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Chung

Quý bạn đọc thân mến!

Tháng 7 đã sang, cùng với cái nắng chói chang giữa mùa Hạ là 
những cơn mưa rào nhanh đến nhanh đi, lòng người cũng vì thế mà 
dường như nhiều cảm xúc hơn, nhiều ước vọng hơn.

Cũng tháng 7 này, Ban biên tập Chung NIỀM TIN gửi tới bạn ấn 
phẩm thường kỳ với đầy ắp thông tin về các sự kiện quan trọng, 
những sinh hoạt cộng đồng sôi nổi của cán bộ nhân viên trên toàn 
hệ thống. Đó là Lễ bổ nhiệm những vị trí cán bộ quan trọng tại Trụ 
sở chính và các chi nhánh như Vũng Tàu, Nhơn Trạch, Đông Anh, 
Nam Sài Gòn, Vinh. Đó là các hoạt động văn nghệ, thể thao, dã ngoại 
chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 dành cho con em của “người 
Vietcombank”, thể hiện sự quan tâm của Ban Lãnh đạo và các đoàn 
thể của một “Doanh nghiệp vì Người lao động” tới đời sống của cán 
bộ nhân viên. Đó là những chuyến về nguồn đầy xúc động và ý nghĩa, 
thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tình yêu đất nước và 
tinh thần trách nhiệm của mỗi chúng ta trong nhiệm vụ mới, thời đại 
mới.

Là một thành viên của đại gia đình Vietcombank, chắc hẳn mỗi 
chúng ta đều cảm thấy tự hào khi “ngôi nhà thứ hai” của mình được 
bình chọn là Ngân hàng uy tín nhất Việt Nam năm 2017, lần thứ 6 
liên tiếp có tên trong Bảng xếp hạng 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả 
nhất Việt Nam. Hơn thế, Vietcombank còn là ngân hàng dẫn đầu trong 
danh sách các ngân hàng có tên trong Bảng xếp hạng này. Đây là một 
trong những nỗ lực của toàn hệ thống hướng tới mục tiêu đến năm 
2020 trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, 1 trong 300 Tập đoàn tài 
chính ngân hàng lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ 
quốc tế tốt nhất.

Cũng với định hướng trở thành ngân hàng xanh, phát triển bền 
vững vì cộng đồng, các hoạt động an sinh xã hội thiết thực và ý nghĩa 
như hiến máu nhân đạo, xây tặng nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ... vẫn 
được triển khai đều đặn tại các chi nhánh, như những hoạt động đầy 
ân tình và ấm áp.

Với Chung NIỀM TIN số này, bạn cũng đừng quên thưởng thức 
những vần thơ xúc động về mỗi vùng miền của Tổ quốc được sáng tác 
bởi chính đồng nghiệp của mình nhé!

Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc!

Trân trọng,
Ban Biên tập
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op 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam 
uy tín năm 2017 được xây dựng dựa 
trên tổng hợp các đánh giá về uy tín của 

ngân hàng với 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực và 
hiệu quả tài chính thể hiện trên báo cáo tài 

chính kiểm toán năm gần nhất (chiếm 
30% trọng số điểm); (2) Uy tín truyền 

thông được đánh giá bằng phương 
pháp Media Coding - mã hóa các 

bài viết về ngân hàng  trên 
truyền thông , (chiếm 30% 

trọng số điểm); (3) Điều 
tra khảo sát về mức 

độ nhận biết và sự 
hài lòng của khách 

hàng với các sản 
phẩm/dịch 

vụ của ngân 

hàng; Điều tra, phỏng vấn sâu nhóm chuyên gia 
tài chính về vị thế và uy tín của các ngân hàng 
trong ngành… (40% trọng số điểm).

 5 tháng đầu năm 2017, huy động vốn của 
Vietcombank  tăng trưởng hơn 6%, cao hơn 
mức bình quân của toàn ngành. Tín dụng  tăng 
trưởng tương đương 10%, cao nhất trong nhiều 
năm trở lại đây và cao hơn nhiều so với tốc độ 
tăng chung của toàn ngành. Bên cạnh đó, chất 
lượng tín dụng được kiểm soát với tỷ lệ nợ 
xấu và tỷ lệ nợ nhóm 2 được khống chế ở mức 
tương đương 1,48%, thấp hơn rất nhiều so với 
mục tiêu dưới 3% của Ngân hàng Nhà nước. Lợi 
nhuận trước thuế đạt trên 4.300 tỷ đồng, tăng 
26% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 
I/2017, Vietcombank hiện duy trì vị thế dẫn 
đầu thị trường trên nhiều lĩnh vực như: cung 
cấp dịch vụ tài trợ thương mại và các nhu cầu 
đa biên của doanh nghiệp; Dẫn đầu thị trường 
về cung cấp sản phẩm và dịch vụ thẻ; giá cổ 
phiếu dẫn đầu ngành ngân hàng.

Với rất nhiều giải thưởng, thứ hạng cao 
trong các xếp hạng uy tín, Vietcombank đã 

và đang phát triển vững mạnh, vươn xa, 
tạo dấu ấn sắc nét trong khu vực và 

thế giới.

TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ VỮNG CHẮC, 
VIETCOMBANK VỪA ĐƯỢC BÌNH CHỌN Ở VỊ TRÍ DẪN 
ĐẦU, VƯỢT TRỘI SO VỚI CÁC NGÂN HÀNG ĐỨNG 
SAU, TRONG BẢNG XẾP HẠNG  TOP 10 NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM UY TÍN NĂM 2017. DANH 
SÁCH NÀY DO CÔNG TY CỔ PHẦN BÁO CÁO ĐÁNH 
GIÁ VIỆT NAM (VIETNAM REPORT) VỪA CÔNG BỐ 
NGÀY 26/6/2017.
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 Điểm tài chính      Điểm Media Coding      Điểm khảo sát
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Quyết tâm lãnh đạo thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ

Nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng 
ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank, hoạt động kinh doanh 
6 tháng đầu năm 2017 của hệ thống Vietcombank đạt 
được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng 
Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống Vietcombank 
ngày càng phát triển, công tác xây dựng Đảng tiếp tục 
đạt nhiều kết quả tốt.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW tại 
Kế hoạch số 35-KH-ĐUK ngày 16/06/2017, Đảng ủy 
Vietcombank đã tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ 
đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”. HN cũng lắng nghe các 
tham luận của Đảng ủy cơ sở Vietcombank: Sở giao dịch, 
Ba Đình, Hà Nội và Nam Sài Gòn. 

Với những thành tích đạt được, Đảng ủy Khối DNTW 
đã trao tặng Cờ tổ chức Đảng “Trong sạch, vững mạnh” 
tiêu biểu 5 năm (2012 – 2016) cho 2 đảng bộ; Bằng 
khen tổ chức Đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 
5 năm (2012 – 2016) cho 8 chi bộ, đảng bộ; Bằng khen 
đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm (2012 
– 2016) cho 17 đ/c.

Phát biểu chỉ đạo, đ/c Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên 
Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Thành viên Ban 
Chỉ đạo thực hiện Chiến lược Cán bộ của Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp TƯ đánh giá cao hoạt động của Đảng 
bộ Vietcombank trong 6 tháng đầu năm 2017 và việc 
thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII về “Chiến lược 
cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH” của Đảng bộ 
Vietcombank. Đ/c Nguyễn Thị Tiếp cũng chỉ đạo Đảng 
bộ Vietcombank tiếp tục đẩy mạnh công tác đối thoại 
với người lao động, hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh 
niên sát cánh với các công tác của Đảng. 

Thay mặt Đảng bộ Vietcombank, đ/c Nghiêm Xuân 
Thành Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã phát biểu tiếp nhận các 
chỉ đạo của Đảng bộ Khối DNTW và khẳng định: Với sự 
quyết tâm chung của HN và những kết quả đã đạt được 
trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ Vietcombank sẽ 
quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Hội nghị BCH lần thứ 10, sơ kết công tác Đảng 6 tháng 
đầu năm và Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3:

Đảng bộ Vietcombank

năm 
2017

Bài & ảnh: Lê Hồng Quang

SÁNG NGÀY 07/07/2017, TẠI TP. ĐÀ LẠT, TỈNH 
LÂM ĐỒNG, ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK ĐÃ TỔ 
CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 10 
(MỞ RỘNG), SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2017 VÀ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ 
QUYẾT TW3 KHÓA VIII VỀ “CHIẾN LƯỢC CÁN BỘ 
THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH – HĐH ĐẤT NƯỚC”.

TIÊU ĐIỂM

Đ/c Nguyễn Thị Tiếp (ngoài cùng bên phải) và đ/c Nghiêm Xuân Thành (ngoài cùng bên trái) trao tặng Cờ tổ chức Đảng “Trong sạch, 
vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2012 – 2016) cho Đảng bộ cơ sở Vietcombank Sở giao dịch và Đảng bộ cơ sở Vietcombank Thành Công

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy Vietcombank 
đã bám sát chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, kịp 
thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức triển 
khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, 

quy định, quyết định của Chính phủ, Đảng uỷ cấp trên, 
NHNN. Ngày 23/2/2017, Đảng ủy Vietcombank đã ban 
hành Nghị quyết số 239-NQ/ĐU về lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2017. Trên cơ sở Nghị quyết 
và các chương trình, kết luận đã ban hành, Đảng ủy 
Vietcombank đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực 
thuộc, các phòng/ban chuyên môn, các Chi nhánh/Công 
ty trực thuộc triển khai thực hiện. 

Đ/c Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Thành viên Ban 
Chỉ đạo thực hiện Chiến lược Cán bộ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ tham dự và 

chỉ đạo tại Hội nghị

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

TT Đảng bộ, Chi bộ Nội dung khen thưởng

1 Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch Cờ tổ chức Đảng
“Trong sạch, vững 
mạnh” tiêu biểu 5 năm 
(2012 – 2016)

2 Đảng bộ Vietcombank Thành Công

3 Đảng bộ Vietcombank Hà Nội

Bằng khen tổ chức 
Đảng “Trong sạch, vững 
mạnh” tiêu biểu 5 năm 
(2012 – 2016)

4 Chi bộ 26 trực thuộc Đảng bộ Vietcombank TSC

5 Chi bộ 16 trực thuộc Đảng bộ Vietcombank TSC

6 Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Vietcombank Hà Nội

7 Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ Vietcombank SGD

8 Chi bộ 6 trực thuộc Đảng bộ Vietcombank SGD

9 Chi bộ 11 trực thuộc Đảng bộ Vietcombank SGD

10 Chi bộ 13 trực thuộc Đảng bộ Vietcombank SGD

Danh sách khen thưởng các tập thể:

Danh sách 17 đ/c được Đảng ủy Khối DNTW tặng 
Bằng khen đảng viên “Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ” 5 năm (2012 – 2016):

TT Đảng viên được Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Bằng khen 

1 Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT

2 Đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

3 Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc

4 Đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Ủy viên BTV Đảng ủy, Kế toán trưởng

5 Đ/c Lại Hữu Phước – Bí thư Đảng ủy bộ phận, Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ

6 Đ/c Lê Hoàng Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Chiến lược và Thư ký 
tổng hợp

7 Đ/c Đặng  Bình Nguyên - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng

8 Đ/c Đậu Thị Thúy Vân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Thành Công

9 Đ/c Bạch Thị Thanh Hà – Bí thư Chi bộ 38, Trưởng phòng Quản lý tài chính

10 Đ/c Nguyễn Quốc Hưng – Bí thư Chi bộ 12, Trưởng phòng Kế toán TSC

11 Đ/c Tô Tùy Hương – Bí thư Chi bộ 17, Trưởng phòng Dịch vụ tài khoản 
khách hàng

12 Đ/c Vũ Thị Ngọc Dung – Bí thư Chi bộ 31, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khách 
hàng

13 Đ/c Lê Thị Lan Dung – Phó phòng Chính sách bán lẻ

14 Đ/c Hoàng Thị Thu - Ủy viên BCH Đảng bộ TSC, Phó Chánh Văn phòng Đảng 
ủy Vietcombank

15 Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc 
Vietcombank Sở giao dịch

16 Đ/c Đào Đình Thân, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng phòng Tin học 
Vietcombank Sở giao dịch

17 Đ/c Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Chi bộ 3, Trưởng phòng Quản lý Quỹ ATM 
Vietcombank Sở giao dịch
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6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017, TOÀN HỆ THỐNG 
VIETCOMBANK ĐÃ ĐẠT NHỮNG KẾT QUẢ RẤT 
KHẢ QUAN TRÊN MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG, TỪ HUY 
ĐỘNG VỐN, TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG, CHẤT 
LƯỢNG TÍN DỤNG, KINH DOANH DỊCH VỤ... LỢI 
NHUẬN TRƯỚC THUẾ TRƯỚC DỰ PHÒNG ĐẠT 
8.058 TỶ ĐỒNG, TĂNG 12% SO VỚI CÙNG KỲ; LỢI 
NHUẬN TRƯỚC THUẾ ĐẠT 5.054 TỶ ĐỒNG, TĂNG 
20,5% SO CÙNG KỲ, ĐẠT 53,2% KẾ HOẠCH 2017. 

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (thứ 4 từ phải sang) và Tổng giám đốc Phạm 
Quang Dũng (thứ 4 từ trái sang) tặng Giấy khen và hoa cho các chi nhánh tiêu 

biểu 6 tháng đầu năm 2017

2017 của Vietcombank sẽ đạt mốc kỷ lục không chỉ với 
Vietcombank mà với tương quan chung các ngân hàng 
trong ngành. Đối với các kiến nghị của Vietcombank, 
Lãnh đạo NHNN đã chỉ đạo các Vụ có liên quan của 
NHNN ghi nhận, nghiên cứu một cách đầy đủ và có trách 
nhiệm để hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Vietcombank 
nói riêng và hệ thống NH nói chung.

Hội nghị (HN) cũng đã nghe Ông Phạm Quang Dũng 
- Tổng Giám đốc Vietcombank báo cáo chi tiết kết quả 
hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai 
nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, 
6 tháng đầu năm, Vietcombank đã đạt kết quả rất khả 
quan trên mọi mặt, từ huy động vốn, tăng trưởng tín 
dụng, chất lượng tín dụng, kinh doanh dịch vụ... Lợi 
nhuận trước thuế trước dự phòng đạt 8.058 tỷ đồng, 
tăng 12% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 5.054 
tỷ đồng, tăng 20,5% so cùng kỳ, đạt 53,2% kế hoạch 
2017. Cổ phiếu VCB tiếp tục có mức giá cao nhất ngành, 
liên tục nằm trong top 3 doanh nghiệp có mức vốn hóa 
lớn nhất thị trường. Thương hiệu và uy tín Vietcombank 
tiếp tục được khẳng định qua những đánh giá của khách 
hàng, thị trường và các Tổ chức uy tín trên thế giới.

Phát huy lợi thế, hoàn thành vượt mức các 
chỉ tiêu

Triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng đầu năm 
2017, tiếp tục bám sát phương châm hành động Chuyển 
đổi - Hiệu quả - Bền vững và quan điểm điều hành 
Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm, toàn hệ thống 
Vietcombank nỗ lực tập trung mọi nguồn lực, phát huy 
mọi lợi thế, tận dụng mọi thời cơ, phát triển theo chiều 
sâu, lấy chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm để hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Với các thành tích rất đáng khích lệ trên nhiều 
mặt hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT 
Vietcombank đã Quyết định khen thưởng cho 14 chi 
nhánh Vietcombank đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu 
trong từng mặt hoạt động kinh doanh.

HN cũng đã nghe chuyên đề Truyền thông về Nghị 
quyết xử lý nợ xấu vừa được Quốc hội thông qua do 
ông Tạ Quang Đôn – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN 

thuyết trình cùng một số chuyên đề đặc biệt về các dự 
án chuyển đổi cũng như quy chế mới ban hành của 
Vietcombank. Ngày 8/7, HN tiếp tục với nhiều chuyên 
đề về các mảng hoạt động quan trọng do đại diện Ban 
lãnh đạo, Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm của các 
Khối Bán buôn, Bán lẻ, Quản trị rủi ro, Kiếm tra kiểm 
soát… tại TSC thuyết trình. 

Tại HN, Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng khái quát 
những kết quả đạt được của toàn hệ thống trong 6 
tháng đầu năm 2017, nhấn mạnh lại các tồn tại, hạn chế. 
Ông Phạm Quang Dũng cũng chỉ rõ các giải pháp đối với 
9 nhóm nội dung lớn bao trùm mà toàn hệ thống cần 
tập trung để thực hiện theo đúng định hướng với trách 
nhiệm cao nhất, hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động của 
cả năm 2017.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành 
đánh giá cao về chất lượng, tính thiết thực của các 
chuyên đề được thuyết trình tại HN, đánh giá những mặt 
tích cực, hạn chế và quán triệt các định hướng chỉ đạo, 
các giải pháp cụ thể mà các đơn vị tại TSC, các CN cần 
triển khai, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hoạt 
động của năm 2017, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược 
của Vietcombank. 

Ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định, Ban lãnh đạo 
sẽ tiếp tục đồng hành với các CN để đạt được mục tiêu 
chung của toàn hệ thống. Với những kết quả đã đạt 
được, với nỗ lực và quyết tâm mới, nhất định hệ thống 
Vietcombank sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu hoạt động 2017 đã đề ra.

Quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2017
“Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững”

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

TIÊU ĐIỂM

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến phát biểu chị đạo tại Hội nghị

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (thứ 3 từ phải sang) và Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng (thứ 3 từ trái sang) 
tặng Giấy khen và hoa cho các chi nhánh tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2017

Thông tin trên được Ban lãnh đạo Vietcombank cho 
biết tại Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 
tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 
6 tháng cuối năm 2017 được tổ chức tại TP. Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 7 - 8/07/2017.

Kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực
Phát biểu khai mạc, ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ 

tịch HĐQT Vietcombank khái quát những kết quả nổi 
bật mà toàn hệ thống đã đạt được trong 6 tháng đầu 
năm, định hướng các giải pháp chính để triển khai thành 
công nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017. Ông 
Nghiêm Xuân Thành cũng đã trình bày một số kiến nghị 
của Vietcombank đối với NHNN như: tăng vốn điều lệ 
để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định; phát triển 
mạng lưới, bao gồm cả việc thành lập NH con tại Lào; 
nới room tăng trưởng tín dụng 2017 của Vietcombank 
bằng mức tăng trưởng chung của ngành, sớm xem xét 
phê duyệt cho vay vượt đối với một số khách hàng tốt...

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Đồng Tiến – Phó 
Thống đốc NHNN ghi nhận, đánh giá rất cao các kết quả 
mà Vietcomank đạt được và kỳ vọng kết quả cuối năm 

TT Chi nhánh 
Vietcombank

Nội dung khen thưởng tiêu biểu 
6 tháng đầu năm 2017

1 Sở giao dịch Tiêu biểu về công tác huy động vốn

2 Nam Sài Gòn Tiêu biểu về huy động vốn không kỳ hạn

3 Vũng Tàu Tiêu biểu về huy động vốn ngoại tệ

4 Hà Nội Tiêu biểu về công tác tín dụng

5 Biên Hòa Tiêu biểu về tín dụng bán buôn

6 Gia Lai Tiêu biểu về tín dụng bán lẻ

7 Đăk Lăk Tiêu biểu về tín dụng phòng giao dịch

8 TP. Hồ Chí Minh Tiêu biểu về phát triển khách hàng bán buôn

9 Kỳ Đồng Tiêu biểu về hiệu quả kinh doanh

10 Đà Nẵng Tiêu biểu về tăng thu dịch vụ

11 Nam Bình Dương Tiêu biểu về thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại

12 Thành Công Tiêu biểu về dịch vụ thẻ

13 Tây Cần Thơ Tiêu biểu về thu nợ hiệu quả

14 Hải Phòng Tiêu biểu về nâng cao chất lượng nợ

Danh sách 14 CN tiêu biểu trong hoạt động 
kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017: 

HN Sơ kết 6 tháng đầu năm
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TIÊU ĐIỂM

Hội thảo công tác quản lý & xử lý nợ có vấn đề năm 2017: 

Góp phần đảm bảo

Ông Hoàng Sỹ Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư Pháp phát biểu tại Hội thảo

Bài: Đỗ Hồng Thắng - Ảnh: Đức Nam

NGÀY 25/05/2017, TẠI TRỤ SỞ CN VIETCOMBANK HƯNG 
YÊN, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ CÔNG 
TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ NĂM 2017 CHO 
MỘT SỐ CN KHU VỰC MIỀN BẮC, BAO GỒM: HẢI PHÒNG, 
THÁI BÌNH, HẠ LONG, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, NINH 
BÌNH, QUẢNG NINH VÀ VĨNH PHÚC.

Nhiệm vụ trọng tâm 
Năm 2017, công tác quản lý, xử lý và thu 

hồi nợ có vấn đề tiếp tục được Vietcombank 
đặt ra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận kinh doanh 
9.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong đó 
kế hoạch thu nợ ngoại bảng chiếm tỷ trọng 
đáng kể. Khu vực miền Bắc hiện đang là khu 
vực có tỷ lệ nợ có vấn đề cao thứ 2 trong toàn 
hệ thống Vietcombank. Do đó, việc tổ chức hội 
thảo này thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh 

đạo Vietcombank đối với công tác quản lý và xử 
lý nợ có vấn đề, cũng như quyết tâm đẩy mạnh 
hiệu quả công tác thu hồi nợ có vấn đề tại các 
CN khu vực miền Bắc nói riêng và toàn hệ thống 
nói chung.

Tại hội thảo, đại diện phòng Công nợ với vai 
trò là phòng quản lý về công tác xử lý thu hồi nợ 
có vấn đề của hệ thống Vietcombank, đã trình 
bày về cách thức nhận biết nợ có vấn đề tiềm 
ẩn, cách thức ứng xử khi nợ có vấn đề phát sinh 
và các biện pháp xử lý theo từng giai đoạn. Các 
đại biểu cũng trao đổi những kinh nghiệm triển 
khai các biện pháp xử lý nợ thông qua một số 
trường hợp thực tế điển hình của khu vực miền 
Bắc và trong hệ thống Vietcombank. 

Về phía các CN, Giám đốc/Phó giám đốc các 
CN tham dự hội thảo cũng đã sôi nổi, nhiệt tình 
phát biểu ý kiến, chia sẻ về thực tế tình hình 
công tác quản lý, xử lý nợ có vấn đề tại từng chi 

nhánh, nêu ra các khó khăn, vướng mắc phát 
sinh trong quá trình xử lý thu hồi nợ. Đối với 
các khó khăn vướng mắc mà CN gặp phải, đại 
diện Trụ sở chính (TSC) đã phối hợp với các 
khách mời để đưa ra phương án giải đáp, cách 
thức xử lý phù hợp đối với từng trường hợp cụ 
thể.

Đảm bảo an ninh tài chính ngân hàng
Tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Hùng 

Lĩnh - Cục trưởng Cục An ninh Tài chính tiền tệ 
và đầu tư (A84) - Bộ Công an; Đại tá Trần Anh 
Dũng - Trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát Điều tra 
tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ 
Công an nhấn mạnh, xử lý nợ xấu là một phần 
quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh 
kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của 
toàn bộ nền kinh tế. Các đại biểu cũng đánh giá 
cao quyết tâm xử lý nợ xấu của Ban lãnh đạo 
Vietcombank, một trong những ngân hàng đi 
đầu về công tác xử lý nợ xấu trong hệ thống 
ngân hàng. Đại diện Bộ Công an cũng đề nghị 
Vietcombank tiếp tục phát huy mối quan hệ 
hợp tác chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc 
Bộ Công an trong công tác đảm bảo an ninh 
tài chính ngân hàng và phòng chống tội phạm, 
nhằm hạn chế tổn thất vốn vay – tài sản Nhà 
nước.

