Giao Dịch Vietcombank An Giang Vietcombank An Giang

Vietcombank Tp. Hồ Chí Minh

Vietcombank Hải Phòng Vietcombank Tp. Hồ Chí Minh

Vietcombank An Giang
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Giải đấu năm nay có sự tham gia của 12 CLB 
bóng đá đại diện cho 18 Tổ chức tín dụng 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, khởi tranh từ 
ngày 18/3 đến 26/3. 

Loạt trận vòng bảng, đội bóng Vietcombank 
Phú Thọ đã cầm hòa Vietinbank Hùng Vương 
0 - 0, chiến thắng Agribank với tỉ số 2-1, qua đó 
xếp nhì bảng, dành một vé vào vòng tứ kết.

Ngay đầu trận, phía Vietcombank Phú 
Thọ đã chủ động phòng ngự phản công. Đội 
Vietinbank Đền Hùng dâng cao đội hình 
ép thành hòng kiếm bàn thắng sớm. Đội 
Vietcombank sắc sảo không kém với các pha 
phản công nhanh. Trước thể lực sung mãn và 
hàng thủ vững chắc của Vietcombank, lối chơi 
kỹ thuật của Vietinbank Đền Hùng tỏ ra  kém 
hiệu quả, các mũi tấn công 2 cánh biên bị hậu 
vệ “Thép” Viết Bách, Đức Anh khóa chặt. Đội 
bạn thay đổi chiến thuật, câu bóng bổng khá 
nguy hiểm về khung thành thủ môn Thế Thức. 
Sự phối hợp ăn ý giữa thủ môn và hậu vệ đã giữ 
bảo toàn cho lưới của Vietcombank Phú Thọ. 
Vietcombank Phú Thọ thể hiện lối chơi phòng 
thủ chủ động chắc chắn. Ngược lại, Vietinbank 
Đền Hùng có dàn tiền đạo kỹ thuật, tinh quái.

Giữa hiệp một, từ một tình huống đi bóng 
bên cánh trái, trung vệ Thành Xuân khéo léo 
thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ đối phương, 
tạt bóng vào vòng cấm, Tiền đạo Ngọc Tiến bật 
cao đánh đầu, thủ môn đội bạn rất nỗ lực chạm 
được tay vào bóng, nhưng không đủ mạnh để 
cản phá pha đánh đầu hiểm hóc, bóng bay vào 
góc xa khung thành. 1 - 0 cho Vietcombank Phú 
Thọ!

Hiệp hai, trong thế bị dẫn bàn trước, các 
cầu thủ Vietinbank Đền Hùng dâng lên cao, nôn 
nóng tìm bàn gỡ. Cầu thủ Vietcombank Phú Thọ 
có rất nhiều cơ hội "ngon ăn" trước cầu môn, 
nhưng các cú sút đều đi chệch hướng. 

Khi kịch bản trên sân không thay đổi, tỷ số 
1-0 được giữ nguyên. Các cầu thủ Vietcombank 
Phú Thọ như vỡ òa khi trọng tài thổi còi kết 
thúc trận đấu. 

Đây là lần đầu tiên sau 05 năm tham gia giải 
đấu Ngân hàng Phú Thọ, “Ngựa ô”  Vietcombank 
Phú Thọ đã băng băng về đích, bước lên bục cao 
nhất.

Vietcombank Huế tham gia thể thao Đảng ủy 
khối doanh nghiệp  2017

Tối 16/4/2017, tại Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa 
Thiên - Huế, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức  lế bế mạc giải 
Cầu lông – Bóng bàn – Quần vợt truyền thống Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp lần thứ 9 -2017. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 
năm ngày thành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và hướng đến chào 
mừng kỷ niệm 30/4. Các cán bộ vận động viên Vietcombank Huế rất 
xuất sắc và giành được các bộ huy chương như sau; Bóng bàn (HC 
Vàng đôi nữ, HC đồng đôi nam nữ, HC đồng đơn nữ), Tennis (HC bạc 
đôi nam, HC đồng đơn nam).

