
ChungBả
n 

tin

Bản tin của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Số 309 - Tháng 6/2019

Thương về màu
TÍM BẰNG 
LĂNG

VIETCOMBANK NHẬN 
3 GIẢI THƯỞNG QUAN TRỌNG TỪ

THE ASIAN BANKER

VIETCOMBANK 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DIỄN ĐÀN 
TOÀN CẢNH NGÂN HÀNG NĂM 2019:  
ĐỂ NGÂN HÀNG VIỆT VƯƠN XA



Thư
TÒA SOẠN

Bản tin nội bộ của 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

Vietcombank

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-24) 3824 8919
Fax: (84-24) 3936 5402
E-mail: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn

Kích thước: 19x27cm. 
In tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội
Giấy phép xuất bản Bản tin Số 02/GP-XBBT 
do Bộ TT&TT cấp ngày 10/01/2019

Chịu trách nhiệm nội dung và xuất bản:
Tiến sỹ PHẠM MẠNH THẮNG

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam

Biên tập:
PHAN KHÁNH NGỌC
NGUYỄN HỮU KIÊN

LÊ HƯNG
NGUYỄN MINH HIỀN

TRẦN LIỄU
PHAN ĐỨC NAM

Phụ trách Sáng tạo
NGHIÊM HOÀNG ANH 

admixstudio.com

Thiết kế
THU HẰNG

Chung

Ảnh bìa: Lê Xuân Bách
Người mẫu: Nguyễn Đặng Anh Phương

Quý độc giả thân mến,

Vậy là tháng 6 đã đến, Vietcombank của chúng ta cũng đã đi được 
một nửa chặng đường của năm 2019, năm bản lề trước khi chúng 
ta cán đích mục tiêu năm 2020, trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam 
một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực, một trong 300 tập đoàn 
tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế 
tốt nhất. Và trong nửa năm qua, hằng ngày, hằng giờ, mỗi chúng ta 
không ngừng góp phần công sức nhỏ bé của mình vào những thành 
quả ấn tượng của ngân hàng. 

Bạn thân mến, là những Vietcombank-er, hẳn mỗi chúng ta đều 
vinh dự tự hào khi Vietcombank được tạp chí The Asian Banker trao 
tặng 3 giải thưởng “Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam”, "Ngân 
hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam" và "Ngân hàng 
cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt tốt nhất Việt Nam". Theo đánh 
giá của The Asian Banker, 2018 là năm thành công vượt trội của 
Vietcombank với vị thế là ngân hàng Việt Nam duy nhất có mặt trong 
Top 30 ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Việc được The Asian Banker đánh giá cao và trao nhiều giải thưởng 
uy tín là vinh dự lớn, đánh dấu kết quả của quá trình cố gắng hoàn 
thiện về sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ của Vietcombank.

Và để tiến gần hơn đến mục tiêu năm 2020, nâng cao vai trò và 
vị thế của Vietcombank trong ngành Ngân hàng, từ ấn phẩm Chung 
NIỀM TIN số 309 này, Ban Biên tập mở thêm chuyên mục Nghiên 
cứu khoa học công nghệ và Đào tạo, với những bài viết về các hoạt 
động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Vietcombank. Hoạt động 
nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ngày càng gắn kết chặt chẽ 
với hoạt động kinh doanh, được Ban Lãnh đạo đặc biệt quan tâm và 
trực tiếp chỉ đạo, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, các sáng 
kiến, nghiên cứu xuất sắc đã được triển khai ở Vietcombank.

Song song với đó, Chung NIỀM TIN 309 tiếp tục gửi tới bạn các 
thông tin trên mọi mặt hoạt động của ngân hàng như Vietcombank 
đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019; Diễn đàn 
toàn cảnh Ngân hàng năm 2019; thông tin bổ nhiệm cán bộ, các hoạt 
động tài trợ tín dụng, văn nghệ, thể thao, các hoạt động về nguồn ý 
nghĩa và cảm động. 

Chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Ban Biên tập
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Vietcombank vinh dự được tạp 
chí The Asian Banker trao tặng 
các giải thưởng “Ngân hàng giao 
dịch tốt nhất Việt Nam”, "Ngân 
hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối 
tốt nhất Việt Nam" và "Ngân hàng 
cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt 
tốt nhất Việt Nam".

Theo đánh giá xếp hạng của 
The Asian Banker, 2018 là năm 

thành công vượt trội của 
Vietcombank với vị thế là 
ngân hàng Việt Nam duy nhất 
có mặt trong Top 30 ngân 
hàng mạnh nhất khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương, 
đồng thời được đánh giá cao 
tại ba lĩnh vực: giao dịch, 
cung cấp dịch vụ ngoại hối 
và quản lý tiền mặt. Tổng tài 
sản của Vietcombank đến hết 
năm 2018 tiếp tục đạt trên 
một triệu tỷ đồng, lợi nhuận 
năm 2018 đạt gần 18,300 tỷ 

đồng, tăng 61,1% so với năm 
2017. "Việc được The Asian 
Banker đánh giá cao và trao 
nhiều giải thưởng uy tín là 
vinh dự lớn, đánh dấu kết quả 
của quá trình cố gắng hoàn 
thiện về sản phẩm cũng như 
chất lượng dịch vụ", đại diện 
Vietcombank nhấn mạnh. 

Trong năm 2019, theo 
đánh giá của The Asian 
Banker, yếu tố khiến 
Vietcombank nổi trội so với 
các ngân hàng trong nước 
chính là khả năng xử lý khối 
lượng thanh toán lớn ngay cả 
trong các giai đoạn cao điểm. 
Bên cạnh đó là việc nâng cấp 
các sản phẩm quản lý tiền mặt 
từ những sản phẩm cơ bản 
theo nhu cầu của từng doanh 
nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của khách hàng. 
Các giải pháp bao gồm chức 
năng ngân hàng điện tử cho 
một số nhà máy lọc dầu và hóa 
dầu lớn, quản lý khoản thu chi 
đối với các dịch vụ tiện ích nhà 
nước, dịch vụ quản lý tiền mặt 
toàn diện cho nhà máy lắp ráp 
ô tô và tài khoản ảo cho một tổ 
chức sản xuất thép lớn. 

Đặc biệt, Vietcombank đã 
đạt mức tăng trưởng kỷ lục 
trên 61% trong lợi nhuận từ 
mảng ngân hàng giao dịch nhờ 
các thương vụ cao cấp với các 
khách hàng lớn. Cùng với đó, 
Vietcombank đã ra mắt một 
nền tảng nội bộ mới, các giao 
dịch ngoại hối có sự liền mạch 
giữa Trụ sở chính và các chi 
nhánh, nhằm gia tăng tiện ích, 
tiết kiệm thời gian và tối ưu 
nguồn tài nguyên cho cả khách 
hàng và ngân hàng khiến 
doanh thu ngoại hối tăng hơn 
50%.

VIETCOMBANK 
nhận 3 giải thưởng quan trọng 
từ The Asian Banker 
NĂM 2019, THE ASIAN BANKER - TẠP CHÍ UY TÍN CHÂU Á - THÁI BÌNH 
DƯƠNG ĐÃ VINH DANH VIETCOMBANK VỚI 3 GIẢI THƯỞNG QUAN TRỌNG 
TẠI CÁC LĨNH VỰC, GỒM GIAO DỊCH, CUNG CẤP DỊCH VỤ NGOẠI HỐI VÀ 
QUẢN LÝ TIỀN MẶT.

Đại diện Vietcombank, ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc (thứ 3 từ trái sang) và bà Phan Khánh Ngọc – 
Trưởng phòng Quan hệ Công chúng TSC (thứ 3 từ phải sang) nhận giải thưởng do The Asian Banker trao tặng
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Ngày 02/5/2019, tại Hà Nội, Chính phủ và 
Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ 
chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 
2019 với chủ đề "Phát triển kinh tế tư 

nhân Việt Nam trở thành một động lực quan 
trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của 
Hội nghị TW 5 khoá XII và Nghị quyết 98-NQ/
CP của Chính phủ". Vietcombank đã tham gia 
công tác hỗ trợ nhiều chương trình hoạt động 
trong khuôn khổ Diễn đàn, đại diện lãnh đạo 
Vietcombank cũng đã có phát biểu tham luận.

Tham dự diễn đàn có đ/c Nguyễn Xuân 
Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính 
phủ; đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh 
tế Trung ương; đ/c Trương Hòa Bình - Ủy viên 

Vietcombank đồng hành cùng 
Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019

Bài & Ảnh: Đức Nam

KINH TẾ TƯ NHÂN NỔI LÊN NHƯ MỘT TRONG NHỮNG ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG, DẪN DẮT 
SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NỀN KINH TẾ, TẠO RA KHOẢNG 42% GDP, 30% NGÂN SÁCH NHÀ 
NƯỚC, THU HÚT KHOẢNG 85% LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CẢ NƯỚC. 

Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính 
phủ cùng gần 50 Ủy viên Trung ương Đảng gồm 
Bộ trưởng, Thứ trưởng và lãnh đạo các tỉnh. 
Đ/c Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP 
HCM và đ/c Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy 
TP Hà Nội tham dự với tư cách khách mời cùng 
trên 2.500 doanh nghiệp. Về phía Vietcombank 
có đ/c Nghiêm Xuân Thành - UV BCH Đảng bộ 
khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c 
Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc cùng đại 
diện lãnh đạo một số phòng/ban tại TSC tham 
dự sự kiện.

Phát biểu khai mạc phiên toàn thể, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, 
kinh tế tư nhân nổi lên như một trong những 
động lực quan trọng, dẫn dắt sự tăng trưởng 
của nền kinh tế. Khu vực kinh tế tư nhân trong 

nước đang tạo ra khoảng 42% GDP, 30% ngân sách 
nhà nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động 
cả nước. Nhất là sau khi có Nghị quyết Trung ương 
5, Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, mặc dù 
chưa có sự đánh giá tổng kết đầy đủ những kết quả 
đạt được, nhưng 2 năm qua, Việt Nam đã chứng 
kiến sự lớn mạnh, tinh thần đổi mới và khát vọng 
vươn lên của khu vực kinh tế tư nhân. “Tuy nhiên, 
những kết quả này vẫn còn thấp so với tiềm năng. 
Đúc kết thực tiễn ở các nước đã thành công trong 
cải cách kinh tế cũng cho thấy khu vực kinh tế tư 
nhân trong nước có vai trò hết sức quan trọng cho 
sự phát triển. Các ngành, các cấp cần phải tìm cách 
kích hoạt vai trò này tốt hơn nữa” - Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

Tại diễn đàn, đ/c Đào Minh Tuấn - Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank đã tham gia Hội thảo 
chuyên đề 2 “Hoàn thiện thể chế và các điều kiện 
nền tảng để phát triển kinh tế số tại Việt Nam” với 
nội dung trình bày về “Giải pháp phát triển thanh 
toán không dùng tiền mặt từ góc nhìn của ngân 
hàng thương mại”.

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đào Minh 
Tuấn cho biết: xu hướng mua hàng trực tuyến đã 
phát triển và thay đổi một phần thói quen mua 
sắm của người dân Việt. Tuy nhiên, trong số 60% 
người dân đến độ tuổi mở tài khoản chỉ có khoảng 
20% là sử dụng phương thức thanh toán không 
dùng tiền mặt, tiềm năng phát triển lĩnh vực dịch 
vụ thanh toán không dùng tiền mặt còn rất lớn. 

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp đã phát triển 
dịch vụ thanh toán điện tử, tuy nhiên trong quá 
trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, do đó 

nhiều doanh nghiệp còn ngại trong việc hợp tác 
với ngân hàng để chấp nhận phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt. “Phát triển thanh 
toán không dùng tiền mặt sẽ giảm thất thu thuế 
do đó cần có những chính sách ưu đãi thuế phù 
hợp đối với các doanh nghiệp sử dụng thanh 
toán không dùng tiền mặt” - ông Đào Minh 
Tuấn nhấn mạnh.

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đào Minh 
Tuấn cũng đề nghị cần hoàn thiện hạ tầng thanh 
toán điện tử gồm hạ tầng về chính sách, các vấn 
đề pháp lí khi người dân tham gia; đồng thời 
trao đổi với các đại biểu nhiều nội dung quan 
tâm khác như vấn đề về chia sẻ dữ liệu; thanh 
toán phi tiền mặt trong lĩnh vực hành chính 
công; vai trò quan trọng của các ngân hàng 
trong nền kinh tế số…

Với mục tiêu chiến lược trở thành ngân 
hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân 
hàng lớn nhất trong khu vực, một trong 300 
tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới 
và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt 
nhất, Vietcombank không ngừng nắm bắt xu 
thế, cập nhật những thành tựu mới của công 
nghệ để đưa ra thị trường các sản phẩm dịch vụ 
tiện ích, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của khách hàng. Phối hợp cùng Ban 
tổ chức, Vietcombank đã tham gia công tác hỗ 
trợ nhiều chương trình hoạt động trong khuôn 
khổ hội thảo và triển lãm, bố trí gian hàng 
trưng bày giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới của 
Vietcombank cũng như thông tin, tư vấn cho 
các đại biểu, nhà đầu tư quan tâm đến các lĩnh 
vực hoạt động của Vietcombank, tạo nên thành 
công chung của Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 3 từ trái sang) đón tiếp và 
chụp hình lưu niệm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 

Nguyễn Văn Bình và các đ/c lãnh đạo cấp cao đến thăm gian hàng của Vietcombank 

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - UV BCH Đảng bộ khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) 

tham dự diễn đàn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

TIÊU ĐIỂM

4 5CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 309 - THÁNG 6/2019 SỐ 309 - THÁNG 6/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



TIÊU ĐIỂM

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo NHNN 
Việt Nam; các Vụ thuộc NHNN; Thời báo Kinh 
tế Sài Gòn, các chuyên gia kinh tế, đại diện 
lãnh đạo các ngân hàng thương mại và hơn 

300 đại biểu đến từ lĩnh vực ngân hàng, chứng 
khoán, doanh nghiệp tài chính. 

Tăng cường vị thế ngân hàng Việt
Trong năm 2018, quá trình tái cơ cấu ngân 

hàng đã có những dấu hiệu tích cực như nợ xấu 
giảm dần, một số ngân hàng nhỏ bắt đầu có lãi trở 
lại, một số ngân hàng lớn đã cán đích chỉ tiêu lợi 
nhuận. Đến năm 2019, thị trường tài chính thế 

Thời báo Kinh tế Sài Gòn cùng đồng hành tiếp tục 
tổ chức “Diễn đàn toàn cảnh ngân hàng 2019”.

Với chủ đề “Để Ngân hàng Việt vươn xa”, diễn 
đàn tập trung bàn bạc những chiến lược, giải pháp 
và chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ của ngân hàng, tăng cường vị thế ngân 
hàng Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần nâng 
hạng tín nhiệm quốc gia. 3 phiên với nhiều bài 
trình bày và các nội dung thảo luận, diễn đàn tập 
trung vào ba mảng chính của thị trường tài chính, 
ngân hàng đó là bức tranh tổng quan về điều hành 
chính sách tiền tệ trong năm 2018 và những nét 
chính trong 2019; củng cố nội lực hệ thống ngân 
hàng; tương lai phát triển của hệ thống ngân hàng 
với những xu hướng lớn như tín dụng xanh, ngân 
hàng số...

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Phó Thống đốc 
NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khẳng định, 
NHNN sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, 
linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính 
sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác 
nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ 
mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Diễn đàn cũng là dịp để nhìn lại bức tranh 
ngành Ngân hàng năm 2018 đồng thời phân tích 
cơ hội và thách thức đối với hoạt động ngân hàng 
năm 2019, từ đó đề ra các chiến lược và chương 
trình hành động của ngành với tham vọng ngân 
hàng Việt có thể vươn xa, sánh vai cùng các ngân 
hàng trong khu vực và trên thế giới.

Củng cố nội lực, vươn ra biển lớn
Trong khuôn khổ Phiên 2 có chủ điểm “Củng cố 

nội lực” với bức tranh chung về tái cơ cấu hệ thống 
ngân hàng, ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank đã tham gia tham luận “Xử 
lý nợ xấu, những bước chuyển mình từ ngân hàng 
thương mại”. 

Vietcombank đồng hành cùng Diễn đàn 
toàn cảnh ngân hàng năm 2019: 
ĐỂ NGÂN HÀNG VIỆT VƯƠN XA

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

SÁNG 8/5/2019, TẠI HÀ NỘI, NHNN VIỆT NAM VÀ THỜI 
BÁO KINH TẾ SÀI GÒN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN TOÀN CẢNH 
NGÂN HÀNG NĂM 2019 VỚI CHỦ ĐỀ “ĐỂ NGÂN HÀNG 
VIỆT VƯƠN XA”. VIETCOMBANK VINH DỰ LÀ ĐƠN VỊ ĐỒNG 
HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH.

Nội dung tham luận nêu bật các kết quả 
quan trọng của Vietcombank trong công tác xử 
lý nợ xấu, đồng thời chia sẻ về kinh nghiệm, giải 
pháp trong xử lý nợ xấu tại đơn vị. Theo đó, với 
sự tập trung nguồn lực và sự vào cuộc quyết 
liệt của cả hệ thống, Vietcombank đã xử lý được 
khối lượng lớn nợ tồn đọng, bao gồm nợ xấu 
nội bảng và nợ xấu ngoại bảng, là ngân hàng 
đầu tiên xử lý và trích lập đầy đủ, mua lại toàn 
bộ nợ xấu đã bán cho VAMC, đưa tỷ lệ nợ xấu 
thực chất xuống dưới 1%, phân loại theo chuẩn 
mực quốc tế.

giới và trong nước dự báo sẽ tiếp tục có những 
biến động. Tuy vậy, sự củng cố nội lực của 
nhiều ngân hàng trong năm qua cùng với sự 
điều hành chính sách tiền tệ hợp lý của NHNN 
sẽ giúp ngành ngân hàng đứng vững trong 
giai đoạn tới. Do đó, với tham vọng ngân hàng 
Việt có thể lớn mạnh hơn về quy mô vốn, về 
công nghệ, đội ngũ nhân lực… xứng tầm cùng 
các ngân hàng trong khu vực châu Á, NHNN và 

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu khai mạc

TS. Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) tham gia 

Phiên thảo luận

Phó Thống đốc NHNN VN Nguyễn Thị Hồng (thứ 5 từ trái sang) , ông Trần Minh Hùng – 
Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn (ngoài cùng bên phải) tặng hoa các diễn giả tại 

Diễn đàn. TS. Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên trái)

TS. Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
trình bày tham luận về xử lý nợ xấu

“Năm 2019, Vietcombank đặt chỉ tiêu tỷ lệ 
nợ xấu dưới 1% và thu nợ đã xử lý DPRR trên 
3.500 tỷ đồng. Đây là mục tiêu đầy “tham vọng”. 
Tuy nhiên, Vietcombank tin tưởng với sự chung 
sức của xã hội, sự chỉ đạo và lãnh đạo quyết liệt 
của Quốc hội, Chính phủ và NHNN, cùng với 
sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành các cấp, 
Vietcombank sẽ hoàn thành được mục tiêu đã 
đặt ra” - ông Phạm Mạnh Thắng khẳng định. 

Tại sự kiện, ông Phạm Mạnh Thắng đã cùng 
các chuyên gia tham gia Phiên thảo luận “Hệ 
thống NHTM cần làm gì để củng cố về tài chính, 
con người chuẩn bị cho sự phát triển trong 
tương lai”. Nội dung thảo luận của Vietcombank 
nêu bật những thành quả hiện tại của 
Vietcombank trên các lĩnh vực về nguồn lực tài 
chính, con người và đang tiếp tục nỗ lực củng 
cố để sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới 
của Vietcombank là vươn ra biển lớn.

Từ thực tiễn hoạt động, Vietcombank nói 
riêng, các NHTM nhà nước và các NHTM nói 
chung đang rất cần sự hỗ trợ từ Chính phủ. Tại 
diễn đàn, Vietcombank cũng đã đưa ra các đề 
xuất, kiến nghị đối với Chính phủ để có thể hỗ 
trợ các ngân hàng Việt đủ nguồn lực nâng cao 
khả năng cạnh tranh và từng bước vươn xa, hội 
nhập cùng các ngân hàng trong khu vực và trên 
thế giới.
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Tham dự  hội nghị có bà Camilla Mellander 
- nguyên Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, bà 
Ann Linde - Bộ Trưởng Thương mại Thụy 
Điển, ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ 

Công Thương Việt Nam cùng gần 30 đại diện cấp 
cao của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và 
Thụy Điển. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực trao đổi, 
thảo luận về việc chia sẻ thực tiễn để 2 quốc gia 
hợp tác cùng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh 
vực: cạnh tranh quốc gia, làm thế nào để các doanh 
nghiệp hai nước có thể tận dụng cơ hội từ Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) 
đang chuẩn bị được ký kết, cũng như đón đầu 

những xu hướng toàn cầu 
nhằm tăng trưởng kinh tế…

Việt Nam có rất nhiều lợi 
thế để phát triển trong bối 
cảnh hiện nay như: quy mô 
dân số, tăng trưởng kinh tế ổn 
định, sự ổn định về chính trị - 
xã hội... Khi hiệp định EVFTA 
được ký kết, các bên chắc 
chắn sẽ đạt được rất nhiều 
lợi ích. Việt Nam nói chung và 
Vietcombank nói riêng mong 
muốn Hiệp định sẽ nhanh 
chóng được ký kết và mong 
phía Thụy Điển cũng sẽ quan 

tâm để góp phần đẩy nhanh tiến độ ký kết Hiệp 
định trong năm 2019. 

Với vị thế dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng 
Việt Nam, Vietcombank luôn được lựa chọn 
là ngân hàng cung cấp dịch vụ cho nhiều tập 
đoàn/doanh nghiệp toàn cầu khi đầu tư, kinh 
doanh tại thị trường Việt Nam. Tại Hội nghị, đại 
diện Vietcombank đã trao đổi về các cơ hội hợp 
tác với các doanh nghiệp của Thụy Điển. Theo 
đó, Vietcombank sẵn sàng cung cấp các sản 
phẩm – dịch vụ ngân hàng như: tài trợ chuỗi 
cung ứng (Supply chain finance), tư vấn đầu tư 
hay tư vấn M&A… cho các đối tác Thụy Điển.

Vietcombank tham dự Hội nghị bàn tròn 
thượng đỉnh Việt Nam - Thụy Điển: 

Hợp tác phát triển bền vững
NGÀY 07/5/2019, TRONG KHUÔN KHỔ DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT 
NAM - THỤY ĐIỂN, PHÒNG THƯƠNG MẠI THỤY ĐIỂN PHỐI HỢP CÙNG ĐẠI 
SỨ QUÁN THỤY ĐIỂN VÀ PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT 
NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÀN TRÒN THƯỢNG ĐỈNH VIỆT NAM - THỤY 
ĐIỂN 2019 VỚI CHỦ ĐỀ "HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG". VIETCOMBANK 
LÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI DUY NHẤT CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC MỜI 
THAM DỰ. 