Về phía Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ 
Tư pháp, Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành cho 
biết, mặc dù việc thu hồi nợ thông qua khởi 
kiện và thi hành án là một trong các biện pháp 
xử lý nợ mạnh và phát huy hiệu quả, nhưng 
cho đến nay số lượng nợ xấu tồn đọng qua thi 
hành án vẫn ở mức cao. Tổng cục trưởng Hoàng 

Sỹ Thành cũng nghiêm túc chỉ ra các nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng thi hành án chậm từ cả 
phía cơ quan thi hành án dân sự và phía ngân 
hàng. Ông Hoàng Sỹ Thành cũng khẳng định, 
Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ tiếp tục quyết 
liệt chỉ đạo các cơ quan thi hành án địa phương 
tích cực đẩy mạnh công tác thi hành án nợ xấu, 
đặc biệt là nợ xấu ngành ngân hàng, theo đúng 
nghị quyết, chính sách của Quốc hội, Chính phủ 
và dựa trên khuôn khổ Quy chế phối hợp giữa 
Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp trong công 
tác thi hành án dân sự.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông  Phạm 
Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank 
cho biết, Vietcombank sẽ tích cực đẩy mạnh, 
nâng cao hiệu quả công tác xử lý thu hồi nợ có 
vấn đề trong thời gian tới. 

Ông Phạm Mạnh Thắng cũng đánh giá cao 
nội dung và ý nghĩa của hội thảo, khẳng định 
hội thảo đã tạo cơ hội để TSC và các CN trao đổi, 
thảo luận, tự học hỏi, cùng nâng cao kiến thức 
chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, đẩy mạnh 
công tác xử lý nợ tại các CN khu vực miền Bắc 
nói riêng và toàn hệ thống nói chung.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh - Cục trưởng Cục 
An ninh Tài chính tiền tệ và đầu tư (A84) - Bộ Công 

an phát biểu tại Hội thảo

Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng 
giám đốc Vietcombank phát biểu 

tại Hội thảo

Đại diện khách mời, Ban lãnh đạo Vietcombank và Giám đốc các chi nhánh Vietcombank 
tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm 

Vietcombank sẽ tích cực 
đẩy mạnh, nâng cao hiệu 
quả công tác xử lý thu hồi 
nợ có vấn đề trong thời 
gian tới

an ninh kinh tế đất nước
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Chia sẻ kinh nghiệm
Phát triển bền vững

TIÊU ĐIỂM

Hội nghị công tác tín dụng & công tác khách hàng 
khu vực Tây Nam Bộ:

Bài & Ảnh: Đặng Thành

NGÀY 10/6/2017, TẠI TP. CẦN THƠ, 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG HỘI NGHỊ CÔNG TÁC TÍN DỤNG 
VÀ CÔNG TÁC KHÁCH HÀNG KHU VỰC 
TÂY NAM BỘ.

Những tham luận thực tiễn và 
ý nghĩa

Phát biểu khai mạc Hội nghị (HN), bà Đinh 
Thị Thái – Phó TGĐ Vietcombank nhận định, 
Tây Nam Bộ là một trong những khu vực trọng 
tâm và trọng điểm, từng có nhiều đóng góp 
trong công tác tín dụng, cũng như cho sự phát 
triển của toàn hệ thống. Song, một vài năm gần 
đây, vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ 
quan nên đã chững lại, thậm chí 
có chi nhánh (CN) 

đã tụt hậu... Vì vậy, việc tổ chức HN này có ý 
nghĩa hết sức quan trọng.

Tại HN, đại biểu đã nghe các tham luận 
chuyên đề như: Tổng quan tình hình tín dụng và 
công tác quản lý rủi ro, công tác khách hàng tại 
khu vực Tây Nam Bộ; Bài học kinh nghiệm về 
rủi ro tín dụng và bài học rủi ro hoạt động trong 
công tác tín dụng tại khu vực Tây Nam Bộ; Công 
tác xử lý nợ có vấn đề và bài học kinh nghiệm 
để cải thiện chất lượng nợ và tăng khả năng thu 
hồi nợ; Định hướng công tác khách hàng phát 
triển tín dụng tại khu vực Tây Nam Bộ…

Đặc biệt chuyên đề Định hướng công tác 
khách hàng phát triển tín dụng 
tại khu vực Tây 

Nam Bộ đã nhận được nhiều sự quan tâm của các 
đại biểu thông qua các thảo luận như: Định hướng 
phát triển tín dụng tại khu vực Tây Nam Bộ mảng 
Bán buôn và Doanh nghiệp FDI; Định hướng phát 
triển tín dụng tại khu vực Tây Nam Bộ mảng Bán lẻ 
(báo cáo sơ bộ kết quả làm việc với các CN và mô 
hình quản lý bán hàng tại miền Nam; Chính sách 
sản phẩm cho vay: Cho vay chuỗi, phát triển sản 
phẩm phù hợp yếu tố vùng miền...) 

Tại HN, phần chia sẻ kinh nghiệm trong quá 
trình làm việc của bản thân các Giám đốc CN, 
Trưởng các phòng Khách hàng, những cán bộ bán 
hàng trực tiếp đã diễn ra rất sôi nổi. Nhiều ý kiến 
đưa ra với mong muốn TSC nghiên cứu chính sách 
để vừa tuân thủ các quy định chung vừa có tính 
đến tính chuyên biệt của địa bàn. Nhiều chia sẻ, 
đóng góp mang tính thực tế sâu sắc tại từng CN/
đơn vị đã được Ban tổ chức đánh giá cao. Mặc dù 
còn rất nhiều ý kiến mong muốn được phát biểu 
trao đổi nhưng do thời gian có hạn, Chủ tịch HĐQT 
đề nghị các CN sẽ tập hợp thành văn bản gửi về 
TSC. Đích thân Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc sẽ 
xem xét, phê duyệt và giao cho các bộ phận/phòng 
ban hữu quan giải quyết và trả lời cho CN trong 
thời gian sớm nhất. 

Phát huy thế mạnh nền tảng 
Vietcombank, chuyển đổi mạnh mẽ

Phát biểu tại HN, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân 
Thành nhận định: Đây là lần đầu tiên Vietcombank 
tổ chức HN về một lĩnh vực nghiệp vụ mà có sự 
tham dự của hơn 500 người. HN cùng thảo luận, 
tìm hiểu khó khăn, vướng mắc để đề ra các hướng 
đi thống nhất, phù hợp cho xu thế phát triển. Theo 

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT phát biểu kết luận 
và chỉ đạo Hội nghị

Ông Trần Long Giang - Giám đốc Vietcombank Cần Thơ chia sẻ các kinh nghiệm thực tế 
trong quá trình làm việc

Chủ tịch HĐQT Vietcombank, dù thực tế vẫn 
còn nhiều thách thức, nhưng những cơ hội và 
tiềm năng của khu vực Tây Nam Bộ đang có 
cũng không nhỏ nếu biết nắm bắt tốt và phát 
huy được nền tảng của hệ thống. Những lợi thế 
đó là: Uy tín và thương hiệu của Vietcombank; 
Thế và lực vững mạnh về tài chính; Chất lượng 
hoạt động ngày một tốt lên; Đã đi trước một 
bước so với các TCTD trên địa bàn trong công 
tác xử lý nợ xấu để "rảnh tay" tập trung cho 
công tác tín dụng và công tác khách hàng; Nhu 
cầu tín dụng thể nhân của người dân/khách 
hàng Tây Nam Bộ là rất lớn; Nhân sự chủ chốt 
của các CN đã được kiện toàn cả về năng lực, 
kinh nghiệm và có đạo đức nghề nghiệp trong 
sáng; Về mặt vĩ mô, kinh tế khu vực đã có sự 
chuyển dịch theo xu hướng tốt. 

Chủ tịch HĐQT cũng cam kết, TSC sẽ dành 
cho khu vực Tây Nam Bộ những cơ chế, chính 
sách đặc thù về chủ trương, chính sách, đường 
hướng phát triển cũng như tăng cường nhân 
sự lao động, chế độ đãi ngộ, lương, thu nhập 
hợp lý... Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các giám đốc CN 
sau HN này cần truyền đạt, quán triệt cho toàn 
bộ cán bộ chủ chốt, cán bộ bán hàng tinh thần 
của HN để trong thời gian tới có sự chuyển đổi 
mạnh mẽ. 

Những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm chia 
sẻ của các đại biểu tại HN được đánh giá là rất 
bổ ích để áp dụng vào quá trình thực tiễn, nhất 
là hữu ích với các cán bộ trẻ, chưa có nhiều trải 
nghiệm thực tiễn. HN cũng giúp cán bộ nhân 
viên Vietcombank có thêm kiến thức, kinh 
nghiệm để khi gặp gỡ, thẩm định, nhận diện 
được khách hàng tốt, giảm thiểu rủi ro cho ngân 
hàng.
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TIÊU ĐIỂM

Vietcombank nhận 3 giải thưởng của

The Asian Banker
Bài & Ảnh: Thúy Hằng

VỪA QUA, TẠI SINGAPORE, TRONG KHUÔN KHỔ HỘI 
NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA THE ASIAN BANKER (TAB), 
VIETCOMBANK ĐÃ VINH DỰ LÀ NGÂN HÀNG DUY NHẤT 
TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC TAB TRAO TẶNG 3 GIẢI THƯỞNG 
QUAN TRỌNG TRONG GÓI GIẢI THƯỞNG TRANSACTION 
BANKING AWARDS, GỒM: “NGÂN HÀNG GIAO DỊCH TỐT 
NHẤT VIỆT NAM”, “NGÂN HÀNG QUẢN LÝ TIỀN MẶT TỐT 
NHẤT VIỆT NAM” VÀ “NGÂN HÀNG NGOẠI HỐI TỐT NHẤT 
VIỆT NAM”

Hội nghị thường niên của TAB có sự 
tham gia của hơn 1.000 đại biểu là 
lãnh đạo cấp cao của các tổ chức tài 
chính, ngân hàng thương mại, công 

ty quản lý tài sản từ hơn 30 quốc gia trong khu 
vực. Với chủ đề “Tương lai của thị trường tài 
chính”, 6 hội thảo chuyên đề đã được tổ chức 
với nội dung xoay quanh tương lai của thị 
trường tài chính ngân hàng khi các mô hình 
hoạt động truyền thống đang dần trở nên lỗi 

thời và bị thay thế bởi những khuôn khổ hoàn 
toàn mới. Theo đó, cách đánh giá và bình chọn 
các ngân hàng trong tương lai cũng sẽ không 
dựa trên các tiêu chí truyền thống như quy mô, 
tổng tài sản, lợi nhuận… mà sẽ được đánh giá 
dựa trên những phát kiến mới nhằm giảm thiểu 
tối đa thời gian, chi phí để đem lại giá trị cao 
nhất cho khách hàng.

Gói giải thưởng Transaction Banking 
Awards được tổ chức hàng năm nhằm vinh 
danh các đơn vị dẫn đầu trong thị phần, mức độ 
đa dạng của sản phẩm và hiệu quả kinh doanh. 
Giải thưởng được đánh giá thông qua quá trình 
xét duyệt kỹ lưỡng, kết hợp giữa nghiên cứu thị 
trường và ý kiến của các ngân hàng, tổ chức tài 
chính cũng như doanh nghiệp trong khu vực. 
Các tiêu chí như tăng trưởng thị phần, tỷ trọng 
doanh thu của các mảng hoạt động thanh toán, 
quản lý tiền mặt và tài trợ thương mại so với 
tổng lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh và khả 
năng giảm thiểu chi phí trong hoạt động nhằm 
tối đa hóa lợi nhuận cho khách hàng cũng được 
xem xét kỹ lưỡng. 

Năm 2016, Vietcombank cũng được TAB 
trao tặng 3 giải thưởng, gồm: “Ngân hàng giao 
dịch tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng quản lý tiền 
mặt tốt nhất Việt Nam” và "Ngân hàng cung cấp 
sản phẩm thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam". 

TAB là một trong những tên tuổi đứng đầu 
tại Châu Á Thái Bình Dương, các đơn vị được 
TAB trao giải đều là các tổ chức được đánh giá 
cao tại các quốc gia, có chất lượng dịch vụ tốt và 
uy tín.

Toàn cảnh Hội nghị thường niên của TAB

Đại diện Vietcombank, bà Vũ Thị Bích Thu (Trưởng Văn phòng đại diện 
tại Singapore) nhận giải thưởng của TAB

VIETCOMBANK
Công ty Kinh doanh 
hiệu quả nhất 
Việt Nam 2016

ĐÂY LÀ LẦN THỨ 6 LIÊN TIẾP VIETCOMBANK CÓ TÊN 
TRONG BẢNG XẾP HẠNG 50 CÔNG TY KINH DOANH 
HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM VÀ LÀ NGÂN HÀNG DẪN ĐẦU 
TRONG DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG CÓ TÊN TRONG 
BẢNG XẾP HẠNG NÀY.

gày 9/6/2017, tại GEM Center, TP. Hồ 
Chí Minh, Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối 
hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên 
Việt (TVS) công bố danh sách và tôn 

vinh “50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt 
Nam” (Top 50). 

Bảng xếp hạng thể hiện kết quả kinh doanh 
và phản ánh năng lực quản trị của doanh 
nghiệp trong năm 2016. Đây là lần thứ 6 liên 
tiếp, Vietcombank có tên trong Bảng xếp hạng 
50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 
và là ngân hàng dẫn đầu trong danh sách các 
ngân hàng có tên trong Bảng xếp hạng này.

Về phương thức và tiêu chí đánh giá doanh 
nghiệp, ban tổ chức đã khảo sát và xếp hạng các 
công ty niêm yết thông qua các phương pháp 
đo lường khoa học theo chuẩn quốc tế với sự 
cố vấn của các chuyên gia phân tích tài chính 

đến từ Công ty Chứng khoán Thiên Việt, Công 
ty Quản lý Quỹ Vietnam Investment Group 
(VIG), Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Capital 
Partners (VCP). Đặc biệt, ban tổ chức cũng mời 
được nhiều chuyên gia từ Trường Kinh doanh 
Harvard (Mỹ) và những tổ chức kinh doanh 
quốc tế có uy tín khác tham gia tư vấn cho 
chương trình.

Trong 6 năm thực hiện bình chọn, Hội đồng 
Khảo sát luôn duy trì 3 tiêu chí để chọn doanh 
nghiệp vào vòng Khảo sát gồm: (1) Đang niêm 
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và 
có giá trị vốn hóa từ 1.500 tỷ đồng trở lên; (2) 
Doanh thu 3 năm liên tiếp từ 250 tỷ đồng trở 
lên; (3) Lợi nhuận sau thuế 3 năm liên tiếp từ 
25 tỷ đồng.

Ở vòng Xếp hạng, tỷ suất lợi nhuận cho 
nhà đầu tư là tiêu chí mới. Kết quả bảng xếp 
hạng năm nay phụ thuộc vào kết quả hoạt động 
doanh nghiệp với tỷ trọng 70% chia đều cho 2 
tiêu chí tăng trưởng doanh thu trung bình kép 
3 năm và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 
trung bình 3 năm. Trong khi đó, 30% còn lại sẽ 
do thị trường quyết định thông qua tiêu chí tỷ 
suất lợi nhuận cho nhà đầu tư (stock return to 
investor).

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT Vietcombank (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) 
nhận Chứng nhận 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2016
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Bài & Ảnh: Đức Nam  

Nhân Tháng Hành động vì trẻ em, tối 
ngày 04/6/2017, Quỹ Tấm lòng Việt - 
Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Tập 

đoàn Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp tổ 
chức truyền hình trực tiếp chương trình Gala 
với Chủ đề "Trái tim cho em - Viết tiếp ước mơ" 
trên kênh VTV1. Tại sự kiện, Vietcombank đã 
tham gia ủng hộ chương trình 300 triệu đồng.

Chương trình Trái tim cho em nhằm gây quỹ 
giúp đỡ mổ tim cho các bệnh nhân nghèo đã 
trải qua chặng đường 9 năm với những đóng 
góp bền bỉ của nhiều tổ chức, cá nhân nhằm 
mang lại cơ hội sống cho các em nhỏ thiếu may 
mắn. Trong suốt những năm qua, chương trình 
đã hỗ trợ mổ tim cho gần 3.500 cháu bé mắc 
bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trở 
lại cuộc sống bình thường. Song song với đó, 
chương trình còn phối hợp với các bệnh viện 
tim mạch tổ chức các đợt khám sàng lọc bệnh 
tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em nghèo của 
các tỉnh vùng sâu vùng xa nhằm phát hiện sớm 
để điều trị bệnh kịp thời. 

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương VTV đã 
huy động được sự ủng hộ, hưởng ứng của đông 

Vietcombank ủng hộ chương trình

“Trái tim cho em” 
300 triệu đồng

đảo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, góp 
phần mang lại sự sống cho hàng ngàn trẻ em 
nghèo mắc bệnh tim trên cả nước trong 9 năm 
qua. Chủ tịch Quốc hội mong rằng, chương trình 
này sẽ còn tiếp tục nhận được sự đồng hành của 
nhiều tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trong 
thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội cũng trực tiếp 
nhắn tin trên sân khấu để ủng hộ chương trình.

Trong những năm qua, bên cạnh hoạt động 
kinh doanh hiệu quả, Vietcombank còn là đơn 
vị luôn tích cực đi đầu và dành một nguồn lực 
lớn cho công tác an sinh xã hội với mục tiêu 
không ngừng nâng cao đời sống cho người 
nghèo tại những địa phương còn khó khăn 
trên cả nước. Ngoài 300 triệu đồng ủng hộ cho 
chương trình năm nay, trong 3 năm qua (từ 
năm 2014-2016), Công đoàn Vietcombank cũng 
đã thực hiện thông qua Công đoàn Ngân hàng 
Việt Nam để hỗ trợ Chương trình “Trái tim cho 
em” với tổng số tiền 5 tỷ đồng.

Với việc tham gia ủng hộ chương trình 
này, Vietcombank mong muốn giúp đỡ được 
ngày càng nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm 
sinh cần phẫu thuật nhận được cơ hội thay đổi 
cuộc sống.

Niềm vui đã đến với nhiều em nhỏ không may mắc 
bệnh tim bẩm sinh qua chương trình Trái tim cho em

Hội nghị khách hàng & 
khánh thành trụ sở mới

Bài & Ảnh: Hữu Kiên 

CHIỀU 9/6/2017, TẠI TP. VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG, 
VIETCOMBANK VĨNH LONG ĐÃ TRANG TRỌNG TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG (KH) NĂM 2017 VÀ KHÁNH 
THÀNH CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC VÀ GIAO DỊCH 
MỚI TẠI ĐỊA CHỈ 5C, HƯNG ĐẠO VƯƠNG, PHƯỜNG 1, TP. 
VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG. 

Ông Nghiêm Xuân Thành- Chủ tịch HĐQT Vietcombank (trái) đã trao 
số tiền 3 tỷ đồng cho quỹ an sinh xã hội Vĩnh Long đến ông Lê Quang 

Đạo - Chủ tịch UNMTTQ tỉnh 

Vietcombank Vĩnh Long: 
Cắt băng khánh thành công trình trụ sở Vietcombank Vĩnh Long

NỔI BẬT

Sau 7 năm phát triển, hiện nay, tổng dư nợ tín 
dụng và huy động vốn của CN đã đạt trên 3.000 
tỷ đồng, góp phần tích cực vào phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh cũng như đóng góp tích cực 
vào hiệu quả kinh doanh của hệ thống. Việc 
khánh thành Trụ sở làm việc mới bề thề, hiện 
đại là minh chứng rõ nhất cho sự cam kết đồng 
hành lâu dài với doanh nghiệp trên địa bàn của 
Vietcombank.

Tại sự kiện ông Lữ Quang Ngời - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh đánh giá: “Vietcombank Vĩnh 
Long đã có nhiều đóng góp cho phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh, thực hiện tốt công tác ASXH 
với giá trị trên 16 tỷ đồng và trên 100.000 
quyển tập cho học sinh. Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp 
tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để CN tăng trưởng 
an toàn, hiệu quả, bền vững trong thời gian tới”.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo 
tỉnh, thành phố, lãnh đạo Vietcombank, 
Trụ sở chính, một số chi nhánh (CN) và 
60 KH tiêu biểu đại diện cho hàng vạn 

KH gắn bó với Vietcombank Vĩnh Long từ năm 
thành lập (2010) tới nay.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Võ Phước 
Khánh – Phó Giám đốc phụ trách điều hành 
Vietcombank Vĩnh Long vui mừng cho biết: Từ 
nay, CN có một trụ sở khang trang, bề thế giúp 
cho việc kinh doanh và phục vụ KH tốt hơn. Trụ 
sở mới có tổng diện tích mặt sàn 3.500m2 gồm 
6 tầng nổi và 1 tầng hầm, được thiết kế cũng 
như sử dụng các thiết bị hiện đại.

Ghi nhận nỗ lực của CN, ông Nghiêm Xuân 
Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu: 

Đại diện các KH, ông Hà Duy Dũng – Tổng 
giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Phú bày tỏ: “Có 
3 điều chúng tôi tâm đắc khi là KH của CN. Thứ 
nhất, đó là phương pháp làm việc của CN rất 
khoa học, rõ ràng giúp cho KH hiểu cái nào làm 
được, cái nào không làm được theo quy định, 
chúng tôi thấy rất minh bạch. Thứ hai, đó là khi 
giao tiếp, nhân viên niềm nở khiến KH hài lòng. 
Thứ ba và cũng là mấu chốt quan trọng nhất, đó 
là, khi đứng trước khó khăn, vướng mắc, lãnh 
đạo CN cùng các phòng nghiệp vụ luôn tận tình 
chia sẻ để giải quyết cho KH, khiến công việc 
được giải quyết trôi chảy”.

Lễ khánh thành trụ sở mới và Hội nghị KH 
năm 2017 của Vietcombank Vĩnh Long càng  ý 
nghĩa và dấu ấn khi nhân dịp này, Ban lãnh đạo 
Vietcombank đã trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ 
ASXH của tỉnh, khẳng định cam kết đồng hành 
của Vietcombank đối với cộng đồng.
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Tham dự buổi Lễ, về phía tỉnh Hải Dương 
có ông Nguyễn Quang Phúc - Ủy viên BTV 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông 
Nguyễn Minh Quang – Giám đốc Đài PTTH 

tỉnh; ông Cao Ngọc Quang – Tỉnh ủy viên, Bí 
thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tứ Kỳ; ông 

tỷ đồng xây dựng trường 
mầm non ở Hải Dương

Vietcombank tài trợ 

3
Bài & ảnh: Lê Hưng

Nguyễn Ngọc Sẫm – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ 
tịch UBND huyện Tứ Kỳ; ông Nguyễn Văn Thước 
– Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
xã Quang Phục; ông Phạm Khắc Lâm – Phó Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Phục; 
Ban giám hiệu Trường mầm non xã Quang Phục 
cùng đại diện một số đơn vị, phòng ban và các 
tổ chức, đoàn thể trực thuộc huyện Tứ Kỳ, xã 
Quang Phục. Về phía Vietcombank có ông Phạm 
Mạnh Thắng – Phó Tổng giám đốc; bà Nguyễn 
Thị Thêu – Giám đốc Vietcombank Hải Dương 
cùng đại diện lãnh đạo một số phòng/ban tại 
Trụ sở chính và chi nhánh Hải Dương. 