Bài & Ảnh: Hồ Xuân Tiến - Vietcombank Huế

Vietcombank đạt giải cao tại Hội diễn văn nghệ 
Khối Doanh nghiệp Trung ương

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã 
tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành 
lập. Hội diễn quy tụ gần 150 tiết mục với gần 600 cán bộ, đảng viên 
là những diễn viên, ca sĩ không chuyên đại diện cho 30 đội thi đến 
từ 30 Đảng bộ Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng, đơn vị trực thuộc 
trong Khối DNTW. Với chủ đề “Tổ quốc bên bờ biển Đông”, đoàn ca 
sĩ, nghệ sĩ không chuyên Vietcombank tham gia dự thi 5 tiết mục 
mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tính nghệ thuật cao, nhận 
được sự đánh giá cao của Ban giám khảo. Đoàn Vietcombank vinh 
dự được trao giải Nhì chung cuộc cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam là đội đoạt giải Nhất.

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Yến

Hội thao truyền thống Ngân hàng Phú Thọ 
lần thứ X – 2017:

Vietcombank Phú Thọ

vô địch Bóng đá Bài: VIẾT BÁCH - Vietcombank Phú Thọ
Ảnh: Đức Vũ

GIÀNH CHIẾN THẮNG 1-0 TRƯỚC VIETINBANK ĐỀN 
HÙNG, ĐỘI VIETCOMBANK PHÚ THỌ CHÍNH THỨC 
LÊN NGÔI VÔ ĐỊCH GIẢI BÓNG ĐÁ  HỘI THAO TRUYỀN 
THỐNG NGÂN HÀNG PHÚ THỌ NĂM 2017, SAU 5 NĂM 
CHỜ ĐỢI!

  'Ngựa ô' Vietcombank Phú Thọ 
thẳng tiến về đích

Vào Vòng tứ kết, Vietcombank Phú Thọ 
gặp thử thách thực sự khi chạm chán BIDV 
Phú Thọ (Vô địch năm 2015). Trận đấu căng 
thẳng, 2 đội thi đấu đôi co quyết liệt. Chung 
cuộc Vietcombank Phú Thọ dành chiến thắng 
2-1. Tiến thẳng vào vòng Bán kết, “Ngựa ô” 
Vietcombank Phú Thọ tiếp tục dành chiến 
thắng Ngân hàng Nam Á bằng loạt sút penalty 
cân não (5-3). 

Bước lên bục vinh quang
Sáng 26/3, loạt trận cuối cùng của Giải bóng 

đá truyền thống Ngân hàng Nhà nước lần thứ 
X- năm 2017, trận đấu được mong chờ nhất là 
màn tranh ngôi vương của Vietcombank Phú 
Thọ và Vietinbank Đền Hùng. Cả hai đội nhập 
cuộc với quyết tâm cao. 

Một tiết mục tham dự Hội diễn văn nghệ của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

HC Vàng đôi nữ bóng bàn.

VĂN HÓA
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Chiều biên giới và trận giao hữu bóng 
đá dưới mưa

 Trận bóng giao hữu giữa Vietcombank Đà 
Nẵng với các chiến sĩ trẻ bộ đội biên phòng trên 
sân dã chiến vừa bắt đầu thì trời đổ mưa xối xả. 
Nhưng có hề gì, những cơn mưa càng làm cầu thủ 
hai đội hưng phấn và hết mình hơn. Đội bộ đội 
biên phòng quá khỏe, mặc dù mặt sân gồ ghề, sũng 
nước và trơn trợt nhưng các chiến sĩ bằng sức trẻ 
và kỹ thuật đã liên tục ép sân, ghi bàn mở tỉ số 
trước buộc đội Vietcombank Đà Nẵng phải tung 
đội hình chính ra sân mới cân bằng được thế trận.

Dưới cơn mưa như trút một số khán giả vẫn 
cầm dù đội mưa theo dõi và cổ vũ cho cả hai đội. 
Những khán giả không có dù thì ngồi trên xe theo 
dõi trận đấu qua ô kính nhòe nước, một số khác 
thì kịp chui vào cái chòi lợp tôn thấp lè tè cách sân 
bóng hơn 50 m vừa xem vừa đoán tỷ số.