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng (thứ 2 từ phải sang) tham dự Hội nghị Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng (bên phải) 
trao đổi thông tin với một số đại diện 
Doanh nghiệp Volvo Cars, Thụy Điển

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Thúy 
Sen - Phó Vụ trưởng Vụ 
Truyền thông đã báo cáo 
kết quả thực hiện chương 

trình “Tiền khéo, Tiền khôn”. Với 
khoảng 800 câu hỏi, chương trình 
đã trang bị cho khán giả, công 
chúng một khối lượng lớn kiến 
thức liên quan đến lĩnh vực tài 
chính ngân hàng, giúp thay đổi 
nhận thức và hành vi của người 
sử dụng dịch vụ tài chính, có ý 
nghĩa xã hội, góp phần tích cực 
trong việc thúc đẩy thanh toán 
không dùng tiền mặt tại Việt 
Nam. Số liệu thống kê của Vụ 

Lãnh đạo Vietcombank nhận bằng khen của Thống đốc 
NHNN với thành tích đóng góp cho chương trình 

“Tiền khéo, Tiền khôn” 

NGÀY 24/04/2019, TẠI TRỤ SỞ NHNN VIỆT NAM, ĐÃ DIỄN RA LỄ TRAO 
TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỐNG ĐỐC NHNN VIỆT NAM CHO 03 TẬP THỂ, 
12 CÁ NHÂN THUỘC NHNN VÀ 01 TẬP THỂ CÙNG 06 CÁ NHÂN NGOÀI 
NGÀNH NGÂN HÀNG ĐÃ CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH ĐÓNG GÓP TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC TÀI CHÍNH “TIỀN KHÉO, TIỀN 
KHÔN”. 

Thanh toán NHNN cho thấy, 
nhận thức chung của xã hội về 
thanh toán qua điện thoại di 
động, Internet, ATM và POS đã 
có những chuyển biến rõ nét 
và tích cực. Tốc độ tăng trưởng 
2017/2016 về giá trị giao dịch 
tài chính qua điện thoại di 
động, qua kênh Internet, qua 
ATM và qua POS lần lượt là 
127,31%, 88,08%, 17,89% và 
40,94% (đều tăng so với tốc 
độ tăng trưởng 2016/2015). 

Cũng tại sự kiện, ông 
Nguyễn Đình Hiển - Phó 
Vụ trưởng Vụ Thi đua khen 

thưởng NHNN đã công bố các 
Quyết định trao tặng Bằng 
khen của Thống đốc NHNN 
cho 04 tập thể và 18 cá nhân 
trong và ngoài ngành Ngân 
hàng. Ông Đào Minh Tuấn - 
Chủ tịch Hội thẻ Ngân hàng 
Việt Nam, Phó Tổng Giám 
đốc Vietcombank đã vinh dự 
nhận Bằng khen do Thống đốc 
NHNN Việt Nam trao tặng.

Phát biểu chúc mừng tại 
buổi lễ, Phó Thống đốc NHNN 
Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao 
sự đóng góp của các tập thể, 
cá nhân tham gia thực hiện 
chương trình với nhiều nỗ lực, 
tâm huyết để đạt được kết quả 
cao. Việc thực hiện các chương 
trình truyền thông về giáo dục 
tài chính, phổ biến các kiến 
thức ngân hàng như “Tiền 
khéo, Tiền khôn” là một trong 
những cách thức rất hiệu quả 
để góp phần đạt được mục 
tiêu trong truyền thông chính 
sách của NHNN. Nhờ cách thức 
thể hiện thú vị, các kiến thức 
khô khan về tài chính ngân 
hàng trở nên đơn giản và gần 
gũi đối với công chúng.

Việc triển khai chương 
trình truyền thông trên kênh 
truyền hình quốc gia có ý 
nghĩa quan trọng, đảm bảo 
tính chủ động, thường xuyên, 
chuyên nghiệp và có định 
hướng của NHNN đối với hoạt 
động tiền tệ - ngân hàng. 

Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban cán sự 
Đảng, Phó Thống đốc NHNN phát biểu chúc 

mừng tại buổi lễ

Ông Đào Minh Tuấn (thứ 4, từ trái sang) – Chủ tịch Hội thẻ ngân hàng Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank nhận 
Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam

NỔI BẬT

Bài & Ảnh: Mỹ Trang
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Tham dự sự kiện, về phía Vietcombank có 
ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT, 
Phó Trưởng Ban thường trực Ban triển 
khai chương trình Basel II; ông Phạm 

Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT; bà Trương Lệ Hiền - 
Trưởng Ban Kiểm soát; bà Đinh Thị Thái - Phó 
Tổng Giám đốc, Trưởng Ban triển khai dự án 
cùng đại diện các Phòng/Ban tại Trụ sở chính. 
Về phía đối tác công ty TNHH Hệ thống thông 
tin FPT có ông Dương Dũng Triều - Chủ tịch Hội 
đồng thành viên; ông Lý Thế Dũng - Giám đốc 
kinh doanh; ông Đặng Đức Kính - Giám đốc Dự 
án. Về phía RSA có ông Edward Lim - Giám đốc 

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

SÁNG 24/04/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC LỄ 
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “ĐẦU TƯ, MUA SẮM HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN 
LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CHO VIETCOMBANK” (HỆ THỐNG QLRRHĐ). NHÀ 
THẦU ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ TRIỂN KHAI DỰ ÁN LÀ CÔNG TY TNHH HỆ 
THỐNG THÔNG TIN FPT VỚI GIẢI PHÁP ARCHER CỦA CÔNG TY RSA. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban triển khai chương trình Basel II 
phát biểu tại buổi lễ

vùng Đông Nam Á và Trung 
Quốc.

Việc triển khai dự án đầu 
tư mua sắm hệ thống QLRRHĐ 
sẽ giúp Vietcombank: tự động 
hóa công tác quản lý rủi ro 
hoạt động; tăng cường hiệu 
quả, chất lượng quản lý rủi ro 
hoạt động trên toàn hệ thống; 
đáp ứng nội dung yêu cầu về 
QLRRHĐ trong lộ trình triển 
khai Basel II và tuân thủ yêu 
cầu của NHNN.

Phát biểu tại buỗi lễ, ông 
Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy 
viên HĐQT, Phó Trưởng Ban 
thường trực Ban triển khai 
chương trình Basel II đã 
nhấn mạnh mục tiêu chiến 
lược của Vietcombank là trở 
thành ngân hàng số 1 tại Việt 
Nam; một trong 100 ngân 
hàng lớn nhất trong khu vực; 
một trong 300 tập đoàn ngân 
hàng tài chính lớn nhất toàn 
cầu, được quản trị theo các 
thông lệ quốc tế tốt nhất. 

Nhận thức được rủi ro hoạt động là một trong 
những rủi ro ngày càng gia tăng, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đã đặc biệt quan tâm và đầu tư 
nguồn lực, tài chính cho giải pháp mang tính 
tổng thể của dự án. Ông Nguyễn Mạnh Hùng 
bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng vào tiến độ, chất 
lượng và thành công của dự án, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Vietcombank giao, 
góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược 
đưa Vietcombank trở thành ngân hàng quản trị 
rủi ro tốt nhất. 

Đầu tư mua sắm hệ thống phần mềm 
quản lý rủi ro hoạt động cho Vietcombank

Hội chợ Việc làm được HVNH được tổ chức 
thường niên từ năm 2011 nhằm mục đích 
kết nối giữa sinh viên HVNH với các ngân 
hàng thương mại (NHTM), các tổ chức tín 

dụng để tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên 
cũng như tạo điều kiện cho các NHTM tuyển được 
các sinh viên có trình độ, năng lực, nguyện vọng, 
đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và phát triển của các 
đơn vị. 

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Mai Thanh Quế - 
Phó Giám đốc HVNH, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội chợ 
Việc làm 2019 bày tỏ mong muốn thông qua Hội 
chợ sẽ có khoảng 1.000 cử nhân kinh tế của HVNH 
có việc làm, đạt 90% số sinh viên ra trường có việc 
làm. Đồng thời, thông qua Hội chợ, HVNH và các 
sinh viên cũng hiểu rõ hơn nhu cầu nhân lực và 
yêu cầu trình độ của các NHTM khi tuyển dụng. 

Phát biểu tại sự kiện, TS. Phạm Mạnh Thắng 
- Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: 

VIETCOMBANK ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC VIỆN 
NGÂN HÀNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ VIỆC LÀM 2019
“Cầu nối nhân lực” Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

NGÀY 26/4/2019, HỌC VIỆN NGÂN HÀNG (HVNH) ĐÃ TỔ 
CHỨC THÀNH CÔNG HỘI CHỢ VIỆC LÀM 2019 VỚI CHỦ 
ĐỀ “CẦU NỐI NHÂN LỰC”. ĐÂY LÀ NĂM THỨ 8 LIÊN TIẾP 
VIETCOMBANK ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ KIỆN MANG Ý 
NGHĨA THIẾT THỰC NÀY.

Vietcombank với mạng lưới hơn 100 chi nhánh, 
4 công ty trực thuộc, ngân hàng con tại Lào, văn 
phòng đại diện tại nước ngoài... luôn có nhu 
cầu tuyển dụng nhân sự với yêu cầu cao để đáp 
ứng cho công việc. Trong vài năm gần đây, mỗi 
năm, Vietcombank tuyển dụng khoảng trên 
1.000 nhân viên mới. Trong đó, các cử nhân tốt 
nghiệp HVNH chiếm tới 1/3 và luôn đạt chất 
lượng yêu cầu. 

Cũng theo TS. Phạm Mạnh Thắng, HVNH đã 
đồng hành với Vietcombank trong việc đào tạo 
nâng cao và đào tạo lại CBNV, xây dựng nguồn 
lực chất lượng cho sự phát triển bền vững của 
ngân hàng. Hội chợ việc làm là chương trình 
thường niên của HVNH với mong muốn đem 
đến cho các bạn sinh viên thông tin về việc làm, 
cơ hội ứng tuyển, tư vấn, hướng dẫn và trực 
tiếp tiếp xúc với các nhà tuyển dụng. Nhận thấy 
mục đích và ý nghĩa tốt đẹp đó, Vietcombank đã 
8 năm liên tiếp đồng hành cùng chương trình.

TS. Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) cùng 
Lãnh đạo HVNH và đại diện một số NHTM bấm nút khai mạc Hội chợ Việc làm 2019

 “Cầu nối nhân lực” 

Bà Nguyễn Thị Bảo Linh – Phó Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự 
Vietcombank (thứ 4 từ phải sang) cùng đại diện một số NHTM nhận 

biểu trưng và hoa cảm ơn của Lãnh đạo HVNH

Các đại biểu tham quan và chụp ảnh tại gian hàng 
tuyển dụng của Vietcombank

NỔI BẬT
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Công bố quyết định giao nhiệm vụ 
Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực phía Nam Bài & Ảnh: Nguyễn Đức Minh 

 22/04/2019

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng Ban Tổ 
chức và nhân sự TSC đã công bố quyết định của 
HĐQT Vietcombank về việc giao nhiệm vụ cho 

ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm 
vụ Trưởng Văn phòng đại diện Vietcombank tại khu vực 
phía Nam kể từ ngày 22/04/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã chúc mừng ông Đặng 
Hoài Đức – Phó Tổng Giám đốc được Ban Lãnh đạo 
Vietcombank tin tưởng giao thêm nhiệm vụ và cho biết 
việc phân công nhiệm vụ cho ông Đặng Hoài Đức nhằm 
đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả cho hoạt động của Văn 
phòng đại diện khu vực phía Nam, cũng như đảm bảo 
triển khai hiệu quả nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo giao. Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank tin tưởng ông Đặng Hoài Đức sẽ 
tiếp tục phát huy những thành tựu của đơn vị, phối hợp 
tốt với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ của VPĐD để xây dựng 
một tập thể đoàn kết, nỗ lực cao nhất để hoàn thành 
nhiệm vụ, đóng góp vào thành tựu chung của hệ thống 
Vietcombank.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Hoài Đức – Phó 
Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Văn phòng đại diện khu vực 
phía Nam cam kết sẽ nhanh chóng nắm bắt các chức năng, 
nhiệm vụ của VPĐD, cùng tập thể VPĐD triển khai các công 
việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ mới của VPĐD căn cứ 
tình hình thực tế hoạt động tại khu vực, nhằm mang lại hiệu 
quả cao nhất cho hoạt động Vietcombank

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT (thứ 3 từ phải sang); ông Phạm Mạnh 
Thắng – Phó Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên trái) cùng Lãnh đạo VPĐD, CN Hồ Chí 

Minh chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với ông Đặng Hoài Đức 

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

 23/4/2019

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng ban 
TC&NS đã công bố quyết định số 635/QĐ-VCB-
TC&NS ngày 23/4/2019 của HĐQT Vietcombank 

về giao nhiệm vụ cho ông Lê Huy Hoàng - Phó Giám đốc 
Vietcombank Thanh Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc 
phụ trách điều hành Vietcombank Thanh Xuân kể từ 
ngày 01/5/2019, thay cho ông Ngô Quốc Kỳ - Giám đốc 
Vietcombank Thanh Xuân nghỉ hưởng chế độ hưu trí 
theo quy định từ ngày 01/5/2019.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Huy Hoàng - Phó 
Giám đốc phụ trách điều hành Vietcombank Thanh Xuân 
hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu, đồng lòng cùng tập thể Chi 
nhánh xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, khắc phục 
mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt 02 Đề án Ngân 
hàng tốt - Ngân hàng xấu, cũng như giải quyết triệt để 
04 vấn đề trọng yếu của Chi nhánh mà Chủ tịch HĐQT 
đã chỉ ra, đưa Vietcombank Thanh Xuân trở thành một 
trong những chi nhánh TCTD có chất lượng danh mục 
tốt, hoạt động an toàn, hiệu quả.

 16/05/2019

Tại buổi lễ, Đảng ủy Vietcombank đã công bố quyết 
định số 1796-QĐ/ĐU của Ban Thường vụ về 
việc chỉ định đ/c Nguyễn Văn Lập - Giám đốc chi 

nhánh TP. Hồ Chí Minh giữ chức danh Bí thư Chi bộ 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đ/c Nghiêm 
Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank mong muốn Chi bộ chi nhánh Tp. Hồ 
Chí Minh nâng cao công tác Đảng, chấn chỉnh và bồi 
dưỡng, quán triệt tư tưởng chính trị cho Đảng viên, 
từ đó lan tỏa toàn bộ CBNV của chi nhánh nhằm nâng 
cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt 
động kinh doanh, xứng đáng là chi nhánh trọng yếu, 
chủ chốt trong hệ thống Vietcombank trên tất cả mọi 
mặt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đ/c Nguyễn Văn Lập 
- tân Bí thư Chi bộ Vietcombank TP. Hồ Chí Minh đã 
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT và cam kết cùng Chi ủy, Ban Giám đốc thực 
hiện đúng quy chế làm việc, nêu cao tinh thần đoàn 
kết, dân chủ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ kinh doanh, quyết tâm đồng lòng phấn 
đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được 
giao.

VIETCOMBANK CÔNG BỐ QUYẾT 
ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ
PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH 
CHI NHÁNH THANH XUÂN

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT (bên trái) trao quyết định 
giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Chi nhánh Vietcombank Thanh Xuân cho ông Lê 

Huy Hoàng - Phó Giám đốc Vietcombank Thanh Xuân

VIETCOMBANK TP. HỒ CHÍ MINH

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHỈ 
ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 

 Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT (bên trái) trao Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Vietcombank CN 

Tp.HCM cho đ/c Nguyễn Văn Lập – Giám đốc chi nhánh

NỔI BẬT

 15/05/2019

Đảng ủy Vietcombank tổ chức công bố Quyết 
định chuẩn y Bí thư Chi bộ Vietcombank chi 
nhánh Thủ Đức đối với đ/c Tô Thị Hồng Loan 

- Giám đốc chi nhánh.
Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư 

thường trực Đảng ủy Vietcombank chúc mừng đ/c 
Tô Thị Hồng Loan và tin tưởng với trình độ chuyên 
môn, năng lực công tác và kinh nghiệm lãnh đạo 
của đ/c Tô Thị Hồng Loan cùng sự đoàn kết, thống 
nhất của tập thể lãnh đạo và cán bộ Vietcombank 
Thủ Đức, đ/c Hồng Loan sẽ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đ/c Tô Thị Hồng Loan 
- Tân Bí thư Chi bộ hứa sẽ nỗ lực hết mình, góp phần 
xây dựng Chi bộ trở thành một tập thể đoàn kết, 
vững mạnh, đạt thêm nhiều thành tựu trong năm 
2019 và các năm tiếp theo.

ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BÍ THƯ 
CHI BỘ CHI NHÁNH THỦ ĐỨC Bài & Ảnh: Trần Văn Sang

Đ/c  Vũ Tiến Duật trao quyết định chuẩn y Bí thư chi bộ cho Đ/c Tô Thị Hồng Loan
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Bài & Ảnh: Trần Văn Sang

 15/05/2019

Tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Huệ Anh, Phó ban Tổ chức 
& Nhân sự đã công bố quyết định số 1791-QĐ/
ĐU ngày 11/04/2019 của Ban Thường vụ Đảng 
uỷ Vietcombank về việc chỉ định Bí thư Chi bộ Chi 

nhánh Đông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015 - 2020 .
Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đ/c Nghiêm 

Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy Vietcombank mong muốn 
Chi bộ Vietcombank Chi nhánh Đông Đồng Nai phát huy 
tinh thần đoàn kết, đồng lòng quyết tâm hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đ/c Bí thư Đảng ủy cũng 
mong muốn công tác phát triển đảng viên mới tại Chi 
bộ được đẩy mạnh. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Thành Nam - 
tân Bí thư chi bộ Vietcombank Chi nhánh Đông Đồng 
Nai đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và 
cam kết cùng Ban Giám đốc, Chi bộ thực hiện đúng quy 
chế làm việc của Chi bộ, nêu cao tinh thần đoàn kết, 
dân chủ, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 
hoạch được giao.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHỈ 
ĐỊNH BÍ THƯ CHI BỘ 
CHI NHÁNH ĐÔNG 
ĐỒNG NAI

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT (bên trái), đ/c Vũ Tiến 
Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy (bên phải), trao Quyết định chỉ định Bí 

thư chi bộ cho đ/c Trần Thành Nam – tân Bí thư chi bộ Vietcombank Chi nhánh 
Đông Đồng Nai

Lễ kết nạp đảng viên mới 
Đảng bộ Trụ sở chính 
Vietcombank 

Đại diện BCH Đảng bộ TSC  Vietcombank chụp hình lưu niệm cùng 12 đảng viên mới

SÁNG NGÀY 18/5/2019, NHÂN DỊP KỶ NIỆM 129 NĂM 
NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, ĐƯỢC SỰ CHẤP 
THUẬN VÀ TẠO ĐIỀU KIỆN CỦA ĐẢNG BỘ TRỤ SỞ CHÍNH 
VIETCOMBANK (TSC), CÁC CHI BỘ 1, 20, 31, 37 ĐÃ LONG 
TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHO 12 
QUẦN CHÚNG THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ 
ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK. LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 
ĐƯỢC TỔ CHỨC NGAY SAU BUỔI CHIẾU PHIM TƯ LIỆU 
“NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI ĐỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ 
MINH” VÀ LỄ VÀO LĂNG VIẾNG BÁC VỚI SỰ THAM GIA 
CỦA TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN. 

của cấp ủy 4 Chi bộ 1, 20, 31, 37 khi tổ chức Lễ kết 
nạp đảng viên mới tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vào đúng dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của 
Người. Đây là lần đầu tiên Đảng bộ TSC tổ chức kết 
nạp đảng viên mới bên ngoài TSC, tại một địa điểm 
và vào thời điểm hết sức ý nghĩa. Đ/c Bí thư Đảng ủy 
TSC cũng hy vọng mỗi khi nhớ lại buổi kết nạp trang 
trọng hôm nay, các đảng viên sẽ có tinh thần sáng 
suốt và bản lĩnh để đưa ra các quyết định đúng đắn 
trong quá trình công tác, học tập và rèn luyện của 
mình. 

Đại diện cho 12 đ/c đảng viên mới kết nạp của 
các chi bộ 1, 20, 31 và 37, đ/c Phạm Bảo Thanh, 
đảng viên mới của Chi bộ 37 phát biểu cảm tưởng, 
hứa sẽ ghi nhớ lời chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đ/c 
Bí thư Đảng ủy TSC, tích cực phấn đấu để trở thành 
đảng viên chính thức của Đảng, cống hiến hết mình 
cho sự vững mạnh của Đảng, sự phát triển của đất 
nước cũng như của Vietcombank theo lời dạy cao cả 
“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Lãnh đạo 
và Ban Thường vụ Đảng ủy TSC, các đ/c 
là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TSC, Bí 
thư Đoàn thanh niên TSC. Về phía các Chi 

bộ 1, 20, 31, 37 có các đ/c Bí thư Chi bộ, các đ/c 
trong Chi ủy, và hơn 100 đ/c là đảng viên, đại 
diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, quần chúng 
ưu tú của Văn phòng, P.Chính sách sản phẩm 
bán lẻ, P.Quản lý tài sản nợ có, P.Kinh doanh vốn 
và TT Hỗ trợ khách hàng.

Thời gian qua, Đảng ủy TSC đã đặc biệt chú 
trọng công tác phát triển Đảng, nhất là đảng 
viên mới. Đến hết tháng 5/2019, tổng số đảng 
viên kết nạp mới toàn khóa nhiệm kỳ 2015 - 
2020 của Đảng bộ TSC là 202 đảng viên, đạt 
130% so với kế hoạch toàn khóa. Vừa qua, các 
Chi bộ 1, 20, 31, 37 đã đề nghị và được Đảng 
ủy Vietcombank ra Quyết định kết nạp 12 quần 
chúng ưu tú vào Đảng. 

Tại chương trình, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng 
- Bí thư Đảng ủy TSC đã chúc mừng các đảng 
viên mới, đồng thời đánh giá cao sự sáng tạo 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy TSC, Ủy viên HĐQT phát biểu tại buổi lễ

 Ban Lãnh đạo Vietcombank chụp hình lưu niệm cùng 
Chi ủy Chi bộ 1 và đảng viên mới của Chi bộ 1

NỔI BẬT

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang
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Sáng 22/5/2019, tại Trụ sở chính, Đảng ủy 
Vietcombank đã khai giảng Lớp bồi dưỡng lý 
luận chính trị dành cho Đảng viên mới. 

Tới dự có TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - 
Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Chuyển 
giao công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Về phía 
Đảng ủy Vietcombank có: đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí 
thư thường trực; đ/c Lại Hữu Phước - Ủy viên BCH 
Đảng bộ, Trưởng Ban kiểm tra nội bộ; đ/c Nguyễn 
Ngọc Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh văn 
phòng cùng 110 học viên là các Đảng viên mới của 
các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank.

Phát biểu khai giảng lớp học, đ/c Vũ Tiến 
Duật - Phó Bí thư thường trực cho biết, Đảng bộ 
Vietcombank có 60 Đảng bộ/Chi bộ cơ sở với hơn 
2.700 đảng viên. 110 đảng viên mới được tham gia 
lớp bồi dưỡng chính trị là quy định của Đảng, là cơ 
hội để các đảng viên mới được trang bị những kiến 
thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và nắm được đường lối, chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. 