Trường mầm non xã Quang Phục được xây 
dựng từ năm 1995 với 2 phòng học nhưng hiện 

SÁNG NGÀY 3/6/2017, TẠI HẢI DƯƠNG, 
VIETCOMBANK ĐÃ PHỐI HỢP VỚI ĐỊA 
PHƯƠNG TRANG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ 
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
TRƯỜNG MẦM NON XÃ QUANG PHỤC 
(TỨ KỲ, HẢI DƯƠNG) DO VIETCOMBANK 
TÀI TRỢ.

có tới 455 học sinh theo học, bởi vậy chỉ có 
khoảng 55 học sinh được học tại trường, còn 
lại gần 400 học sinh đang phải học nhờ nhà văn 
hóa của các thôn và trạm y tế xã. Việc xây dựng 
trường mầm non gặp nhiều khó khăn do thiếu 
nguồn kinh phí trong suốt thời gian qua, điều 
này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng 
dạy và học của thầy trò nhà trường. Trước thực 
tế này, Vietcombank đã quyết định tài trợ số 
tiền 3 tỷ đồng để xây dựng hạng mục nhà lớp 

học 2 tầng, 6 phòng, giúp nâng cao chất lượng 
dạy và học cho thầy trò trường mầm non xã 
Quang Phục.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Cao 
Ngọc Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, 
Chủ tịch HĐND huyện Tứ Kỳ đã cảm ơn sự 
hỗ trợ của Vietcombank và khẳng định sự hỗ 
trợ này có ý nghĩa rất lớn, góp phần giúp địa 
phương thực hiện các tiêu chuẩn nông thôn 
mới trên địa bàn xã.

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng giám 
đốc Vietcombank cho biết: Vietcombank hiện là 
ngân hàng có hiệu quả kinh doanh tốt nhất hệ 
thống với mục tiêu hướng tới vị trí ngân hàng 
số 1 Việt Nam, 1 trong 300 tập đoàn tài chính 
ngân hàng lớn nhất thế giới và được quản trị 
theo các thông lệ quốc tế tốt nhất. Công tác an 
sinh xã hội được Vietcombank đặc biệt quan 
tâm với ngân sách hàng năm khoảng 200 - 300 
tỷ đồng, chủ yếu dành cho lĩnh vực giáo dục và 
y tế. “Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo 
Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Tứ Kỳ, xã Quang Phục 
và các thầy cô Trường mầm non xã đã dành 
cho Vietcombank những tình cảm đặc biệt để 
Vietcombank có cơ hội hỗ trợ, nâng cao chất 
lượng giáo dục của địa phương nơi đây” – ông 
Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thêu – Giám đốc 
Vietcombank Hải Dương bày tỏ: Với việc 
tài trợ xây dựng công trình có ý nghĩa này, 
Vietcombank mong muốn địa phương có được 
cơ sở vật chất khang trang, điều kiện dạy và học 
thuận lợi để tiếp tục đạt những thành tích tốt 
nhất, đẩy mạnh hơn nữa phong trào giáo dục 
tại mảnh đất hiếu học này.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu tham 
dự đã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 
công trình Trường mầm non xã Quang Phục.

Thời gian qua, cùng với nhiều chương trình 
an sinh xã hội có quy mô lớn trên nhiều lĩnh 
vực, Vietcombank đã dành sự quan tâm đặc biệt 
cho lĩnh vực giáo dục với việc xây dựng nhiều 
trường học cho các địa phương còn khó khăn 
trên toàn quốc, tặng hàng nghìn suất học bổng 
cho học sinh nghèo cũng như hỗ trợ các trang 
thiết bị học tập, tiếp sức cho các em học sinh 
nghèo an tâm vững bước tới trường. Chỉ riêng 
năm 2016, Vietcombank đã dành hơn 135 tỷ 
đồng cho các hoạt động an sinh xã hội thuộc 
lĩnh vực giáo dục.

Trước thực tế này, Vietcombank đã 
quyết định tài trợ số tiền 3 tỷ đồng 
để xây dựng hạng mục nhà lớp học 
2 tầng, 6 phòng, giúp nâng cao chất 
lượng dạy và học cho thầy trò trường 
mầm non xã Quang Phục.

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng giám đốc Vietcombank (đứng giữa) cùng ông Nguyễn Quang 
Phúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương (thứ 3 từ trái sang) và đại diện 

lãnh đạo huyện Tứ Kỳ, xã Quang Phục, Vietcombank Hải Dương thực hiện nghi thức khởi công xây 
dựng Trường mầm non xã Quang Phục

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng giám đốc Vietcombank phát biểu tại sự kiện

Đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank, ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng giám đốc trao biển tượng trưng số tiền tài 
trợ 3 tỷ đồng của Vietcombank để xây dựng Trường mầm non xã Quang Phục cho lãnh đạo địa phương

NỔI BẬT
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Nhìn lại chặng đường 5 năm, từ lúc mới 
chỉ có 30 CBNV, cơ sở vật chất thiếu 
thốn, đến nay, Vietcombank Hà Nam đã 
có trên 50 CBNV giàu nhiệt huyết, sáng 

tạo, năng động, được đào tạo bài bản. CN đã thành 
lập mới 3 Phòng giao dịch khang trang, tiện ích và 
hiện đại. Bằng nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng 
dịch vụ, sản phẩm, CN 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.

Đến nay, tổng huy động vốn tại Vietcombank 
Hà Nam đã đạt trên 1.200 tỷ đồng, tốc độ tăng 
trưởng bình quân đạt trên 45%/năm; tổng dư 
nợ cho vay đạt trên 1.500 tỷ đồng với tốc độ tăng 
trưởng bình quân trên 65%/năm, vượt trội so với 

năm 
đồng hành 
cùng sự 
phát triển 

các Ngân hàng TMCP khác hoạt động trên địa 
bàn. Song song với tăng trưởng tín dụng, việc 
quản trị chất lượng tín dụng luôn được CN quan 
tâm hàng đầu. Do vậy, chất lượng tín dụng qua 
các năm luôn được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu ở mức 
thấp (<0,5%). Tính hết năm 2016, quy mô của 
CN nằm trong top 4 ngân hàng trên địa bàn. 

Tại một địa phương đang thu hút nhiều 
doanh nghiệp FDI như Hà Nam, với lợi thế về 
ngoại tệ và hoạt động xuất nhập khẩu, đến nay 
Vietcombank Hà Nam đã trở thành đơn vị dẫn 
đầu về thị phần khách hàng FDI trên địa bàn 
tỉnh, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu cũng 
tăng trưởng mạnh và chiếm thị phần lớn trên 
địa bàn.

Không chỉ chú trọng hoạt động kinh doanh, 
Vietcombank Hà Nam còn đặc biệt quan tâm 
đến công tác ASXH như xây dựng 5 trường mầm 
non, tiểu học với số tiền tài trợ lên đến gần 20 
tỷ đồng, hỗ trợ người nghèo, gia đình neo đơn, 
gia đình thương binh liệt sỹ… trong các dịp lễ, 
Tết. 

Với những kết quả đạt được, Vietcombank 
Hà Nam đã nhiều lần được Chủ tịch HĐQT công 
nhận đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 
nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 
Bộ trưởng Bộ Công an... Đây là động lực cho 
những mục tiêu xa hơn, lớn hơn của CN trong 
thời gian tới.

Vietcombank Hà Nam:

5
Bài & ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Bài & ảnh: Trúc Phượng

VIETCOMBANK HÀ NAM ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ ĐI VÀO 
HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 06/07/2012 VỚI MỤC TIÊU HÀNG 
ĐẦU LÀ ĐEM LẠI CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN 
TỈNH HÀ NAM CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TIÊN TIẾN, HIỆN 
ĐẠI NHẤT. ĐẾN NAY, CHI NHÁNH (CN) ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 
LÀ ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ, ĐÓNG GÓP VÀO SỰ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

2012

129

1.5

6.1

9.6

14.7

Huy động vốn
Dư nợ

309
466

587
706

839
981

1,405

306

72

2013

2013

2014

2014

Huy động vốn và dư nợ (tỷ VNĐ)

Lợi nhuận sau thuế (tỷ VNĐ)

2015

2015

2016

2016

Vietcombank Hà Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 
sẽ chiếm lĩnh 10% thị phần tín dụng và 10% thị 
phần huy động vốn trên địa bàn tỉnh, góp phần 
cùng hệ thống Vietcombank hiện thực hóa mục 
tiêu chiến lược đến năm 2020 trở thành ngân 
hàng số 1 tại Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Lê Tấn Lân – 
Giám đốc Vietcombank Kon Tum, đại diện đơn 
vị Chủ đầu tư cho biết, việc xây dựng trụ sở 
Chi nhánh trong thời điểm hiện tại là vô cùng 

cấp thiết. Trụ sở làm việc góp phần tạo dựng hình ảnh, 
thương hiệu cũng như uy tín của Vietcombank trong 
lòng khách hàng. Và trên hết là để phục vụ, chăm sóc và 
nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng đến giao 
dịch.

Công trình trụ sở Vietcombank Kon Tum nằm trong 
khuôn viên khu đất có tổng diện tích 1.973m2, quy mô 7 
tầng, kiến trúc đẹp được xây dựng trên diện tích 627m2 
với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 4.809m2, tổng 
mức đầu tư hơn 80,5 tỉ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Xây dựng hạ tầng là đơn vị trúng thầu xây dựng với thời 
gian thi công là 15 tháng, dự kiến công trình sẽ hoàn 
thành vào tháng 9/2018.

Khởi công xây dựng
trụ sở Vietcombank 

Kon Tum
NGÀY 19/06/2017, TẠI KON TUM, CÔNG TRÌNH 
TRỤ SỞ LÀM VIỆC VIETCOMBANK CHI NHÁNH 
KON TUM ĐÃ ĐƯỢC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ

Trụ sở mới được đầu tư xây dựng trên khu 
đất thuộc quyền sử dụng của Vietcombank, 
tọa lạc tại trung tâm Thị xã Cai Lậy. Đây là 
PGD thứ 4 (sau PGD Cái Bè, PGD Mỹ Tho, 

PGD Gò Công) được Vietcombank Tiền Giang đầu 
tư mới, cơ sở vật chất khang trang hiện đại đạt tiêu 
chuẩn nhận diện thương hiệu trong toàn hệ thống 
Vietcombank, thể hiện tính chuyên nghiệp, mang lại 
cảm giác thoải mái cho khách hàng đến giao dịch. 
Trên nền tảng thương hiệu của Vietcombank, với khả 
năng cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng cùng đội 
ngũ nhân viên trẻ trung, nhiệt huyết, tận tình, chắc 
chắn PGD Cai Lậy sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động 
bền vững, trở thành điểm giao dịch tin cậy cho khách 
hàng trên địa bàn và các vùng lân cận.

Trong ngày đầu tiên chuyển sang địa điểm mới, 
PGD Cai Lậy cũng đã đón nhận đông đảo khách hàng 
thân thiết và khách hàng mới đến giao dịch.

Vietcombank Tiền Giang
khai trương 
trụ sở mới 
Phòng Giao dịch 
Cai Lậy

Bài & ảnh: Lê Công Chuẩn 

NGÀY 19/06/2017, PHÒNG GIAO DỊCH (PGD) 
CAI LẬY TRỰC THUỘC VIETCOMBANK TIỀN 
GIANG ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRỤ SỞ MỚI 
TẠI SỐ 3/11 – 3/12 QUỐC LỘ 1A, KHU PHỐ 1, 
PHƯỜNG 4, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG.

Khách hàng đến giao dịch tại PGD Cai Lậy ngày 19/06/2017
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“Hè vàng 
cùng Bảo An 
tài trí ưu việt”

Từ 29/05 - 31/08/2017, Vietcombank 
phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ 
Vietcombank – Cardif (VCLI) triển khai 
chương trình khuyến mại “Hè vàng cùng 

Bảo An tài trí ưu việt”. Chương trình được triển khai 
tại tất cả các điểm giao dịch của Vietcombank trên 
toàn quốc dành cho các khách hàng cá nhân tham 
gia mới sản phẩm Bảo An tài trí ưu việt. 

Tham gia chương trình, khách hàng có cơ hội 
nhận được 1 chỉ vàng 9999 và nhiều quà tặng hấp 
dẫn, giá trị khác với mức phí bảo hiểm quy năm 
tương ứng của một hợp đồng hợp lệ từ 20 triệu 
đồng đến trên 150 triệu đồng. 

Với nhiều quyền lợi tối ưu, Bảo An tài trí ưu việt 
phù hợp đa dạng đối tượng khách hàng, đáp ứng 
nhu cầu tiết kiệm, đồng thời cung cấp giải pháp bảo 
vệ toàn diện cho bản thân khách hàng và gia đình. 

Chi tiết thể lệ chương trình tham khảo tại trang 
web www.vietcombank.com.vn, điểm giao dịch 
Vietcombank gần nhất hoặc số hotline của VCLI 
04.3974.9988 và Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 
của Vietcombank 1900 54 54 13 để được tư vấn.

Chương trình

Bài & Ảnh: Phòng QLBSPBL

Chương trình được triển khai từ 01/05/2017 - 
31/07/2017, dành tặng các chủ thẻ Vietcombank 
Vietnam Airlines Platinum American Express® 
nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn chào đón mùa 
du lịch.

“Quà tặng mùa hè cùng thẻ Vietcombank Vietnam 
Airlines Platinum American Express®” áp dụng cho chủ 
thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines Platinum 
American Express khi chi tiêu tại Đơn vị chấp nhận thẻ 
(ĐVCNT) ngoài lãnh thổ Việt Nam (áp dụng cho các giao 
dịch tại ĐVCNT thông thường và ĐVCNT trực tuyến).

Theo đó, các chủ thẻ có cơ hội nhận được các giải 
thưởng gồm: 800 giải Sành điệu là Bộ set quà tặng du 
lịch tiện ích (trị giá 1 triệu đồng/giải); 600 giải Sang 
trọng là Thẻ Accor Plus (trị giá 5,5 triệu đồng/giải) và 
10 giải Đẳng cấp là Vali xách tay cao cấp hiệu Rimowa 
size Cabine (trị giá 30 triệu đồng/giải) tương ứng với 
doanh số chi tiêu của chủ thẻ từ 50 triệu đồng đến dưới 
150 triệu đồng (đối với giải Sành điệu); từ 150 triệu 
đồng (đối với giải Sang trọng) và từ 500 triệu đồng (đối 
với giải Đẳng cấp). 

Mỗi chủ thẻ (tính theo CIF/ khách hàng) được áp 
dụng duy nhất một mức thưởng cao nhất đủ điều kiện. 
Giải thưởng được trao bằng hiện vật, không được quy 
đổi thành tiền.

Thông tin chi tiết về thể lệ chương trình có thể tham 
khảo tại trang web www.vietcombank.com.vn.

“Quà tặng mùa hè cùng 
thẻ Vietcombank Vietnam 
Airlines Platinum American 
Express®” Bài & Ảnh: TTT

Bài & Ảnh: Phòng QLBSPBL

Bài & Ảnh: TTT

Chương trình với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt lên 
đến hơn 2 tỷ đồng được triển khai từ ngày 01/05/2017 - 
28/02/2018 dành cho các khách hàng cá nhân nhận tiền kiều 
hối từ nước ngoài chuyển về thông qua các kênh chuyển tiền 
Swift, MoneyGram, UniTeller, TNMonex Xoom và RIA tại tất 
cả các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc 
chuyển vào tài khoản.

Chương trình được chia thành 10 đợt theo từng tháng, số 
lượng khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng mỗi tháng sẽ 
được lấy từ cao xuống thấp theo tổng số tiền kiều hối nhận 
tích lũy trong từng đợt và được giới hạn bằng ngân sách giải 
thưởng của chương trình dành cho mỗi đợt. Giải thưởng là 
tiền mặt có giá trị từ 50.000 VNĐ đến 1 triệu VNĐ tương ứng 
với doanh số kiều hối tích lũy trong tháng (quy USD). 

Chi tiết thể lệ chương trình cho khách hàng nhận tiền kiều 
hối tại Vietcombank qua kênh chuyển tiền nhanh, tham khảo tại 
trang web www.vietcombank.com.vn

Khuyến mại “Kiều hối trao tình thân, tích lũy nhận tiền thưởng”

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), từ 20/6 - 20/7/2017, 
Vietcombank và Aeon tặng 1.500 bộ quà tặng du lịch hè sành 
điệu cho chủ thẻ Vietcombank khi mua sắm tại siêu thị Aeon 
Long Biên (27 đường Cổ Linh, Quận Long Biên, Hà Nội), Aeon Tân 
Phú (30 Bờ Bao Tân Thắng, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) và website 
bán hàng online www.AeonEshop.com (áp dụng cho khách 
hàng tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh).

Theo đó, với hóa đơn thanh toán thẻ đạt từ 2.500.000 VNĐ, 
chủ thẻ sẽ nhận ngay 1 bộ quà tặng du lịch hè sành điệu (01 ba 
lô cho bé và 01 túi du lịch cho bố mẹ).

Quà tặng sành điệu cho chủ thẻ Vietcombank 
khi mua sắm tại Aeon 

Chương trình áp dụng cho giao dịch thanh toán 
thẻ Vietcombank tại POS của Vietcombank tại địa điểm 
khuyến mãi hoặc giao dịch đặt mua hàng hóa trên 
website www.AeonEshop.com và thanh toán bằng 
thẻ Vietcombank theo 1 trong 3 hình thức: thanh toán 
bằng POS của Vietcombank tại nhà; thanh toán online 
qua cổng thanh toán Napas cho thẻ nội địa, thanh toán 
online qua cổng thanh toán Napas cho thẻ quốc tế.

Đối với giao dịch mua sắm tại siêu thị Aeon, khách 
hàng được cộng dồn giá trị các hóa đơn thanh toán thẻ 

phát sinh trong suốt thời 
gian khuyến mãi. Đối với 
giao dịch mua sắm online, 
ưu đãi chỉ áp dụng trên mỗi 
hóa đơn thanh toán thẻ.

Chi tiết về điều kiện, điều 
khoản và thể lệ chương trình, 
vui lòng tham khảo tại website 
www.vietcombank.com.vn
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Trụ sở chính
Bài & ảnh: Đức Nam

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Quang Dũng 
- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc; ông Phạm 
Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT; các Phó Tổng 
giám đốc: ông Phạm Thanh Hà, ông Đào 

Minh Tuấn, bà Nguyễn Thị Kim Oanh cùng đại 
diện lãnh đạo và cán bộ các Trung tâm/Phòng/
Ban tại Trụ sở chính gồm: Trung tâm CNTT, 
Trung tâm thanh toán, Ban Kiểm tra nội bộ, Ban 
hiện đại hóa ngân hàng, Ban Định chế Tài chính, 
Ban Tổ chức cán bộ; Văn phòng, Phòng Quản 
lý các ĐACN, Phòng Quản lý Bán SPBL, Phòng 
Quan hệ Công chúng, Phòng Phê duyệt Tín dụng 
và đại diện Lãnh đạo Vietcombank Hải Phòng.  

Điều động, bổ nhiệm 
nhân sự tại

NGÀY 01/6/2017, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH 
VIETCOMBANK, ĐÃ DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ 
CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ 
NHIỆM LÃNH ĐẠO MỘT SỐ TRUNG TÂM/ 
PHÒNG/BAN TẠI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA 
VIETCOMBANK. 

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Trưởng ban 
Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của 
Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Vietcombank 
về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, theo đó:

 Tại quyết định số 1274/QĐ-VCB-TCCB ngày 
31/05/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
đã ký quyết định điều động bà Vũ Thị Thúy 
Minh - Trưởng phòng quản lý các đề án công 
nghệ Trụ sở chính Vietcombank nhận nhiệm 
vụ chuyên trách Tổ trưởng – Tổ quản lý dự 
án Core Banking kể từ ngày 01/06/2017.

 Tại quyết định số 1276/QĐ-VCB-TCCB ngày 
31/05/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
đã ký quyết định giao nhiệm vụ phụ trách 
điều hành phòng Quản lý các đề án công 
nghệ Trụ sở chính Vietcombank cho bà 
Lê Thị Việt Thảo - Phó Trưởng phòng 
Quản lý các đề án công nghệ Trụ sở chính 
Vietcombank kể từ ngày 01/06/2017.

 Tại quyết định số 1283/QĐ-VCB-TCCB ngày 
31/05/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
đã ký quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thu 
Cúc – Kiểm tra viên, Ban kiểm tra nội bộ 
TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng 
Ban Kiểm tra nội bộ TSC Vietcombank kể từ 
ngày 01/06/2017.

 Tại quyết định số 1286/QĐ-VCB-TCCB ngày 
31/05/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
đã ký quyết định giao nhiệm vụ phụ trách 
điều hành Trung tâm thanh toán Trụ sở 
chính Vietcombank cho ông Phan Thanh Hải 
- Phó Trưởng Trung tâm thanh toán Trụ sở 
chính Vietcombank kể từ ngày 01/06/2017.

 Tại quyết định số 1288/QĐ-VCB-TCCB ngày 
31/05/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm 
ông Nguyễn Hưng Thanh – Phó Trưởng Ban 
thường trực Ban trù bị đầu tư mua sắm và 
quản lý tài sản Trụ sở chính Vietcombank 
giữ chức vụ Phó Trưởng Ban hiện đại 
hóa công nghệ ngân hàng kể từ ngày 
01/06/2017.

 Tại quyết định số 1277/QĐ-VCB-TCCB ngày 
31/05/2017, Tổng giám đốc Vietcombank 
đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn 
Hợp - Trưởng phòng triển khai và quản lý 
phần mềm ứng dụng Trung tâm công nghệ 
thông tin Vietcombank giữ chức vụ Phó 
Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin 
Vietcombank kể từ ngày 01/06/2017.

 Tại quyết định số 1278/QĐ-VCB-TCCB ngày 
31/05/2017, Tổng giám đốc Vietcombank 
đã ký quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Thúy 
Nga - Cán bộ phòng Quản lý bán sản phẩm 
bán lẻ Trụ sở chính Vietcombank giữ chức 
vụ Phó Trưởng phòng Quản lý bán sản 
phẩm bán lẻ Trụ sở chính Vietcombank kể 
từ ngày 01/06/2017.

 Tại quyết định số 1279/QĐ-VCB-TCCB ngày 
31/05/2017, Tổng giám đốc Vietcombank 
đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm 
bà Phạm Vân Giang - Cán bộ phòng Phê 
duyệt tín dụng Trụ sở chính Vietcombank 
giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Định chế Tài 
chính Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày 
01/06/2017.

 Tại quyết định số 1280/QĐ-VCB-TCCB ngày 
31/05/2017, Tổng giám đốc Vietcombank 
đã ký quyết định bổ nhiệm ông Trương 
Song Hào - Cán bộ Văn phòng Trụ sở chính 
Vietcombank giữ chức vụ Phó Chánh Văn 
phòng Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày 
01/06/2017.