Cả cầu thủ lẫn khán giả của hai đội sẽ rất khó 
quên một trận bóng đá thắm tình hữu nghị được 
tổ chức trên một sân bóng dã chiến nằm ở độ cao 
1.212 m so với mặt nước biển trong một buổi 
chiều mưa vùng biên ải.

Đêm La Dêê nghĩa tình
Sau trận giao hữu bóng đá đẫm nước, cả 

đoàn lên xe quay xuống những con dốc quanh 
co mờ sương để chuẩn bị cho buổi trao quà và 
giao lưu văn nghệ tại xã La Dêê.

Được thông báo là chương trình 7 giờ mới 
bắt đầu nhưng mới hơn 6 giờ tối bà con ở các 
thôn Đắc Pênh, Hà Lôi, Đắc Ôốc, Chơ Đay, Đắc 
Rế và Công Tờ Rơn… đã về trụ sở UBND xã La 
Dêê khá đông đủ với gương mặt háo hức, tò mò. 

180 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng 
bằng hiện vật gồm chăn, màn, dầu ăn, nước 
mắm, mì chính, cá khô… đã được Vietcombank 
Đà Nẵng trao tận tay các hộ gia đình nghèo dân 
tộc Ve, Tà Riềng và Cơ Tu.

Nhân dịp này, Vietcombank Đà Nẵng cũng 
trao tặng cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam 
Giang một tivi 40 inch và tặng cho UBND xã La 
Dêê một bộ máy vi tính để bàn.

Ông Brao Ngưu, Chủ tịch UBND xã La Dêê 
xúc động cảm ơn Ban lãnh đạo và cán bộ nhân 
viên Vietcombank Đà Nẵng đã không quản vất 
vả, về với đồng bào La Dêê, mang theo những 
món quà nghĩa tình có giá trị cả về vật chất lẫn 
tinh thần.

Về với
La Dêê

Bài: NGUYỄN HỮU ĐỨC – Vietcombank Đà Nẵng
Ảnh: Phan Sĩ Đồng

NẰM TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 
AN SINH XÃ HỘI HÀNG NĂM CỦA CHI NHÁNH, 
THÁNG TƯ VỪA QUA, VIETCOMBANK ĐÀ 
NẴNG ĐÃ TỔ CHỨC CHUYẾN DÃ NGOẠI TỪ 
THIỆN VỚI SỰ THAM GIA CỦA 60 CÁN BỘ 
NHÂN VIÊN CHI NHÁNH VỀ VỚI ĐỒNG BÀO 
LA DÊÊ - MỘT XÃ VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT – LÀO 
THUỘC HUYỆN MIỀN NÚI NAM GIANG, TỈNH 
QUẢNG NAM, VÀ GIAO LƯU VỚI CÁC CHIẾN SĨ 
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG.

tươi vui với điệu múa da dá truyền thống, trong 
những chiếc váy được dệt bằng thổ cẩm rực 
rỡ sắc màu; những cô gái Tà Riềng duyên dáng 
với điệu múa xoang mềm mại. Đặc biệt, các em 
thiếu nhi Cơ Tu đã mang đến cho khán giả sự 
bất ngờ thú vị bằng điệu múa dân gian đương 
đại nhuần nhuyễn với bài Bắc Kim Thang. Tất cả 
đã làm nên một đêm văn nghệ giao lưu hoành 
tráng. Hơn ba trăm khán giả là bà con người 
dân tộc đã ở lại tới phút cuối mặc dù đường về 
nhà phải băng qua rừng qua suối rất xa.

Đêm nằm ngủ trên sàn nhà Gươl của thôn 
Công Tờ Rơn, nghe tiếng suối chảy róc rách, 
nghe tiếng bước chân người xa dần trong đêm 
dài thinh lặng, mệt rã rời vì một ngày vất vả 
nhưng mọi người trong đoàn đều thấy rất vui vì 
chuyến dã ngoại từ thiện lần này đã thành công 
ngoài mong đợi, để lại ấn tượng khó quên đối 
với bà con Tà Riềng, Ve và Cơ Tu ở xã biên giới 
La Dêê.