“Khóa học sẽ giúp các đảng viên mới nâng cao 
nhận thức chính trị, nhận thức đúng đắn về Đảng, 

Đảng ủy Vietcombank
Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận 
chính trị dành cho Đảng viên mới

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Bài & Ảnh: Minh Thảo đồng thời xác định rõ trách nhiệm, không ngừng 
phấn đấu học tập và công tác” – đ/c Vũ Tiến 
Duật nhấn mạnh.

Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho 
110 Đảng viên mới diễn ra trong 3 ngày với các 
chuyên đề: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH 
và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát 
huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, 
Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền 
XHCN; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng 
và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng 
Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng 
đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng CSVN; Chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - 
nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng và cách mạng Việt Nam; Đường lối 
phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Chủ động 
và tích cực hội nhập quốc tế; Phát triển GD&ĐT, 
KH&CN, xây dựng và phát triển văn hóa, con 
người Việt Nam, Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 
trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa 
bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Toàn cảnh lớp học

Hội nghị có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo 
tỉnh, thành phố, các sở, ngành trên địa bàn 
và gần 200 quý khách hàng quan trọng và 
thân thiết, đại diện cho gần 20.000 khách 

hàng của chi nhánh.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang 

Lý - Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn cho biết: 
Qua chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển, 
Vietcombank Lạng Sơn đã có nhiều đóng góp vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, 

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 
VIETCOMBANK LẠNG SƠN NĂM 2019 

GẮN KẾT 
NIỀM TIN

NĂM 

TỐI NGÀY 19/4/2019, TRONG KHÔNG KHÍ HÂN HOAN 
CHÀO ĐÓN KỶ NIỆM 05 NĂM THÀNH LẬP CHI NHÁNH 
(16/4/2014-16/4/2019), VIETCOMBANK LẠNG SƠN ĐÃ 
LONG TRỌNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2019 
VỚI CHỦ ĐỀ “5 NĂM GẮN KẾT NIỀM TIN” NHẰM GỬI LỜI 
TRI ÂN TỚI CÁC QUÝ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT ĐÃ VÀ 
ĐANG ĐỒNG HÀNH CÙNG VIETCOMBANK LẠNG SƠN.

Vietcombank Lạng Sơn đang phục vụ mạng lưới 
gần 20.000 khách hàng tại trụ sở chi nhánh 
và 02 phòng giao dịch, dự kiến sẽ mở thêm 01 
phòng Giao dịch tại huyện Lộc Bình trong năm 
2019 để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu 
của khách hàng. Có được thành quả như ngày 
hôm nay, thay mặt hơn 50 CBNV Vietcombank 
Lạng Sơn, ông Nguyễn Quang Lý đã bày tỏ sự 
trân trọng và biết ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo 
điều kiện của các cấp lãnh đạo, NHNN, các sở, 
ban ngành trên địa bàn tỉnh và Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, đặc biệt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc 
tới tất cả các đối tác, khách hàng thân thiết đã 
đồng hành cùng Vietcombank Lạng Sơn trong 
thời gian qua.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh 
nhân, những khách hàng thân thiết của 
Vietcombank Lạng Sơn, ông Đoàn Bá Nhiên - 
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đánh giá 
cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể CBNV 
Vietcombank Lạng Sơn trong việc đóng góp 
vào sự phát triển của tỉnh, đồng thời bày tỏ 
tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác, gắn bó lâu 
dài của Vietcombank Lạng Sơn với các doanh 
nghiệp trên địa bàn.

Có thể nói sự tin tưởng và mong muốn hợp 
tác lâu dài của khách hàng là nguồn động viên, 
khích lệ to lớn để Vietcombank Lạng Sơn tự 
tin, tiếp tục vai trò là người đồng hành chuyên 
nghiệp, tin cậy, cùng khách hàng đi đến thành 
công. Hội nghị khách hàng Vietcombank Lạng 
Sơn năm 2019 đã thành công tốt đẹp khi mang 
đến khách hàng thông điệp “5 năm gắn kết niềm 
tin”, qua đó khẳng định mối quan hệ bền chặt, 
hợp tác cùng phát triển giữa chi nhánh và khách 
hàng.

Ông Nguyễn Quang Lý - Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn 
phát biểu tại Hội nghị
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Sự kiện khẳng định năng lực 
tiếp nhận các tàu mẹ có trọng 
tải lớn và vị thế của Cảng HICT 
trong lĩnh vực khai thác cảng 

container tại khu vực Hải Phòng, là 
dấu mốc cho việc phát triển dịch vụ 
vận chuyển container bằng đường 
biển xuyên đại dương trực tiếp từ 
HICT nói riêng và khu vực miền Bắc 
Việt Nam nói chung đến các cảng 
châu Mỹ và châu Âu. 

Wan Hai 805 có sức chở 11.923 
TEU, trọng tải 132.000 DWT, chiều 
dài 330m của liên minh 3 hãng 
tàu Wan Hai (Đài Loan - Trung 
Quốc), Cosco (Trung Quốc), PIL 
(Singapore), khai thác trên tuyến 
dịch vụ CP1/SEA/AC5, kết nối trực 
tiếp miền Bắc Việt Nam với khu vực 
Bờ Tây Hoa Kỳ. 

VIETCOMBANK HẢI PHÒNG 
THAM DỰ ĐÓN CHUYẾN TÀU MẸ LỚN NHẤT CẬP CẢNG 
KHU VỰC PHÍA BẮC CỦA HICT Bài & Ảnh: Đoàn Thị Ngọc Hương Bài & Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn 

NGÀY 07/5/2019, VIETCOMBANK HẢI PHÒNG VINH DỰ CÙNG ĐẠI DIỆN CÁC BỘ, NGÀNH, LÃNH ĐẠO 
THÀNH PHỐ, CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN VÀ ĐẠI DIỆN CÁC HÃNG TÀU THAM DỰ LỄ ĐÓN CHUYẾN TÀU 
MẸ LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY CẬP CẢNG PHÍA BẮC CỦA CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HẢI PHÒNG 
(HICT) LÀ TÀU WAN HAI 805. HICT LÀ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA CÓ VỐN ĐẦU TƯ 321 TRIỆU USD, 
TRONG ĐÓ VIETCOMBANK TÀI TRỢ 203 TRIỆU USD.

Dự án HICT do Tổng công ty 
Tân Cảng Sài Gòn (thuộc Quân 
chủng Hải quân) liên doanh cùng 3 
đối tác hãng tàu MOL (Nhật Bản), 
hãng tàu Wan Hai (Đài Loan) và 
tập đoàn Itochu (Nhật Bản) triển 
khai xây dựng với tổng mức vốn 
đầu tư là 321 triệu USD, trong đó 
Vietcombank tài trợ 203 triệu USD. 

Cảng HICT ra đời đánh dấu mốc 
quan trọng trong sự phát triển của 
hệ thống cảng nước sâu tại khu vực 
miền Bắc nói chung và Hải Phòng 
nói riêng. Hàng hóa từ các khu vực 
miền Bắc Việt Nam khi xuất sang 
châu Mỹ, châu Âu không cần phải 
trung chuyển qua các cảng trong 
khu vực như Hongkong, Kaohsiung, 
Singapore, góp phần giảm thiểu thời 
gian vận chuyển, chi phí logistics, 

hạn chế rủi ro hư hỏng hàng hóa và 
rủi ro về thời gian giao hàng theo 
hợp đồng. Sau gần một năm đi vào 
hoạt động, Cảng HICT đã bước đầu 
khẳng định vị thế trên bản đồ hàng 
hải thế giới, liên tục đón các tuyến 
dịch vụ mới với những con tàu có 
sức chở và trọng tải ngày càng lớn 
cập cảng làm hàng. 

Sự thành công của các Dự án 
khẳng định chủ trương đúng đắn 
của Vietcombank trong việc bám sát 
định hướng phát triển của ngành, 
lợi thế của địa phương đồng thời 
khẳng định vị thế là TCTD số một 
trên địa bàn trong việc tài trợ các 
dự án trọng điểm, mang lại hiệu quả 
lớn, góp phần vào sự phát triển kinh 
tế xã hội Hải Phòng nói riêng và cả 
nước nói chung.

Đại diện Vietcombank làm việc 
và kiểm tra thực tế tiến độ thực 
hiện Dự án 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Hoàng Vũ - Giám đốc 
Vietcombank Huế bày tỏ sự cảm ơn  Công ty CP Sợi Phú 
Bài đã chia sẻ, hợp tác trong thời gian qua, tin tưởng 

rằng khi Dự án đi vào hoạt động, Công ty sẽ có những bước 
đột phá và thành công hơn nữa trong tương lai. Việc cấp tín 
dụng đầu tư Dự án 30.240 Cọc Sợi của Công ty CP Sợi Phú Bài 
nằm trong định hướng phát triển của Vietcombank đối với 
lĩnh vực kéo sợi mà tại địa bàn Thừa Thiên Huế là thế mạnh. 
Đồng thời, Vietcombank Huế khẳng định sẽ cung cấp và tư 
vấn nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại nhất,  
góp phần vào sự thành công và phát triển của Công ty.

Thay mặt Công ty CP Sợi Phú Bài, bà Trần Thị Kim Chi - 
Tổng Giám đốc gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hỗ trợ của 
Vietcombank Huế kể từ những ngày đầu thành lập và đồng 
hành với Công ty để có được thành công như hiện tại. Đặc 
biệt, Công ty rất vinh dự tiếp tục được Vietcombank lựa chọn 
là đối tác tài trợ vốn lần này cho dự án và mong muốn mối 
quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng bền chặt và tốt đẹp 
hơn nữa.

VIETCOMBANK HUẾ 
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VỚI 
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

NGÀY 16/05/2019, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH, ĐÃ 
DIỄN RA LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ 
DỰ ÁN 30.240 CỌC SỢI GIỮA VIETCOMBANK HUẾ 
VÀ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI VỚI TỔNG MỨC ĐẦU 
TƯ TRÊN 510 TỶ ĐỒNG, TRONG ĐÓ VIETCOMBANK 
CẤP TÍN DỤNG 364 TỶ ĐỒNG. 

RA MẮT 

Bà Trần Thị Kim Chi - Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài phát biểu tại buổi lễ

“QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VCBF”

Quỹ VCBF-FIF là kênh đầu tư an 
toàn với 100% tài sản của Quỹ 
sẽ được đầu tư vào các trái phiếu 

có chất lượng tốt, tạo lợi nhuận ổn 
định. Đặc biệt, trong thời gian đăng 
ký mua chứng chỉ quỹ lần đầu từ ngày 
03/06/2019 đến ngày 18/07/2019, Quý 
khách sẽ được ưu đãi giảm phí mua lên 
đến 20%. Lợi nhuận kỳ vọng của Quỹ 

NGÀY 10/5/2019, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETCOMBANK ĐƯỢC ỦY 
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 
CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VCBF RA CÔNG 
CHÚNG (QUỸ VCBF-FIF). 

VCBF-FIF trên 8%/năm với giá chứng 
chỉ quỹ trong thời gian IPO là 10.000 
đồng/ chứng chỉ quỹ. Số tiền tối thiểu 
để đầu tư vào Quỹ VCBF-FIF rất hợp lý, 
chỉ với 05 triệu đồng cho lần mua đầu 
tiên và 01 triệu đồng cho các lần mua 
tiếp theo. Không có hạn chế số tiền tối 
đa được đầu tư vào Quỹ. 
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Chiều ngày 09/05/2019, tại trụ sở chi nhánh, 
Vietcombank Vĩnh Phúc vinh dự đón nhận 
bằng khen của Bộ Công an về việc “Đã có thành 
tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc năm 2018”.
Tại sự kiện, đ/c Trần Văn Cúc - Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc phát biểu: Đây là 
vinh dự đồng thời cũng là sự ghi nhận của Bộ Công an 
đối với kết quả đạt được của Vietcombank Vĩnh Phúc, 
sự đoàn kết trong công tác chuyên môn cũng như 
hoạt động ngoại khóa, chấp hành nghiêm túc an ninh 
chính trị, tham gia tích cực các phong trào của tỉnh. 
Đ/c Trần Văn Cúc cũng mong muốn trong thời gian 
tới, Chi nhánh tiếp tục nhận được sự quan tâm của 
lực lượng Công an tỉnh để hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank Vĩnh Phúc được an toàn và hiệu quả.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo công 
đoàn ngân hàng Việt Nam tại Vĩnh Phúc, lãnh 
đạo công đoàn NHNN Chi nhánh Vĩnh Phúc, 
lãnh đạo công đoàn Vietcombank, lãnh đạo 

Vietcombank Vĩnh Phúc cùng 107 đoàn viên công 
đoàn.

Tại Đại hội, thay mặt BCH nhiệm kỳ 2014 - 
2019, đ/c Nghiêm Thị Minh Thúy - Chủ tịch CĐCS 
Vietcombank Vĩnh Phúc đã trình bày báo cáo tổng 
kết hoạt động công đoàn tại Chi nhánh nhiệm kỳ 
2014 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm 
kỳ 2019 - 2024; đ/c Lê Thị Thu Trang - Ủy viên 
BCH CĐCS trình bày Báo cáo kiểm điểm BCH CĐCS 
nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

Đại hội đã nghe các tham luận của Tổ công 
đoàn Phòng Khách hàng Doanh nghiêp - PGD Bình 

Ngày 11/05/2019, tại trụ sở chi nhánh, 
Vietcombank Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công 
“Hội thảo nghiệp vụ tín dụng” nhằm tăng cường 
kiến thức về nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ làm 

công tác khách hàng. Tham dự hội thảo có Ban Giám 
đốc, các đồng chí Trưởng, Phó các phòng ban và toàn thể 
cán bộ làm công tác khách hàng trong Chi nhánh.

Hội thảo gồm 3 phần: Kiến thức chung về pháp luật 
liên quan đến tín dụng, kiến thức liên quan đến quy 
trình và sản phẩm tín dụng, quản trị rủi ro, kinh nghiệm 
thực tế. Trải qua một ngày làm việc tập trung, rất nhiều 
câu hỏi cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình 
tác nghiệp của cán bộ đã được giải đáp và hướng dẫn cụ 
thể. 

Hội thảo đã mang lại những kiến thức vô cùng quý 
báu cho cán bộ, trang bị thêm hành trang vững chắc 
giúp cán bộ tự tin hơn trong công tác bán hàng. 

Vietcombank Vĩnh Phúc:
Đại hội Công đoàn cơ 
sở khóa V nhiệm kỳ 
2019 - 2024

Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Nguyễn Văn Thông

Bài: Trịnh Thùy Linh

Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Nguyễn Văn Thông

SÁNG NGÀY 12/05/2019, VIETCOMBANK VĨNH PHÚC 
ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
(CĐCS) KHÓA V NHIỆM KỲ 2019 - 2024. 

Xuyên, Phòng Dịch vụ khách hàng và PGD Hà 
Tiên - PGD Vĩnh Yên; nghe các ý kiến đóng góp 
quý báu của đ/c Hoàng Duy Chinh - Trưởng đại 
diện công đoàn ngân hàng Việt Nam tại Vĩnh 
Phúc và đ/c Trần Phúc Cường - Phó Chủ tịch 
thường trực Công đoàn Vietcombank.

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Trần Văn Cúc - Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc 
đánh giá rất cao vai trò của CĐCS, đồng thời 
mong muốn BCH CĐCS nhiệm kỳ tới sẽ phối 
hợp chặt chẽ hơn nữa với lãnh đạo các phòng 
ban để hoạt động công đoàn luôn gắn với thực 
hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, mục tiêu đảm 
bảo đời sống, cải thiện các điều kiện cả về vật 
chất lẫn tinh thần cho người lao động. Bên cạnh 
đó, mỗi đoàn viên công đoàn phải tự nâng cao 
ý thức trách nhiệm, luôn đồng lòng sát cánh để 
tạo sự gắn kết và sức mạnh tập thể. Công đoàn 
cũng cần chủ động, độc lập với công tác chuyên 
môn hơn nữa để xây dựng các chương trình thi 
đua nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc của đoàn 
viên công đoàn, sớm hoàn thành mục tiêu kinh 
doanh.

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 07 
đoàn viên công đoàn ưu tú tham gia vào BCH 
CĐCS nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phát biểu nhận 
nhiệm vụ, thay mặt BCH CĐCS nhiệm kỳ 2019 - 
2024, đ/c Đỗ Minh Phượng - Phó Giám đốc Chi 
nhánh khẳng định, BCH CĐCS nhiệm kỳ 2019 - 
2024 nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo 
của Ban Giám đốc và sẽ sớm đưa vào nghị quyết 
Đại hội để triển khai cụ thể. BCH hứa sẽ phấn 
đấu để 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, trên 80% cán bộ công đoàn đạt 
danh hiệu “Cán bộ công đoàn xuất sắc”, CĐCS 
Vietcombank Vĩnh Phúc giữ vững danh hiệu 
“Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” trong 
suốt nhiệm kỳ.

Ban Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các đoàn viên công đoàn ưu tú được bầu vào 
BCH CĐCS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Vietcombank Vĩnh Phúc 
nhận Bằng khen 
của Bộ Công an 

đ/c Thượng tá Khổng Văn Kết – Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng An ninh 
Kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Phúc trao bằng khen cho Vietcombank Vĩnh Phúc (đ/c 

Trần Văn Cúc – Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc (bên phải) nhận bằng khen)

Hội thảo nghiệp vụ tín dụng 
Vietcombank Vĩnh Phúc

Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Trưởng đại diện công đoàn Ngân hàng 
Việt Nam tại Vĩnh Phúc phát biểu tại Đại hội
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NHỊP SỐNG

Trước đó, chương trình khuyến mại “Quẹt thẻ nội 
địa, nhận quà đẳng cấp” được Vietcombank triển 
khai từ ngày 01/11/2018 đến ngày 15/12/2018, 
áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ghi nợ nội địa 

(bao gồm cả thẻ ghi nợ đồng thương hiệu). Chiều ngày 
10/01/2019, tại Trụ sở chính, Vietcombank đã tổ chức 
Lễ Quay thưởng và xác định được 01 khách hàng may 
mắn trúng Giải Đặc biệt.

Tại lễ Trao giải, khách hàng Nguyễn Thị Kim Loan 
chia sẻ, chị đã sử dụng Thẻ của Vietcombank 5 năm 
nay cùng các dịch vụ khác và nhận thấy các dịch vụ 
ngân hàng cũng như dịch vụ Thẻ của Vietcombank 
rất tiện ích, thuận lợi cho công việc. Chị mong muốn 
Vietcombank sẽ ngày càng có nhiều dịch vụ tiện ích hơn 
nữa phục vụ khách hàng. Chị và người thân sẽ tiếp tục 
sử dụng Thẻ của Vietcombank cùng các dịch vụ khác với 
sự hài lòng gắn bó suốt thời gian qua.

VIETCOMBANK
trao thưởng ô tô Honda Civic 
cho khách hàng
NGÀY 22/05/2019, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK 
ĐÃ LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ TRAO THƯỞNG GIẢI 
ĐẶC BIỆT – 01 XE Ô TÔ HONDA CIVIC TRỊ GIÁ 893 
TRIỆU ĐỒNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH “QUẸT THẺ NỘI 
ĐỊA, NHẬN QUÀ ĐẲNG CẤP” CHO BÀ NGUYỄN THỊ 
KIM LOAN - KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG THẺ NỘI ĐỊA 
CỦA VIETCOMBANK PHÁT HÀNH.

Đại diện Vietcombank trao giải Đặc biệt cho khách hàng may mắn giành 
giải của Chương trình “Quẹt thẻ nội địa, nhận quà đẳng cấp”.

Theo thể lệ chương trình, các Đoàn viên được chọn 
chia làm 3 đội chơi, trải qua 4 phần thi với hơn 
60 câu hỏi bao quát toàn bộ các mảng nghiệp vụ, 
dịch vụ ngân hàng qua các tình huống, tiểu phẩm, 

trò chơi. Các đội chơi đã đem đến cho các cổ động viên 
những giây phút vui vẻ, hài hước khi chơi trò chơi thể 
lực, và bầu không khí căng thẳng, hồi hộp khi sử dụng 
ngôi sao hy vọng, cạnh tranh, “cướp” của nhau từng 
điểm số cho phần thi cuối.

Cuộc thi thành công tốt đẹp và nhận được nhiều sự 
khen ngợi, đánh giá cao từ Chi uỷ, Ban Giám đốc, hứa 
hẹn sẽ có thêm nhiều chương trình chất lượng hơn 
đến từ Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Vietcombank Hà 
Thành trong thời gian tới.

Gameshow
“Ngôi sao sản phẩm dịch 
vụ 2019” - Vietcombank 
Hà Thành  
NGÀY 20/04/2019, BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN 
CƠ SỞ VIETCOMBANK HÀ THÀNH ĐÃ TỔ CHỨC 
GAMESHOW “NGÔI SAO SẢN PHẨM DỊCH VỤ 
2019” NHẰM TẠO SÂN CHƠI BỔ ÍCH CHO TOÀN 
THỂ CBNV CHI NHÁNH CÙNG TÌM HIỂU, TỔNG 
HỢP VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ NGÂN 
HÀNG. 

Cuộc thi là dịp để CBNV hệ thống hóa kiến thức 
về luật Doanh nghiệp, Luật các TCTD, luật 
pháp liên quan đến hoạt động CTTC, quy trình 
và chính sách CTTC của Vietcombank Leasing 

nói riêng và Vietcombank nói chung… Thông qua 
cuộc thi, Ban lãnh đạo công ty cũng xác định được 
những cán bộ tiềm năng cho công tác đào tạo chuyên 
sâu.

Cuộc thi được chia thành 2 vòng thi. Vòng sơ kết 
diễn ra theo hình thức thi trắc nghiệm với đối tượng 
tham gia là toàn thể CBNV, từ đó, chọn ra 6 cán bộ có 
điểm số cao nhất, chia làm 3 đội thi vào vòng Chung 
kết. Trải qua 4 phần thi trong vòng Chung kết: Nhập 
môn, Hiểu ý đồng đội, Đuổi hình bắt chữ và vòng thi 
Ứng xử, đội thi của cán bộ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 
(Phòng Kế toán) và cán bộ Lê Thị Lệ Giang (Phòng 
Khách hàng 1) đã xuất sắc vượt qua 2 đội thi còn lại 
để giành giải Nhất. Ngoài ra, giải thưởng cá nhân có 
thành tích cao nhất ở vòng loại cũng đã được trao 
cho cán bộ Hà Thị Mỹ Duyên đến từ phòng Khách 
hàng 1.

Cuộc thi 
“THẠO NGHỀ LEASING” - 
VIETCOMBANK LEASING

Bài & Ảnh: Lệ Quyên - Thanh Nam

NGÀY 27/05/2019, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK 
LEASING, ĐOÀN THANH NIÊN CHI NHÁNH ĐÃ 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC THI “THẠO NGHỀ 
LEASING”. 

Các đội thi tham gia vòng Chung kết cuộc thi “Thạo nghề Leasing”  

Trước đó, ngày 09/01/2019, thương hiệu 
Vietcombank Priority đã chính thức ra mắt, 
cùng với đó là sản phẩm thẻ đặc quyền dành 
cho hội viên Priority của Vietcombank - thẻ 

Visa Signature cũng được giới thiệu tới công chúng 
với nhiều đặc quyền và tính năng vượt trội. 