 Tại quyết định số 1281/QĐ-VCB-TCCB ngày 
31/05/2017, Tổng giám đốc Vietcombank 
đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Tiến 
Hưng - Cán bộ phòng Quan hệ công chúng 
Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó 
Trưởng phòng Quan hệ công chúng Trụ sở 
chính Vietcombank kể từ ngày 01/06/2017.

Ban lãnh đạo Vietcombank chụp hình lưu niệm cùng các cán bộ được điều động và bổ nhiệm

Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng 
(bên trái) và Ủy viên HĐQT Phạm Anh Tuấn (bên 

phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà 
Vũ Thị Thúy Minh - tân Tổ trưởng Tổ quản lý dự án 

Core Banking

Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng 
(bên trái) và Ủy viên HĐQT Phạm Anh Tuấn (bên 

phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà 
Lê Thị Việt Thảo được giao nhiệm vụ phụ trách 

điều hành phòng Quản lý các đề án công nghệ 
Trụ sở chính Vietcombank

Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng 
(bên trái) và Ủy viên HĐQT Phạm Anh Tuấn (bên 

phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông 
Phan Thanh Hải được giao nhiệm vụ phụ trách 

điều hành Trung tâm thanh toán Trụ sở chính 
Vietcombank
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Đối với các cán bộ được điều động, bổ nhiệm 
cần sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể Trung 
tâm/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, bà Vũ Thị Thúy Minh – 
tân Tổ trưởng Tổ quản lý dự án Core Banking 
đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc 
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.

 Tại quyết định số 1287/QĐ-VCB-TCCB ngày 
31/05/2017, Tổng giám đốc Vietcombank 
đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà 
Trương Thúy Hà - Phó Giám đốc Chi nhánh 
Vietcombank Hải Phòng giữ chức vụ Phó 
Trưởng Trung tâm thanh toán Trụ sở chính 
Vietcombank kể từ ngày 01/06/2017.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng giám đốc 
Phạm Quang Dũng 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. 
Tổng giám đốc yêu cầu lãnh đạo các Trung tâm/
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 Trung tâm/Phòng/
Ban hoàn thành nhiệm vụ Ban lãnh đạo giao. 

Tổng giám đốc Vietcombank 
Phạm Quang Dũng (bên trái) và 

Ủy viên HĐQT Phạm Anh Tuấn 
(bên phải) trao quyết định và 
tặng hoa chúc mừng bà Trần 
Thị Thu Cúc - tân Phó Trưởng 

Ban kiểm tra nội bộ Trụ sở chính 
Vietcombank

Tổng giám đốc Vietcombank 
Phạm Quang Dũng (bên 

trái) và Phó Tổng giám đốc 
Nguyễn Thị Kim Oanh (bên phải) 
trao quyết định và tặng hoa chúc 

mừng bà Phạm Vân Giang - tân 
Phó Trưởng Ban Định chế Tài 

chính Trụ sở chính Vietcombank

Tổng giám đốc Vietcombank 
Phạm Quang Dũng (bên trái) và 

Ủy viên HĐQT Phạm Anh Tuấn 
(bên phải) trao quyết định 

và tặng hoa chúc mừng ông 
Nguyễn Hưng Thanh - tân Phó 
Trưởng Ban hiện đại hóa công 

nghệ ngân hàng

Tổng giám đốc Vietcombank 
Phạm Quang Dũng (bên trái) trao 

Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông 
Trương Song Hào - tân Phó Chánh Văn 

phòng Trụ sở chính Vietcombank

Tổng giám đốc Vietcombank 
Phạm Quang Dũng (bên trái) và Phó Tổng 

giám đốc Đào Minh Tuấn (bên phải) trao 
Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông 

Lê Văn Hợp - tân Phó Giám đốc Trung 
tâm công nghệ thông tin Trụ sở chính 

Vietcombank

Tổng giám đốc Vietcombank 
Phạm Quang Dũng (bên trái) 

trao quyết định và tặng hoa chúc 
mừng ông Lê Tiến Hưng - tân 

Phó Trưởng phòng Quan hệ công 
chúng Trụ sở chính Vietcombank

Tổng giám đốc Vietcombank 
Phạm Quang Dũng (bên trái) 
trao Quyết định và tặng hoa 

chúc mừng bà Lê Thị Thúy Nga 
- tân Phó Trưởng phòng Quản 
lý bán sản phẩm bán lẻ Trụ sở 

chính Vietcombank

Tổng giám đốc Vietcombank 
Phạm Quang Dũng (bên trái) 

trao quyết định và tặng hoa chúc 
mừng bà Trương Thúy Hà - tân 

Phó Trưởng Trung tâm thanh 
toán Trụ sở chính Vietcombank

Nhận thức được tiềm năng của địa bàn, 
ngay từ ngày mới thành lập, PGD Đồng 
Văn đã xác định việc phát triển dịch vụ 
thẻ và ngân hàng điện tử là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. PGD luôn 
đề cao chất lượng dich vụ và chăm sóc khách hàng 
(KH) tận tình, chu đáo. Mỗi cán bộ PGD đều nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương trong công 
tác tìm kiếm và tiếp cận KH. 

Đến nay, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, PGD 
Đồng Văn đã có tới gần 70 KH doanh nghiệp, trên 
13.000 KH sử dụng thẻ Vietcombank, trên 12.000 
KH sử dụng dịch vụ SMS banking, trên 7.000 KH sử 
dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Với ý thức đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, 
PGD thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động 
của máy rút tiền, kiểm tra số dư trong máy, đường 
truyền, đảm bảo máy rút tiền hoạt động thường 
xuyên, liên tục. Công tác bảo quản thông tin thẻ 
như số thẻ, ngày hiệu lực, tên chủ thẻ, số PIN, mã 
số bí mật của thẻ... luôn được đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, PGD cũng thường xuyên cập nhật 

kiến thức về cách nhận biết thẻ giả mạo, các 
thao tác cần thiết để thực hiện thanh toán thẻ, 
hoạt động skimming cho các đơn vị chấp nhận 
thẻ. Coi trọng việc tư vấn cho KH về lợi ích của 
việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử như: 
tiết kiệm thời gian giao dịch, cung cấp kịp thời 
các thông tin về tài khoản, tỷ giá, lãi suất... Vì 
thế, các giao dịch ngân hàng qua Internet tại 
PGD Đồng Văn được thực hiện và xử lý một 
cách nhanh chóng, chính xác, an toàn.

Thấy được những tiện ích từ các dịch vụ 
của Vietcombank cùng sự hướng dẫn tận tình, 
chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên toàn hệ 
thống nói chung và PGD Đồng Văn nói riêng, KH 
đã và đang ngày càng tin tưởng, sử dụng dịch 
vụ của Vietcombank. 

Phát triển dịch vụ thẻ 
& ngân hàng điện tử Bài & ảnh: Lại Thị Lan

PHÒNG GIAO DỊCH (PGD) ĐỒNG VĂN – CN VIETCOMBANK 
HÀ NAM ĐƯỢC THÀNH LẬP THÁNG 2/2014, TỌA LẠC Ở 
GIỮA KHU CÔNG NGHIỆP I, II, III, IV CỦA TỈNH HÀ NAM, 
NƠI THU HÚT 260 DOANH NGHIỆP VÀ TRÊN 30.000 
CÔNG NHÂN.

PGD Đồng Văn – Vietcombank Hà Nam:

Vietcombank là NHTM đầu tiên và đứng đầu tại 
Việt Nam triển khai dịch vụ thẻ - dịch vụ thanh 
toán không dùng tiền mặt hiệu quả, an toàn và tiện 
lợi nhất hiện nay. Với nhiều giải thưởng cao quý 
trong nước và quốc tế, Vietcombank đã và đang 
khẳng định vị thế vững chắc của mình. Năm 2015, 
Vietcombank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam 
đạt giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2015”. 
Năm 2016, Vietcombank được tạp chí The Asian 
Banker bình chọn là ngân hàng cung cấp sản phẩm 
thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam.
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Tại buổi lễ, bà Lê Hồng Vân - Phó Trưởng Ban Tổ 
chức Cán bộ đã đọc Quyết định của Tổng giám đốc 
liên quan tới nhân sự Phó giám đốc Chi nhánh. 

Theo đó, tại Quyết định số 1285/QĐ-VCB-TCCB ngày 
31/5/2017, Tổng giám đốc đã ký Quyết định điều động 
và bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khoa - Trưởng Trung 
tâm thanh toán Vietcombank giữ chức vụ Phó Giám đốc 
CN Vietcombank Đông Anh kể từ ngày 01/06/2017.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Nguyễn 
Trọng Khoa cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, phát 
huy tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng Ban Giám đốc 
và toàn thể cán bộ nhân viên chi nhánh xây dựng một 
tập thể vững mạnh, phục vụ khách hàng tốt nhất, góp 
phần đưa CN Vietcombank Đông Anh ngày càng lớn 
mạnh, hoạt động an toàn và hiệu quả.

Vietcombank 
Đông Anh

Bài & ảnh: Linh Trần

Bài & ảnh: Trần Thy Lan

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang – Trưởng ban Tổ 
chức Cán bộ đã công bố Quyết định số 1360/
QĐ-VCB-TCCB ngày 09/06/2017 của Tổng 

giám đốc về việc bổ nhiệm bà Lương Thanh Trà – 
Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Nam Sài 
Gòn. Tiếp đó, ông Đào Hảo – Phó Tổng Giám đốc 
trao Quyết định bổ nhiệm và Chủ tịch Nghiêm Xuân 
Thành cùng Giám đốc Nguyễn Kiến Tường tặng hoa 
cho bà Lương Thanh Trà.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lương Thanh Trà cam 
kết sẽ cố gắng hết sức mình, sát cánh cùng tập thể 
lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong đơn vị tạo sự 
đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, góp phần xây dựng Vietcombank ngày 
càng vững mạnh.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc 

NGÀY 15/06/2017, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK 
NAM SÀI GÒN, ĐÃ DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ VÀ 
TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC 
CHI NHÁNH.

Ông Phạm Thanh Hà – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (giữa) trao quyết 
định điều động và bổ nhiệm cho ông Nguyễn Trọng Khoa – tân Phó Giám đốc 

Vietcombank Đông Anh

Ban Lãnh đạo Vietcombank cùng Ban Giám đốc chi nhánh 
chụp hình lưu niệm với bà Lương Thanh Trà

Bổ nhiệm Phó Giám đốc

Vietcombank 
Nam Sài Gòn 

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Vietcombank Vũng Tàu 
đã diễn ra Lễ công bố Quyết định điều động Giám 
đốc Vietcombank Vũng Tàu. 

Theo đó, tại Quyết định số 1317/QĐ-VCB-TCCB ngày 
09/06/2017, Chủ tịch HĐQT đã ký Quyết định điều 
động ông Đoàn Văn Tuyến – Giám đốc Vietcombank 
Nhơn Trạch giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Vũng 
Tàu kể từ ngày 16/6/2017.

Bài & ảnh: Phạm Thị Mỹ Hằng -  Vietcombank Vũng Tàu, 
Nguyễn Hữu Trường - Vietcombank Nhơn Trạch

BÀI & Ảnh: Đồng Quang Cường 

Sáng ngày 15/6/2017, tại Trụ sở Vietcombank 
Nhơn Trạch đã diễn ra Lễ công bố Quyết định điều 
động Giám đốc Vietcombank Nhơn Trạch. 

Theo đó, tại Quyết định số 1315/QĐ-VCB-TCCB 
ngày 09/06/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký 
quyết định điều động ông Nguyễn Xuân Cảnh - Giám 
đốc Vietcombank Vũng Tàu giữ chức vụ Giám đốc 
Vietcombank Nhơn Trạch kể từ ngày 16/6/2017.

Vietcombank Nhơn Trạch 
& Vietcombank Vũng Tàu

Các đại biểu chúc mừng ông Đoàn Văn Tuyến được điều động và bổ nhiệm giữ chức 
vụ Giám đốc Vietcombank Vũng Tàu

Các đại biểu chúc mừng ông Nguyễn Xuân Cảnh được điều động và bổ nhiệm giữ 
chức vụ Giám đốc Vietcombank Nhơn Trạch

Điều động giám đốc 

NGÀY 01/06/2017, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK 
ĐÔNG ANH DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 
ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CHI 
NHÁNH.

Ngày 20/6/2017, tại Trụ sở Vietcombank Vinh đã diễn ra Lễ công bố quyết định bổ 
nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Vinh. 

Tại buổi lễ, bà Lê Hồng Vân – phó Ban TCCB Vietcombank đã công bố Quyết định 
số 1316/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/05/2017 của Tổng giám đốc Vietcombank về việc 
bổ nhiệm ông Võ Khắc Thanh – Trưởng phòng Khách hàng CN Vietcombank Vinh giữ 
chức vụ Phó Giám đốc CN Vietcombank Vinh kể từ ngày 20/6/2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Danh Lương tin 
tưởng rằng với năng lực, kinh nghiệm trong công tác tín dụng và sự nhiệt huyết, ông 
Võ Khắc Thanh sẽ cùng Ban Giám đốc Chi nhánh điều hành hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của Chi nhánh trong thời gian tới. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, 
phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng Ban Giám đốc và toàn thể CBNV chi 
nhánh xây dựng một tập thể vững mạnh, phục vụ khách hàng tốt nhất, góp phần đưa 
CN Vietcombank Vinh ngày càng lớn mạnh, hoạt động an toàn và hiệu quả.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Vinh

Ông Nguyễn Danh Lương - Ủy viên 
HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vietcombank 

(bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm 
ông Võ Khắc Thanh giữ chức vụ Phó 

Giám đốc Vietcombank Vinh

NỔI BẬT
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Xu hướng tất yếu của thời đại
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công 

nghệ thông tin và truyền thông, đào tạo trực 
tuyến (E-learning) ra đời như một cuộc cách 
mạng về dạy và học. 

E-learning xuất hiện từ đầu thập niên 70 
của thế kỷ XX và được phát triển kể từ năm 

E- learning 
Trải nghiệm học tập mới 
dành cho người học Bài: Đặng Thị Thanh Trầm – TSC

“TƯƠNG LAI SẼ NẰM NGOÀI NHỮNG KHUÔN VIÊN TRUYỀN THỐNG, NHỮNG LỚP HỌC 
TRUYỀN THỐNG. ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN ĐANG ĐẾN RẤT NHANH’’. (PETER DRUCKER – 
CHA ĐẺ CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HIỆN ĐẠI – 1997)

1995 khi Internet trở nên phổ biến tại Mỹ. Hiện 
nay, E-learning đã trở thành xu hướng tất yếu 
của thời đại và đang “bùng nổ” ở nhiều nước. 
Tại Việt Nam, trong vòng 10 năm trở lại đây, 
E-learning đã được phát triển và áp dụng rộng 
rãi như một hình thức đào tạo chính quy. 

E-learning là phương pháp học tập linh 
hoạt, sử dụng các tiến bộ của khoa học công 
nghệ để truyền tải các kiến thức và kỹ năng đến 
những người học ở bất kỳ thời điểm nào, tại bất 
cứ nơi đâu trên thế giới. Với khả năng cập nhật 
kiến thức nhanh và cho phép đào tạo trên diện 
rộng, E-learning giúp kết nối, chia sẻ thông tin 
một cách nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả, 
đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo đang càng ngày 
phát triển.

Chỉ cần một chiếc máy tính có kết nối mạng 
internet và một vài thao tác đơn giản, mọi 
thông tin và tài liệu cần thiết đều được trình 
bày sinh động và rõ ràng, khoa học ngay trước 
mắt. Vì vậy, khi tham gia học trên E –learning 
các học viên sẽ không phải mất nhiều thời gian 
để tìm kiếm các bài giảng. Những bài giảng kỹ 
thuật số này sẽ giúp các học viên tự đánh giá 
được trình độ và khả năng của mình thông qua 
những bài thực hành, kiểm tra. Bên cạnh đó, với 
các công cụ đào tạo truyền thông phong phú, 
cộng đồng học online cùng những hoạt động 
diễn đàn sôi nổi, học viên có thể thoải mái trình 
bày ý kiến của mình về một chủ đề nào đó đang 
được quan tâm và nhận được những đóng góp, 
sẻ chia, học hỏi kinh nghiệm từ các thành viên 
cùng tham gia diễn đàn.

Kết hợp với phương pháp học tập 
truyền thống

Với những điểm vượt trội đó, học tập bằng 
hình thức đào tạo trực tuyến E-learning hỗ trợ 
rất lớn đến sự phát triển cho học viên, có thể kể 
đến như:

Tăng khả năng tiếp cận cho các học viên, 
học tập linh hoạt tại nhiều vị trí và mọi thời 
điểm. Học viên tham gia các khóa đào tạo trực 
tuyến có thể tận dụng thời gian, sắp xếp lịch học 
phù hợp với công việc và cuộc sống.

Tăng khả năng tiếp thu nhờ sự kết hợp của 
các công cụ đa phương tiện. Các hình thức mô 

phỏng, bài tập tình huống và hoạt động trao đổi 
phù hợp sẽ tạo ra môi trường học tập hữu ích 
đối với các học viên, nhờ đó học viên có thể ghi 
nhớ các kiến thức dễ dàng hơn.

Chủ động kiểm soát tiến trình và kết quả 
học tập bởi hệ thống E –learning cung cấp các 
công cụ để học viên nắm được kế hoạch học 
tập, qua đó có thể chủ động nghiên cứu nâng 
cao kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu của 
mình. Mặt khác, học viên cũng có thể biết trình 
độ kiến thức và kỹ năng của mình đang ở mức 
độ nào, từ đó chủ động điều chỉnh để nâng cao 
thành tích học tập.

Gia tăng kết nối thông qua các ứng dụng 
truyền thông, trao đổi, trò chuyện, tương tác với 
nhau và kết nối thành cộng đồng học tập.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, 
E-learning vẫn còn bộc lộ một số tồn tại gây khó 
khăn cho học viên trong quá trình học tập như:

Có thể gây trở ngại cho học viên trong quá 
trình tham gia học tập bởi những hạn chế về 
cơ sở hạ tầng, đường truyền, dẫn đến việc tiếp 
nhận kiến thức trong các buổi học trực tuyến 
không thực sự hiệu quả.

Có thể gây khó khăn cho học viên trong 
việc tìm kiếm tài liệu chuẩn và trọng tâm khi 
có quá nhiều lựa chọn bởi nguồn tài nguyên học 
liệu dồi dào.

Học trực tuyến sẽ không thực sự đạt hiệu 
quả nếu học viên không chủ động, bởi vậy đòi 
hỏi mỗi học viên cần phải có ý thức tự học cao.

Học viên bị hạn chế trong việc bày tỏ ý 
kiến, cảm xúc do sự tương tác trực tiếp chưa 
cao. Các khóa học thường được thiết kế với 
những tình huống cố định nên gây khó khăn 
cho học viên trong quá trình ứng dụng.

Có thể thấy với nhiều tiện ích, E-learning 
có những ưu điểm so với dạy học trên lớp, tạo 
ra được môi trường tốt phục vụ cho phương 
pháp dạy học tương tác, cá nhân hóa người học. 
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những điểm bất cập khi 
sử dụng hình thức đào tạo trực tuyến, do đó, 
E-learning chưa phải là công cụ thần kỳ có thể 
thay thế phương pháp học truyền thống. Giải 
pháp tốt nhất vẫn là kết hợp sử dụng đào tạo 
trực tuyến bổ sung cho phương pháp học tập 
truyền thống, tận dụng được tối đa những ưu 
điểm của mỗi loại hình sẽ giúp nâng cao chất 
lượng công tác đào tạo. Đây cũng là xu hướng 
tất yếu để đáp ứng tốt nhất và kịp thời nhất nhu 
cầu học tập trong thời hiện đại.
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Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu 
công tác xử lý tài sản bảo đảm, đánh giá 
khách quan thực trạng các quy định điều 
chỉnh hoạt động xử lý tài sản, hiệu quả xử 

lý tài sản bảo đảm tại Vietcombank. Nghiên cứu đồng 
thời đưa ra các vướng mắc của Vietcombank khi thực 
hiện hoạt động thu hồi nợ để đề xuất phương hướng và 
những giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện các quy 
định của Vietcombank về hoạt động xử lý tài sản bảo 
đảm.

Kết quả nghiên cứu của nhóm đề tài được các thành 
viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao bởi tính ứng 
dụng, là tiền đề để các Phòng/Ban chức năng của Trụ 
sở chính thực hiện soạn thảo và hoàn thiện các văn bản 
nội bộ của Vietcombank về tài sản bảo đảm và xử lý tài 
sản bảo đảm. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho 
các cán bộ trực tiếp làm công tác xử lý tài sản bảo đảm 
tại Vietcombank. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài 
nghiên cứu đạt loại Xuất sắc.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học:
Nâng cao hiệu quả 
công tác thu hồi nợ

Bài: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - Ảnh: Hồ Thị Anh Thư

Bài: Trung tâm Đào tạo - Ảnh: Hồ Anh Thư

NGÀY 8/6/2017, HỘI ĐỒNG 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI 
LỄ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN 
CỨU KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG 
CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THU HỒI 
NỢ CÓ VẤN ĐỀ BẰNG BIỆN PHÁP 
XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TẠI NGÂN 
HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT 
NAM” DO THS. CHU THỊ CHÂU 
HẠNH – TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NỢ 
LÀM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI.

Buổi lễ nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu và nhóm đề tài

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Chu Thị Châu Hạnh- Trưởng phòng 
Công nợ

Các thành viên:
 Ths. Nguyễn Quốc Hòa - Phó Phòng Công nợ
 Ths. Vũ Minh Phương - Cán bộ Phòng Công nợ
 Cử nhân Trương Mạnh Hùng - Cán bộ Phòng Công nợ

& có tính 
ứng dụng cao 

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của 
Phòng Chính sách tín dụng:

Quy mô

ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIAO 
NHIỆM VỤ, NHÓM ĐỀ TÀI PHÒNG 
CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG DO BÀ 
NGUYỄN MINH HƯỜNG LÀ CHỦ 
NHIỆM ĐÃ TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU 
ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG 
LƯỢNG HÓA MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG 
TỚI THỊ GIÁ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG 
TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 
(VIETCOMBANK) CỦA CÁC YẾU TỐ 
VỐN VÀ LỢI NHUẬN”. 

Trong phạm vi Vietcombank, đây là lần đầu 
tiên có một đề tài nghiên cứu về tương 
quan giữa giá cổ phiếu Vietcombank với 
các yếu tố vốn và lợi nhuận thông qua các 

kết quả phân tích định lượng. Nhóm đề tài đã tiến 
hành nghiên cứu, xác định mức độ ảnh hưởng của 
các yếu tố vốn và lợi nhuận tới giá trị nội tại của 
vốn cổ phần Vietcombank, xem xét khả năng kiểm 
soát thị giá cổ phiếu Vietcombank và đưa ra những 
khuyến nghị cho công tác quản trị của Ngân hàng. 
Các kết quả nghiên cứu của đề tài có đóng góp 
mới cả về phương diện lý luận cũng như thực tiễn, 
gợi mở nhiều hàm ý chính sách cho Vietcombank 
trong việc quản trị giá trị doanh nghiệp, từ đó 
có thể tác động tích cực tới thị giá của cổ phiếu 
Vietcombank trên thị trường.