Sáng hôm sau đoàn rời La Dêê khi sương 
sớm còn giăng lãng đãng như những làn khói 
trắng bốc lên từ những mái nhà sàn chơ vơ 
trên sườn đồi vùng biên ải. Hành trang mang về 
không nặng như lần đi nhưng có rất nhiều thứ 
để nhớ. Một trải nghiệm đẹp, đầy nghĩa tình và 
nhiều cung bậc cảm xúc không thể nào quên!  

La Dêê, tháng 4/2017

Biết La Dêê mất điện cả tuần nên trong 
chuyến dã ngoại từ thiện lần này, Vietcombank 
Đà Nẵng mang theo cả máy nổ công suất lớn, 
dàn âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp và một 
chương trình văn nghệ được tập luyện và dàn 
dựng riêng phục vụ bộ đội biên phòng và đồng 
bào La Dêê. Ấn tượng với đoàn Vietcombank Đà 
Nẵng là các tiết mục giao lưu đậm chất lính của 
các chiến sĩ biên phòng, các cô gái người Cơ Tu 

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 717 biên giới Việt – Lào

Ông Đặng Ngọc Bửu Quỳnh, Bí thư Đảng ủy Vietcombank Đà Nẵng trao 
quà cho các hộ gia đình nghèo

Đội văn nghệ Vietcombank Đà Nẵng mở màn đêm giao lưu
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gười Hà Nội năm nào cũng ngóng đến 
mùa sen Hồ Tây để dạo mát, hít căng 

lồng ngực mùi hương tinh khiết của hoa 
sen. Thật lạ là sen Tây Hồ bao giờ cũng 

bắt đầu mùa từ 19/5 và kết thúc vào 2/9. 
Thứ sen Tây Hồ là giống sen “Phật Bà” bởi 

hoa khi nở trông giống hệt đài sen mà Đức 
Phật an tọa! Cánh sen màu hồng mềm như lụa 
có những viền trắng mờ chạy dọc cánh hoa. 
Ngoài những cánh hoa to như lòng bàn tay 
khum lại thì bên trong có đến cả trăm cánh nhỏ 
xếp đều, tiếp đến là nhị sen chân trắng, phía 
trên vàng rồi có những hạt gạo trắng muốt. 
Chính những hạt gạo này là nơi hương sen tỏa 
hương mà người sành chơi thường tuốt nhẹ để 

ướp trà – Thứ trà sen nổi tiếng của 
phố cổ Hà Thành.

Đây sen
Bài & ảnh: CHIM LẠC VIỆT

TRƯỚC ĐÂY, THỦ ĐÔ HÀ NỘI CÓ NHIỀU HỒ NHẤT CẢ 
NƯỚC. TÍNH RIÊNG KHU VỰC NỘI THÀNH CŨNG ĐÃ 
CÓ TỚI VÀI CHỤC CÁI HỒ LỚN NHỎ. RỘNG VÀ ĐƯỢC 
COI LÀ LÁ PHỔI CỦA THỦ ĐÔ CHÍNH LÀ HỒ TÂY – NƠI 
HÀNG TRĂM NĂM TRƯỚC VẪN CÒN LÀ SÔNG HỒNG, 
SAU KHI “DÒNG SÔNG ĐỎ” ĐỔI DÒNG ĐÃ ĐỂ LẠI HỒ 
TÂY THƠ MỘNG. HÀ NỘI TỪ ĐÓ CÓ HỒ TÂY, CÓ “BÁT 
CẢNH TÂY HỒ”, NHƯNG GIỜ CHỈ CÒN MỘT THỨ DUY 
NHẤT MÀ AI CŨNG MONG ĐỢI: HOA SEN.

Tây Hồ
tích lớn nhỏ khác nhau. Tuy cùng một giống 
sen “Phật Bà”, nhưng tùy vào cách chăm sóc, 
kỹ thuật tháo nước mùa đông, ngâm nước mùa 
xuân mà đầm thì sen cao, bông to, đầm lại cho 
sen đậm màu và đậm hương.