Nhân dịp ra mắt, Chương trình khuyến mại dành 
cho thẻ Visa Signature đã chính thức được triển khai 
từ ngày 01/02 - 01/05/2019 với cơ cấu giải thưởng 
gồm: 01 giải Kim cương (01 xe Audi Q5) và 100 giải 
Vàng (100 vali Samsonite Octolite). Chương trình đã 
thu hút đông đảo khách hàng tham gia chi tiêu với 
tổng số Mã dự thưởng hợp lệ cho tới ngày chốt danh 
sách quay thưởng là 527.799 mã.

Lễ quay thưởng 

CHIỀU NGÀY 28/05/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC LỄ QUAY THƯỞNG 
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NHÂN DỊP RA 
MẮT THẺ VIETCOMBANK VISA SIGNATURE. 

Chương trình khuyến mại 
nhân dịp ra mắt thẻ Viet-
combank Visa Signature 

Ông Thomas William Tobin, Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank tham gia 
quay thưởng cùng các khách hàng
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Với ý thức dự phòng những rủi ro có thể xảy ra trong 
cuộc sống và đảm bảo toàn bộ khoản vay luôn được 
an tâm, chị T đã tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 

là sản phẩm Bảo An Tín Dụng để bảo vệ cho khoản vay 2 tỷ 
đồng từ năm 2015. Đến tháng 10/2018 và tháng 1/2019, chị 
T có thêm 2 khoản vay ngắn hạn lần lượt là 450 triệu và 500 
triệu tại Vietcombank và tham gia sản phẩm Bảo An Tín Dụng 
Ưu Việt để bảo vệ cho 2 khoản vay này. Ngoài ra, chị T đã tham 
gia thêm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tích lũy là Bảo An Toàn 
Gia cùng 6 sản phẩm bổ trợ liên quan đến hỗ trợ y tế do tai 
nạn, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ đóng phí bệnh hiểm 
nghèo cho trẻ em, bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ 
vĩnh viễn do tai nạn.

Ngày 17/1/2019, chị T không may qua đời do tai nạn giao 
thông, để lại ba con thơ. Với những hợp đồng bảo hiểm chị T 
đã tham gia, VCLI đã thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay hơn 2,1 tỷ 
đồng của chị, đồng thời người thân của chị còn nhận số tiền 
hơn 500 triệu đồng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tích lũy. 

Từ 1/4-30/6/2019, Công ty Bảo 
hiểm nhân thọ Vietcombank 
- Cardif (VCLI) phối hợp cùng 

Vietcombank triển khai chương trình 
khuyến mại hấp dẫn “Thay lời muốn 
nói, trao tặng yêu thương”. Theo đó, 
những khách hàng tham gia mới sản 
phẩm bảo hiểm tích lũy sẽ có cơ hội 
nhận được hàng ngàn quà tặng hấp 
dẫn có giá trị, đặc biệt là Robot hút bụi, 
trị giá gần 5 triệu VNĐ.

VIETCOMBANK-CARDIF
Chi trả 2,7 tỷ đồng quyền 
lợi bảo hiểm cho khách 
hàng

NGÀY 17/5/2019, CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN 
THỌ VIETCOMBANK-CARDIF (VCLI) ĐÃ TIẾN HÀNH 
CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GẦN 2,7 TỶ ĐỒNG 
CHO GIA ĐÌNH KHÁCH HÀNG N.T.T.T, LÀ KHÁCH 
HÀNG VAY VỐN KINH DOANH TẠI PGD ĐỨC PHỔ, 
VIETCOMBANK QUẢNG NGÃI. 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “THAY LỜI MUỐN NÓI, TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG”
CƠ CẤU QUÀ TẶNG:

Chi tiết xin liên hệ điểm giao dịch Vietcombank gần nhất hoặc số hotline của VCLI 
024.3974.9988 và Trung tâm Hỗ trợ khách hàng 24/7 của Vietcombank 1900 54 54 13 
để được tư vấn, hỗ trợ.

Mức phí bảo hiểm quy năm tương 
ứng của một hợp đồng hợp lệ (VND) Quà tặng

Từ trên 200 triệu Robot hút bụi trị giá 4.700.000 VNĐ

Từ 150 triệu - dưới 200 triệu Nồi chiên không dầu trị giá 3.000.000 VNĐ

Từ 100 - dưới 150 triệu Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 1.000.000 VNĐ

Từ 50 - dưới 100 triệu Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VNĐ 

Từ 25 - dưới 50 triệu Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VNĐ

Tới dự lễ khánh thành có đại diện lãnh đạo 
Đảng ủy, UBND, HĐND xã Cẩm Chế, các thầy 
cô giáo, các em học sinh Trường THCS Cẩm 
Chế, đại diện Vietcombank, Vietcombank Hải 

Dương cùng đại diện lãnh đạo một số phòng/ban 
TSC.

Công trình Trường THCS Cẩm Chế do 
Vietcombank tài trợ xây dựng với quy mô 2 tầng, 
tổng diện tích sàn 400m2, gồm 4 phòng học cùng 
hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống phòng cháy 
chữa cháy và phòng vệ sinh khép kín, hạng mục 
sân vườn được bố trí hài hòa, phù hợp.

Tại sự kiện, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, 
UB MTTQ xã và cán bộ, nhân dân xã Cẩm Chế, 
ông Đặng Văn Long - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 
HĐND xã Cẩm Chế bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến 
Vietcombank cùng các đơn vị đã hỗ trợ, đồng thời 
khẳng định lãnh đạo xã sẽ phối hợp sát sao cùng 
Trường THCS Cẩm Chế để có phương án bố trí phù 
hợp, sắp xếp khoa học, hợp lý các phòng học, bảo 

Lễ khánh thành & bàn giao công trình 
TRƯỜNG HỌC TẠI HẢI DƯƠNG DO 
VIETCOMBANK TÀI TRỢ 2 TỶ ĐỒNG

Bài & Ảnh: Hoàng Vân

CHIỀU NGÀY 16/5/2019, TẠI XÃ CẨM CHẾ, HUYỆN THANH 
HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG, VIETCOMBANK ĐÃ PHỐI HỢP 
VỚI ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BÀN 
GIAO CÔNG TRÌNH ASXH TRƯỜNG THCS CẨM CHẾ DO 
VIETCOMBANK TÀI TRỢ 2 TỶ ĐỒNG KINH PHÍ XÂY DỰNG.

quản và sử dụng tốt cơ sở vật chất hiện có để 
công trình được đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Cũng tại sự kiện, ông Lê Hoàng Tùng - 
Kế toán trưởng Vietcombank cho biết: Trong 
suốt chặng đường 56 năm thành lập và phát 
triển, bên cạnh việc duy trì tốt hoạt động kinh 
doanh,Vietcombank luôn dành sự quan tâm đặc 
biệt cùng tâm huyết đóng góp thiết thực cho 
công tác ASXH, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và 
giáo dục. Đối với tỉnh Hải Dương, Vietcombank 
đã tài trợ nhiều tỷ đồng để xây dựng và thực 
hiện các chương trình ASXH như xây dựng 
trường học, trạm y tế, tài trợ các thiết bị y tế, 
trang thiết bị trong học tập…

Vietcombank hy vọng rằng với cơ sở vật 
chất mới khang trang, hiện đại, thầy và trò 
Trường THCS Cẩm Chế sẽ tiếp tục phát huy và 
tô đẹp thêm truyền thống hiếu học của tỉnh Hải 
Dương.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã 
long trọng cắt băng khánh thành và thực hiện 
nghi thức mở biển công trình, đi tham quan 
các phòng học của trường và chia sẻ niềm vui 
chung với thầy, trò và phụ huynh học sinh.

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh 
thành công trình Trường THCS Cẩm Chế

NHỊP SỐNG
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Hưởng ứng chương trình, kế 
hoạch của Ban thường vụ 
Công đoàn các Khu công 

nghiệp tỉnh Hải Dương về việc tổ 
chức tháng công nhân năm 2019, 
tháng hành động về An toàn vệ 
sinh lao động và tổ chức “Ngày hội 
công nhân lần thứ 8” năm 2019, 

Sáng ngày 20/4/2019, tại xã Lương Phú, huyện 
Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Hội Cựu chiến binh 
huyện Giồng Trôm, Hội cựu chiến binh NHNN tỉnh 

Bến Tre và Vietcombank Bến Tre đã phối hợp tổ chức lễ 
bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội cho hộ gia đình cựu 
chiến binh Huỳnh Văn Đẹp thuộc hộ cận nghèo đang 
gặp khó khăn về nhà ở. Nhà nghĩa tình đồng đội do Hội 
cựu chiến binh NHNN vận động, Vietcombank Bến Tre 
tài trợ với giá trị 50 triệu đồng.

Ngày 15/4/2019, đại diện Ban Giám đốc và tập thể CBNV 
Vietcombank Tây Ninh tham gia Chương trình “Biên phòng 
- Ấm lòng dân Bản” mừng Tết Chol Chnam Thmay năm 

2019 tại Chùa Chàng Rục, ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện 
Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Chương trình do Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Tây Ninh tổ chức, với sự tham gia của hơn 340 đồng bào Khơ Me 
trên địa bàn, cùng khách mời là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, 
ban, ngành. Chương trình đã diễn ra trong không khí hết sức sôi 
nổi và đầm ấm. 

Với vai trò là nhà tài trợ chính, Vietcombank Tây Ninh đã trao 
tặng hơn 180 phần quà trị giá 140 triệu đồng. Đến với Chương 
trình, đồng bào Khơ Me được tham gia các trò chơi dân gian sôi 
động, được nhận những phần quà tặng, được thưởng thức bánh 
tét do chính lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh gói, được xem 
các tiết mục văn nghệ và cùng nhau dùng bữa cơm thân mật 
đầm ấm mừng ngày Tết đến.

Lễ bàn giao

Bài & Ảnh: Châu Diễm

Bài & Ảnh: Hoàng Vân

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Phương Uyên 

Vietcombank Tây Ninh đồng hành cùng
Chương trình “Biên phòng - 
Ấm lòng dân Bản”

Công đoàn Vietcombank Hải Dương tặng quà cho Công đoàn KCN tỉnh

ngày 21/4/2019, tại Lễ phát động tháng 
công nhân năm 2019, Công đoàn cơ 
sở Vietcombank Hải Dương đã trao 
tặng 20 suất quà (mỗi suất quà trị giá 
500.000đ) để chăm lo phúc lợi cho đoàn 
viên công đoàn tại Công đoàn KCN tỉnh 
Hải Dương. 

Bà Bùi Thị Nghĩa - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công 
đoàn Vietcombank Hải Dương (thứ 10 từ trái sang) 

trao quà tại chương trình

Giám đốc Vietcombank Tây Ninh trao quà cho đồng bào 
biên giới mừng Tết Chol Chnam Thmay

Nhà nghĩa tình đồng đội 
Vietcombank Bến Tre

Chiều ngày 24/4/2019, đại diện Vietcombank Phú 
Thọ đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình ông 
Quyền Văn Tuyển (khu 10, xã Bình Bộ, huyện 
Phù Ninh), là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 

bản thân ông bị nhiễm chất độc hóa học đang lâm bệnh 
nặng. Ông Văn Tiến Thành - Giám đốc chi nhánh đã trao 
tặng số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 
gia đình ông Tuyển.

Cùng ngày, tại Hội Trường UBND xã Bình Bộ, ông Văn 
Tiến Thành - Giám đốc Vietcombank Ph Thọ cũng đã 
trao tặng 50 triệu đồng cho quỹ Khuyến học xã Bình Bộ. 

Phát biếu tại sự kiện, ông Văn Tiến Thành mong 
muốn chính quyền địa phương cũng như Hội Khuyến 
học sẽ sử dụng tốt nguồn quỹ này cho việc khuyến học, 
khuyến tài, góp phần nâng cao chất lượng học tập và 
đưa công tác khuyến học, khuyến tài của xã ngày càng 
phát triển. 

Ông Lê Xuân Kết - Chủ tịch UBND xã thay mặt chính 
quyền địa phương và Hội Khuyến học xã chân thành 
cảm ơn lãnh đạo và CBNV Vietcombank Phú Thọ đã 
quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của xã. Trong thời gian 
tới, chính quyền địa phương rất mong muốn tiếp tục 
nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Vietcombank đối 
với công tác Khuyến học, khuyến tài cũng như công tác 
đền ơn đáp nghĩa của địa phương

Vietcombank Phú Thọ 
với công tác ASXH 
tại huyện Phù Ninh

Bài & Ảnh: Viết Bách

Đại diện Vietcombank Phú Thọ, Ông Văn Tiến Thành- Giám đốc chi nhánh ( bên phải)  
trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học xã Bình Bộ. 

Vietcombank Vĩnh Phúc thăm hỏi và tặng quà 
Mẹ Việt Nam Anh hùng Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Lê Thị Thu Trang

Thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sáng 
ngày 24/04/2019, Vietcombank Vĩnh Phúc 
đã tổ chức đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt 
Nam Anh hùng Lê Thị Thai - là người đã có 

nhiều hy sinh và cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mẹ Lê 
Thị Thai là mẹ Việt Nam Anh hùng được Chi nhánh 
Vietcombank Vĩnh Phúc xin nhận phụng dưỡng đến 
cuối đời.

Ông Đỗ Minh Phượng –  Phó Giám đốc Chi nhánh (ngoài cùng bên trái) 
trao quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Thai

NHỊP SỐNG
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Tham dự chương trình có bà Phùng Nguyễn 
Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn TSC; ông Lê Quang Vinh – Phó 
Tổng Giám đốc; bà Trương Lệ Hiền – 

Trưởng Ban Kiểm soát cùng BCH CĐ TSC, đại 
diện Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm và đại 
diện các tổ công đoàn. Đặc biệt là sự tham dự 
của gần 900 vận động viên nhí tranh tài ở nhiều 
cự li cùng các phụ huynh và người thân tham 
gia cổ vũ cho giải chạy “Let’s run 2019”.

Công đoàn Trụ sở chính Vietcombank tổ chức thành công giải chạy 

Let’s run 2019 nhân dịp 
Quốc tế thiếu nhi
SÁNG NGÀY 01/06/2019, TẠI PHỐ ĐI BỘ HỒ HOÀN KIẾM, THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐÃ DIỄN RA 
CHƯƠNG TRÌNH “NÀO MÌNH CÙNG CHẠY – LET’S RUN 2019” DÀNH RIÊNG CHO CÁC CHÁU 
THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG LÀ CON CỦA CBNV ĐANG CÔNG TÁC TẠI TRỤ SỞ CHÍNH (TSC) 
VIETCOMBANK. GIẢI CHẠY DO BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN (BCH CĐ) TSC TỔ CHỨC VỚI 
MONG MUỐN TẠO RA MỘT KHÔNG GIAN ĐỂ NHỮNG THÀNH VIÊN NHÍ CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH 
TSC VIETCOMBANK ĐƯỢC GẶP GỠ, GIAO LƯU, ĐƯỢC VUI CHƠI VÀ THAM GIA HOẠT ĐỘNG 
THỂ DỤC THỂ THAO ĐẦY Ý NGHĨA NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/06.

được nhiều thành tích nổi bật. Giải chạy Let’s run 
được BCH CĐ TSC xây dựng với mục đích tạo điều 
kiện để các con của cán bộ đoàn viên công đoàn 
TSC có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, đồng thời rèn 
luyện thêm tính kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn. 
Ban tổ chức hy vọng giải chạy lần này sẽ là một 
khởi đầu đáng nhớ cho một mùa Hè vui tươi, bổ 
ích đối với các cháu. 

Được tổ chức lần đầu vào năm 2018, đến nay, 
Giải chạy Let’s run là hoạt động thường niên được 
Công đoàn TSC Vietcombank tổ chức nhằm chào 
mừng ngày Quốc tế thiếu nhi. Giải chạy Let’s run 
2019 đã thu hút được sự tham gia đông đảo của 

Phát biểu khai mạc, bà Trần Hồng Nhung – 
Phó Trưởng phòng Văn phòng Công đoàn, Phó 
Chủ tịch thường trực Công đoàn TSC cho biết: 
Trong năm học vừa qua, các cháu thiếu nhi là 
con CBNV TSC Vietcombank đã có nhiều cố 
gắng trong học tập, chăm ngoan, học giỏi và đạt 

gần 900 vận động viên nhí cùng sự đồng hành 
của gần 500 phụ huynh đến từ các Tổ công đoàn 
tại Vietcombank TSC. 

Tham gia giải chạy Let’s run, các vận động 
viên nhí trải qua lộ trình di chuyển dài từ 300m 
đến 1.500m đối với từng lứa tuổi với 18 làn 
chạy. Kết quả, ban tổ chức đã trao 19 giải Nhất, 
17 giải Nhì và 18 giải Ba cho các vận động viên 
xuất sắc nhất.

Các vận động viên nhí tranh tài trên 
đường chạy tại cự li 1.500m

Bà Trần Hồng Nhung – Phó Trưởng phòng Văn Phòng Công đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Công 
đoàn TSC phát biểu khai mạc

Dàn hợp xướng do các cháu thiếu nhi là con CBNV TSC Vietcombank thể hiện

Đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank cùng các đại biểu tham dự Lễ khai 
mạc Giải chạy Let's run 2019

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
TSC Vietcombank (thứ tư từ phải sang) và ông Lê Quang Vinh, Phó Tổng 

Giám đốc (ngoài cùng bên trái) trao Huy chương vàng cho các vận động 
viên đã xuất sắc về Nhất trong các chặng đua

Bài & Ảnh: Đức Nam
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Sáng ngày 01/06/2019, Vietcombank Dung Quất 
đã phối hợp với Trung tâm  Y tế (TTYT) huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình 
thiện nguyện tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn 

cảnh khó khăn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế 
huyện với tổng giá trị quà tặng gần 25 triệu đồng. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đào Tố, Phó Giám 
đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Dung Quất cho 
biết: “Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietcombank 
Dung Quất thường xuyên quan tâm, chia sẻ trách nhiệm 
với cộng đồng bằng việc ủng hộ, tài trợ cho các công 
trình giáo dục, y tế, ASXH. Với những món quà ý nghĩa, 
Vietcombank Dung Quất  mong muốn mang đến cho các 
bệnh nhi có một Tết thiếu nhi 01/06 thật vui vẻ và đầm 
ấm. Đặc biệt là gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các 
bệnh nhi và mong các cháu sớm bình phục.

Phát biểu cảm ơn, ông Võ Hùng Viễn - Giám đốc 
TTYT huyện Bình Sơn bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đến 
sự quan tâm, chia sẻ của Vietcombank Dung Quất đối 
với các bệnh nhân. TTYT hy vọng trong thời gian tới 
Vietcombank Dung Quất sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ, 
hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Trung 
tâm. 

Vietcombank Dung Quất 
TẶNG QUÀ CHO 
BỆNH NHI  

Đại diện Vietcombank Dung Quất chụp hình lưu niệm cùng cán bộ TTYT 
huyện Bình Sơn

Bài & Ảnh: Nguyễn Quốc Đạt

Bài và ảnh: Hoàng Thị Vân

Bài: Nguyễn Huyền Trang - Ảnh: Tô Xuân Thăng  

Ngày 31/05/2019, UBND thành phố Nam Định 
đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động 
vì trẻ em năm 2019. Tại buổi lễ phát động, 
Vietcombank Nam Định đã ủng hộ Quỹ bảo trợ 

trẻ em tỉnh Nam Định 10 triệu đồng để trao quà cho 
các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của 9 huyện, thành 
phố. Cũng trong buổi lễ, Vietcombank Nam Định 
được UBND thành phố trao tặng bằng khen doanh 
nghiệp vì lợi ích cộng đồng. Đây là một phần thưởng 
có ý nghĩa thể hiện sự ghi nhận cho những nỗ lực của 
Vietcombank Nam Định trong việc chung tay sẻ chia 
những khó khăn của cộng đồng trong suốt thời gian 
qua.

Vietcombank Nam Định 
hưởng ứng Tháng 
hành động vì trẻ em 
năm 2019

Vietcombank Nam Định nhận bằng khen doanh nghiệp vì lợi ích cộng đồng do  
UBND thành phố trao tặng.

Ngày 01/6/2019, BCH Công đoàn và Đoàn thanh 
niên Vietcombank Hải Dương đã phối hợp tổ cuộc 
thi Kid’s Run 2019 cho toàn thể các cháu thiếu 
nhi là con của cán bộ Vietcombank Hải Dương. 

Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Vietcombank Hải 
Dương đã thu hút hơn 100 cháu thiếu nhi tham gia, 
được chia làm 3 lứa tuổi thi. Cuộc thi với ý nghĩa tuyên 
truyền, cổ động tinh thần thể dục thể thao tới toàn thể 
các cháu thiếu niên nhi đồng, thông qua các hoạt động 
thể chất lành mạnh, thiết thực, các cháu sẽ có cơ hội 
phát triển toàn diện, tăng cường sức khỏe thể chất, có 
thêm cơ hội học hỏi những kiến thức, kỹ năng ngoài 
sách vở, từ đó hoàn thiện nhân cách cá nhân. Kết quả 
chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 
giải Ba cho các cháu đoạt giải tại mỗi lứa tuổi. Ngoài ra, 
các cháu tham gia đều nhận được huy chương lưu niệm 
từ Ban tổ chức.

Ngày 29/05/2019, BCH Công đoàn cơ sở Vietcombank 
Hoàn Kiếm đã tổ chức chương trình thiện nguyện cho 
các bé có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện 
K – Tân Triều. 25 suất quà bằng tiền mặt với tổng trị 

giá 50 triệu đồng cho các cháu bé có hoàn cảnh khó khăn 
và 70 suất quà (bánh, kẹo, sữa) trị giá 7 triệu đồng cho các 
cháu còn lại đã được trao tặng.  

Vietcombank Hoàn Kiếm muốn đóng góp một phần vật 
chất nhằm ủng hộ gia đình các cháu bé đang điều trị nội trú 
tại khoa Nhi – Bệnh viện K Tân Triều, qua đó giúp các cháu 
vơi bớt nỗi đau bệnh tật và cảm nhận được tấm lòng sẻ chia 
của cộng đồng đối với các hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại 
buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo Bệnh viện K Tân Triều đã bày 
tỏ niềm cảm kích và hoan nghênh chương trình trao quà từ 
thiện do Vietcombank Hoàn Kiếm đã tâm huyết dành đến 
cho các bệnh nhi nghèo, góp phần tăng thêm động lực để 
các em cùng gia đình tiếp tục phối hợp tốt với các y, bác sĩ 
trong quá trình điều trị, sớm ổn định sức khỏe và hòa nhập 
với cuộc sống. 

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC CUỘC THI KID’S RUN 2019

 Các cháu thiếu nhi tham dự cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng Ban 
giám đốc và BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên

VIETCOMBANK HOÀN KIẾM
THIỆN NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN K TÂN TRIỀU 

BCH Công đoàn cơ sở Chi nhánh Vietcombank Hoàn Kiếm trao 
tặng quà cho các bệnh nhi

NHỊP SỐNG
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Ngày 28/05/2019, đại diện Vietcombank 
Đồng Tháp ông Phan Duy Phúc, Giám đốc 
Vietcombank Đồng Tháp đã tặng xe cứu 
thương trị giá 725 triệu đồng cho Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Đây là món quà chứa 
đựng tình cảm và trách nhiệm của lãnh đạo, CBNV 
Vietcombank Đồng Tháp đối với sự nghiệp chăm sóc 
sức khỏe người dân tại địa phương.