Đề tài được xây dựng khá công phu, mạch lạc; 
cách tiếp cận vấn đề tiên tiến. Từ nghiên cứu các 
phương pháp định giá nói chung đến nghiên cứu 
các yếu tố đặc thù về dữ liệu, về đặc tính rủi ro của 
cổ phiếu Vietcombank nói riêng, nhóm đề tài đã 
lựa chọn áp dụng phương pháp luận phù hợp và 
khai triển mô hình toán học chi tiết. Sau khi tổng 
hợp kết quả mô hình và đánh giá các yếu tố tác 
động tới tính ổn định của mô hình, đề tài đã nêu ra 
những phát hiện và khuyến nghị ứng dụng cụ thể 
cho công tác quản trị ngân hàng. 

Tại buổi lễ nghiệm thu đề tài ngày 22/05/2017, 
trên cơ sở nhận xét, đánh giá của các thành viên 
Hội đồng nghiệm thu và các khách mời, Chủ tịch 
Hội đồng nghiệm thu - Phó Tổng Giám đốc Nguyễn 
Thị Kim Oanh nhận xét, đề tài thực sự là một công 
trình nghiên cứu công phu, xử lý khối lượng dữ 
liệu lớn, mô hình định giá cổ phiếu mà đề tài đưa 
ra có tính ứng dụng cao, dễ tính toán, có thể áp 
dụng như một trong các phương pháp để định giá 
cổ phiếu Vietcombank. 

Nhận xét và chấm điểm đề tài nghiên cứu của 
phòng Chính sách tín dụng, Hội đồng nghiệm thu 
nhất trí nghiệm thu đề tài và chấm điểm đề tài đạt 
loại Giỏi, điểm trung bình là 88 điểm.Hội đồng nghiệm thu và nhóm đề tài

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu và đại diện nhóm đề tài

NỔI BẬT
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Nâng cao phẩm chất chính trị
Bài & Ảnh: Vũ Thị Phong Lan

Hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW Vietcombank Bình Dương: 

của cán bộ, đảng viên

Hội nghị được nghe ông Trần Văn Mến - 
Báo cáo viên Ban thường vụ Đảng ủy khối 
Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương truyền 
đạt những nội dung cơ bản, những điểm 

mới trong Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05 của 
Bộ chính trị. Nghị quyết nhấn mạnh 27 biểu 
hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong cán bộ, đảng viên. Hội nghị cũng cung cấp 
thông tin để nhận diện 27 biểu hiện suy thoái 
và đưa ra các nhóm giải pháp để thực hiện tốt 
Nghị quyết gắn với việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 
Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017. 

Tiếp đó, ông Nguyễn Thái Minh Quang - Bí 
thư Đảng bộ, Giám đốc Chi nhánh đã quán 

VỪA QUA, TẠI HỘI TRƯỜNG TRỤ SỞ CN, ĐẢNG BỘ 
VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW NGÀY 
15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ NĂM 2017 VÀ NGHỊ QUYẾT 
HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
KHÓA XII ĐẾN TOÀN THỂ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NGƯỜI 
LAO ĐỘNG. HỘI NGHỊ NHẰM TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ 
NHẬN THỨC VÀ NÂNG CAO PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO 
ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN. 

triệt Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng 
cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và chương 
trình hành động của Vietcombank về thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4. Đ/c Nguyễn Thái 
Minh Quang nhấn mạnh, tất cả cán bộ, đảng 
viên và người lao động cần nắm bắt đầy đủ tinh 
thần Nghị quyết và Chỉ thị để tự rèn luyện, chấn 
chỉnh bản thân nhằm đưa Chỉ thị và Nghị quyết 
vào cuộc sống, góp phần xây dựng tổ chức Đảng 
vững mạnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
kinh doanh năm 2017 của Chi nhánh. 

Cũng tại hội nghị, bà Đặng Thị Hương - Phó 
Bí thư, Phó Giám đốc Chi nhánh đã triển khai 
“Đề án phát triển hoạt động dịch vụ và tăng thu 
từ dịch vụ của Vietcombank theo quyết định số 
546/QĐ-HĐQT-CLTKTH ngày 26/4/2017 của 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam”. 

Sau hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên 
trong Chi nhánh đều nghiêm túc viết bản đăng 
ký, cam kết và xây dựng kế hoạch phấn đấu 
“Làm theo Bác” năm 2017 bằng những việc làm 
cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp

NHỊP SỐNG

Đào tạo theo khung năng lực: 

Yêu cầu then chốt
của quản trị nhân lực thời đại mới

Tham khảo bộ năng lực được dùng phổ 
biến trên thế giới hiện nay là bộ “31 
năng lực cốt lõi” được viết bởi Edward 
J. Cripe và Richard S. Mansfield, hai tác 

giả đã chia “31 năng lực cốt lõi” thành 3 nhóm 
năng lực riêng biệt: Năng lực làm việc với người 
khác, Năng lực giải quyết công việc và Năng lực 
quản trị bản thân. Dựa trên kết quả phân tích 

khung năng lực, bộ phận đào tạo xác định nhu 
cầu đào tạo để lập kế hoạch đào tạo, xây dựng 
các chương trình đào tạo phát triển năng lực 
cho mỗi nhân viên để họ đạt được cấp độ năng 
lực hiệu quả cũng như thực hiện được lộ trình 
phát triển sự nghiệp đã đặt ra. 

Để thực hiện tầm nhìn 2020, Vietcombank 
đã đề ra các mục tiêu chiến lược, trong đó mục 
tiêu trở thành ngân hàng đứng đầu về chất 
lượng nguồn nhân lực là một mục tiêu quan 
trọng. Từ năm 2013, với những chuyển biến 
nhận thức về tư duy quản trị, công tác đào tạo 
đã có nhiều khởi sắc. Thành công của dự án 
chuyển đổi KPIs đã xác lập những dấu ấn mới 
trong quản trị nhân sự với việc ban hành bộ 
chức năng, nhiệm vụ và bộ mô tả công việc 
cho các vị trí. Khung đào tạo thiết kế riêng 
cho Vietcombank được ban hành với nội dung 
hướng tới chuẩn mực đào tạo theo năng lực cần 
có tại từng vị trí công việc. Trung tâm đào tạo 
đã xây dựng khung đào tạo dựa trên cơ sở phân 
chia theo khối chuyên môn, nghiệp vụ; phân 
cấp theo TSC và CN; phân nhóm theo đối tượng 
đào tạo; phân loại theo cấp độ đào tạo... 

Năm 2016, nhiều chương trình đào tạo 
chuẩn hóa chức danh đã được triển khai tại 
Vietcombank góp phần chuẩn hóa đội ngũ nhân 
sự như chương trình Đào tạo chức danh giám 
đốc chi nhánh, Kỹ năng cho cán bộ quản lý cấp 
phòng tại chi nhánh,  Kỹ năng bán hàng cho 
cán bộ khách hàng khối bán buôn, bán lẻ... Nhờ 
ứng dụng của khung năng lực, nội dung chương 
trình đào tạo đã được xây dựng sát với thực tế, 
được học viên đánh giá thiết thực và hữu dụng 
đối với công việc. Tuy nhiên, việc ứng dụng 
khung năng lực vào việc đánh giá hiệu quả đào 
tạo vẫn còn hạn chế vì việc phát triển công cụ 
đánh giá các cấp độ năng lực cần có của mỗi cá 
nhân vẫn trong giai đoạn tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện.Đào tạo chức danh giám đốc chi nhánh – Một chương trình tiêu biểu phát triển nhân tài

Bài: Trung tâm đào tạo - Ảnh: Bùi Thu Hà 

VỚI TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 TRỞ THÀNH NGÂN 
HÀNG SỐ 1 TẠI VIỆT NAM, 1 TRONG 300 TẬP ĐOÀN 
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI VÀ ĐƯỢC 
QUẢN TRỊ THEO CÁC THÔNG LỆ QUỐC TẾ TỐT NHẤT, 
XU THẾ TẤT YẾU TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN 
LỰC TẠI VIETCOMBANK LÀ ÁP DỤNG KHUNG NĂNG 
LỰC, ĐẶC BIỆT TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT 
TRIỂN CON NGƯỜI.
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Bài: Nguyễn Quang Sơn - Ảnh: Nguyễn Thế Dương

ĐH Đoàn Vietcombank Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2017-2019:

Phát huy
tinh thần xung kích, sáng tạo
NHẰM PHÁT HUY KHƠI DẬY TINH THẦN XUNG KÍCH, 
SÁNG TẠO, TIÊN PHONG CỦA ĐOÀN VIÊN THANH 
NIÊN TRONG CHI NHÁNH, ĐỒNG THỜI KIỆN TOÀN BỘ 
MÁY BAN CHẤP HÀNH KHÓA MỚI, NGÀY 3/6/2017 TẠI 
TRỤ SỞ VIETCOMBANK HỒ CHÍ MINH, ĐOÀN CƠ SỞ 
VIETCOMBANK HỒ CHÍ MINH ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2017 - 
2019.

Đại hội với sự tham gia của 191 Đoàn 
viên và các đại biểu đã diễn ra trong 
không khí sôi nổi, nhiệt huyết. Đại 
hội đã đánh giá một cách thẳng thắn 

những việc mà Đoàn cơ sở đã làm được và chưa 
làm được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời 
đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm 
kỳ sắp tới. Tại đại hội, các đại biểu đều nhất trí 
xem nhiệm vụ kinh doanh là nhiệm vụ trọng 
tâm then chốt trong nhiệm kỳ tới, gắn nhiệm vụ 
kinh doanh với công tác đoàn. Bên cạnh đó, cần 
đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức tư tưởng, 
đẩy mạnh các phong trào Văn, Thể , Mỹ…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới 
gồm 13 đ/c, đ/c Phạm Ngọc Hưởng đã trúng 
cử chức danh Bí thư. Ban chấp hành khóa mới 
hứa sẽ cống hiến hết mình và xây dựng cơ sở 
Đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao.

Sau 6 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương, 
dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành đáp 
ứng được thực tiễn của chi nhánh, bầu các đại 
biểu đại diện tiếng nói của Đoàn viên dự Đại hội 
Đoàn cấp trên, đưa ra thảo luận và tìm được các 
giải pháp phù hợp nhất để phát huy tiềm năng 
của Đoàn viên, phát huy tinh thần “Đâu cần 
thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. 

Đoàn cơ sở Vietcombank Hồ Chí Minh được 
thành lập theo Quyết định 13/QĐ-TV/95 ngày 
01/03/1995 của Đoàn khối Ngân hàng TP.HCM. 
Qua 22 năm hình thành và phát triển, đến 
nay, Đoàn cơ sở Hồ Chí Minh đã có 436 đoàn 
viên, chiếm 47.6% tổng số cán bộ nhân viên 
chi nhánh, là lực lượng lao động nòng cốt của 
đơn vị.

Bài & Ảnh: Trần Công Thiện 

Bài & Ảnh: Trần Hữu Phúc

NHỊP SỐNG

Vietcombank Bến Tre

kết nạp đảng viên mới
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG 
VIÊN THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ ĐẢNG, 
CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK, 
NGÀY 13/6/2017 TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK 
BẾN TRE, CHI BỘ VIETCOMBANK CN BẾN 
TRE ĐÃ LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP 
ĐẢNG VIÊN MỚI.

Được sự quan tâm, giáo dục của Chi bộ, Đảng 
ủy Vietcombank, qua quá trình tu dưỡng, rèn 
luyện, 2 quần chúng ưu tú Trần Văn Thuận và 
Nguyễn Anh Duy đã vinh dự được đứng vào 

hàng ngũ của Đảng, nâng tổng số Đảng viên trong 
chi bộ Vietcombank Bến Tre lên 7 đồng chí.

Tại buổi lễ, đ/c Lê Chí Quế - Bí thư chi bộ, Phó 
Giám đốc CN đã công bố và trao Quyết định kết nạp 
Đảng của Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank cho 
2 quần chúng ưu tú Trần Văn Thuận và Nguyễn Anh 
Duy. Đồng thời, đ/c Bí thư Chi bộ cũng chúc mừng, 
quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên, 
nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính 
thức giúp đỡ đảng viên dự bị.  

Buổi lễ đã diễn ra đúng nghi thức, trình tự, đúng 
điều lệ Đảng với sự có mặt đầy đủ đảng viên Chi bộ 
Vietcombank CN Bến Tre.

đH Chi Đoàn cơ sở lần thứ VI 
nhiệm kỳ 2017-2019
Vietcombank TÂN BÌNH
NGÀY 13/5/2017, TẠI TRỤ SỞ CN 
VIETCOMBANK TÂN BÌNH, CHI ĐOÀN  ĐOÀN 
CƠ SỞ VIETCOMBANK TÂN BÌNH ĐÃ TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 
2017 – 2019. 

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí 
thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017 
đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng 

nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên trong nhiệm kỳ mới với khẩu hiệu hành 
động “Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo – Hội nhập – 
Phát triển”. Đại hội thống nhất bầu ra 5 đ/c với đầy 
đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và uy 
tín để tham gia vào BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 
2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Bảo 
Trung – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank 
đánh giá cao những kết quả mà chi đoàn cơ sở 
Vietcombank Tân Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ 
vừa qua, đặc biệt trong các hoạt động xung kích vì 
cuộc sống cộng đồng. Đ/c Dương Bảo Trung cũng 
bày tỏ sự tin tưởng vào BCH mới với tinh thần dám 
nghĩ, dám làm và nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ giúp chi đoàn 
cơ sở Vietcombank Tân Bình tiếp tục gặp hái nhiều 
thành công và thắng lợi trong nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh Đại hội

Hai đồng chí đảng viên mới chụp hình lưu niệm cùng Bí thư Chi bộ, 
đảng viên chi bộ tại buổi lễ

Đại hội Đoàn TN Vietcombank Hồ Chí Minh diễn ra sôi nổi
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ý nghĩa thiết thực
Bài & Ảnh: Linh Chi

Vietcombank Lạng Sơn 
Với các hoạt động

Tặng kinh phí sửa chữa nhà
Ngày 24/5/2017, Vietcombank Lạng Sơn 

phối hợp cùng chính quyền địa phương trao 
tặng kinh phí sửa chữa nhà cho bà Trần Thị 
Dư tại số 49 khối Trần Quang Khải 1, P.Chi 
Lăng, TP Lạng Sơn nhân dịp kỷ niệm 70 năm 
ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 
27/7/2017).

TRONG NHỮNG NĂM QUA, VIETCOMBANK LẠNG SƠN 
LUÔN CHÚ TRỌNG, QUAN TÂM TỚI CÁC HOẠT ĐỘNG AN 
SINH XÃ HỘI, TÍCH CỰC GIAO LƯU VĂN HÓA, THỂ THAO 
VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH. NHỮNG HOẠT ĐỘNG 
CỘNG ĐỒNG ẤY ĐÃ GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT 
TRIỂN HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA VIETCOMBANK LẠNG SƠN 
TRÊN ĐỊA BÀN.

Bà Trần Thị Dư (91tuổi) là mẹ liệt sỹ có 
hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống trong căn 
nhà cấp 4 đã xuống cấp, nhiều hạng mục dã hư 
hỏng nặng. Hiện nay, bà Dư chỉ hưởng tuất liệt 
sỹ, đã hết khả năng lao động, sống đơn thân và 
không có thu thập. Hưởng ứng lời kêu gọi của 
UBND thành phố Lạng Sơn, Vietcombank Lạng 
Sơn đã ủng hộ kinh phí 40 triệu đồng để cải tạo 
ngôi nhà bà Dư khang trang hơn, giúp bà yên 
tâm tuổi già.

Trong những năm qua, Vietcombank Lạng 
Sơn luôn tích cực phối hợp với các cơ quan trên 
địa bàn tỉnh, tham gia đóng góp cho các chương 
trình ASXH. 

Giao lưu thể thao
Ngày 24/5/2017, tại sân bóng đá Sư, 

phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn đã diễn ra chương trình giao lưu bóng 
đá nam giữa Chi đoàn Vietcombank Lạng Sơn 
và Sở Xây dựng tỉnh.

Đây là dịp để  nâng cao mối quan hệ hợp 
tác tốt đẹp giữa hai đơn vị, tạo cơ hội để cán bộ 
nhân viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đồng 
thời tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho 
phong trào thể dục thể thao nói chung và bóng 
đá nói riêng. Mặt khác, các chương trình giao 
lưu thể thao như thế này góp phần đẩy mạnh 
và phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể 
thao, nâng cao sức khỏe trong từng đơn vị.

Phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, 2 
đội bóng đã thi đấu hết sức mình, cống hiến cho 
khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng 
đẹp. Kết quả chung cuộc, Chi đoàn Vietcombank 
Lạng Sơn đã giành chiến thắng với tỉ số 1 – 0.

Ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn trao 
tặng kinh phí hỗ trợ xây sửa nhà cho mẹ Liệt sỹ Trần Thị Dư

Đội bóng Chi đoàn Vietcombank Lạng Sơn (áo đỏ) 
và Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn (áo trắng)

NHỊP SỐNG

trả lại tài sản đánh rơi
Vietcombank Bến Tre 

cho khách hàng

Ngay sau đó, cán bộ Trang Ngọc Thảo Chi đã báo 
cáo Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng Dịch vụ khách 
hàng. Vietcombank Bến Tre đã thực hiện rà soát 
camera, căn cứ vào hình ảnh, thời gian giao dịch 

và xác minh được khách hàng để quên túi đồ là chị 
Huỳnh Thúy Vy.  

Vào lúc 11h ngày 29/05/2017, CN đã tổ chức buổi 
trao lại tài sản cho khách hàng Huỳnh Thúy Vy. Tại sự 
kiện, chị Vy đã bày tỏ lòng cảm kích trước hành động 
đẹp của các cán bộ Vietcombank Bến Tre.

Cùng ngày, Ban giám đốc Vietcombank Bến Tre cũng 
đã biểu dương khích lệ tinh thần trách nhiệm của cán bộ 
Trang Ngọc Thảo Chi và động viên toàn thể CBNV phát 
huy tốt hơn nữa trong công tác bảo vệ khách hàng, tạo 
được hình ảnh đẹp cũng như uy tín của Vietcombank.

Ông Nguyễn Văn Duy - Trưởng phòng DVKH (ngoài cùng bên phải) 
và ông Võ Minh Niềm - Cán bộ Phòng Kế toán (ngoài cùng bên trái) 

đại diện Vietcombank Bến Tre trao lại tài sản cho khách hàng

bài: Trần Công Thiện - Ảnh: Hồ Thanh Công

bài: Đào Nguyễn Tấn Phát - Ảnh: Nguyễn Thế Dương 

Vietcombank Hồ Chí Minh

Hiến máu nhân đạo

Đây là chương trình thường niên do Hội chữ thập 
đỏ Quận 1 phối hợp cùng Vietcombank TP. HCM 
tổ chức nhằm cung cấp thêm nhiều đơn vị máu 
nhân đạo, những giọt hồng quý giá cho hoạt động 

y tế, an sinh xã hội. Đặc biệt năm nay, hoạt động được 
mở rộng cho toàn thể cán bộ nhân viên trong các công 
ty có văn phòng đặt tại toà nhà Vietcombank Tower 
nên số đơn vị máu có được rất khả quan. Riêng với 
Vietcombank TP. HCM đã có hơn 160 cán bộ nhân viên 
tham gia hiến máu đợt này.

Thấm nhuần giá trị nhân văn – một trong năm giá 
trị cốt lõi của bao thế hệ Vietcombank, cán bộ nhân 
viên Vietcombank TP. HCM luôn phát huy và lan tỏa giá 

trị cao đẹp này đến cộng đồng bằng nhiều hành động ý 
nghĩa và thiết thực. Hoạt động hiến máu nhân đạo này 
là một điển hình, càng làm cho hình ảnh Vietcombank 
trong xã hội ngày một gần gũi, ấm áp tình người.

TRƯA NGÀY 8/5/2017, TẠI VIETCOMBANK CN 
BẾN TRE, CÁN BỘ TRANG NGỌC THẢO CHI, 
GIAO DỊCH VIÊN PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 
ĐÃ PHÁT HIỆN MỘT TÚI ĐỒ DO KHÁCH HÀNG 
ĐỂ QUÊN, TRONG ĐÓ CÓ 01 NHẪN VÀNG, 01 
ĐÔI BÔNG TAI, 01 DÂY CHUYỀN VÀNG, 01 DÂY 
CHUYỀN TRẮNG VÀ 01 LẮC TAY BẰNG VÀNG. 

NGÀY 26/5/2017, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK 
TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ DIỄN RA HOẠT ĐỘNG 
HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO VÌ CỘNG ĐỒNG. 

Cán bộ nhân viên Vietcombank TP. HCM tại buổi hiến máu nhân đạo 
sáng 26/5/2017
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Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang Bài & Ảnh: Trần Thị Bích Diễm 

Bài & Ảnh: Phan Thị Hiền Lương

Hội thảo các biện pháp giảm nguy cơ ung thư: 

BỔ ÍCH, 
THIẾT THỰC 
& Ý NGHĨA
NGÀY 5/6/2017, TẠI TSC, CÔNG ĐOÀN TSC 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC HỘI THẢO “NHỮNG BIỆN 
PHÁP GIẢM NGUY CƠ UNG THƯ HIỆU QUẢ”.

Khai mạc Hội thảo, Phó Tổng giám đốc 
Nguyễn Thị Kim Oanh phát biểu: “Hầu 
hết các CBNV tại Vietcombank đều 
đang công tác trong môi trường làm 

việc nhiều áp lực, dẫn đến việc chúng ta có rất 
ít thời gian để chăm sóc bản thân, từ tập luyện 
đến ăn uống, đặc biệt là các cán bộ nữ. Trong 
khi đó, bệnh ung thư đang ngày càng trở nên 
phổ biến và xuất hiện ở độ tuổi còn rất trẻ. Do 
đó, tôi mong muốn thông qua buổi nói chuyện 
ngày hôm nay với TS. Phan Minh Liêm, các anh 
chị em sẽ có cơ hội thu thập được những thông 
tin bổ ích để phòng ngừa bệnh ung thư. Trong 
trường hợp nếu cảm thấy cơ thể có những dấu 
hiệu bất ổn thì nên đến bệnh viện thăm khám 
ngay chứ không nên mất bình tĩnh hay sợ hãi 
với bệnh tật”. 

Tại Hội thảo, TS. Phan Minh Liêm, người tìm 
ra gene diệt tế bào ung thư, hiện đang công tác 
tại Trung tâm ung thư MD Anderson thuộc Đại 
học Texas, Hoa Kỳ - Viện ung thư số một tại Mỹ 
đã thông tin đến các đại biểu về những con số 
đáng lo ngại về căn bệnh ung thư như: tỉ lệ tử 
vong vì ung thư tại Việt Nam là 74,8% (thuộc 
hàng cao nhất trên thế giới); hơn 150,000 ca 
ung thư mới được phát hiện ở Việt Nam mỗi 
năm và đa số các trường hợp đều ở giai đoạn 
muộn hoặc rất muộn dẫn đến tử vong…, TS. 
Liêm đồng thời nhấn mạnh vào sự nguy hiểm 
của bệnh ung thư, những nguyên nhân gây ra 
bệnh ung thư và các biện pháp phòng tránh. 