Cũng mới vài năm trước thôi, những nhà 
làm trà sen nổi tiếng vẫn sớm tinh mơ lên mua 
cả thuyền hoa sen. Họ ngồi ngay bên bờ đầm, 
tay trái khẽ mở bông hoa, tay phải tuốt nhẹ 
những hạt gạo sen trắng muốt vào chiếc lá sen 
non. Hàng nghìn bông hoa mới được một gói 
gạo sen trắng để ướp trà. Chỉ chọn loại gạo sen 
lấy từ bông hoa chưa kịp nở vào sớm tinh mơ.  

Nói về kỹ thuật ướp trà sen thì dài lắm. Nào 
là phụ nữ phải là ngày “sạch sẽ”, không được 
tắm bằng xà phòng có mùi thơm; cứ mỗi lớp trà 
là lại một lượt rắc gạo sen, để ướp qua 12 tiếng 
đồng hồ lại sàng hết gạo ra. Chè đã ướp lại đem 
sấy cho khô. Cứ ướp và sấy như thế 3 lần, cánh 
trà khô gặp nhị sen mới nở bung ra rồi thấm 
lấy mùi hương. Khi sấy khô, cánh trà lại cuộn 
lại mà “gói” chặt hương sen trong đó. Cho đến 
khi nào, khẽ nhúm ít trà đã ướp lên, đưa qua lại 
trước mũi mà không ngửi thấy mùi là đạt. Lúc 
đó, toàn bộ mùi hương đã được cánh trà ngậm 
chặt trong mình, đến khi pha, gặp nước sôi mới 
tỏa hương thơm.

Cầu kì thế mà chưa hết đâu. Nghệ thuật 
thưởng trà của người Hà Nội kỹ lắm. Người 
sành thưởng trà rất hiểu nguyên tắc “nhất nước 
– nhì pha – tam trà – tứ ấm”. Người viết bài này 
khá tự hào khi nhiều người rất muốn thưởng 
thức trà do chính tay tác giả pha, tự tay từ khâu 
chọn nước Giếng Ngọc ở tận núi Côn Sơn về 
đun sôi và pha trà sớm bên hồ sen giữa mùa hè 
nhiệt đới. Mà đặc biệt là sen Tây Hồ chỉ để ướp 
trà chứ không để lấy hạt, giống sen này cho rất 
ít hạt.

Thế mà vài năm nay, người đến với sen hồ 
Tây lại thích thưởng thức thứ trà ướp “xổi”. 
Bông hoa sen hái lúc sáng sớm, một nhúm trà 
bỏ vào trong, lấy chiếc lá sen non úp lên rồi 
buộc lại. Cắm cuống sen vào xô nước rồi vài 
tiếng sau lấy trà ra pha uống. Thứ trà ướp xổi 
đó cũng thưởng thức được nhưng chỉ trong 
ngày thôi. Người ta bèn nghĩ ra cách để bông 
sen chứa trà vào trong ngăn đá tủ lạnh để được 
uống trà sen ướp xổi quanh năm. Thưởng trà 
sen như thế, thực tiếc lắm thay.

Những năm đầu thế kỷ XXI, diện 
tích Hồ Tây bị thu hẹp lại nhiều, phần vì do 
làm đường viền quanh hồ. Nhưng nhờ có 

đường viền quanh hồ mà người dân dễ 
dàng bát cảnh ngắm hoa sen hơn. Nhất 

là khi bình minh lên, khi mặt trời còn 
chưa xuất hiện ở phía sông Hồng, 

người Hà Nội đã rủ nhau đi dạo 
quanh hồ Tây. Chỉ một cơn gió 

nhẹ mát rượi cũng mang theo 
hương sen, thanh tao, tinh 

khiết đến ngẩn ngơ lòng. 
Theo các nhà thiền học, 

hương hoa sen tác động 
vào luân xa ấn đường 

nên mùi hương đó có 
tác dụng rất tốt đối 
với tinh thần con 
người.