Đại diện đơn vị nhận tài trợ, bác sỹ Trần Quang 
Vinh – Giám đốc Bệnh viện đa khu vực Hồng Ngự cho 
biết việc tài trợ xe vận chuyển chuyên dụng cho bệnh 
viện là việc làm ý nghĩa, thiết thực giúp bệnh viện 
giảm bớt những khó khăn trong vận chuyển người 
bệnh. Nhân dịp này, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu 
vực Hồng Ngự đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể 
CBNV Vietcombank Đồng Tháp, đồng thời cam kết sẽ 
quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, luôn 
giữ gìn bảo dưỡng tốt để xe được sử dụng lâu bền.

Gia đình bà Lê Duy Diễm là một trong những hộ 
nghèo của xã, có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, 
một mình bà là trụ cột kinh tế của gia đình, nuôi 
2 con nhỏ, con trai lớn bị khuyết tật về khả năng 

nghe nói và nhận thức ở cấp độ nặng nên không thể đến 
trường. Căn nhà bà Diễm đang ở là nhà tạm đã bị đổ 
sập sau trận mưa bão. Bà Diễm không có khả năng xây 
dựng lại căn nhà che mưa che nắng nên phải về sống 
tạm trong căn nhà của ba mẹ ruột. Vietcombank Tiền 
Giang đã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để xây dựng căn 
nhà tổng kinh phí 75 triệu đồng trên diện tích 55m2 của 
ba mẹ cho. 

VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP
TẶNG XE CỨU THƯƠNG 
CHO BỆNH VIỆN 

Vietcombank Đồng Tháp trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện đa khoa khu vực 
Hồng Ngự - ông Phan Duy Phúc (bên trái) - Giám đốc chi nhánh trao bảng tượng 

trưng và chìa khóa xe cho ông Trần Quang Vinh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa 
khu vực Hồng Ngự

 Bài: Dương Hồng Rạng - Ảnh: Nguyễn Văn Líl

 Bài: Lê Công Chuẩn Bài & Ảnh: Phòng kế toán

Vietcombank 
trao tặng nhà tình thương 
cho gia đình hộ nghèo

Bà Nguyễn Thị Tuyết – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Tiền Giang (phải) 
trao biển biểu trưng cho gia đình bà Lê Duy Diễm

SÁNG NGÀY 25/05/2019, VIETCONBANK TIỀN 
GIANG ĐÃ PHỐI HỢP CÙNG UBND XÃ SONG BÌNH 
TỔ CHỨC BÀN GIAO CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO 
GIA ĐÌNH BÀ LÊ DUY DIỄM TẠI ẤP BÌNH HOÀ A, XÃ 
SONG BÌNH, HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG.

Chương trình được tổ chức tại xã Thanh 
Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 
Dương, quê hương và cũng là nơi đặt 
Nhà tưởng niệm đ/c Nguyễn Lương 

Bằng, để tưởng nhớ công ơn của ông, đồng thời 
thể hiện sự tôn kính và tự hào của thế hệ trẻ 
ngành ngân hàng. Bên cạnh hoạt động về nguồn 
đầy ý nghĩa này, chương trình đã tặng 30 suất 
học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó 
tại xã Thanh Tùng; Đoàn thanh niên 4 đơn vị đã 
tổ chức chương trình Giao lưu thể thao và Giao 
lưu văn nghệ sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn 
kết của các đơn vị. 

Đ/c Nguyễn Lương Bằng sinh tại thôn Đông, 
xã Thanh Tùng, trong một gia đình nghèo có 
truyền thống yêu nước. Hơn nửa thế kỷ hoạt 
động cách mạng, dù ở cương vị nào, với tinh 
thần, ý chí cao cả, đạo đức trong sáng, đ/c 

Vietcombank Thái Nguyên với
“Hành trình về xứ Đông 2019”  

NHÂN 115 NĂM NGÀY SINH CỦA Đ/C NGUYỄN LƯƠNG BẰNG - CỐ PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC, 
CỐ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẦU TIÊN CỦA NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM (NAY LÀ NHNN 
VIỆT NAM), VỪA QUAY ĐOÀN THANH NIÊN 4 ĐƠN VỊ GỒM VIETCOMBANK THÁI NGUYÊN, 
VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG, NHNN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ NHNN TỈNH THÁI NGUYÊN ĐÃ 
PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “HÀNH TRÌNH VỀ XỨ ĐÔNG NĂM 2019”. 

Nguyễn Lương Bằng cũng luôn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, được coi là Người Anh Cả kính 
mến của các thế hệ cán bộ ngân hàng.

Chương trình là cơ hội để đoàn viên thanh 
niên các đơn vị học tập, tìm hiểu về thân thế và 
sự nghiệp của đ/c Nguyễn Lương Bằng, từ đó 
vun đắp thêm lòng tự hào và nâng cao tinh thần 
trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người 
cán bộ ngân hàng. “Hành trình về xứ Đông” là 
một hành trình thực sự ý nghĩa đối với thế hệ 
trẻ, bởi chương trình không chỉ giúp đoàn viên, 
thanh niên các đơn vị được học hỏi về một tấm 
gương sáng, mà còn là cầu nối để thế hệ trẻ 
các đơn vị cùng nhau chung tay thực hiện hoạt 
động ASXH có ý nghĩa đối với mảnh đất quê 
hương của cố Tổng Giám đốc đầu tiên của Ngân 
hàng quốc gia Việt Nam. 

NHỊP SỐNG

Đoàn thanh niên 04 đơn vị và đại biểu chụp 
ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí 

Nguyễn Lương Bằng
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NHỮNG NGÀY THÁNG NĂM LỊCH SỬ, CÁC CHI 
NHÁNH VIETCOMBANK KHẮP HỆ THỐNG ĐÃ 
TỔ CHỨC NHIỀU CHUYẾN ĐI VỀ NGUỒN Ý 
NGHĨA, THĂM LẠI NHỮNG ĐỊA DANH HUYỀN 
THOẠI, CÙNG NHAU ÔN LẠI NHỮNG KHÓ 
KHĂN, HY SINH VÀ TƯỞNG NHỚ, GHI TẠC 
CÔNG ƠN NHỮNG THẾ HỆ ĐI TRƯỚC. CHUNG 
NIỀM TIN TỔNG HỢP NHỮNG CHUYẾN ĐI Ý 
NGHĨA ĐÓ.

Về thăm 
NHỮNG VÙNG 
ĐẤT HUYỀN 
THOẠI

 18-19/5/2019

Chặng đường từ Hà Nội tới khu di tích lịch sử 
Pác Bó - Cao Bằng dài gần 400km quả là một 
thử thách không đơn giản đối với 13 nữ Đảng 

viên trẻ thuộc Chi bộ 7. Điểm dừng chân đầu tiên 
của đoàn là khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó với 
những địa chỉ đỏ ghi dấu bước trưởng thành của 
cách mạng Việt Nam như nhà tưởng niệm Bác Hồ, 
hang Cốc Bó, núi Các Mác, suối Lê Nin. 

Cùng nhau ôn lại những tháng ngày đầy khó 
khăn, gian khổ của cách mạng Việt Nam, chúng 
tôi càng khâm phục sự giản dị, khiêm nhường, 
kiên định vượt qua nghịch cảnh của Người. Tiếp 
tục chuyến hành trình, đoàn tham quan Thác Bản 
Giốc, một thắng cảnh hùng vĩ của tỉnh Cao Bằng. 
Hành trình về Cao Bằng thực sự là hoạt động bổ ích, 
đem đến cho các cán bộ, Đảng viên của Chi bộ 7 
cơ hội hiểu thêm một cách trực quan về lịch sử Việt 
Nam, từ đó hun đúc lòng yêu nước, tinh thần và ý 
chí cách mạng trong thời đại mới. Càng tìm, càng 
hiểu, chúng tôi lại càng thêm khâm phục và tự hào 
trước tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, càng thêm quyết tâm kế thừa xứng đáng 
những di sản tinh thần mà Người để lại, để đúng là 
“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”.

 Bài & Ảnh: Phạm Thị Thu Nga 

Vietcombank Sở giao dịch Vietcombank Nam Sài Gòn

 13 - 15/04/2019

Đảng bộ Vietcombank Nam Sài Gòn đã tổ chức 
chuyến đi về nguồn theo dấu chân Bác đến 
vùng Đông Bắc, nơi có Pác Bó linh thiêng lịch 

sử, căn cứ địa giàu truyền thống cách mạng của dân 
tộc với sự tham gia của đông đảo các đ/c đảng viên.

Pác Bó đón chúng tôi vào một ngày cuối Xuân 
dịu mát với cơn mưa bay nhè nhẹ. Đoàn đến dâng 
hương tưởng nhớ Bác tại đền thờ Người được xây 
dựng tại vị trí trung tâm vùng đất linh thiêng Pác Bó. 
Cách đền thờ Bác không xa là cột Km 0 của tuyến 
đường Hồ Chí Minh huyền thoại, từ đầu nguồn Pác 
Bó đến đất mũi Cà Mau.  

Ngang qua suối Lênin, núi Các Mác, chúng tôi 
tới thăm hang Cốc Bó, nơi Bác đã ở và làm việc, càng 
thêm cảm phục và kính yêu Người. Pác Bó hôm nay 
bình yên, trong trẻo. Đến với khu di tích, đoàn chúng 
tôi như sống lại với những năm tháng khó khăn mà 
hào hùng của cách mạng Việt Nam những năm đầu 
phôi thai và càng thấm nhuần hơn về tư tưởng đạo 
đức Hồ Chí Minh.

Cũng trong hành trình, đoàn đã ghé thăm hồ 
Ba Bể (Bắc Kạn) - hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam – 

được biết tới 3 nhánh của dòng sông Năng cung cấp 
nước cho hồ là Pé Lầm, Pé Lèng, Pé Lù; được thăm 
Ao Tiên, đi qua đảo Bà Góa trong lòng hồ. Chúng tôi 
đã có buổi giao lưu văn hóa với những chàng trai, cô 
gái Tày trẻ tuổi; được nghe điệu hát Then, đàn Tính 
cũng như mang một chút văn hóa Vietcombank 
Nam Sài Gòn giới thiệu với đồng bào nơi miền sơn 
cước. Thăm thác Bản Giốc, ranh giới tự nhiên giữa 
Việt Nam và Trung Quốc, thắng cảnh được đánh giá 
là một trong 20 thác nước đẹp nhất trên thế giới. 
Thăm động Ngườm Ngao dài hơn 2km, hệ thống 
nhũ đá và măng đá trong động đã tạo nên những 
khung cảnh thật sinh động, là món quà vô giá mà 
thiên nhiên ban tặng cho Cao Bằng. 

Rời vùng Đông Bắc, chúng tôi trở lại TP. HCM - 
thành phố mang tên Bác, với lòng quyết tâm sâu 
sắc, thầm hứa sẽ noi theo tấm gương của Người, 
tiếp tục cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp dựng xây 
đất nước, cố gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ kinh doanh được giao, phát 
triển chi nhánh ngày càng lớn mạnh.

 Bài & Ảnh: Bùi Thị Anh Đào

Đảng bộ VCB NSG chụp ảnh lưu niệm tại cột 
Km 0 đường Hồ Chí Minh

NHỊP SỐNG
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Trong hành trình về nguồn ý nghĩa, Đoàn đã tổ chức lễ 
dâng hương và tham quan di tích lịch sử Nhà ngục Kon 
Tum (tỉnh Kon Tum).

Ngục Kon Tum chính là nơi giam cầm những tù chính trị 
trong Cao trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) bị 
thực dân Pháp bắt giam và đày ải. Gần một nửa trong hơn 500 
lượt tù chính trị đã nằm lại mảnh đất này. Sự hà khắc, dã man 
tàn bạo của kẻ thù chỉ có thể giam cầm, đày đọa được thể xác 
chứ không thể dập tắt, giết chết ý chí cách mạng của những 
người cộng sản. 

Chuyến đi về nguồn của Đảng bộ Vietcombank Hải 
Dương thật sự ý nghĩa, là dịp để mỗi cán bộ, Đảng viên tri 
ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. 
Mỗi chúng tôi đều tự hứa với bản thân sẽ cố gắng tu rèn đạo 
đức và trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng 
lợi nhiệm vụ, xứng đáng với sự hy sinh của các chiến sỹ Cách 
mạng vì sự sinh tồn của Tổ quốc và dân tộc.

 Bài & Ảnh: Hoàng Vân

 11-12/05/2019

Tham gia hành trình về vùng đất thiêng Côn Đảo (Bà 
Rịa - Vũng Tàu) là toàn thể 65 Đảng viên thuộc Đảng bộ 
Vietcombank Thành Công. Chuyến đi tuy ngắn nhưng 

đã đọng lại nhiều cảm xúc, ý nghĩa trong lòng mỗi người 
tham gia.

Điểm tham quan đầu tiên là hệ thống các nhà tù Côn Đảo, 
những “địa ngục trần gian” được xây dựng từ thời Pháp thuộc. 
Với cách dẫn dắt lôi cuốn của đ/c thuyết minh viên, các thành 
viên trong đoàn thực sự cảm động khi nghe kể về tấm gương 
kiên trung, bất khuất của chị Võ Thị Sáu và nhiều chiến sĩ cách 
mạng anh hùng.  

Tiếp đó, đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, 
viếng mộ chị Võ Thị Sáu, mộ đ/c Lê Hồng Phong, đ/c Nguyễn 
An Ninh và nhiều anh hùng liệt sỹ khác. Buổi dâng hương 
diễn ra trong bầu không khí lặng lẽ, trầm mặc, với tấm lòng 
thành kính và trân trọng của những người con thế hệ sau 
dành cho những người đi trước.

 Bài: Đinh Hồng Hạnh - Ảnh: Nguyễn Ngọc Thức

Vietcombank Hải Dương Vietcombank Thành Công

Đoàn chụp lưu niệm trước tượng đài Nhà ngục Kon Tum - tỉnh Kon Tum

Thăm nhà tù Phú Hải 

Vietcombank Bình Dương  20/4/2019

Hành trình về nguồn tại khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi do Chi bộ 
3 trực thuộc Đảng bộ Vietcombank Bình Dương tổ chức cùng sự 
tham gia của các đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn 3.

Tại đây, Đoàn viếng và thắp hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến 
Dược - nơi lưu danh hơn 44.000 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh 
cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, được nghe thuyết minh 
về những chiến công hiển hách của ông cha ta và xúc động khi được 
chạm tay vào những tấm bia khắc tên của từng chiến sỹ đã ngã xuống 
vì độc lập tự do của đất nước. Đoàn cũng tham quan tìm hiểu lịch sử 
hình thành và hoạt động của địa đạo - một công trình độc đáo thể hiện 
ý chí kiên cường, trí thông minh và là niềm tự hào của người dân Củ Chi.

Trước đó Vietcombank Bình Dương cùng đại diện Cấp ủy Chi bộ 3 
cũng đã tổ chức thăm và tặng quà 02 mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa 
bàn TX Bến Cát. Bên cạnh mức trợ cấp định kỳ hàng quý, Chi bộ 3 cũng 
đã tặng thêm 1 phần quà và kính chúc 02 Mẹ sức khỏe, sống vui cùng 
con cháu.

 Bài: Nguyễn Minh Tới - Ảnh: Trần Trọng Bình

Đoàn tham quan các di tích lịch sử tại địa đạo Củ Chi

Ngày hội là dịp giúp các doanh nghiệp tìm 
kiếm nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn 
nhân lực khối kinh tế - tài chính ngân hàng. 
Đây còn là dịp để các ngân hàng, doanh 

nghiệp giới thiệu thông tin, hướng phát triển, nhu 
cầu tuyển dụng đến sinh viên, tạo môi trường giao 
lưu, trao đổi thông tin giữa sinh viên, cựu sinh 
viên với các ngân hàng, doanh nghiệp.

Tại gian hàng giới thiệu sản phẩm dịch vụ, 
các bạn sinh viên tham gia ngày hội được cán bộ 
Vietcombank trực tiếp tư vấn nộp hồ sơ tuyển 
dụng, phỏng vấn thử và tham gia nhiều trò chơi 
vui nhộn do Vietcombank tổ chức.

Chương trình “Ngân hàng Bến Tre tiếp sức đến 
Trường năm 2019” hỗ trợ tặng tập cho học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với số 
lượng 68.000 quyển (tương đương 3.404 suất, 

mỗi suất 20 quyển), kinh phí từ nguồn đóng góp, ủng hộ 
của CBNV ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Dịp này, 
tập thể CBNV Vietcombank Bến Tre đã đóng góp ủng hộ 
chương trình với số tiền 7.5 triệu đồng, 100% cán bộ 
đoàn viên Chi đoàn CN tham gia đóng góp. 

Qua 11 năm thực hiện, Chương trình “tiếp sức đến 
trường” của ngành Ngân hàng Bến Tre đã tặng gần 
600.000 quyển tập cho học sinh nghèo khắp các địa 
phương trên địa bàn tỉnh. 

VIETCOMBANK THỦ ĐỨC 
CHÀO ĐÓN NHÂN TÀI TẠI 

“NGÀY HỘI VIỆC LÀM 
LẦN THỨ 12” NĂM 2019
NGÀY 25/5 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, 
VIETCOMBANK THỦ ĐỨC THAM DỰ NGÀY HỘI 
VIỆC LÀM ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ 
MINH LẦN THỨ 12 NĂM 2019 VỚI TƯ CÁCH 
ĐƠN VỊ ĐỒNG TÀI TRỢ.

NGÂN HÀNG BẾN TRE
Tiếp sức đến 
trường năm 2019
SÁNG NGÀY 24/5/2019, TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC 
QUỚI THÀNH (HUYỆN CHÂU THÀNH), TRƯỜNG 
TIỂU HỌC BẢO THUẬN, TRƯỜNG TIỂU HỌC 
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (HUYỆN BA TRI), TỈNH BẾN 
TRE ĐÃ DIỄN RA LỄ TỔNG KẾT VÀ PHÁT THƯỞNG 
NĂM HỌC 2018 – 2019. DỊP NÀY VIETCOMBANK 
BẾN TRE - ĐẠI DIỆN NGÀNH NGÂN HÀNG TỈNH ĐÃ 
ĐẾN THAM DỰ VÀ TRAO TẶNG 2.600 QUYỂN TẬP 
CHO CÁC HỌC SINH CÓ HÀNH CẢNH KHÓ KHĂN 
CỦA CÁC TRƯỜNG.  

Bài & Ảnh: Châu Diễm

Ông Hồ Thanh Công – Đại diện Chi đoàn Vietcombank Bến Tre (ngoài cùng 
bên phải) tặng tập học sinh cho các em học sinh Trường Tiểu học Quới Thành, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

NHỊP SỐNG
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Chung NIỀM TIN xin gửi tới độc giả bài 
viết 2 kỳ (được đăng trên ấn phẩm số 
309 và 310) về một số RRHĐ nổi bật 
2018 và xu hướng 2019 của tác giả Triệu 

Hải Âu. 

1. Rủi ro tấn công an ninh mạng 
(Cyber Risk)

Năm 2018, mối đe dọa an toàn mạng tiếp 
tục xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn cầu, cả 

so với mức trung bình của khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương và hơn 
3% so với mức trung bình toàn 
cầu.

Theo Trung tâm Giám sát An 
toàn Không gian Mạng Quốc gia, 
có khoảng 10.220 cuộc tấn công 
mạng vào các hệ thống thông tin 
tại Việt Nam năm 2018, giảm 10% 
so với năm 2017. Đáng chú ý là các 
cuộc tấn công có chủ đích (APT) 
quy mô lớn tháng 7/2018, tin tặc 
đã tìm hiểu kỹ về đối tượng tấn 
công và thực hiện các thủ thuật lừa 
đảo kết hợp với các biện pháp kỹ 
thuật cao để đánh cắp thông tin/
dữ liệu quan trọng của hệ thống 
thông tin ngân hàng và tổ chức chủ quản hệ thống 
thông tin hạ tầng quan trọng quốc gia.

Riêng trong ngành tài chính ngân hàng, tại Việt 
Nam, năm 2018 ghi nhận 02 sự cố ngân hàng bị tin 
tặc tấn công và kiểm soát: một ngân hàng bị tin tặc 
tấn công hệ thống và chiếm quyền kiểm soát một 
máy chủ và một sub-domain, từ đó giả mạo ngân 
hàng gửi email cho khách hàng; một ngân hàng bị 
tin tặc tấn công de-face website và đăng tin rao bán 
thông tin dữ liệu của hơn 275.000 khách hàng.

Trên thế giới, một số sự cố nổi bật được ghi 
nhận như Ngân hàng Cosmos (Ấn Độ) bị tin tặc tấn 
công bằng Malware và thâm nhập vào hệ thống 

MỘT SỐ RỦI RO HOẠT ĐỘNG 
NỔI BẬT NĂM 2018 
VÀ XU HƯỚNG NĂM 2019 (Kỳ 1)

Bài: Triệu Hải Âu 

NHỮNG NHẬN ĐỊNH VỀ MỘT SỐ RỦI RO HOẠT ĐỘNG (RRHĐ) NỔI BẬT DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC 
ĐƯA RA TRÊN CƠ SỞ THÔNG TIN TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH RRHĐ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC 
TẾ NĂM 2018, CÁC BÀI BÁO PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU HƯỚNG RRHĐ NĂM 2019 CỦA 
MỘT SỐ TỔ CHỨC, TẠP CHÍ UY TÍN VỀ RỦI RO. ĐỂ CÓ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM 
THIỂU NHỮNG RRHĐ NÀY, ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ 
ĐƠN VỊ HỖ TRỢ (PHÒNG TUYẾN QUẢN LÝ RỦI RO ĐẦU TIÊN VÀ QUAN TRỌNG NHẤT) 
HIỂU RÕ VỀ NHỮNG RRHĐ NÀY VÀ XU HƯỚNG RỦI RO TRONG THỜI GIAN TỚI.

về tần suất, quy mô và mức độ phức tạp. Đáng 
chú ý, Việt Nam thường xuyên nằm trong top 
3 quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất (theo 
số liệu của Kaspersky Security Network). Theo 
khảo sát của Cisco, các doanh nghiệp Việt Nam 
cũng nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nhiều 
nhất từ các cuộc tấn công mạng trong khu vực 
Đông Nam Á, với việc 33% các doanh nghiệp 
được khảo sát cho biết mỗi cuộc tấn công mạng 
gây tổn thất đến hơn 10 triệu USD, cao hơn 5% 

chuyển mạch ATM, thực hiện rút thành công 
13,4 triệu USD từ các cây ATM tại 29 quốc gia; 
02 NHTM lớn của Thái Lan bị tin tặc tấn công và 
đánh cắp thông tin của khoảng 123.000 khách 
hàng. Ngay đầu năm 2019, Ngân hàng Valletta 
(Malta) cũng bị tin tặc tấn công vào hệ thống và 
thực hiện chuyển thành công 13 triệu EUR tới 
các tài khoản ở 4 nước khác.