TS. Phan Minh Liêm cũng đưa ra khuyến 
cáo: ngoại trừ những tác nhân như môi trường 
sống hay thực phẩm không an toàn là những 
thứ chúng ta khó có thể kiểm soát, mỗi người 
nên tự thay đổi lối sống để duy trì được sức 
khỏe và tuổi thọ tốt hơn. Ngoài ra, việc thăm 
khám sức khỏe định kỳ cũng là một vấn đề cần 
lưu ý vì thiếu kiến thức chuyên môn cộng với 
việc tham khảo quá nhiều luồng thông tin trái 
chiều không phải là một sư lựa chọn tốt để bảo 
vệ sức khỏe. 

Hội thảo được tổ chức với nội dung hết sức 
có ý nghĩa, là thông điệp để tất cả chúng ta lựa 
chọn lối sống khoa học, lành mạnh, nâng cao ý 
thức chăm sóc sức khỏe bản thân, phòng tránh 
bệnh tật. Hội thảo cũng khẳng định sự quan 
tâm đặc biệt của Ban Lãnh đạo và Công đoàn 
đối với CBNV, khẳng định Vietcombank thực sự 
là “Doanh nghiệp vì người lao động”.

Phó Tổng giám đốc Vietcombank Nguyễn Thị Kinh Oanh phát biểu tại Hội thảo

chăm lo đời sống CBNV
Vietcombank Vinh 

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan 
tâm đặc biệt của Ban Giám đốc Vietcombank 
Vinh tới đời sống CBNV và gia đình. Hoạt động 
nhằm động viên khen thưởng kịp thời các 

cháu thiếu nhi đã có thành tích tốt trong học tập và 
rèn luyện, biểu dương những cháu đạt danh hiệu 
học sinh giỏi các cấp. 

Tham gia chương trình, các cháu đã được thể 
hiện tài năng văn nghệ, tham gia trả lời các câu 
đố vui, các trò chơi vận động tập thể, rèn luyện sự 
khéo léo, sức khỏe và tinh thần đoàn kết. Ngoài ra, 
các cháu cũng được khám phá thiên nhiên xung 
quanh, tham quan vườn thú với nhiều loài động 
vật mà trước nay mới chỉ biết đến qua sách vở. Kết 
thúc chuỗi hoạt động bổ ích và ý nghĩa này, các cháu 
được tham gia vui chơi tại công viên nước mùa hè 
với nhiều trò chơi hấp dẫn, phù hợp lứa tuổi. Tuy 
chỉ diễn ra trong 2 ngày nhưng đây sẽ là một kỷ 
niệm đẹp và đáng nhớ với các cháu, là sự khích lệ 
kịp thời để các cháu chuẩn bị bước vào năm học mới 
với thành tích tốt hơn nữa.

VỪA QUA, TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI MƯỜNG 
THANH SAFARI DIỄN LÂM, VIETCOMBANK 
VINH ĐÃ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 
CHO GIA ĐÌNH CBNV, ĐỒNG THỜI KẾT HỢP 
TỔ CHỨC VUI TẾT THIẾU NHI – ĐÓN HÈ BỔ ÍCH 
CHO HƠN 100 CHÁU THIẾU NHI LÀ CON EM 
CBNV TẠI CN. 

Vietcombank Phú Quốc

diễn tập Phòng 
cháy chữa cháy & 
cứu nạn, cứu hộ

uổi diễn tập nhằm trang bị cho đơn vị kiến 
thức cơ bản về PCCC, kỹ năng chữa cháy và 
cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Tại buổi diễn tập, Phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ, 
cứu nạn huyện Phú Quốc đã nhận xét rút kinh nghiệm, 
đánh giá cao Đội PCCC cơ sở Vietcombank Phú Quốc, 
là đơn vị triển khai lực lượng, sử dụng tốt các phương 
tiện PCCC tại chỗ hoàn thành tốt phương án giả định 
xảy ra cháy tại đơn vị. Buổi diễn tập giúp cho CBNV 
Vietcombank Phú Quốc nắm bắt được các kỹ năng sử 
dụng thiết bị chữa cháy, dập tắt đám cháy, khả năng 
cứu hộ, thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

NGÀY 17/6/2017, VIETCOMBANK PHÚ QUỐC, 
ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (PCCC) CƠ 
SỞ ĐÃ PHỐI HỢP VỚI ĐỘI CẢNH SÁT PCCC 
VÀ CỨU HỘ, CỨU NẠN HUYỆN PHÚ QUỐC TỔ 
CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI DIỄN TẬP PHƯƠNG 
ÁN PCCC VÀ CỨU HỘ, CỨU NẠN. 

Diễn tập phương án PCCC và cứu hộ, cứu nạn tại 
Vietcombank Phú Quốc

NHỊP SỐNG

B
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NHỊP SỐNG

HẰNG NĂM, TRÊN KHẮP CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK 
TRONG TOÀN HỆ THỐNG, ĐOÀN THANH NIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 
ĐỀU TỔ CHỨC NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ 

HAY NHỮNG BUỔI THAM QUAN DÃ NGOẠI ĐẶC BIỆT DÀNH 
TẶNG CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI LÀ CON CỦA CÁN BỘ NHÂN 
VIÊN. HOẠT ĐỘNG NHẰM TẠO RA SÂN CHƠI LÍ THÚ CHO CÁC 

EM, MỞ ĐẦU MỘT MÙA HÈ VUI TƯƠI, BỔ ÍCH ĐỒNG THỜI 
THỂ HIỆN SỰ QUAN TÂM, CHĂM LO ĐẾN THẾ HỆ TRẺ, THẾ HỆ 

TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC.

CHUNG NIỀM TIN GHI LẠI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 
NGÀY TẾT THIẾU NHI TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK TRÊN 

TOÀN QUỐC, XIN GỬI TỚI QUÝ ĐỘC GIẢ!

Tưng bừng 
hoạt động mừng ngày 
QUỐC TẾ THIẾU NHI

trên toàn hệ thống
1/6 

Bài & Ảnh: Đặng Lê Hoài Nam (Vietcombank Thăng Long)

Vietcombank Thăng Long
NGÀY 28/05/2017, ĐOÀN CƠ SỞ VIETCOMBANK THĂNG 
LONG ĐÃ TỔ CHỨC “CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT 
DÀNH CHO THIẾU NHI” NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 
1/6 TẠI NHÀ HÁT TUỔI TRẺ, HÀ NỘI MANG TÊN “CUỘC 
PHIÊU LƯU CỦA GÀ TRỐNG CHOAI”.

Đây là chương trình nằm trong kế 
hoạch các hoạt động của Đoàn thanh 
niên “Đồng hành với đoàn viên 
thanh niên trong việc nâng cao sức 

khỏe thể chất và đời sống tinh thần, phát triển 
kỹ năng xã hội” và các hoạt động thiết thực lập 
thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến 
tới Đại hội Đoàn Vietcombank lần thứ III.

Chương trình năm nay của Vietcombank 
Thăng Long có sự tham gia của hơn 400 khán 
giả nhí và bố mẹ là CBNV công tác tại CN và các 
khách mời đặc biệt là gia đình cán bộ nhân viên 
của các phòng ban tại Trụ sở chính như: Ban 
Khách hàng Doanh nghiệp, Phòng Phê duyệt 
tín dụng, Phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ, 
Phòng chính sách sản phẩm bán lẻ, Phòng Công 
nợ, Phòng ALM, Văn phòng. 

Chương trình nghệ thuật “Cuộc phiêu lưu 
của Gà Trống Choai” là tổng hợp các câu chuyện 
đầy kỳ thú của Gà Trống Choai đến với những 
miền đất mới, gặp gỡ những nhân vật đầy ngộ 
nghĩnh và quen thuộc với các bạn nhỏ như: chú 
Ếch con, mèo máy Doraemon, mèo lông Trắng, 

Cu Tí và Chuồn chuồn, Cá vàng, Ve và Kiến, 5 
Thầy bói xem Voi, Tấm Cám…. Các câu chuyện 
được diễn tả trên nền nhạc sôi động và lôi cuốn. 
Chương trình đầy tính nhân văn, mới lạ hấp dẫn 
mà vẫn đảm bảo được thông điệp mang tính 
giáo dục cho các em thiếu nhi hướng đến Chân 
– Thiện – Mỹ. Ngoài ra, tham gia chương trình, 
các em còn nhận được những món quà từ ban 
tổ chức. 

Đây là hoạt động thường niên rất có ý nghĩa 
của Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long, thể 
hiện sự quan tâm đến đời sống tinh thần của 
toàn thể CBNV và gia đình, nhằm hướng đến 
mục đích gắn kết, xây dựng “ Đại gia đình “ 
Vietcombank Thăng Long ngày càng phát triển 
và bền vững.

Câu chuyện “Thầy bói xem Voi” mang lại nhiều tiếng cười 
cho các cháu thiếu nhi

Gia đình các cháu thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm cùng các 
nhân vật hoạt hình

Các khán giả nhí và các bố mẹ tập trung theo dõi 
chương trình một cách thích thú
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Vietcombank Vĩnh Phúc

Đến với nông trại Dê Trắng, các bé 
đã được nghe giới thiệu, tìm hiểu 
về loài dê, được tận tay cho dê ăn 
và trải nghiệm công việc vắt sữa dê. 

Tiếp đó, các bé được tham quan Bách Cầm viên 
với nhiều loại gia cầm, thủy cầm như ngỗng 
trời, ngan đen, công trĩ… Đặc biệt, các bé được 
tự tay cho những chú đà điểu châu Phi ăn và 
trải nghiệm cảm giác thú vị khi được cưỡi trên 
lưng những chú đà điểu. Hơn thế nữa, các bé 
còn được cưỡi lạc đà hai bướu, cưỡi ngựa và 
tìm hiểu về cuộc sống cũng như tập tính của hai 
loài động vật này.

NGÀY 28/5/2017, NHẰM MANG LẠI MỘT NGÀY TẾT THIẾU 
NHI VUI VẺ VÀ NHIỀU Ý NGHĨA, ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK VĨNH PHÚC ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
CHUYẾN THAM QUAN DÃ NGOẠI CHO CÁC BÉ LÀ CON 
EM CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN TRONG CHI NHÁNH TẠI 
NÔNG TRẠI DÊ TRẮNG THUỘC HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI.

Sau khi tham quan các loài động vật, các bé 
tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng, trò 
chơi dân gian như: đi cà kheo, bịt mắt đập niêu, 
bịt mắt bắt vịt, kéo co, nhảy bao bố, lễ hội cồng 
chiêng của bà con dân tộc Mường tại Ba Vì, 
cùng nhau chia các đội thi thổi cơm bằng bếp 
kiềng, nướng khoai, làm bánh trôi nước…

Chương trình là cơ hội giúp các bé hiểu 
thêm về cuộc sống thiên nhiên, biết thêm nhiều 
điều bổ ích về các loài động vật quanh mình, 
đồng thời tăng cường khả năng thích nghi, kỹ 
năng sống, tinh thần đoàn kết qua các trò chơi 
dân gian tập thể, mang lại cho các bé những giờ 
vui chơi bổ ích, lý thú. Đây cũng là một trong 
những hoạt động thường niên của Vietcombank 
Vĩnh Phúc, thể hiện sự chăm lo đến đời sống 
cán bộ nhân viên Chi nhánh, qua đó duy trì và 
tiếp nối những nét văn hóa thật nhân văn của 
Vietcombank.

Bài & Ảnh: Bùi Duy Anh 

NHỊP SỐNG

Vietcombank Hải Dương

Chương trình ngày 1/6 năm nay, các cháu 
thiếu nhi được tham gia trải nghiệm tại 
Nông trại giáo dục Happy Dream (Tiền 
Trung - Ái Quốc- Thành phố Hải Dương). 

Các cháu đã tìm thấy được những cảm giác gần gũi 
trong sự giao hòa, kết nối với thiên nhiên đất trời. 
Tại đây, các cháu được tự tay trồng những mầm 
cây non, gieo những hạt giống hoa nhỏ bé vào lòng 
đất, tự tay vun trồng, chăm sóc; được cùng các bác 
nông dân bắt cá, đuổi vịt, nuôi lợn, chèo thuyền… 
những hoạt động mà nhiều cháu thiếu nhi sinh 
sống ở thành phố hiện nay chưa từng được trải 
nghiệm. Các cháu còn được tự tay làm những sản 
phẩm từ gốm, hay tham gia vào phiên chợ quê, bé 
nhỏ hơn thì tham gia các trò chơi như tô tượng, 
nhà bóng, tập làm bác sĩ, nghệ sĩ…

Bằng các hoạt động vui chơi gần gũi, đơn giản 
nhưng mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, chương 

NHẰM TẠO RA MỘT SÂN CHƠI LÍ THÚ CHO CÁC EM, MỞ 
ĐẦU MỘT MÙA HÈ VUI TƯƠI, BỔ ÍCH ĐỒNG THỜI THỂ 
HIỆN SỰ QUAN TÂM, CHĂM LO ĐẾN THẾ HỆ TRẺ, THẾ HỆ 
TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC, NGÀY 21/5/2017, BCH ĐOÀN 
VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 CHO 
TOÀN THỂ CÁC CHÁU THIẾU NHI LÀ CON CỦA CÁN BỘ 
CHI NHÁNH.

trình ngày 1/6 năm nay thực sự là hoạt động ý 
nghĩa và bổ ích. Những trải nghiệm quý báu này 
không chỉ giúp các cháu được sống với niềm 
vui tuổi thơ mà còn mang lại nhiều kiến thức 
về thiên nhiên, rèn luyện kỹ năng sống, trau dồi 
tình yêu thương.

Đây cũng là dịp mỗi cán bộ, người lao động 
trong chi nhánh thêm gắn bó và tự hào về 
truyền thống văn hoá Vietcombank, thể hiện 
sự quan tâm sâu sắc của Ban giám đốc, BCH 
Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên đối với người 
lao động trong việc quan tâm, chăm sóc thế hệ 
tương lai của đất nước.

Bài và Ảnh: Hoàng Vân

Trải nghiệm úp cá

Các “Bác nông dân” nhí nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả
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Vietcombank Tây Sài Gòn

Vietcombank Đồng Nai
Hoạt động có ý nghĩa này không chỉ giúp cho 

các bé được vui chơi giao lưu trong không 
khí sôi nổi, đầm ấm mà còn kịp thời khích lệ, 
khen thưởng những thành tích học tập rèn 

luyện năm qua của các bé. Chương trình còn giúp 
cho CBNV thêm gắn bó, thể hiện sự quan tâm sâu 
sắc của Ban giám đốc, Công Đoàn và Đoàn thanh 
niên Chi nhánh.

Chương trình là cơ hội để các gia đình, người thân 
của CBNV trong chi nhánh được gặp mặt, giao 
lưu, qua đó giúp hiểu rõ về hoàn cảnh, cuộc sống 
của nhau hơn, góp phần nâng cao sự gắn kết 

giữa các thành viên mỗi gia đình nói riêng và gia đình 
Vietcombank Đồng Nai nói chung.

Ngày hội gia đình với nhiều hoạt động ý nghĩa như 
thi bơi, chạy bộ, kéo co... là cơ hội để các bé thể hiện 
năng lực bản thân, đồng thời tạo cơ hội cho các em 
được giao lưu, gặp gỡ, góp phần rèn luyện cho các bé 
thói quen vận động, tập luyện thể thao cũng như xây 
dựng tinh thần làm việc nhóm.

Bài & Ảnh: Phạm Thị Cẩm Trang

Bài & Ảnh: Nguyễn Văn Toại

NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6/2017, 
HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ 
EM, ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK CHI 
NHÁNH TÂY SÀI GÒN KẾT HỢP VỚI CÔNG 
ĐOÀN TƯNG BỪNG TỔ CHỨC “NGÀY HỘI 
THIẾU NHI” VỚI SỰ THAM GIA CỦA TOÀN 
THỂ CÁC CHÁU THIẾU NHI LÀ CON EM CÁN 
BỘ NHÂN VIÊN CHI NHÁNH.

NGÀY 05/06/2017, TẠI CARMELINA RESORT 
(BÀ RỊA – VŨNG TÀU), BAN CHẤP HÀNH CÔNG 
ĐOÀN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI KẾT HỢP VỚI BCH 
ĐOÀN THANH NIÊN TỔ CHỨC NGÀY HỘI GIA 
ĐÌNH VIETCOMBANK ĐỒNG NAI.

Vietcombank Tân Bình

Vietcombank Đà Nẵng 

Đến với ngày hội, các em được tham gia nhiều hoạt 
động bổ ích, thú vị như: cùng các anh chị đoàn viên 
múa dân vũ vui nhộn, xem các tiết mục ảo thuật độc 
đáo, tham gia trò chơi tại các gian hàng... Đặc biệt, các 

bé còn được thể hiện năng khiếu qua cuộc thi “Tìm kiếm tài 
năng nhí Vietcombank Tân Bình Got Talent 2017” với các 
tiết mục đặc sắc như: hát, múa, nhảy hiện đại. 

Ngày hội đã mang đến cho các em cùng gia đình thời 
gian quây quần bên nhau thật ý nghĩa và tràn đầy niềm vui, 
tăng thêm sự gắn kết giữa các cán bộ nhân viên với mái nhà 
chung Vietcombank Tân Bình.

Năm học 2016 – 2017 có 136 học sinh từ cấp tiểu học 
đến trung học phổ thông là con em cán bộ nhân viên 
Vietcombank Đà Nẵng đạt thành tích cao trong học tập và 

các hoạt động phong trào, trong đó có nhiều cháu đạt thành tích 
cấp thành phố và cấp quốc gia.

Sau lễ tuyên dương khen thưởng là các tiết mục ảo thuật, 
múa rối cạn do các diễn viên Nhà hát Tuồng biểu diễn đặc biệt 
dành riêng cho các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. 
Chương trình hấp dẫn đã lôi cuốn các bạn nhỏ cùng lên sân khấu 
tham gia và tạo không khí thực sự rộn ràng với những nụ cười và 
tiếng hát ngộ nghĩnh trẻ thơ. 

Năm nào cũng vậy, các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế 
Thiếu nhi 1/6 luôn được Chi đoàn cơ sở Vietcombank Đà Nẵng 
tổ chức hoành tráng và hết sức vui vẻ, là món quá tinh thần ý 
nghĩa dành cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ nhân viên 
nhân ngày đặc biệt này.

Bài & Ảnh: Trần Hữu Phúc 

Bài: PHAN SĨ ĐỒNG - Ảnh: Nguyễn Bửu Phạm Hoàng

NGÀY 28/05/2017, ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK TÂN BÌNH ĐÃ PHỐI HỢP VỚI 
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔ CHỨC 
CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY HỘI THIẾU NHI” NĂM 
2017 VỚI SỰ THAM GIA CỦA GẦN 100 THIẾU NHI 
LÀ CON EM CÁN BỘ NHÂN VIÊN ĐANG CÔNG TÁC 
TẠI CHI NHÁNH.

TỐI NGÀY 29/5/2017, TẠI NHÀ HÁT TUỒNG NGUYỄN HIỂN 
DĨNH, CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG ĐÃ 
TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 
2015 - 2016 VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO CÁC 
CHÁU THIẾU NHI, HỌC SINH LÀ CON EM CÁN BỘ NHÂN 
VIÊN CHI NHÁNH.

NHỊP SỐNG

Tiết mục múa Ấn Độ quyến dự thi “Tìm kiếm tài năng nhí 
Vietcombank Tân Bình Got Talent 2017”

Tiết mục ảo thuật mang lại không khí hưng phấn cho các bạn nhỏ

Ngày hội Gia đình Vietcombank Đồng Nai

Trao thưởng cho các bé đạt giải trong cuộc thi kéo co
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KẾT NỐI

Vietcombank Bình Dương

Ngày 24/5/2017, tại Phòng giao dịch VSIP, Vietcombank 
Bình Dương đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp thu 
ngân sách nhà nước (NSNN) với Kho bạc Nhà nước (KBNN) 
TX. Thuận An, Chi cục thuế TX. Thuận An, Chi cục Hải quan 
KCN VSIP và Chi cục Hải quan KCN Việt Hương.

Đại diện Lãnh đạo các bên tham gia Lễ ký kết thỏa thuận thu Ngân sách nhà 
nước trên địa bàn Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Bài & Ảnh: nguyễn minh tới

ký kết thỏa thuận thu 
NSNN trên địa bàn tỉnh

Vietcombank Tiền Giang

Ngày 8/6/2017, tại Trụ sở Vietcombank Tiền Giang đã diễn 
ra lễ ký kết  quy chế phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) 
với các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Vietcombank Tiền 
Giang sẽ thỏa thuận hợp tác thu NSNN cho 3 đơn vị kho bạc 
nhà nước (KBNN) là: Tiền Giang, Mỹ Tho và Gò Công thông 
qua 3 quy chế phối hợp thu NSNN là: Vietcombank Tiền Giang 
- KBNN Tiền Giang- Cục thuế Tiền Giang - Chi cục hải quan cửa 
khẩu Cảng Mỹ Tho; Vietcombank Tiền Giang - KBNN Mỹ Tho 
- Chi cục thuế thành phố Mỹ Tho; Vietcombank Tiền Giang - 
KBNN Gò Công - Chi cục thuế thị xã Gò Công.

Với thỏa thuận này, Vietcombank Tiền Giang đã nâng 
tổng số đơn vị kho bạc triển khai thu NSNN trên địa bàn tỉnh 
lên 5 đơn vị (Tiền Giang, Mỹ Tho, Cai Lậy, Cái Bè, Gò Công). 
Vietcombank Tiền Giang cũng là ngân hàng đầu tiên triển 
khai thu hộ ngân sách cho KBNN cấp tỉnh trên địa bàn.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Xuyên - Giám đốc KBNN Tiền 
Giang và bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó Cục Trưởng Cục 
Thuế tỉnh Tiền Giang đã cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thái Minh Quang 
- Giám đốc Vietcombank Bình Dương cho biết, việc 
KBNN Việt Nam phê duyệt cho KBNN TX Thuận An mở 
tài khoản chuyên thu tại Phòng giao dịch VSIP sẽ giúp 
doanh nghiệp, người dân trên địa bàn có thêm sự lựa 
chọn trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. 
Phòng giao dịch VSIP sẽ tạo điều kiện thuận lợi, góp 
phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng khi nộp 
NSNN.

Trước đó, ngày 24/3/2017, Vietcombank Bình Dương 
cũng đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp thu 
NSNN giữa các đơn vị trực thuộc KBNN, Cục thuế, Cục 
Hải quan tỉnh Bình Dương. Kết quả ban đầu hết sức 
khả quan, sau chưa đầy 2 tháng triển khai thực hiện, 
tổng doanh số thu NSNN qua tài khoản chuyên thu của 
Phòng giao dịch KBNN Bình Dương mở tại Chi nhánh 
đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng 25% so với doanh số thu nộp 
NSNN năm 2016.

Vietcombank Tiền Giang triển khai công tác phối hợp thu 
NSNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ông Ngô Minh Nhựt, Giám đốc Vietcombank Tiền Giang 
khẳng định, chi nhánh sẽ tiếp tục dành những nguồn lực tốt 
nhất về nhân sự, tài chính, đồng hành cùng với KBNN, ngành 
thuế, hải quan trên địa bàn tỉnh triển khai tốt quy chế phối 
hợp, hỗ trợ và phục vụ tối đa khách hàng thực hiện thủ tục 
hành chính cho người nộp thuế.