Dạo quanh hồ 
Tây nhưng cũng chỉ 

phía Bắc của hồ là còn 
khoảng 6 đầm sen diện 
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Lần đầu đặt chân vào trụ sở Vietcombank Hà Tĩnh, tôi 
choáng ngợp trước một tòa nhà hiện đại 7 tầng, khang 
trang, hiện đại,  không khí làm việc hối hả. Những ngày 
đầu làm việc, đội “lính mới” được nghe chị TP TCHC 

phổ biến về nội quy lao động cơ quan, về lịch sử hình thành, văn 
hóa của Vietcombank nói chung và Vietcombank Hà Tĩnh nói 
riêng, trong lòng tôi dấy lên niềm tự hào. 

Sau thời gian tập sự khoảng gần 3 tháng, tôi đã chính thức 
trở thành nhân viên KHDN của Vietcombank Hà Tĩnh. Dù đã 
có hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, nhưng 
trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ của Vietcombank, tôi vẫn còn 
nhiều bỡ ngỡ, thậm chí thấy áp lực. Thật may mắn khi có các 
anh chị đồng nghiệp cùng phòng và trong cả chi nhánh, dù rất 
bận nhưng vẫn luôn hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm. Sự nhiệt 
tình, tài giỏi của các anh chị đã hun đúc trong tôi quyết tâm xây 
dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, hết mình vì công việc, 
vì khách hàng, đảm bảo hài hòa lợi ích của khách hàng và ngân 
hàng như cách mà các anh chị trong phòng thực hiện trong suốt 
thời gian qua.

Tôi còn may mắn, khi được sống trong một gia đình trẻ và 
nhiệt huyết. Những buổi sinh hoạt, những lần “rửa đồ” hay 
những hoạt động đoàn đã gắn kết chúng tôi. Không còn khoảng 
cách chức vụ, tuổi tác, không còn những căng thẳng về áp lực 
công việc… chỉ còn là một gia đình đầm ấm, thân thiết.

Tuổi trẻ của tôi được sống hết mình với những hoạt động 
ý nghĩa: những đợt ra quân dọn vệ sinh ATM, hiến máu 

tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội… Hay những 
hoạt động văn nghệ với bao hồi hộp sau cánh gà… 

Tuổi trẻ, nhiệt huyết, tình người nhân ái của người 
Vietcombank được thể hiện thật đẹp, thật đáng 

trân trọng. Đó sẽ là những mảng ký ức đẹp, 
không thể quên về một nơi mà tự bao giờ 

tôi đã xem như là gia đình thứ hai của 
mình - Vietcombank Hà Tĩnh….

Vietcombank 
Hà Tĩnh
Chung

TRẦN HUY HOÀN – Vietcombank Hà Tĩnh

GẦN MỘT NĂM KỂ TỪ NGÀY TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI 
CỦA VIETCOMBANK HÀ TĨNH, ĐƯỢC KHOÁC LÊN 
MÌNH BỘ QUẦN ÁO ĐỒNG PHỤC ĐẦY THÂN THƯƠNG 
NÀY. BIẾT BAO NHIÊU CẢM XÚC, BAO NHIỀU ĐIỀU 
MUỐN NÓI NHƯ CHỢT ÙA VỀ TRONG TÔI, NHẸ 
NHÀNG VÀ KHẼ TRÔI… TRONG MỘT CHIỀU CUỐI 
TUẦN THÁNG BA GIAO MÙA.

NIỀM TIN
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Chi tiết vui lòng xem tại:  Website www.vietcombank.com.vn hoặc liên hệ Trung tâm DVKH: 1900 54 54 13
American Express là thương hiệu được đăng ký bản quyền bởi American Express. Thẻ này là thẻ được phát hành theo nhượng quyền của American Express

Quà tặng mùa hè cùng thẻ
Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express 

10 Vali Rimowa tuyệt đỉnh      600 Thẻ ưu đãi quốc tế Accor Plus
800 Set quà tặng du lịch tiện ích

Chỉ với chi tiêu từ 50 triệu đồng tại các ĐVCNT nước ngoài trong 3 tháng!
Từ 01/05/2017 đến hết 31/07/2017

*H
ình ảnh chỉ m

ang tính chất m
inh hoạ