Theo công ty giải pháp an toàn mạng 
Infradata, 5 mối nguy cơ đe dọa an toàn 
mạng hàng đầu năm 2019 bao gồm:

1 Tấn công chuỗi cung ứng khi cập nhật phần 
mềm: Mã độc được cài vào gói phần mềm 

hợp pháp tại vị trí phân phối thông thường, có 
thể xảy ra trong quá trình sản xuất của nhà 
cung cấp phần mềm, tại vị trí lưu trữ của bên 
thứ ba hoặc thông qua chuyển hướng dữ liệu. 
Số lượng lây nhiễm mã độc khi cập nhật phần 
mềm có thể phát triển nhanh chóng và không 
dễ bị phát hiện.

2 Tấn công lừa đảo: Là loại tấn công kỹ nghệ 
xã hội được thiết kế để đánh cắp thông tin 

đăng nhập của người dùng, thông tin thẻ tín 
dụng và các loại thông tin cá nhân, kinh doanh 
hoặc tài chính khác. Những cuộc tấn công này 
có thể đến từ một nguồn có vẻ đáng tin cậy 
(như mạo danh các trang web, tổ chức ngân 
hàng phổ biến và đáng tin, hoặc từ các liên hệ 
cá nhân) và ngày càng tinh vi hơn.

3 Mã độc tống tiền (ransomware): Theo 
Gartner, đây là một trong những đe dọa lớn 

Theo Trung tâm Giám sát An toàn 
Không gian Mạng Quốc gia, có khoảng 
10.220 cuộc tấn công mạng vào các hệ 
thống thông tin tại Việt Nam năm 2018, 
giảm 10% so với năm 2017. 

KẾT NỐI
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nhất trong hai năm qua với trung bình khoảng 
4.000 cuộc tấn công mã độc tống tiền mỗi ngày và 
ước tính cuối năm 2019, cứ mỗi 14 giây sẽ có một 
cuộc tấn công ransomware vào các doanh nghiệp. 
Nó khai thác các lỗ hổng cơ bản bao gồm thiếu 
phân đoạn mạng và thiếu sao lưu. Ransomware có 
khả năng làm mất dữ liệu của công ty vĩnh viễn, vì 
có thể lây nhiễm đến các dữ liệu mã hóa và các hệ 
thống cơ sở dữ liệu được bảo vệ, cũng như xóa 
hoặc làm hỏng các tập tin, trừ khi nạn nhân trả tiền 
chuộc.

4 Tấn công có chủ đích APT: Là chiến dịch tấn 
công mà tin tặc sử dụng kỹ thuật nâng cao 

nhắm vào mục tiêu cụ thể. Tấn công APT thâm 
nhập thông qua tệp, email, mạng hoặc lỗ hổng ứng 
dụng, sau đó chèn mã độc vào mạng của tổ chức 
nhằm đánh cắp thông tin nhạy cảm như thông tin 
tài chính, thông tin đăng nhập, sáng chế và thông 
tin tối mật, quan trọng của tổ chức.

5 Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) từ 
botnet IoT: Mạng của các thiết bị IoT bị xâm 

phạm có thể được điều kiển từ xa và được sử dụng 
để khởi chạy các cuộc tấn công trên quy mô lớn, có 
thể bao gồm hàng triệu thiết bị và máy tính, tạo ra 
các mạng bonet vô cùng mạnh mẽ. Các botnet được 
điều khiển bởi các mạng C&C và tin tặc điều khiển 
các mạng C&C này, từ đó có thể lợi dụng để khởi 
chạy các cuộc tấn công DDoS. Với việc sử dụng 
thiết bị IoT đang gia tăng nhanh chóng trong thế 
giới kết nối ngày nay, thế hệ tấn công botnet DDoS 

mới này dự báo số lượng các 
mối đe dọa và tiềm năng gây 
thiệt hại của chúng sẽ tăng lên 
trong năm 2019.

2. Rủi ro lỗi hệ thống 
CNTT

So với rủi ro tấn công an 
ninh mạng, lỗi hệ thống CNTT 
dường như dễ quản lý hơn 
do không liên quan đến đối 
tượng bên ngoài, tuy nhiên trên 
thực tế lỗi hệ thống CNTT vẫn 
thường xuyên xảy ra và có thể 
gây tác động rất nghiêm trọng 
do phạm vi, quy mô ảnh hưởng 
rộng. Năm 2018 ghi nhận khá 
nhiều sự cố gián đoạn dịch vụ 
ngân hàng trực tuyến của nhiều 
ngân hàng lớn trên thế giới, ảnh 

hưởng số lượng lớn khách hàng và gây làn sóng 
phản ứng dữ dội cho khách hàng, như sự cố 
gián đoạn dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các 
ngân hàng CIBC (Canada), HSBC, Barclays và 
TSB (Anh) ngày 28/9/2018, cá biệt có trường 
hợp gián đoạn trong nhiều ngày. Năm 2018 
cũng ghi nhận sự cố lỗi hệ thống tại Ngân hàng 
ING Bank (Romania) dẫn đến các giao dịch 
thanh toán trực tuyến của khách hàng bị xử lý 
02 lần, tài khoản của khách hàng bị trích nợ 02 
lần cho cùng một giao dịch.

Ngay đầu năm 2019, Ngân hàng Bank 
Simpanan Nasional (BSN Malaysia) đã gặp sự 
cố lỗi hệ thống Core Banking khiến toàn bộ 
hoạt động tại tất cả các chi nhánh và các kênh 
giao dịch tự động ngừng hoạt động trong hơn 
2 ngày; hay sự cố hệ thống giao dịch trực tuyến 
của Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) bị gián đoạn 
trên diện rộng trong 2 ngày. 

Trong bối cảnh các ngân hàng thương 
mại đang dần dịch chuyển sang ngân hàng số 
(diginal banking), các ngân hàng phải đối mặt 
với không ít thách thức, đặc biệt là các thách 
thức về hạ tầng kỹ thuật công nghệ, nguồn nhân 
lực và năng lực quản lý nhằm duy trì sự ổn định 
của hệ thống CNTT. Các ngân hàng cần nâng cao 
công tác quản trị dữ liệu, xây dựng dữ liệu lớn, 
tập trung (data warehouse, big data), đồng thời 
cải thiện công tác quản trị rủi ro nhằm ngăn 
ngừa các rủi ro phát sinh, bao gồm rủi ro ngưng 
trệ kinh doanh và lỗi hệ thống với nguy cơ tiềm 
ẩn cao và mức độ ảnh hưởng rộng. 

3. Rủi ro gian lận nội bộ
Gian lận nội bộ tiếp tục là mối đe dọa nghiêm 

trọng đối với ngành dịch vụ tài chính với xu hướng 
gian lận ngày càng tinh vi, phức tạp và tiềm ẩn 
nguy cơ tổn thất lớn. Tương tự năm 2017, 03 sự 
cố RRHĐ có giá trị tổn thất lớn nhất năm 2018 
đều xuất phát từ gian lận nội bộ, bao gồm vụ việc 
gian lận tài chính và biển thủ tài sản với số tiền 
lên tới gần 12 tỷ USD của cựu lãnh đạo Tập đoàn 
Bảo hiểm Anbang (Trung Quốc); gian lận cho vay 
đảo nợ tại Ngân hàng PrivatBank (Ukraine) dẫn 
đến tổn thất 5,5 tỷ USD; và nhân viên thông đồng 
với đối tượng bên ngoài phát hành thư bảo đảm 
giả với số tiền 2,2 tỷ USD tại ngân hàng Punjab 
National Bank (Ấn Độ). 

Năm 2018 cũng ghi nhận khá nhiều sự cố gian 
lận nội bộ xảy ra tại các tổ chức tài chính Việt 
Nam với nhiều loại đối tượng gian lận khác nhau. 
Phương thức gian lận chủ yếu là lợi dụng lòng tin 
của khách hàng, lợi dụng sơ hở trong quá trình tác 
nghiệp và kiểm soát giao dịch, lợi dụng sự quản 
lý lỏng lẻo của lãnh đạo ngân hàng để lập khống, 
giả mạo hồ sơ và chiếm đoạt tiền của ngân hàng 

và khách hàng, trong đó nhiều vụ gian lận diễn 
ra trong khoảng thời gian dài mà không bị 
phát hiện. Điển hình là các vụ việc như kế toán 
kiêm thủ quỹ ngân hàng giả mạo hồ sơ chiếm 
đoạt 8,4 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách 
hàng; cán bộ khách hàng lừa đảo khách hàng ký 
khống hồ sơ vay vốn rồi nâng số tiền dư nợ vay 
cao gấp nhiều lần số tiền thực tế vay để chiếm 
đoạt. Ngay đầu năm 2019, báo chí cũng liên tục 
đưa tin về gian lận nội bộ, như cán bộ tín dụng 
một ngân hàng tại tỉnh Đăk Lăk lập khống 562 
bộ hồ sơ khách hàng vay vốn và rút chiếm đoạt 
hơn 114 tỷ đồng trong khoảng thời gian gần 2 
năm; cán bộ một ngân hàng tại tỉnh Khánh Hòa 
cho khách hàng ký khống chứng từ rồi chiếm 
đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng; nhân 
viên tiếp quỹ ATM của một ngân hàng lấy trộm 
số tiền lên đến hơn 6 tỷ đồng tại nhiều cây ATM. 

Theo một kết quả khảo sát của 
PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam, tại 
Việt Nam, 53% các vụ phạm tội kinh tế có thủ 
phạm là người trong nội bộ của tổ chức, trong 
đó thủ phạm gian lận nội bộ chiếm tỷ lệ cao 
nhất là nhân sự quản lý cấp trung (chiếm 33%) 
và nhân sự quản lý cấp dưới (chiếm 28%). Các 
sự cố gian lận nội bộ, bên cạnh nguy cơ tổn thất 
lớn về tài chính, còn tiềm ẩn nguy cơ tổn thất 
về danh tiếng thậm chí nặng nề hơn tổn thất tài 
chính. 

(còn nữa)

Ngay đầu năm 2019, báo chí cũng liên 
tục đưa tin về gian lận nội bộ, như cán 
bộ tín dụng một ngân hàng tại tỉnh Đăk 
Lăk lập khống 562 bộ hồ sơ khách hàng 
vay vốn và rút chiếm đoạt hơn 114 tỷ 
đồng trong khoảng thời gian gần 2 năm

Tài liệu tham khảo:

1. Top 10 operational risk losses of 2018, 
https://www.risk.net/, 01/2019.

2. Top 10 operational risks for 2019, https://
www.risk.net/, 03/2019.

3. Top 5 mối đe dọa an toàn mạng năm 2019, 
http://antoanthongtin.vn/, 04/2019. 

4. Khảo sát tội phạm kinh tế và gian lận 
toàn cầu năm 2018: Đưa hành vi gian 
lận ra ánh sáng, www.pwc.com/vn/vn/
crimesurvey-2018, 01/2019.

5. Các nguồn thông tin tham khảo khác.
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Vượt qua hơn 3800 thí sinh 
đến từ các trường đại học 
tại khu vực phía Bắc và tham 
gia các vòng thi trong hơn 02 

tháng liên tiếp, đêm chung kết Cuộc 
thi I-INVEST!2019 là màn thể hiện 
xuất sắc của 05 gương mặt đến từ 
các trường Đại học Ngoại thương, 
Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện 
Tài chính và Học viện Ngân hàng.

Nội dung các vòng thi Đêm 
chung kết được xây dựng để các thí 
sinh có thể thể hiện nền tảng kiến 
thức học thuật và khả năng ứng 

ĐÊM CHUNG KẾT
CUỘC THI I-INVEST!2019  
TỐI NGÀY 25/05 TẠI TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT ÂU CƠ - HÀ NỘI, 
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM (VCBS) ĐÃ PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI 
THƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐÊM CHUNG KẾT CUỘC THI 
I-INVEST!2019.

dụng thực tế. Với sự tự tin, nền tảng 
kiến thức vững chắc, các thí sinh đã 
thể hiện được vốn kiến thức rộng, 
khả năng phân tích và bản lĩnh 
quyết đoán để thuyết phục Hội đồng 
Ban giám khảo. Kết thúc Đêm chung 
kết I-INVEST!2019, giải thưởng đã 
thuộc về các thí sinh như sau:

- Giải Nhất: Thí sinh Quách 
Hà Bình -  Sinh viên năm thứ 4 - 
Trường Đại học Kinh tế;

- Giải Nhì: Thí sinh Trần Bá 
Trung - Sinh viên năm thứ 4 - 
Trường Đại học Kinh tế;

- Giải Ba: Thí sinh Lê Hữu Ngọc 
- Sinh viên năm thứ 3 - Trường Đại 
học Ngoại thương;

Cùng với việc nhận được 
những giải thưởng giá trị từ Ban 
tổ chức, các thí sinh đạt giải Nhất, 
Nhì, Ba tại Đêm chung kết Cuộc 
thi I-INVEST!2019 sẽ được tham 
gia Chương trình Thực tập sinh tại 
VCBS. Đây là chương trình được 
VCBS tổ chức với mục đích tạo 
điều kiện cho sinh viên có cơ hội 
được đào tạo và thể hiện trong môi 
trường tài chính chuyên nghiệp 
cũng như mở rộng cơ hội nghề 
nghiệp.

Năm nay, Cuộc thi 
I-INVEST!2019 đánh dấu mốc tròn 
10 tuổi. VCBS đã đồng hành cùng 
cuộc thi trong nhiều năm với mong 
muốn đóng góp một phần sức lực 
của mình vào việc đào tạo nguồn 
nhân sự chất lượng cao cho lĩnh vực 
tài chính, chứng khoán trong tương 
lai.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn (bên phải) - Hiệu trưởng Trường 
Đại học Ngoại Thương và ông Phan Anh Vũ - Phó Giám 

đốc VCBS (bên trái) trao tặng giải thưởng cho thí sinh 
Quách Hà Bình - Quán quân Cuộc thi I-INVEST!2019

Bài: Lê Đình Tú - Ảnh: BTC I-INVEST!2019

Ngày 18/05/2019, tại Quy Nhơn, VCBS đã tổ 
chức thành công hoạt động Team Building 
2019 dành cho cán bộ trên toàn hệ thống.

Chủ đề năm nay là “Chung sức đồng lòng – Phát 
huy sức mạnh”, tập thể cán bộ VCBS đã cùng nhau 
tham gia những trò chơi yêu cầu tính kết hợp, đồng 
đội để sử dụng được sức mạnh của tất cả các thành 
viên. Qua từng hoạt động, mỗi cán bộ VCBS đều có 
cơ hội thể hiện các thế mạnh của bản thân cũng 
như kỹ năng phối hợp, làm việc theo nhóm để hoàn 
thành nhiệm vụ chung.

 Bài:  Lê Đình Tú - Ảnh: VCBS

VCBS: TEAMBUIDLING 2019 DÀNH CHO CÁN BỘ TRÊN TOÀN HỆ THỐNG

Các thành viên tại ngôi nhà chung VCBS đã rất hào hứng tham gia các hoạt động trên bãi biển

Chủ đề teambuilding năm nay là “Chung sức đồng lòng – 
Phát huy sức mạnh”

 Những nụ cười trong teambuilding 2019 của VCBS

Hội thi diễn ra ngày 18/5/2019 tại Nhà hát Múa 
rối Việt Nam, nhằm tri ân công lao to lớn của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là dịp để cán bộ, 

nhân viên Công ty thể hiện tài năng nghệ thuật, 
tăng tình đoàn kết, làm phong phú đời sống tinh 
thần của cán bộ.

Hội thi gồm có 15 ca khúc trữ tình chủ đề về Bác 
Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Tổ quốc 
đến từ 5 tổ công đoàn tại Trụ sở chính Công ty. Các 
bài hát đặc sắc, được dàn dựng công phu, ấn tượng, 
thể hiện sự cố gắng, nỗ lực mang đến cho khán giả 
những tiết mục có tính chuyên môn cao. 

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao các 
giải thưởng, bao gồm: Giải Nhất tập thể thuộc về Tổ 
Công đoàn phòng Khách hàng 1, Giải Nhì tập thể 
thuộc về Tổ Công đoàn phòng Khách hàng 2, Giải 
Nhất tiết mục thuộc về ca khúc “Bác đang cùng 
chúng cháu hành quân” của Tổ công đoàn phòng 
Khách hàng 1.

 Linh Chi – Đức Anh

VCBL TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI VĂN 
NGHỆ CHÀO MỪNG 129 NĂM NGÀY SINH 
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 Tiết mục “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” của tổ 
công đoàn Phòng Khách hàng 1
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CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN CỦA ĐẤT 
NƯỚC 30/4 VÀ 1/5; KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY 
THÀNH LẬP NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM 
(06/5/1951- 06/5/2018), NGÂN HÀNG NHÀ 
NƯỚC VIỆT NAM ĐÃ TỔ CHỨC HỘI THAO 
TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH. NHIỀU CN CỦA 
VIETCOMBANK ĐÃ THAM GIA NHIỆT TÌNH VÀ 
ĐẠT THÀNH TÍCH ẤN TƯỢNG.

Những hoạt động thể 
thao sôi nổi chào mừng 
ngày thành lập

Ngân hàng 
Việt Nam

 11, 12/5/2019

Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Hưng Yên năm 2018 
diễn ra với các nội dung: cầu lông, kéo co, bóng bàn, 
bóng đá.

Hội thao năm nay thu hút sự tham gia của gần 500 
VĐV đến từ 23 đơn vị ngân hàng trực thuộc trên địa bàn 
tỉnh. Đây là hội thao thường niên được tổ chức nhằm tăng 
cường hoạt động giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao 
đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và 
người lao động ngành Ngân hàng.

Đoàn vận động viên Vietcombank Hưng Yên đã tích 
cực tập luyện, thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, 
trung thực, đoàn kết văn minh, đoạt được giải Nhì nội dung 
kéo co.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang 

 05/05/2019

Tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc, Ngân hàng Nhà nước 
tỉnh đã tổ chức Lễ khai mạc “Giải thể thao chào 
mừng kỷ niệm 68 năm thành lập ngành Ngân hàng” 

(06/05/1951 – 06/05/2019). Giải đấu gồm 2 môn bóng đá 
nam và bóng chuyền hơi. Vietcombank Vĩnh Phúc cùng 
22 ngân hàng bạn trên địa bàn tham gia cả 2 nội dung 
trên. Kết thúc giải đấu, Vietcombank Vĩnh Phúc giành giải 
Khuyến khích ở bộ môn bóng đá nam.  

 Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Nguyễn Văn Thông

Vietcombank Hưng Yên  Vietcombank Thái Nguyên  

Vietcombank Bến Tre  

Vietcombank Vĩnh Phúc 

Đoàn VĐV VietcombankHưng Yên nhận giải Nhì bộ môn kéo co tại 
Hội thao NHNN tỉnh Hưng Yên

Đội bóng đá Vietcombank Vĩnh Phúc 
tham gia giải thể thao chào mừng 
kỉ niệm 68 năm thành lập ngành 
Ngân hàng

 06/04 - 05/05/2019,

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã tổ 
chức Hội thao truyền thống các ngân hàng 
trên địa bàn tỉnh lần thứ XVIII. Tham dự Hội 

thao, Vietcombank Thái Nguyên có 29 vận động 
viên tranh tài tại tất cả các nội dung: bóng đá, quần 
vợt, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, cờ tướng.

Đoàn thể thao Vietcombank Thái Nguyên tham 
dự với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tự tin, chiến 
thắng, và đoạt nhiều thành tích cao: giải Nhất quần 
vợt đôi nam, giải Nhất bóng bàn đơn nam và giải 
Nhì bóng bàn đôi nam nữ. 

 Bài & Ảnh: Phòng Kế toán

 24 – 26/4/2019

Vietcombank Bến Tre tham dự Giải bóng đá 
ngành Ngân hàng tỉnh năm 2019 (BBF CUP-
2019) do NHNN tỉnh Bến Tre tổ chức. Giải thu 

hút 17 đội bóng với 170 vận động viên đến từ 17 chi 
nhánh ngân hàng trên địa bàn tham gia tranh tài ở 2 
nội dung: nam hạng A (6 đội), nam hạng B (11 đội). 

Ngay từ đầu tháng 4/2019, Chi đoàn cơ sở phối 
hợp Công đoàn CN Vietcombank Bến Tre đã tổ chức 
tập luyện cho các vận động viên đội bóng. Chung 
cuộc, đội bóng đá nam Vietcombank Bến Tre đã 
đoạt giải Nhì hạng B nam và giải Nhì hạng A nam 
ngành Ngân hàng Bến Tre năm 2018. 

 Bài & Ảnh: Châu Diễm

Đoàn vận động viên Vietcombank Thái Nguyên dành nhiều thành tích cao trong Hội thao truyền 
thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII

Đội bóng Vietcombank Bến Tre 
nhận giải Nhì hạng A Nam- BBF 

CUP-2019
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KẾT NỐI

 05 - 12/5/2019

Hội thao diễn ra tại Trung tâm TDTT Quốc 
phòng III – QK5, thu hút 1.135 vận động viên 
đến từ 53 đơn vị trên địa bàn, tham gia tranh 

tài các nội dung thi đấu của 7 bộ môn: bóng đá mini, 
quần vợt, cầu lông, bóng bàn, kéo co, bida, cờ tướng.

Vietcombank Đà Nẵng tham gia thi đấu cả 7 bộ 
môn và đã xuất sắc giành giải Nhì toàn đoàn, trong 
đó: Môn bóng bàn, Vietcombank Đà Nẵng thi đấu 3 
nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam - nữ và đều 
giành giải Nhất cả 3 nội dung; Môn Billards Carom 
Libre giành giải Nhất; Môn bóng đá, các cầu thủ 
U40 Vietcombank Đà Nẵng giành giải Ba, cầu thủ 
Trương Công Sỹ đoạt giải Vua phá lưới với 11 bàn 
thắng.  Đây là lần thứ hai sau 18 năm Vietcombank 
Đà Nẵng không bảo vệ được chức vô địch giải bóng 
đá thường niên ngành ngân hàng thành phố.

 Bài:  Nguyễn Hữu Đức - Ảnh: Phan Thanh Nam  

Vietcombank Đà Nẵng Vietcombank Quảng Ninh 

Vietcombank Huế 
Vietcombank Bình Dương 

"Cặp đôi hoàn hảo" bộ môn bóng bàn Nguyễn Ngọc Hà và Lê Thị Thùy Dương đã giành cả ba giải: 
Giải Nhất đôi nam – nữ, Giải Nhất đơn nam và Giải Nhất đơn nữ

  09 - 19/5/2019

Tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể 
thao Bình Dương, Vietcombank Bình Dương 
đã tham gia Hội thao ngành Ngân hàng năm 

2019, tranh tài tại 6 bộ môn: bóng đá, cầu lông, bóng 
bàn, quần vợt, nhảy dây và kéo co. Kết thúc Hội thao, 
với tinh thần thi đấu đoàn kết và trung thực, Chi 
nhánh đã đoạt giải Nhì toàn đoàn với thành tích 3 
giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba tại các môn thi đấu.

Trước đó, Vietcombank Bình Dương cũng đã 
tham gia giao lưu thể thao với các đối tác, khách 
hàng trên địa bàn và đạt thành tích giải Ba môn 
bóng đá nam 7 người do Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh 
Bình Dương (BIFA) tổ chức.

 Bài: Nguyễn Minh Tới

Đôi vận động viên Hồng Huế - Mai Phương nhận giải 
nhất đôi nam nữ môn bóng bàn tại Hội thao

 14, 15, 20, 21/4/2019

Cup bóng đá Ngân hàng tỉnh Quảng Ninh lần thứ III có sự tham 
gia của 25 đội bóng đến từ 27 ngân hàng trên địa bàn tỉnh. 
Vietcombank tham gia giải đấu với 3 đội bóng đến từ 3 CN: 

Quảng Ninh, Hạ Long, Móng Cái và đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét. 
Trải qua vòng loại, hai đội Vietcombank Hạ Long và Vietcombank 

Móng Cái đứng ở vị trí nhất bảng và giành quyền đi tiếp. Sau các trận tứ 
kết, Vietcombank Hạ Long và Vietcombank Móng Cái gặp nhau tại trận 
bán kết – trận đấu gay cấn được đánh giá là trận chung kết sớm của 
giải. Sau 50 phút thi đấu với lối đá kỹ thuật, nhanh, quyết liệt, đội tuyển 
Vietcombank Hạ Long đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để bước vào 
trận chung kết gặp đội tuyển SHB Quảng Ninh, một đội bóng rất mạnh 
với 6 lần vô địch liên tiếp giải bóng đá nam Ngân hàng tỉnh Quảng 
Ninh. Vietcombank Hạ Long với dàn cầu thủ trẻ, nhanh, mạnh, thi đấu 
vô cùng quyết liệt và lăn xả đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1 và bước 
lên bục cao nhất của Cup bóng đá nam ngành Ngân hàng Quảng Ninh 
lần thứ III năm 2019. Đội tuyển Vietcombank Móng Cái giành giải Ba và 
danh hiệu vua phá lưới cho cầu thủ số 6 - Hà Văn Hưởng.

 Bài và Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

 06 - 19/05/2019

Tại TP. Huế, Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt 
Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức giải bóng 
đá truyền thống ngành Ngân hàng năm 2019, 

với sự tham gia, tranh tài của hơn 200 vận động viên 
là đoàn viên công đoàn đến từ 16 tổ chức tín dụng 
trên địa bàn tỉnh. Trải qua 30 trận cầu đua tranh 
quyết liệt, giải đấu đã tìm ra 2 đội bóng xứng đáng 
nhất để tham dự trận chung kết, là Vietcombank 
Huế và SHB Huế. Chung cuộc, Vietcombank Huế đã 
xuất sắc vượt qua SHB Huế với tỷ số 2-0 trong một 
trận bóng gay cấn, đẹp mắt và giàu tính cống hiến 
để lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch giải đấu. Bên 
cạnh đó, đội bóng Vietcombank Huế còn đạt được 
2 giải cá nhân là: cầu thủ xuất sắc nhất và thủ môn 
xuất sắc nhất giải đấu. 

 Bài: Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh: Nguyễn Ngọc 
Linh

Đội tuyển Vietcombank Hạ Long giành chức vô địch Cup 
bóng đá nam ngành Ngân hàng Quảng Ninh lần thứ III 

năm 2019

Các cầu thủ Vietcombank Huế ăn mừng bàn thắng

Cầu thủ Vietcombank Huế đối mặt thủ thành đội bạn
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KẾT NỐI

Chiều ngày 23/05/2019, tại sân bóng chuyền hơi 
Trụ sở Vietcombank Vĩnh Phúc đã diễn ra buổi 
giao lưu bóng chuyền hơi giữa Vietcombank 

Vĩnh Phúc và NHNN tỉnh Vĩnh Phúc. Tham gia buổi 
giao lưu có đ/c Hoàng Duy Chinh – Chủ Tịch Công 
đoàn cơ sở – Phó Giám đốc NHNN tỉnh Vĩnh Phúc, 
đ/c Trần Văn Cúc – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc 
Vietcombank Vĩnh Phúc, đ/c Đỗ Minh Phượng – Phó 
Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc cùng đông đảo 
các vận động viên, cổ động viên là  Trưởng, Phó các 
phòng ban và cán bộ của hai ngân hàng. 

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí vui vẻ, 
phấn khởi, gắn chặt tình đoàn kết giữa các ngân 
hàng trên địa bàn.

 Bài: Trịnh Thùy Linh; Ảnh: Nguyễn Văn Thông

Vietcombank Đà Nẵng 

Vietcombank Vĩnh Phúc 

Từ ngày 19 - 21/4/2019, Giải Bóng đá Vietcombank 
Đà Nẵng 2019 đã diễn ra tại Cung thể thao Tiên 
Sơn – Đà Nẵng với 8 đội bóng, bao gồm: Tổng 

công ty CP Dệt May Hòa Thọ, Công ty CP Thép Đà Nẵng, 
Công ty CP Kim Khí Miền Trung, Công ty CP Kỹ thuật 
Xây dựng Dinco, Công ty TNHH kinh doanh hàng miễn 
thuế Lotte Phú Khánh, Công ty CP XNK Thủy sản Miền 
Trung, Công ty Dịch vụ Dầu khí  Đà Nẵng và đội chủ 

nhà Vietcombank Đà Nẵng. Giải đấu diễn ra tưng 
bừng và hấp dẫn với 91 bàn thắng được ghi, trung 
bình hơn 5 bàn thắng mỗi trận. Chung cuộc, Công 
ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng giành cúp vô địch sau 
trận hòa 1-1 và lượt thi đấu luân lưu với tỉ số 4-2. 
Vietcombank Đà Nẵng đoạt giải Nhì.

 Bài: Nguyễn Hữu Đức - Ảnh: Phan Thanh Nam  

Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng và Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung

Ông  Nguyễn Quang Việt – Giám đốc Vietcombank Đà 
Nẵng trao cúp và cờ cho đội vô địch - Công ty Dịch vụ 

Dầu khí Đà Nẵng

Hai đội tặng hoa chụp ảnh lưu niệm 
trước khi thi đấu 

Sáng ngày 02/5/2019, tại Hà Nội, Vietcombank 
Thành Công đã trang trọng tổ chức Lễ khai 
trương Phòng giao dịch Tây Hồ Tây (tên cũ 
Phòng giao dịch Thái Hà) tại địa điểm mới: 

Tầng 1, Tòa nhà N01-T5, Khu Ngoại giao đoàn, 
phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Phòng giao dịch Tây Hồ Tây trực thuộc 
Vietcombank Thành Công tọa lạc ở vị trí đắc địa 
trong khu Ngoại giao đoàn, giao thông thuận tiện, 
được thiết kế theo chuẩn nhận diện thương hiệu mới 
của Vietcombank với cơ sở vật chất hiện đại, cung 
cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng đến với mọi khách 
hàng. 

Vietcombank Thành Công hiện có trụ sở tại Lô 3 
ô 4.1cc Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, 
Hà Nội, với mạng lưới gồm 07 phòng giao dịch trên 
địa bàn Hà Nội. Trong thời gian qua, Vietcombank 
Thành Công không ngừng đổi mới, mở rộng địa bàn 
hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng và đa dạng 
hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đáp ứng tốt nhất 
nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Ngày 06/5/2019, Phòng giao dịch Ba Tri trực thuộc 
Vietcombank Bến Tre chính thức được đưa vào 
hoạt động tại số 25B Đường 19/5, Khu phố  2, 
thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đây là 

Phòng giao dịch đầu tiên của chi nhánh Bến Tre đưa vào 
hoạt động năm 2019.

Phòng giáo dịch Ba Tri được đặt tại khu vực trung 
tâm trong thị trấn, thuận lợi cho việc giao dịch của 
khách hàng Thị trấn Ba Tri, các xã thuộc huyện Ba Tri, 
các vùng lân cận. Đến đây, khách hàng sẽ được đáp ứng 
đầy đủ các nhu cầu dịch vụ tài chính – ngân hàng hiện 
đại. Ngay buổi đầu khai trương, đã có nhiều khách hàng 
đến giao dịch, hứa hẹn có nhiều đóng góp vào sự phát 
triển bền vững của CN Bến Tre nói riêng và của toàn hệ 
thống Vietcombank trong thời gian tới.

Ngày 19/5/2019, Chi đoàn cơ sở Vietcombank Bến 
Tre đã thực hiện Chương trình chạy roadshow mừng 
khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ba Tri trên các 
tuyến đường vào Trung tâm Thị trấn, với sự tham dự 
của tất cả Đoàn viên thanh niên và cán bộ Phòng giao 
dịch.

Vietcombank Thành Công 
khai trương Phòng 
giao dịch Tây Hồ Tây

Ban Giám đốc Vietcombank  Thành Công, đại diện 
trưởng các phòng trong Chi nhánh chụp ảnh với tập thể 

PGD Tây Hồ Tây

VIETCOMBANK BẾN TRE 
KHAI TRƯƠNG PHÒNG 
GIAO DỊCH BA TRI  

Tập thể cán bộ PGD Ba Tri và cán bộ Vietcombank Bến Tre

Bài & Ảnh: Châu Diễm
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Thành tựu nổi bật
Hoạt động KH&CN tại Vietcombank được 

Ban Lãnh đạo đặc biệt quan tâm và trực tiếp chỉ 
đạo. Năm 2018. Chủ tịch HĐQT đã ký Ban hành 
Quyết định 1343 ngày 11/06/2018 về việc kiện 
toàn nhân sự Hội đồng Khoa học (HĐKH) nhiệm 

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO KIẾN TẠO TƯƠNG LAI: 
VIETCOMBANK - SẴN SÀNG ĐỔI MỚI

Bài: Trường đào tạo Vietcombank

NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ TIẾN GẦN 
HƠN TỚI MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC LÀ TRỞ THÀNH NGÂN HÀNG SỐ 1 TẠI VIỆT NAM, 
MỘT TRONG 100 NGÂN HÀNG LỚN NHẤT KHU VỰC, MỘT TRONG 300 TẬP ĐOÀN TÀI 
CHÍNH LỚN NHẤT THẾ GIỚI ĐƯỢC QUẢN TRỊ THEO CÁC THÔNG LỆ QUỐC TẾ TỐT NHẤT, 
VIETCOMBANK NGÀY CÀNG GẮN KẾT CHẶT CHẼ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VỚI HOẠT 
ĐỘNG NGHIÊN CỨU, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO. NHÂN NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT 
NAM 18/05/2019, HÃY CÙNG NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ THÀNH 
TỰU NỔI BẬT CỦA HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ (KH&CN) VIETCOMBANK THỜI 
GIAN QUA. 

kỳ VI, trong đó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm vai 
trò Chủ tịch HĐKH, các thành viên HĐKH là các 
lãnh đạo Khối/Phòng/Ban TSC phụ trách các 
lĩnh vực then chốt tại Vietcombank để đảm bảo 
hoạt động nghiên cứu khoa học và đề xuất sáng 
kiến được triển khai một cách toàn diện. 

Ngay từ đầu năm 2018, 
HĐKH đã có những chỉ đạo, 
định hướng nhằm đẩy mạnh 
hoạt động KH&CN như: (1) 
Ban hành công văn số 2922 
ngày 26/02/2018 phát 
triển hoạt động KH&CN 
trong toàn hệ thống; (2) 
Ban hành Quy chế về hoạt 
động KH&CN đã tạo ra một 
hành lang pháp lý và đảm 
bảo tính phù hợp cho hoạt 
động KH&CN trong từng 
thời kỳ, giúp cho hoạt động 
này được triển khai một 
cách hiệu quả và đi vào thực 
tế trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank; 
(3) Phê duyệt KPI thưởng cho các đơn vị/cá nhân 
có thành tích tốt trong hoạt động KH&CN.

Cũng trong năm 2018, Vietcombank tổ chức 
cuộc thi sáng kiến “Đổi mới - Sáng tạo để phát 
triển và hội nhập”. Cuộc thi đã khơi dậy được trí 
tuệ, khả năng tư duy và sáng tạo của người lao 
động tại mọi vị trí công tác trong hệ thống, từ lãnh 
đạo chi nhánh đến CBNV. 84 đơn vị đã lựa chọn 
được 266 sáng kiến từ hơn 1.000 sáng kiến cấp cơ 
sở để tham dự vòng thi cấp hệ thống. Các ý tưởng, 
sáng kiến đã bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt 
động chính của ngân hàng như bán lẻ, bán buôn, 
tài chính, đầu tư, tác nghiệp, hỗ trợ, và quản trị rủi 
ro. Đặc biệt, không nằm ngoài xu hướng tất yếu 
của cách mạng công nghệ 4.0, các sáng kiến ứng 
dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt 
động ngân hàng bao gồm sản phẩm, dịch vụ, hoạt 
động quản trị nhằm tạo ra sự khác biệt chiếm tỷ 
trọng cao. Cuộc thi đã chọn ra được 01 Giải Nhất, 
02 Giải Nhì, 04 Giải Ba và 13 Giải Khuyến khích và 
hiện nay, nhiều sáng kiến đang được triển khai áp 
dụng trong toàn hệ thống Vietcombank.

Bên cạnh đó, chi phí cho hoạt động khoa học 
năm 2018 đặc biệt bứt phá với danh mục 20 nhiệm 
vụ KH&CN và cuộc thi đóng góp ý tưởng sáng kiến 
“Đổi mới - Sáng tạo để phát triển và hội nhập” với 
tổng kinh phí là gần 10 tỷ đồng.

Nhiều tập thể/đơn vị có nhiều đóng góp cho 
hoạt động phát triển KH&CN tại Vietcombank, điển 
hình như: Phòng Quản lý rủi ro thị trường, Phòng 
Quản lý rủi ro tín dụng, Ban Chiến lược, Tuyên giáo 
và Thư ký tổng hợp là các đơn vị trong 03 năm 
liên tiếp (2015 - 2018) có đề tài nghiên cứu khoa 
học cấp Vietcombank/Bộ được nghiệm thu hoặc 
đang triển khai và tham gia cuộc thi sáng kiến năm 

2018; Trung tâm Hỗ trợ khách hàng TSC và Chi 
nhánh Hồ Chí Minh là hai đơn vị được thưởng 
01 điểm KPI về nghiên cứu khoa học năm 2018. 

Ngoài ra, Vietcombank cũng là một trong 
các ngân hàng tham gia tích cực các nhiệm vụ 
KH&CN của NHNN với hoạt động đa dạng như 
tham gia đề tài NCKH cấp Bộ, tài trợ và tham dự 
Hội thảo quốc tế thường niên do NHNN tổ chức, 
viết bài tham luận cho Hội thảo cấp Bộ.

Bước sang năm 2019, Vietcombank đã đạt 
được những thành công ban đầu trong hoạt 
động nghiên cứu khoa học. Đã có gần 400 đề 
xuất nhiệm vụ KH&CN từ 43 Phòng/Ban/Trung 
tâm thuộc TSC và 61 chi nhánh. Để xét duyệt 
các nhiệm vụ này, 06 Tiểu hội đồng đã được 
thành lập và làm việc tích cực để chọn ra 151 đề 
xuất được tiếp tục triển khai làm hồ sơ đăng ký. 

Định hướng trong năm 2019
Tiếp nối những thành tựu KH&CN trong 

năm 2018, Chủ tịch HĐKH đã đưa ra các định 
hướng và mục tiêu quan trọng để thực hiện 
trong năm 2019 như sau:

Tích cực phối hợp với Viện Chiến lược Ngân 
hàng - NHNN trong các hoạt động KH&CN như: 
tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ/Ngành, viết 
bài tham luận trong các buổi hội thảo/tọa đàm 
do NHNN tổ chức

Phối hợp với các Đơn vị/Phòng/Ban chuyên 
môn ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài 
NCKH và sáng kiến cải tiến vào thực tiễn hoạt 
động của ngân hàng.

Tổ chức các buổi hội thảo/tọa đàm khoa học 
với nội dung thiết thực gắn với hoạt động của 
Vietcombank trong từng thời kỳ.

Những thành tựu KH&CN trên đã góp phần 

Đêm chung khảo cuộc thi “Đổi mới – Sáng tạo để phát triển và hội nhập” năm 2018.

TS. Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch HĐKH cùng các thành viên Hội đồng Giám khảo khác 
và các khách mời trao giải Nhất cho nhóm tác giả đến từ Trung tâm Thanh toán TSC. 

KHCN & ĐÀO TẠO
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KHCN & ĐÀO TẠO

Trong 2 ngày 11 - 12/05/2019, Vietcombank Thăng 
Long đã phối hợp với công ty đào tạo ATA tổ chức 
khóa đào tạo “Sức mạnh bán hàng” cho lãnh đạo 
và cán bộ khách hàng tại các phòng khách hàng và 

phòng giao dịch của chi nhánh. Khóa đào tạo được tổ 
chức dưới hình thức hội thảo chuyên đề với phần thuyết 
trình của giảng viên Nguyễn Thị Thu Trang và phần chia 
sẻ kinh nghiệm của lãnh đạo và cán bộ Vietcombank 
Thăng Long. 

Phát biểu tại sự kiện, bà Võ Thị Thu Hằng - Chủ tịch 
Công đoàn, Phó Giám đốc Vietcombank Thăng Long 
nhấn mạnh, cán bộ khách hàng Vietcombank phải được 
trang bị về tư duy, có thái độ tích cực trong công tác xây 
dựng mở rộng và chăm sóc hệ thống mạng lưới khách 
hàng một cách chuyên nghiệp đồng thời phải rèn luyện 
kỹ năng tư vấn bán hàng.

Tại buổi đào tạo, các cán bộ đã được nghe giảng 
viên Nguyễn Thị Thu Trang, (người có gần 30 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực tài chính tại các công ty lớn, tập 
đoàn đa quốc gia) chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm 
thực tế. Đồng thời, các lãnh đạo và cán bộ Vietcombank 
cũng được mời lên chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình 
với toàn thể chi nhánh. 

Kết thúc buổi đào tạo, các cán bộ Vietcombank 
Thăng Long đã thực hiện nghiêm túc bài kiểm tra kiến 
thức và đánh giá năng lực với điểm số đều ở mức rất 
cao. 

giải quyết có hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra 
trong hầu hết các lĩnh vực phát triển của Vietcombank 
như hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả 
công tác quản trị rủi ro, phát triển các sản phẩm và 
dịch vụ ngân hàng theo hướng hiện đại, tăng năng lực 
cạnh tranh. Theo đó, hoạt động KH&CN đã góp phần 
(1) Cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác 
quản trị điều hành; tổ chức, quản lý và triển khai hoạt 
động kinh doanh hiệu quả; đa dạng hoá, nâng cao 
chất lượng sản phẩm/dịch vụ, gia tăng sự hài lòng của 
khách hàng; (2) Tạo cơ hội để cán bộ nghiên cứu, cập 
nhật KH&CN tiên tiến, nâng cao năng lực chuyên môn, 
tạo nguồn cán bộ giỏi cho các lĩnh vực nghiệp vụ. Có 
thể nói, hoạt động KH&CN đã góp phần không nhỏ 
trong việc tăng cường bồi dưỡng khả năng tự đào tạo, 
tự nghiên cứu cho các cán bộ tại Vietcomabank;  (3) 
Lan tỏa văn hóa đổi mới và tư duy sáng tạo như một 
trong những động lực phát triển quan trọng trong 
ngân hàng.

Trên đà phát triển, Vietcombank sẽ tiếp tục triển 
khai công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến trong 
thời gian tới, tạo những sân chơi bổ ích, trí tuệ để 
người lao động có thêm nhiều cơ hội đóng góp ý 
tưởng, sáng kiến, phát huy trí tuệ, khả năng tư duy 
và sáng tạo nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sản 
phẩm dịch vụ, tăng cường hiệu quả hoạt động ở mọi 
lĩnh vực, xây dựng Vietcombank ngày một phát triển 
lớn mạnh và phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn 
nữa trong hoạt động KH&CN ngành Ngân hàng.

Giảng viên Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm 30 
năm trong nghề với các cán bộ Vietcombank

KHÓA ĐÀO TẠO 
“SỨC MẠNH BÁN HÀNG”
VIETCOMBANK THĂNG LONG

Bài & Ảnh: Vũ Quỳnh Thư 

Bài: Trường Đào tạo Vietcombank

Đào tạo người dùng cuối 
là giai đoạn vô cùng quan 
trọng, quyết định đến sự 
thành công của dự án. Chính 

vì vậy, Trường Đào tạo cũng như 
Ban triển khai dự án đã có sự chuẩn 
bị công phu cho giai đoạn đào tạo 
này. Bài giảng, môi trường, dữ liệu 
đào tạo, cơ sở vật chất đều được 
thử nghiệm nhiều vòng, kiểm tra kỹ 
lưỡng trước khi bước vào đào tạo 
chính thức. Đặc biệt, đội ngũ giảng 

ĐÀO TẠO 
HỆ THỐNG 

mới của Vietcombank cho 
đội ngũ Keystaff

CORE BANKING 

VỚI MỤC TIÊU TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG VIỆC CHUYỂN ĐỔI HỆ 
THỐNG CORE BANKING CỦA VIETCOMBANK, BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN 
CORE BANKING ĐÃ PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI 
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG 
CUỐI (KEYSTAFF) BẮT ĐẦU VÀO GIỮA THÁNG 05/2019. GẦN 700 
CÁN BỘ TẠI PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG/ PHÒNG GIAO DỊCH, 
QUẢN LÝ NỢ CỦA CÁC CHI NHÁNH VÀ TRỤ SỞ CHÍNH ĐỀU LÀ CÁC 
CÁN BỘ CÓ NĂNG LỰC, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM, 
ĐƯỢC LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH TIN TƯỞNG LỰA CHỌN, CỬ THAM DỰ 
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO.

viên là các cán bộ xuất sắc của Dự 
án, có sự am hiểu sâu rộng về hệ 
thống mới, có khả năng truyền tải, 
tinh thần trách nhiệm cao. 

Tại lớp học, học viên vừa được 
học lý thuyết, vừa được hướng dẫn 
thực hành, từ đó nắm bắt hệ thống 
mới một cách dễ dàng nhất. Khóa 
đào tạo giúp các cán bộ chủ chốt của 
ngân hàng nắm được những điểm 
khác biệt, có khả năng tác nghiệp 
hệ thống và đồng hành cùng Trụ sở 

chính trong việc triển khai dự án 
Core Banking. Tham gia khóa học 
vừa là vinh dự, quyền lợi nhưng 
cũng là trách nhiệm để các cán 
bộ khẳng định giá trị góp sức đối 
với Vietcombank trong công cuộc 
chuyển đổi hệ thống lớn nhất của 
Ngân hàng. 

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc 
khóa đào tạo, Phó Tổng Giám đốc 
Đào Minh Tuấn nhấn mạnh: “Đây 
là đợt duy nhất, đội ngũ cán bộ hỗ 
trợ người dùng cuối (keystaff) được 
đào tạo trực tiếp nên các học viên 
cần nỗ lực học tập, tập trung tối đa 
để tiếp thu toàn bộ kiến thức, thực 
hành thuần thục trên hệ thống, từ 
đó tự tin đào tạo lại, hướng dẫn cho 
người sử dụng tại chi nhánh. Đồng 
thời, các keystaff của Core Banking 
chính là đầu mối phối hợp cùng Ban 
Triển khai dự án hỗ trợ, giải đáp 
thắc mắc cho toàn chi nhánh trong 
suốt quá trình triển khai”.

Với quyết tâm cao nhất để thực 
hiện học tập, vận hành và làm chủ 
hệ thống công nghệ mới, Ban Lãnh 
đạo tin tưởng toàn thể cán bộ 
Vietcombank sẽ hợp sức, đồng lòng, 
triển khai thành công nhiệm vụ 
chuyển đổi hệ thống Core Banking 
trong thời gian tới.

Phó TGĐ Đào Minh Tuấn phát biểu khai mạc khóa đào tạo hệ thống Core Banking tại Hà Nội.
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Tham gia buổi đào tạo có ông Nguyễn Đình Thành 
- Chuyên gia truyền thông, ông Nguyễn Hữu Kiên - 
Phó Trưởng phòng Quan hệ công chúng cùng toàn 
thể CBNV của Vietcombank Thái Nguyên.

Tại buổi đào tạo các giảng viên đã giới thiệu tổng 
quan về truyền thông, quy định của Vietcombank, kỹ 
năng liên quan tới truyền thông và ứng xử với khách 
hàng. Đặc biệt, các cán bộ đã được nghiên cứu, phân tích 
các bài học kinh nghiệm cũng như thực hành thảo luận 
về tình huống thực tế gắn liền với hoạt động ngân hàng.

Sau một ngày làm việc, với sự tham gia tích cực của 
giảng viên và các học viên, khóa đào tạo đã thành công 
tốt đẹp. Buổi đào tạo đã mang lại những trải nghiệm, 
kiến thức cũng như các bài học thực tế để từng cán bộ 
nâng cao ý thức liên quan đến truyền thông và mạng xã 
hội.

Giảng viên khóa học là bà Nguyễn Thị Thu 
Hương - Trưởng Phòng Thiết kế mẫu tiền và 
Chống tiền giả của Cục Phát hành và Kho quỹ 
- là chuyên gia đầu ngành của Cơ quan chuyên 

môn cao nhất về lĩnh vực giám định tiền. Khóa học 
giúp học viên nâng cao kỹ năng nhận biết tiền thật, 
tiền giả và xử lý tiền giả, tiền nghi giả. 

Kết quả cuối khóa, 100% cán bộ chi nhánh đạt 
yêu cầu và được Trường BDCBNH cấp chứng chỉ 
hoàn thành khóa bồi dưỡng. Qua đợt tập huấn này, 
100% cán bộ làm công tác Ngân quỹ tại Chi nhánh 
đều qua đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, kỹ năng nhận 
biết tiền thật, tiền giả.

Đào tạo “Trao đổi về một số 
kỹ năng liên quan đến truyền 
thông & mạng xã hội” 
Vietcombank Thái Nguyên

Bài & Ảnh: Nguyễn Sỹ Tùng

Bài & Ảnh: Châu Diễm

Bài & Ảnh: Đỗ Thị Ánh Ngọc

Bài & Ảnh: Lê Công Chuẩn 

NGÀY 11/05/2019, VIETCOMBANK THÁI NGUYÊN 
ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI ĐÀO TẠO “TRAO ĐỔI VỀ MỘT 
SỐ KỸ NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỀN THÔNG VÀ 
MẠNG XÃ HỘI”.

Vietcombank Bến Tre 
bồi dưỡng kỹ năng nhận 
biết tiền thật, tiền giả 
cho CBNV
TỪ NGÀY 06-7/4/2019, NGÂN HÀNG NHNN 
TỈNH BẾN TRE PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG BỒI 
DƯỠNG CÁN BỘ NGÂN HÀNG (TRƯỜNG 
BDCBNH) TỔ CHỨC KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG 
NHẬN BIẾT TIỀN THẬT, TIỀN GIẢ CHO 148 CBNV 
TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH, TRONG ĐÓ VIETCOMBANK BẾN TRE CÓ 9 
CÁN BỘ THAM GIA KHÓA HỌC.

Các học viên tham gia khóa học

Ngày 26/05/2019, tại TP. Mỹ Tho, Chi bộ, Công 
đoàn cơ sở Vietcombank Tiền Giang đã tổ chức 
hội thi học tập và rèn luyện theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh.

Với không khí trang trọng của những câu chuyện 
đầy ý nghĩa về Chủ tịch Hồ Chí Minh hay những tiểu 
phẩm vui nhộn rất đời thường, Hội thi mang lại 
những bài học sâu sắc và ý nghĩa về tinh thần đoàn 
kết nội bộ, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc; 
thực hành tiết kiệm từ những cái nhỏ nhất trong cơ 
quan như điện, nước và thời gian…

Hội thi kết thúc với giải Nhất thuộc về đội Phòng 
Khách hàng, giải Nhì được trao cho liên quân Hành 
chính Nhân Sự - Mỹ Tho và giải Ba dành cho liên quân 
Kế toán - Quản lý nợ - Phòng giao dịch Gò Công. 

Cuộc thi học tập và rèn luyện theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
Vietcombank Tiền Giang

Bà Nguyễn Thị Tuyết (áo đen – đứng giữa) – Bí thư Chi bộ - Giám đốc 
Vietcombank Tiền Giang chụp ảnh cùng Lãnh đạo Đảng uỷ khối Doanh nghiệp 
tỉnh Tiền Giang, Lãnh đạo NHNN tỉnh Tiền Giang và tập thể phòng Khách hàng 

nhận giải Nhất của hội thi

KHCN & ĐÀO TẠO

Với một ngày làm việc nghiêm túc, sôi nổi, Hội nghị 
đã đánh giá thực trạng tín dụng bán lẻ tại chi 
nhánh so với các chi nhánh Vietcombank trong 
khu vực, so với địa bàn Bắc Ninh; hệ thống toàn 

bộ các văn bản tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng 
bán lẻ, các sản phẩm tín dụng bán lẻ hiện hữu; thực 
trạng tín dụng thể nhân tại các PGD và các giải pháp 
phát triển tín dụng bán lẻ trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị, bộ phận Quản lý nợ và  Kiểm tra nội bộ 
đã đưa ra thảo luận về các vấn đề trong quá trình tác 
nghiệp hồ sơ, kiểm tra hồ sơ vay vốn, những tồn tại và 
biện pháp khắc phục.

Sau buổi tập huấn, các cán bộ bán hàng đã được 
củng cố kiến thức nghiệp vụ, từ đó nâng cao kỹ năng bán 
hàng, đẩy mạnh công tác khách hàng, đồng thời thể hiện 
quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu bán lẻ của 
chi nhánh năm 2019. 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ 
cho vay bán lẻ năm 2019
VIETCOMBANK 
BẮC NINH
NGÀY 04/05/2019, TẠI QUẢNG NINH, 
VIETCOMBANK BẮC NINH ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO VAY BÁN LẺ NĂM 
2019 VỚI SỰ THAM GIA CỦA BAN GIÁM ĐỐC, ĐẠI 
DIỆN LÃNH ĐẠO PHÒNG VÀ TOÀN BỘ CÁN BỘ 
BÁN HÀNG TẠI CÁC PHÒNG KHÁCH HÀNG BÁN 
LẺ, PHÒNG GIAO DỊCH VÀ ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG 
BACK-END CÓ CHỨC NĂNG HỖ TRỢ BÁN HÀNG.

Vietcombank Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho vay bán lẻ năm 2019
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VĂN HOÁ

Ngày 04/05/2019, Hội đồng tư vấn đánh 
giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ của NHNN 
do TS. Nguyễn Toàn Thắng - Tổng Thư ký 

Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng 
Chủ trì đã tổ chức đánh giá nghiệm thu kết 
quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu triển khai 
phương thức thanh toán PBO tại các ngân hàng 
Việt Nam” do Phó Tổng Giám đốc Đào Minh 

Sáng 05/05/2019, tại Trụ sở chi nhánh, Ban 
Chấp hành Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Hà Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát 

PC&CC số 1 tổ chức buổi “Tập huấn công tác 
PCCC và CNCH” cho toàn thể CBNV. 

Tại buổi tập huấn, các cán bộ cảnh sát PCCC 
đã cung cấp cho CBNV chi nhánh thông tin về 
những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng 
về người và tài sản xảy ra gần đây; truyền đạt 
nội dung của hệ thống văn bản nhà nước về 

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: 
“Nghiên cứu triển khai phương thức thanh toán PBO 
tại các NHTM Việt Nam” Bài & Ảnh: Trường đào tạo Vietcombank

Bài & Ảnh: Nguyễn Sỹ Tùng

Bài & Ảnh: Trần Minh Hoàng

Tuấn làm chủ nhiệm đề tài với các thành viên là 
đại diện Trung tâm Tài trợ thương mại, Chính 
sách sản phẩm bán buôn, chi nhánh Đà Nẵng và 
Trường Đào tạo Vietcombank. 

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đã 
thống nhất đánh giá đây là công trình nghiên 
cứu có tính khoa học và chuyên môn cao, sử 
dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học 
phù hợp, nội dung nghiên cứu chi tiết. Đề tài 
đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về phương thức 
thanh toán PBO, các tình huống sử dụng và 
các điều kiện cần thiết để triển khai cung ứng 
sản phẩm ra thị trường, đồng thời phân tích, 
so sánh giữa PBO và các phương thức truyền 
thống, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam khi 
thiết lập và triển khai PBO. Từ đó, nhóm nghiên 
cứu đã đề xuất các điều kiện và lộ trình triển 
khai PBO tại Việt Nam. 

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí nghiệm thu 
đề tài và đề xuất với Thống đốc NHNN để giao 
Cục Công nghệ thông tin, Vụ Thanh toán NHNN, 
Sở Giao dịch và một số NHTM nghiên cứu, triển 
khai.

công tác PCCC và CNCH, cung cấp kiến thức cơ 
bản về PCCC… 

Sau phần lý thuyết, các học viện được giới 
thiệu về hệ thống PCCC, cấu tạo, tính năng, tác 
dụng, cách bảo quản, sử dụng các loại phương 
tiện chữa cháy; các động tác cứu người trong 
đám cháy, sơ cấp cứu ban đầu khi bị bỏng, ngạt 
khói do cháy, nổ gây ra; sử dụng bình chữa cháy 
dập tắt khay xăng, bình xăng đang cháy.

Rũ bỏ những bộn bề thường ngày, tôi 
đặt chân lên mảnh đất Tây Bắc để 
chinh phục đỉnh cao trên dãy Hoàng 
Liên Sơn và thỏa sức ngắm nhìn rừng 

hoa đỗ quyên vào mùa. Hoa đỗ quyên còn được 
nhiều người biết đến với cái tên hoa báo xuân. 
Có người nào đó đã từng ví đỗ quyên như một 
cô gái đẹp ngủ mơ màng giữa núi rừng Tây Bắc. 
Hàng năm, khi mùa Xuân ủ ấm tiết trời cũng 
là lúc những đóa đỗ quyên đầu tiên bắt đầu 
thức tỉnh, khoe sắc sau thời gian dài ngủ đông. 
Cứ như thế, những đóa hoa rực rỡ sắc màu cứ 
dần khoe sắc khiến núi rừng nơi đây như được 
khoác tấm áo mới, rực rỡ, tươi mới và vô cùng 
kiêu hãnh.  

Mùa HOA 
ĐỖ QUYÊN

KHÔNG KHÓ ĐỂ TÌM KIẾM ĐỖ QUYÊN TẠI CÁC CỬA HÀNG HOA TƯƠI SONG PHẢI ĐẶT 
CHÂN ĐẾN VƯƠNG QUỐC HOA ĐỖ QUYÊN TẠI DÃY HOÀNG LIÊN SƠN CỦA TÂY BẮC MỚI 
CÓ THỂ CẢM NHẬN HẾT ĐƯỢC VẺ ĐẸP ĐẦY KIÊU HÃNH CỦA LOÀI HOA NÀY.

Bạch Mộc Lương Tử - đỉnh cao thứ 4 trong 
số các ngọn núi cao ở Việt Nam với độ cao 
3.046m là một trong những đỉnh mà trên hành 
trình chinh phục có nhiều hoa đỗ quyên nhất. 
Vượt qua độ cao 2.200m đã có thể thấy sắc đỗ 
quyên ẩn hiện trong màn sương mờ. Dù phải 
vượt qua nhiều dốc đứng, vách đá hiểm trở, 
nhưng những đóa đỗ quyên nhuộm sắc quấn 
chân trên cả đoạn đường đi. Đường đến đỉnh 
Bạch Mộc cũng vì thế mà thi vị hơn rất nhiều. 
Trong rừng già, mỗi cây đỗ quyên có một thế 
khác nhau, mang những nét đẹp tự nhiên, thân 
phủ đầy rêu, có cây cao đến cả chục mét. 5 màu 
sắc chủ đạo là đỏ, hồng, tím, vàng, trắng của hoa 
đỗ quyên khiến người thưởng lãm càng thêm 
say đắm loài hoa này. 

KHCN & ĐÀO TẠO

Vietcombank Hà Thành tập huấn công tác 
PCCC và CNCH
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Bất chợt nghe được giai điệu mượt mà 
của bài hát “Chuyến đò quê hương”, 
tôi xúc động nghẹn ngào. Những kí ức 
năm nào dần hiện lên trong tâm trí, 

một miền quê yên ả, nồng hậu dưới bến đò xưa 
đong đầy nghĩa tình, thân thương.

Tôi chợt nhớ đến lời kể của mẹ. Ngày ấy, ba 
mẹ quen nhau ngay trên bến sông quê, trong 
lúc qua đò sang sông, ba bị thu hút bởi đôi mắt 
long lanh cùng nụ cười dễ thương, trìu mến của 
cô lái đò. Ba phải lòng mẹ ngay từ ánh nhìn đầu 
tiên. Cũng từ ấy, bến đò quê dần trở thành cầu 
nối giúp đôi lứa hò hẹn, thề nguyện với nhau. 
Rồi ba tôi xung phong vào bộ đội, mẹ ở nhà đợi 
chờ ba, một lòng chung thủy. Ngày giải phóng, 
ba trở về cùng chiếc ba lô cũ sờn trên vai. Cũng 
tại bến đò, những giọt nước mắt được dồn nén 
bấy lâu chực tuôn trào, mẹ ôm ba, thút thít 
hạnh phúc. 

BẾN ĐÒ QUÊ
“Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về cội nguồn xưa
Chuyến đò quê hương vẫn neo trong tim mỗi cuộc đời”

Một đám cưới diễn ra trong không khí háo 
hức, tươi vui của bà con chòm xóm. Ba rước mẹ 
lên chiếc thuyền hoa sang sông, pháo nổ rì rầm 
rộn vang cả đất trời. Bến đò đã chứng kiến cuộc 
tình giữa ba và mẹ, nuôi dưỡng tình yêu bằng 
sự thủy chung, sắt son, rồi nên duyên vợ chồng. 
Một mái ấm bình dị dưới mái nhà đơn sơ gần 
bến sông, ba hằng ngày chèo đò, thả lưới, còn 
mẹ vun trồng những luống rau, được con tôm, 
con cá, mẹ theo ba qua đò sang sông tới chợ 
bán. Cuộc sống tuy vất vả nhưng ba mẹ vẫn cố 
chắt chiu để lo cho đàn con được ăn học thành 
tài…

Tôi nhớ những ngày còn học cấp Ba, mặc 
dù sáng nào mẹ cũng đánh thức tôi dậy sớm để 
kịp chuyến đò sang sông đi học, nhưng trong 
lòng tôi vẫn thấy vui. Vui vì được gặp bạn bè, 
được ngắm nhìn xóm nhỏ quê tôi từ phía xa. Có 
hàng dừa nước cong mình đung đưa theo gió, 

có cánh đồng trổ sắc vàng ươm đợi người gặt 
hái, xa xa những ngôi nhà nhỏ nấp sau lũy tre 
xanh rì tỏa bóng mát yên bình… Nhìn khung 
cảnh ấy tôi ngỡ như mình đang lạc vào một bức 
tranh thủy mặc, tĩnh lặng, miên man màu xanh 
dòng sông, lao xao tiếng sóng vỗ mạn đò,... từng 
đường nét hiện lên mộc mạc, dân giã. Đó cũng 
chính là lý do mỗi khi tôi được dịp lạc vào một 
bức tranh đồng quê nào đó, tôi đều có cảm giác 
như được trở về với chính quê hương yêu dấu 
của mình.

Cũng tại bến sông này, tôi chia tay những 
đứa bạn quê, xa rồi những tháng ngày gắn bó 
thuở đầu trần chân đất. Đứa rời quê vào đại 
học, đứa tình nguyện nhập ngũ, đứa theo gia 
đình đi làm ăn xa, còn tôi cũng xa nhà vào phố 
trọ học… Như hiểu được lòng người, bến đò 
những tháng ngày ấy im lìm, buồn tẻ đến lạ 
thường. Nhớ những chiều tôi cùng bạn quê ngồi 
đong đưa ở bến sông, cùng nhau ôn lại bao kỉ 
niệm cũ, một thời chia nhau từng gói xôi, cái 
bánh, đầu trần tắm mưa, cùng lội sông mò cua, 
soi ếch. Lòng ai cũng bồi hồi tiếc cho những 
ngày gắn bó sao mà qua mau, chỉ kịp nhắn gửi 
vài câu vội vã trên chiếc đò nhỏ nhẹ trôi trên 
sóng. Kí ức cũ làm tôi quay quắt nhớ, và bến 
sông như là khoảng trời bình yên lưu giữ giúp 
chúng tôi bao kỷ niệm ngọt ngào.

Đôi lúc chỉ một mình, tôi lại nghĩ về bến sông 
quê, ngày mẹ rưng rức nước mắt tiễn tôi về nhà 
chồng. Ngoái đầu nhìn sang sông mà lòng chẳng 
muốn rời đi, thương mẹ, nhớ cha, trong giây 
phút ấy hình ảnh những buổi chiều cùng ba thả 
lưới trên sông, theo mẹ qua đò ra chợ bán mớ 
rau, rổ cá, lại hiện lên trong tôi. Có lẽ chỉ khi rời 
xa quê, con người ta mới thấm thía hết những 
giá trị bình dị, mộc mạc của tuổi thơ từng gắn 
bó một thời. Và bến đò đã hoàn thành sứ mệnh 
của nó, đưa những người con quê hương đến 
gần hơn với bến bờ hạnh phúc, và thấm thía 
nhận ra những giá trị của hồn quê.

Bến đò quê tôi từ bao đời nay đã gắn bó, gần 
gũi với người dân, góp mặt trong đời sống mưu 
sinh, chở những thế hệ tuổi trẻ đến gần hơn với 
ước mơ đổi đời, xây đắp tình yêu thủy chung 
của biết bao lứa đôi. Và bến đò đã trở thành 
người bạn tâm giao chào đón những người con 
xa xứ đoàn tụ với gia đình, gieo vào tâm khảm 
những nhớ thương ngậm ngùi, neo bước chân 
về với nguồn cội. Ngay lúc này nơi phương xa, 
tôi chỉ ước được trở về bến sông ngày ấy, ngồi 
thả hồn vào tiếng gió, tiếng sóng chân phương, 
và cất lên gọi hai tiếng thân thương: “Đò ơi...”.

Ngoái đầu nhìn sang 
sông mà lòng chẳng 
muốn rời đi, thương 
mẹ, nhớ cha

Trần Thị Thắm
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Dường như mùa Hạ đã đánh thức vạn vật, tạo nên 
bao sự kì diệu mà không ai ngờ. Nhìn kìa, mới đây 
thôi dãy bằng lăng vẫn còn trơ trụi lá, chìa ra những 
cánh tay khẳng khiu với lớp vỏ sần sùi, thô ráp, đôi 

khi khiến người ta lầm tưởng là nhành củi khô, vậy mà chỉ mới 
chớm Hạ thôi, những giọt tím đã bắt đầu nhu nhú trên nụ hoa 
làm không biết bao con tim khắc khoải đợi chờ. Vào giữa Hạ, hoa 
bắt đầu nở bạt ngàn, tầng tầng lớp lớp bồng bềnh như những 
cụm mây màu tím trên tàng lá xanh ngời. Gió Hạ vừa đến, đám 
mây tím rung rinh di động như sắp sửa bay lên không trung cao 
vút. Bằng lăng được trồng nhiều ở sân trường, là người bạn thân 
thiết của học trò. Lại nhớ về thời ta mơ mộng, vin tay hái những 
nhành hoa tím, “bạo gan” dấu vào hộc bàn của cô bạn gái thầm 
thương. Cứ tưởng cô bạn sẽ vui khi thấy nhành hoa tím, nhưng 
không, cô bạn đã bừng bừng nổi giận. Mãi sau này mới biết rằng 
cô bạn chỉ thích nhìn hoa đang còn ở trên cây, nếu hái xuống 
rồi thì thương hoa lắm. Trách bản thân ngốc nghếch rồi lại càng 
thêm yêu cô bạn bởi lý do quá đỗi dễ thương!

Mùa Hạ của những năm cuối cấp, ta náo nức chuẩn bị làm 
lưu bút lưu giữ những kỉ niệm thân thương của tuổi học trò. 
Cánh bằng lăng rớt xuống bàn tay, rồi khẽ khàng thành chú 
bướm tím xinh xinh trong trang vở trắng cùng bao lời tâm sự 
tuổi hoa. Cuốn lưu bút ngày xưa là kỉ vật, là kho báu mà ai cũng 
gìn giữ trân trọng. Bây giờ chữ trong lưu bút đã nhòe, cánh bằng 
lăng cũng không còn được tím trinh nguyên như thuở trước 
nhưng tất cả vẫn vẹn nguyên bao yếu dấu tuổi xanh! Vẫn thấy 
sắc tím bình dị quanh ta, da diết diệu kỳ! Vẫn thấy màu man mác 
buồn trong buổi chia tay bịn rịn, bạn bè bên nhau chẳng thốt 
nên lời. Năm tháng ấy ta đã đi qua những giận hờn, những vui vẻ 
cười đùa cùng những bông bằng lăng yêu dấu. Như một nốt nhạc 
ngân lên đánh dấu cho bước ngoặt trong năm, bằng lăng chứng 
kiến những năm tháng của tuổi trẻ, của ước mơ cháy bỏng.

Dẫu đã xa tuổi học trò nhưng khoảng trời màu tím băng lăng 
ấy vẫn mãi là khoảng trời dịu êm nhất, là bến đỗ tâm hồn của 
mỗi cô cậu học trò! 

Thương về màu 
tím bằng lăng
BẠN THẤY GÌ TRONG MÀU NẮNG HẠ CHÓI CHANG? CHÙM 
PHƯỢNG VĨ HAY TIẾNG VE NGÂN RỘN RÀNG? MÀU TÍM 
BẰNG LĂNG LIỆU CÓ AI CÒN NHỚ? THUỞ SÂN TRƯỜNG, 
HẠ VỀ MỘT MÀU TÍM THỦY CHUNG. KÝ ỨC THÀNH DÒNG, 
KHÓE MẮT TA RƯNG RƯNG, NHỚ THỜI DẤU YÊU CẮP 
SÁCH TỚI TRƯỜNG. 

Tăng Hoàng Phi
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