Ông Ngô Minh Nhựt - Giám đốc Vietcombank Tiền Giang (ngồi thứ 2 bên trái) 
ký kết quy chế phối hợp thu NSNN với Lãnh đạo KBNN Tiền Giang, Cục thuế tỉnh 

Tiền Giang, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Tho

Bài & Ảnh: nguyễn minh tới
Bài & Ảnh: Lương Cửu Long

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Kim Dung 

Vietcombank Sóc Trăng 
tài trợ chương trình

Hoa phượng đỏ

Hội diễn văn nghệ Hoa phượng đỏ do ngành văn 
hóa thể thao Sóc Trăng tổ chức được diễn từ 
ngày 1-5/6/2017 thu hút 30 trường mẫu giáo, 
tiểu học và THCS trên địa bàn tham dự với trên 

1.000 diễn viên, thí sinh, VĐV.
Chương trình năm nay được tổ chức với quy mô 

lớn và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ đông đảo 
của cộng đồng xã hội, được Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc 
Trăng, các ban ngành đoàn thể quan tâm và đánh giá 
cao, nhiều đơn vị kinh doanh trên địa bàn tham gia 
tài trợ, ủng hộ. Vietcombank Sóc Trăng cũng vinh 
dự là Nhà tài trợ chính của Chương trình. Qua đó, 
Vietcombank Sóc Trăng quảng bá thương hiệu và tạo 
thêm sự ấn tượng, quan hệ tại địa phương ngày càng 
tốt đẹp.

TỐI NGÀY 5/6/2017, TẠI TRUNG TÂM VH-TT 
TP. SÓC TRĂNG ĐÃ DIỄN RA LỄ TỔNG KẾT 
HỘI DIỄN HOA PHƯỢNG ĐỎ. CHƯƠNG TRÌNH 
NHẰM TẠO SÂN CHƠI BỔ ÍCH, LÀNH MẠNH 
CHO TRẺ EM TRONG DỊP HÈ,  TẠO ĐIỀU KIỆN 
CHO CÁC EM GIAO LƯU, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG 
KHIẾU VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, HỘI HỌA, CÁC 
MÔN THỂ THAO NHƯ BÓNG ĐÁ, BI SẮT, CỜ 
VUA...

Tiết mục công diễn tại Chương trình Hoa Phượng Đỏ

Vietcombank Nam Bình Dương

tổ chức Bồi dưỡng 
Nghiệp vụ đấu thầu 
cơ bản

Dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên Phạm 
Đại Hải, người đã có 30 năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực đấu thầu, các học viên được trang bị 
kiến thức nền tảng cơ bản vững chắc về đấu 

thầu và có thể vận dụng linh hoạt, đúng quy định 
trong công việc. Ban Giám đốc chi nhánh cùng phòng 
nghiệp vụ liên quan đều nghiêm túc học hỏi, trao đổi 
tích cực với giảng viên, thể hiện tinh thần cầu tiến, 
phấn đấu để hoạt động mua sắm thông qua đấu thầu 
tại chi nhánh ngày càng minh bạch, công khai, đúng 
quy định. 

Thông qua khóa đào tạo, cán bộ nhân viên nhận 
thức rõ công việc của mình, giúp bản thân thêm yêu 
nghề, phát huy sức sáng tạo, khả năng phối hợp để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chương trình đào tạo được 
thiết kế chi tiết, tính ứng dụng cao đã mang lại hiệu 
quả thiết thực cho học viên. Từ viên gạch nền tảng 
đầu tiên được trang bị, học viên có thể tự nghiên 
cứu, trau dồi nghiệp vụ, xây dựng môi trường mua 
sắm tại chi nhánh đảm bảo cạnh tranh, công bằng, 
minh bạch và hiệu quả kinh tế.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2017, 
TỪ NGÀY 8 – 11/6/2017, VIETCOMBANK NAM 
BÌNH DƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC LỚP “BỒI DƯỠNG 
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN” CHO 14 CÁN 
BỘ LÃNH ĐẠO, NHÂN VIÊN CHI NHÁNH.

Toàn cảnh lớp học

ký kết thỏa thuận thu NSNN trên địa bàn TX. Thuận An
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Mở rộng triển khai dịch vụ

nạp/rút ví điện tử

Với việc mở rộng dịch vụ lần này, khách hàng của 
VED có thể lựa chọn các kênh giao dịch thuận 
tiện, đa dạng từ gần 500 điểm giao dịch rộng 
khắp cả nước của Vietcombank đến kênh Ngân 

hàng trực tuyến VCB-iB@nking 24/7 và từ chính ứng 
dụng ví điện tử TopPay/Đại lý TopPay của VED.  

Để thực hiện giao dịch trên ứng dụng của VED, 
khách hàng cần đăng ký ví điện tử Đại lý TopPay (đối 
với khách hàng đại lý) hoặc đăng ký ví điện tử TopPay 
(đối với khách hàng cá nhân), đồng thời đăng ký dịch 
vụ Nạp rút ví tại Vietcombank.

Toàn bộ giao dịch nạp rút ví điện tử qua các kênh 
giao dịch của Vietcombank, Khách hàng sẽ được hoàn 
toàn miễn phí!

Thông tin chi tiết tại điểm giao dịch Vietcombank 
hoặc số máy 1900 545413.

TỪ NGÀY 14/06/2017, VIETCOMBANK PHỐI 
HỢP VỚI CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THỂ THAO 
VIỆT NAM (VED) MỞ RỘNG DỊCH VỤ NẠP/RÚT 
VÍ ĐIỆN TỬ TỪ KÊNH ỨNG DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ 
TOPPAY/ĐẠI LÝ TOPPAY CỦA VED DÀNH CHO 
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC CỦA 
VED.

Giao dịch trên kênh Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking 24/7 
của Vietcombank

Mở rộng hợp tác triển khai dịch vụ

Payoonạp rút 
ví điện tử

Cụ thể, với các giao dịch đăng ký/thay đổi/
hủy dịch vụ Nạp rút ví điện tử Payoo, khách 
hàng có thể lựa chọn giao dịch trên kênh 
ngân hàng trực tuyến VCB – iB@nking 24/7 

hoặc tại kênh quầy với gần 500 điểm giao dịch trên 
toàn quốc. Với giao dịch Nạp/rút ví điện tử, Quí khách 
hàng có thể thực hiện trên kênh ứng dụng ví điện tử 
Payoo. Trên ứng dụng này, mỗi khách hàng có thể thực 
hiện giao dịch nạp tiền với hạn mức lên tới 50 triệu 
đồng/ngày (tối thiểu 100.000 đồng/giao dịch), hoặc 
thực hiện rút tiền với số tiền tối đa 20 triệu đồng/
ngày (tối đa 2 triệu đồng/giao dịch), không giới hạn số 
lần nạp/rút tiền trong ngày. 

Đặc biệt, với toàn bộ giao dịch ví điện tử Payoo qua 
các kênh giao dịch của của Vietcombank, Quí khách 
hàng sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí!

Thời gian tới đây, để đa dạng hơn nữa kênh giao 
dịch cho Quí khách hàng, Vietcombank và VietUnion 
sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng giao dịch Nạp ví điện 
tử Payoo trên kênh VCB-iB@nking và kênh quầy của 
Vietcombank.

Thông tin chi tiết tại điểm giao dịch Vietcombank 
hoặc số máy 1900 545413.

TỪ NGÀY 15/6/2017, VIETCOMBANK MỞ RỘNG 
HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRỰC 
TUYẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT (VIETUNION) TRIỂN 
KHAI DỊCH VỤ NẠP RÚT VÍ ĐIỆN TỬ PAYOO.

Bài: Phòng Dịch vụ Ngân hàng Điện tử - Ảnh: QHCC

Bài: Phòng QLBSPBL

Bài: Trần Hữu Phúc 

Bài & Ảnh: Nông Thị Vân Thảo 

Bài & Ảnh: Nguyễn Văn Toại

Vietcombank Tân Bình giao lưu thể thao với Kho bạc NN và Chi cục Thuế Tân Bình

Vietcombank Thái Nguyên đạt nhiều 
thành tích hội thao ngành ngân hàng 2017

Sáng ngày 27/5/2017, Công đoàn cơ sở Vietcombank Tân 
Bình đã phối hợp Kho bạc Nhà nước quận Tân Bình và Chi cục 
thuế quận Tân Bình tổ chức “Hội thao giao lưu” giữa ba đơn vị 
tại Nhà thi đấu đa năng trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Hội 
thao nhằm tạo cơ hội cho cán bộ nhân viên của 3 đơn vị gặp gỡ, 
giao lưu nhằm tăng tình đoàn kết, gắn bó,  Tham dự Hội thao 
có đại diện Ban Giám Đốc, Ban chấp hành công đoàn cùng hơn 
80 vận động viên, cổ động viên của ba đơn vị. Giao lưu thể thao 
diễn ra với hai môn thi đấu là cầu lông và bóng bàn. 

Sau nhiều giờ tranh tài hào hứng, sôi nổi, ban tổ chức đã 
trao 6 giải nhất, 6 giải nhì và 8 giải ba cho các VĐV.

Thiết thực kỷ niệm 66 năm ngày thành lập ngành Ngân 
hàng (6/5/1951 – 6/5/2017), ngày 6 - 7/5/2017, tại Trung 
tâm dịch vụ và thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên, Đại diện 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Thái Nguyên đã tổ chức 
Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI 
năm 2017

Hội thao năm nay thu hút gần 800 vận động viên, đại 
diện cho 25 ngân hàng trên địa bàn tỉnh tham gia tranh 
tài với 7 môn thi đấu. Trong đó, nội dung thi đấu bóng 
đá và Tennis đã được tổ chức trước từ ngày 08/04/2017 – 
21/04/2017. Các vận động viên Vietcombank Thái Nguyên 
tham gia tranh tài sôi nổi và đã gặt hái được nhiều thành 
tích: Giải Nhất bóng đá nam, giải Nhất bóng bàn đơn nam, 
giải Ba bóng bàn đôi nam, giải Ba cầu lông đôi nữ.

Vietcombank Đồng Nai & 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh 
giao lưu bóng đá

Nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày thành lập 
Vietcombank – CN Đồng Nai (01/04/1991 – 
01/04/2017), Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/05/1980 – 19/05/2017), 
ngày 28/05/2017,  Ban chấp hành Đoàn Cơ sở 
Vietcombank Đồng Nai đã tổ chức buổi giao 
lưu bóng đá với Ban chấp hành Đoàn cơ sở 
Vietcombank Hồ Chí Minh. 

Với tinh thần giao lưu, học hỏi, tạo sự gắn kết 
hơn nữa giữa các đoàn viên thanh niên 2 chi nhánh 
nói riêng và toàn thể cán bộ công nhân viên 2 chi 
nhánh nói chung, buổi giao lưu đã diễn ra trong 
không khí vui vẻ, hòa đồng và thân thiện giữa các 
đồng nghiệp của 2 chi nhánh.

Đoàn thể thao Vietcombank Thái Nguyên gặt hái nhiều thành công tại Hội thao 
ngành ngân hàng tỉnh Thái Nguyên năm 2017

Đội bóng 2 chi nhánh chụp hình lưu niệm

KẾT NỐI
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Vietcombank Thành Công với chuyến về nguồn:

Điện Biên Phủ
Niềm tự hào dân tộc

Bài: Phùng Thị Thùy Dung - Ảnh: Trần Công Tuyến

Bài & Ảnh: Đinh Thị Hồng Nhung 

HÒA CHUNG KHÔNG KHÍ CỦA CẢ DÂN TỘC 
CHÀO MỪNG CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ, 
NGÀY 13 – 14/5/2017, ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK 
THÀNH CÔNG ĐÃ TỔ CHỨC CHUYẾN ĐI VỀ 
NGUỒN TỚI MẢNH ĐẤT ĐIỆN BIÊN LỊCH SỬ CHO 
TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN CỦA CHI NHÁNH. LÀ THẾ 
HỆ SINH RA VÀ LỚN LÊN TRONG THỜI KỲ ĐẤT 
NƯỚC ĐÃ HÒA BÌNH, CHUYẾN ĐI GIÚP CHÚNG 
TÔI NHƯ ĐƯỢC SỐNG LẠI NHỮNG THỜI KHẮC 
HÀO HÙNG CỦA DÂN TỘC VÀ ĐỂ LẠI RẤT NHIỀU 
CẢM XÚC KHÓ QUÊN.

đồi D1. Toàn bộ thế trận và diễn 
biễn chiến trường năm xưa như 
được tái hiện lại khi chúng tôi đến 
từng địa danh lịch sử. Thật tự hào 
khi được ôn lại những ký ức hào 
hùng ấy! 

Chiến trường Điện Biên Phủ 
năm xưa nay đã đổi khác nhiều. 
Thành phố Điện Biên sôi động 
với những con đường, những 
ngôi nhà mới mọc lên san sát. Các 
ngọn đồi A1, D1… từng trải qua 
thời khói lửa chiến tranh ác liệt 
đã được khoác lên mình chiếc áo 
màu xanh tươi mới. Đứng trên 
mảnh đất thân yêu vùng Tây Bắc, 
ngắm nhìn bầu trời trong xanh, 
cảm nhận không khí mát lành, 
chúng tôi càng hiểu và biết ơn 
những người đã chiến đấu anh 
dũng để mang lại nền hòa bình 
độc lập cho nước nhà hôm nay.    

Những tấm gương chiến 
đấu dũng cảm của thế hệ cha 
anh trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ mãi mãi là phần quan trọng 
trong hành trang của mỗi chúng 
tôi trên con đường đi tới. Tất cả 
đảng viên Đảng bộ Vietcombank 
Thành Công chúng tôi nguyện 
sống và làm việc thật tốt để xứng 
đáng với những hy sinh to lớn ấy, 
nối tiếp truyền thống vẻ vang của 
nhân dân ta trong sự nghiệp dựng 
nước và giữ nước.

Tượng đài Chiến thắng

Hầm Đờ-cát-tơ-ri

KẾT NỐI

Trong đoàn chúng tôi, có 
người đã từng đến Điện 
Biên, có người mới là lần 
đầu, nhưng dường như trái 

tim chúng tôi vẫn rạo rực cùng nhịp 
đập, cùng nóng lòng chờ đợi giây phút 
được đặt chân xuống mảnh đất anh 
hùng năm xưa! Đến Điện Biên, theo 
chân các hướng dẫn viên, Đoàn lần 
lượt đi thăm và dâng hương các địa 
danh cách mạng như: Nghĩa trang 
Liệt sĩ đồi A1, Nghĩa trang Độc lập, 
nơi quy tụ gần 3.000 ngôi mộ của các 
liệt sĩ đã anh hùng ngã xuống cho hòa 
bình của đất nước, rất nhiều trong số 
đó vẫn chưa tìm được tên... Các anh 
nằm bên nhau như những ngày chiến 
đấu, các anh sống mãi trong trái tim 
mỗi người Việt Nam. Cầm nén hương 
trên tay, thắp trên từng ngôi mộ, trong 
lòng mỗi chúng tôi trào dâng niềm xúc 
động khó diễn tả thành lời. 

Sau đó, Đoàn tiếp tục tham quan 
Bảo tàng Điện Biên Phủ, đồi A1, hầm 
Đờ-cát, Tượng đài Chiến thắng trên 

Cùng hòa mình vào không khí kỷ niệm ngày chiến thắng mỗi dịp tháng Tư 
về, tôi được vinh dự cùng đoàn chi bộ Vietcombank Nam Sài Gòn hành 
trình về nguồn thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ năm nào. 

Điện Biên - Ngày trở lại như mối duyên. Từ máy bay nhìn xuống, 
thung lũng Điện Biên rộng lớn thật hùng vĩ. Mảnh đất khi xưa chịu nhiều bom rơi 
lửa đạn nay đã đổi mới từng ngày, bình yên trên khắp những đồi cỏ xanh mướt, 
qua từng góc phố, con đường, lối đi vào làng bản. 

Đoàn chúng tôi đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 khi ánh nắng bắt đầu dịu 
nhẹ. Trong không khí trang nghiêm, chúng tôi đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm 
tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Chiến tranh tàn khốc đã không thể trả lại tên cho 
các anh. Chỉ 4 ngôi mộ lớn có tên các anh hùng liệt sỹ: Tô Vĩnh Diện, Phan Đình 
Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can, còn lại đều không có tên. 

Rời nghĩa trang liệt sỹ đồi A1, chúng tôi ghé thăm Bảo tàng chiến thắng Điện 
Biên, cùng ôn lại trang lịch sử hào hùng của dân tộc. Chúng tôi như sống lại những 
ngày tháng đấu tranh gian khổ nhưng đầy ý chí quyết tâm và chung một niềm tin 
tất thắng của quân đội và nhân dân ta. 

Bước tiếp chuyến hành trình, chúng tôi đến đồi A1, D1, những địa danh vô 
cùng nổi tiếng, nơi diễn ra các cuộc giằng co ác liệt giữa quân ta và thực dân Pháp. 
Căn hầm cố thủ của địch vẫn còn, hố bộc phá 960 kg thuốc nổ cách đây 63 năm 
vẫn còn, xác chiếc xe tăng vẫn còn, nhưng hình ảnh của quả đồi đẫm máu năm 
xưa không còn nữa. Rừng cây đã phủ kín hố bom đạn ngày nào. Điểm dừng lịch sử 
tiếp theo của đoàn chúng tôi là hầm sở chỉ huy quân Pháp, giờ đây đã được trùng 
tu, bảo quản cẩn thận. 

Ngày hôm sau, chúng tôi đến Mường Phăng, nơi là Sở chỉ huy chiến dịch 
Điện Biên Phủ, nơi ghi dấu hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những 
ngày kháng chiến. Men theo những con đường mòn kè đá len lỏi trong rừng, qua 
những đám hoa dại nức lòng lữ khách, chúng tôi đi qua các khu vực lán, hầm của 
bộ đội thông tin, hậu cần để đến nơi chỉ huy của Đại tướng. Sở chỉ huy của nằm 
trong khu rừng lặng lẽ, đơn sơ và giản dị nhưng cách đây 63 năm chắc chắn là nơi 
diễn ra những cuộc đấu trí căng thẳng giữa ta và Pháp, tất cả như còn nguyên vẹn 
dưới bóng đại ngàn thoáng đãng và yên tĩnh của núi rừng. 

Chứng kiến lại chiến tích năm xưa, chúng tôi như rút ra được bài học cho cuộc 
sống, cho công việc của mình hiện tại. Đối với công tác tiếp cận, thiết lập mối 
quan hệ và chào đón khách hàng, chăm sóc họ để họ tin tưởng và ở lại với mình là 
cả một nghệ thuật. Nhưng với ý chí quyết tâm, với nhiệt huyết với công việc mình 
làm cộng với Văn hóa kinh doanh mình đã và đang xây dựng theo nét riêng đều 
hình thành trong mổi người thì ắt dẫn đến thành công.

Đoàn Vietcombank Nam Sài Gòn 
tại Điện Biên Phủ

Xúc động 
ngày trở lạiĐIỆN BIÊN

Vietcombank Nam Sài Gòn về nguồn:
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ơn 30 năm công tác tại Vietcombank, từ những ngày đầu bước chân vào phòng 
Quản lý ngoại hối, tiền thân của Vietcombank Chi nhánh Vinh, trải qua thời gian 

công tác tại chi nhánh và những năm tháng gắn bó với Trụ sở chính, tình yêu và 
niềm tự hào về Vietcombank trong tôi ngày một lớn dần. Những công việc hàng 

ngày, những thăng trầm, khó khăn, những giờ phút thăng hoa bên bạn bè đồng nghiệp 
với kết quả hoạt động đáng khích lệ của Vietcombank đã trở thành những kỷ niệm vô giá 
trong suốt những năm tháng tôi được công tác tại Vietcombank. Với tôi, nơi đây sẽ mãi là 
mái nhà thứ hai, nơi lưu giữ bao tình cảm buồn vui, bao nỗi niềm trong công việc đã được 
anh chị em đồng nghiệp chia sẻ và đồng hành.

Một trong những công việc tôi được Hội đồng quản trị Vietcombank phân công phụ 
trách là trực tiếp chỉ đạo công tác quan hệ nhà đầu tư (IR). Trong mỗi cuộc gặp gỡ, tiếp 
xúc, tôi luôn tự hào giới thiệu với các cổ đông, nhà đầu tư, các quỹ, công ty chứng khoán 
trong và ngoài nước về nơi tôi gắn bó - Vietcombank - ngân hàng lâu đời nhất và danh 
tiếng nhất Việt Nam. Tôi luôn tự hào về sự nổi trội của Vietcombank so với các ngân hàng 
thương mại khác, một sự khác biệt đến từ “Chuẩn mực”, “Hiệu quả” và “Phát triển bền 
vững” với  3 trụ cột: đội ngũ nhân sự chất lượng cao, quản trị theo thông lệ tốt nhất và hạ 
tầng công nghệ đi đầu trong hệ thống ngân hàng. Từ cái nhìn khách quan của thị trường, 
của khách hàng và các nhà đầu tư, Vietcombank của chúng ta luôn được đánh giá cao ở 
đẳng cấp trong kinh doanh, trong quản trị và có văn hoá rất riêng, rất nhân văn. Tôi tin 
rằng, mỗi cá nhân trong đại gia đình Vietcombank, với chung một niềm tự hào ấy, đã và 
đang tiếp tục nỗ lực đưa thương hiệu Vietcombank lớn và mạnh hơn nữa. 

Nhìn lại quãng đường công tác tại Vietcombank trong hơn 30 năm qua, dù ở cương 
vị công tác nào, tôi cũng đã nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nhỏ 
bé cho sự phát triển của ngôi nhà chung Vietcombank. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thế 
hệ lãnh đạo, các anh chị và các bạn đồng nghiệp Vietcombank đã tin tưởng, ủng hộ và tạo 
điều kiện để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Hôm nay, giữa những cảm xúc bồi hồi, tôi xin được gửi tới các anh chị lời chào và lời 
chia tay trong ngày làm việc cuối cùng của tôi tại Vietcombank. Tôi mong rằng các anh, 
chị sẽ tiếp tục vun đắp tình yêu, củng cố niềm tự hào về Vietcombank trong từng suy nghĩ, 
từng hành động, từng công việc của mình.

Tôi xin chúc các anh, chị thành viên Ban lãnh đạo Vietcombank, Ban lãnh đạo các đơn 
vị và các anh chị đồng nghiệp sức khoẻ, hạnh phúc, thành công. Chúc Vietcombank hoàn 
thành và hoàn thành xuất sắc mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng số một Việt Nam 
và là 1 trong 300 tập đoàn Tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới.

Tôi xin trân trọng cám ơn những tình cảm các anh chị đã dành cho cá nhân tôi. Tôi 
sẽ nhớ và giữ mãi những kỷ niệm, niềm tự hào và tình yêu đã có dưới mái nhà chung 
Vietcombank.

Thân ái tạm biệt anh/chị!

Nguyên Ủy viên HĐQT Vietcombank
Lê Thị Hoa

THỜI GIAN THẤM THOẮT THOI ĐƯA. VẬY LÀ TÔI ĐÃ VINH HẠNH ĐƯỢC ĐỒNG 
HÀNH CÙNG VỚI CÁC ANH/CHỊ ĐẾN NHỮNG NGÀY CỐNG HIẾN CUỐI CÙNG TRONG 
CHẶNG ĐƯỜNG CÔNG TÁC CỦA MÌNH. KỂ TỪ NGÀY 01/07/2017, TÔI ĐƯỢC NGHỈ 
THEO CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ CỦA NHÀ NƯỚC.

năm
Chặng đường 
VUN ĐẮP 
TÌNH YÊU

KẾT NỐI
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KHÁT VỌNG ĐOÀN VIÊN!
“Đi lên thanh niên chớ ngại ngần chi

Đi lên thanh niên làm theo lời Bác
Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên…” 

Khúc đoàn ca vang lên… trái tim tôi lại thổn thức
Nghẹn ngào xúc động như thấm từng chữ từng câu 

Thời gian trôi đi tôi nợ mình một lời hứa
Lời hứa của tuổi trẻ, nhiệt huyết tuổi thanh xuân

Đứng dưới lá cờ Đoàn sao vẫn chưa cháy hết
Ngại ngần chi bao sóng gió cuộc đời

Ừ thì những lo toan thời nào chẳng có
Gác lại rồi theo cờ Đoàn dẫn bước ta đi

Tiến quân ca… đoàn ca ta hát
Anh em đồng lòng tiếp bước cha anh

Tiến lên tiến lên niềm tin yêu rực cháy
Sáng mãi tự hào: “thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh”.

Namphong – Vietcombank Hoàng Mai

ĐÊM CAO NGUYÊN
Trăng thượng huyền hư ảo phía rừng xa

Gió phóng khoáng thổi về phố núi
Ngựa gõ móng lưng đèo rong ruổi
Đêm ngàn xưa vời vợi Cao Nguyên

Mái nhà rông nép vào đêm bình yên
Âm âm tiếng cồng chiêng ngàn gió

Chén rượu đầy vơi cho ai người bối rối
Má em hồng ánh lửa đêm sâu

Cần rượu vút cong, câu hát về đâu
Lấp lóa dòng Ba hiền như mùa rẫy
Cánh tay trần ánh mắt nhìn tin cậy

Người Cao Nguyên thật như lá cây rừng

Để lại đêm Cao Nguyên sau lưng
Chúng tôi về đồng bằng mãi nhớ

Tiếng cồng chiêng, nồng nàn bếp lửa
Cứ bập bùng theo suốt chặng đường xa

Lê Hiếu Trung

MỘT LẦN GA HUẾ
Một lần dừng chân ga Huế
Nghe xa tiếng sóng vỗ bờ

Dòng Hương xanh như nỗi nhớ
Nhịp chèo khoan thả mộng mơ

Em nhỏ mời tôi mua nón
Mảnh mai chiếc nón bài thơ

Gió lùa vương bay tà áo
Tím màu xứ Huế ngày xưa

Một lần bây chừ còn nhớ
Bâng khuâng sóng vỗ dòng Hương
Bài thơ nghiêng nghiêng nón Huế

Xa rồi còn nỗi tơ vương

Phạm Ngọc Dung

CÔ GÁI KIỂM NGÂN
Cứ ngỡ kiểm ngân nhàn rỗi

Ngắm nhìn máy đếm quay nhanh
Cứ ngỡ ngồi trong phòng mát
Mộng mơ lặng ngắm lá cành

Đã mấy ai hay biết được
Dẫu chẳng trời nắng, trời mưa

Công việc kiểm ngân bề bộn
Đếm sao không thiếu, không thừa

Rồi sáng, rồi chiều mắt mỏi
Vẫn vui khách đến khách đi
Mềm mỏng cả trong lời nói

Mát tay em gái nhu mì

Trọn đời với nghề cần mẫn
Lá xanh, lá rụng bên đường

Em ước một điều giản dị
Đồng tiền góp sức quê hương

Lê Hiếu Trung

VĂN HÓA
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ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ
Đường về quê mẹ thênh thang

Chuyến đò ráng đỏ mênh mang sông chiều
Triền đê cỏ dại liêu xiêu

Cánh đồng lúa chín ấp iu tơ vàng
Cái cò lạc mẹ réo vang

Kìa con cá nhỏ đi hoang tìm mồi
Lục bình trôi dạt lả lơi

Đóa hoa tím rịm nói lời vấn vương
Tàu dừa rụng xuống con mương

Giật mình tiếng dế tìm đường ngả lưng
Mái nhà tranh giữa lung bưng

Khói bay nghi ngút như chừng thổi cơm
Này mùi của rạ của rơm

Này mùi kho quẹt ngát thơm hương đồng
Phả vào bảng lảng thinh không
Ru về ký ức tiếng lòng lao xao

Ơ kìa mái ngói cao cao
Kia là dáng mẹ hanh hao bên rào

Nhìn nhau mắt mẹ nghẹn ngào
Cơn mưa chạng vạng trút vào tim con

Mái nhà thôi hết héo hon
Mẹ như sống lại tươi son giữa đời

Bao năm phiêu bạt muôn nơi
Nhớ nhà, nhớ mẹ chẳng ngơi tháng ngày

Giờ về hâm lại nhạt phai
Thắp lên ngọn lửa cho dài yêu thương!

TIẾNG CHỔI ĐÊM
Giấc mơ bỏ dở bên thềm

Giật mình chợt tỉnh giữa đêm trăng gầy
Phố khuya gió mát khẽ lay

Đong đưa bóng chổi dáng gầy mẹ tôi
Lưng còng cõng giọt mồ hôi

Thanh âm đọng lại trên đôi tay sần
Bóng trăng đã biết bao lần

Ghé chơi thăm mẹ ân cần hỏi han
Bạn cùng gió, bạn cùng trăng
Mẹ quên đi cả nhọc nhằn lo âu
Những đêm mưa trút trên đầu

Nặng vành nón lá giọt sầu mẹ rơi
Câu ca mẹ bỗng nghẹn lời

Chổi tre ngừng tiếng, nụ cười dở dang
Con êm trong giấc mơ vàng

Mẹ ngồi tránh bão đôi bàn tay run
Trường đời chấp vá mông lung

Để con vững bước ung dung học hành
Đời vui thơm ngát trong lành

Chỉ riêng mẹ với hôi tanh lặng thầm!

VĂN HÓA

Hà Nội
mùaquả bay
MÙA QUẢ BAY LÀ THỜI ĐIỂM HÀ NỘI NẮNG NÓNG NHẤT 
KHI BƯỚC VÀO HÈ. GIỮA ÁNH NẮNG XIÊN QUA KẼ LÁ, QUẢ 
CHÒ CHỈ XOAY NHƯ CÁNH QUẠT TRÊN PHỐ HÙNG VƯƠNG, 
QUẢ NHẠC NGỰA XOAY RƠI TRÊN PHỐ ĐINH TIÊN HOÀNG, 
QUẢ SỮA BAY TRÊN PHỐ NGUYỄN DU, QUẢ BÔNG GÒN BAY 
NGANG CỔNG Ô QUAN TRƯỞNG, HẠT SƯA ĐỎ RƠI TRONG 
CÔNG VIÊN BÁCH THẢO…

Khi quả rụng, 
hai cánh xoay 

như cánh 
quạt, quả theo 

gió vì thế mà 
bay xa, rơi 
xuống đất 

chậm hơn mà 
không bị vỡ

Bài & ảnh: chim lạc việt

Một chiều nóng nhất của Hà 
Nội trong bốn mươi năm 
qua, tôi đạp xe trong cái hầm 
hập của phố phường Hà Nội. 

chợt thấy những “quả bóng” bằng bông 
trắng muốt to hơn quả trứng gà, có một 
hạt đen nhỏ nằm đúng tâm đang bay lơ 
lửng. Đó là hạt bông gạo bay ra khi quả 
gặp nắng nóng nứt vỏ, càng nắng thì bông 
càng bung lụa bay theo gió. Đầu con phố 
Hàng Chiếu có một cây bông gạo cổ thụ 
cao tới gần 30 mét, quả bông gạo trông 
giống như quả bơ, khi chín vỏ khô có màu 
nâu ôm chặt những “bông hoa tuyết” để 
gặp nắng thì nở bung ra bay theo gió. 

Quả bông gạo một thời gắn bó với 
tuổi học trò, khi những ngày cuối năm 
học, mang đến trường, thổi cho bông 
trắng bay đầy lớp. Hay mang về cho mẹ 
nhồi gối chăn, nằm cả năm rồi có làn rờ 
tay thấy cả hạt bông nhỏ xíu. Cây bông 
gạo còn gọi là cây bông gòn, người miền 
Nam thường dùng tên này nhiều hơn. Tôi 
thích cách giải thích của cụ Vương Hồng 
Sển khi giải thích “sài” tức là cây, “gòn” là 
bông gòn. Vùng đất miền Nam hơn 300 
năm trước mọc rất nhiều cây bông gòn 
để từ đó có tên gọi “Sài Gòn”.

Đường Hùng Vương chạy ngang qua 
Lăng Bác có hai hàng cây chò chỉ cao mấy 
chục mét, cứ thẳng tắp hai bên đường. 
Nắng hè nhiệt đới cùng là lúc quả chò chỉ 

chín và rời cành. Quả to bằng đầu ngón 
tay cái, cũng có hai cánh dài cong. Khi 
quả rụng, hai cánh xoay như cánh quạt, 
quả theo gió vì thế mà bay xa, rơi xuống 
đất chậm hơn mà không bị vỡ.

Trên phố Đinh Tiên Hoàng và nhiều 
con phố khác, có một loài cây cổ thụ thân 
gỗ cao gần giống với xà cừ. Cây thưa lá 
vào mùa đông và thân cũng nhỏ hơn xà 
cừ. Quả giống hệt bóng đèn điện Rạng 
Đông ngày xưa. Những ngày nắng nóng 
này, quả nhạc ngựa nứt vỏ thành 4 mảnh, 
từ trong quả bay ra những hạt tròn bằng 
đầu ngón tay út có 2 cánh dài khoảng 4 
– 5cm giống quả chò chỉ. Hạt nhạc ngựa 
xoay như cánh quạt bay khắp phố.

Cũng những ngày đầu hè này, phố 
Trần Nguyên Hãn hay trong công viên 
Bách thảo, quả sưa gặp nắng nóng nứt vỏ 
nổ tanh tách, rơi hạt xuống. Những hạt 
màu nâu nhỏ như chiếc kẹo vừng rời đầy 
trên vỉa hè. Lũ học sinh cấp một, cấp hai 
ngày xưa thường theo các anh lớn đi nhặt 
hạt sưa về rồi đốt cho khói bay thối um 
cả dãy nhà phố cổ. Hồi xa xưa đó, chúng 
tôi chỉ gọi đó là hạt quả thối, chứ mãi sau 
này mới biết nó tên Sưa.

THƠ: ĐẶNG TRUNG THÀNH
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phấn màu miết vào cho bột phấn chui vào các 
kẽ xước để lại những hình, chữ mềm mại trên 
thân bút. Dùng lâu lâu phấn nhạt màu đi, lại 
lấy phấn màu miết lên, hình và chữ lại đẹp như 
mới. 

Thời của bút máy lên ngôi, ngực áo chàng 
trai nào cũng có một chiếc bút máy đẹp với nắp 
nhựa và chiếc cài hình mũi tên bằng kim loại 
vàng chóe hoặc màu kền. Nhiều câu chuyện còn 
thêu dệt lên rằng để thiết kế ra chiếc mũi tên cài 
bút đó là bí mật của quốc gia đã phát minh ra 
vì nó không bao giờ bị rỉ. Cái thời của mực Cửu 
Long với bút Hồng Hà đó người ta kén chọn cả 
ngòi bút Kim Tinh một hay hai hạt gạo, hạt gạo 
to thì nét chữ to, hạt gạo nhỏ thì nét chữ thanh, 
đỡ tốn mực. Rồi ruột bút là loại ruột gà bơm 
mực như bơm xe đạp. Thời đó, đang viết mà hết 

mực lại ngửa chiếc bút xin mực của 
người bên cạnh. Trước khi xin còn 
hỏi “anh dùng mực gì” để kén chọn. 
Nếu không đúng loại mực mình đang 
dùng thì tối đó sẽ phải bơm hết mực 
ra rồi dùng nước ấm để rửa thật sạch 
nếu không sẽ “chết” mực, bút viết 
mực xuống không đều.

Trải qua bao nhiêu năm, con phố 
Đinh Tiên Hoàng đã có nhiều thay 
đổi, mới mẻ hiện, hiện đại hơn. Thế 
nhưng, một ngày năm 2017, ra Đền 
Ngọc Sơn, dưới gốc đa già ngàn tuổi 
bên Đền Bà Kiệu, người ta vẫn thấy 
một ông cụ dáng người thấp đậm, làn 
da sạm đen nhưng đỏ au. Ông già Lê 
Văn Quý nhà ở Phúc Tân đã làm nghề 
khắc bút đến cả hơn nửa thế kỷ nay. 
Thời xa xưa, khi đền Bà Kiệu vẫn còn 
đình Trấn Ba đặt tấm bia ghi công A 
Lịch Sơn Đà La (A-lếch-xăng Đờ-
rốt), ông lấy nơi này làm nơi kiếm 
sống mà nuôi 6 đứa con, 3 trai 3 gái. 
Những năm thời chiến tranh, cái gì 

cũng thiếu thốn và người ta không thể tích trữ 
hay mua thứ gì nhiều ngay từ tờ giấy pơ lua để 
viết thư. Vợ chồng ông Quý có một chiếc xe cút 
kít bày đủ loại giấy bao, bưu ảnh, bút lông, mực 
tàu... ngồi bán ngay cạnh đền Bà Kiệu nơi gốc đa 
già mà kiếm sống. 

Hai vợ chồng với sáu đứa con đã sống qua 
thời thiếu thốn bao cấp đó bằng những nét 
khắc bút tài hoa. Cứ đều đều, ngày nào cũng vậy, 
nắng cũng như mưa, ông có mặt ở gốc đa già 
hồi xưa còn có thêm tấm biển nhỏ “Khắc bút”. 
Những đứa con của ông cũng theo chân bố mẹ 
ra phụ giúp bán hàng và lớn lên ngay ven bờ hồ 
Hoàn Kiếm. Chị Hương, con gái thứ 3 của ông 
giờ cũng ra trông xe máy cùng bố, anh Sơn con 
trai thứ tư thì chụp ảnh cho khách đoàn du lịch 
cũng ven hồ Gươm. Ba bố con hàng ngày vẫn 
gắn bó bên gốc đa già, chậm rãi kiếm tiền cho 
dù cuộc sống thời hiện đại đang hối hả. 

Đi vãn cảnh quanh hồ Hoàn Kiếm, bắt gặp 
ông Quý vẫn ngồi đó không biển hiệu, không 
mời chào. Chỉ những ai biết thì thuê ông khắc 
chữ nhưng không phải lên bút máy mà là thỏi 
son, hộp phấn đắt tiền làm quà tặng. Đồ nghề 
vẫn chỉ là chiếc dùi bẻ cong nhọn đầu. Người 
khắc bút cuối cùng ấy đã 90 tuổi nhưng nét 
khắc vẫn sắc, bay bướm và rất Hà Nội. Vẫn còn 
đó những người muôn năm cũ…

CUỐI CÙNG
Bài & ảnh: Bạch Sưa

THỜI CHƯA XA LẮM ẤY, BÚT MÁY LÀ MỘT 
TRONG BỐN THỨ PHỤ KIỆN “BẬT LỬA, 
KÍNH, BÚT, ĐÈN PIN” TRANG SỨC CỦA 
CÁNH TRAI TRẺ. NGƯỜI TA NÂNG CẤP 
NHỮNG THỨ PHỤ KIỆN NÀY LÊN BẰNG 
NHIỀU CÁCH, ĐỐI VỚI BÚT MÁY THƯỜNG 
LÀ KHẮC LÊN VỎ NHỮNG HÌNH, NHỮNG 
DÒNG CHỮ LƯU DẤU KỶ NIỆM HAY Ý 
NGHĨA NÀO ĐÓ. ĐỂ RỒI, CÓ HẲN MỘT 
NGHỀ KIẾM SỐNG ĐƯỢC LÀ NGHỀ KHẮC 
BÚT, CHỦ YẾU TRÊN PHỐ ĐINH TIÊN 
HOÀNG. TRẢI QUA BAO NĂM, KHÔNG 
CÒN THÓI QUEN VIẾT BẰNG BÚT MÁY BỞI 
THẾ CŨNG KHÔNG CÒN AI ĐEM BÚT ĐI 
KHẮC NỮA. THẾ NHƯNG, GIỮA BAO BỘN 
BỀ VỘI VÀNG CỦA THỜI ĐẠI, VẪN CÒN 
ĐÓ MỘT NGƯỜI KHẮC BÚT, KIẾM SỐNG 
CHẬM RÃI TRÊN VỈA HÈ PHỐ ĐINH TIÊN 
HOÀNG.

trên phố Đinh Tiên Hoàng

Người khắc bút 

Có một thời, phố Đinh Tiên Hoàng- 
con phố trung tâm sát ven bờ 
hồ Gươm- có khoảng hơn hai 
chục người làm nghề khắc bút 
kiếm sống. Họ ngồi rải rác cổng 

Bưu điện Bờ Hồ đến Đền Bà Kiệu và tận bến 
tàu điện. Đồ nghề khắc bút chỉ là một chiếc dùi 
nhọn bẻ cong đầu. Dùng đầu nhọn vạch lên vỏ 
bút máy cho xước theo những hình hoặc chữ. 
Chủ yếu là chữ “Kỷ niệm” rồi thêm ngày tháng 
năm. Khéo hơn thì khắc chữ lồng kiểu thiếp 
cưới ngày xưa. Có người thì thích khắc hình 
nhưng cũng chỉ đơn giản là đôi chim hòa bình 
đang tung cánh. Sau khi khắc xong thì lấy cục 

Người khắc bút cuối cùng ấy đã 90 tuổi 
nhưng nét khắc vẫn sắc, bay bướm và rất 
Hà Nội
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MƠ VỀ TRƯỜNG SA
Đêm lặng yên giữa thị thành nhộn nhịp

Tôi nằm mơ về quần đảo Trường Sa
Nơi một phần máu thịt Việt Nam ta

Có những Hải quân cần lao canh gác

Tôi đến đây giương mắt nhìn ngơ ngác
Ngắm đảo Sinh Tồn, Nam Yết khơi xa

Bãi Đinh Ba, Én Đất với Sơn Ca…
Và vô vàn đảo chìm xen đảo nổi

Ở một nơi gió quanh năm luôn thổi
Sóng biển vỗ đều như bản tình ca

Cây bàng vuông biểu tượng của Trường Sa
Vẫn oai nghiêm như những người chiến sĩ

Dân nơi đây sống một đời chăm chỉ
Dù nhọc nhằn hoa vẫn nở trên môi

Từng ngư dân tay kéo lưới không thôi
Bầy trẻ thơ đến trường trong nắng sớm

Trường Sa ơi một màu xanh thắm đượm
Màu của niềm tin, anh dũng, trung can

Của những người con quyết chí bền gan
Giữ biển đảo quê mình giàu đẹp mãi!

NÓI VỚI CON VỀ BIỂN ĐẢO
Con ơi biển đảo quê mình

Phải luôn yêu quý giữ gìn trong xanh
Dù hạt sỏi cũng long lanh

Cũng là máu thịt hiền lành quê ta
Từ thuở lập quốc xưa xa

Đến nay biển đã nở hoa bạt ngàn
Một giọt nước, một giọt vàng

Ông cha quyết giữ chẳng màng gian nan
Dẫu thù địch, hay lân bang

Quyết đem sức mọn tài hèn đấu tranh
Họ đã ngã xuống tinh anh

Để cho biển đảo mãi xanh yên bình…
Con ơi vững chí đinh ninh

Hiên ngang giữ biển quê mình đẹp tươi!

VỀ THỌ SƠN
(Kỷ niệm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Con về thăm đất Quảng Bình
Quê hương vang tiếng địa linh anh hào

Thọ Sơn dốc núi nghiêng cao
Sương giăng bảng lảng, mây chao hiền hòa

Bác ơi dù Bác đi xa
Nhưng công ơn ấy nước nhà lưu danh

Điện Biên Phủ – vẫn mãi xanh
Mùa xuân đại thắng – liệt oanh muôn đời

Cây xanh trỗi khúc ru hời
Gió mơn điệu lý hát lời quê hương

Biển Vũng Chùa vỗ yêu thương
Phả vào lời khấn nén hương nghẹn ngào

Bác nằm yên giấc thanh tao
Lặng nghe Đảo Yến chim chao rợp trời

Hòn La sóng nước trùng khơi
Hòn Gió êm dịu như lời mẹ ru
Đảo quê thôi chuyện lãng du

Nguyện lòng giữ Bác nghìn thu vẹn thề
Đại tướng ơi!Ánh sao Khuê!

Mặt trời Bác sáng lối về tim con!

Bài: Lê Đình Tú - VCBS

“Phát triển vững bền
Sẻ chia thịnh vượng”

VCBS:

VCBS ĐÁNH DẤU 15 NĂM (18/6/2002 – 18/6/2017) CHÍNH THỨC ĐI VÀO 
HOẠT ĐỘNG VỚI NHIỀU DẤU ẤN VÀ THÀNH QUẢ ẤN TƯỢNG TRÊN CON 
ĐƯỜNG THỰC HIỆN SỨ MỆNH TRỞ THÀNH “NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ HÀNG 
ĐẦU VIỆT NAM”.

Thừa hưởng nền tảng vững 
chắc về thương hiệu, công 
nghệ, nhân sự cùng hệ thống 
mạng lưới khách hàng, đối tác 

trong nước và quốc tế từ ngân hàng 
mẹ Vietcombank, VCBS được  đánh giá 
là Công ty Chứng khoán có quản trị hệ 
thống an toàn và bảo mật nhất ở mọi 
khâu giao dịch với khách hàng, để từng 
bước gây dựng thương hiệu và vị thế 
vững mạnh trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam. 

Năm 2016, VCBS đã vinh dự được 
đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính vì “Đã có thành tích xuất sắc 
và đóng góp tích cực trong quá trình 
xây dựng và phát triển thị trường 
chứng khoán Việt Nam góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội”; Kỷ niệm 
chương “Một trong 05 công ty chứng 
khoán tiêu biểu trong việc thực hiện 
nghiệp vụ tư vấn niêm yết và đấu giá” 
do Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí 
Minh trao tặng và Sở giao dịch chứng 
khoán Hà Nội vinh danh là “Thành viên 
tiêu biểu” trong nhiều năm liên tục.

năm

VCBS tiếp tục kiên định định hướng 
trở thành “Ngân hàng đầu tư hàng đầu 
tại Việt Nam” thông qua các chương trình 
hành động cụ thể: 

 Tập trung nguồn lực xứng đáng để 
phát triển khách hàng định chế, đẩy 
mạnh hoạt động Tư vấn tài chính 
doanh nghiệp và mở rộng kinh doanh 
đầu tư các tài sản thu nhập cố định 
(Fixed income).

 Tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm 
dịch vụ của hệ thống công nghệ giao 
dịch trực tuyến để cung cấp cho 
khách hàng những tính năng, tiện ích 
giao dịch hiện đại, an toàn và bảo mật.

 Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ 
và quản trị rủi ro, hỗ trợ  tốt cho hoạt 
động kinh doanh. Tiếp tục đào tạo 
nâng cao chất lượng lao động, cải tiến 
hệ thống lương thưởng để thúc đẩy 
hiệu quả và môi trường làm việc của 
nhân viên.

THƠ: ĐẶNG TRUNG THÀNH
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