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Quý độc giả thân mến,

Vậy là 6 tháng đầu năm đã trôi qua, Vietcombank của chúng ta 
đã vượt qua chặng đường nửa năm với những kết quả kinh doanh 
khả quan trên mọi mặt hoạt động, từ huy động vốn, tăng trưởng tín 
dụng, chất lượng tín dụng, kinh doanh dịch vụ... trong đó, kết quả 
lợi nhuận đạt mức cao, hơn 7.700 tỷ đồng, là một kỷ lục mà chưa 
khi nào Vietcombank đạt được trong 6 tháng. Đây là một thành tích 
ấn tượng mà hẳn mỗi thành viên trong hệ thống Vietcombank của 
chúng ta đều rất tự hào. Từ đó, mỗi chúng ta đều tự thấy trách nhiệm 
nhiều hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.

Thêm vào đó, tháng 6 này, Vietcombank của chúng ta cũng vui 
mừng đón nhận danh hiệu Ngân hàng đạt chuẩn GPI đầu tiên tại Việt 
Nam do Tổ chức SWIFT chứng nhận. Với việc trở thành Ngân hàng 
GPI đầu tiên tại Việt Nam, Vietcombank đã ghi tên mình trên bản đồ 
SWIFT GPI bên cạnh các tên tuổi hàng đầu thế giới như JPMorgan 
Chase Bank, Wells Fargo, Deutsche Bank, HSBC, Citibank… thực hiện 
được sứ mệnh tiên phong và tiếp tục duy trì, khẳng định vị thế là 
ngân hàng hàng đầu Việt Nam về thanh toán chuyển tiền quốc tế.

Ngoài ra, trên khắp các chi nhánh trong toàn hệ thống là các hoạt 
động ký kết hợp tác, đầu tư tín dụng như ký kết với Tập đoàn FPT, 
với các doanh nghiệp tại Sóc Trăng; các hoạt động cộng đồng ASXH 
ý nghĩa và thiết thực như tài trợ trường học ở Bến Tre, Cao Bằng, 
trang thiết bị bệnh viện ở Đồng Tháp, nhà tình thương ở Tiền Giang, 
Hải Phòng... Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Ban Lãnh đạo và CBNV 
Vietcombank luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác ASXH, coi 
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hướng tới ngân hàng 
xanh phát triển bền vững vì cộng đồng.

Bạn thân mến, trước mắt mỗi chúng ta là nhiệm vụ của 6 
tháng cuối năm với biết bao mục tiêu, kế hoạch. Chúng ta hãy cùng 
nhau nỗ lực để viết tiếp những trang sử đầy vẻ vang và tự hào của 
Vietcombank – Ngân hàng hàng đầu Việt Nam!

Chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc!

Ban biên tập

Ảnh bìa: Lê Xuân Bách
Người mẫu: Phạm Thị Nhật Lệ
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Vietcombank đồng hành cùng Sóc Trăng

Bài & Ảnh: LÊ HỒNG QUANG

NGÀY 19/6/2018, TẠI SÓC TRĂNG ĐÃ 
DIỄN RA “HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 
TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2018 VÀ PHÁT 
ĐỘNG KHỞI NGHIỆP”. TẠI HỘI NGHỊ, 
VIETCOMBANK ĐÃ TRAO VĂN BẢN CAM 
KẾT TÍN DỤNG CHO 3 DOANH NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VỚI TỔNG GIÁ TRỊ 
GIÁ CAM KẾT GẦN 700 TỶ ĐỒNG VÀ 
TRAO ASXH CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
HUYỆN TRẦN ĐỀ.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Sóc Trăng thu hút đầu tư dựa trên 
tiềm năng, thế mạnh

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng 
nhằm tuyên truyền, giới thiệu những thành 
tựu kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh và 
chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; huy động 
các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh 
tế trong và ngoài nước để phát triển nhanh, 
bền vững; gặp gỡ trao đổi trực tiếp giữa lãnh 
đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh với các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư có ý định tìm hiểu và đầu tư 
trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu
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Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Mạnh Thắng (thứ 2 từ trái sang) 
trao ASXH trợ tỉnh Sóc Trăng xây dựng giai đoạn 2 Bệnh viện đa khoa 

huyện Trần Đề

TIÊU ĐIỂM

Sóc Trăng kỳ vọng sẽ tận dụng được cơ hội 
để quảng bá và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực 
mà tỉnh có thế mạnh như: du lịch sinh thái với 
đặc thù là vùng sông nước phù xa, vườn cây trái 
xanh bạt ngàn, phong phú… kết hợp với vùng 
rừng phòng hộ, ngập mặn ven biển; du lịch tín 
ngưỡng với nhiều kiến trúc chùa chiền phong 
phú, đặc trưng của nhiều đồng bào dân tộc và 
nhiều tín ngưỡng khác nhau; xây dựng khu 
nghỉ dưỡng; nuôi trồng, khai thác và chế biến 
thủy sản; công nghiệp chế biến; nông nghiệp kỹ 
thuật cao; trung tâm thương mại hiện đại; năng 
lượng tái tạo (nhiệt điện, điện gió, điện sinh 
học, điện mặt trời…). 

Đồng thời, Sóc Trăng cũng tin tưởng, với 
sự ra mắt của Cộng đồng khởi nghiệp tỉnh Sóc 
Trăng, sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức trong 
lĩnh vực khởi nghiệp sẽ thúc đẩy mạnh mẽ 
phong trào “Cùng khởi nghiệp và Phát triển 
doanh nghiệp” của tỉnh trong thời gian tới. Lãnh 
đạo tỉnh Sóc Trăng cho biết, ba lĩnh vực ưu tiên 
mà Sóc Trăng đang hướng đến kêu gọi đầu tư là 
nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp 
chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch.

Vietcombank đồng hành cùng tỉnh 
Sóc Trăng

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đánh giá cao chính quyền tỉnh Sóc 
Trăng đã năng động, quyết liệt, tận tụy với 
người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng biểu 
dương nỗ lực của chính quyền Sóc Trăng đã tổ 
chức hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh lớn nhất 
từ trước đến nay với sự tham dự của nhiều tập 
đoàn lớn không chỉ ở trong nước mà cả nước 
ngoài. Đặc biệt, Hội nghị đã đạt được con số 6 
tỷ USD, trong đó cấp giấy chứng nhận đầu tư 
đến 1 tỷ USD và nhiều hợp đồng tín dụng quan 
trọng, nhiều bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Từ phân tích các tiềm năng và lợi thế sẵn có, 
Thủ tướng đưa ra lời khuyên đối với nền kinh 
tế Sóc Trăng trong tương lai là tập trung phát 
triển dựa trên 3 trụ cột chính. Thứ nhất là nông 
nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí 
hậu; Thứ hai, thủy sản sạch liên kết với ngành 
công nghiệp chế biến được định vị ở phân khúc 
cấp cao; Thứ ba, du lịch sinh thái gắn với phát 
triển các mô hình nông nghiệp sạch, thông 
minh; cùng với đó là phát triển năng lượng tái 
tạo. 

Thủ tướng đề nghị tỉnh phát triển mô hình 
liên kết 6 nhà: Nhà nông, Nhà nước, Nhà đầu tư, 
Nhà băng, Nhà khoa học và Nhà phân phối. Thủ 
tướng cũng chỉ đạo ngành Ngân hàng trong đó 
đặc biệt là các ngân hàng lớn hỗ trợ nguồn vốn 
đầu tư cho tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là đầu tư 
vào các trụ cột chính để phát triển kinh tế phát 
triển nhanh và bền vững.

Là ngân hàng luôn đồng hành cùng sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tại Hội nghị này, 
Vietcombank đã trao văn bản cam kết tín dụng 
cho 3 doanh nghiệp: Công ty CP Thực phẩm Sao 
Ta; Công ty CP Phân bón Bioway Hitech; Công ty 
TNHH chế biến thực phẩm Bánh Pía Lạp Xưởng 
Tân Huê Viên với tổng giá trị giá cam kết gần 
700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tiếp tục khẳng định mục tiêu 
hướng tới một ngân hàng Xanh, phát triển bền 
vững vì cộng đồng và trong chuỗi các hoạt động 
ASXH cho lĩnh vực y tế năm 2018, tại Hội nghị, 
Vietcombank đã trao tặng ASXH hỗ trợ tỉnh Sóc 
Trăng xây dựng giai đoạn II Bệnh viện đa khoa 
huyện Trần Đề.

Thủ tướng biểu dương nỗ lực của 
chính quyền Sóc Trăng đã tổ chức hội 
nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh lớn nhất 
từ trước đến nay với sự tham dự của 
nhiều tập đoàn lớn không chỉ ở trong 
nước mà cả nước ngoài.

Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thủ tướng Chính phủ; đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đ/c Mai 
Tiến Dũng - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ; đ/c Nguyễn Văn Thể - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải; đ/c Lê Minh Hưng - Ủy viên BCH TƯ Đảng, 
Thống đốc NHNN Việt Nam; đ/c Bùi Văn Sơn - Ủy viên BCH TƯ Đảng; 
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; đ/c Phan Văn Sáu - Ủy viên 
BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; đ/c Nguyễn Quang Dương - 
Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; đ/c Lữ Văn Hùng - Ủy 
viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; đ/c Lâm Văn Mẫn - Ủy 
viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Sóc Trăng. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo 
các Bộ, ngành và các tỉnh bạn; các cơ quan ngoại giao và các tổ chức 
quốc tế; các tổ chức xúc tiến, đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài; đại 
diện lãnh đạo các NHTM, doanh nghiệp lớn cùng 650 đại biểu đến 
từ các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài 
nước; các cơ quan tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các cơ quan thông 
tấn báo chí TƯ và địa phương.

Về phía Vietcombank có đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH 
Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Phạm 
Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc; đ/c Huỳnh Song Hào - Trưởng 
Văn phòng đại diện khu vực phía Nam; đ/c Ngô Ngọc Tuấn - Giám 
đốc Vietcombank Sóc Trăng cùng cùng đại diện lãnh đạo một số 
phòng/ban thuộc TSC và lãnh đạo một số chi nhánh lân cận.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị (trong ảnh: Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (bên trái) bắt tay Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành)

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng các ngân hàng trao văn bản cam kết tín dụng cho doanh nghiệp 
(Trong ảnh: Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Mạnh Thắng (thứ 4 từ trái sang) trao văn bản cam kết tín dụng cho 3 doanh nghiệp của tỉnh Sóc Trăng)
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TIÊU ĐIỂMTIÊU ĐIỂM

Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm & 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Bài & Ảnh: Đặng Thành

TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, VIETCOMBANK ĐÃ ĐẠT 
KẾT QUẢ RẤT KHẢ QUAN TRÊN MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG, 
TỪ HUY ĐỘNG VỐN, TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG, 
CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG, KINH DOANH DỊCH VỤ... 
TRONG ĐÓ, KẾT QUẢ LỢI NHUẬN ĐẠT MỨC CAO, HƠN 
7.700 TỶ ĐỒNG LÀ MỘT KỶ LỤC MÀ CHƯA KHI NÀO 
VIETCOMBANK ĐẠT ĐƯỢC TRONG 6 THÁNG.

Kết quả ấn tượng & tự hào

Đó là nhận định của ông Phạm Quang 
Dũng - Tổng Giám đốc Vietcombank 
tại Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh 
doanh 6 tháng đầu năm và triển khai 

nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018 
được Vietcombank tổ chức tại Quảng Nam, từ 29 - 
30/06/2018. 

Kết quả ấn tượng trên mọi mặt hoạt 
động

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Vietcombank 
đã đạt kết quả rất khả quan trên mọi mặt hoạt 

Danh hiệu Tên CN

CN tiêu biểu về Lợi nhuận kinh doanh sau DPRR CN Sở giao dịch

CN tiêu biểu về Tín dụng bình quân CN Tân Định

CN tiêu biểu về Tín dụng bán buôn bình quân CN Nhơn Trạch

CN tiêu biểu về Tín dụng bán lẻ bình quân CN Cần Thơ

CN tiêu biểu về Huy động vốn bình quân CN Bắc Ninh

CN tiêu biểu về Huy động vốn không kỳ hạn bình quân CN Thăng Long

CN tiêu biểu về Huy động vốn ngoại tệ bình quân CN Vũng Tàu

CN tiêu biểu về Phát triển khách hàng bán buôn mới CN Nam Sài Gòn

CN tiêu biểu về Thu nhập thuần từ dịch vụ CN Thành Công

CN tiêu biểu về Thanh toán quốc tế và TTTM CN Hồ Chí Minh

CN tiêu biểu về Dịch vụ Thẻ CN Hải Phòng

CN tiêu biểu về Dịch vụ Ngân hàng điện tử CN Khánh Hòa

CN tiêu biểu về Thu hồi nợ xấu ngoại bảng CN Thủ Đức

Danh sách các CN được tặng thưởng

Cũng trong phiên sáng ngày 29/6/2018, Hội 
nghị tiếp tục với nhiều chuyên đề về các mảng 
hoạt động quan trọng do Giám đốc Khối Bán buôn; 
Giám đốc Khối Bán lẻ; Kế toán trưởng cùng đại 
diện một số Phòng/Ban… tại Trụ sở chính thuyết 
trình. Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành và Tổng 
Giám đốc Phạm Quang Dũng đã điều hành phiên 
thảo luận với sự tham gia ý kiến của gần 10 đơn vị. 

Phát biểu tại phiên thảo luận, lãnh đạo các CN 
đã chia sẻ bài học thành công, kinh nghiệm bổ ích 
trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, đề 
xuất kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động, tăng tính cạnh tranh của Vietcombank trên 
nhiều mảng, tăng cường sự kết nối hỗ trợ tương 
tác giữa các đơn vị toàn hệ thống. 

Phát biểu chỉ đạo định hướng kinh doanh trong 
phiên bế mạc, Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng 
đã khái quát những kết quả đạt được của toàn hệ 
thống trong 6 tháng đầu năm 2018, trong đó kết 
quả lợi nhuận đạt mức cao, là một kỷ lục mà chưa 
khi nào Vietcombank đạt được trong 6 tháng với 
con số cụ thể là hơn 7.700 tỷ đồng. Ông Phạm 
Quang Dũng cũng nhấn mạnh tới các tồn tại, hạn 
chế, vướng mắc và mong muốn các CN, đơn vị cần 
sớm nghiên cứu giải pháp để khắc phục, giải quyết 
triệt để… Tổng Giám đốc nêu bật 8 nhóm nội dung 
lớn bao trùm các mảng hoạt động kinh doanh và 
công tác quản trị, điều hành mà toàn hệ thống 
Vietcombank cần tâp trung để thực hiện theo đúng 
định hướng, với trách nhiệm cao nhất để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ kinh doanh cả năm 2018. Riêng 
với các CN, Tổng Giám đốc quán triệt các đơn vị cần 
sớm triển khai 6 nhóm vấn đề, công việc cụ thể… 

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành phát biểu kết luận Hội nghị Toàn cảnh phiên thảo luận

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (bên trái) và Tổng 
giám đốc Phạm Quang Dũng chủ trì phiên thảo luận và 

giải đáp thắc mắc của các CN

động, từ huy động vốn, tăng trưởng tín dụng, 
chất lượng tín dụng, kinh doanh dịch vụ... Nhờ 
đó, lợi nhuận đạt kết quả cao, các tỷ suất sinh 
lời cải thiện: Lợi nhuận trước thuế: 7.721 tỷ 
đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ 2017, thực 
hiện 55,1% kế hoạch 2018. Các chỉ tiêu sinh 
lời được cải thiện: ROAA đạt 1,23%; ROAE 
đạt 22,24%, cao hơn mặt bằng chung của thị 
trường và tăng mạnh so với năm 2017. Cổ 
phiếu VCB tiếp tục có giá trị vốn hóa lớn nhất 
thị trường trong lĩnh vực ngân hàng. Thương 
hiệu và uy tín Vietcombank tiếp tục được khẳng 
định qua những đánh giá của khách hàng, thị 
trường và các tổ chức uy tín trên thế giới. Với 
các thành tích rất đáng khích lệ trên nhiều 
mặt, HĐQT Vietcombank đã Quyết định khen 
thưởng cho 13 chi nhánh (CN) Vietcombank đã 
có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong từng mặt 
hoạt động kinh doanh.

Phát triển kinh doanh theo 3 trụ cột
Chỉ đạo hoạt động trong 6 tháng cuối năm 

2018, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành yêu 
cầu toàn hệ thống phải tập trung bám sát chỉ 
đạo của NHNN và định hướng chỉ đạo điều 
hành của Ban Lãnh đạo Vietcombank. Theo đó, 
nhất quán quan điểm kiểm soát chặt chẽ tăng 
trưởng tín dụng, định hướng tín dụng vào các 
lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát giám sát chặt chẽ 
các lĩnh vực dư nợ tiềm ẩn rủi ro; kiểm soát tỷ 
trọng, tăng trưởng dư nợ lĩnh vực cho vay bất 
động sản, cho vay tiêu dùng; tiếp tục chuyển 
dịch kinh doanh theo 3 trụ cột đã định hướng 
từ đầu năm 2018.

Chỉ đạo kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nghiêm 
Xuân Thành khẳng định: Trong điểm sáng của 
nền kinh tế Việt Nam và ngành Ngân hàng 6 
tháng đầu năm 2018, hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank đã đạt kết quả hết sức ấn tượng 
và đáng tự hào: Huy động vốn, tín dụng đạt mức 
tăng trưởng tích cực, tương đương hoặc cao 
hơn mức trung bình của toàn ngành; Cơ cấu tín 
dụng dịch chuyển đúng hướng, tập trung vào 
tín dụng bán lẻ; chất lượng tín dụng tốt nhất 
thị trường, đi vào bản chất và minh bạch; việc 
thực hiện 3 trụ cột kinh doanh theo định hướng 
từ đầu năm có chuyển dịch mạnh mẽ và đạt kết 
quả hết sức tích cực; hoạt động kinh doanh của 
các công ty phụ thuộc đạt kết quả ấn tượng; 
công tác đào tạo được chú trọng; công tác kiểm 
tra kiểm soát tiếp tục được tăng cường và góp 
phần đảm bảo kỷ cương trong hoạt động.  

Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, 
trong thời gian tới, các CN trên toàn hệ thống 
cần tập trung thúc đẩy phát triển kinh doanh 
theo 3 trụ cột đã được xác định; thường xuyên 
rà soát, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu 
và gắn với trách nhiệm cá nhân; chú trọng làm 
tốt công tác khách hàng; kiện toàn tổ chức nhân 
sự, tăng cường đào tạo để nâng cao chất lượng 
cán bộ, chất lượng dịch vụ; tăng cường kiểm 
soát rủi ro tại tất cả các khâu, khắc phục tối đa 
các tồn tại… 

Với kết quả ấn tượng của 6 tháng đầu năm, 
Ban Lãnh đạo Vietcombank yêu cầu giám đốc 
các đơn vị quán triệt toàn bộ các nội dung, 
thông điệp đã được truyền thông tại Hội nghị 
lần này tới toàn thể cán bộ chủ chốt và cán bộ 
tại đơn vị theo các chuyên đề. Mặt khác, quán 
triệt tới tất cả cán bộ CN phải thực hiện tốt, 
nghiêm chỉnh các chỉ thị, chỉ đạo của NHNN. 
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TIÊU ĐIỂMTIÊU ĐIỂM

Hội nghị Kiểm tra nội bộ năm 2018
Trung thực, khách quan, 
minh bạch, hiệu quả

Bài & Ảnh: LÊ HỒNG QUANG

CHIỀU NGÀY 30/6/2018, TẠI QUẢNG NAM, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC 
“HỘI NGHỊ KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM 2018” NHẰM TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 
KIỂM TRA NỘI BỘ THỜI GIAN QUA, TẬP TRUNG THẢO LUẬN VỀ CÔNG 
TÁC GIÁM SÁT VÀ ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI ĐỂ 
HỖ TRỢ CHO BAN LÃNH ĐẠO TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH MỌI HOẠT 
ĐỘNG CỦA VIETCOMBANK. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank Đinh Thị 
Thái đánh giá công tác kiểm tra của 
Vietcombank ngày càng phát huy tính 

hiệu quả trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý, 
đảm bảo tính minh bạch và đúng pháp luật của 
mọi mảng hoạt động.

Hội nghị đã nghe ông Lại Hữu Phước - 
Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ báo cáo Tổng kết 
hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 
và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2018. 
Theo đó, 6 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, 
giám sát đã đạt các kết quả trong Công tác kiện 
toàn tổ chức bộ máy và nhân sự: Công tác xây 
dựng quy trình, quy chế kiểm tra nội bộ; Công 
tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ; Công tác kiểm 
tra kiểm soát các chi nhánh, trong đó kiểm tra 
về rủi ro đạo đức, hoạt động tín dụng, hoạt 
động bán lẻ, công tác phòng chống tham nhũng 
và tội phạm. 

Ông Lại Hữu Phước cũng báo cáo về các bài 
học kinh nghiệm trong gần 3 năm hoạt động, 
mô hình tổ chức của Ban Kiểm tra nội bộ đã 
phát huy hiệu quả thiết thực, đảm bảo tính độc 
lập, khách quan, trung thực. Bộ máy Kiểm tra 

nội bộ là công cụ quan trọng trong việc phát 
hiện các dấu hiệu bất thường, góp phần kiểm 
soát hiệu quả, hạn chế rủi ro trong hoạt động 
của Vietcombank.

Hội nghị đã lắng nghe tham luận của Phòng 
Kiểm tra nội bộ Khu vực 1 về Công tác Giám sát 
từ xa đối với hoạt động của chi nhánh và Phòng 
giao dịch; Tham luận của Vietcombank Đà Nẵng 
về công tác kiểm tra, giám sát tín dụng đối với 
một số ngành; Phổ biến và quán triệt Thông tư 
13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018.

Chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành khẳng định 
tính đúng đắn khi thành lập Ban Kiểm tra nội 
bộ, đồng thời chia sẻ những kết quả rất tích 
cực trong hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu 
năm 2018 của Vietcombank, trong đó có sự 
đóng góp của Bộ phận Kiểm tra nội bộ. Chủ tịch 
HĐQT Nghiêm Xuân Thành cũng chỉ đạo cụ thể 
một số định hướng trong thời gian tới của công 
tác Kiểm tra nội bộ nhằm tiếp tục nâng cao chất 
lượng trong phát hiện và ngăn chặn rủi ro, sai 
phạm, qua đó đóng góp tích cực cho hiệu quả 
hoạt động của hệ thống Vietcombank.

Bộ máy Kiểm tra nội bộ là công cụ 
quan trọng trong việc phát hiện các 
dấu hiệu bất thường, góp phần kiểm 
soát hiệu quả, hạn chế rủi ro trong 
hoạt động của Vietcombank.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đinh Thị Thái phát biểu khai mạc 
Hội nghị

Ông Lại Hữu Phước – Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ báo cáo 
tổng kết hoạt động kiểm tra, giám sát

Toàn cảnh Hội nghị
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Hoạt động bán lẻ phát triển mạnh 
mẽ về mọi mặt

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch HĐQT 
Nghiêm Xuân Thành đã nhấn mạnh: Đây là 
một trong những Hội nghị quan trọng được 
Ban Lãnh đạo Vietcombank đặc biệt quan tâm 
trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank. 
Số lượng trên 600 đại biểu tham dự đã thể hiện 
quyết tâm của Ban Lãnh đạo cũng như toàn hệ 
thống để hướng đến hiện thực hóa mục tiêu trở 
thành Ngân hàng số 1 Việt Nam về bán lẻ của 
Vietcombank vào năm 2020. Trong những năm 
trở lại đây, hoạt động bán lẻ của Vietcombank 
đã có những bước phát triển mạnh về mọi mặt, 
tiệm cận dần tới mục tiêu kỳ vọng theo định 
hướng của Ban Lãnh đạo, bao gồm tăng trưởng 
tín dụng, huy động vốn, thị phần hay tỷ trọng 
đóng góp vào lợi nhuận. 

Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành cũng đánh 
giá cao các chuyên đề sẽ trình bày tại Hội nghị 

và yêu cầu các đơn vị tập trung quán triệt các nội 
dung trọng tâm, tổ chức thảo luận theo trọng điểm 
để chia sẻ các kinh nghiệm thành công cũng như 
giải đáp thắc mắc từ các đơn vị thuộc TSC, các chi 
nhánh và Phòng giao dịch để hướng tới hoàn thành 
tốt mục tiêu cho năm 2018 cũng như chiến lược 
dài hạn tới năm 2020.

Tại Hội nghị, đại biểu đã lắng nghe các chuyên 
đề về Chuyển đổi hoạt động Ngân hàng Bán lẻ 
(NHBL) RTOM, Sản phẩm tín dụng cá nhân, Hoạt 
động Quản lý bán vùng, Hoạt động các PGD, Cẩm 
nang bán hàng (Sales Playbook), Bảo hiểm nhân 
thọ & phi nhân thọ, Kinh doanh thẻ tín dụng và 
Dịch vụ ngân hàng điện tử (e-Banking).

Hội nghị có 2 phần thảo luận đã diễn ra rất sôi 
nổi với các câu hỏi trực tiếp của các Giám đốc chi 
nhánh, cán bộ làm công tác NHBL. Những thắc mắc 
được tổng hợp từ các hoạt động kinh doanh thực 
tế trong triển khai các sản phẩm, dịch vụ NHBL. 
Giám đốc Khối Bán lẻ cùng lãnh đạo các phòng/
ban/trung tâm thuộc Khối Bán lẻ đã trực tiếp giải 
đáp các câu hỏi đặt ra đối với từng lĩnh vực của 
hoạt động NHBL. 

Hội nghị đặc biệt còn có gian hàng trưng bày 
để các đại biểu trực tiếp trải nghiệm các tính năng, 
ứng dụng mới đã triển khai cho dịch vụ ngân hàng 
điện tử và các ứng dụng hỗ trợ cán bộ tín dụng, 
bán hàng tại các điểm giao dịch, các chi nhánh.

Giám đốc Khối Bán lẻ Thomas William Tobin 
đã báo cáo về kết quả của hoạt động bán lẻ trong 
6 tháng đầu năm 2018 với nhiều điểm nổi bật như 
việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh Quý 2 ở hầu 
hết các chỉ tiêu trọng tâm, công tác chính sách, sản 
phẩm và thúc đẩy bán hàng, marketing, quản lý 
chất lượng dịch vụ được chú trọng, hoạt động tín 
dụng bán lẻ tại hệ thống PGD đạt được nhiều kết 
quả vượt bậc, nhiều chi nhánh đã có kết quả hoạt 
động toàn diện. Giám đốc Khối bán lẻ cũng đưa ra 
các giải pháp cần triển khai sớm để đẩy mạnh hoạt 

Hội nghị Ngân hàng Bán lẻ Vietcombank năm 2018
Hướng tới hiện thực hóa 

mục tiêu Ngân hàng bán lẻ số Việt Nam1 
Bài & Ảnh: LÊ HỒNG QUANG

NGÀY 28/6/2018, TẠI QUẢNG NAM, VIETCOMBANK ĐÃ 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG “HỘI NGHỊ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 
VIETCOMBANK NĂM 2018” VỚI SỰ THAM DỰ CỦA HƠN 
600 ĐẠI BIỂU TRÊN TOÀN HỆ THỐNG.

động bán lẻ trong 6 tháng cuối năm 2018, phát 
triển mạnh hơn trong thời gian tiếp theo.

Nỗ lực hoàn thành xuất sắc kế hoạch 
kinh doanh

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, Tổng Giám đốc 
Phạm Quang Dũng nêu rõ: Dịch vụ bán lẻ của 
Vietcombank trong thời gian gần đây đã đạt 
mức tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng, 
quy mô, hiệu quả vượt qua mảng kinh doanh 
bán buôn, tiếp tục khẳng định là 1 trong những 
trụ cột chính trong hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank. Mạng lưới được mở rộng nhanh 
chóng, nhân sự cho bán lẻ được đầu tư, chuẩn 
hoá chất lượng dịch vụ, đã xây dựng chiến lược 
hành động toàn diện và dài hạn cho toàn bộ 
mảng kinh doanh dịch vụ bán lẻ. Về các ý kiến 
kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, Tổng Giám 
đốc đánh giá cao về tính xác đáng, có giá trị 
thực tiễn và tính khả thi rất cao.

Để khắc phục những bất cập, tồn tại vẫn có 
trong hoạt động bán lẻ và giải quyết các vướng 
mắc của các đơn vị, Tổng Giám đốc Phạm Quang 
Dũng chỉ đạo hoạt động bán lẻ cần tiếp tục triển 
khai các kế hoạch trong dự án chuyển đổi bao 
gồm triển khai tích cực các sáng kiến; đưa ra lộ 
trình cụ thể cải thiện các điểm nghẽn, giải quyết 
triệt để kiến nghị của các đơn vị; rà soát và 
chuẩn hoá sản phẩm, hoàn thiện các quy trình, 
chính sách; đẩy mạnh các dự án công nghệ 
thông tin hỗ trợ hoạt động bán lẻ, tiếp tục hoàn 
thiện bộ máy tổ chức bán lẻ theo lộ trình...

Tổng Giám đốc cũng đánh giá cao nỗ lực của 
các chi nhánh với những kết quả đã đạt được và 
yêu cầu Giám đốc các chi nhánh tiếp tục quan 
tâm đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ để 
hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra 
cho năm 2018 và giai đoạn tiếp theo.

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cùng các Trưởng phòng Khối Bán lẻ Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng tham quan trải nghiệm 
ứng dụng VCBPAY

TIÊU ĐIỂM

Ông Thomas William Tobin – Giám đốc Khối Bán lẻ và bà Đoàn Hồng Nhung – Trưởng phòng 
Chính sách sản phẩm ngân hàng bán lẻ trình bày
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Tới dự buổi lễ, về phía Lãnh đạo cấp cao có bà 
Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Chủ tịch Quốc hội; ông Trương Vĩnh Trọng 
- Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó 

Thủ tướng Chính phủ. Về phía địa phương có: ông 
Nguyễn Hữu Phước - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám 
đốc NHNN tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND 
huyện Giồng Trôm; đại diện lãnh đạo xã, ban giám 
hiệu, giáo viên, học sinh nhà trường cùng đông đảo 
nhân dân địa phương. Về phía Vietcombank có ông 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối 
DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, đại diện 
lãnh đạo Công đoàn, Văn phòng đại diện Khu vực 

phía Nam, Vietcombank Bến Tre cùng lãnh đạo 
một số phòng/ban tại TSC.

Góp phần xây dựng trường chuẩn 
quốc gia

Công trình Trường Tiểu học Châu Hòa 
được khởi công xây dựng từ ngày 28/10/2016 
với tổng nguồn vốn hơn 5,8 tỷ đồng do 

trường tiểu học tại Bến Tre do 
Vietcombank tài trợ

Khánh thành 

Bài & Ảnh: LÊ HỒNG QUANG

CHIỀU NGÀY 17/6/2018, TẠI XÃ CHÂU HÒA, HUYỆN 
GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE ĐÃ DIỄN RA LỄ 
KHÁNH THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU HÒA DO 
VIETCOMBANK TÀI TRỢ HƠN 5,8 TỶ ĐỒNG. ĐÂY LÀ MỘT 
TRONG CHUỖI HOẠT ĐỘNG ASXH THIẾT THỰC VÀ Ý 
NGHĨA DO VIETCOMBANK THỰC HIỆN TRONG NHIỀU 
NĂM QUA.

Vietcombank tài trợ gồm 2 dãy 8 phòng học 
có tổng diện tích sử dụng 629m2; nhà xe giáo 
viên rộng 60m2; nhà xe học sinh rộng 100m2; 
nhà vệ sinh học sinh rộng 91m2; bể nước dung 
tích 20m3; sân đường nội bộ rộng 1.212m2; 
cổng tường rào bao quanh dài 143m. Toàn bộ 8 
phòng học được trang bị 170 bàn học sinh, 340 
ghế ngồi học sinh, 8 bộ bàn ghế giáo viên và 8 
bảng từ. Công trình sau khi đi vào sử dụng sẽ 
góp phần nâng cao cơ sở vật chất, hỗ trợ nâng 
cao chất lượng đào tào, giáo dục và đáp ứng 
nguyện vọng của bà con nhân dân xã Châu Hòa. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cho biết, 
hoạt động hiệu quả của Vietcombank trong 
những năm qua luôn được các tổ chức trong 
nước và quốc tế đánh giá cao. Bên cạnh nhiệm 
vụ kinh doanh, Vietcombank luôn quan tâm 
đến các hoạt động ASXH, đặc biệt là lĩnh vực y 
tế và giáo dục, hướng tới một ngân hàng Xanh. 
Với việc tài trợ xây dựng Trường Tiểu học 
Châu Hòa, Vietcombank muốn dành tặng cho 
xã Châu Hòa một ngôi trường khang trang để 
các thầy cô giáo và các em học sinh yên tâm 
dạy và học, các quý vị phụ huynh yên tâm công 
tác, xây dựng quê hương. Với ngôi trường này, 
Vietcombank mong muốn thầy trò Trường Tiểu 
học Châu Hòa sẽ đạt nhiều thành tích cao trong 
dạy và học, phát huy tinh thần “Hôm nay em tự 
hào về trường, mai sau trường tự hào về em”.

Đại diện địa phương, ông Lê Duy Khanh - 
Chủ tịch UBND xã Châu Hòa đã phát biểu cảm 
ơn tấm lòng của Vietcombank tài trợ xây dựng 
Trường Tiểu học Châu Hòa đạt chuẩn quốc gia, 
góp phần cho xã xây dựng thành công tiêu chí 
Nông thôn mới số 5 về Trường học.

Ngân hàng xanh, phát triển bền vững 
vì cộng đồng

Đại diện các thầy cô giáo và các em học sinh, 
thầy Phạm Hồng Hải - Hiệu trưởng nhà trường 
đã bày tỏ niềm vui khi Trường Tiểu học Châu Hòa 
đã đủ số phòng học để dạy kín lịch 2 buổi/ngày 
cho tất cả học sinh với đầy đủ các môn học. Hiệu 
trưởng Phạm Hồng Hải cũng cam kết thầy trò nhà 
trường sẽ nỗ lực thi đua dạy và học, xứng đáng là 
ngôi trường chuẩn quốc gia.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim 
Ngân cùng các đại biểu đã thực hiện nghi lễ cắt 
băng khánh thành và nghi thức mở biển Công trình 
Trường Tiểu học Châu Hòa. Chủ tịch Quốc hội và 
các đại biểu đã tham quan các lớp học mới được 
khánh thành để kịp đưa vào sử dụng trong năm 
học tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị 
Kim Ngân đã trao tặng Trường Tiểu học Châu Hòa 
10 bộ máy tính để bàn phục vụ cho công tác dạy và 
học. Vietcombank cũng trao tặng 50 phần quà cho 
50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. 
Đồng thời, để giáo dục ý thức bảo vệ, giữ gìn môi 
trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, các đại biểu 
đã thực hiện nghi thức trồng cây lưu niệm tại sân 
trường.

Nếu trong kinh doanh, Vietcombank luôn coi 
chữ “Tín” là kim chỉ nam thì với hoạt động xã hội, 
Vietcombank luôn lấy chữ “Tâm” làm gốc. Với mục 
tiêu xuyên suốt là hướng tới một ngân hàng xanh, 
phát triển bền vững vì cộng đồng, hoạt động ASXH 
của Vietcombank không ngừng được đẩy mạnh với 
nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, đóng góp 
vào sự phát triển chung của cộng đồng xã hội, đặc 
biệt là xây dựng các công trình cho y tế và giáo dục, 
hỗ trợ các địa phương vùng sâu, vùng xa còn nhiều 
khó khăn trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu 
chụp ảnh lưu niệm tại Trường tiểu học Châu Hòa

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng 10 bộ máy tính để 
bàn cho Trường tiểu học Châu Hòa

Ông Trần Văn Thuận – Giám đốc Vietcombank Bến Tre trao quà cho các 
cháu học sinh nghèo, học giỏi

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường tiểu học Châu Hòa
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Thưa bà Phùng Nguyễn Hải Yến, với 
cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Công 
ty VCLI, bà có thể cho biết tình hình hoạt động 
kinh doanh của VCLI trong thời gian gần đây?

Chủ tịch HĐTV Phùng Nguyễn Hải Yến: 
Kết thúc năm tài chính 2017, VCLI ghi nhận 
tổng doanh thu phí đạt 275 tỷ đồng, tốc độ tăng 
trưởng hơn 80% trong vòng 2 năm qua, gấp 
3 lần so với năm 2015. Đạt được những kết 
quả ấn tượng đó là nhờ sự đóng góp của đội 
ngũ kinh doanh, đội ngũ nhân viên trẻ và năng 
động - những người luôn tin tưởng và cống hiến 
cho kế hoạch tăng trưởng của công ty, sự hợp 
tác kinh doanh vững chắc với các đối tác ngân 
hàng, cũng như từ các mô hình phân phối và 
chăm sóc khách hàng độc đáo như mô hình tư 
vấn tài chính (FC). 

nhân thọ mang tính chiến lược, nhằm đáp ứng 
nhu cầu đang ngày càng tăng của xã hội hiện đại - 
nhu cầu được bảo vệ trước rủi ro. VCLI hoạt động 
dựa trên mô hình bảo hiểm liên kết ngân hàng, 
sử dụng nguồn lực sẵn có của ngân hàng kết hợp 
với sản phẩm bảo hiểm lợi ích cao nhằm mang 
lại giải pháp tài chính tối ưu cho các gia đình và 
cá nhân. VCLI ra đời đến nay đã tròn 10 năm, vào 
đúng thời điểm thị trường Việt Nam đã có các 
công ty bảo hiểm nhân thọ khác hoạt động nhưng 
thị trường bảo hiểm nhân thọ còn rất rộng mở. 

Ngay sau khi ra đời, VCLI và Vietcombank đã 
hợp tác đưa ra thị trường các sản phẩm rất hữu 
ích, chẳng hạn như sản phẩm Bảo An Tín Dụng, 
bảo vệ khoản vay cho khách hàng vay vốn. "Bảo 
An Tín Dụng" là một giải pháp bảo vệ hoàn hảo, 
giúp khách hàng an tâm rằng 
gia đình mình luôn được bảo 
vệ trước những rủi ro không 
lường trước. Khi đó, những 
khoản dư nợ vay ngân hàng sẽ 
không còn là gánh nặng cho 
người thân và tài sản thế chấp 
sẽ không bị thanh lý khi VCLI 
đứng ra chi trả thay cho khách 
hàng.

Qua hơn 9 năm triển 
khai sản phẩm Bảo An Tín Dụng, nhiều trường 
hợp người vay khi gặp “sự kiện bảo hiểm” đã 
được VCLI chi trả quyền lợi bảo hiểm với những 
khoản bồi thường lên tới hàng tỷ đồng. Một số 
trường hợp đã nhận quyền lợi bảo hiểm ngay từ 
những tháng đầu tiên của hợp đồng. Một ví dụ 
tiêu biểu là khách hàng vay vốn hộ kinh doanh 
tại Vietcombank Tây Cần Thơ, mới tham gia bảo 
hiểm được 2 tháng, với số phí bảo hiểm đóng là 
hơn 1 triệu đồng nhưng đã được VCLI thanh toán 
toàn bộ khoản dư nợ vay và lãi phát sinh tại thời 
điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm là hơn 800 triệu 
đồng. Như vậy, chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí 
nhỏ nhưng toàn bộ khoản vay của khách hàng 
luôn được an tâm. Người thân không phải lo lắng 
trả nợ khoản vay khi không may người trụ cột 
gặp sự cố xấu nhất. 

Chỉ tính riêng năm 2017, VCLI đã chi trả 
quyền lợi bảo hiểm cho 71 trường hợp, với tổng 
số tiền gần 11 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 
2018, VCLI cũng đã chi trả quyền lợi bảo hiểm 
cho các khách hàng vay vốn tại Vietcombank, với 
tổng số tiền lên tới gần 3 tỷ đồng. Đó chính là lợi 
ích của khoản vay có bảo hiểm. 

Với những tính năng ưu việt, có thể hiểu sản 
phẩm Bảo An Tín Dụng đã mang đến thành công 
cho năm 2017 với doanh số gấp 3 lần năm 2015 
như đã nói ở trên. Vậy theo bà, còn những yếu tố 
nào sẽ mang đến thành công cho VCLI trong năm 
2018?

Chủ tịch HĐTV Phùng Nguyễn Hải Yến: Sản 
phẩm Bảo An Tín Dụng đã được triển khai từ năm 
2009, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và 
Vietcombank cũng như VCLI. Với mục tiêu trở thành 
công ty dẫn đầu nghiệp vụ bảo hiểm tín dụng trong 
các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, VCLI luôn 
nỗ lực cải tiến sản phẩm, đẩy nhanh quy trình, tốc 
độ giải quyết quyền lợi bảo hiểm và nâng cao chất 
lượng chăm sóc khách hàng. Chỉ trong vòng 3 ngày 
sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu từ phía gia 

đình khách hàng, VCLI sẽ thực 
hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm, 
giúp gia đình khách hàng giảm 
đi gánh nặng tài chính cũng 
như áp lực trả nợ. 

Nhưng không chỉ có sản 
phẩm đó, hiện nay, bên cạnh 
Bảo An Tín Dụng, VCLI còn 
cung cấp 4 sản phẩm bảo hiểm 
khác, bao gồm: Bảo An Tài Trí, 
Bảo An Tài Trí Ưu Việt, Bảo An 

Tín Dụng Ưu Việt và Bảo An Toàn Gia đều là những 
sản phẩm bảo hiểm liên quan đến vay ngân hàng, 
giáo dục, sức khỏe và tiết kiệm. Đặc biệt, sản phẩm 
Bảo An Toàn Gia với những tính năng ưu việt độc 
nhất trên thị trường - giải pháp tài chính giúp bảo 
vệ toàn diện, xây dựng quỹ tài chính hiệu quả và 
chăm sóc sức khỏe, đóng phí ngắn hạn nhưng được 
bảo vệ dài hạn, đảm bảo tương lai của khách hàng 
và những người thân yêu đã góp phần tạo nên sự 
thành công cho Công ty trong năm vừa qua.

Trong năm 2018, VCLI sẽ có những ưu tiên 
chiến lược rõ ràng, tập trung vào việc số hóa dịch 
vụ khách hàng; cải tiến quy trình vận hành nhằm 
mang lại sự tiện lợi cho khách hàng. Đặc biệt, chúng 
tôi đang phát triển các sản phẩm trực tuyến để phục 
vụ khách hàng với những lợi ích và chất lượng dịch 
vụ cao nhất. Tôi rất vui mừng với thành quả VCLI 
đã đạt được, và với đà tăng trưởng hiện tại, VCLI sẽ 
tiếp tục nỗ lực để tạo nên những thay đổi tích cực 
cho cuộc sống của người dân Việt Nam.

Xin cảm ơn Chủ tịch HĐTV VCLI Phùng Nguyễn 
Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank!

mang đến cho khách hàng 
sự tiện lợi và chất lượng 
phục vụ cao nhất”

“VCLI

TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2018, CÔNG TY TNHH 
BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIETCOMBANK-CARDIF (VCLI) ĐÃ 
ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ KINH DOANH RẤT ĐÁNG GHI NHẬN, 
TĂNG TRƯỞNG 76% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2017. KẾT 
QUẢ NÀY CÓ ĐƯỢC NHỜ CHÍNH SÁCH, HƯỚNG ĐI ĐÚNG 
ĐẮN CỦA CÁC SẢN PHẨM TIỆN ÍCH, CÁCH THỨC TRIỂN 
KHAI PHÙ HỢP VÀ TRUYỀN THÔNG HIỆU QUẢ. 
VCLI LÀ CÔNG TY CÓ NHIỀU SẢN PHẨM BẢO HIỂM 
TÍCH HỢP NHIỀU LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG VÀ CHO 
CẢ NGÂN HÀNG, THỂ HIỆN RẤT RÕ TÍNH ƯU VIỆT CỦA 
SẢN PHẨM. VẬY ĐIỀU GÌ ĐÃ VÀ ĐANG MANG LẠI THÀNH 
CÔNG CHO VCLI? PHÓNG VIÊN ĐÃ CÓ CUỘC TRÒ 
CHUYỆN VỚI BÀ PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN - PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH 
VIÊN VCLI.Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc 

Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng thành viên VCLI

Trên đà thành công của năm 2017, bước 
sang năm 2018, VCLI tiếp tục gặt hái những kết 
quả tuyệt vời. Ba tháng đầu năm 2018, VCLI 
ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc nhờ có 
đường lối chính sách, hướng đi đúng đắn cùng 
các chương trình thi đua phù hợp, cách thức 
truyền thông hiệu quả.

VCLI ra đời và đi vào hoạt động khi mà thị 
trường Việt Nam đã có các công ty bảo hiểm 
nhân thọ khác chiếm lĩnh. Vậy theo bà, điều 
gì làm nên thành công đó của VCLI?

Chủ tịch HĐTV Phùng Nguyễn Hải Yến: 
Được thành lập từ năm 2008, VCLI là liên 
doanh giữa ngân hàng Vietcombank, tập đoàn 
tài chính BNP Paribas Cardif và ngân hàng 
SeABank. VCLI cung cấp các sản phẩm bảo hiểm 

Đặc biệt, chúng tôi đang 
phát triển các sản phẩm trực 
tuyến để phục vụ khách hàng 
với những lợi ích và chất 
lượng dịch vụ cao nhất.
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Đó là nhận định của ông Trương Gia Bình - 
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT trong buổi 
làm việc cấp cao giữa Vietcombank và 
FPT, tại Hà Nội, chiều 14/6/2018.

Vietcombank - Tập đoàn FPT: 

Nâng tầm mối quan hệ hợp tác 
Bài & Ảnh: LÊ HỒNG QUANG

Vietcombank đi đầu trong ứng dụng 
công nghệ

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn 
FPT Trương Gia Bình đã phát biểu về tầm quan 
trọng của tốc độ xử lý thông tin trong thời đại 
công nghệ 4.0. Với xu hướng đó và để vươn lên 
trở thành người chiến thắng, Tập đoàn FPT đã 
có những chiến lược trong phát triển và cung 
cấp các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là cung ứng 
những giải pháp công nghệ thông tin tốt nhất 
để hợp tác với Vietcombank. 

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia 
Bình cũng bày tỏ mong muốn trên cơ sở hợp 
tác lâu năm giữa hai bên cùng với các giải pháp, 

chiến lược công nghệ tốt nhất được FPT đưa ra 
sẽ hỗ trợ hiệu quả cho Vietcombank trong hoạt 
động kinh doanh trong thời đại công nghệ 4.0 
để sớm đạt được các mục tiêu chiến lược của 
ngân hàng, đồng thời tin tưởng mối quan hệ 
hợp tác giữa Vietcombank và Tập đoàn FPT sẽ 
được nâng lên một tầm cao mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành đã chia sẻ về 
những thành công lớn của Vietcombank trong 
5 năm gần đây, đặc biệt là kết quả kinh doanh 
trong năm 2017. Vietcombank là ngân hàng đi 
đầu trong ứng dụng công nghệ vào dịch vụ ngân 
hàng và nhận thấy tầm quan trọng của công 
nghệ quyết định đến sự thành công trong cung 
cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại trong thời 
đại 4.0. Vietcombank cũng mong muốn sự hợp 
tác giữa Vietcombank và Tập đoàn FPT sẽ phát 
triển và đạt kỳ vọng của cả 2 bên.

Tăng cường hợp tác hiệu quả, đáp 
ứng nhu cầu khách hàng

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo cấp cao hai bên 
đã trao đổi về các xu hướng công nghệ 4.0 trong 
ngành ngân hàng tài chính; Xu hướng thách 

TRÊN CƠ SỞ HỢP TÁC LÂU NĂM GIỮA TẬP ĐOÀN FPT 
VÀ VIETCOMBANK, CÁC GIẢI PHÁP, CHIẾN LƯỢC CÔNG 
NGHỆ TỐT NHẤT ĐƯỢC FPT ĐƯA RA SẼ HỖ TRỢ HIỆU 
QUẢ CHO VIETCOMBANK TRONG HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH TRONG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0, SỚM 
ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA NGÂN 
HÀNG, MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA VIETCOMBANK VÀ 
TẬP ĐOÀN FPT SẼ ĐƯỢC NÂNG LÊN MỘT TẦM CAO MỚI.

thức và cơ hội của ngành ngân hàng cùng với 
các đề xuất hợp tác giữa hai bên. Ông Phạm 
Quang Dũng - Tổng Giám đốc Vietcombank đã 
trình bày về 3 lĩnh vực lớn mà Vietcombank 
quan tâm cũng như đang từng bước triển khai, 
đặc biệt là “trí tuệ nhân tạo” trong thời đại 
4.0 và phát triển ứng dụng trong dịch vụ cung 
cấp cho khách hàng bán buôn và bán lẻ. Tổng 
Giám đốc Phạm Quang Dũng cũng đề nghị hai 
bên cần tăng cường phối hợp để triển khai 
hiệu quả ngay các lĩnh vực quan trọng nhằm 
đáp ứng nhu cầu của 13 triệu khách hàng của 
Vietcombank, triển khai dự án Core Banking 
trong năm 2018...

Phát biểu tổng kết, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành đã nêu 6 
điểm mà Vietcombank quan tâm, mong muốn 
phối hợp với Tập đoàn FPT cũng như xác định 
Tập đoàn FPT là đối tác quan trọng hàng đầu 
của Vietcombank. Ông Nghiêm Xuân Thành cho 
biết, nhiều lĩnh vực sẽ được Vietcombank triển 
khai trong thời gian tới nhằm đáp ứng các yêu 
cầu về công nghệ trong thời đại 4.0, trong đó có 
việc triển khai nâng cấp công nghệ thích ứng 
với đặc tính vùng miền, để từ đó giảm tải được 
lao động nhưng vẫn xử lý được khối lượng 
lớn nhu cầu của hơn 13 triệu khách hàng. Chủ 
tịch Nghiêm Xuân Thành khẳng định, Ban lãnh 
đạo Vietcombank kiên định với mục tiêu đưa 
Vietcombank trở thành ngân hàng đứng đầu về 
chuyển đổi ngân hàng số. 

Vietcombank và Tập đoàn FPT là 2 đơn vị đã 
có mối quan hệ đối tác lâu năm. Vietcombank là 
ngân hàng ứng dụng công nghệ thông tin theo 
chuẩn quốc tế sớm nhất vào các sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng tiện ích từ dịch vụ thẻ, các dịch vụ 
ngân hàng trực tuyến… cho đến quản lý trong 
nhiều lĩnh vực kinh doanh quan trọng khác 
của ngân hàng. Tập đoàn FPT là đơn vị hàng 
đầu cung cấp các dịch vụ và các giải pháp về 
lĩnh vực công nghệ tại thị trường Việt Nam, có 
mối quan hệ đồng hành gần 30 năm với ngành 
ngân hàng tài chính. Buổi làm việc cấp cao lần 
này đưa mối quan hệ giữa Vietcombank và Tập 
đoàn FPT lên một tầm cao mới cả về quy mô lẫn 
chiều sâu trong hợp tác.

Vietcombank là ngân hàng đi đầu 
trong ứng dụng công nghệ vào dịch 
vụ ngân hàng và nhận thấy tầm quan 
trọng của công nghệ quyết định đến 
sự thành công trong cung cấp các 
dịch vụ ngân hàng hiện đại trong thời 
đại 4.0. 

Các đại biểu theo dõi Chuyên gia FPT trình bày các ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực ngân hàng tài chính

 Vietcombank trao tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn FPT 

TIÊU ĐIỂM
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Đó là phát biểu của đ/c Nguyễn Đồng 
Tiến - Chủ tịch CĐNHVN, Phó Thống 
đốc NHNN tại Đại hội VI nhiệm kỳ 
2018 - 2023 CĐNHVN, ngày 11 và 

12/6/2018, tại Hà Nội.

TIÊU ĐIỂM

Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Đổi mới, dân chủ, 
đoàn kết, trách nhiệm

Bài & Ảnh: Đức Nam

TRONG 5 NĂM QUA, KẾ THỪA, PHÁT HUY THÀNH QUẢ 
CỦA CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ ĐI TRƯỚC, CÁN BỘ 
ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH NGÂN HÀNG 
ĐÃ VƯỢT QUA NHIỀU KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC, TRIỂN 
KHAI THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI V 
CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM (CĐNHVN) ĐẶT RA 
VÀ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ TO LỚN.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
Tham dự Đại hội có đ/c Lê Minh Hưng - Ủy 

viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN 
Việt Nam; đ/c Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của 
Quốc hội; đ/c Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam; các đ/c trong Ban Lãnh đạo 
NHNN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị, 
tổ chức trong và ngoài ngành cùng 437 đại biểu 
chính thức đại diện cho gần 16 vạn cán bộ, công 
nhân viên chức, lao động ngành Ngân hàng. Về 

phía Vietcombank có đ/c Nghiêm Xuân Thành 
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Đào Minh 
Tuấn - Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc 
cùng 35 đại biểu được bầu từ Đại hội 5 Công 
đoàn Vietcombank.

Phát biểu khai mạc, đ/c Nguyễn Đồng Tiến 
- Chủ tịch CĐNHVN, Phó Thống đốc NHNN Việt 
Nam nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, kế thừa, 
phát huy thành quả của các thế hệ lãnh đạo, 
cán bộ công đoàn đi trước, cán bộ đoàn viên và 
người lao động ngành Ngân hàng đã vượt qua 
nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã bám sát 
Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, triển 
khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V và 
đạt được những kết quả to lớn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và thảo 
luận Báo cáo kết quả tình hình công nhân viên 
chức lao động (CNVCLĐ) và các hoạt động trong 
nhiệm kỳ 2013 - 2018, Báo cáo kiểm điểm của 
Ban Chấp hành CĐNHVN khóa V và quyết định 
mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho giai 
đoạn 2018 - 2023; tham gia Báo cáo chính trị 
của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam và tham gia vào sửa đổi Điều lệ Công 
đoàn Việt Nam tại Đại hội XII Công đoàn Việt 
Nam.

Phát huy tinh thần đoàn kết, năng 
động, sáng tạo 

Đại hội VI đề ra mục tiêu: Đổi mới nội dung, 
phương pháp hoạt động của các cấp công đoàn 
trong ngành Ngân hàng; tập trung hướng về cơ 
sở, nâng cao năng lực tham gia quản lý, chăm 
lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây 
dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ 

phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, 
đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, xây dựng 
hình ảnh người cán bộ Ngân hàng đạo đức tốt, 
nghiệp vụ giỏi, góp phần xây dựng ngành Ngân 
hàng phát triển An toàn - Hiệu quả - Bền vững 
và hội nhập Quốc tế.

Đại hội đã chọn và bầu ra Ban Chấp hành 
CĐNHVN Khoá VI với 51 đ/c có phẩm chất 
chính trị, đạo đức, có năng lực, trình độ, có tinh 
thần nhiệt huyết, trách nhiệm để thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐNHVN lần thứ 
VI và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đặt ra. 
Công đoàn Vietcombank đã vinh dự có 03 đ/c 
được bầu tham gia Ban chấp hành CĐNHVN 
khóa VI gồm: đ/c Đào Minh Tuấn - Chủ tịch 
công đoàn, Phó Tổng Giám đốc; đ/c Trần Phúc 
Cường - Phó Chủ tịch thường trực và đ/c Huỳnh 
Song Hào – Trưởng Văn phòng đại diện phía 
Nam. 

Đại hội kêu gọi các cấp công đoàn cùng toàn 
thể cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành 
Ngân hàng phát huy tinh thần đoàn kết, năng 
động và sáng tạo, khắc phục khó khăn, đẩy 
mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI và Nghị 
quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, xây dựng 
tổ chức công đoàn vững mạnh, đóng góp vai 
trò quan trọng trong quá trình phát triển của 
ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ 
mới.

Đoàn đại biểu Công đoàn Vietcombank chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo NHNN Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
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Sau 06 tháng khởi động Dự 
án SWIFT GPI, với sự vào 
cuộc quyết liệt của các bộ 
phận nghiệp vụ và kỹ thuật 

giàu kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ 
tích cực từ các chuyên gia hàng 
đầu của SWIFT, Dự án GPI đã 
được triển khai đảm bảo đúng 
cam kết về thời gian với Tổ chức 
SWIFT cũng như các yêu cầu của 
Vietcombank. Đây là một trong 
những dự án trọng điểm của 
Vietcombank trong năm 2018, 
thể hiện nỗ lực và quyết tâm của 
Vietcombank nhằm nâng cao chất 
lượng dịch vụ thanh toán, khẳng 

Vietcombank chính thức trở thành
ngân hàng GPI đầu tiên

SÁNG 04/06/2018, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC LỄ 
CÔNG BỐ VIETCOMBANK CHÍNH THỨC LÀ NGÂN HÀNG ĐẠT CHUẨN 
GPI (GLOBAL PAYMENTS INNOVATION INITIATIVE - SÁNG KIẾN ĐỔI MỚI 
THANH TOÁN TOÀN CẦU CỦA TỔ CHỨC SWIFT). VỚI SỰ KIỆN NÀY, 
VIETCOMBANK TRỞ THÀNH NGÂN HÀNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM VÀ 
60 TRÊN THẾ GIỚI ĐƯỢC SWIFT CHỨNG NHẬN ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU 
CHUẨN GPI.

định vị thế của Vietcombank 
trong hoạt động thanh toán 
chuyển tiền quốc tế.

Tại buổi lễ, bà Lê Hồng - 
Trưởng Đại diện của Tổ chức 
SWIFT tại Việt Nam đánh giá 
cao nỗ lực của Vietcombank 
đã triển khai thành công GPI 
chỉ trong vòng 6 tháng, đặc 
biệt khi Vietcombank là ngân 
hàng có số lượng giao dịch 
lớn, nhiều hệ thống thanh toán 
cùng với nhiều quy trình giao 
dịch. Việc là ngân hàng đăng 
ký GPI đầu tiên cũng như là 
ngân hàng đầu tiên triển khai 

thành công GPI tại Việt Nam 
đã khẳng định sự tiên phong 
của Vietcombank trong việc 
đưa đến những dịch vụ tốt 
nhất cho các khách hàng của 
mình. SWIFT cam kết sẽ tiếp 
tục hỗ trợ Vietcombank trong 
việc triển khai các tính năng 
mới, các ứng dụng mới của GPI 
nhằm mang đến những trải 
nghiệm vượt trội cho khách 
hàng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Đào Minh Tuấn - Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank khẳng 
định: Với việc trở thành ngân 
hàng GPI, Vietcombank đã 
sẵn sàng cung cấp các giải 
pháp toàn diện. Trong các giai 
đoạn tiếp theo của Dự án GPI, 
Vietcombank sẽ tiếp tục triển 
khai các tiện ích mới nhằm 
tăng tốc độ xử lý giao dịch; 
cập nhật thông tin về toàn bộ 
chu trình xử lý một giao dịch 
chuyển tiền quốc tế.

Với việc trở thành ngân 
hàng GPI đầu tiên tại Việt 
Nam, Vietcombank đã ghi tên 
mình trên bản đồ SWIFT GPI 
bên cạnh các tên tuổi hàng đầu 
thế giới như JPMorgan Chase 
Bank, Wells Fargo, Deutsche 
Bank, HSBC, Citibank… thực 
hiện được sứ mệnh tiên phong 
và tiếp tục duy trì, khẳng 
định vị thế là ngân hàng hàng 
đầu Việt Nam về thanh toán 
chuyển tiền quốc tế.

Đại diện SWIFT tặng hoa chúc mừng Vietcombank chính thức là Ngân hàng đạt chuẩn GPI và chụp ảnh lưu niệm cùng 
các đại biểu dự Lễ công bố

Ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank phát biểu tại buổi Lễ công bố 
Vietcombank chính thức là Ngân hàng đạt 

chuẩn GPI 

tại Việt Nam

Ngày 07/06/2018, tại Trụ sở chính, Vietcombank đã tổ chức thành công 
Lễ khởi động triển khai dự án “Đầu tư hệ thống quản lý tài chính doanh 
nghiệp (ERP) tại Vietcombank”
Phát biểu tại buổi lễ, bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc 

Vietcombank đánh giá cao phần giới thiệu và trình bày của nhà thầu về 
tổng thể dự án, đặc biệt là về những điểm quan trọng. Bà Phùng Nguyễn 
Hải Yến mong muốn nhà thầu đảm bảo đúng tiến độ thời gian của dự án, nỗ 
lực và có tinh thần tốt nhất trong quá trình triển khai dự án. Về phần mình, 
Vietcombank cam kết bố trí nhân lực và trang thiết bị tốt nhất để dự án triển 
khai được hoàn thành với yêu cầu đề ra.

Giai đoạn 1 của Dự án GPI (Global 
Payment Innovation Initiative - Sáng 
kiến Đổi mới Thanh toán Toàn cầu 
của Hiệp hội viễn thông liên ngân 

hàng và Tài chính quốc tế - SWIFT) được bắt 
đầu triển khai từ ngày 18/12/2017. Đây là một 
trong những dự án trọng điểm trong năm 2018 
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán 
của Vietcombank. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Giám 
đốc Đào Minh Tuấn nhấn mạnh sự cần thiết 
phải triển khai Dự án GPI nhằm tăng cường 
khả năng cạnh tranh, nâng tầm ngân hàng lên 
mức châu lục và thế giới. Phó Tổng Giám đốc 
yêu cầu các cán bộ làm công tác khách hàng cần 
chủ động truyền thông kịp thời và đầy đủ đến 
khách hàng những lợi thế quan trọng của riêng 
Vietcombank trong thanh toán Quốc tế trên 
cơ sở ứng dụng các tính năng mới của Chương 
trình GPI. 

Hội thảo truyền thông đã triển khai một 
số nội dung như: Giới thiệu tổng quan về Dự 
án GPI; Lợi ích của Chương trình GPI đối với 
Vietcombank và Khách hàng; Các dịch vụ 
Vietcombank dự kiến cung cấp cho Khách hàng 
trên cơ sở ứng dụng Chương trình GPI; Những 
thay đổi về quy trình chuyển tiền nước ngoài để 
Vietcombank có thể thực hiện các cam kết của 
một Ngân hàng GPI.

Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp với 
nhiều ý kiến trao đổi từ các chi nhánh, Phòng/
Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính và là bước 
khởi đầu trong chuỗi kế hoạch truyền thông 
Go-live Dự án GPI trong tháng 6/2018 của 
Vietcombank.

HỘI THẢO TRUYỀN 
THÔNG DỰ ÁN SWIFT GPI
GIAI ĐOẠN 1

Bài & Ảnh: Đặng Thành
Bài & Ảnh: BÙI HỒNG HẢI

Bài & Ảnh: Đặng Thành

NGÀY 30/05/2018, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK, 
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN GPI ĐÃ PHỐI HỢP VỚI TRUNG 
TÂM ĐÀO TẠO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO 
TRỰC TUYẾN TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN GPI GIAI ĐOẠN 1 
VỚI ĐIỂM CẦU TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VÀ CÁC CHI NHÁNH 
TRONG TOÀN HỆ THỐNG. VIETCOMBANK LÀ NGÂN 
HÀNG ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM TRIỂN KHAI THÀNH 
CÔNG CHƯƠNG TRÌNH GPI.

Phó Tổng Giám đốc Đào Minh Tuấn phát biểu tại Hội thảo

Lễ khởi động dự án “Đầu tư hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp 
tại Vietcombank”

 Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank phát biểu tại buổi lễ;
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Đó là nhận xét của đ/c Nguyễn 
Mạnh Hùng - Ủy viên BTV 
Đảng ủy Vietcombank, Bí thư 
Đảng ủy Vietcombank TSC, Ủy 

viên HĐQT tại Lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ 
Vietcombank được tổ chức ngày 12/6/2018, 
tại Hà Nội. Cuộc thi là một trong những 
hoạt động được Đoàn TN Vietcombank TSC 
tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm thành lập 
Vietcombank (1/4/1963 – 1/4/2018).

Tại lễ trao giải, bên cạnh khẳng định hiệu 
quả hoạt động của Đoàn TN Vietcombank TSC, 
đ/c Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh: “Với 
các thành tích đạt được, Đoàn TN Vietcombank 
TSC cần tiếp tục phát huy hơn nữa, chia sẻ kinh 

Đoàn Thanh niên TSC trao giải Cuộc thi Đại sứ Vietcombank
Khẳng định nét văn hóa khác biệt

Bài & Ảnh: LÊ HỒNG QUANG

CUỘC THI ĐẠI SỨ VIETCOMBANK CÙNG NHIỀU 
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN (ĐOÀN TN) 
VIETCOMBANK TRỤ SỞ CHÍNH (TSC) TRONG THỜI GIAN 
QUA ĐÃ KHẲNG ĐỊNH NHỮNG NÉT KHÁC BIỆT, VƯỢT 
BẬC CỦA ĐOÀN TN VIETCOMBANK TSC, ĐẠT HIỆU QUẢ 
THIẾT THỰC TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN, TẠO SỰ GẮN KẾT 
GIỮA CÁC ĐOÀN VIÊN, CBNV VỚI VIETCOMBANK.

nghiệm và làm “đầu tầu” để Đoàn TN các chi 
nhánh trong toàn hệ thống cũng có những hoạt 
động ý nghĩa, thiết thực, có thể nhân rộng Cuộc 
thi tới các cơ sở Đoàn TN trong toàn hệ thống 
Vietcombank”. 

Cuộc thi Đại sứ Vietcombank là cơ hội để 
các cán bộ tại TSC thể hiện sự gắn bó, yêu mến 
với mái nhà chung Vietcombank, sự tri ân với 
Ban Lãnh đạo Vietcombank thông qua các hình 
thức thể hiện sáng tạo trẻ trung, thể hiện sự đi 
đầu của thế hệ thanh niên trong thời đại mới. 

Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi đã nhận 
được sự hưởng ứng của đông đảo các đoàn viên 
thanh niên TSC. Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa 
chọn 9 clip dự thi của 8 nhóm tác giả và 1 cá 
nhân để tham gia vòng chung kết. Các clip này 
đã được đăng tải trên trang facebook của Đoàn 
TN TSC và tạo được sự thu hút, chú ý về hình 
ảnh thân thiện, trẻ trung, năng động của cán 
bộ Vietcombank, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về 
thương hiệu Vietcombank.

Tại Lễ trao giải, Ban Giám khảo đã chấm và 
lựa chọn 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 
giải Bình chọn qua mạng xã hội Facebook.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy Vietcombank TSC, Ủy viên 
HĐQT (bên phải) trao giải Nhất cho đại diện Nhóm tác giả

Đ/c Lê Hoàng Tùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Ủy viên 
BCH Đảng bộ Vietcombank TSC, Kế toán trưởng (đứng giữa) trao 

giải Nhì cho Nhóm tác giả

Đ/c Nguyễn Hữu Kiên – Phó Trưởng phòng QHCC, thành viên 
BGK (ngoài cùng bên phải) trao 2 giải Ba cho Nhóm tác giả và 

Cá nhân 

NỔI BẬT

Bài & Ảnh: LÊ HỒNG QUANG

Bài & Ảnh: LÊ HỒNG QUANG

Tại hội nghị, đ/c Bí thư Đảng ủy 
Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank đã quán triệt về trình tự, 
thủ tục bổ sung nhân sự Ban Thường vụ 

(BTV) Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 
2020. Theo đó, Hội nghị đã lấy ý kiến của đại 
biểu Đảng ủy cấp trên cùng các đại biểu tham 
dự Hội nghị về bổ sung nhân sự BTV Đảng ủy 
Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 2 
thành viên: đ/c Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên BCH 
Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Vietcombank; đ/c Lê 
Quang Vinh - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank. Hội nghị đã tiến hành 
bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu 
kín. Kết quả, đ/c Nguyễn Mỹ Hào và đ/c Lê 
Quang Vinh đạt 100% số phiếu đồng ý. 

Hội nghị Ban Chấp hành & Ban Thường vụ

SÁNG 31/5/2018, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH (TSC), ĐẢNG ỦY 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ (BCH) VỀ CÔNG TÁC NHÂN 
SỰ.

Cùng ngày, tại TSC, Đảng ủy Vietcombank 
cũng đã tổ chức thành công Hội nghị BTV Đảng 
ủy phiên họp tháng 5/2018. 

Hội nghị đã thông qua báo cáo công việc 
giữa 2 kỳ họp của BTV. Trong những tháng đầu 
năm 2018, Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức 
hàng loạt các hoạt động trong công tác Đảng bộ, 
chỉ đạo hoạt động kinh doanh, tổ chức chuyến 
đi về nguồn cho 70 Đảng viên tới Huyện đảo 
Trường Sa tỉnh Khánh Hoà, trao tặng nhu yếu 
phẩm tại các điểm đảo và nhà giàn trong hành 
trình, đặc biệt trao tặng lực lượng Hải quân 3 
tàu CQ trị giá hơn 10 tỷ đồng; tổ chức Lớp học 
nhận thức về Đảng cho 185 quần chúng ưu tú…

Hội nghị đã thông qua bản trình bày dự thảo 
Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/
TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI 
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hội nghị 
đã lấy ý kiến góp ý của đại biểu cấp trên, ý kiến 
bổ sung của các Ủy viên BTV, tổng hợp và báo 
cáo Đảng ủy Khối DNTW.

Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng ủy Vietcombank

phiên họp tháng 5/2018 – Đảng ủy Vietcombank
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Chiều ngày 15/5/2018, tại trụ sở Vietcombank Đồng 
Tháp đã diễn ra lễ công bố quyết định điều động và bổ 
nhiệm Phó Giám đốc chi nhánh. 

Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó Trưởng Ban 
TCCB đã công bố quyết định số 944/QĐ-VCB-TCCB ngày 
16/4/2018 của Tổng Giám đốc Vietcombank về việc 
điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Tạo - Phó Giám 
đốc chi nhánh An Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc chi 
nhánh Đồng Tháp kể từ ngày 15/5/2018.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tấn Tạo 
khẳng định sẽ cùng Ban Giám đốc chi nhánh Đồng 
Tháp xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó, cùng 
nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban Lãnh 
đạo Vietcombank giao.

 Bài: Mai Lâm Bửu Khanh; Ảnh: Trần Văn Khanh.

Sáng 18/6/2018, tại trụ sở chi nhánh Tiền Giang, 
Vietcombank đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm 
Giám đốc Vietcombank Tiền Giang. 
Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên – Trưởng Ban TCCB đã 

công bố Quyết định số 1259/QĐ-VCB.TCCB của HĐQT ngày 
12/6/2018 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Giám 
đốc phụ trách điều hành Vietcombank Tiền Giang giữ chức 
vụ Giám đốc Vietcombank Tiền Giang kể từ ngày 18/6/2018. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm 
Xuân Thành tin tưởng giao trọng trách cho tân Giám đốc 
Vietcombank Tiền Giang Nguyễn Thị Tuyết cùng Ban Giám 
đốc sớm sắp xếp nhân sự, điều hành chi nhánh trong năm 
2018 trở thành Ngân hàng đứng thứ 2 tại địa phương và đến 
năm 2020 sẽ đạt tổng tài sản 10 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Tuyết cam kết sẽ 
đem hết tâm huyết, khả năng và trách nhiệm cùng Ban Giám 
đốc, CBNV Vietcombank Tiền Giang đoàn kết, khắc phục mọi 
khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Ngày 05/06/2018, tại trụ sở Vietcombank Kỳ Đồng đã diễn ra Lễ 
công bố Quyết định số 1186/QĐ-VCB-TCCB ngày 04/06/2018 
của Tổng Giám đốc Vietcombank về việc bổ nhiệm bà Nguyễn 

Thị Thu Hà - Trưởng phòng Kế toán giữ chức Phó Giám đốc 
Vietcombank Kỳ Đồng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định 
sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình trên tinh thần trách 
nhiệm cao nhất để cùng với Ban Giám đốc Chi nhánh xây dựng 
một tập thể đoàn kết, vững mạnh với ý chí, quyết tâm cao đưa Chi 
nhánh Kỳ Đồng phát triển ngày càng ổn định, an toàn, hiệu quả 
và bền vững.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG 
PHÓ GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK KỲ ĐỒNG

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ trái sang) cùng các đại biểu chúc mừng 
tân Giám đốc Vietcombank Tiền Giang

Bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank 
Tiền Giang

Ông Đào Hảo - Phó Tổng Giám đốc (bên trái) trao hoa và quyết định điều 
động cho ông Nguyễn Tấn Tạo

Ông Đào Hảo – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
phát biểu tại buỗi lễ

An Giang là tỉnh nông nghiệp, các 
ngành công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và dịch vụ chậm phát triển, 
do đó, UBND tỉnh đặc biệt chú trọng 

công tác xuất khẩu lao động để giải quyết sức 
ép về nguồn nhân lực, tạo việc làm gắn với phát 
triển kinh tế xã hội. Theo đề án được phê duyệt 
trong năm 2018, An Giang sẽ đưa thêm 20.000 
lao động ra nước ngoài làm việc với nguồn tài 
trợ kinh phí của tỉnh. Điều này đã gợi mở thêm 
nguồn kiều hối mới to lớn bên cạnh nguồn kiều 
hối truyền thống đã duy trì trong suốt những 
năm qua. 

Với vị thế vai trò của một ngân hàng hoạt 
động đối ngoại chủ lực của Việt Nam, hiện nay, 
Vietcombank đã xây dựng được mạng lưới 
quan hệ ngân hàng đại lý rộng lớn với 2.105 
ngân hàng khắp thế giới, hợp tác với nhiều đối 
tác hàng đầu trong lĩnh vực chuyển tiển. Đối 
với hoạt động kiều hối, Vietcombank có thể 
chi trả đa dạng về ngoại tệ, đa dạng về dịch vụ 
và hình thức, tạo cho khách hàng nhiều sự lựa 
chọn từ các dịch vụ như điện Swift, chuyển tiền 
nhanh Moneygram, Uniteller, TN Monex, Xoom, 
Ria. Đặc biệt, cuối tháng 3/2018, Vietcombank 
chính thức thành lập Cty TNHH MTV kiều hối 
Vietcombank (VCBR), bên cạnh việc chi trả tại 
quầy và chuyển khoản, Vietcombank đã phát 
triển thêm mạng lưới nhân viên giao tiền đến 
tận nhà cho khách hàng. 

Là chi nhánh ngân hàng uy tín, Vietcombank 
An Giang tự hào là một trong những tổ chức 
tín dụng có lượng chi trả kiều hối lớn trong địa 
bàn tỉnh. Từ quý II/2018, tính riêng bình quân 
lượng kiều hối chi trả từ dịch vụ này mỗi ngày 
đạt từ 10.000 USD - 15.000 USD. Nguồn vốn 
này thực sự đã có những tác động to lớn đối với 
cá nhân nhận tiền nói riêng, cũng như sự phát 
triển của đất nước nói chung.

Với sứ mệnh cung cấp dịch vụ chi trả với 
chất lượng dịch vụ tốt nhất trên thị trường, 
Vietcombank chính là chiếc cầu nối giữa những 
người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài 
và người thân của họ trong nước. Việc nhận 
tiền từ nước ngoài hiện nay trở nên vô cùng 
đơn giản, nhanh chóng, an toàn và bảo mật. 
Vietcombank An Giang luôn nỗ lực không 
ngừng trong việc nâng cao hệ thống mạng, khắc 
phục kịp thời những sự cố về đường truyền 
Internet, nâng cao trình độ kỹ năng chăm sóc 
khách hàng, hoàn thành thủ tục một cách nhanh 
chóng, tạo sự tin cậy, gắn bó từ khách hàng.

Dịch vụ kiều hối vietcombank 

CHIẾC CẦU NỐI 
NHỮNG TÌNH THÂN

BÀI: PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG – Vietcombank Kiên Giang

CÙNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ XÃ HỘI, 
HỘI NHẬP QUỐC TẾ, CÔNG DÂN VIỆT NAM HỌC TẬP, 
LÀM VIỆC VÀ SINH SỐNG TẠI NƯỚC NGOÀI NGÀY CÀNG 
GIA TĂNG, TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ ĐẾN THỊ TRƯỜNG KIỀU 
HỐI. LƯỢNG KIỀU HỐI CHUYỂN VỀ VIỆT NAM TRONG VÀI 
NĂM TRỞ LẠI ĐÂY TĂNG ĐÁNG KỂ. 

NHỊP SỐNGNỔI BẬT
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NHỊP SỐNG

BÀI & Ảnh: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Được khai giảng từ tháng 
06/2017, chuỗi chương 
trình đào tạo Kỹ năng lãnh 
đạo là chương trình đào tạo 

trọng điểm nhằm chuẩn hóa năng 
lực đối với chức danh Giám đốc 
chi nhánh tại Vietcombank. Khác 
với các chương trình đào tạo dành 
cho Giám đốc chi nhánh các năm 
trước đây, chuỗi chương trình đào 
tạo Kỹ năng lãnh đạo triển khai 
tại Vietcombank là chương trình 
được mua bản quyền trực tiếp từ 
Crestcom International Hoa Kỳ - 
đơn vị có kinh nghiệm trong đào tạo 
phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản 
lý tại hơn 60 quốc gia. Chương trình 
gồm 24 chủ đề thuộc 10 lĩnh vực 
kỹ năng lãnh đạo chính: Giao tiếp, 
Dịch vụ khách hàng, Phát triển năng 
lực nhân viên, Kỹ năng lãnh đạo, 

Lễ tốt nghiệp chương trình đào tạo 
kỹ năng lãnh đạo năm 2018 

Chuẩn hóa năng lực lãnh đạo chi nhánh
NGÀY 25/5/2018, TẠI TP.QUY NHƠN, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐÃ TỔ 
CHỨC THÀNH CÔNG LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO CHỨNG CHỈ 
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VỚI 
SỰ THAM GIA CỦA 27 HỌC VIÊN LÀ GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC CHI 
NHÁNH VIETCOMBANK. 

Quản lý thay đổi, Thương lượng, 
Giải quyết vấn đề, Nâng cao năng 
suất, Tư duy chiến lược, Xây dựng 
đội ngũ. 

Với các chủ đề bám sát thực tế, 
thông qua kế hoạch hành động cá 
nhân, các Giám đốc/Phó Giám đốc 
chi nhánh đã có sự thay đổi rõ rệt 
trong tư duy và hành động. Sau mỗi 
khóa học, học viên đều lựa chọn 
những ý tưởng hay và phù hợp nhất 
với tình hình kinh doanh của chi 
nhánh để áp dụng và xây dựng lộ 
trình phát triển hoạt động của chi 
nhánh, đáp ứng các thông lệ quản trị 
quốc tế, góp phần thực hiện các mục 
tiêu chiến lược của Vietcombank.

Tại lễ trao chứng chỉ, đại diện 
Ban giám khảo đánh giá cao nội 
dung, tính ứng dụng của chương 
trình đào tạo và mong muốn các 

học viên tiếp tục tích cực áp dụng 
các kỹ năng/ công cụ được học vào 
công việc thực tế hàng ngày. Ngoài 
những thành công trên, khóa học đã 
tạo dựng được môi trường tốt, góp 
phần xây dựng văn hóa quản trị điều 
hành chuẩn mực tại Vietcombank, 
thúc đẩy tinh thần hợp tác, tính kết 
nối trong mạng lưới các lãnh đạo chi 
nhánh trên toàn hệ thống. 

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Huy 
Hoàng - Trưởng phòng Phê duyệt 
tín dụng Trụ sở chính, nguyên Phó 
Giám đốc Sở Giao dịch - đại diện cho 
toàn thể học viên gửi lời cảm ơn 
đến Ban Lãnh đạo, Trung tâm Đào 
tạo Vietcombank đã tổ chức chương 
trình đào tạo có ý nghĩa và tính ứng 
dụng cao dành cho các Giám đốc/
Phó Giám đốc chi nhánh. 

Khép lại chương trình, ông 
Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT, 
Trưởng Ban giám khảo đã vinh danh 
và tặng biểu trưng cho 05 học viên 
xuất sắc nhất toàn khóa, ghi nhận nỗ 
lực trong học tập và ứng dụng hiệu 
quả trong thực tiễn của các học viên 
tiêu biểu. 

 Ông Nguyễn Mạnh Hùng 
– Ủy viên Hội đồng quản trị 
trao biểu trưng cho 05 học 

viên xuất sắc nhất

Ngày 29/05/2018, Hội đồng Khoa 
học và công nghệ Vietcombank đã 
tổ chức lễ nghiệm thu đề tài nghiên 

cứu khoa học: “Xây dựng cẩm nang 
quản lý cho lãnh đạo Phòng giao dịch 
(PGD) - Vietcombank” do Ths. Vũ Hương 
Mai - Trưởng phòng Quản lý rủi ro hoạt 
động (QLRRHĐ) làm chủ nhiệm đề tài 
với sự tham gia của 2 đơn vị là phòng 
QLRRHĐ và Trung tâm Đào tạo.

Với mong muốn cung cấp các kiến 
thức cơ bản, công cụ, phương pháp 
quản lý cho các Trưởng phòng PGD 
nhằm hỗ trợ Trưởng phòng PGD thực 
hiện hiệu quả hơn chức năng nhiệm 

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu đề tài

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học
“Xây dựng cẩm nang quản lý cho lãnh đạo 
Phòng giao dịch - Vietcombank”

vụ được giao, nhóm nghiên cứu đề tài 
đã dành nhiều thời gian và tâm huyết 
đi sâu nghiên cứu và hoàn thành việc 
xây dựng cuốn Cẩm nang quản lý cho 
Trưởng phòng PGD. Hội đồng nghiệm 
thu đánh giá, đây là một công trình 
công phu mang tính khoa học và thực 
tiễn cao, nội dung bao quát, toàn diện 
về PGD cũng như các công việc mà 
Trưởng phòng PGD phải xử lý, chấm 
điểm đạt loại giỏi, nhất trí trình Chủ tịch 
HĐQT thông qua và ký ban hành cuốn 
cẩm nang này để sớm triển khai trên 
toàn hệ thống.

Bài & Ảnh: Trung tâm đào tạo

Căn cứ Công văn số 149/KTU-TTGSNH ngày 
17/05/2018 của Giám đốc NHNN Việt Nam – Chi 
nhánh Kon Tum V/v chấp thuận khai trương PGD Sa 

Thầy.
Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-VCB.TCCB ngày 

26/04/2018 của Tổng giám đốc Vietcombank “V/v thành 
lập PGD Sa Thầy trực thuộc Chi nhánh Kon Tum”.

Vietcombank Kon Tum xin trân trọng thông báo 
thành lập PGD Sa Thầy kể từ ngày 23/05/2018 tại địa chỉ: 
21 Lê Duẩn, thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh 
Kon Tum; Điện thoại: 0260.3933667; Fax: 0260.3933665

Nhân dịp khai trương, quý khách khi đến giao dịch 
sẽ nhận nhiều quà tặng hấp dẫn.

Sáng 27/05/2018, tại trụ sở Vietcombank Cần Thơ đã diễn 
ra buổi tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ là giao dịch 
viên và cán bộ làm công tác tín dụng với ba nội dung: chất 

lượng phục vụ khách hàng, thông tư 21/2017/TT-NHNN của 
NHNN và mô hình CTOM.

Ông Trần Long Giang - Giám đốc chi nhánh đánh giá cao 
những nội dung đã được trình bày, cô đọng và hệ thống một 
cách đầy đủ các nội dung quan trọng. Giám đốc Trần Long 
Giang cho biết, trong thời gian tới Chi nhánh sẽ tiếp tục tổ 
chức các chương trình tập huấn tương tự để tất cả CBNV có 
dịp trao đổi, học tập kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất 
lượng phục vụ khách hàng.

Bài & Ảnh: Huỳnh Nguyễn Hải Đăng

Tập huấn nghiệp vụ cho CBNV - 
Vietcombank Cần Thơ

Bà Vương Thị Thanh An – Phó Giám đốc Vietcombank Cần Thơ trình bày phần 
tập huấn Thông tư 21

Bố cáo thành lập PGD Sa Thầy
Vietcombank Kon Tum
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Tham dự Lễ khánh thành và bàn giao có 
bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao 
động  Thương binh và Xã hội (LĐ TB&XH); 
ông Trịnh Hữu Khang - Tỉnh ủy viên, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; ông Hoàng Văn 
Tiến - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; 
đại diện lãnh đạo Sở LĐ TB&XH tỉnh Cao Bằng 
cùng các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Hòa An, 
xã Quang Trung, các giáo viên, phụ huynh và 
học sinh trường Mầm non, Tiểu học, và THCS xã 
Quang Trung. Về phía Vietcombank có ông Trần 
Phúc Cường - Phó chủ tịch thường trực công 
đoàn cùng đại diện một số Phòng liên quan tại 
Trụ sở chính.

Công trình mang ý nghĩa ASXH to lớn
Xã Quang Trung là một xã vùng sâu, vùng xa 

nằm ở phía Đông Nam của huyện Hoà An, cách 
trung tâm huyện trên 30km, điều kiện kinh tế đặc 
biệt khó khăn. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông 
nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ theo các hộ gia đình 
dân tộc Tày, Nùng, Mông. Địa hình chủ yếu là núi 
đá vôi và dốc cao, hệ thống giao thông đi lại rất khó 
khăn. 

Công trình nhà nội trú cho trẻ em trường Mầm 
non, Tiểu học và Trung học cơ sở xã Quang Trung 
được khởi công từ tháng 7/2017 với diện tích xây 
dựng gần 850m2, trên tổng diện tích đất 1.500m2 
bao gồm: 12 phòng ở nội trú, 01 phòng kho, 01 
phòng quản sinh, 01 phòng bảo vệ, các công trình 
phụ trợ đi kèm như: phòng vệ sinh nam/nữ, phòng 
tắm nam/nữ, nhà bếp, nhà ăn, sân vườn, cảnh 
quan, và các trang thiết bị giường tầng sắt, tủ, bàn 
ăn, ghế ăn... 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phúc Cường - 
Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank 
cho biết: Trong suốt chặng đường hơn 55 năm xây 
dựng và phát triển, bên cạnh việc duy trì tốt hoạt 
động kinh doanh, Vietcombank luôn dành sự quan 
tâm đặc biệt đến công tác ASXH. Điều này không 
chỉ thể hiện trách nhiệm của Vietcombank với cộng 
đồng mà đó còn là nguyện vọng chung của toàn thể 
CBNV Vietcombank với mong muốn chia sẻ cùng 
đồng bào những nơi khó khăn trên cả nước. Ông 
Trần Phúc Cường bày tỏ tin tưởng công trình sau 
khi khánh thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp thầy 
trò các trường có điều kiện tốt hơn để thực hiện 
tốt nhiệm vụ dạy và học, tạo điều kiện để các thế 
hệ mầm non xã Quang Trung được nuôi dạy trong 
điều kiện tốt nhất, đóng góp cho sự phát triển của 
ngành giáo dục địa phương.Hoạt động ASXH ý nghĩa, thiết thực

Lễ khánh thành, bàn giao công trình trường học tại Cao Bằng do 
Vietcombank tài trợ kinh phí xây dựng

Bài & Ảnh: Đức Nam

SÁNG NGÀY 28/5/2018, TẠI XÃ QUANG TRUNG, HUYỆN 
HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG, VIETCOMBANK, QUỸ 
BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM ĐÃ PHỐI HỢP CÙNG ĐỊA 
PHƯƠNG TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH, BÀN GIAO KHU 
NHÀ Ở NỘI TRÚ VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ CHO TRẺ 
EM TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ THCS XÃ QUANG 
TRUNG DO VIETCOMBANK TÀI TRỢ 5 TỶ ĐỒNG KINH PHÍ 
XÂY DỰNG.

Ngân hàng xanh vì cộng đồng
Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Trịnh 

Hữu Khang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Cao Bằng chia sẻ: Đây là công trình có ý 
nghĩa hết sức quan trọng, giúp địa phương giải 
quyết những khó khăn về điều kiện nơi ở cho 
thầy trò trường Mầm non, Tiểu học, và THCS xã 
Quang Trung, đồng thời bày tỏ cảm ơn CBNV 
Vietcombank đã hỗ trợ để địa phương có được 
công trình nhà ở nội trú  khang trang. “Về phía 
địa phương, sau khi tiếp nhận và bàn giao công 
trình sẽ bảo quản và khai thác sử dụng có hiệu 
quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của 
tỉnh  nhà” - ông Trịnh Hữu Khang bày tỏ.

Thay mặt Bộ LĐ TB&XH, Thứ trưởng 
Nguyễn Thị Hà cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của 
Vietcombank và cho biết sự hỗ trợ này thể hiện 
tinh thần chia sẻ của các đồng chí Lãnh đạo và 
CBNV Vietcombank. Thứ trưởng Nguyễn Thị 
Hà đánh giá Quỹ BTTEVN và Vietcombank đã 
lựa chọn rất đúng địa điểm khi hỗ trợ cho địa 
phương có được công trình này, giúp các thầy 
cô giáo và các em học sinh thêm điều kiện, vượt 
qua khó khăn để dạy tốt và học tốt.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Cao Bằng đã tặng 
Bằng khen cho Vietcombank vì đã có nhiều 
thành tích trong công tác An sinh xã hội tại tỉnh 
Cao Bằng. Tại buổi lễ, Vietcombank cũng đã trao 
tặng đồ dùng học tập với tổng giá trị 95 triệu 
đồng cho Ban giám hiệu và học sinh các trường. 

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã 
long trọng cắt băng khánh thành, tham quan 
các phòng học, chia sẻ niềm vui chung của thầy, 
trò và phụ huynh học sinh cũng như trồng cây 
lưu niệm tại trường.

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành công trình nhà nội trú 
cho trẻ em trường Mầm non, Tiểu học, và THCS tại tỉnh Cao Bằng

Đại diện Vietcombank, ông Trần Phúc Cường – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn 
(ngoài cùng bên phải) nhận Bằng khen của UBND tỉnh Cao Bằng đối với những 

đóng góp cho công tác ASXH địa phương

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Vietcombank trao quà cho 
các em học sinh

NHỊP SỐNG
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Ngôi nhà của ông Được có diện tích 
56m2, trị giá 100 triệu đồng, trong đó 
Vietcombank tài trợ 50 triệu đồng, gia 
đình người thụ hưởng đóng góp 48 triệu 

đồng và chính quyền xã ủng hộ 2 triệu đồng. 
Đây là căn nhà thứ 7 Vietcombank đã nghiệm 
thu và bàn giao cho nhân dân tỉnh Tiền Giang và 
nằm trong gói 10 căn nhà được hỗ trợ kinh phí 
xây dựng nhà tình nghĩa dành tặng cho các hộ 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
năm 2018 do Vietcombank tài 
trợ với số tiền 500 triệu đồng 
(50 triệu đồng/căn).

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Trần Phúc Cường - Phó Chủ 
tịch thường trực Công đoàn 
Vietcombank cho biết: Hằng 
năm, Vietcombank luôn thực 
hiện tốt công tác ASXH cũng 
như chủ trương của Đảng và 
Nhà nước về công tác chăm lo 
cho những hộ nghèo có điều 
kiện vươn lên trong cuộc sống 
với tinh thần “tương thân 
tương ái”. Điều này không 
chỉ thể hiện trách nhiệm của 
Vietcombank với cộng đồng 
mà đó còn là nguyện vọng của 
toàn thể CBNV Vietcombank, 
mong muốn chia sẻ với đồng 
bào ở những nơi khó khăn trên 
cả nước. Ông Trần Phúc Cường 
tin tưởng, với căn nhà mới, gia 
đình ông Được sẽ có động lực 
để yên tâm lao động sản xuất, 
sớm ổn định cuộc sống, từng 
bước thoát nghèo. Ông Cường 
cũng hy vọng chính quyền và 
nhân dân tỉnh Tiền Giang nói 
chung, huyện Gò Công Đông nói 

riêng sẽ tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ, hỗ trợ để hoạt 
động của Vietcombank ngày một hiệu quả. 

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Trương 
Văn Sạch - Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Trung 
đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới 
cán bộ, người lao động Vietcombank về nghĩa 
cử cao đẹp này. Ông Sạch cũng khẳng định, 
đóng góp của Vietcombank có ý nghĩa xã hội 
quan trọng, góp phần nâng cao về tiêu chí nhà 
ở của xã cũng như các lĩnh vực khác để xã có đủ 
điều kiện thoát nghèo. 

Trong niềm vui đón nhận ngôi nhà mới, 
ông Huỳnh Văn Được cùng người thân bày tỏ 
niềm xúc động và cho biết đây sẽ là động lực 
để gia đình tích cực lao động, nuôi dạy 2 con ăn 
học nên người, đáp lại tấm lòng, tình cảm mà 
Vietcombank đã dành tặng cũng như sự hỗ trợ, 
giúp đỡ của chính quyền và bà con địa phương.

SÁNG NGÀY 05/06/2018, TẠI ẤP DƯƠNG HÒA, XÃ 
PHƯỚC TRUNG, HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG, TỈNH TIỀN 
GIANG, VIETCOMBANK VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT 
NAM ĐÃ PHỐI HỢP CÙNG ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC LỄ 
NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA CHO HỘ 
GIA ĐÌNH CỰU CHIẾN BINH HUỲNH VĂN ĐƯỢC THUỘC 
DIỆN HỘ NGHÈO. 

Vietcombank bàn giao 
nhà tình nghĩa 
tại Tiền Giang 

Gia đình ông Huỳnh Văn Được cùng đại diện Vietcombank và lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm bên ngôi nhà mới

BÀI & Ảnh: Đặng Thành

Ngày 19/05/2018, chào mừng kỷ 
niệm 128 năm ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/05/1869 
– 19/05/2018), Chi đoàn 

Vietcombank Sóc Trăng cùng với Đoàn khối 
Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khánh 
thành và bàn giao công trình thanh niên 
“Thắp sáng đường quê” tại ấp Bình Hòa, xã 
Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Công trình có chiều dài hơn 1.000m, với 
25 trụ đèn nằm trên huyện lộ 52 thuộc địa 
bàn ấp Bình Hòa, do Chi đoàn Vietcombank 
Sóc Trăng vận động kinh phí xây dựng trên 25 
triệu đồng, phối hợp cùng Chi đoàn Công ty 
Điện Lực huyện Mỹ Xuyên, Đoàn khối Doanh 
nghiệp tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện. 
Đây là Công trình có ý nghĩa thiết thực, góp 
phần ổn định an ninh trật tự, đảm bảo an toàn 
giao thông cho người dân địa phương, nâng 
cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong 
phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng 
đồng, vì quê hương Sóc Trăng giàu đẹp. 

Thay mặt chi nhánh, đ/c Nguyễn Đức Thành đã trao biểu 
trưng kinh phí trị giá 100 triệu đồng của Vietcombank 
đến 2 cô giáo có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trường Mầm 
non Lê Lợi và Nam Sơn, huyện An Dương để xây sửa nhà.

Tại buổi trao tặng, đ/c Nguyễn Văn Phong - Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động huyện An Dương gửi lời cảm ơn tới CBNV 
Vietcombank nói chung và Vietcombank Nam Hải Phòng nói 
riêng đã hỗ trợ kinh phí, góp phần cùng Liên đoàn Lao động 
huyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, xoá đói giảm nghèo, 
vươn lên trong cuộc sống.

Cũng tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Đức Thành - Phó Giám đốc 
Vietcombank Nam Hải Phòng cảm ơn Liên đoàn Lao động 
huyện An Dương đã tạo điều kiện để Vietcombank có những 
chương trình ASXH góp phần chia sẻ những khó khăn trong 
cuộc sống của người lao động trên địa bàn huyện.   

Lễ bàn giao công 
trình “Thắp sáng 
đường quê”
VIETCOMBANK SÓC TRĂNG

BÀI & Ảnh: Kha Diễm Hằng

BÀI & Ảnh: Nguyễn Như Ngọc

Vietcombank NAM HẢI PHÒNG 
Trao tặng kinh phí hỗ 
trợ xây nhà mái ấm 
tình thương
NGÀY 30/05/2018, VIETCOMBANK NAM HẢI PHÒNG 
ĐÃ PHỐI HỢP CÙNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN AN 
DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 
TRAO TẶNG KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY NHÀ MÁI ẤM TÌNH 
THƯƠNG CHO HAI GIÁO VIÊN NGHÈO HIỆN ĐANG 
GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG MẦM NON LÊ LỢI VÀ TRƯỜNG 
MẦM NON NAM SƠN, HUYỆN AN DƯƠNG. 

Đ/c Nguyễn Đức Thành  – Phó Giám đốc chi nhánh (thứ 4 từ trái sang) và đ/c Hoàng Đình Long 
(thứ 4 từ phải sang) cùng các đoàn viên công đoàn VCB Nam Hải Phòng trao tặng kinh phí xây 

nhà cho 2 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện An Dương
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Xác định công tác ASXH, hướng đến cộng 
đồng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt 
trong quá trình kinh doanh, thời gian 
qua, Vietcombank Đồng Tháp đã dành 

hơn 20 tỷ đồng cho công tác ASXH, góp phần 
xây dựng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà. 
Riêng năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, 
Vietcombank Đồng Tháp đã dành trên 1,5 
đồng để tài trợ các hoạt động từ thiện tại địa 
phương như: xây nhà ở cho hộ nghèo; xây dựng 
cầu nông thôn, trao học bổng cho học sinh, 
sinh viên nghèo vượt khó và các tài trợ, hỗ trợ 
khác… Xe cứu thương trị giá 725 triệu đồng 
được trao tặng lần này là món quà chứa đựng 
tình cảm và trách nhiệm của lãnh đạo, CBNV 
Vietcombank Đồng Tháp đối với sự nghiệp 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sỹ-Bác sỹ Nguyễn 
Văn Hai - Giám đốc bệnh viện cho biết, trong 
điều kiện bệnh viện còn nhiều khó khăn thì việc 
tài trợ xe vận chuyển chuyên dụng cho bệnh 
viện là việc làm ý nghĩa, thiết thực. Giám đốc 
bệnh viện cũng cam kết sẽ quản lý và sử dụng 
xe có hiệu quả, đúng mục đích, luôn giữ gìn bảo 
dưỡng tốt để xe được sử dụng lâu bền.

Tại sự kiện, ông Phan Duy Phúc - Giám 
đốc Vietcombank Đồng Tháp hy vọng, xe cứu 
thương do chi nhánh trao tặng sẽ góp phần 
tích cực, hiệu quả trong công tác phục vụ vận 
chuyển, cấp cứu bệnh nhân, góp phần mang lại 
niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc cho người dân. 

Vietcombank Đồng Tháp

Hưởng ứng chương trình Ngày 
hội hiến máu tình nguyện 
năm 2018 của Đoàn khối 

doanh nghiêp tỉnh Bắc Giang, 
ngày 09/06/2018, các đoàn viên 
thanh niên Vietcombank Bắc 
Giang đã tích cực tham gia ngày 
hội hiến máu nhân đạo do Đoàn 
khối doanh nghiệp tỉnh phối hợp 
với Viện huyết học truyền máu 
Trung ương tổ chức.

bài: Mai Lâm Bửu Khanh, Ảnh: Trần Nguyên Phúc

CHIỀU NGÀY 7/6/2018, TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
ĐỒNG THÁP ĐÃ DIỄN RA LỄ TRAO TẶNG XE CỨU 
THƯƠNG TRỊ GIÁ 725 TRIỆU ĐỒNG DO VIETCOMBANK 
ĐỒNG THÁP TÀI TRỢ CHO BỆNH VIỆN, NHẰM HỖ TRỢ 
BỆNH VIỆN TRONG CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN VÀ CỨU 
CHỮA BỆNH NHÂN KỊP THỜI. 

trao tặng xe cứu thương cho 
Bệnh viện đa khoa tỉnh

Ông Phan Duy Phúc - Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp trao bảng tượng trưng và chìa khóa xe 
cứu thương ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Tháp

Vietcombank Bắc Giang tham gia hiến máu vì cộng đồng
Thông qua chương trình, đoàn 

viên thanh niên Vietcombank Bắc 
Giang muốn chia thông điệp yêu 
thương “Mỗi giọt máu cho đi – một 
cuộc đời ở lại” và hi vọng ngày 
càng nhiều bạn trẻ sẽ tích cực 
tham gia các chương trình hiến 
máu tình nguyện, kịp thời cứu 
sống những số phận thiệt thòi. 

 Đoàn viên Vietcombank Bắc Giang tham gia 
hiến máu tình nguyện năm 2018

BÀI & Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

NHỊP SỐNG

BÀI & Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Đến dự chương trình có 
ông Nguyễn Thái Sơn 
- Ủy viên thường vụ, 
Trưởng ban tuyên giáo 

Tỉnh ủy; ông Trần Song - Ủy 
viên thường vụ Thành ủy, 
Phó Chủ tịch UBND TP. Huế. 
Về phía Vietcombank Huế có 
ông Lý Hoàng Vũ - Giám đốc 
Vietcombank Huế. Về phía 
trường THPT Chuyên Quốc 
Học có ông Nguyễn Phước Bửu 
Tuấn - Hiệu trưởng cùng đông 
đảo các thầy cô giáo và các em 
học sinh.

VIETCOMBANK HUẾ 
Trao học bổng cho học 
sinh xuất sắc Trường 
THPT Chuyên Quốc Học 
SÁNG NGÀY 24/05/2018, VIETCOMBANK HUẾ ĐÃ PHỐI HỢP VỚI 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG CHO 
CÁC HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC.

Trong khuôn khổ chương 
trình, ông Lý Hoàng Vũ - 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Huế đã trao tặng 
14 suất học bổng, mỗi suất trị 
giá 500.000 đồng cho các em 
học sinh xuất sắc và học bổng 
trị giá 3.000.000 đồng cho học 
sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ 
thi Học sinh Giỏi cấp Tỉnh. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Nguyễn Phước Bửu Tuấn – 
Hiệu trưởng trường THPT 
Chuyên Quốc Học cho biết: 
Năm học 2017 - 2018 thầy 
và trò trường THPT Chuyên 

Quốc Học tiếp tục giành được 
nhiều kết quả xuất sắc trong 
học tập và rèn luyện: 49 giải 
kỳ thi học sinh Giỏi cấp Quốc 
gia, 262 giải học sinh Giỏi cấp 
Tỉnh, 6 học sinh tham dự kỳ 
thi tuyển chọn vào đội dự thi 
Quốc tế, 5 giải tại cuộc thi khoa 
học kỹ thuật dành cho học 
sinh trung học cấp tỉnh, 30 huy 
chương kỳ thi học sinh giỏi các 
trường chuyên khu vực Duyên 
hải và Đồng bằng Bắc Bộ. Để 
đạt được những thành tích 
nói trên, ngoài sự nỗ lực của 
tập thể thầy cô, học sinh, nhà 
trường còn nhận được sự quan 
tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá 
nhân hảo tâm. Nhân sự kiện 
này, thầy Nguyễn Phước Bửu 
Tuấn bày tỏ lời cảm ơn chân 
thành tới Ban Lãnh đạo và 
CBNV Vietcombank Huế, việc 
làm ý nghĩa của chi nhánh đã 
góp phần động viên các em học 
sinh phấn đấu vươn lên trong 
học tập, rèn luyện. 

Việc trao tặng học bổng 
cho các học sinh có thành tích 
học tập xuất sắc vào mỗi dịp 
tổng kết năm học đã trở thành 
hoạt động thường niên được 
Vietcombank Huế duy trì trong 
nhiều năm qua, như một sự 
khích lệ, động viên các em thi 
đua học giỏi. Trong những năm 
qua, bên cạnh các hoạt động 
chuyên môn, Vietcombank Huế 
luôn đồng hành với các hoạt 
động ASXH trên địa bàn, đặc 
biệt là sự nghiệp trồng người, 
vì tương lai và sự phát triển 
của đất nước.

Ông Lý Hoàng Vũ – Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Huế trao 
tặng học bổng cho các học sinh đạt 
thành tích học tập xuất sắc trường 
THPT Chuyên Quốc Học
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Là ngôi trường có bề dày thành tích học tập, năm học 
2017 - 2018, Trường THCS Bình Minh có hơn 1.200 
học sinh, chất lượng dạy và học ngày càng được 
khẳng định. Các em đã tích cực phấn đấu, rèn luyện, 

đạt kết quả cao trong học tập, nhiều em được chọn tham 
dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, tỉnh và đã đoạt 
nhiều giải thưởng cao. Nhà trường cùng các giáo viên đã 
có nhiều hoạt động hợp tác, sử dụng các sản phẩm dịch 
vụ của Vietcombank.

Bên cạnh đó, trong năm học qua, Vietcombank Hải 
Dương đã tham gia tài trợ, tặng học bổng cho nhiều lượt 
học sinh, sinh viên giỏi tại các trường phổ thông, đại học 
trên địa bàn tỉnh nhằm chung tay góp sức cùng chính 
quyền địa phương trong công tác khuyến học, khuyến 
tài.

Sáng ngày 18/5/2018, Trường Tiểu học Hòa 
Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre đã long 
trọng tổ chức lễ tổng kết và trao phần thưởng 
cho học sinh có thành tích học tập tốt năm học 

2017 - 2018. Nhân dịp này, ông Tăng Hoàn Vũ - Bí 
Thư Chi đoàn Vietcombank Bến Tre, đại diện ngành 
Ngân hàng tỉnh Bến Tre đã đến tham dự và trao 
tặng 1.000 quyển tập cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn của trường, giúp các em có thêm 
điều kiện vượt khó vươn lên trong học tập cũng 
như cuộc sống, động viên các em tiếp tục nỗ lực học 
tập trong năm học tiếp theo. 

Được biết Chương trình “Ngân hàng Bến Tre 
tiếp sức đến trường năm 2018” hỗ trợ tặng tập cho 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh 
với số lượng 94.000 quyển, kinh phí từ nguồn đóng 
góp, ủng hộ của CBNV ngành ngân hàng trên địa bàn 
tỉnh và ủng hộ của các tổ chức cá nhân khác. Thời 
gian trao tặng quà từ ngày 18/5/2018 đến ngày 
26/5/2018 tại các trường tiểu học, trung học trên 
địa bàn tỉnh Bến Tre.

Dịp này, tập thể CBNV Vietcombank Bến Tre đã 
đóng góp ủng hộ chương trình với số tiền 6,3 triệu 
đồng.

TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO 
TRƯỜNG THCS BÌNH MINH 

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG 

BÀI & Ảnh: Thanh Thảo

BÀI & Ảnh: CHÂU DIỄM

NHẰM PHÁT HUY TINH THẦN HIẾU HỌC VÀ THỂ 
HIỆN SỰ QUAN TÂM CHĂM LO CHO THẾ HỆ TRẺ, 
NGÀY 25/5/2018, NHÂN DỊP LỄ BẾ GIẢNG NĂM 
HỌC, VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG ĐÃ TRAO TẶNG 
30 SUẤT HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 15 TRIỆU ĐỒNG CHO 
CÁC EM HỌC SINH GIỎI, CÓ THÀNH TÍCH XUẤT 
SẮC NĂM HỌC 2017 - 2018 TẠI TRƯỜNG THCS 
BÌNH MINH - TP. HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG.

CHƯƠNG TRÌNH 
“Ngân hàng Bến Tre 
tiếp sức đến trường 
năm 2018”

Ông Tăng Hoàn Vũ - Bí thư Chi đoàn Vietcombank Bến Tre (ở giữa) đại diện 
Ngành Ngân hàng Bến Tre trao tặng tập học sinh cho các em học sinh Trường 

Tiểu học Hòa Lợi

Em Trịnh Thu Uyên, 
học sinh lớp 8A 
trường THCS xã Đại 
Đồng là học sinh 

tiếp theo vinh dự được 
Vietcombank Hưng Yên 
tặng suất học bổng trị giá 
6 triệu đồng. Đây là học 
sinh có hoàn cảnh hết sức 
éo le, bố em bị tai nạn 
mất khả năng lao động 
từ năm 2008 và qua đời 
năm 2015 vì ung thư. Mẹ 
em sức khỏe yếu, hằng 
ngày đi làm thuê nhưng 
không đều đặn, mỗi tháng 
trung bình được 1,5 triệu. 
Hoàn cảnh khó khăn là 
vậy nhưng Uyên luôn khát 
khao được học tập, vươn 
lên trong cuộc sống với 
thành tích nhiều năm liền 
đạt học sinh xuất sắc.

Tiếp theo, ekip thực 
hiện chương trình đến với 

Trường Tiểu học Phạm 
Ngũ Lão, huyện Kim Động 
để trao tặng suất học bổng 
cho em Ngô Thị Diễm 
Quỳnh, học sinh lớp 4A. 
Em Quỳnh có hoàn cảnh 
rất khó khăn. Bố mất lúc 
em chưa chào đời. Mẹ 
sức khỏe yếu, hằng ngày 
đi làm may, lương tháng 
cao nhất được 3 triệu. Tuy 
nhiên, vượt lên mọi khó 
khăn, Quỳnh luôn có niềm 
đam mê cháy bỏng được 
học tập, cắp sách đến 
trường. Em hiện là học 
sinh tiêu biểu của trường 
với thành tích học tập đạt 
loại xuất sắc đối với tất cả 
các môn học.

Vietcombank Hưng Yên đồng hành cùng Chương trình
“Chắp cánh ước mơ” số tháng 5 & tháng 6

BÀI & Ảnh: NGUYỄN THỊ VÂN TRANG

SÁNG NGÀY 25/5/2018, TRONG KHUÔN KHỔ 
CHƯƠNG TRÌNH “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”, 
VIETCOMBANK HƯNG YÊN ĐÃ TIẾP TỤC TRAO 
HỌC BỔNG CHO HAI HỌC SINH NGHÈO VƯỢT 
KHÓ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM NGŨ LÃO 
(HUYỆN KIM ĐỘNG) VÀ TRƯỜNG THCS XÃ ĐẠI 
ĐỒNG (HUYỆN VĂN LÂM).

Đại diện Vietcombank chụp ảnh cùng thầy cô giáo Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão và 
các nhà tài trợ

Sáng 26/05/2018, Chi đoàn cơ 
sở Vietcombank Gia Định đã tổ 
chức thành công chương trình 

công tác xã hội "Nghĩa tình miền 
Tây" năm 2018 tại Trường Tiểu học 
thị trấn Thới Lai 2, huyện Thới Lai, 
TP. Cần Thơ.

Tại sự kiện, Vietcombank Gia 
Định đã trao tặng 03 suất học bổng, 
10 phần quà cho các em học sinh 
giỏi, có thành tích xuất sắc năm 

học 2017 - 2018; trao tặng dụng cụ 
phục vụ trong công tác dạy và học 
cho trường; hỗ trợ kinh phí cho 
huyện đoàn Thới Lai xây dựng khu 
vui chơi thanh thiếu nhi với tổng 
kinh phí 30 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, Chi đoàn cơ sở chi 
nhánh còn tổ chức sân chơi thiếu 
nhi với 04 gian hàng trò chơi có 
thưởng và giao lưu văn nghệ với 
các em học sinh bằng những tiết 

Chương trình ASXH Nghĩa Tình Miền Tây – Vietcombank Gia Định
BÀI & Ảnh: Chi đoàn cơ sở Vietcombank Gia Định

mục nhảy flashmob đặc sắc do 
các bạn đoàn viên thanh niên 
biểu diễn. 
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SÔI ĐỘNG GIẢI CHẠY LET’S RUN 
Công đoàn Vietcombank 
trụ sở chính 

Giải chạy do BCH Công đoàn 
Trụ sở chính tổ chức lần đầu 
tiên với mong muốn tạo ra 
một sân chơi để các thành 

viên nhí của “đại gia đình” Trụ sở 
chính Vietcombank được gặp gỡ, 
giao lưu và tham gia hoạt động 
thể dục thể thao đầy ý nghĩa nhân 
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06.

Tham dự chương trình có đại 
diện Ban Lãnh đạo Vietcombank, 
đại diện Lãnh đạo các Phòng/
Ban/Trung tâm, đại diện các tổ 
công đoàn và đặc biệt là sự tham 

gia của 525 vận động viên nhí, 
tranh tài ở nhiều cự li cùng 
cùng sự đồng hành của hơn 
300 bố mẹ đến từ các Tổ công 
đoàn tại Vietcombank Trụ sở 
chính.

Phát biểu tại sự kiện, 
bà Trần Hồng Nhung - Phó 
Trưởng phòng Văn phòng 
Công đoàn, Phó Chủ tịch 
thường trực Công đoàn Trụ sở 
chính cho biết: Chương trình 
là lời khẳng định, dù có bận 
rộn đến mức nào đi chăng nữa 

SÁNG NGÀY 03/06/2018, TẠI PHỐ ĐI BỘ HỒ HOÀN KIẾM HÀ NỘI ĐÃ DIỄN 
RA CHƯƠNG TRÌNH NÀO MÌNH CÙNG CHẠY – LET’S RUN 2018 DÀNH 
RIÊNG CHO CÁC CHÁU THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG LÀ CON CBNV ĐANG 
CÔNG TÁC TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK.

thì cha mẹ, gia đình vẫn luôn ở 
bên các con, mang đến cho các 
con những điều tốt đẹp nhất. 
Bà Hồng Nhung cũng hy vọng 
giải chạy lần này sẽ là sự khởi 
đầu đáng nhớ cho một mùa Hè 
vui tươi, bổ ích với các con.

Trong khuôn khổ chương 
trình, bên cạnh hoạt động chạy 
bộ, các con còn được tham gia 
nhiều trò chơi dân gian thú vị, 
ý nghĩa.

Các vận động viên nhí tranh tài trên đường chạy tại cự li 1.000m 

Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng (ngoài 
cùng bên trái) và UV HĐQT Hồng Quang (thứ 
2 từ trái sang) tham dự Lễ khai mạc Giải chạy 

Let’s run 2018

Ông Hồng Quang – Ủy viên HĐQT và bà 
Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc, 

Chủ tịch Công đoàn TSC trao Huy chương 
vàng cho các vận động viên đã xuất sắc về 

nhất trong các chặng đua

Bà Trần Hồng Nhung – Phó Trưởng phòng Văn 
phòng Công đoàn, Phó Chủ tịch thường trực 

Công đoàn TSC phát biểu khai mạc

NHỊP SỐNG

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên 
nhằm dự trữ lượng máu đủ cấp cứu các 
ca tai nạn, phẫu thuật với nhu cầu đặc 
biệt tăng vào những ngày cuối năm. Với 

ý nghĩa tốt đẹp, hoạt động đã thu hút đông đảo 
các bạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và các 
cấp lãnh đạo cùng CBNV Vietcombank đăng ký 
tham gia. Trong sáng ngày 08/6/2018 đã có 
hơn 383 tình nguyện viên Vietcombank tham 
gia hiến máu và thu được 353 đơn vị (250ml và 
350ml).

Lần thứ 12 tham gia hiến máu tình nguyện, 
đ/c Lê Việt Cường - Phó trưởng phòng Kiểm 
toán nội bộ Trụ sở chính cho biết: "Đây là hoạt 
động hết sức có ý nghĩa. