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NgâN hàNg Ngoại thươNg Việt Nam 
Với các hoạt độNg xã hội

Với ý thức luôn hướng về cội nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chia ngọt sẻ bùi, Ngân hàng Ngoại 

thương Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội. Trong suốt chặng đường 

phát triển, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương đã nêu cao tinh thần “tương thân tương ái”, 

khuyến khích cán bộ công nhân viên phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”. Hàng năm, 5% 

quỹ lương và quỹ phúc lợi được trích để ủng hộ các hoạt động xã hội và đền ơn đáp nghĩa như 

Quỹ tình nghĩa ngân hàng và thiên tai lũ lụt, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ vì người nghèo, Quỹ ủng 

hộ nạn nhân chất độc màu da cam…Năm 2006, tổng số tiền đóng góp cho các quỹ lên đến 5 tỷ 

đồng. Ngân hàng Ngoại thương cũng chủ động chung sức cùng với nhiều địa phương xây dựng 

98 nhà tình nghĩa, 9 phòng ở cho con em các dân tộc ít người tại Bình Định; xây mới trường học, 

trường mẫu giáo và nhà văn hóa cho các em tại  Điện Biên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Gia 

Lai, Quảng Bình, Quảng Ngãi,  Đăk Lắk, Cà Mau… Đặc biệt, có 65 đoàn viên thanh niên thuộc chi 

nhánh Vietcombank Hồ Chí Minh tham gia hiến máu nhân đạo. Các đoàn viên Ngân hàng Ngoại 

thương cơ sở cũng tình nguyện tham gia các chương trình phẫu thuật chỉnh hình cho hàng trăm 

cháu bị dị tật tại các tỉnh.

Vietcombank còn là một trong những đơn vị đầu tiên chia sẻ nỗi đau với những người dân miền 

biển khi cơn bão Chanchu bất ngờ tràn tới tháng 5/2006. Ngay sau khi cơn bão đi qua, gần 8.000 

nhân viên Ngân hàng đã quyên góp ủng hộ thân nhân của người bị nạn với tổng số tiền lên tới 

gần 1 tỷ đồng. Dù những đóng góp của Ngân hàng Ngoại thương không thể lấp đầy những mất 

mát của những gia đình nạn nhân sau bão, nhưng cũng phần nào giúp họ vượt qua được những 

khó khăn vật chất tạm thời để tái lập nghiệp. 

Chiến tranh tuy đã lùi xa, nhưng những di chứng của chiến tranh vẫn để lại những nỗi đau cho 

nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Để bày tỏ sự biết ơn tới những hy sinh to lớn của các thế hệ đi 

trước, góp phần xoa dịu nỗi đau, hàng năm, đại diện công đoàn Ngân hàng Ngoại thương đều 

đến thăm và tặng quà những nạn nhân bị chất độc màu da cam, các trại thương bệnh binh nặng, 
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hỗ trợ xây dựng trường học đặc biệt cho các 

cháu bị chất độc dioxin. Ngân hàng còn nhận 

nuôi, phụng dưỡng, sữa chữa nhà cho 160 mẹ 

Việt Nam anh hùng, góp sức chỉnh trang hàng 

ngàn mộ liệt sĩ, chung tay xây dựng nghĩa trang 

Trường Sơn, tôn tạo đền Hai Bà Trưng…

Với những thành tựu xuất sắc trong hoạt động 

kinh doanh và những đóng góp to lớn cho các 

hoạt động xã hội, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã liên tiếp được Đảng, Nhà nước và Chính 

phủ tặng nhiều cờ, bằng khen, đặc biệt là Huân chương lao động hạng Hai và Huân chương Độc 

lập hạng ba; các chi nhánh Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Nai được phong tặng danh 

hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Tháng 7/2006, Ngân hàng Ngoại thương đã vinh 

dự được trao tặng cúp vàng “Vì sự nghiệp cộng đồng” lần thứ 2 cho những đóng góp của ngân 

hàng cho phát triển xã hội.  

Những đóng góp ấy không chỉ xuất phát từ trách nhiệm với cộng đồng mà còn từ ngay trong 

chính trái tim của Ngân hàng Ngoại thương. Bởi hơn bao giờ hết, chúng tôi hiểu rằng: nỗi đau sẽ 

được xoa dịu hơn nếu có thêm ai đó cùng chia sẻ. 


