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Quý độc giả thân mến,

Trên tay bạn là ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 311 với đầy ắp 
những thông tin, hình ảnh ấn tuợng và đặc biệt.

Trước hết, BBT xin chia sẻ với bạn những tin vui liên tiếp đến 
với Vietcombank. Ngôi nhà chung của chúng ta tiếp tục được trao 
những giải thưởng uy tín như: giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt 
Nam năm 2019” của Tạp chí Finance Asia, giải thưởng “Ngân hàng 
tốt nhất Việt Nam” của tạp chí Euromoney, giải thưởng “Champion 
Security Award” của Tổ chức thẻ quốc tế Visa và Vietcombank là 
ngân hàng Việt Nam duy nhất lọt Top 100 doanh nghiệp quyền lực 
nhất trong bảng xếp hạng của Nikkei. Đó là sự ghi nhận của các tổ 
chức đối với sự phát triển lớn mạnh của Vietcombank - ngân hàng 
hàng đầu Việt Nam. Những giải thưởng này cũng tiếp tục góp phần 
làm dày thêm bảng thành tích ấn tượng của Vietcombank trên con 
đường trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong Chung NIỀM TIN 311, BBT cũng dành một số 
trang để đăng tải những thông tin, hình ảnh đặc biệt nhân kỷ niệm 
20 năm thành lập Chi nhánh Vietcombank Bình Dương (01/9/1999-
01/9/2019), một trong những chi nhánh lớn có sự đóng góp tích cực 
vào sự phát triển của hệ thống Vietcombank nói riêng, sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương nói chung. 

Cũng trong ấn phẩm tháng này, thông tin về hội nghị sơ kết hoạt 
động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 
6 tháng cuối năm tại các chi nhánh cũng được BBT kịp thời gửi tới 
bạn đọc. Tiếp nối kết quả kinh doanh ấn tượng của năm 2018, kết 
quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tại các chi nhánh tiếp tục khẳng 
định những bước phát triển nhanh, mạnh, an toàn và vững chắc của 
Vietcombank.

Ngoài ra, Chung NIỀM TIN 311 cũng gửi tới Quý độc giả thông 
tin, hình ảnh về hoạt động của các chi nhánh Vietcombank trên các 
lĩnh vực như tài trợ vốn tín dụng, công tác đào tạo hay các hoạt động 
sinh hoạt nội bộ, ASXH. Tất cả hơn 17 ngàn con người đang ngày đêm 
nỗ lực để đưa Vietcombank sớm đạt mục tiêu chiến lược năm 2020.

Chúc bạn luôn hạnh phúc và thành công!

Ban Biên tập
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Đây là sự kiện quan trọng mang tầm 
quốc gia diễn ra ngay trước Hội nghị 
cấp cao của Chính phủ hai nước Việt 
Nam và Nhật Bản dưới sự chứng kiến 

của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn 
Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo 
Abe. Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank và ông Kazuhiko Amakawa - Tổng 
Giám đốc điều hành JBIC đã thực hiện nghi thức 
trang trọng tại Lễ trao văn kiện.

Trong những năm gần đây, trong lĩnh vực 
tín dụng xanh, thực hiện định hướng phát triển 
của Chính phủ và NHNN, Vietcombank luôn 
dành sự quan tâm, nguồn lực đặc biệt và thực 

tế đã trở thành NHTM tích cực 
tài trợ các dự án trong lĩnh vực 
này tại Việt Nam.

Vietcombank cũng là Ngân 
hàng chủ đạo và chủ lực trong 
việc triển khai các chủ trương 
chính sách của Chính phủ và 
NHNN Việt Nam. Vietcombank 
cũng được đánh giá là Ngân 
hàng hàng đầu của Việt Nam, 
nằm trong top 30 Ngân hàng 
mạnh nhất khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương do các 
tổ chức uy tín đánh giá. Năm 
2019, Fitch Ratings đã nâng 
mức định hạng tín nhiệm của 
Vietcombank từ B+ lên BB-, 
triển vọng tăng từ tích cực lên 
ổn định.

Việc JBIC và các ngân 
hàng lớn của Nhật Bản cung 
cấp khoản vay 200 triệu USD 
tín chấp cho Vietcombank 
càng khẳng định uy tín của 
Vietcombank đối với các định 
chế tài chính quốc tế, đồng 
thời khẳng định quan hệ hợp 
tác chặt chẽ giữa JBIC với 
Vietcombank trong việc góp 
phần phát triển kinh tế bền 
vững, thúc đẩy hội nhập khu 
vực và bảo vệ môi trường tại 
Việt Nam.  

JBIC là một Định chế Tài 
chính công và là cơ quan tín 
dụng xuất khẩu chính thức của 
Chính phủ Nhật Bản. Tại Việt 
Nam, với vai trò là bên cho vay 

chính, JBIC đang thực hiện cho vay các dự án lọc 
hóa dầu Nghi Sơn - NSRP, Nhiệt điện Nghi Sơn 2 
– NS2PC, Nhiệt điện Vân Phong 1 - VPLC, Nhiệt 
điện Vũng Áng 2...

Hợp đồng tín dụng giữa Vietcombank và 
JBIC không chỉ có ý nghĩa hợp tác giữa hai định 
chế tài chính hàng đầu của hai nước mà còn là 
biểu tượng cho hợp tác giữa Việt Nam và Nhật 
Bản nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
bền vững, bảo vệ môi trường, nâng cao hình 
ảnh của Việt Nam như một điểm đến đầu tư uy 
tín, an toàn và thân thiện, qua đó góp phần tiếp 
tục đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật 
Bản lên tầm cao mới.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) và ông Kazuhiko Amakawa - Tổng Giám đốc 
điều hành JBIC (bên phải) thực hiện nghi thức trang trọng tại Lễ trao văn kiện trước sự chứng kiến của Thủ tướng 

Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

VIETCOMBANK & JBIC 
TRAO ĐỔI VĂN KIỆN HỢP ĐỒNG TÍN 
DỤNG 200 TRIỆU USD HỖ TRỢ DỰ ÁN 
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
NGÀY 01/7/2019, TẠI TOKYO (NHẬT BẢN), ĐÃ DIỄN RA LỄ TRAO VĂN 
KIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRỊ GIÁ 200 TRIỆU USD TÀI TRỢ CÁC DỰ ÁN 
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (NĂNG LƯỢNG XANH, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG) GIỮA 
VIETCOMBANK VÀ NGÂN HÀNG HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JBIC). 
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Vietcombank tham dự Hội nghị thường niên năm 2019 
của Nhóm Doanh nghiệp Tăng trưởng Toàn cầu (GGC) - 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 

TIÊU ĐIỂM

Tối 16/07/2019, tại Hồng Kông (Trung Quốc), tạp chí 
Euromoney đã tổ chức Lễ trao giải thưởng “Ngân hàng 
tốt nhất năm 2019” với sự tham dự của lãnh đạo cấp 
cao các định chế tài chính của gần 100 quốc gia trên thế 

giới. Vietcombank vinh dự là ngân hàng duy nhất của Việt 
Nam được Euromoney mời tham dự Lễ trao giải và nhận giải 
thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2019”. Đây là lần 
thứ 5 Vietcombank nhận được giải thưởng này từ Euromoney. 

Giải thưởng (Awards for Excellence) do Tạp chí 
Euromoney bình chọn là hệ thống giải thưởng danh giá bậc 
nhất thế giới trong ngành tài chính ngân hàng, bao gồm trên 
20 giải thưởng quốc tế và các giải thưởng “Ngân hàng tốt 
nhất” (Best Bank) trao cho các ngân hàng dẫn đầu tại 100 
quốc gia. Giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” được 
trao cho một ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam hàng năm, dựa 
trên các yếu tố: khả năng phát triển bền vững, kết quả kinh 
doanh, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, chất lượng điều 
hành và những đóng góp cho thị trường tài chính ngân hàng 
nội địa. 

Năm 2018, Vietcombank được ghi nhận là ngân hàng dẫn 
đầu về hiệu quả hoạt động với lợi nhuận hợp nhất đạt 18.269 
tỷ đồng, tăng 61,1% so với năm 2017. Các chỉ tiêu tổng tài 
sản và vốn chủ sở hữu đều tăng trưởng mạnh, chất lượng tín 
dụng được kiểm soát chặt chẽ, nợ xấu dưới 1% phân loại theo 
chuẩn mực quốc tế. 6 tháng đầu năm 2019, Vietcombank ghi 
nhận kết quả ấn tượng với lợi nhuận hợp nhất đạt 11.280 
tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ, thực hiện 55% kế hoạch 
năm, tiếp tục dẫn đầu các doanh nghiệp niêm yết trên thị 
trường chứng khoán về giá trị lợi nhuận tuyệt đối. 

Vietcombank nhận giải thưởng 
“Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”
của tạp chí Euromoney

Ngày 27/06/2019, tại Hồng Kông (Trung 
Quốc), tạp chí Finance Asia đã tổ chức Lễ 
trao giải “Ngân hàng tốt nhất năm 2019”. 
Vietcombank vinh dự nhận giải thưởng 

“Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2019” của 
tạp chí. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Vietcombank 
được nhận giải thưởng này. 

Tạp chí Finance Asia đánh giá Vietcombank 
đã có nhiều nỗ lực trong phát triển phương 
thức kinh doanh cân bằng dựa trên việc xây 
dựng doanh thu bán lẻ và giảm phụ thuộc vào 
tín dụng doanh nghiệp. Theo đó, thị phần bán lẻ 
trong tổng doanh thu của Vietcombank đã tăng 
từ 30% lên 46%. Cũng theo số liệu từ báo cáo 
của S & P Global Market Intelligence, trong năm 
tài chính 2018, hầu hết các chỉ số kinh doanh 
của Vietcombank đều được cải thiện: các chỉ số 
ROAA tăng từ 1,06% lên 1,45%, ROAE tăng từ 
17,61% lên 25,01%; tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,14% 
xuống còn 0,98% so với tổng dư nợ.

Vietcombank 
nhận giải thưởng 
“Ngân hàng tốt nhất 
Việt Nam năm 2019” 
của Tạp chí Finance Asia

Trong các ngày từ 01 - 03/07/2019, Đoàn 
công tác Vietcombank do Phó Tổng Giám đốc 
Nguyễn Thị Kim Oanh dẫn đầu đã tham dự 
Hội nghị thường niên năm 2019 của Nhóm 

Doanh nghiệp Tăng trưởng Toàn cầu (GGC) - Diễn 
đàn Kinh tế Thế giới (Hội nghị WEF Summer Davos 
2019) được tổ chức tại Đại Liên, Trung Quốc. 
Vietcombank hiện là thành viên chính thức của 
GGC tại WEF, đồng thời cũng là ngân hàng Việt 
Nam duy nhất là thành viên của Diễn đàn. 

Hội nghị WEF Summer Davos là sự kiện của 
WEF được tổ chức hằng năm tại Trung Quốc. Hội 
nghị có sự tham gia của khoảng 2.000 đại biểu đến 
từ hơn 100 quốc gia, bao gồm đại biểu cấp cao của 
các thành viên nhóm GGC và các công ty đối tác của 
WEF, các quan chức chính phủ, các nhà sáng lập 
của những công ty công nghệ hàng đầu, các chuyên 
gia từ các trường đại học, các chính trị gia, các tổ 
chức phi chính phủ, các nhà hoạt động xã hội và 
giới truyền thông. Hội nghị WEF Summer Davos 
2019 diễn ra trong ba ngày tại Đại Liên, Trung 
Quốc bao gồm các phiên đối thoại với các nội dung 
chính như công nghệ Blockchain, các sáng kiến 
quản trị an ninh mạng trong lĩnh vực ngân hàng, 
thúc đẩy năng lực lãnh đạo trong nền kinh tế. 
Vietcombank là 1 trong 5 doanh nghiệp Việt Nam 
và cũng là tổ chức tài chính - ngân hàng duy nhất 

của Việt Nam tham dự Hội nghị WEF Summer 
Davos.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đoàn 
Vietcombank đã có buổi tiếp và làm việc với 
ông Will McLane - Giám đốc điều hành Khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương và ông Gerry Keefe 
- Phụ trách Bộ phận Khách hàng Doanh nghiệp 
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Ngân 
hàng Citibank N.A. Tại buổi làm việc, hai bên đã 
cùng trao đổi và chia sẻ về những thành tựu đã 
đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 cũng như 
triển vọng phát triển trong tương lai, đồng thời 
ghi nhận về sự hỗ trợ, hợp tác của các bên trong 
suốt thời gian qua đã mang lại những kết quả 
tích cực cho sự phát triển thị trường tài chính 
tại Việt Nam nói chung cũng như kết quả hoạt 
động kinh doanh của các bên nói riêng. 

Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng đã có 
buổi làm việc với ông Choi Young-Jin - Tổng 
Giám đốc Công ty quản lý quỹ Hanwha Asset 
Management, thuộc Tập đoàn tài chính Hanwha 
Group. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi 
về chiến lược phát triển của Hanwha Asset 
Management tại Việt Nam cũng như các cơ hội 
hợp tác về các sản phẩm và giải pháp quản lý tài 
sản, quản trị quỹ, các dịch vụ lưu ký/giám sát và 
khả năng hợp tác phân phối các sản phẩm này 
tại thị trường Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank làm việc với ông Choi Young-Jin – 
Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ Hanwha Asset Management

 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (đứng 
giữa) chụp hình lưu niệm cùng ông Will McLane – Giám đốc điều hành 
Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (bên phải) và ông Gerry Keefe phụ 
trách Bộ phận Khách hàng Doanh nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình 

Dương (bên trái) của Ngân hàng Citibank N.A
Đại diện Vietcombank, bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Tiến 

Đạt – Phó Trưởng phòng Kế hoạch TSC (thứ 2 từ trái sang) nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt 
nhất Việt Nam” năm 2019 do tạp chí Euromoney trao tặng

Bài: Nguyễn Minh Yến - Ảnh: Nguyễn Minh Quốc

Bài & Ảnh: Lê Hưng Bài & Ảnh: Phạm Vân Giang

Đại diện Vietcombank, ông Nguyễn Ngọc Ban – Giám đốc Công ty 
Vinafico Hồng Kông nhận giải thưởng
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Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác 
giữa UBND tỉnh Quảng Trị và 
Vietcombank nhằm thể hiện 
quan điểm, ý chí hợp tác toàn 

diện giữa hai bên và hiện thực hóa 
những nội dung hợp tác một cách 
thiết thực và có hiệu quả. Thông qua 
việc ký kết Thỏa thuận hợp tác, hai 
bên sẽ xem xét phối hợp triển khai 
các chương trình xúc tiến đầu tư, các 
hoạt động quảng bá hình ảnh, môi 
trường đầu tư của tỉnh Quảng Trị, 
góp phần tác động tích cực tới các 
hoạt động phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh.

Chủ trì khai mạc buổi lễ, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính nhấn 
mạnh, sau 30 năm xây dựng và phát 
triển, tỉnh Quảng Trị đã vươn lên 

VIETCOMBANK &
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ KÝ KẾT 
HỢP TÁC TOÀN DIỆN
NGÀY 30/06/2019, TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TRONG KHUÔN KHỔ HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG 30 TỔ CHỨC, 
DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CHO CÁC DỰ ÁN NHÂN KỶ NIỆM 30 
NĂM NGÀY LẬP LẠI TỈNH QUẢNG TRỊ, ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ PHỐI HỢP, HỖ 
TRỢ CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ GIỮA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ VIETCOMBANK. 

mạnh mẽ và đạt được những thành 
tựu rất quan trọng, có ý nghĩa trên 
tất cả các lĩnh vực. Thời gian tới, 
tỉnh tiếp tục tập trung kêu gọi các 
nhà đầu tư, dự án có quy mô lớn, 
công nghệ cao, tạo sự đột phá, mang 
tính động lực, các dự án tỉnh có tiềm 
năng, lợi thế và còn nhiều dư địa để 
phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi 
lễ, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó 
Chủ tịch Thường trực Quốc hội 
Tòng Thị Phóng đặc biệt ghi nhận 
sự đóng góp không nhỏ của các tổ 
chức, doanh nghiệp để Quảng Trị 
có những bước phát triển mới, hài 
hòa trên các lĩnh vực. Phó Chủ tịch 
Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng mong muốn thời gian tới, 
tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế, có cơ 
chế chính sách hợp lí, chọn lọc trong 
cấp chủ trương đầu tư để ngày càng 

thu thút nhiều doanh nghiệp, nhà 
đầu tư trong và ngoài nước đến đầu 
tư tại Quảng Trị.

Vietcombank, với vai trò là ngân 
hàng hàng đầu tại Việt Nam, thông 
qua việc ký kết Thỏa thuận hợp tác 
này, đã thể hiện cam kết về việc thúc 
đẩy sự phát triển của cộng đồng 
doanh nghiệp nói chung và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
nói riêng tại tỉnh Quảng Trị. 

Tại sự kiện, Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank Lê Quang Vinh đã trả 
lời phỏng vấn Đài truyền hình tỉnh 
Quảng Trị về những cam kết cụ thể 
của Vietcombank trong nghiên cứu, 
hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn 
tỉnh. Vietcombank tin tưởng sẽ luôn 
là Đối tác chiến lược - Tin cậy - Thủy 
chung của các doanh nghiệp FDI đã, 
đang và sẽ đầu tư tại Việt Nam nói 
chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng.

TIÊU ĐIỂM

Ngày 20/06/2019, trong khuôn khổ Hội nghị 
Thượng đỉnh Bảo mật châu Á - Thái Bình Dương 
lần thứ 15 của Tổ chức thẻ quốc tế Visa (Asia 
Pacific Visa Security Summit) được tổ chức tại 

Thượng Hải (Trung Quốc), Visa đã trao giải thưởng 
Champion Security Award dành cho 08 ngân hàng, tổ 
chức tài chính tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Vietcombank là đại diện ngân hàng Việt Nam đầu tiên 
và duy nhất đến nay vinh dự được trao giải thưởng có ý 
nghĩa này. 

Giải thưởng là sự ghi nhận của Visa cho những nỗ 
lực trong quản lý và phòng chống rủi ro gian lận giao 
dịch thẻ rất hiệu quả của Vietcombank nhiều năm qua 
nhằm mang đến cho khách hàng phương thức thanh 
toán văn minh, hiện đại và an toàn bảo mật cũng như 
những cam kết dài hạn của Vietcombank trong việc tạo 
lập hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt, thân 
thiện, an toàn. 

Tại lễ trao thưởng này, Vietcombank được trao giải 
“Champion Security Award” nhờ có tỉ lệ gian lận về 
thẻ thấp nhất so với các ngân hàng khác tại Việt Nam 
cũng như trong khu vực Đông Nam Á. Vietcombank 
cũng được đánh giá là đơn vị đầu ngành với những sáng 
kiến đổi mới, thể hiện sự tập trung chiến lược vào an 
ninh dữ liệu và chuẩn chi thanh toán.

Tạp chí Nikkei vừa công bố Bảng xếp hạng 
Asia300, cung cấp cái nhìn tổng quan về những 
doanh nghiệp đang hướng tới việc trở thành lực 
lượng thống trị trong thế kỷ 21. Đây là danh sách 

độc quyền của Nikkei về các công ty lớn nhất và phát 
triển nhanh nhất từ các nền kinh tế trên khắp lục địa. 

Lựa chọn của Nikkei dựa trên vốn hóa thị trường, 
tiềm năng tăng trưởng và cân bằng địa lý. Bảng xếp 
hạng được thực hiện dựa trên mạng lưới các văn 
phòng của Nikkei trên khắp châu Á. 5 đại diện của Việt 
Nam gồm: Vietcombank, FPT, PetroVietnam, Vinamilk 
và Vingroup có mặt trong danh sách Asia300 của 
Nikkei.

Nikkei cũng công bố Top 100 doanh nghiệp quyền 
lực nhất trong bảng xếp hạng này và có xếp thứ hạng. 
Theo Nikkei: "Bảng xếp hạng cung cấp một chuẩn mực 
cho hiệu suất của các công ty lớn ở châu Á. Ngoài xếp 
hạng tổng thể, danh sách này còn phân tích 5 chỉ số đã 
sử dụng để tính toán các bảng xếp hạng - tăng trưởng 
trung bình 5 năm về doanh thu và lợi nhuận ròng, lợi 
nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận ròng và 
tỷ lệ của các cổ đông vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản". 

Ba doanh nghiệp Việt Nam lọt Top 100 là Vinamilk 
- đứng vị trí thứ 25, Vietcombank - đứng thứ 54 và 
PetroVietnam, xếp thứ 84.

Vietcombank nhận giải thưởng 

Champion Security 
Award của Visa

Đại diện Trung tâm thẻ Vietcombank nhận giải thưởng 
do Tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng

Vietcombank -
ngân hàng Việt Nam 
DUY NHẤT LỌT TOP 100 DOANH 
NGHIỆP QUYỀN LỰC NHẤT TRONG 
BẢNG XẾP HẠNG CỦA NIKKEI

Trụ sở chính Vietcombank tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam

Ông Lê Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) và ông Nguyễn Quân Chính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tham gia ký kết Thỏa thuận hợp tác
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TIÊU ĐIỂM

Tham dự Hội thảo, về phía NHNN có bà 
Nguyễn Thị Hòa - Viện trưởng Viện Chiến 
lược; về phía Vietcombank có ông Nghiêm 
Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT, Trưởng 

Hội thảo xây dựng Chiến lược phát triển Vietcombank 
đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030: 
CHỦ ĐỘNG NẮM BẮT CƠ HỘI, 
VƯỢT QUA THÁCH THỨC

Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển 
Vietcombank đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030; ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc cùng sự hiện diện của các 
thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, 
Trưởng BKS, Kế toán trưởng, các Giám đốc khối, 
thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng 
Chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đại diện lãnh 
đạo các phòng/ban/trung tâm Trụ sở chính. 
Về phía khách mời, có ông Nguyễn Đức Thành 
– Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế Chính 
sách, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng một số diễn 
giả thuộc các công ty tư vấn trên nhiều lĩnh vực 
về tài chính, công nghệ, bán lẻ… 

SÁNG NGÀY 03/07/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO 
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIETCOMBANK 
ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030. HỘI THẢO 
NHẰM TRAO ĐỔI VỀ XU THẾ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, PHÁT 
TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT 
NAM, XU HƯỚNG KHÁCH HÀNG CŨNG NHƯ TÌM KIẾM 
NHỮNG Ý KIẾN TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO 
VIETCOMBANK TRONG GIAI ĐOẠN TỚI.

Đã cơ bản hoàn tất 
mục tiêu đến năm 2020

Phát biểu tại Hội thảo, ông 
Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch 
HĐQT, Trưởng Ban chỉ đạo xây 
dựng Chiến lược phát triển 
Vietcombank đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030 cho 
biết: Hệ thống Vietcombank 
trong thời gian qua đã thực 
hiện chiến lược phát triển giai 
đoạn 2016 - 2020. Đến nay, 
các chỉ tiêu, mục tiêu cơ bản 
trong chiến lược này đã cơ 
bản hoàn tất. Cụ thể, tầm nhìn 
của Vietcombank trong giai 
đoạn 2016-2020 là trở thành 
ngân hàng số 1 tại Việt Nam, 
một trong 100 Ngân hàng lớn nhất trong khu 
vực và một trong 300 tập đoàn tài chính lớn 
nhất toàn cầu. Từ tầm nhìn đó, Vietcombank 
đã đặt ra mục tiêu chiến lược cho giai đoạn 
2016 - 2020 là đạt top 1 về bán lẻ và top 2 về 
bán buôn; quy mô lợi nhuận lớn nhất với hiệu 
suất sinh lời cao; đứng đầu về mức độ hài lòng 
của khách hàng; đứng đầu về chất lượng nguồn 
nhân lực; ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất; 
đứng đầu về chuyển đổi ngân hàng số. 

Trong giai đoạn 2016-2020, Vietcombank 
đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ với những 
kết quả ấn tượng: Quy mô hoạt động của 
Vietcombank tăng trưởng mạnh, chuyển dịch 
theo hướng bền vững; Tỷ lệ nợ xấu liên tục 
giảm qua các năm: từ 3% ở giai đoạn đầu của 
đề án, đến nay giảm chỉ còn ở mức 1% - mức 
thấp nhất trong các tổ chức tín dụng; Là ngân 
hàng đầu tiên được NHNN phê duyệt đáp ứng 
chuẩn mực Basel II. Có thể nói, chiến lược, tầm 
nhìn phát triển Vietcombank trong giai đoạn 
2016-2020 đã hình thành nên một diện mạo 
phát triển mạnh mẽ cho Vietcombank đối với 
thị trường trong nước và từng bước hội nhập 
với quốc tế. Trên cơ sở nền tảng phát triển 
giai đoạn 2016-2020, để tiếp tục phát triển, 
Vietcombank cần một chiến lược dài hạn, 
hướng đến trọng tâm an toàn hiệu quả. 

Đề xuất chiến lược phát triển đến năm 
2025

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT, 
Trưởng Ban chỉ đạo bày tỏ mong muốn Hội 
thảo sẽ đem lại các ý kiến tư vấn, định hướng 
cho Vietcombank trong giai đoạn tới, xác định 
các mục tiêu, tầm nhìn chiến lược để đưa 
Vietcombank ngày một phát triển vững mạnh 
hơn, vươn tầm quốc tế. 

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã 
được nghe bà Nguyễn Thị Hòa - Viện trưởng 
Viện Chiến lược NHNN trình bày về các chính 
sách của NHNN và nhận định về chiến lược cho 
Vietcombank. Tiếp sau đó là phần chia sẻ của 
các diễn giả gồm: tình hình kinh tế vĩ mô; xu 
hướng phát triển của ngành ngân hàng và đề 
xuất chiến lược phát triển Vietcombank đến 
năm 2025; chiến lược phát triển ngân hàng số; 
chiến lược phát triển bán lẻ…

Các tham luận, chia sẻ và thảo luận cùng 
những ý kiến đóng góp của các diễn giả, đại biểu 
tại Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để 
Vietcombank nghiên cứu xây dựng chiến lược 
phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2030, tiếp tục đưa ngân hàng phát triển an toàn, 
hiệu quả, bền vững, duy trì vị thế ngân hàng 
số 1 tại Việt Nam và từng bước nâng cao vị thế 
trong khu vực.

Trong giai đoạn 2016-2020, Vietcombank 
đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ với những 
kết quả ấn tượng: Quy mô hoạt động của 
Vietcombank tăng trưởng mạnh, chuyển 
dịch theo hướng bền vững

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Yến
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NỔI BẬT

Chính thức được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/9/1999 trên mảnh đất Bình 
Dương năng động , sau 20 năm phát triển, Vietcombank Bình Dương tự hào là một 
trong những CN lớn của hệ thống Vietcombank, xác lập vị thế vững chắc trong khu vực 
Đông Nam Bộ. Vietcombank Bình Dương đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các 

mặt hoạt động, tạo dựng niềm tin với khách hàng, khẳng định và nâng cao vị thế và thương hiệu 
của Vietcombank trên địa bàn tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Bình Dương.

Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 20 năm đầy dấu ấn của Vietcombank Bình 
Dương, để hiểu hơn, điều gì đã giúp CN phát triển bền vững, mạnh mẽ vươn lên không ngừng trong 
20 năm qua. Và những thành công ấy sẽ tiếp tục hun đúc những khát vọng, niềm tin về một tương 
lai rực rỡ của Vietcombank Bình Dương.

Chặng đường nhiều thử thách 
nhưng đầy tự hào

VIETCOMBANK 
BÌNH DƯƠNG 20 năm 

TIÊU ĐIỂM

Sáng 07/07/2019, tại Hà Nội, Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và 
Báo Lao Động đã tổ chức chương trình 
“Vinh quang Việt Nam” lần thứ XV với 

chủ đề “Thi đua làm theo lời Bác”, tôn vinh 07 
tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc, có 
nhiều sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ 
nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có tính 
đột phá, góp phần quan trọng vào phát triển 
- kinh tế xã hội của đất nước. Đ/c Phạm Mạnh 
Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank vinh 
dự được vinh danh trong chương trình với 
những thành tựu xuất sắc đạt được trong lĩnh 
vực phụ trách,

19 tấm gương được Chương trình Vinh 
quang Việt Nam 2019 tôn vinh là các tập thể, 
cá nhân anh hùng, điển hình tiên tiến, chiến sĩ 
thi đua toàn quốc, có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi 
mới đất nước. Tất cả đều có điểm chung là tinh 

LÃNH ĐẠO VIETCOMBANK ĐƯỢC VINH DANH TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH “VINH QUANG VIỆT NAM” 

LẦN THỨ XV Bài & Ảnh: Đặng Thành 

thần lao động không mệt mỏi, 
một ý chí phi thường để vượt 
qua những khó khăn, đóng góp 
cho doanh nghiệp, cộng đồng 
và xã hội. 

Cùng với 07 tập thể và 
12 cá nhân, đ/c Phạm Mạnh 
Thắng - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank vinh dự được 
vinh danh trong chương trình 
“Vinh quang Việt Nam” lần thứ 
XV với những thành tựu xuất 
sắc đạt được trong lĩnh vực 
phụ trách, đó là đã cùng tập thể 
Vietcombank thực thi quyết 
liệt các giải pháp thu hồi nợ, 
đưa tỉ lệ nợ xấu hàng năm luôn 
được kiểm soát và giảm dần từ 
mức 2,30% (năm 2014) xuống 
còn 0,97% (năm 2018), đóng 

góp quan trọng vào thành tựu kinh doanh, đưa 
Vietcombank luôn dẫn đầu hệ thống ngân hàng 
trong nhiều năm qua.

Phát biểu tại chương trình, đ/c Trương Thị 
Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh 
giá cao và biểu dương Tổng LĐLĐVN, Báo Lao 
Động đã tổ chức thành công Chương trình Vinh 
quang Việt Nam trong suốt 15 năm qua, đưa 
chương trình thực sự trở thành sự kiện có ảnh 
hưởng tích cực, tạo được hiệu ứng tốt trong xã 
hội. Đ/c Trương Thị Mai mong muốn Chương 
trình Vinh quang Việt Nam sẽ tiếp tục được 
duy trì lâu dài, nâng cao giá trị, khích lệ các tập 
thể, cá nhân tham gia thi đua xây dựng Tổ quốc 
ngày một giàu đẹp và vững mạnh hơn như ước 
nguyện của Bác Hồ, đó là: “Xây dựng một nước 
Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh”.

Đ/c Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (đứng giữa) đón nhận biểu trưng vinh danh 
trong chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ XV
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Kính gửi: Các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động 
Vietcombank Bình Dương

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương 
Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (01/9/1999-01/9/2019), thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi 
nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu Chi nhánh đã đạt được trong thời gian vừa qua. 

Trải qua chặng đường 20 năm không ngừng phấn đấu, Vietcombank Bình Dương từ một 
cơ sở có nhiều khó khăn, hạn chế bước đầu; nhưng với những nỗ lực vượt qua thách thức, 
Vietcombank Bình Dương đã định hình phát triển mạnh mẽ về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ; 
trở thành một tập thể vững mạnh với hơn 200 cán bộ nhân viên, người lao động; luôn đoàn kết, 
tận tâm, tận lực phục vụ khách hàng với chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt nhất; đáp ứng sự kỳ 
vọng, niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, Vietcombank Bình Dương đã luôn thực hiện tốt các chủ trương, 
chính sách tiền tệ - ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; kinh doanh an toàn, hiệu quả; 
từng bước khẳng định thương hiệu Vietcombank trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các khu vực 
lân cận.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, nỗ lực 
của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, viên chức và người lao động Vietcombank Bình Dương; đồng 
thời đánh giá cao những đóng góp to lớn của Vietcombank Bình Dương đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 20 năm xây dựng 
và phát triển, tập thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên và người lao động Vietcombank Bình Dương 
sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ 
vững vai trò và vị thế là một trong những tổ chức tín dụng đầy tiềm năng trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương.

Chúc toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động Vietcombank Bình Dương luôn mạnh 
khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Vietcombank Bình Dương phát triển thịnh vượng và bền 
vững trong thời gian tới.

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 
nhân kỷ niệm 20 năm thành lập 
Vietcombank Bình Dương

Thư chúc mừng 

Thân ái,

TRẦN THANH LIÊM
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Chúc mừng cán bộ, nhân viên Vietcombank Bình Dương 
nhân kỷ niệm 20 năm thành lập (01/9/1999-01/9/2019)

Thư của đồng chí 
Bí thư  Tỉnh ủy Bình Dương

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Dương (01/9/1999-01/9/2019), tôi thân ái gửi đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người 
lao động Vietcombank Bình Dương lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Qua quá trình lãnh đạo và theo dõi hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tôi đánh giá 
cao hoạt động của Vietcombank Bình Dương. Trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, 
từ ngày đầu thành lập đến nay, Vietcombank Bình Dương đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, 
luôn có bước tiến vượt bậc để hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu kế hoạch được giao, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị và luôn là một ngân hàng thương mại hàng đầu của tỉnh Bình Dương không chỉ về 
hiệu quả kinh doanh, mà cả trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động; 
đồng thời gương mẫu đi đầu trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh nhà.

Với những thành tích đã đạt được trong chặng đường 20 năm qua, tôi tin tưởng rằng Vietcombank 
Bình Dương sẽ tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đã tạo lập được và tiếp tục vươn xa 
trên chặng đường phía trước. Vietcombank Bình Dương sẽ đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, 
đáp ứng sự tin yêu của nhân dân và góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

Chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động Vietcombank Bình Dương luôn mạnh 
khỏe, hạnh phúc và thành công.

 Bình Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2019

TRẦN VĂN NAM
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội
Tỉnh Bình Dương
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Vietcombank Bình Dương chính thức 
được thành lập và đi vào hoạt động ngày 
01/09/1999 trên mảnh đất Bình Dương 
mang nhiều dấu ấn lịch sử và được đánh giá 

là một trong những địa phương năng động trong 
phát triển kinh tế - xã hội. Tuy ra đời sau so với các 
CN ngân hàng thương mại nhà nước khác trên địa 
bàn, nhưng thừa hưởng lợi thế của thương hiệu 
Vietcombank, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền 
địa phương, của Ban Lãnh đạo Vietcombank, sự 
ủng hộ, tin tưởng hợp tác của khách hàng cũng 
như sự nỗ lực, phấn đấu của CBNV, Vietcombank 

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG 

một chặng đường phát triển
Bài & Ảnh: Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đốc Vietcombank Bình Dương

Bình Dương đã sớm trở thành một trong những 
CN lớn của hệ thống Vietcombank, đồng thời 
xác lập vị thế vững chắc trong khu vực Đông 
Nam Bộ. 20 năm hoạt động và đổi mới cùng 
toàn hệ thống, một chặng đường hoạt động đầy 
gian nan, thử thách nhưng cũng tràn đầy vinh 
quang và tự hào, Vietcombank Bình Dương đã 
đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các mặt 
hoạt động, tạo dựng niềm tin với khách hàng, 
khẳng định và nâng cao vị thế và thương hiệu 
của Vietcombank trên địa bàn.

Tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank Bình Dương

NĂM TỰ HÀO
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM QUANG DŨNG

Thư chúc mừng 
Vietcombank Bình Dương của 
Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc

Thân gửi: Tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Chi nhánh Bình Dương

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Vietcombank Chi nhánh Bình Dương 
(01/9/1999 – 01/9/2019), Đảng ủy - Ban Lãnh đạo Vietcombank thân ái gửi tới toàn thể 
cán bộ, nhân viên đã và đang công tác tại Vietcombank Chi nhánh Bình Dương những lời 
chúc mừng tốt đẹp nhất! 

Trong chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành vừa qua, từ một chi nhánh với chỉ 
20 cán bộ, Vietcombank Chi nhánh Bình Dương đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ 
và sớm trở thành một trong những chi nhánh lớn có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển 
của hệ thống Vietcombank nói riêng, sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương nói 
chung. Chi nhánh cũng vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trao tặng những 
phần thưởng cao quý.

Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm cao cùng sự năng động, nhiệt huyết, nỗ lực 
không ngừng của Ban Giám đốc, tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Chi nhánh. 
Chi nhánh cũng luôn bám sát và thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược theo chỉ đao của Ban 
Lãnh đạo Vietcombank.

Ban Lãnh đạo Vietcombank tin tưởng và kỳ vọng Ban Giám đốc cùng toàn thể cán 
bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank Chi nhánh Bình Dương với truyền thống 20 
năm xây dựng và phát triển, sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ 
Vietcombank, ra sức thi đua để gặt hái nhiều thành công to lớn hơn nữa trong giai đoạn tới 
để luôn giữ vững vị thế là một trong những chi nhánh đầu tàu trong sự nghiệp phát triển 
của hệ thống Vietcombank.

Chào thân ái!

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH HĐQT

NGHIÊM XUÂN THÀNH
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NỔI BẬT

Đội ngũ lớn mạnh, mạng lưới không 
ngừng mở rộng

Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế cả nước đang 
trong giai đoạn đổi mới, hệ thống ngân hàng có 
những cải cách sâu rộng, Vietcombank Bình Dương 
đã nhanh chóng hội nhập để phát triển và mở rộng. 
Từ một CN ban đầu chỉ với 20 cán bộ, cơ sở vật 
chất còn thiếu thốn, phải đi thuê trụ sở, trang thiết 
bị còn ít, đến nay, CN đã có một đội ngũ đông đảo 
với hơn 200 CBNV có trình độ, được đào tạo bài 
bản, năng động, sáng tạo, giàu nhiệt huyết và cơ sở 
hạ tầng làm việc khang trang. Chất lượng nguồn 
nhân lực, sự gắn kết và thống nhất nội bộ chính là 
nhân tố quan trọng giúp CN hoạt động bền vững, 
hiệu quả và ngày càng lớn mạnh. 

Phát triển mạng lưới hoạt động để đưa 
sản phẩm dịch vụ Vietcombank đến gần khách 
hàng hơn luôn được CN chú trọng. Đến nay, 
Vietcombank Bình Dương gồm 01 trụ sở Chi nhánh 
và 04 phòng giao dịch (PGD) trực thuộc là PGD 
Thủ Dầu Một, PGD Tân Uyên, PGD VSIP và PGD Bắc 
Tân Uyên. Đồng thời, Vietcombank Bình Dương 
cũng đóng vai trò là người tạo dựng và phát triển 
các CN khác của Vietcombank tại Bình Dương: 
Vietcombank Nam Bình Dương (tiền thân là chi 
nhánh cấp II trực thuộc Vietcombank Bình Dương), 
Vietcombank Bắc Bình Dương (tiền thân là PGD 
Mỹ Phước), Vietcombank Đông Bình Dương (tiền 
thân là PGD Phú Chánh), đồng thời, trong tháng 
07/2019 vừa qua cũng đã thực hiện bàn giao PGD 
Nam Tân Uyên cho CN Đông Bình Dương. 

Tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền 
vững

Sau 20 năm hoạt động và phát triển, 
Vietcombank Bình Dương đã đạt được nhiều kết 
quả đáng ghi nhận trong hoạt động kinh doanh. 
Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đến từ những 
biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước, 
sự cạnh tranh gay gắt trong hoạt động ngân hàng, 
Vietcombank Bình Dương vẫn giữ được tăng 
trưởng huy động vốn và tín dụng ở mức cao. Nếu 
như năm 1999, huy động vốn của Vietcombank 
Bình Dương ở mức 5,8 tỷ đồng, dư nợ đạt 14 tỷ 
đồng thì đến 30/06/2019, nguồn vốn huy động 
đã tăng lên  hơn 15.500 tỷ đồng – tăng trưởng 
bình quân 89,2%/năm và dư nợ tín dụng đạt hơn 
12.600 tỷ đồng – tăng trưởng bình quân 63,1%/
năm. 

Các hoạt động thanh toán quốc tế và kinh 
doanh ngoại tệ luôn khẳng định được vai trò chủ 

Ra đời trong bối cảnh 
nền kinh tế cả nước đang 
trong giai đoạn đổi mới, 
hệ thống ngân hàng có 
những cải cách sâu rộng, 
Vietcombank Bình Dương 
đã nhanh chóng hội nhập 
để phát triển và mở rộng. 

Tập thể nam cán bộ nhân viên Vietcombank Bình Dương

đạo và dẫn dắt trên địa bàn. Doanh số mua bán 
ngoại tệ tăng trưởng bình quân 37,7%/năm, đạt 
2,7 tỷ USD vào năm 2018 và 1,38 tỷ USD trong 6 
tháng đầu năm 2019. Doanh số TTQT-TTTM tăng 
trưởng bình quân 40,8%/năm, đạt 1,9 tỷ USD vào 
năm 2018 và 1,0 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 
2019.

Công tác chăm sóc và phát triển khách hàng 
được CN hết sức chú ý trong bối cảnh cạnh tranh 
gay gắt giữa các ngân hàng hiện nay. Thường 
xuyên tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng chăm sóc 
khách hàng cho CBNV, thực hiện các chính sách 
phân khúc khách hàng để đưa ra các chiến lược, 
chương trình, sản phẩm phẩm dịch vụ phù hợp, 
triển khai các chương trình đồng hành cùng khách 
hàng, các công trình khảo sát mức độ hài lòng 
của khách hàng… khiến cho số lượng khách hàng 
đến với Vietcombank Bình Dương tăng lên nhanh 
chóng. Tính đến tháng 06/2019, Vietcombank 
Bình Dương đã thiết lập quan hệ giao dịch với gần 
6.300 khách hàng doanh nghiệp và hơn 400.000 
khách hàng cá nhân.

Cùng với toàn hệ thống, Vietcombank Bình 
Dương không ngừng mang đến cho khách hàng 
các sản phẩm dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử, ngân 
hàng bán lẻ hiện đại, luôn được đổi mới, nâng cấp 
và phát triển phù hợp với thời đại nhằm phục vụ 

và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp 
và người dân trên địa bàn, góp phần cho sự ổn 
định, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
Hiện tại, CN đang quản lý mạng lưới của 81 máy 
ATM, 550 đơn vị chấp nhận thẻ, phát hành gần 
500.000 thẻ ATM và cung cấp dịch vụ ngân hàng 
điện tử cho gần 430.000 khách hàng.

Không tăng trưởng bằng mọi giá, tăng 
trưởng nhanh nhưng phải song hành với đảm 
bảo an toàn và hiệu quả chính là định hướng 
phát triển của CN. Vietcombank Bình Dương 
luôn đề cao việc kiểm soát chất lượng tín 
dụng, không hạ chuẩn tín dụng, nghiêm túc 
thực hiện xếp hạng tín dụng khách hàng, phân 
loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy 
định của Ngân hàng Nhà nước cũng như của 
Vietcombank. Cũng có một số thời điểm nợ 
xấu tăng do khách hàng gặp khó khăn trong 
hoạt động kinh doanh, nhưng nhìn chung, 
Vietcombank Bình Dương thường có tỷ lệ nợ 
xấu thấp hơn mức bình quân trên địa bàn và hệ 
thống Vietcombank. Tỷ lệ nợ xấu hiện tại đang 
ở mức rất thấp, chiếm 0,02% tổng dư nợ. Lợi 
nhuận bình quân năm 2018 đạt 2,6 tỷ đồng/cán 
bộ và hứa hẹn sẽ tăng trưởng vượt bậc trong 
năm nay. Hoạt động kinh doanh luôn được đảm 
bảo an toàn và kiểm soát tốt rủi ro. 
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Công tác ASXH được duy trì thường 
xuyên thể hiện trách nhiệm xã hội của 
Vietcombank Bình Dương

Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương 
thân tương ái”, Vietcombank Bình Dương là đơn 
vị rất tích cực hưởng ứng các hoạt động công tác 
xã hội. Các hoạt động ASXH được duy trì thường 
xuyên liên tục như: đóng góp ủng hộ Quỹ đền ơn 
đáp nghĩa, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ ngày vì người 
nghèo, người tàn tật và người cao tuổi, Quỹ tình 
nghĩa ngân hàng và thiên tai lũ lụt; phụng dưỡng 
Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc gia đình có công 
với cách mạng, thăm tặng quà trẻ em nghèo có 
hoàn cảnh khó khăn; trao tặng nhà đại đoàn kết, 
nhà tình nghĩa; tặng học bổng cho học sinh, sinh 
viên nghèo hiếu học,…

Các hoạt động ASXH trở thành công tác thường 
xuyên và tự nguyện trong CBNV tại Vietcombank 
Bình Dương. Công tác ASXH không những tạo 
tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp giữa CN với 
địa phương, thể hiện trách nhiệm xã hội của 
Vietcombank mà còn thể hiện nét văn hóa và 
bản sắc nhân văn của ngân hàng. Tổng số tiền 
Vietcombank Bình Dương đã chi cho công tác 
ASXH trong 10 năm qua là hơn 16 tỷ đồng, với 
rất nhiều hoạt động nổi bật được nhắc đến như: 
ủng hộ 1,7 tỷ đồng cho chương trình “Nghĩa tình 
Trường Sơn” để xây tặng 50 căn nhà tình nghĩa và 
trao 100 suất học bổng trong năm học 2010-2011; 
ủng hộ 2,7 tỷ đồng trong giai đoạn 2013-2014 
cho các hoạt động từ thiện xã hội như xây nhà Đại 

đoàn kết, tặng học bổng tiếp sức học sinh nghèo 
đến trường; năm 2015, tài trợ 397 suất học 
bổng cho học sinh nghèo hiếu học; trao tặng 10 
căn nhà đại đoàn kết; năm 2015 và 2016, tặng 
300 con bò giống cho bà con nghèo ở các huyện 
miền núi Bù Đốp, Bù Gia Mập và Bù Đăng tỉnh 
Bình Phước… 

Chăm lo cho đời sống người lao 
động - yếu tố cho thành công của 
Vietcombank Bình Dương

Nguồn nhân lực chính là chìa khóa của mọi 
thành công, vì vậy, mà việc chăm lo cho đời sống 
vật chất và tinh thần của người lao động luôn 
được Ban Giám đốc và các đoàn thể quan tâm. 
Điều kiện và môi trường làm việc luôn được đầu 
tư thỏa đáng tạo điều kiện cho người lao động 
phát huy tốt nhất khả năng của bản thân và 
đóng góp vào hiệu quả của CN. Chế độ bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm sức khỏe cho người lao động luôn được 
tham gia đầy đủ. Các chương trình khám sức 
khỏe và tham quan nghỉ dưỡng cho CBNV hàng 
năm được Lãnh đạo CN chú trọng, triển khai 
một cách hiệu quả, phù hợp với tâm tư, nguyện 
vọng của cán bộ. Các hoạt động phong trào đoàn 
thể, hoạt động hỗ trợ CBNV nhân các dịp hiếu, 
hỉ, thăm hỏi ốm đau, chúc mừng sinh nhật, khen 
thưởng cho con CBNV có thành tích học tập xuất 
sắc và rất nhiều hoạt động phúc lợi khác luôn 
được quan tâm một cách kịp thời với những 
hoạt động ý nghĩa, tạo dựng một môi trường 
sống đầy tính nhân văn và gắn kết nội bộ. CBNV 
được tạo điều kiện, hỗ trợ tham gia các chương 
trình đào tạo kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ 
cũng như việc triển khai các chương trình tự 
đào tạo tại các phòng ban nghiệp vụ đã mang 
lại hiệu quả rất lớn trong việc cải thiện chất 
lượng nguồn nhân lực, đồng thời, mang đến cho 
mỗi cá nhân cơ hội để được nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, phát triển bản thân và 
phát huy những sáng tạo trong công việc cũng 
như dễ dàng thích nghi với công việc tại những 
vị trí khác nhau. Công tác thi đua khen thưởng 
được quan tâm, tổ chức khen thưởng động viên 
kịp thời, chính là sự tri ân, ghi nhận đối với 
những đóng góp của người lao động cho các 
hoạt động của CN, tạo động lực phấn đấu cho 
các cá nhân, tập thể được vinh danh, tạo không 
khí thi đua sôi nổi, đóng góp ý nghĩa cho những 
thành công mà CN đạt được trong suốt chặng 
đường phát triển. 

Nhiều thành tích được ghi nhận và vinh 
danh

Với những thành tựu đạt được trong hoạt động 
kinh doanh và đóng góp từ những hoạt động xã 
hội, Vietcombank Bình Dương đã vinh dự được 
Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước, Lãnh đạo tỉnh Bình Dương, 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng nhiều 
phần thường cao quý, trong đó, phần thưởng cao 
quý nhất là Huân chương Lao động hạng Nhất 
được Chủ tịch nước trao tặng cho Vietcombank 
Bình Dương vì đã có thành tích xuất sắc trong công 
tác từ năm 2012-2016, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Đây thực sự là 
những ghi nhận, đánh giá có ý nghĩa lớn lao đối với 
những đóng góp cũng như nỗ lực không mệt mỏi 
của Vietcombank Bình Dương trong suốt 20 năm 
qua.

Tự hào vững bước cùng toàn hệ thống 
thực hiện sứ mệnh Ngân hàng hàng đầu 
Việt Nam

Trong chặng đường 20 năm hoạt động, 
Vietcombank Bình Dương đã không ngừng nỗ lực 
để vừa phát triển hoạt động kinh doanh, đảm bảo 
an toàn hiệu quả, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân cũng như tham gia với tinh thần đầy 
trách nhiệm đối với công tác ASXH trên địa bàn. 
20 năm phát triển đánh dấu sự chuyển mình của 
Vietcombank Bình Dương gắn liền với hành trình 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như sự lớn 
mạnh của cả hệ thống Vietcombank. 

Phát huy những giá trị đã được xây đắp trong 
20 năm qua, Vietcombank Bình Dương sẽ tiếp tục 
mở rộng quy mô, mạng lưới, nâng cao chất lượng 

phục vụ, vững bước đồng hành cùng khách 
hàng cũng như tiếp tục thực hiện có trách 
nhiệm các hoạt động an sinh trên địa bàn, nâng 
cao và khẳng định vị thế vững chắc của bản sắc 
văn hóa và thương hiệu Vietcombank trên các 
nẻo đường Tổ quốc, góp phần phát triển và đưa 
Vietcombank lên một tầm cao mới, hoàn thành 
mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính đa năng 
tầm cỡ trong khu vực và thế giới, thực hiện 
Sứ mệnh Ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Những thành tựu đạt được hôm nay, bên 
cạnh những nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ 
nhân viên CN qua nhiều thế hệ là sự quan tâm 
chỉ đạo, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện của Lãnh 
đạo Tỉnh, các ban ngành đoàn thể, Ngân hàng 
Nhà nước, Ban Lãnh đạo và các phòng ban 
của Vietcombank TW và đặc biệt là mối quan 
hệ thân thiện, bình đẳng, tin tưởng, hợp tác 
cùng phát triển của các khách hàng đã giúp CN 
Vietcombank Dương từng bước khẳng định và 
nâng cao vị thế, thương hiệu của mình trên địa 
bàn.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, 
tôi xin thay mặt cho CBNV toàn CN bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo, các cơ 
quan ban ngành và quý vị khách hàng đã đồng 
hành cùng chúng tôi trên con đường phát triển 
và hội nhập. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục 
nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ và đồng 
hành của quý vị trong chặng đường đi tới, mong 
muốn mối quan hệ này sẽ gắn bó ngày càng bền 
chặt hơn.
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Nhiều phong trào thi đua gắn với công tác 
chuyên môn được CĐCS phối hợp triển khai 
để tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần 
nâng cao năng suất làm việc. Chỉ trong 05 

năm trở lại đây, Chi nhánh đã có 182 lượt tập thể 
và 3.052 lượt cá nhân đạt thành tích tốt trong các 
phong trào thi đua được vinh danh, tuyên dương 
khen thưởng và 69 lượt cá nhân được nhận phần 
thưởng là chuyến du lịch trong và ngoài nước với 
tổng số tiền trên 11 tỷ đồng. 

Với việc tập trung triển khai thực hiện tốt mô 
hình “Vì người lao động", CĐCS đã triển khai nhiều 
hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống của 

NLĐ như tổ chức họp mặt tặng 
quà nhân dịp sinh nhật, cưới 
hỏi, thăm hỏi, động viên khi ốm 
đau hay gia đình gặp hữu sự, tổ 
chức tham quan nghỉ dưỡng, 
khám sức khỏe hàng năm, mua 
thêm các sản phẩm Bảo hiểm 
chăm sóc sức khỏe cho NLĐ bên 
cạnh chế độ bảo hiểm xã hội 
của Nhà nước, vận động quyên 
góp ủng hộ NLĐ bị bệnh hiểm 
nghèo, tổ chức vui chơi và tuyên 
dương khen thưởng các cháu là 
con NLĐ có thành tích học tập 
tốt hàng năm với tổng kinh phí 
giai đoạn 2014-2018 trên 1,2 tỷ 
đồng,…

CĐCS còn quan tâm và tạo 
điều kiện cho NLĐ tham gia các 
hoạt động thể thao, văn nghệ 
nhằm nâng cao thể chất và tinh 
thần như hỗ trợ kinh phí thuê 
sân bãi, thầy hướng dẫn để việc 
tập luyện được thường xuyên 
và có hiệu quả. Phong trào văn 
nghệ, thể thao thực sự là sân 
chơi bổ ích vừa tăng cường 
sức khỏe cho NLĐ, vừa tạo môi 
trường sinh hoạt lành mạnh, 
đoàn kết, gắn bó trong tập thể 
chi nhánh. Bên cạnh đó, nhằm 
tăng cường sự giao lưu, gắn bó 
và hiểu biết lẫn nhau giữa các 
phòng ban và giữa NLĐ, CĐCS 
thường xuyên tổ chức các hội 
thi văn hóa Vietcombank, thi 

văn nghệ, thể thao, thi nấu ăn, tổ chức nhiều 
hoạt động ASXH hướng đến cộng đồng để tình 
người được lan tỏa và đặc biệt phát huy hơn 
tính nhân văn của văn hóa Vietcombank trong 
NLĐ. 

Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, 
CĐCS Vietcombank Bình Dương đã khẳng định 
được vai trò tích cực trong việc nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần đối với NLĐ. Từ 
đó NLĐ an tâm công tác, gắn bó lâu dài với 
Vietcombank, góp phần xây dựng chi nhánh 
ngày càng phát triển.

Bài & Ảnh: Vũ Thị Phong Lan 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG
CĐCS VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG

VỚI PHƯƠNG CHÂM LẤY NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG, 
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (CĐCS) VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG TRONG SUỐT 20 
NĂM QUA KHÔNG NGỪNG CHĂM LO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (NLĐ). BAN CHẤP HÀNH CĐCS XÁC ĐỊNH LÀM TỐT 
CÔNG TÁC NÀY CHÍNH LÀ SỰ KHẲNG ĐỊNH MẠNH MẼ VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ 
CỦA CĐCS ĐỐI VỚI NLĐ TẠI CHI NHÁNH. 

Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tuyên dương tại Hội nghị Người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

“Vietcombank Bình Dương
Tận tâm trao yêu thương
Anh em chí kiên cường
Khách hàng luôn vấn vương…”

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG
HAI MƯƠI NĂM 
TRAO GỬI TIN YÊU

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Hoàng

Tôi yêu Vietcombank Bình Dương, nơi tôi 
làm việc mà ấm áp như ngôi nhà thứ hai, 
đồng nghiệp như anh chị em thân yêu.  

Tôi tự hào vì mình là một thành viên 
của Vietcombank Bình Dương. 20 năm hình thành 
và phát triển cũng là 20 năm nỗ lực phấn đấu 
không ngừng nghỉ của một tập thể đoàn kết với 
tinh thần chiến đấu sắt thép được hun đúc ngay 
từ những ngày đầu thành lập và được duy trì bền 
bỉ cho tới hôm nay. Là CN đầu tiên có mặt trên 
địa bàn tỉnh, đến nay, Vietcombank Bình Dương 
tự hào khi đã gây dựng và phát triển thêm 03 CN 
và nhiều phòng giao dịch mới, góp phần nâng cao 
hình ảnh, thương hiệu và vị thế của Vietcombank 

trên địa bàn, đạt nhiều thành tích được Chủ tịch 
nước, Thủ tướng chính phủ, Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước, Ban Lãnh đạo Vietcombank và 
rất nhiều cơ quan ban ngành ghi nhận, khen 
thưởng.

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ 
như vậy, bên cạnh sự nỗ lực chung của tập thể 
CBNV, chúng ta không thể không nhắc đến vai 
trò lãnh đạo, điều hành hoạt động ngôi nhà 
chung một cách đầy tâm huyết của Ban Giám 
đốc CN qua từng thời kỳ. Với những chỉ đạo 
sát sao trong công tác chuyên môn, Ban Giám 
đốc đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho tập thể 
CBNV, luôn sẵn sàng đương đầu và vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, cùng thái độ làm việc 
tích cực, chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ Khách 
hàng với chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt nhất. 
Đời sống tinh thần của người lao động được 
đặc biệt quan tâm, luôn có những chính sách 
đãi ngộ phù hợp để người lao động có thể an 
tâm công tác và cống hiến hết mình cho sự phát 
triển của CN. 

20 năm trưởng thành và phát triển với 
nhiều thăng trầm biến cố, Vietcombank Bình 
Dương đã trở thành một tập thể vững mạnh 
với hơn 200 CBNV. Chúng ta hạnh phúc, tự 
hào, kiêu hãnh về những điều chúng ta đã làm. 
Chúng ta sẽ luôn giữ vững tinh thần ý chí kiên 
cường ấy để cùng nhau thổi bùng ngọn lửa đam 
mê cháy bỏng, khát khao mãnh liệt chinh phục 
tất cả các mục tiêu, cùng chung tay xây dựng 
ngôi nhà chung Vietcombank Bình Dương vững 
bền cùng thời gian.

Vietcombank Bình Dương tổ chức Giao lưu bóng đá mini nữ mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
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Vũ Thị Minh Trịnh 

Về ngang Đại lộ Bình Dương
Ba trăm mười bốn, tiện đường ghé qua

Vietcombank của chúng ta
Hai mươi năm ấy thiết tha bao tình

Ngày nay rực rỡ quang vinh
Ngày xưa gian khó chúng mình vượt qua

Hai phòng Dịch vụ chúng ta
Sớm hôm nhộn nhịp, khách ra khách vào

Vui tươi lời nói câu chào
Khách hàng hạnh phúc, có nào mệt chi

Ngân Quỹ vất vả kém gì
Tài sản, tiền mặt, cũng vì nhân dân

Hành Chính bận rộn muôn phần
Lắng lo thu xếp, việc gần việc xa

Khách hàng Bán Lẻ xông pha

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG – 
XUÂN HAI MƯƠI

Tròn 14 năm tuổi nghề thì tôi có hơn 13 năm gắn với cái tên Quản lý nợ của Vietcombank 
Bình Dương, nơi tôi coi như mái ấm thứ hai của mình. Tôi may mắn được dìu dắt bởi 
những anh chị Lãnh đạo phòng giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với công việc, nhiệt 
tình với nhân viên. Tôi vừa được tận tình hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, vừa được 

chia sẻ, động viên giúp đỡ để vượt qua những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Những lần gặp 
biến cố lớn trong cuộc sống đủ để tôi cảm nhận hết giá trị lớn lao của văn hóa Vietcombank. Đảng ủy, 
Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và đồng nghiệp đã luôn theo sát quan tâm động viên tinh 
thần, bố trí sắp xếp tạo điều kiện để tôi hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hỗ trợ kịp thời về vật chất 
để giúp tôi vượt qua khó khăn. Điều ấy đã khiến tôi vô cùng xúc động và tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng 
cống hiến hết mình vì sự phát triển của Vietcombank Bình Dương.

Với vị trí là Trưởng Phòng Quản lý nợ, tôi sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy nét văn hóa 
Vietcombank để xây dựng một tập thể phòng đoàn kết, yêu thương, trách nhiệm, thấu hiểu, sẻ chia, 
động viên khích lệ để cùng nhau tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, góp sức mình vào sự phát triển bền vững và tiên phong của Vietcombank Bình Dương.

Ô tô, dự án, đất, nhà,…nặng vai
Thanh niên túc trí đa tài

Bán Buôn chung sức có ai sánh bằng 

Tiền tuyến đánh trận quên thân
Hậu phương vững chắc thêm phần hăng say

Quản Lý Nợ chúng ta đây
Giải ngân, thu nợ, chất đầy hồ sơ 

 Số liệu, báo cáo, giấy tờ
Có công Kế Toán, trước giờ sá chi 

Từ Ba Mười Bốn mà đi
Phòng giao dịch ấy, ngại gì xa xôi 

Thủ Dầu Một, đúng đây rồi
Tân Uyên thành lập, sánh đôi hai phòng

V-SIP náo nức trong lòng
Ra đời sau đó, theo dòng đi lên

Vĩnh Tân nhất quyết gọi tên
Nam Tân Uyên cũng đâu nào chịu thua 

Em út nhưng rất thi đua
Bắc Tân Uyên đó ngại gì đường xa 

Cho dù bão táp phong ba
Anh em chung sức vượt qua thăng trầm 

Hiên ngang dầu dãi tháng năm
Hai mươi xuân ấy tay cầm bàn tay

Vietcombank đất Thủ này    
Quyết tâm cống hiến, dựng xây quê nhà 

Mặc cho bão tố mưa sa
Chung tay - đoàn kết, mãi là mùa xuân! 

 
PHẠM NGỌC SONG HÀ

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG - MÁI ẤM THỨ HAI CỦA TÔI

NỔI BẬT

Trong suốt sáu năm qua, có ba điều mà tôi 
đã đúc kết được cho bản thân để càng 
thêm tin yêu và gắn bó với Vietcombank:

•  “Thương hiệu Vietombank”: ngay từ thuở còn 
ngồi trên ghế trường đại học, được trở thành 
nhân viên Vietcombank là cả một mơ ước và 
niềm tự hào không chỉ đối với tôi mà còn của 
các bạn cùng khóa. Và niềm tự hào ấy được 
hung đúc lớn hơn khi ngân hàng của chúng tôi 
ngày càng đoạt được vô cùng nhiều thành tích 
mà bất kì ngân hàng nào cũng mơ ước.  

• “Tinh thần Vietcombank”: Vietcombank là một 
môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, mọi 
người cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ và giúp đỡ 
lẫn nhau. Như khẩu hiệu của Phòng Khách hàng 
Doanh nghiệp: “We are one”. “Chúng ta là một 
tập thể đoàn kết, chúng ta luôn làm việc vì một 
một tiêu chung, chúng ta luôn tiên phong vững 
bước trong mọi công việc chuyên môn, hoạt 
động, phong trào thì Chúng ta sẽ sớm hiện thực 
hóa mục tiêu trở thành Ngân hàng số 1 của 
Vietcombank”. 

• “Con người Vietcombank”: có rất nhiều 
điều đáng tự hào khi nhắc về con người 
Vietcombank nhưng tôi xin phép được nhắc đến 
đây khía cạnh truyền lửa cho các thế hệ sau. 
Vượt qua cái giới hạn gọi là trách nhiệm, bổn 
phận phải hướng dẫn, đào tạo các thế hệ sau 
vì mục đích công việc, tôi cảm nhận rất rõ tình 
cảm, sự mong mỏi và kỳ vọng của các anh chị 
đối với chúng tôi. Và để rồi ngày hôm nay, chính 

VIETCOMBANK 
TRONG TÔI

Bài & Ảnh: Nguyễn Thành Đạt

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG TRÒN 20 TUỔI (01/9/1999 – 01/9/2019) CŨNG LÀ THỜI ĐIỂM 
TÔI TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA NGÔI NHÀ CHUNG THỨ HAI NÀY ĐƯỢC SÁU 
NĂM. 

tôi lại mang trong mình ngọn lửa ấy để tiếp 
tục lan tỏa đến các thế hệ tiếp theo. Các thế 
hệ lần lượt nối tiếp nhau, là tương lai, là trụ 
cột cùng chung tay xây dựng Viecombank 
ngày càng vững mạnh.

Nhìn lại chặng đường dài đã qua, cuối cùng 
tôi cũng có được rất nhiều thứ cho riêng mình 
tại Vietcombank:
• Thu nhập: đây có thể nói là mục tiêu quan 

trọng của mỗi người khi đi làm. Thu nhập 
từ Vietcombank tốt nhất trong hệ thống các 
Ngân hàng hiện nay, cho tôi một cuộc sống 
đầy đủ. 

• Kiến thức, kinh nghiệm, sự tự tin, và với tôi 
đó còn là “bản lĩnh”. Vietcombank đã cho tôi 
sự bản lĩnh, sự can đảm, dám thay đổi để 
hoàn thiện bản thân mình. 

• Cuối cùng đối với tôi đó là tôi tìm thấy “giá 
trị bản thân tại Vietcombank”. Thành quả 
lớn nhất là sự tín nhiệm và hài lòng của 
Khách hàng. Tôi cảm thấy sung sướng và tự 
hào về bản thân vì chút đóng góp nhỏ bé của 
mình đã tạo ra những giá trị lan tỏa rất lớn 
từ sự hài lòng và tin tưởng của Khách hàng. 
Tuy nhiên, niềm tự hào ấy không chỉ riêng 
từ cá nhân tôi mà đó là nỗ lực của cả tập thể 
Vietcombank Bình Dương trong công tác 
phục vụ khách hàng.
Và ngày hôm nay, với một niềm tin vững 

chắc, tôi sẽ nỗ lực từng giây phút, để được góp 
sức vào sự lớn mạnh của Vietcombank.  

Tập thể Phòng Khách hàng doanh nghiệp
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20 NĂM, EM LÀ CÔ GÁI 
VIETCOMBANK
Thoáng đó hai mươi năm cứ ngỡ
Ngày đầu tiên, em - cô gái Vietcombank.
Tự hào lắm khoe cùng chúng bạn
Hôm nay đây, em - cô gái Ngân hàng. 

Tuổi hai mươi em đầy nhiệt quyết
Thả tóc mây đón gió ước mơ.
Hai mươi năm thời gian không dài lắm
Nâng bước em đến tuổi trưởng thành.

Thoáng đó đã qua thời gian khổ
Cùng nhau ròng rã luyện hồng - chuyên.
Nghiệp vụ, đạo đức phải gắn liền
Như lời Bác dạy mỗi chúng ta.

Hai mươi năm cùng nhau tiến bước
Nhân lực, chuyên môn vững tay chèo
Thị phần, doanh số đều tăng trưởng
Vietcombank Bình Dương nối tiếp thành công.

Sống, cống hiến em ơi đẹp lắm
Như tà áo xanh, cô gái Vietcombank.
Sinh nhật hai mươi cùng Chi nhánh  
Gửi chút tình em, yêu mãi Vietcombank.

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

 HAI MƯƠI NĂM 
TUỔI TRẺ

 Ngân hàng Ngoại thương Bình Dương
Trong luồng gió mới ngập tràn niềm vui

Thời gian thấm thoát thoi đưa
Hai mươi năm đó một thời khó quên

Chắt chiu công sức mồ hôi
Ước mơ nảy nở sinh sôi tháng ngày

Đắp xây những buổi ban đầu
 Trải qua gian khó vững vàng hôm nay

Đồng hành cùng đến tương lai
Chữ tâm chữ tín không phai trong lòng

Trao yêu thương đến mọi nơi
Đồng tiền vay vốn giúp đời thêm tươi

Chuyển tiền dịch vụ có ngay
An toàn chính xác trong ngày lưu thông

Doanh nghiệp gật đầu bắt tay
Giới thiệu đối tác hai đàng hân hoan

Còn đây những lúc bên nhau
Vui chơi sinh hoạt cho tình keo sơn

Hai trăm nhịp đập con tim
Khó khăn, thử thách một lòng vượt qua

Gian khổ mới có vinh quang 
Đường đi đã mở huy hoàng ngày mai

Bình Dương -  tiếng gọi thân tình
Hai mươi năm ấy vẫn hoài thanh xuân 

PHẠM NGỌC TRINH

Tuổi 20, tuổi thanh xuân căng tràn nhiệt huyết và khát 
khao. Tuổi 20 với Vietcombank Bình Dương là khoảng 
thời gian đủ dài để nhìn lại một chặng đường phấn đấu 
và nỗ lực đáng tự hào của cả một tập thể. Vietcombank 

Bình Dương luôn là ngân hàng tiêu biểu có uy tín trên địa bàn và 
của cả hệ thống Vietcombank.

 Trong quá trình hình thành và phát triển, Vietcombank Bình 
Dương đã có lúc thăng trầm, nhưng luôn vượt lên mọi khó khăn 
bằng sức lao động sáng tạo, bằng trí tuệ và lòng quả cảm để góp 
phần đưa "con tàu Vietcombank" về đích.

Với tôi, một cán bộ thâm niên, Vietcombank Bình Dương là 
niềm tự hào về một thương hiệu mình được cống hiến, nơi tôi 
được trưởng thành về mọi mặt. Không chỉ là môi trường chuyên 
nghiệp, năng động, Vietcombank Bình Dương còn đặc biệt quan 
tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đặc biệt 
cán bộ hưu trí, cán bộ có hoàn cảnh khó khăn… và rất nhiều hoạt 
động vì cộng đồng, xã hội khác. Vietcombank Bình Dương của tôi 
luôn là mái nhà chung ấm áp tình người thế đó!

Tháng 9 có ngày độc lập, tháng của vầng trăng tròn đầy trong 
tết Trung thu, tháng của những ước mơ được chắp cánh trong 
tiếng trống khai trường. Và với tôi, tháng 9 còn là tháng kỷ niệm, 
tháng đã khai sinh ra một Vietcombank Bình Dương vững mạnh, 
kiên cường trong mọi hoàn cảnh.

Chào tháng 9, tôi gửi niềm tin vào một tập thể Vietcombank 
Bình Dương đoàn kết, năng động, sáng tạo và đầy bản lĩnh để 
ngày càng vững bước phát triển lên một tầm cao mới. Và tôi cũng 
tin rằng cho dù ở bất cứ vị trí nào, tập thể CBNV đều hướng về 
ngôi nhà thứ hai của mình - một Vietcombank Bình Dương luôn 
sáng ngời trong tim của mỗi người.

Vietcombank Bình Dương với những nét bản sắc văn 
hóa được xây dựng và giữ gìn từ thế hệ các anh chị 
đi trước. Tôi may mắn là lớp thế hệ đi sau được kế 
thừa, phát huy, được rèn luyện qua thực tế để trưởng 

thành cả về nhân cách và công tác chuyên môn, giúp tôi thấu 
hiểu và cảm nhận sâu sắc về lòng nhân ái, sự kính trên nhường 
dưới, đối nhân xử thế và trên hết là sự đoàn kết, gắn bó, sẻ chia 
khó khăn của đồng nghiệp, của tập thể CN luôn sát cánh cùng 
nhau vượt qua những gian nan, thử thách. Từng thành viên 
dưới mái nhà luôn trăn trở tìm kiếm các giải pháp, sáng kiến, 
cải tiến hiệu quả công việc để tập thể CN hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ kinh doanh được giao qua các năm. 

  Chúng tôi tự hào khi được là cán bộ Vietcombank nói chung 
và CN Bình Dương nói riêng. Niềm tự hào ấy theo chúng tôi từ 
những ngày mới bước chân vào nghề, đến nay chúng tôi vẫn 
gắn bó, sát cánh bên nhau cùng tiến bước, vẫn đi sớm, về muộn, 
vẫn miệt mài phục vụ khách hàng tận tâm, chu đáo. Tình yêu 
ấy trong mỗi chúng tôi càng ngày càng lớn hơn theo thời gian 
như sức mạnh vô hình cho chúng tôi vững bước vươn lên, cùng 
Vietcombank Bình Dương chinh phục tầm cao mới, phấn đấu 
trở thành một trong những lá cờ đầu của hệ thống Vietcombank.

TẢN MẠN
THÁNG 9

Đoàn Thị Thanh Thùy

Nguyễn Thị Thu Nga 

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG 

NIỀM TIN VƯƠN XA

THỈNH THOẢNG LẪN TRONG CÁI NẮNG HÈ ĐÃ DỊU LÀ CƠN 
GIÓ THU TRẢI DÀI KHẮP PHỐ… LÒNG TÔI RỘN RÃ XEN 
LẪN HỒI HỘP NGÓNG ĐỢI THU VỀ. KHÔNG HỒI HỘP SAO 
ĐƯỢC KHI THÁNG 9 NÀY, LÀ THÁNG KỶ NIỆM 20 NĂM 
THÀNH LẬP VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG - MÁI NHÀ THỨ 
HAI CỦA CHÚNG TÔI. 

NỔI BẬT
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Ngày nhận thông báo trúng tuyển, trái 
tim tôi như vỡ òa, bao nhiêu khát 
vọng ngày nào dâng lên mạnh mẽ.

Ngày đầu tiên nhận công tác tại 
Vietcombank Bình Dương – Phòng giao dịch 
VSIP, trong tôi vẹn nguyên sự rụt rè của một 
sinh viên mới ra trường, hồi hộp và bối rối 
không thể diễn tả thành lời... Mọi người rất bận 
rộn, tập trung cao độ cho công việc nhưng vẫn 

“VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG

Những ngày 
đầu tiên…”

Lê Thị Trinh 

GIỐNG NHƯ CÁC BẠN SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÁC, TÔI ĐÃ ẤP Ủ CHO MÌNH MỘT 
GIẤC MƠ HỒNG MỘT NGÀY NÀO ĐÓ SẼ ĐƯỢC BƯỚC CHÂN VÀO NGƯỠNG CỬA CỦA 
VIETCOMBANK - NƠI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ Ở VỊ TRÍ CAO NHẤT CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI 
VIỆT NAM VỚI TẤT CẢ SỰ CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRÁNG LỆ. 

luôn vui vẻ, thân thiện. Tôi được phân công học 
việc ở mảng thông tin cá nhân, thẻ... Tôi không 
thể quên cảm giác vừa vui mừng, vừa hồi hộp 
đến run run khi được cầm tấm thẻ ATM và Pin 
giao cho khách hàng.  

Và cũng rất nhanh, ngay vài ngày sau, trái 
tim tôi như thay đổi, tôi đã vô cùng ngạc nhiên 
khi thấy các anh chị ở đây làm việc khá muộn, 
tôi dĩ nhiên cũng ở lại dù chưa phụ giúp được 
nhiều, trong lòng dấy lên sự băn khoăn, không 
rõ do hôm nay nhiều việc hơn mọi ngày hay 
ngày nào cũng thế.  Và rồi, ngày hôm sau, hôm 
sau nữa,… vẫn luôn như thế. Mặc dù cuối ngày 
đã hết giờ giao dịch nhưng công việc vẫn còn 
khá bộn bề, lúc đó cùng với sự non nớt chưa 
đủ trải nghiệm, tôi đã tự hỏi, có phải tôi đã vỡ 
mộng rồi không?! Làm thế này, về trễ thế này 
thì còn đâu là thanh xuân, tuổi trẻ của tôi? Lúc 
ấy, tôi đã hoang mang không biết mình sẽ đối 
diện và vượt qua thế nào với những áp lực mà 
tôi chưa từng nghĩ đến ngay từ những ngày đầu 
tiên như vậy.

Nhưng rồi, tôi lại tự hỏi, nếu chỉ có khó 
khăn, tại sao mọi người vẫn gắn bó và nhiệt 
huyết? Các anh chị vẫn hăng say cống hiến, vẫn 
làm việc với một tinh thần hứng khởi,  không lẽ 
chỉ mình tôi có tuổi trẻ, thanh xuân? Không lẽ vì 
chút khó khăn trước mắt mà tôi từ bỏ giấc mơ 
Vietcombank từ thời đi học của mình? Tôi bắt 
đầu tự đi tìm câu trả lời!

Và ngày qua ngày, tôi miệt mài học hỏi các 
anh chị, tiếp xúc trực tiếp với nhiều khách hàng, 
tôi ngày càng tự tin và chín chắn hơn, rồi tôi 
được vào chính thức, cùng các anh chị xử lý các 
tình huống, giải quyết các vướng mắc. Trải qua 
nhiều thăng trầm, cảm xúc của nghề giao dịch 
viên, tôi đã dần nhận ra lý do để các anh chị làm 
việc với tình yêu nghề và khát khao cống hiến 
như thế. Họ không phải đẹp nhất lúc khoác lên 
mình chiếc áo đồng phục tinh tươm hay ngồi 
ngay ngắn chỉn chu trong không gian sang trọng 
chuyên nghiệp này, họ đẹp nhất lúc mồ hôi lấm 
tấm rơi mà vẫn tươi cười, kiên nhẫn hướng dẫn 
từng chút một, là giọt nước mắt đồng cảm khi 
nghe vu vơ câu chuyện buồn mà anh chị nào đó 
chia sẻ, là thái độ lắng nghe quan tâm khi khách 
hàng trình bày những vấn đề họ gặp phải, là nụ 
cười rạng rỡ khi thấy khách hàng  hài lòng với 
dịch vụ của ngân hàng. Tất cả tạo nên một bức 
tranh tuyệt đẹp, mà ở đó không chỉ có chỉ tiêu, 
doanh số, lợi nhuận, mà trên hết là tình người, 
tình đồng nghiệp và sự tận tâm.

Hơn thế nữa, điều làm tôi bất ngờ là Ban 
Giám đốc CN luôn nhìn thấu và ghi nhận sự 
cống hiến của chúng tôi để luôn có những chính 
sách khích lệ tinh thần mọi người không ngừng 
cố gắng, đồng thời luôn tạo ra những sân chơi 
đầy nhiệt huyết để chúng tôi có thể cháy hết 
mình với tuổi trẻ, để có thể tự hào rằng thanh 
xuân của mình không phải ở đâu khác mà chính 
tại Vietcombank. 

 

 

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG - 
HAI MƯƠI NĂM TỰ HÀO!

Vietcombank Chi nhánh Bình Dương
20 năm vươn ra biển lớn

Dẫu bão giông, sóng trào, gió cuộn
Vẫn vững vàng, mạnh mẽ, hiên ngang

20 năm - một hành trình vẻ vang
Dù thành lập trong những ngày gian khó

Bao con người đã đồng cam cộng khổ
Chia ngọt, sẻ bùi, chung sức vượt qua

Rồi những thành công cũng kết trái, đơm hoa
Tự hào hôm nay là một Chi nhánh lớn

Vẫn mang trong mình bao hoài mong, ước muốn
Đóng góp thật nhiều, để phát triển quê hương

Vietcombank Chi nhánh Bình Dương
Sẵn sàng đổi mới, chân thành, sẻ chia

Lãnh đạo, nhân viên, người già, người trẻ
Chung sức, đồng lòng, vững tiến tương lai!

 
LÊ NGỌC MẠNH 

NỔI BẬT
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WATTENS VIỆT NAM – VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG 
“11 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN”

Khi đặt chân đến Việt Nam, Công ty Wattens Việt Nam đã có 
những cân nhắc rất thận trọng, đặc biệt là việc lựa chọn ngân 
hàng hợp tác để cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính 

toàn diện, xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Chúng tôi đã 
chọn Vietcombank bởi uy tín và thương hiệu. Hơn 11 năm gắn bó, 
Vietcombank Bình Dương đã cung ứng rất nhiều sản phẩm dịch vụ 
phù hợp với đặc thù công ty, hỗ trợ hiệu quả quá trình hoạt động 
như tiền gửi, dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước, sản phẩm tài 
trợ thương mại, bảo lãnh trong và ngoài nước, các sản phẩm tài trợ 
dự án, cho vay vốn lưu động,…

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Vietcombank Bình Dương 
và hơn 11 năm xây dựng quan hệ giao dịch, Công ty Wattens Việt 
Nam kính chúc Vietcombank Bình Dương tiếp tục phát triển bền 
vững, không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo. Công ty 
Wattens Việt Nam và Vietcombank Bình Dương sẽ tiếp tục đồng 
hành cùng nhau để đem lại những giá trị cốt lõi tốt đẹp nhất cũng 
như tối đa hóa lợi ích của đôi bên với phương châm “Chung niềm 
tin, vững tương lai”.

VIETCOMBANK – MINH LONG I 
VỮNG BƯỚC TIÊN PHONG

20 năm qua, kể từ ngày thành lập Vietcombank 
Bình Dương đến nay, công ty TNHH Minh Long I 
và Vietcombank Bình Dương đã luôn cùng đồng 
hành và hợp tác trong nhiều sự kiện quan trọng. 
Vietcombank Bình Dương đã ghi dấu ấn thương 
hiệu bằng chất lượng và hiệu quả trong công việc, 
đặc biệt là luôn đặt chữ “TÍN” lên hàng đầu. Bên 
cạnh đó, Vietcombank Bình Dương cũng đã kịp thời 
hỗ trợ tư vấn và cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ, 
chính sách tài chính phù hợp, hiệu quả. Chắc chắn, 
mỗi quan hệ giữa Minh Long I với Vietcombank Bình 
Dương sẽ bền lâu, vì thành công và phát triển của 
cả hai bên.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Quang Linh – Công ty TNHH 
Minh Long 1

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA: 20 NĂM CÙNG VỮNG BƯỚC

Trụ sở Công ty TNHH Wattens Việt Nam

Hình Bộ nồi sứ dưỡng sinh Minh Long

Ngay từ những ngày đầu thành lập và đưa những sản phẩm 
thép ra thị trường, Công ty CP Thép Pomina và Vietcombank 
Bình Dương đã luôn đồng hành, sát cánh chia sẻ khó khăn 

cùng nhau. Các chính sách, sản phẩm, văn hóa của Vietcombank 
đã và đang hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của Công ty.

Trong chặng đường đi phía trước, chúng tôi mong muốn 
được tiếp tục hợp tác lâu dài với Vietcombank Bình Dương để 
cùng vững bước và tự hào về thương hiệu VIETCOMBANK - 
POMINA.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Nhựt Trường – Kế toán trưởng Công ty CP 
Thép Pomina

Sản xuất phôi thép tại Nhà máy luyện phôi Pomina 3

NỔI BẬT

Phát biểu khai mạc, 
Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank Đào Minh 
Tuấn - Giám đốc Dự án 

đánh giá, Dự án PCM là một trong 
các dự án trọng điểm của “Đề án 
phát triển công nghệ thông tin 
đến năm 2020”. Đây là dự án có 
quy mô lớn và tầm quan trọng 
đặc biệt đối với hoạt động kinh 
doanh của Vietcombank trong 
những năm tới. Vietcombank đã 

trải qua 2 năm từ khi nghiên 
cứu tiền khả thi dự án, trình 
NHNN phê duyệt cho đến 
khi lựa chọn thành công nhà 
thầu Liên danh FIS-Intellect 
để thực hiện Dự án, đến thời 
điểm này đã đầy đủ các điều 
kiện tốt nhất để triển khai.

Phó Tổng Giám đốc 
Nguyễn Thanh Tùng cũng 
khẳng định, Vietcombank sẽ 
ứng dụng kết quả của Dự án 

Khởi động Dự án 
“Trang bị hệ thống trục 
Thanh toán và quản lý 
dòng tiền”

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

NGÀY 11/07/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC LỄ 
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “TRANG BỊ HỆ THỐNG TRỤC THANH TOÁN VÀ QUẢN 
LÝ DÒNG TIỀN (HỆ THỐNG PCM)”, DỰ ÁN CÓ QUY MÔ LỚN VÀ TẦM QUAN 
TRỌNG ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK 
TRONG NHỮNG NĂM TỚI.

vào hoạt động kinh doanh của 
Khối Khách hàng Bán buôn để 
xây dựng tư duy bán hàng mới 
một cách hiệu quả nhất, từ đó 
góp phần vào thành công cho 
chiến lược phát triển của ngân 
hàng.

Phát biểu đại diện cho Liên 
danh FIS-Intellect, ông Dương 
Dũng Triều, Chủ tịch HĐTV 
Công ty TNHH Hệ thống thông 
tin FPT, khẳng định, Công ty 
TNHH Hệ thống thông tin FPT 
coi sự thành công của dự án 
là rất quan trọng và cam kết 
dành những nguồn lực tốt 
nhất để đảm bảo dự án thực 
hiện theo đúng tiến độ đã ký 
kết.

Về phía Intellect, đại diện 
là ông Indranil Chaudhury 
- Phó Tổng Giám đốc cũng 
cam kết sẽ cung cấp cho 
Vietcombank không chỉ là 
một nền tảng công nghệ, mà 
còn là sự hợp tác toàn diện về 
chiến lược, nhân lực… để đảm 
bảo vận hành thành công giải 
pháp, đem đến lợi ích lâu dài 
cho Vietcombank.

Có thể khẳng định, với 
việc triển khai hệ thống PCM, 
Vietcombank sẽ trở thành 
ngân hàng Việt Nam đầu tiên 
“số hóa” toàn bộ hoạt động 
thanh toán và quản lý dòng 
tiền của Khách hàng tổ chức. 
Điều đó đã khẳng định quyết 
tâm của Vietcombank trong 
việc tiến nhanh và mạnh vào 
lĩnh vực Thanh toán và Quản 
lý dòng tiền, đáp ứng nhu 
cầu đa dạng và tiên tiến của 
khách hàng, khẳng định vị thế 
vượt trội của Vietcombank 
so với các ngân hàng đối thủ 
cạnh tranh trong nước và tiến 
tới sánh ngang với các định 
chế tài chính hàng đầu trong 
khu vực.

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đào Minh Tuấn – Giám đốc Dự án phát biểu
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Tham dự sự kiện về phía các 
đối tác của Vietcombank có 
ông Masato Kaneda - Giám 
đốc điều hành bộ phận châu 

Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng 
Mizuho; ông Pierre Legrand - Phó 
Tổng Giám đốc PwC ASEANZ cùng 
đại diện NHNN, Ngân hàng Mizuho… 
Về phía Vietcombank có ông Phạm 
Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT; ông 
Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT; 
các thành viên Ban điều hành, Giám 
đốc các chi nhánh Vietcombank trên 
địa bàn Hà Nội cùng Lãnh đạo một 
số phòng/ban/trung tâm tại Trụ sở 
chính.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT 
Vietcombank cho biết: Kỷ nguyên số 

Hội thảo “Chuyển đổi ngân hàng số: 
Cơ hội và thách thức”

Bài & Ảnh: Đức Nam

NGÀY 21/06/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG HỘI THẢO “CHUYỂN ĐỔI NGÂN HÀNG SỐ: CƠ HỘI VÀ 
THÁCH THỨC”. 

với những thành tựu của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra 
những bước tiến mới, góp phần thay 
đổi tư duy và cách tiếp cận cũng như 
cách thức phục vụ khách hàng (KH). 
Lĩnh vực ngân hàng cũng đã và đang 
thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận 
và tăng cường trải nghiệm của KH, 
giúp KH tới gần hơn các dịch vụ mà 
trước đó chỉ có thể thông qua các 
phương thức truyền thống như chi 
nhánh, phòng giao dịch... Hội thảo 
là cơ hội để Vietcombank lắng nghe, 
tiếp thu kinh nghiệm của các chuyên 
gia đến từ đối tác Mizuho, đơn vị 
tư vấn Pwc; đồng thời là cơ hội để 
chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm, 
động viên khuyến khích các cán bộ 
Vietcombank có sáng kiến, có đam 

mê, chung tay đóng góp, thực hiện 
thành công đề án “chuyển đổi ngân 
hàng số”.

Hội thảo đã nghe một số tham 
luận như: Xây dựng nền tảng phân 
tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả 
phát triển sản phẩm, tăng trải nhiệm 
và sự hài lòng của KH khi sử dụng 
sản phẩm dịch vụ Vietcombank; Sản 
phẩm quản lý tài chính cá nhân - My 
Balance; Đổi mới kỹ thuật số - sáng 
kiến của Mizuho; Chuyển đổi Ngân 
hàng số đối với KH Doanh nghiệp; 
Triển khai ứng dụng hệ thống digital 
marketing trong hoạt động kinh 
doanh bán lẻ tại Vietcombank… 
của các chuyên gia đến từ đối tác 
Mizuho, đơn vị tư vấn Pwc cũng như 
đại diện của các Phòng/ban/trung 
tâm tại TSC và các chi nhánh.

Kết luận Hội thảo, ông Phạm Anh 
Tuấn - Ủy viên HĐQT Vietcombank 
khẳng định: Hội thảo là hoạt động 
nghiên cứu khoa học với nhiều bài 
tham luận có nội dung phong phú, 
ý nghĩa thiết thực để Vietcombank 
tiếp tục nghiên cứu, rà soát triển 
khai và ứng dụng vào thực tiễn 
nhằm đưa Vietcombank đạt mục 
tiêu Số 1 về Ngân hàng số cũng như 
trở thành Ngân hàng quản trị rủi ro 
tốt nhất.

 Đại diện đối tác Mizuho, ông Masato Kaneda - Giám đốc 
điều hành, Phó Giám đốc bộ phận Châu Á - Thái Bình Dương, 

Mizuho Singapore trình bày tại Hội thảo

Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT Vietcombank phát biểu tại hội thảo

NỔI BẬT

Đảng bộ Vietcombank

Bài & Ảnh: Đặng Thành 

SÁNG NGÀY 05/07/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, 
ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW NGÀY 
22/10/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, KẾT NỐI TRỰC 
TUYẾN VỚI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 35-
NQ/TW CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTƯ. 

Tại buổi lễ, đại diện Công ty FIS, ông Rahul 
Vedpathak - Giám đốc Dự án đã trình bày tổng 
quan về Dự án, phương pháp, kế hoạch triển 
khai, các lưu ý, kinh nghiệm trong quá trình triển 

khai Dự án. Đại diện Công ty FIS cam kết sẽ dành mọi 
nguồn lực tốt nhất để triển khai thành công Dự án tại 
Vietcombank.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy 
viên HĐQT Vietcombank, Trưởng ban triển khai Dự 
án cho biết: “Dự án GLIMS là một cấu phần trong Lộ 
trình triển khai tổng thể của Vietcombank hướng tới 
mục tiêu trở thành Ngân hàng hàng đầu về quản trị rủi 
ro và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất. 
Theo đó, Dự án GLIMS sẽ hỗ trợ, nâng cao công tác 
quản lý hạn mức ở cấp độ khách hàng cũng như cấp 
độ danh mục một cách toàn diện và hiệu quả, đáp ứng 
các yêu cầu quản trị rủi ro theo phương pháp nâng cao 
của Basel và Vietcombank”. Ông Nguyễn Mạnh Hùng 
kỳ vọng Công ty FIS, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh 
nghiệm và sự hợp tác chặt chẽ với Vietcombank, sẽ 
chuyển giao các kiến thức và kỹ thuật liên quan đến 
công tác quản lý hạn mức theo các thông lệ quốc tế tốt 
nhất.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Võ 
Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 
quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch trong tình hình mới”; đ/c Nguyễn Thanh Long 
- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu 
về “Hệ thống Thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNET)”; 
đ/c Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng 
ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam thông tin về “Ngành Dầu khí Việt Nam sau 60 
năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(23/7/1959 – 23/7/2019): Thuận lợi, khó khăn và 
giải pháp thực hiện trong thời gian tới”; đ/c Lê Mạnh 
Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình 
bày về định hướng công tác tuyên truyền và kết luận 
Hội nghị.

Lễ khởi động Dự án 

Hội nghị kết nối trực tuyến triển khai Nghị quyết 35-NQ/
TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Vietcombank

“Đầu tư hệ thống 
quản lý hạn mức rủi ro”
NGÀY 08/07/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, 
VIETCOMBANK VÀ CÔNG TY FIDELITY NATIONAL 
INFORMATION SERVICES (FIS) ĐÃ TỔ CHỨC LỄ 
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “ĐẦU TƯ HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
HẠN MỨC RỦI RO (GLIMS)” TẠI VIETCOMBANK. 

 Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT Vietcombank, Trưởng ban triển khai 
Dự án phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

tổ chức Hội nghị triển khai 
Nghị quyết 35-NQ/TW của 
Bộ Chính trị

Bài & Ảnh: Đặng Thành
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Tại buổi lễ, Vietcombank đã công bố quyết định 
của HĐQT về việc điều động và bổ nhiệm ông 
Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Vietcombank Đà 
Nẵng giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Quảng 

Trị kể từ ngày 01/07/2019.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã giao 
nhiệm vụ cho ông Trần Thanh Hải khẩn trương tiếp 
nhận về con người, cơ sở vật chất, tình hình kinh 
doanh, khách hàng và nhanh chóng ổn định tổ chức. 
Trên cơ sở kế thừa, phát huy tối đa những thành tựu 
của chi nhánh, mạnh dạn đổi mới trong điều hành 
trên tinh thần thực hiện công khai, dân chủ và vì 
mục tiêu chung để mang lại hiệu quả cao trong kinh 
doanh; cùng tập thể Ban Giám đốc và CBNV chi nhánh 
Vietcombank Quảng Trị xây dựng khối đoàn kết vững 
chắc, đồng lòng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Thanh Hải - tân 
Giám đốc Vietcombank Quảng Trị hứa sẽ nỗ lực hết 
mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng Ban 
Giám đốc và đội ngũ CBNV xây dựng một tập thể vững 
mạnh, chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng tốt nhất để 
đưa Vietcombank Quảng Trị tiếp tục phát triển ngày 
càng bền vững, an toàn và hiệu quả. 

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng ban 
TCNS đã công bố quyết định số 1119/QĐ-VCB-
TCNS ngày 26/06/2019 của HĐQT Vietcombank 
về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn 

Thanh Bình - Giám đốc Vietcombank Quảng Trị  giữ 
chức vụ Giám đốc Vietcombank Quảng Bình kể từ ngày 
01/07/2019.  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank đánh giá cao sự chuyển mình 
của Vietcombank Quảng Bình trong những năm gần 
đây và ghi nhận sự đóng góp tích cực của ông Nguyễn 
Thanh Bình, đồng thời tin tưởng với kinh nghiệm 
nhiều năm công tác tại Vietcombank, ông Nguyễn 
Thanh Bình sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã 
đạt được, đưa Vietcombank Quảng Bình không ngừng 
phát triển, thực hiện thành công và vượt các chỉ tiêu 
do Ban Lãnh đạo giao. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Bình 
- tân Giám đốc Vietcombank Quảng Bình hứa sẽ nỗ lực 
hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng Ban 
Giám đốc và đội ngũ CBNV xây dựng một tập thể vững 
mạnh, chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng tốt nhất để 
đưa Vietcombank Quảng Bình tiếp tục phát triển ngày 
càng bền vững, an toàn và hiệu quả. 

Công bố quyết định
điều động và bổ nhiệm Giám đốc 
Vietcombank Quảng Bình

Bài : Nguyễn Thị Minh HuệBài & Ảnh: Châu Diễm

Bài & Ảnh: VPĐU

Bài & Ảnh: Lê Nguyễn Hải Hà

 Chiều ngày 26/06/2019

 Chiều ngày 26/06/2019.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT (ngoài cùng bên trái) trao quyết định 
bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Vietcombank Quảng Trị giữ chức vụ 

Giám đốc Vietcombank Quảng Bình

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG 
VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC
Vietcombank Quảng Trị

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm và 
tặng hoa chúc mừng ông Trần Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc 

Vietcombank Quảng Trị

Tại buổi lễ, đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy Vietcombank đã cảm ơn 
tới các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng 
và Đảng ủy Khu công nghệ cao & các khu công 

nghiệp Đà Nẵng đã quan tâm, tạo điều kiện cho 
hoạt động của Chi nhánh Vietcombank Đà Nẵng, 
Vietcombank Nam Đà Nẵng trong thời gian qua. Đ/c 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank cũng 
bày tỏ mong muốn Đảng bộ Chi nhánh Vietcombank 
Đà Nẵng và Chi bộ Chi nhánh Vietcombank Nam Đà 
Nẵng khi về trực thuộc Đảng bộ Vietcombank sẽ tiếp 
tục phát huy thành tích đã đạt được trong công tác 
xây dựng Đảng, tham gia tích cực vào các hoạt động 
của chính quyền địa phương và hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại buổi lễ, Đoàn thanh niên Vietcombank cũng 
tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận tổ chức cơ sở đoàn 
Vietcombank Đà Nẵng và Vietcombank Nam Đà 
Nẵng từ Đoàn khối DNTW TP. Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy Vietcombank đã chúc mừng 
đ/c Trần Văn Thuận - Giám đốc Vietcombank 
Bến Tre được trao Quyết định chuẩn y chức vụ Bí 

thư Chi bộ Vietcombank Bến Tre. Đ/c Vũ Tiến Duật bày 
tỏ sự tin tưởng với trình độ chuyên môn, năng lực công 
tác và kinh nghiệm lãnh đạo của đ/c Trần Văn Thuận 
cùng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng của 
tập thể lãnh đạo và cán bộ Vietcombank Bến Tre, đ/c 
Trần Văn Thuận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
Đảng ủy Vietcombank giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đ/c Trần Văn Thuận - tân 
Bí thư Chi bộ Vietcombank Bến Tre đã bày tỏ sự cảm 
ơn tới Đảng ủy Vietcombank và cam kết 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 bộ Vietcombank
tiếp nhận tổ chức Đảng, Đảng viên 
Đảng bộ Vietcombank Đà Nẵng và 
Chi bộ Vietcombank Nam Đà Nẵng

 Chiều ngày 19/06/2019

 Chiều ngày 03/7/2019. 
Đ/c Nguyễn Thị Huệ Anh – Phó Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự TSC Vietcombank, 

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Vietcombank và đ/c Nguyễn Thuận - UV Ban 
thường vụ Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng ký 

chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên Đảng bộ Vietcombank Đà Nẵng Chi bộ 
Vietcombank Nam Đà Nẵng

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH
CHUẨN Y CHỨC VỤ BÍ THƯ CHI BỘ
Vietcombank Bến Tre

Đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank (thứ 6 từ trái sang) 
cùng các đại biểu chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng đ/c Trần Văn Thuận - tân 

Bí thư Chi bộ Vietcombank Bến Tre (thứ 8 từ phải sang)

NỔI BẬT
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NHỊP SỐNG

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng
Tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng 

Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII và Hội 
nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu 
năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2019, các đại biểu đã nghe đ/c Nguyễn Anh 
Tuấn - UV BCH Đảng bộ Sở giao dịch, Phó Giám 
đốc trình bày Báo cáo Tổng kết công tác xây 
dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII. 

Theo đó, trong nhiệm kỳ XII, Đảng ủy, Ban 
Giám đốc Sở giao dịch đã chủ động lãnh đạo 
việc chấp hành đường lối, chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng 
ủy Khối DNTƯ, NHNN và Vietcombank về thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lãnh đạo 
toàn Đảng bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
kinh doanh, làm tốt công tác xây dựng Đảng và 
công tác cán bộ. Hội nghị cũng đã lắng nghe đ/c 
Nguyễn Hùng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy trình 
bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu 
năm 2019 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 
tháng cuối năm 2019.  

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối DNTƯ đã 
tặng Bằng khen tổ chức đảng đạt danh hiệu 
“Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2014 
- 2018) cho Chi bộ 6 phòng Hành chính quản 
trị và Quản lý nhân sự - Đảng bộ Vietcombank 
Chi nhánh Sở Giao dịch; tặng Bằng khen đảng 
viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

VỪA QUA, TRÊN KHẮP CÁC CHI NHÁNH TRONG HỆ 
THỐNG VIETCOMBANK SÔI NỔI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ 
KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ 
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 VỚI 
NHỮNG THÀNH TÍCH ẤN TƯỢNG, HOÀN THÀNH VÀ 
HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO, 
TẠO ĐÀ CHO NHỮNG BƯỚC CHẠY VỀ ĐÍCH THẮNG LỢI 
TRONG NĂM 2019, NĂM BẢN LỀ CỦA MỤC TIÊU CHIẾN 
LƯỢC ĐẾN NĂM 2020. CHUNG NIỀM TIN GỬI TỚI QUÝ 
ĐỘC GIẢ NHỮNG THÔNG TIN, HÌNH ẢNH VỀ SỰ KIỆN 
QUAN TRỌNG NÀY TẠI CÁC CHI NHÁNH.

Sở giao dịch Vietcombank

 Tối 17/07/2019

Đ/c Hồ Văn Tuấn – UV BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy – 
Giám đốc Sở giao dịch phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị sơ kết 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ 
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 
6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng 

ban Quản lý nhân sự đã công bố quyết định 
số 1118/QĐ-VCB-TCCB ngày 25/06/2019 
của Chủ tịch HĐQT Vietcombank về việc điều 

động và bổ nhiệm ông Lê Hồng Quảng - Giám đốc 
Vietcombank Quảng Bình giữ chức vụ Giám đốc 
Vietcombank Vinh. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - 
Chủ tịch HĐQT đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp 
tích cực của ông Lê Hồng Quảng trong thời gian giữ 
chức vụ Giám đốc Vietcombank Quảng Bình, đồng 
thời tin tưởng rằng với kinh nghiệm nhiều năm công 
tác và quản lý, ông Lê Hồng Quảng sẽ tiếp tục phát 
huy thành tích, nhanh chóng ổn định tổ chức, cùng 
tập thể lãnh đạo và CBNV đưa Vietcombank Vinh 
tiếp tục phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Quảng - 
tân Giám đốc Vietcombank Vinh khẳng định sẽ sát 
cánh, đồng lòng cùng tập thể Vietcombank Vinh xây 
dựng khối đoàn kết vững mạnh, khắc phục mọi khó 
khăn, đưa Chi nhánh hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ 
được giao.

Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó Trưởng ban TCCB 
đã công bố quyết định số 1071/QĐ-VCB-TCNS ngày 
25/6/2019 của Tổng Giám đốc Vietcombank về việc 
điều động và bổ nhiệm ông Ngô Đức Cường - Trưởng 

phòng Phòng Giao dịch Thổ Tang (trực thuộc Vietcombank 
Vĩnh Phúc) giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Lào Cai 
kể từ ngày 01/7/2019, thời hạn giữ chức vụ là 04 năm. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank Lê Quang Vinh chúc mừng ông Ngô Đức 
Cường được điều động bổ nhiệm và chính thức nhận nhiệm 
vụ tại Vietcombank Lào Cai và tin tưởng ông Cường sẽ 
sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể chi nhánh hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. 

Tại buổi lễ, ông Trương Thanh Xuân - Giám đốc NHNN 
tỉnh Lào Cai đã phát biểu đánh giá cao các thành tích 
Vietcombank Lào Cai đóng góp cho kinh tế - xã hội của 
tỉnh, đồng thời tin tưởng, với tinh thần đoàn kết cũng như 
chất lượng cán bộ, Vietcombank Lào Cai sẽ ngày một thành 
công, lớn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Đức Cường - tân Phó 
Giám đốc Vietcombank Lào Cai  hứa và cam kết sẽ đem hết 
kinh nghiệm, nhiệt huyết và khả năng của mình để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, nỗ lực hết sức cùng tập thể 
cán bộ đưa Vietcombank Lào Cai trở thành ngân hàng có 
chất lượng sản phẩm tốt nhất tại tỉnh.

Bài & Ảnh: Khánh Hoàng

Bài & Ảnh: Đinh Thị Hải Yến

 Sáng ngày 26/06/2019.

 Sáng ngày 28/6/2019.

Công bố quyết định điều động & 
bổ nhiệm Giám đốc

Công bố quyết định điều động &
bổ nhiệm Phó Giám đốc 

Vietcombank Vinh 

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê 

Hồng Quảng – tân Giám đốc Vietcombank Vinh

Vietcombank Lào Cai

Ban Lãnh đạo Vietcombank  và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng ông 
Ngô Đức Cường - tân Phó Giám đốc Vietcombank Lào Cai

NỔI BẬT
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Tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Bửu Quỳnh, Phó 
Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng đã thay mặt 
Ban Giám đốc trình bày báo cáo sơ kết hoạt 
động kinh doanh.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, 
Vietcombank Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu đạt và 
vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao, từ 
huy động vốn, cho vay đến các chỉ tiêu dịch vụ 
ngân hàng bán lẻ. Đặc biệt, Chi nhánh được Ban 
Lãnh đạo Vietcombank khen thưởng là Chi nhánh 
hoàn thành xuất sắc tiêu biểu trong công tác thẻ. 
Hội nghị cũng đã nghe Trưởng phòng KHDN và 
Trưởng phòng KHBL báo cáo chuyên đề về hoạt 
động kinh doanh bán buôn và khối bán lẻ.

Phát biểu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2019, ông Nguyễn Quang Việt - Giám đốc 
Vietcombank Đà Nẵng đánh giá cao sự chuyển đổi 
mạnh mẽ của Chi nhánh trong việc chuyển hướng 
kinh doanh tập trung vào bán lẻ và dịch vụ; việc 
sắp xếp lại lực lượng lao động, ưu tiên tăng cường 
đội ngũ bán hàng đã giúp tăng năng suất lao động 
và góp phần giúp Chi nhánh hoàn thành vượt mức 
hầu hết các chỉ tiêu được giao. 

Trong 6 tháng cuối năm, Giám đốc đề nghị Chi 
nhánh tiếp tục quán triệt phương châm hành động, 
quan điểm điều hành cũng như định hướng kinh 
doanh để có thể sớm về đích. Về huy động vốn, cần 
đẩy mạnh huy động nguồn vốn giá rẻ từ KBNN và 

Vietcombank Đà Nẵng

 Sáng 20/7/2019

BHXH, đẩy mạnh huy động vốn từ khách hàng 
bán lẻ và bán buôn; tiếp cận các trường học, 
bệnh viện, các đơn vị dịch vụ hành chính công 
để cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền 
mặt và huy động vốn. 

Về tín dụng, tiếp tục đẩy mạnh cho vay bán 
lẻ, phát triển khách hàng SME, chú trọng chất 
lượng tín dụng, tái cấu trúc danh mục khách 
hàng, rà soát để có kế hoạch giảm dần dư nợ 
đối với các khách hàng doanh nghiệp có tình 
hình tài chính, hoạt động kinh doanh yếu kém 
và có nguy cơ nợ xấu… Đẩy mạnh công tác bán 
hàng, giao chỉ tiêu đến từng cán bộ, tăng cường 
bán chéo...

Hội nghị cũng đã nghe ông Nguyễn Hữu 
Đức, Phó Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng, đánh 
giá công tác truyền thông nội bộ thời gian qua, 
đặc biệt là tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa 
Vietcombank 2019, triển khai thực hiện tuyên 
truyền 5 giá trị văn hóa “Tin cậy - Chuẩn mực - 
Sẵn sàng đổi mới - Bền vững - Nhân văn” và 10 
hành vi văn hóa tại các điểm giao dịch.

Tại hội nghị, Ban Giám đốc cùng toàn thể 
CBNV Chi nhánh đồng ký tên vào tranh cây văn 
hóa Vietcombank thể hiện cam kết thực hiện tốt 
văn hóa Vietcombank.

 Bài và ảnh: Nguyễn Hữu Đức  

Ông Nguyễn Quang Việt, Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng phát biểu triển khai nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2019

Ông Nguyễn Quang Việt, Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng trao thưởng 
cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

vụ” 5 năm liền cho đ/c Nguyễn Thị Thái Hà - Ủy 
viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Quản lý nhân sự 
Vietcombank Sở giao dịch.

Phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi nhánh 
đặc biệt xuất sắc 

Tại Hội nghị, đ/c Phạm Thị Hương Giang - Phó 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển 
khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Sở giao 
dịch. Nhìn chung, Chi nhánh đã hoàn thành và vượt 
kế hoạch quý II/2019 đối với một số chỉ tiêu kinh 
doanh trọng yếu như: huy động vốn cuối kỳ, dư 
nợ bán buôn, dư nợ bán lẻ cuối kỳ tại PGD, doanh 
số mua bán ngoai tệ, doanh số thanh toán thẻ, thu 
phí bancas nhân thọ, phát triển khách hàng (KH) 
cá nhân mới, KH bán buôn mới và đặc biệt là chỉ 
tiêu lợi nhuận từ HĐKD sau trích lập, thu ngoài 

lãi. Vietcombank Sở giao dịch cũng đã vinh dự 
được HĐQT tuyên dương và khen thưởng là Chi 
nhánh tiêu biểu về lợi nhuận kinh doanh sau 
DPRR.

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc Sở giao dịch đã 
khen thưởng cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, 3 tập thể hoàn thành tốt tiêu biểu, 2 
tập thể thuộc khối hỗ trợ tiêu biểu và 3 cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong công tác HĐV, phát 
triển KH bán buôn và nghiên cứu khoa học.

Hội nghị đã tham gia thảo luận các chuyên 
đề, bao gồm: Báo cáo chuyên đề về Bán lẻ; Đánh 
giá rủi ro theo ngành hàng, nhóm KH lớn, nhóm 
KH liên quan và định hướng tín dụng 6 tháng 
cuối năm 2019; Chất lượng tín dụng và công tác 
thu hồi xử lý nợ có vấn đề; Công tác kiểm tra, 
kiểm soát và tuân thủ; An toàn bảo mật công 
nghệ thông tin.

Kết luận Hội nghị, đ/c Hồ Văn Tuấn - Ủy 
viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng 
bộ, Giám đốc Sở giao dịch nhấn mạnh: Dù gặp 
không ít khó khăn, thách thức nhưng Đảng ủy, 
Ban Giám đốc Sở giao dịch đã quyết liệt đề ra 
các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo 
triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp, 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Vietcombank lần thứ III và Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở giao dịch lần thứ 
III, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh 
và làm tốt công tác xây dựng Đảng. 

Trong 6 tháng cuối năm 2019, các tập thể, 
cá nhân Sở giao dịch cần dành hết tâm - trí - lực 
để đề xuất và triển khai các giải pháp hiệu quả, 
hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh được 
giao; phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi nhánh 
đặc biệt xuất sắc của hệ thống Vietcombank.

 Bài: Hồng Hạnh - Ảnh: Đức Tuân

 Ban Giám đốc Sở giao dịch khen thưởng và chúc mừng các Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban Giám đốc Sở giao dịch khen thưởng và chúc mừng các cá nhân 
đạt thành tích xuất sắc trong công tác

Ban Giám đốc Sở giao dịch khen thưởng và chúc mừng các 
Tập thể hoàn thành tốt tiêu biểu
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Hội nghị vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh 
đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và NHNN 
Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tới tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoài Chiểu 
- Giám đốc NHNN tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao những 
kết quả mà Vietcombank Khánh Hòa đã đạt được trong 
6 tháng đầu năm 2019 mà đặc biệt là việc kiểm soát tốt 
chất lượng tín dụng và xử lý, thu hồi nợ xấu hiệu quả. 
Ông Chiểu cũng lưu ý Chi nhánh tuân thủ những định 
hướng của NHNN về tăng trưởng tín dụng, huy động 
vốn, kinh doanh mua bán ngoại tệ… và mong muốn Chi 
nhánh Vietcombank Khánh Hòa sẽ tiếp tục là ngân hàng 
đi đầu trong việc phát triển các dịch vụ ngân hàng điện 
tử, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả đề 
án sử dụng các phương tiện thanh toán hiện đại trong 
lĩnh vực dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững, chú 
trọng công tác phát triển khách hàng mới và không 
ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, Vietcombank Khánh 
Hòa quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các 
chỉ tiêu được giao trong năm 2019.

 Bài & Ảnh: Võ Thị Thu Hương

Tại Hội nghị, bà Võ Thị Thu Hằng - Phó Giám 
đốc Chi nhánh đã báo cáo Kết quả hoạt động 
kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của toàn 
hệ thống và của Chi nhánh. 

Theo đó, Chi nhánh Thăng Long đã đạt kết quả 
khả quan, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính 
như: đạt 101% chỉ tiêu huy động vốn và dư nợ tín 
dụng, 104% chỉ tiêu lợi nhuận sau trích lập, 113% 
chỉ tiêu thu ngoài lãi... Đặc biệt, Vietcombank 
Thăng Long là một trong 14 chi nhánh có thành 
tích xuất sắc và được nhận giấy khen của Chủ tịch 
HĐQT về công tác huy động vốn bình quân. Tại Hội 
nghị, Ban giám đốc Chi nhánh đã khen thưởng cho 
các tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ kinh doanh, hỗ trợ nghiệp vụ và nghiên 
cứu khoa học.

Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo và tham luận 
về công tác huy động vốn, chăm sóc khách hàng 
và các mảng nghiệp vụ khác từ các phòng ban và 
phòng giao dịch. Phát biểu tổng kết hội nghị, ông 
Nguyễn Danh Phương - Giám đốc Chi nhánh nhấn 
mạnh, trong 6 tháng cuối năm, chi nhánh cần tiếp 
tục huy động nguồn vốn giá rẻ, tăng cường công 
tác chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng 
dịch vụ, đẩy mạnh tín dụng bán lẻ, tăng thu phí 
dịch vụ, tích cực học tập và thực hành để phối hợp 
cùng toàn hệ thống hoàn thiện chuyển đổi core 
banking, hướng tới hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2019. 

 Bài: Trần Thị Mai Khoa - Ảnh: Trần Sơn Lam

Vietcombank Khánh Hòa Vietcombank Thăng Long
 20/07/2019  Sáng 20/7/2019

Ông Nguyễn Đắc Tài (thứ hai từ phải sang) – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh 
Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng thành tích của Chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa 

trong 6 tháng đầu năm 2019

Giám đốc Nguyễn Danh Phương trao Giấy khen cho các 
tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Vietcombank Hải Phòng

Vietcombank Đắk Lắk

 Sáng 20/7/2019

 Sáng 20/7/2019

Hội nghị đã thông qua báo cáo hoạt động 
kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương 
hướng hoạt động 6 tháng cuối năm; báo cáo 
chuyên đề hoạt động kinh doanh bán lẻ, dự 

án chuyển đổi hoạt động ngân hàng bán lẻ RTOM; 
báo cáo chuyên đề công tác kiểm tra, kiểm soát nội 
bộ; hoạt động khối bán buôn, chuyên đề đánh giá 
rủi ro theo ngành hàng, nhóm khách hàng, chuyên 
đề chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu và báo cáo 
chuyên đề an toàn bảo mật thông tin, truyền thông 
dự án mô hình chuyển đổi ngân hàng số. Tại Hội 
nghị, ông Nguyễn Quốc Khánh, Đại tá, Trưởng 
phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk trình 
bày chuyên đề về an ninh mạng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Ngọc 
Huyến, Giám đốc chi nhánh điểm lại những kết 
quả mà Vietcombank Đắk Lắk đã đạt được trong 6 
tháng đầu năm, đồng thời chỉ đạo nghiêm túc, chi 
tiết từng mảng kinh doanh của từng phòng ban để 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết hoạt 
động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 
và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 
6 tháng cuối năm của ông Lê Ngọc Thái 

- Giám đốc Chi nhánh, trong đó đưa ra các giải 
pháp trọng tâm để Chi nhánh hoàn thành và 
hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh 
năm 2019. Đại biểu tham dự Hội nghị còn được 
nghe các báo cáo chuyên đề về hoạt động bán 
buôn, hoạt động bán lẻ và hoạt động kiểm tra 
nội bộ.

Thông qua việc bám sát công tác chỉ đạo 
điều hành của Ban Lãnh đạo Vietcombank, 
công tác huy động vốn, tín dụng và phát triển 
khách hàng bán buôn trong 6 tháng đầu năm 
của Vietcombank Hải Phòng đã có bước chuyển 
biến rõ rệt và đạt được kết quả khả quan. 
Với những kết quả đạt được, Ban Giám đốc 
Vietcombank Hải Phòng đã quyết định khen 
thưởng cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trên 
các mảng hoạt động kinh doanh. 

 Bài & Ảnh: Vũ Thị Kim Vân

Ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng (thứ 4 từ trái sang) trao thưởng 
cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trên các mảng hoạt động kinh doanh

Hội nghị cũng đã vinh danh các tập thể và 
cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018 và 
trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019 
tại chi nhánh. Trong Hội nghị lần này, Công an 
tỉnh Đắk Lắk đã tặng giấy khen cho tập thể chi 
nhánh và cá nhân ông Phạm Ngọc Huyến vì đã 
có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc năm 2018”.

 Bài & Ảnh: Thùy Trang

Ông Phạm Ngọc Huyến – Giám đốc chi nhánh phát biểu chỉ đạo 
tại Hội nghị
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NHỊP SỐNG

Tại Hội nghị, đ/c Giám đốc chi nhánh đã truyền đạt 
nội dung Kết luận tại Hội nghị sơ kết hoạt động 
kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Vietcombank vừa 

qua. Nhân dịp này, Chi nhánh Long An vinh dự là 1 trong 
14 chi nhánh được nhận Giấy khen của Chủ tịch HĐQT 
về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác thu hồi 
nợ xấu ngoại bảng.

Hội nghị cũng nghe đ/c Giám đốc trực tiếp báo cáo, 
phân tích những mặt đạt được, chưa đạt được, vị trí của 
Chi nhánh Long An trong hệ thống cũng như thị phần 
của Vietcombank so với các tổ chức tín dụng trên địa 
bàn. Đ/c Giám đốc chi nhánh đã định hướng, đề ra các 
giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2019. Hội nghị cũng đã được nghe nhiều ý 
đóng góp của CBNV về các giải pháp để phát huy thành 
tựu, khắc phục hạn chế của chi nhánh.

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc đã trao thưởng cho các 
tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác huy 
động vốn, tín dụng, phát triển khách hàng mới, thẻ tín 
dụng, bảo hiểm… trong 6 tháng đầu năm. 

 Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động kinh 
doanh của Vietcombank Hải Dương có sự tăng 
trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018 ở một 
số mảng hoạt động như: Huy động vốn, dư nợ 

SME hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cả về số dư và số 
bình quân; công tác thu hồi nợ ngoại bảng đạt 144%, 
thu từ dịch vụ tăng trưởng tốt, đạt 114% kế hoạch 
quý II/2019.

Hội nghị đã thẳng thắn đánh giá những mặt làm 
được, chưa làm được, chỉ ra tồn tại, nguyên nhân 
đồng thời cũng thảo luận và tìm ra các giải pháp để 
thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị 
Thêu - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Vietcombank Hải 
Dương nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm và các 
giải pháp cụ thể, yêu cầu từng phòng ban rà soát việc 
thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, tập trung những chỉ tiêu 
chưa đạt kế hoạch và phân tích tìm nguyên nhân, đề 
ra giải pháp thực hiện; yêu cầu mỗi người lao động 
phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng nhau quyết 
tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh 
được giao.

Chiều cùng ngày, Chi nhánh đã tổ chức 
Teambuiding với chủ đề “Bừng nhiệt huyết, cháy 
đam mê” với các hoạt động thi đấu thể thao sôi 
động. Kết quả, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba đã 
được trao cho những người chơi xuất sắc nhất. 

 Bài & Ảnh: Hoàng Vân

Vietcombank Long An Vietcombank Hải Dương
 Ngày 17/07/2019  Ngày 20/7/2019

Ông Đoàn Thái Sơn, Giám đốc Vietcombank Long An (thứ nhất từ trái sang) trao 
thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác huy động vốn

Hình ảnh toàn chi nhánh tham gia Teambuiding 
“Bừng nhiệt huyết, cháy đam mê”

Vietcombank Vĩnh Phúc

Vietcombank Móng Cái

 Ngày 20/07/2019

 Ngày 21/07/2019

Tại hội nghị, đ/c Vũ Văn Vĩnh - Bí thư Chi bộ, Giám 
đốc Vietcombank Móng Cái báo cáo những kết quả 
chi nhánh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, 
những mặt còn tồn tại, hạn chế cũng như đề ra các 

giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, 
kế hoạch được giao trong năm 2019. 

Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu, tham luận 
của các phòng chuyên môn tại chi nhánh cũng như các 
tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên; đồng thời được 
nghe giới thiệu về những điểm mới trong Hướng dẫn 
thực hiện Quy chế tài chính của Vietcombank do phòng 
Kế toán trình bày.

Thừa lệnh của Chủ tịch HĐQT, đ/c Giám đốc chi 
nhánh đã trao tặng Giấy khen năm 2018 cho Tập thể lao 
động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Giấy khen 
của Chủ tịch HĐQT. Ban Giám đốc chi nhánh cũng khen 
thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong 6 tháng đầu năm 2019. 

 Bài: Đỗ Ngọc Quảng

Tại hội nghị, ông Trần Văn Cúc - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc đã thông qua 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu 
năm 2019 và các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt 

động kinh doanh 6 tháng cuối năm. Theo đó, kết thúc 6 
tháng đầu năm, Vietcombank Vĩnh Phúc đã hoàn thành 
tốt nhiệm vụ kinh doanh được giao, tổng lợi nhuận 
tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 
109% kế hoạch quý II/2019. 6 tháng cuối năm 2019, 
Vietcombank Vĩnh Phúc tiếp tục phấn đấu nỗ lực hết 
mình hoàn thành đồng bộ các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Hội nghị cũng đã trao Quyết định khen thưởng cho 
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt 
động kinh doanh của Chi nhánh năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Giám đốc Chi 
nhánh đã đưa ra các giải pháp cụ thể cho hoạt động kinh 
doanh chung của toàn Chi nhánh, đồng thời cũng khích 
lệ động viên tinh thần của toàn thể CBNV Vietcombank 
Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh 
doanh năm 2019 được Trung ương giao, tiếp tục khẳng 
định vị trí và vai trò là Ngân hàng dẫn đầu trên địa bàn 
tỉnh.

 Bài: Trịnh Thùy Linh

Ông Trần Văn Cúc – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Vietcombank Vĩnh 
Phúc (thứ 5 từ trái sang) trao Quyết định khen thưởng cho các cá 

nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019

Ông Đặng Ngọc Hùng - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Vietcombank 
Móng Cái trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong 6 tháng đầu năm 2019
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Kỷ cương - Trách nhiệm", tập thể Ban Thường vụ, 
BCH ĐTN TSC nói chung và các Chi đoàn trực thuộc 
nói riêng luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo và 
quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy TSC, Ban Lãnh 
đạo Vietcombank cùng lãnh đạo các phòng/ban 
trong việc triển khai thực hiện chương trình công 
tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đội ngũ cán bộ 
Đoàn chủ chốt đều là các đ/c có trình độ chuyên 
môn và chính trị vững vàng; có kỹ năng lãnh đạo, 
tập hợp đoàn viên thanh niên tại đơn vị và luôn 
thể hiện tinh thần xung kích, dám nghĩ dám làm, 
dám chịu trách nhiệm trong công việc. 

Hội nghị cũng đã tiến hành kiện toàn BCH 
ĐCS TSC nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, tới ngày 
30/6/2019, ĐTN TSC đã hoàn thành việc tổ chức 
lại các chi đoàn trực thuộc theo khối nghiệp vụ với 
13 chi đoàn, đã tổ chức thành công đại hội của 13 
chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022, bầu BCH chi đoàn 
với nhiều gương mặt mới, năng động, hứa hẹn 
nhiều điểm nhấn bứt phá trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên tại các chi đoàn trực thuộc 
nói riêng cũng như tại ĐTN TSC nói chung. Hội 
nghị cũng đã chứng kiến việc thông qua danh sách 
đề cử và bỏ phiếu, kiện toàn BCH với 07 đ/c đã 
trúng cử vào BCH ĐCS TSC nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng 
- UV BTV Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy 
TSC, Ủy viên HĐQT Vietcombank đã giao nhiệm 
vụ cho ĐCS TSC phải giữ được vai trò định hướng 
chiến lược và dẫn dắt mọi hoạt động đoàn trên 
toàn hệ thống. Theo đó, cần quan tâm đến việc 
vận hành hoạt động chi đoàn mới một cách thông 

suốt bằng hình thức sinh hoạt định kỳ và những 
phong trào mang tính tiên phong; quan tâm đến 
sự kết nối giữa TSC với chi nhánh cũng như tại 
TSC với các cơ quan cấp trên, cùng nhau giải 
quyết, tháo gỡ các vướng mắc bằng quyết tâm 
của tuổi trẻ. Mặt khác, ĐCS TSC cần đặt ra mục 
tiêu phải có đóng góp mang tính nòng cốt cho 
Đoàn Vietcombank, hướng đến các đóng góp 
cho Đoàn khối, Đoàn cấp trên bằng cách chủ 
động chia sẻ thông tin.

Liên quan đến công tác đoàn với các lĩnh 
vực chuyên môn, phong trào và văn hoá 
Vietcombank, BCH ĐTN TSC cũng đã đề nghị 
các chi đoàn nghiên cứu, có ý kiến đóng góp và 
tham luận về các nội dung trong báo cáo. 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm 
túc, với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, 
trách nhiệm cao, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm 
kỳ 2017 - 2022 của ĐCS TSC đã thảo luận và 
nhất trí thông qua mục tiêu, phương hướng 
nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2022 với các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ: Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy TSC và 
Đoàn Vietcombank; đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; duy trì và tổ chức các phong trào hành 
động cách mạng phát huy tinh thần thanh niên 
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh 
công tác xây dựng tổ chức Đoàn; tham gia xây 
dựng Đảng qua nâng cao chất lượng công tác 
đoàn viên.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022 
Đoàn Thanh niên 
Trụ sở chính Vietcombank 

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

SÁNG 07/07/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH (TSC), ĐOÀN CƠ 
SỞ TSC (ĐCS TSC) VIETCOMBANK ĐÃ TRANG TRỌNG TỔ 
CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2017-2022, THẢO 
LUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG 
TÁC CỦA ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRONG 
GIAI ĐOẠN 2019-2022, ĐỒNG THỜI KIỆN TOÀN BCH ĐCS 
TSC NHIỆM KỲ 2017-2022.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 
Đoàn Khối DNTƯ, đại diện cấp ủy 
Vietcombank, các đ/c trong Ban Thường 
vụ Đoàn thanh niên TSC, đại diện ĐCS 

TSC, các đ/c đại diện BCH 13 Đoàn cơ sở trên 
địa bàn Hà Nội, các cán bộ đã trưởng thành 
đoàn và các đoàn viên hiện đang công tác và 
sinh hoạt tại ĐCS TSC. 

Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng công 
tác của Đoàn và phong trào thanh niên xuyên 
suốt nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tính đến 
tháng 6/2019, Đoàn Thanh niên (ĐTN) TSC 
có 733 đoàn viên sinh hoạt tại 13 Chi đoàn 
trực thuộc. Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ 
Vietcombank: Đoàn kết - Xung kích - Đổi mới - 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT, UV BTV Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy Trụ sở chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Quyết – UV BCH Đoàn Khối DNTW (hàng trên, thứ 2 từ trái 
sang) và đ/c Nguyễn Mạnh Hùng (hàng trên, đứng giữa) – UV BTV Đảng ủy, 

Bí thư Đảng ủy TSC, Ủy viên HĐQT Vietcombank cùng đại diện cấp ủy và 
đại diện Đoàn TN Vietcombank tặng hoa chúc mừng 7 đ/c trúng cử vào BCH 

Đoàn cơ sở TSC nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – UV BTV Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy TSC, Ủy viên HĐQT 
Vietcombank tặng quà lưu niệm cho các đ/c UV BCH đã có những đóng góp cho 

công tác phát triển của Đoàn TN TSC

NHỊP SỐNG
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Chào cờ được triển khai tại cơ quan tôi – 
Vietcombank Bình Dương - theo suốt chiều 
dài hình thành và phát triển của Chi nhánh, 
do Đoàn thanh niên tham gia phụ trách; đến 

nay vẫn đang được duy trì đều đặn cứ mỗi đầu tuần. 
“Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu nước, bước 
chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa… cờ in máu 
chiến thắng mang hồn nước…”, lời ca ấy, điệu nhạc ấy 
vang rất khí thế, hào hùng; hòa quyện trên bầu trời 
xanh cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. 

Đây là hoạt động rèn luyện tư tưởng chính trị 
cho đoàn viên thanh niên, CBNV một cách thiết thực, 
nhắc nhở về tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; nhớ 
công lao của cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do 
của đất nước. Chào cờ vào mỗi thứ Hai, bắt đầu một 
ngày mới, một tuần mới với tinh thần phấn khởi; qua 
đó rèn luyện cho tất cả CBNV có thói quen tốt trong 
thực hiện nội quy văn hóa, đi làm đúng giờ, động lực 
tốt cho cả tuần làm việc hăng say. Tại sự kiện được tổ chức vào ngày 17/6/2019, ông 

Lê Hồng Tâm - Giám đốc chi nhánh phát biểu: 
“Trải qua gần 10 năm phát triển, Vietcombank Bắc 
Giang đã có được những kết quả hoạt động đáng 

khích lệ với tốc độ tăng trưởng bình quân ở mức cao 
trong 5 năm gần đây. Để đạt được kết quả trên không 
thể không kể đến sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan báo 
chí trong việc tuyên truyền sản phẩm dịch vụ của chi 
nhánh tới người dân và doanh nghiệp”. 

Ông Lê Hồng Tâm khẳng định, Vietcombank Bắc 
Giang sẽ phát huy vai trò chủ động trong truyền thông, 
tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền 
thông để nâng cao chất lượng trong thông tin của 
Vietcombank Bắc Giang đến với công chúng, từ đó góp 
phần nâng cao uy tín, hình ảnh Vietcombank.

Tại chương trình, ông Đỗ Đức Hà - Trưởng Ban tuyên 
giáo Tỉnh ủy chúc mừng Vietcombank Bắc Giang đạt 
được kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang và hi vọng chi 
nhánh tiếp tục thực hiện công tác truyền thông, quảng 
bá sản phẩm dịch vụ rộng rãi tới người dân trên địa bàn 
tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình đã được nghe 
các đồng chí phóng viên chia sẻ phương thức truyền tải 
thông tin hiệu quả trong thời đại công nghệ, phát triển 
các kênh truyền thông ứng dụng cho Ngân hàng nói 
chung và cho Vietcombank nói riêng.

Chào cờ đầu tuần - 
động lực cho tuần mới tại 
Vietcombank Bình Dương 

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ảnh chào cờ đầu tuần tại Vietcombank Bình Dương ngày 24/06/2019

tổ chức tọa đàm trao đổi 
thông tin với cơ quan báo chí 

Vietcombank Bắc Giang 

Ban Giám đốc Vietcombank Bắc Giang tặng hoa chúc mừng 
đại diện cơ quan báo chí 

Hội nghị Học tập, quán triệt một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng khóa XII – 
Vietcombank Long An

Ngày 18/07/2019, toàn thể Đảng viên Vietcombank Long An đã tham dự Hội nghị Học tập, quán 
triệt một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng khóa XII và các kế hoạch thực hiện của Ban thường vụ Tỉnh ủy 
do Đảng ủy khối Các cơ quan và doanh nghiêp tỉnh Long An tổ chức.

Hội nghị đã được nghe đ/c Nguyễn Ngọc Sum, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan và doanh nghiêp tỉnh 
Long An và đ/c Võ Văn Ân, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối trình bày Nghị Quyết số 30-NQ/TW của 
Bộ chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia và kế hoạch số 79 của Ban thường vụ tỉnh Ủy về việc 
thực hiện Nghị quyết 30; Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến 
năm 2030…

 Bài: Phạm Thị Kim Ngân

Vietcombank Nha Trang và VINACS 
ký hợp đồng tài trợ vốn hơn 
200 tỷ đồng

Ngày 28/06/2019, tại Trụ sở Công ty 
TNHH Suất ăn hàng không VINACS Cam Ranh, 
Khánh Hòa (Công ty VINACS) đã diễn ra Lễ ký 
kết hợp đồng tín dụng Tài trợ vốn dự án Nhà 
máy chế biến suất ăn hàng không trị giá hơn 
200 tỷ đồng giữa Vietcombank Nha trang và 
Công ty VINACS.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Ngọc Kính 
- Giám đốc Vietcombank Nha Trang khẳng 
định chi nhánh sẽ cung cấp nhiều sản phẩm 
dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại nhất góp 
phần vào sự thành công và phát triển của 
Công ty VINACS. Ông Đoàn Trọng Tiến - Giám 
đốc Công ty VINACS bày tỏ vinh dự được 
Vietcombank tin tưởng tài trợ vốn cho dự án 
và mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai 
bên ngày càng bền chặt. 

Vòng sơ khảo Hội thi “Cán bộ ngân quỹ giỏi 
Vietcombank lần thứ V-2019” - Vietcombank 
Vũng Tàu

Sáng 15/06/2019, Vietcombank Vũng Tàu đã tổ chức 
vòng sơ khảo Hội thi “Cán bộ Ngân quỹ giỏi Vietcombank 
lần thứ V-2019” với sự tham gia của 32 thí sinh là các thủ 
kho, thủ quỹ, giao dịch viên, kiểm ngân ưu tú.

Các thí sinh trải qua 2 phần thi lý thuyết và thực hành 
theo quy chế. Nội dung thi lý thuyết gồm các văn bản, quyết 
định hiện hành của NHNN và Vietcombank liên quan đến 
nghiệp vụ ngân quỹ, lịch sử ra đời tiền của Việt Nam, văn 
hóa Vietcombank... Về phần thực hành, các thí sinh thực 
hiện kiểm đếm, phân loại và phát hiện tiền giả, tiền lẫn loại, 
tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, đóng bó và lên bảng kê 
đối với tiền VND và USD.

Với tinh thần nghiêm túc, tập trung, kết thúc vòng sơ 
khảo, Vietcombank Vũng Tàu đã chọn ra 3 thí sinh xuất sắc 
đoạt giải Nhất, Nhì, Ba để tham gia vòng thi Khu vực.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Giàu 

Các thí sinh tập trung cao độ trong phần thi thực hành
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Đến dự và chỉ đạo Đại hội, 
về phía Đoàn Vietcombank 
có đ/c Nguyễn Quỳnh Mai 
- Ủy viên BCH Đoàn Khối 

DNTƯ, Ủy viên BCH Đảng bộ, 
Bí thư Đoàn Vietcombank cùng 
các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ 
Đoàn Vietcombank và 25 Bí thư, 
Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực 
thuộc khu vực phía Nam; về phía 
Vietcombank Nam Sài Gòn có đ/c 
Nguyễn Như Tưởng - Bí thư Đảng 
bộ, Giám đốc cùng toàn thể đoàn 
viên của chi nhánh.

Tại đại hội, các đại biểu đã 
được nghe Dự thảo Báo cáo tổng 
kết công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019, 
phương hướng nhiệm vụ nhiệm 
kỳ 2019-2022 và Báo cáo kiểm 
điểm của BCH CĐCS Vietcombank 

Đại hội điểm 
Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 
2019-2022 Khu vực phía Nam

Bài & Ảnh: Văn phòng Đoàn Thanh niên

CHIỀU NGÀY 06/7/2019, TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI ĐOÀN CƠ SỞ 
(CĐCS) VIETCOMBANK NAM SÀI GÒN LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019-2022. 

Nam Sài Gòn khóa VIII, nhiệm 
kỳ 2017-2019 cùng các ý kiến 
đóng góp từ đoàn viên thanh 
niên chi nhánh đối với phương 
hướng nhiệm vụ của CĐCS 
nhiệm kỳ mới cũng như các 
đề xuất về cách thức, nội dung 
công tác Đoàn tại chi nhánh 
thời gian tới.

Phát biểu tại Đại hội, 
đ/c Nguyễn Như Tưởng - 
Bí thư Đảng bộ, Giám đốc 
Vietcombank Nam Sài Gòn và 
đ/c Nguyễn Quỳnh Mai - Bí 
thư Đoàn Vietcombank đánh 
giá cao công tác chuẩn bị khẩn 
trương, tích cực của tập thể 
BCH CĐCS Vietcombank Nam 
Sài Gòn trong việc chuẩn bị 
các nội dung Đại hội. Hai đồng 
chí cũng biểu dương các thành 

tích mà CĐCS Vietcombank 
Nam Sài Gòn đã đạt được 
trong nhiệm kỳ qua, ghi nhận 
những đóng góp tích cực vào 
kết quả chung của chi nhánh. 
Đ/c Nguyễn Như Tưởng và đ/c 
Nguyễn Quỳnh Mai cũng kỳ 
vọng tập thể BCH CĐCS nhiệm 
kỳ 2019-2022 sẽ tiếp tục phát 
huy hơn nữa vai trò xung kích, 
sáng tạo trong xây dựng các 
chương trình, hoạt động Đoàn, 
góp phần nâng cao hơn nữa vai 
trò của Đoàn thanh niên trong 
hoạt động kinh doanh và trong 
công tác xây dựng Đảng.

Đại hội đã bầu ra BCH CĐCS 
Vietcombank Nam Sài Gòn 
khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2022 
có đủ năng lực và trách nhiệm 
để dẫn dắt hoạt động của CĐCS 
chi nhánh. Tại Hội nghị lần thứ 
nhất, BCH CĐCS Vietcombank 
Nam Sài Gòn đã tín nhiệm bầu 
đ/c Đặng Thành Thiện - Bí thư 
CĐCS khóa VIII, Phó Trưởng 
phòng Dịch vụ khách hàng thể 
nhân tiếp tục giữ chức vụ Bí 
thư CĐCS Vietcombank Nam 
Sài Gòn khóa IX và đ/c Huỳnh 
Thị Hoài Diễm - chuyên viên 
phòng Khách hàng tái cử chức 
Phó Bí thư CĐCS Vietcombank 
Nam Sài Gòn khóa IX.

Đ/c Nguyễn Quỳnh Mai – Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank phát biểu chỉ đạo tại Đại hội điểm CĐCS Vietcombank Nam Sài Gòn

Chương trình thiện nguyện tại 
Bệnh viện K Cơ sở 3 Hà Nội - Đoàn 
Thanh niên Vietcombank Thanh Xuân 

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần 
tương thân tương ái, sẻ chia với cộng đồng của đoàn 
viên thanh niên, người lao động, vừa qua, Đoàn thanh 
niên Vietcombank Thanh xuân đã kêu gọi vận động 
quyên góp và tổ chức thực hiện Chương trình thiện 
nguyện tại Khoa Nhi - Bệnh viện K Cơ sở 3 Hà Nội. 
Chương trình nhằm động viên, chia sẻ với hơn 60 em 
nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn 
đang điều trị tại bệnh viện.

 Bài & Ảnh: Lucky Vietcombank Long An với chương trình 
An sinh xã hội

Ngày 04/07/2019, đại diện Ban Giám đốc, BCH Công 
đoàn, Đoàn thanh niên Vietcombank Long An đã trao 
tặng căn nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn 
Thanh Phương, thuộc đối tượng hộ nghèo tại xã Bình 
Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Như vậy, từ đầu năm 
2019 đến nay, Vietcombank Long An đã trao tặng 03 
nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, với tổng trị giá 180 
triệu đồng. 

 Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Vietcombank Lào Cai tham gia chương trình Hành trình đỏ năm 2019

Đoàn viên thanh niên Vietcombank Lào Cai điền phiếu 
đăng kí tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 02/07/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, 
Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với các đơn vị trên địa bàn 
thành phố Lào Cai tổ chức chương trình Hành trình đỏ năm 2019 
với chủ đề “Sắc đỏ biên cương - Kết nối dòng máu Việt”. Chương 
trình nhằm kêu gọi, động viên đông đảo các lực lượng xã hội và 
nhân dân tích cực tham gia hiến máu cứu người, góp phần khắc 
phục tình trạng thiếu máu cấp cứu, điều trị người bệnh.

Với ý nghĩa tốt đẹp đó, hoạt động đã thu hút đông đảo Đoàn 
viên thanh niên từ các đơn vị trên địa bàn tỉnh và các cấp lãnh 
đạo của Vietcombank Lào Cai đăng ký tham gia. Trong sáng ngày 
02/07/2019, đã có 36 tình nguyện viên Vietcombank tham gia 
hiến máu với hơn 30 đơn vị máu được tiếp nhận (250ml và 350 
ml).

Hoạt động hiến máu nhân đạo là hoạt động diễn ra thường 
niên của Vietcombank Lào Cai, qua mỗi năm, số lượng Đoàn viên 
tham gia lại tăng lên, đặc biệt, có những Đoàn viên thanh niên 
tham gia nhiều lần và được trao tặng giấy khen.

 Bài & Ảnh: Mai Hà
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Ngày hội gia đình năm 2019 – 
Vietcombank Tân Bình

Đến với ngày hội, gần 50 em thiếu nhi cùng 
bố mẹ hiện đang là CBNV chi nhánh được tham 
gia team building kết hợp hướng nghiệp với 
chủ đề “Một ngày làm nông dân”.

Thông qua các trải nghiệm như làm bánh 
chuối nướng, đào khoai và làm gốm, các em 
nhỏ được rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết về 
thiên nhiên và thêm yêu cuộc sống. Ngoài ra, 
các em còn được cùng nhau tham gia trò chơi 
tại các gian hàng giúp nâng cao tinh thần tập 
thể, làm việc nhóm, lắng nghe, thấu hiểu và 
phối hợp nhịp nhàng để vượt qua thử thách. 
Đặc biệt, các bé còn được thể hiện năng khiếu 
của mình tại Gala Lunch với nhiều tiết mục đặc 
sắc như: hát, múa, nhảy hiện đại, catwalk...

 Bài & Ảnh: Trần Hữu Phúc Giao lưu nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - 
Vietcombank Lâm Đồng

Tại Ngày hội, video clip giới thiệu về Vietcombank Lâm Đồng, về 
công việc hàng ngày của CBNV, về những thành tích chi nhánh đạt được 
với 10 sự kiện tiêu biểu đã khắc họa rõ nét về công việc của CBNV chi 
nhánh, để người thân thấu hiểu và sẻ chia, cảm thông với những vất vả, 
áp lực trong công việc của CBNV Vietcombank Lâm Đồng. 

Cũng trong chương trình, đơn vị đã trao thưởng, tặng quà cho các 
cháu thiếu nhi là con của CBNV tại chi nhánh đạt thành tích cao trong 
học tập năm học 2018-2019; trợ cấp cho các cháu thiếu nhi con của 
CBNV bị mắc bệnh bẩm sinh; tổ chức phần thi văn nghệ cho các cháu 
thiếu nhi với nhiều tiết mục đa dạng, phong phú như múa, hát, đàn; tổ 
chức trò chơi đoán ý giữa phụ huynh và con, trò chơi đoán chữ dành cho 
các cháu, phần bốc thăm may mắn dành cho các gia đình,...

 Bài:  Nguyễn Lê Bảo Minh

Ngày 23/06/2019, Vietcombank Thái Bình đã tổ chức 
Ngày hội gia đình, sinh nhật quý II/2019 và khen thưởng 
học sinh, sinh viên là con CBNV của chi nhánh có thành 
tích tốt trong học tập năm học 2018-2019.

Với mục đích tạo ra ngày hội vui tươi cho gia đình 
của toàn thể CBNV, chương trình với các tiết mục sôi 
động như nhảy theo tiếng nhạc dành cho các cháu độ 
tuổi tiểu học; khám phá với các trò chơi dân gian như 
nặn tò he, thổi bóng bay thành các mô hình yêu thích… 
đã mang lại tiếng cười sảng khoái cho toàn thể những 
người tham gia. 

 Bài: Nguyễn Thị Tươi

Các em hòa mình vào thiên nhiên để thu hoạch ruộng khoai

Ban Giám đốc Vietcombank chi nhánh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng gia đình của CBNV 
trong Buổi giao lưu, gặp mặt nhân Ngày gia đình Việt Nam

Ngày hội gia đình - Vietcombank Thái Bình

Bài: Phạm Thị Kim Ngân - Ảnh: Đặng Trần Đại

Bài & Ảnh: Phương Thảo

Chương trình nhằm phổ biến tới toàn thể CBNV 
Sở giao dịch cách thức phân loại 3 loại rác thải 
văn phòng phổ biến là: giấy/bìa, chai lọ nhựa 
dùng 1 lần và pin cũ. Mang mục đích tuyên 

truyền, hoàn toàn phi lợi nhuận, Ban tổ chức đặt ra tỷ 
lệ quy đổi hợp lý với mong muốn mỗi CBNV chi nhánh 
đều có thể đổi được ít nhất 1 cây xanh. Hoạt động 
đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều CBNV, tạo 
hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong Sở giao dịch. Trong 
5 ngày, đã có 500 cây xanh được đón nhận, tương 
ứng là 100kg giấy bỏ, 1395 chai/lọ/cốc nhựa và 300 
pin cũ được thu gom. Đây là kết quả vượt ngoài sự 
kỳ vọng của Ban tổ chức. Toàn bộ số rác đều đã được 
chuyển tới cơ sở tái chế phù hợp.

Ngoài ra, các Đoàn viên chi đoàn 2 Sở giao dịch 
còn tích cực tuyên truyền việc tăng cường sử dụng vật 
liệu xanh, thân thiện với môi trường, tiết kiệm điện và 
công cụ làm việc tới CBNV và khách hàng thông qua 
các hoạt động cụ thể hàng ngày như hướng dẫn khách 
hàng viết đúng form mẫu, tránh viết sai, lãng phí; tắt 
máy tính, máy đếm tiền và đèn sau khi rời bàn làm 
việc… 

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn  2017 
- 2019. Báo cáo đã nêu lên được những thuận 
lợi, khó khăn, những mặt làm được, chưa làm 

được, từ đó rút kinh nghiệm đồng thời bổ sung phương 
hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu giai đoạn 2019 - 2022.

Hội nghị đã được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí 
thư Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Long An và 
đ/c Bí thư chi bộ. Giai đoạn 2019-2022 đầy thách thức 
với nhiều mục tiêu cần đạt được, Chi bộ, Ban Giám đốc 
luôn sát cánh, đồng hành và tin tưởng rằng các Đoàn 
viên thanh niên sẽ nỗ lực hơn nữa để đóng góp vào sự 
phát triển chung của Vietcombank.

Hội nghị sơ kết 
công tác Đoàn 
Vietcombank Long An

NGÀY 06/07/2019, ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK LONG AN ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ 
PHONG TRÀO THANH NIÊN GIAI ĐOẠN  2017 - 
2019, BỔ SUNG PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, CÁC 
CHỈ TIÊU GIAI ĐOẠN 2019 - 2022. 

Đ/c Nguyễn Công Tiếp, Bí thư đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh Long An (hàng trên, thứ 11 từ phải qua)

Chương trình 
“Đổi rác lấy cây” - Chi đoàn 2 
Đoàn thanh niên Sở giao dịch 

TỪ NGÀY 1-5/7/2019, CÁC ĐOÀN VIÊN THANH 
NIÊN CHI ĐOÀN 2 - ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC 
CHƯƠNG TRÌNH “ĐỔI RÁC LẤY CÂY” TẠI TRỤ SỞ 
CHI NHÁNH.

Chương trình Đổi rác lấy cây tại Trụ sở Sở giao dịch – 31 – 33 Ngô Quyền

NHỊP SỐNG
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Chiều ngày 21/06, tại Trụ sở chính 
Vietcombank đã diễn ra Sự kiện Quay số trúng 
thưởng & Livestream với sự có mặt của đông 
đảo khách hàng tham dự. Đây là sự kiện nằm 
trong nội dung CTKM “Lướt Mobile Banking, 
rinh ngay quà du lịch” và được phát sóng trực 
tiếp trên Fanpage chính thức của Vietcombank. 

Kết quả, ban tổ chức đã tìm ra 04 khách 

Chi nhánh Tân Bình đồng hành cùng Giải 
Futsal Tân Phú - Vietcombank Cup 2019

Sáng ngày 22/06/2019, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ khai 
mạc Giải Futsal Tân Phú - Vietcombank Cup 2019 với sự tham 
dự của lãnh đạo quận Tân Phú, lãnh đạo Hội Doanh nghiệp 
TP.HCM, hơn 30 đội bóng tham gia giải đấu cùng đông đảo 
khán giả và người hâm mộ. Vietcombank Tân Bình vinh dự là 
nhà tài trợ kim cương cho giải đấu.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, khẳng định ý nghĩa của giải 
đấu, ông Nguyễn Hữu Thắng - Phó Giám đốc Vietcombank 
Tân Bình nhấn mạnh, thông qua sự kiện, các doanh nghiệp 
trên địa bàn có cơ hội giao thương, hợp tác kinh doanh cũng 
như chia sẻ kinh nghiệm trong công việc.

Ngay sau Lễ khai mạc, giải chính thức khởi tranh với 
hàng loạt các trận đấu trong không khí sôi nổi và tinh thần 
thể thao cao thượng. 

 Bài & Ảnh: Trần Hữu Phúc

Vietcombank Bình Dương và Công ty 
VCLI chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 
khách hàng vay vốn

Sáng ngày 25/6/2019, Vietcombank Bình Dương 
phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ 
Vietcombank Cardif (VCLI) tổ chức lễ chi trả quyền lợi 
bảo hiểm cho người thân của ông Võ Thành Tâm, là 
khách hàng vay vốn tại PGD Nam Tân Uyên, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, ông Võ Thành Tâm đã vay tổng cộng 842 
triệu đồng để xây sửa nhà ở, đồng thời mua sản phẩm 
bảo an tín dụng cho khoản vay này. Khi khách hàng 
không may qua đời do bạo bệnh, Vietcombank Bình 
Dương đã phối hợp cùng công ty VCLI nhanh chóng 
tiến hành các thủ tục để chi trả toàn bộ số dư nợ gốc, lãi 
cùng tài sản thế chấp cho người thân của khách hàng.

 Bài & Ảnh: Trần Thái Lâm

Ông Nguyễn Hữu Thắng – Phó Giám đốc Vietcombank Tân Bình nhận cúp 
vinh danh và hoa từ BTC

Ông Trần Thái Lâm, Trưởng phòng giao dịch Nam Tân Uyên (thứ hai từ trái 
sang) trao bảng tượng trưng số tiền bảo hiểm cho người thân khách hàng 

Võ Thành Tâm

Quay số trúng thưởng & livestream  trong ctkm lướt mobile banking, 
rinh ngay quà du lịch

hàng may mắn là chủ nhân của những giải thưởng 
có giá trị như: Chuyến du lịch nội địa trị giá 4 triệu 
VNĐ, 3 giải là voucher VinID trị giá 1triệu VNĐ/giải. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 
hotline 1900 545413 hoặc truy cập 
website www.vietcombank.com.vn 

KẾT NỐI

Ngày hội gia đình 2019 - Vietcombank Móng Cái
Ngày 29/06/2019, tại Khu nghỉ dưỡng Đông Bắc, ngay cạnh 

mũi Sa Vỹ - cột mốc số 0, nơi đặt nét bút vẽ lên bản đồ hình chữ S 
của đất nước, Vietcombank Móng Cái đã tổ chức Ngày hội gia đình 
2019. Chương trình có sự tham gia của trên 150 gia đình cán bộ 
đang công tác tại chi nhánh.

Tại chương trình, các cặp vợ chồng cùng các con đã được tham 
gia thi đấu Giải tennis nội bộ, giao hữu bóng đá, các hoạt động vui 
chơi ngoài bãi biển cùng đêm giao lưu Gala dinner vui tươi, ấm áp. 
Các hoạt động ý nghĩa này góp phần tạo thêm sự gắn bó, đoàn kết, 
yêu thương giữa các thành viên trong từng mái ấm nhỏ cũng như 
đại gia đình Vietcombank Móng Cái.

 Bài & Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

VIETCOMBANK LEASING GẮN KẾT NỘI BỘ 
BẰNG NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA

Từ ngày 20-25/06/2019, BCH Công đoàn Công ty 
Vietcombank Leasing đã tổ chức chương trình tham 
quan nghỉ mát tại 2 khu nghỉ dưỡng Rosa Alba Resort 
(Phú Yên) và FLC Quy Nhơn (Bình Định) dành cho toàn 
thể CBNV và người thân trong gia đình. Đây cũng là 
năm đầu tiên chương trình tham quan, nghỉ mát có 
nhiều đổi mới từ hình thức đến nội dung tổ chức, với 
mong muốn tạo không khí vui tươi và gắn kết giữa các 
gia đình và các thành viên trong Công ty.

Ngoài thời gian dành cho CBNV thư giãn, nghỉ 
dưỡng, khám phá những danh lam, thắng cảnh nổi 
tiếng của địa phương như nhà thờ Mằng Lăng, tháp 
Nhạn, ghềnh Đá Đĩa, Eo Gió, bãi biển Kỳ Co… Công 
đoàn công ty phối hợp Đoàn thanh niên còn tổ chức 
teambuilding bãi biển và gala diner cho toàn thể mọi 
người tham gia. 

 Bài & Ảnh:  Lệ Quyên

Từ ngày 5-7/7/2019, Ban Giám đốc và toàn thể đảng viên, quần chúng 
ưu tú của Vietcombank Lạng Sơn đã tham gia hành trình về nguồn tại 
Quảng Trị, Quảng Bình nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của 
dân tộc, tri ân công lao của những người đã hy sinh vì đất nước.

Trong hành trình, đoàn đã tới dâng hương hoa tưởng niệm các anh 
hùng liệt sỹ tại Di tích Lịch sử Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ 
Quốc gia Trường Sơn; thăm và dâng hương tại Đền Bến Tắt; dâng hương 
tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng 
Bình). 

Chuyến đi tuy ngắn nhưng đã để lại trong mỗi thành viên nhiều cảm 
xúc lắng đọng, thôi thúc cán bộ đảng viên Vietcombank Lạng Sơn cần cố 
gắng, phấn đấu hết mình để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế 
hệ cha anh đi trước.

 Bài và ảnh: Hoàng Hiệp

Trao quà tặng cho con CBNV nhân ngày hội gia đình Vietcombank Móng Cái 2019 

CBNV Vietcombank Leasing tham gia chương trình 
teambuilding trên bãi biển

VIETCOMBANK LẠNG SƠN - BỒI HỒI HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN

Ảnh lưu niệm tại Nghĩa Trang Trường Sơn

NHỊP SỐNG
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KẾT NỐI

Chương trình bắt đầu với lễ ký kết hợp đồng tín 
dụng hạn mức bổ sung vốn lưu động trị giá 200 
tỷ đồng giữa Vietcombank Nam Định và Công ty 
CP Lâm sản Nam Định – doanh nghiệp chuyên 

sản xuất, chế biến các sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất 
để xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu, Hoa Kỳ 
và một số nước châu Á. Tiếp theo là lễ ký kết hợp đồng 
tín dụng hạn mức bổ sung vốn lưu động trị giá 400 tỷ 
đồng giữa Vietcombank Nam Định với Công ty CP May 
Sông Hồng - đơn vị nhiều năm liên tiếp lọt Top 4 doanh 
nghiệp dệt may lớn nhất Việt Nam. 

Việc ký kết hợp đồng tín dụng giữa chi nhánh với 2 
doanh nghiệp lớn đã thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm 
của khách hàng đối với Vietcombank Nam Định, nâng 
cao vị thế của Chi nhánh trên địa bàn đồng thời thể hiện 
trách nhiệm của Chi nhánh đối với sự nghiệp hỗ trợ 
phát triển cho các Doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Thanh - Phó Giám đốc 
điều hành BHXH tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao sự 
hợp tác của Vietcombank Vĩnh Long trong thời 
gian qua và mong muốn Vietcombank sẽ tiếp 

tục hợp tác với BHXH để tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp thực hiện nộp BHXH qua Ngân hàng được 
nhanh chóng và thuận lợi.

Thay mặt Vietcombank Vĩnh Long, ông Phan Võ 
Phước Khánh - Giám đốc chi nhánh cảm ơn sự đồng 
hành của BHXH tỉnh trong thời gian qua, đồng thời 
mong muốn mở rộng thêm nữa mối quan hệ trong 
tương lai với các đơn vị BHXH. Vietcombank cam kết 
cung cấp các dịch vụ quản lý tài khoản, hỗ trợ BHXH 
trong công tác thu bảo hiểm. 

Việc mở tài khoản chi hoạt động BHXH giữa hai 
đơn vị đánh dấu bước phát triển quan trọng trong 
quan hệ hợp tác, tạo sự gắn bó và cơ hội để các bên 
cùng phát triển, mở rộng thêm nhiều dịch vụ khác 
trong thời gian tới.

Vietcombank Nam Định 
ký kết hợp đồng tín dụng với 
Công ty CP Lâm sản Nam Định 
và Công ty CP May Sông Hồng

Bài & Ảnh: Phạm Quang Khải 

Bài & Ảnh: Duy An

NGÀY 20/06/2019, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK 
NAM ĐỊNH ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN 
DỤNG GIỮA VIETCOMBANK NAM ĐỊNH VỚI CÔNG 
TY CP LÂM SẢN NAM ĐỊNH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN 
MAY SÔNG HỒNG.

Vietcombank Vĩnh Long 
& Bảo hiểm xã hội tỉnh 
ký kết mở tài khoản chi 
hoạt động bảo hiểm xã hội

CHIỀU NGÀY 21/06/2019, TẠI TRỤ SỞ 
VIETCOMBANK VĨNH LONG ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ 
KẾT MỞ TÀI KHOẢN CHI HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM 
XÃ HỘI GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) TỈNH 
VĨNH LONG VÀ VIETCOMBANK VĨNH LONG. 

Lãnh đạo tỉnh và NHNN tỉnh Nam Định tặng hoa cho đại diện Vietcombank Nam 
Định và Công ty CP May Sông Hồng

Ông Phan Võ Phước Khánh - Giám đốc Vietcombank Vĩnh Long và ông 
Nguyễn Bá Thanh - Phó Giám đốc điều hành BHXH tỉnh Vĩnh Long ký 

kết mở tài khoản chi hoạt động bảo hiểm xã hội

Tiếp nối thỏa thuận khung đã đạt được giữa 
Vietcombank và Tập đoàn điện lực, lễ ký kết hợp 
đồng dịch vụ thu hộ tiền điện này đánh dấu bước 
tiến quan trọng trong hợp tác giữa Vietcombank 

Thái Nguyên và Điện lực Thái Nguyên. Với các kênh 
thanh toán đa dạng, hiện đại của Vietcombank, việc 
hợp tác sẽ có ý nghĩa rất lớn về mặt xã hội trong việc 
thực hiện chủ trương của Chính phủ về cải cách thủ tục 
hành chính, giảm thiểu thời gian và thủ tục cho người 
nộp tiền điện cũng như khuyến khích thanh toán không 
dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thùy Dương - Giám 
đốc Vietcombank Thái Nguyên khẳng định ngân hàng 
cam kết sử dụng mọi nguồn lực để thực hiện tốt thỏa 
thuận, hỗ trợ tối đa khách hàng cũng như mong muốn 
nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và trao đổi của các đơn 
vị để chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo 
kết nối thông suốt trong giai đoạn đầu triển khai.

Việc ký kết thành công thỏa thuận thu hộ tiền điện 
tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu Vietcombank 
trên địa bàn và cũng là cơ hội thuận lợi để Vietcombank 
Thái Nguyên giới thiệu, quảng bá trọn gói các sản phẩm 
dịch vụ tới đông đảo người dân.

Với mong muốn đa dạng hóa các kênh thanh 
toán, đem lại tiện ích vượt trội cho Quý 
khách hàng, ngày 03/07/2019, tại trụ sở 
Vietcombank Lạng Sơn, đã diễn ra lễ ký kết 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán tiền nước 
giữa Vietcombank Lạng Sơn và Công ty CP cấp 
thoát nước Lạng Sơn. 

Lễ ký kết đánh dấu sự tiên phong của 
Vietcombank Lạng Sơn trong việc cung cấp dịch 
vụ thanh toán tiền nước qua kênh Ngân hàng, 
đồng thời góp phần mở rộng kênh thanh toán tiền 
nước, giảm áp lực cho cán bộ Công ty CP cấp thoát 
nước Lạng Sơn, góp phần thực hiện định hướng 
thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ. 

Vietcombank Lạng Sơn 
tiên phong cung cấp 
dịch vụ thu tiền nước 
trên địa bàn tỉnh

Ông Nguyễn Quang Lý - Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn (thứ hai từ trái 
sang)  và ông Nguyễn Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp thoát 

nước Lạng Sơn thực hiện ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thu tiền nước

Bài & Ảnh: Linh Chi

Bài & Ảnh: Nguyễn Sỹ Tùng

Vietcombank Thái Nguyên 
ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền điện 
với Công ty Điện lực Thái Nguyên

NGÀY 20/06/2019, TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC THÁI NGUYÊN ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT HỢP 
ĐỒNG DỊCH VỤ THU HỘ TIỀN ĐIỆN GIỮA CÔNG 
TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN VÀ VIETCOMBANK 
THÁI NGUYÊN. 

 Đại diện hai đơn vị ký thỏa thuận hợp tác
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KẾT NỐI
KHCN & ĐÀO TẠO

Vietcombank Bình Dương khai trương hoạt 
động PGD Bắc Tân Uyên

Sáng ngày 24/6/2019, Vietcombank Bình Dương đã khai 
trương hoạt động PGD Bắc Tân Uyên tại đường ĐH 411, thị 
trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là 
PGD đầu tiên của Vietcombank trên địa bàn huyện.

PGD Bắc Tân Uyên tọa lạc trong khu trung tâm hành 
chính của huyện, tập trung nhiều cơ quan ban ngành nhà 
nước, nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Cung 
cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại như 
tiền gửi, tiền vay, thanh toán chuyển tiền, dịch vụ thẻ, ngân 
hàng điện tử…, PGD Bắc Tân Uyên có nhiều tiềm năng để 
phát triển công tác khách hàng, góp phần vào hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của Chi nhánh, đóng góp tích cực vào 
công tác phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

 Bài: Nguyễn Minh Tới - Ảnh: Nguyễn Tưởng Nhất Duy

Vietcombank Bắc Bình Dương khai trương 
PGD Dầu Tiếng

Sáng 26/06/2019, Vietcombank Bắc Bình Dương đã 
trang trọng tổ chức lễ khai trương PGD Dầu Tiếng, tại địa 
chỉ số 262 đường 13 tháng 3, KP 4B, thị trấn Dầu Tiếng, 
huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Đây là PGD thứ 2 của 
Vietcombank Bắc Bình Dương trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Bùi Duy Tam - Phó phụ trách PGD Dầu 
Tiếng đã nhận quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Phát 
biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Duy Tam cam kết sẽ luôn là 
đầu tàu gương mẫu, dẫn dắt tập thể PGD hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, đem đến cho Khách hàng các sản 
phẩm dịch vụ tốt nhất, hiện đại nhất. 

Nhân dịp khai trương PGD Dầu Tiếng, Vietcombank Bắc 
Bình Dương triển khai chương trình khuyến mãi “Gửi tiền tại 
Vietcombank - Quà tặng trao tay” với hơn 1.300 quà tặng 
hấp dẫn lên đến 0.5 chỉ vàng SJC và nhiều chương trình ưu 
đãi miễn phí khác.

 Bài & ảnh: Đặng Thành

Sáng 19/06/2019, Vietcombank 
Thăng Long đã trang trọng tổ chức Lễ 
khai trương địa điểm giao dịch mới của 
PGD Cầu Diễn tại địa chỉ Tầng 1, Tòa nhà 
Viettelpost Center, Km12 - Quốc lộ 32, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội. 

PGD Cầu Diễn tọa lạc ở vị trí đắc địa, 
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 khách hàng. Những năm gần đây, 

Tập thể CBNV PGD Bắc Tân Uyên tại lễ khai trương hoạt động

Các đại biểu cắt băng khai trương PGD Dầu Tiếng

Vietcombank Thăng Long khai trương địa điểm giao dịch mới PGD Cầu Diễn
kết quả kinh doanh của PGD Cầu Diễn ghi 
nhận bước tăng trưởng vượt bậc, nổi bật 
là doanh số thu ngân sách qua Kho bạc 
Bắc Từ Liêm đã tăng từ mức thu bình quân 
76.5 tỷ đồng/tháng (năm 2014) lên 1,077 
tỷ đồng/tháng (năm 2016) và đạt 1,292 
tỷ đồng/tháng (năm 2018). Tổng doanh 
thu trong 5 năm (2014-2018) đạt 52,545 
tỷ VND.

 Bài: Phan Thị Thu Trang
Đại diện các doanh nghiệp, chính quyền 

địa phương và Ban giám đốc Vietcombank 
Thăng Long cắt bằng khánh thành địa điểm 

giao dịch mới PGD Cầu Diễn 

Đây là một trong những 
chương trình đào tạo 
trọng điểm dành cho đội 
ngũ cán bộ nguồn nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý chi 
nhánh Vietcombank, chuẩn hóa 
văn hóa quản trị điều hành theo 
khung năng lực GĐCN, đồng thời 
xây dựng môi trường tăng cường 
tính hợp tác, kết nối và nâng cao 
hiệu quả mạng lưới GĐCN. 

Chương trình gồm 16 chuyên 
đề, chia làm 04 giai đoạn, tập 
trung vào việc xây dựng và phát 
triển các nhóm năng lực: Tư duy 
chiến lược; Năng lực lãnh đạo 
đội ngũ; Năng lực quản trị bản 

Khai giảng khóa
Đào tạo chức danh Giám đốc 
Chi nhánh năm 2019 Bài & Ảnh: Ngô Thị Yến

NGÀY 06/07/2019, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK ĐÃ KHAI GIẢNG KHÓA 
ĐÀO TẠO CHỨC DANH GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH (GĐCN) VỚI SỰ THAM GIA 
CỦA 32 HỌC VIÊN LÀ GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC CÁC CHI NHÁNH/CÔNG 
TY THÀNH VIÊN; GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM, TRƯỞNG MỘT SỐ PHÒNG/BAN 
TRỤ SỞ CHÍNH. 

thân; Năng lực chuyên môn 
và Kỹ năng mềm… Chương 
trình cũng đã được cập nhật 
xu hướng Quản trị Ngân hàng 
số, đổi mới về tư duy lãnh đạo 
để phù hợp với Kỷ nguyên số; 
Bổ sung nội dung về các quan 
hệ quốc tế tác động đến ngành 
Ngân hàng Việt Nam... Sau 
khóa học, học viên được trang 
bị bộ công cụ quản lý chuẩn 
mực, nhất quán và thiết thực, 
phù hợp với thông lệ quản trị 
quốc tế để có thể áp dụng vào 
thực thi nhiệm vụ.

Tại lễ khai giảng, TS. 
Nghiêm Xuân Thành - Chủ 

tịch HĐQT Vietcombank đã 
đặc biệt dành nhiều thời gian 
trao đổi với học viên về định 
hướng, chiến lược phát triển 
của Vietcombank. Chủ tịch 
HĐQT chia sẻ, tại Bảng xếp 
hạng “The World’s largest 
Public Companies 2019” của 
Forbes, Vietcombank đứng vị 
trí dẫn đầu trong số các công 
ty Việt Nam với thứ hạng 
1.096, tăng 198 bậc so với 
năm 2018 và Vietcombank 
sẽ tiếp tục có những chiến 
lược để tăng thứ hạng trên 
trường quốc tế. Mỗi GĐCN có 
vai trò vô cùng quan trọng, 
đóng góp to lớn vào việc hiện 
thực hóa các mục tiêu chiến 
lược này. Chủ tịch HĐQT tin 
tưởng, thông qua khóa học, 
các học viên sẽ ứng dụng hiệu 
quả kiến thức trong công 
tác quản trị điều hành, góp 
phần nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động của chi 
nhánh, hướng tới mục tiêu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh 
doanh năm 2019 cũng như các 
năm tới đây, giúp Vietcombank 
hiện thực hóa mục tiêu chiến 
lược đến năm 2020.  

Về phía đối tác, bà Đỗ 
Thùy Dương - Tổng Giám đốc 
Công ty TalentPool chia sẻ, 
đây là vinh dự và trách nhiệm 
của TalentPool trong việc 
góp phần nâng cao năng lực 
đội ngũ GĐCN Vietcombank 
- những GĐCN có uy tín số 
1 trên địa bàn. Bà Đỗ Thùy 
Dương tin tưởng sự phát triển 
của đội ngũ lãnh đạo các đơn 
vị là nền tảng vững chắc của 
Vietcombank với “chiến lược 
trúng, cơ chế đúng, nhìn thẳng 
vào vấn đề và triển khai đồng 
bộ”.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai giảng khóa đào tạo chức danh 
Giám đốc Chi nhánh năm 2019
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Phát biểu tại khóa học, bà Nguyễn Thị Tố 
Hương - Phó Giám đốc Vietcombank Nam 
Sài Gòn nhận định, khóa đào tạo là cơ hội 
để lãnh đạo và CBNV cùng học và nghiên 

cứu kỹ lưỡng hơn về bộ tiêu chuẩn CLDV, là dịp để 
chia sẻ những kinh nghiệm, trao đổi và thảo luận 
về các tình huống trong thực tế, các tình huống 
giả định để từ đó có được cách giải quyết tốt nhất. 
Bộ tiêu chuẩn CLDV được ban hành theo công văn 
280/QĐ-VCB-QLBSPBL đều đã được các CBNV chi 
nhánh nắm rõ, khóa học này nhằm để mọi người 
hiểu đúng, đủ và được thực hiện nhất quán trong 
toàn hệ thống Vietcombank. 

Trong phần nội dung đào tạo chính, các học 
viên được giới thiệu tổng quan về CLDV của 
Vietcombank, thực trạng CLDV của chi nhánh Nam 
Sài Gòn từ đó giúp học viên nhận thức được mục 
tiêu, tầm quan trọng của việc nâng cao CLDV cũng 
như vị trí về CLDV hiện tại của mình để nỗ lực 

phấn đấu. Với nội dung hướng dẫn thực hiện bộ 
tiêu chuẩn CLDV theo công văn 280, giảng viên 
đã tương tác với các học viên để xác nhận việc 
hiểu, ứng dụng các tiêu chuẩn trong thực tế tại 
chi nhánh cho phù hợp, các tình huống thực tế, 
khó thực hành cũng được nêu để xác nhận cách 
thức phù hợp trong thực tế.

Học viên được xem phim tổng hợp các tình 
huống lỗi của Cán bộ giao dịch Vietcombank 
thông qua đánh giá của khách hàng bí mật để 
rút kinh nghiệm; các clip về tình huống CLDV 
điển hình, thực tế xảy ra tại Vietcombank bị lan 
truyền rộng trên mạng xã hội để thảo luận xác 
định lỗi, đưa ra các phương án xử lý tình huống 
tốt nhất; các tình huống phàn nàn thực tế của 
khách hàng về CLDV của Vietcombank trên toàn 
quốc để xác định lỗi, rút kinh nghiệm trong ứng 
dụng thực tế tại chi nhánh. Các học viên được 
chia làm 8 nhóm, các nhóm đã tham gia tương 
tác, thảo luận rất sôi nổi. 

Khóa học kết thúc thành công, đã truyền 
tải một cách hiệu quả, sinh động bộ tiêu chuẩn 
CLDV khách hàng tới học viên, giúp cán bộ có 
thể xử lý linh hoạt, hợp lý các tình huống giao 
dịch phát sinh, các lỗi liên quan đến tiêu chuẩn 
CLDV thường gặp khi tác nghiệp, từ đó tiến tới 
ngày một nâng cao CLDV, mang sự hài lòng đến 
cho khách hàng.

VIETCOMBANK NAM SÀI GÒN TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 
NĂM 2019 Bài & Ảnh: Bùi Thị Anh Đào

NGÀY 14/07/2019, TẠI HỘI TRƯỜNG LỚN CHI NHÁNH, 
VIETCOMBANK NAM SÀI GÒN PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐÀO 
TẠO VÀ PHÒNG QUẢN LÝ BÁN SPBL TỔ CHỨC KHÓA HỌC 
“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NĂM 2019 (CẤP ĐỘ CƠ 
BẢN)” VỚI SỰ THAM GIA CỦA HƠN 150 CÁN BỘ BAO GỒM 
LÃNH ĐẠO VÀ NHÂN VIÊN CÁC PHÒNG DỊCH VỤ, NGÂN 
QUỸ, CÁC PHÒNG GIAO DỊCH TẠI CHI NHÁNH.

Đ/c Nguyễn Thị Tố Hương – Phó Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn - thứ năm từ bên trái sang; đ/c Thái Thị Thu Hằng – Phó phòng QLBSPBL - (thứ tư từ bên trái sang) 
chụp hình lưu niệm cùng các cán bộ phòng QLBSPBL và các trưởng nhóm

Bài: Trường đào tạo Vietcombank - Ảnh: Đỗ Thị Hải Anh

Cập nhật Quy định
pháp luật về tín dụng trong 
hoạt động ngân hàng - 
Nội dung đào tạo cần thiết 
cho cán bộ tín dụng

Giảng viên và học viên

Trong hoạt động ngân hàng, việc trang bị kiến thức 
về pháp luật tín dụng, bảo đảm tiền vay và xử lý nợ 
cho các cán bộ tín dụng là vô cùng cần thiết. Vì vậy, 
năm 2019, Trường Đào tạo Vietcombank đã đưa vào 

kế hoạch triển khai hai nội dung đào tạo mới là “Cập nhật 
quy định pháp luật tín dụng trong hoạt động ngân hàng” và 
“Cập nhật quy định pháp luật xử lý nợ” dành cho lãnh đạo/
cán bộ tín dụng, cán bộ xử lý nợ. 

Theo đó, trong tháng 6/2019 đã tổ chức 2 khóa đào tạo 
tại Hà Nội & TP.HCM với sự tham gia của gần 100 học viên. 
Thông qua khóa học, các học viên được cập nhật, trang bị 
các kiến thức về những quy định mới liên quan đến nghiệp 
vụ tín dụng, có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng 
của ngân hàng hiện nay. Từ đó, cập nhật kinh nghiệm pháp 
lý để ứng dụng trong hoạt động nghiệp vụ tín dụng vào 
công việc thực tế tại chi nhánh. 

Thời gian tới, chương trình đào tạo này sẽ tiếp tục được 
triển khai cho các lãnh đạo/cán bộ tín dụng tại các chi 
nhánh khu vực Hà Nội, TP.HCM & Cần Thơ. 

Ngày 20/07/2019, tại Hải Phòng, 
Vietcombank đã tổ chức khóa đào tạo nâng 
cao chất lượng cộng tác viên (CTV) bản tin 
nội bộ với sự tham dự của 40 CTV đến từ 

TSC và các chi nhánh khu vực phía Bắc.  
Tại chương trình, đại diện Phòng Quan hệ Công 

chúng đã chia sẻ về quá trình xây dựng, phát triển 
của các ấn phẩm truyền thông của Vietcombank, 
những thành tựu đạt được, nhấn mạnh tầm quan 
trọng của công tác truyền thông cũng như vai trò 
đóng góp của các CTV đối với hiệu quả truyền 
thông của Vietcombank, quy chế phối hợp giữa 
TSC và các chi nhánh, đơn vị để nâng cao chất 
lượng thông tin trong truyền thông. Giảng viên 
chính của khóa học, chuyên gia truyền thông, nhà 
báo Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 
đốc Le Group of Companies cũng đã truyền đạt đến 
các học viên những thông tin tổng quát về truyền 
thông thương hiệu; xu hướng truyền thông 4.0; 
ứng dụng công nghệ số trong truyền thông thương 
hiệu cùng những kỹ năng tác nghiệp thiết thực, cụ 
thể.

Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về 
truyền thông một cách trực quan và sinh động, 
khóa học đã mang đến cho các học viên những 
hiểu biết và ứng dụng thực tế của truyền thông 
trong thời đại công nghệ số, từ đó góp phần 
nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của 
Vietcombank nói chung và chất lượng bản tin nội 
bộ nói riêng.  

ĐÀO TẠO NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN 
BẢN TIN NỘI BỘ VIETCOMBANK

Ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Le Group of Companies 
truyền đạt các nội dung đào tạo đến học viên

KHCN & ĐÀO TẠO
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& câu chuyện Tiên Ba Hồ 
ít người biết

VĂN HOÁ

Viết Bách

THÁC BA AO 

THÁC BA AO HUYỀN BÍ THUỘC ĐỊA PHẬN NÚI MỎ QUẠ, NẰM TRONG 
DÃY TAM ĐẢO (TRUNG MỸ, BÌNH XUYÊN, VĨNH PHÚC) ẨN CHỨA VẺ 
ĐẸP NHƯ NGƯỜI THIẾU NỮ VỪA TRẢI QUA GIẤC NGỦ DÀI TRONG 
RỪNG SÂU. ĐỂ ĐẾN ĐƯỢC THÁC LÀ CẢ MỘT QUÁ TRÌNH GIAN NAN 
VƯỢT QUA 5 SUỐI, BA AO. NHƯNG NHỮNG GÌ ĐỢI CHỜ BẠN NƠI 
CUỐI THÁC, RẤT ĐÁNG ĐỂ MỘT LẦN KHÁM PHÁ.

Vượt qua con suối thứ 5, men 
theo đường mòn dọc con suối 
khoảng 2km, chui qua rừng tre 
chằng chịt là tới thác Ba Ao. Thác 
sừng sững, dựng đứng, đổ nước 
xuống lòng hồ tung bọt trắng xóa, 
được bao quanh bởi những phiến 
đá khổng lồ, những cây cổ thụ hàng 
trăm năm tuổi. Thác có 3 tầng, dưới 
mỗi tầng là một hồ nước xanh ngắt 
sâu hun hút, có lẽ vì vậy nên được 
gọi là Ba Ao.

 Đến thác, khi còn đang loay 
hoay tìm chỗ hạ trại nướng thịt, 
chúng tôi gặp được anh Hồng, người 
cho thuê lán sạp tre. Chúng tôi nhờ a 
thổi than, lên bếp. Mâm rượu sơ xài 
được bày ra tại sạp tre, giữa rừng, 
vô cùng lạ miệng và sảng khoái. Anh 
Hồng kể lại những câu chuyện ly kỳ 
mà rất ít người được biết. 

Thác Ba Ao còn có tên là Thác 
Tiên, hay Thác Tiên Ba Hồ. Từ nhỏ, 
anh Hồng đã theo bố đi rừng lấy 
vồ, lấy tre về làm nghề đan lát. Cả 
khu vực Thanh Lanh là một vùng 
rừng rậm nguyên sinh, núi non 
hiểm trở, sình lầy rắn rết, ít người 
dám bén mảng. Bấy giờ, có một tiều 
phu người Dao, sống bằng nghề đi 
rừng, đào củ mài, không hiểu vì lý 
do gì mà đi lạc từ dãy núi Tam Đảo 
sang bên này, bắt gặp dòng thác lớn 
không đi tiếp được. Càng đi ngược 
lên trên càng thấy thác cao tầng 
tầng lớp lớp. Mỗi tầng thác đều có 
một vực nhỏ sâu hun hút không 
dò thấy đáy. Lão tiều phu đành tìm 
hang đá ngủ lại. Đến giữa giờ Ngọ 
hôm sau, một vài tia nắng yếu ớt soi 
rọi. Trong giấc ngủ muộn mơ màng, 
lão thấy 7 bà tiên xuống thác đùa 
nghịch. Phát hiện có người lạ, họ bắt 
giữ lão, bắt lão phải ở lại trông coi 
thác, cảnh giới không để một ai khác 
phát hiện. Sau 3 năm, lão được thả, 
lần theo dòng suối ra khỏi rừng tìm 
về bản làng. Nhưng hỡi ôi, cảnh vật 
thay đổi, những người quen biết đều 
đã chết hết hoặc bỏ đi đâu không rõ, 
lão không còn ai thân thích, lại men 
theo dòng suối mà ngược lại rừng, ở 

đền bù. Anh tính học thêm tiếng 
Anh để hướng dẫn du khách. Anh 
Hồng nói: “Sau này các chú quay lại, 
hi vọng anh em vẫn nhận ra nhau, 
mời nhau chén rượu, ấy là sự sung 
sướng giao hảo ở đời”. 

Giữa trưa, hơi nước bốc lên 
từ lòng thác được những tia nắng 
soi rọi tạo nên khung cảnh mờ ảo 
huyễn hoặc mà chúng ta chỉ thấy 
trong trong các bộ phim kiếm hiệp. 
Màu xanh của hồ nước phản chiếu 
nền trời xanh trong vắt, lấp lánh, 
hòa cùng tiếng ầm ì của thác, những 
tiếng rít thân tre cọ vào nhau trong 
gió tạo cảm giác huyền bí, bình yên 
mà rất đỗi lạ lùng.

nếu không có người dẫn đường bạn 
rất dễ đi lạc. Có những đoạn chỉ vừa 
một lối đi, hai bên cây dại, gai góc 
mọc um tùm. Lại có những đoạn tre 
trúc kết thành vòm, phủ kín không 
cho tia sáng nào lọt qua, cảm giác 
như bạn đang đi trong hang tối, tre 
đổ ngang chắn lối như muốn thử 
thách người ưa khám phá nhiều 
hơn.

Hạ trại, nướng gà dưới chân thácSuối nhỏ ven đường

Quang cảnh thác Ba Ao 
nhìn từ tầng thác thứ hai

Đường mòn dẫn vào thác

Hành trình chinh phục 
thác Ba Ao bắt đầu bằng 
việc băng qua khu hồ 
thủy lợi Thanh Lanh. 

Khung cảnh khu vực này rất đỗi hữu 
tình, dọc lối mòn là những bụi sim, 
bụi mua trổ hoa tím ngắt, những 
đàn bò nhẩn nha trên những vạt cỏ 
mênh mông... Phía bên kia là những 
sườn núi với vách đá cao soi bóng 
xuống lòng hồ, tạo nên bức tranh 

thủy mặc bình yên. Nhưng tất cả chỉ 
là khởi đầu cho cả hành trình gian 
nan phía trước. 

Vừa hết cánh đồng cỏ, bước chân 
vào rừng là những đoạn đường gồ 
ghề đá hộc. Để đến được thác, bạn 
phải băng qua 5 con suối. Vào mùa 
mưa, nước suối chảy siết, dâng 
ngang thân người, đi lại vô cùng khó 
khăn. Đoạn đường hơn 6km cực 
nhọc này cứ lặp đi lặp lại, luẩn quẩn, 

đó một mình đến khi chết, đến nay 
vẫn còn vết tích mộ lão trên núi.

Bấy giờ, khu vực này có nhiều 
người dân tộc Dao sinh sống du 
canh du cư. Họ dựng nhà, chăn thả 
gia súc. Nhưng rồi cháy rừng và lũ 
quét xảy ra, nhà cửa, trâu bò bị cuốn 
theo dòng thác, trôi xóa cả bản. Qua 
biến đổi dòng chảy, thác và dòng 
suối đã không chảy theo hướng cũ. 
Những tàn tích của bản làng cũ còn 
lại không nhiều, thi thoảng dọc theo 
các sườn núi còn một vài ngôi mộ 
cổ, một vài vết móng nhà.

Nhấp từng ngụm nhỏ rượu sim 
được đựng trong chén bằng thân 
tre, anh Hồng kể từ chuyện này 
đến chuyện khác, liên miên bất tận, 
nhưng rất rành rọt như chính mình 
đã và đang trải qua. Câu 
chuyện đôi lúc trùng 
xuống bởi hồi ức về 
những lần cứu khách 
du lịch bị đuối nước hay 
ngã vách đá. 

Chia tay anh Hồng, chúng 
tôi vẫn nhớ những ưu tư khắc 
khoải của anh. Chỉ thời gian 
ngắn nữa thôi, khu này thành 
quần thể du lịch, sân goft, khu 
nghỉ dưỡng. Lán của anh rồi 
cũng sẽ được giải tỏa 

Có những đoạn tre trúc kết thành vòm, phủ 
kín không cho tia sáng nào lọt qua, cảm giác 
như bạn đang đi trong hang tối, tre đổ ngang 
chắn lối như muốn thử thách người ưa khám 
phá nhiều hơn.
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Một kẻ vốn dĩ ưa tĩnh lặng như tôi thì khoảnh khắc này thật là tuyệt để cho tôi nhâm 
nhi một cốc trà, mang cuốn sách yêu thích ra đọc. 

Tôi thường thấy hình bóng của mình trong những cơn mưa ngang qua. Nó thật rõ 
nét như hiện hữu ngay trước mắt, như ngay vừa mới hôm qua đây thôi. Tự dưng nhớ, 

chao ôi là nhớ đám bạn cùng lứa thời đang cởi trần, con nít vô lo vô nghĩ. Trong làng có một tiểu 
đội choai choai gần chục đứa cả trai lẫn gái chơi với nhau thi thoảng có chí chóe nhưng lại rất thân 
thiết, làm việc gì cũng bên nhau và dĩ nhiên tắm mưa cũng cùng nhau. Trong cơn mưa chúng tôi 
hò hét, cười nói ầm vang. Và cũng trong mưa chúng tôi dường như mới thấy được chính là mình, 
quên hết những âu lo, phiền toái. 

Nhớ về mẹ, tôi hay nhớ đến hình ảnh mẹ đi trong mưa. Không phải vì mẹ thích mà là bởi vì 
gánh nặng mưu sinh, không màng tới bản thân, chỉ lo cho chồng con... Có những lần mẹ về nhà 
thì người đã ướt nhẹp, đôi vai gầy của người rung lên vì lạnh, đôi môi tím bầm, mái tóc dính bết. 
Đó là hình ảnh đau lòng nhất mỗi khi tôi nhớ về người gắn liền với những cơn mưa. Mẹ dãi dầu 
qua không biết bao nhiêu cơn mưa như thế, đánh đổi cả tuổi xuân nuôi tôi khôn lớn thành người. 
Tôi ba mươi tuổi vẫn là cậu trai bé bỏng trong mắt mẹ, vẫn luôn được mẹ chở che, hỏi han và bao 
dung khi tôi vấp ngã. Khóe mắt tôi nhòe ướt…

Mưa đã dội xuống một hồi rất lâu. Sẽ có những phiền toái nho nhỏ nhưng ngoài kia bao la 
những mầm xanh đang hoan hỉ tắm mưa, những nụ cười mắt lá bừng sáng chờ ngày nắng lên. Rồi 
hoa cỏ cũng sẽ rực rỡ, tỏa ngát hương với đời, hẹn ngày bói quả. Con người chúng ta thường nhớ 
về một câu chuyện buồn thật lâu mà quên rằng còn những câu chuyện vui rất nhỏ cũng sẽ giúp 
tâm hồn ta tươi mát, giúp ta vượt qua bao giông bão của cuộc đời. Lòng tôi hoan hỉ cùng với từng 
cơn mưa. Mưa cứ thế đến rồi đi, như cuộc sống vốn quay cuồng của loài người. Chẳng ai biết giá 
trị của nó khi một sớm mai nắng vàng bừng sáng và cõi mộng hoa lá vươn lên mãnh liệt, ngân lên 
từng khúc hát diết da.

Trong mưa, thật hạnh phúc khi lòng tôi bình yên nhìn về quá khứ. Hiu quạnh chỉ thoáng qua 
nhưng bến đỗ tâm hồn tôi vẫn còn có bóng hình của mẹ, của quê nhà nương náu…

 

TRONG MƯA
Tăng Hoàng Phi

CHẲNG HIỂU SAO LÒNG TÔI LẠI LUÔN XAO ĐỘNG TRƯỚC NHỮNG CƠN MƯA. SỚM NAY, 
TRONG MỘT NGÀY CHỦ NHẬT, MƯA LẠI RƠI, TỪNG HẠT TÍ TÁCH BÊN HIÊN NHÀ NHƯ 
TỪNG NHỊP PHÁCH CỦA MỘT BẢN NHẠC DU DƯƠNG, NHẸ NHÀNG. MÙA HẠ CŨNG THẬT 
DỊU DÀNG HƠN KHI CÓ CƠN MƯA ẤY.

VĂN HOÁ

Chi tiết vui lòng truy cập website www.vietcombank.com.vn hoặc hotline: 1900 54 54 13

Quà tặng mùa hè năm 2019
Quà tặng đỉnh cao khi chi tiêu thẻ tại nước ngoài từ 02/07/2019 - 30/09/2019:

» Điện thoại Apple Iphone XS Max 256G, đồng hồ Apple watch, Robot hút bụi Philips,
Nồi chiên không dầu Lock&Lock

» 05 cặp vé khứ hồi Vietnam Airlines hạng thương gia tới Châu Âu
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Ngân hàng xanh
Vì một Việt Nam xanh

VIETCOMBANK CHÀO MỪNG
NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2/9/1945 - 2/9/2019


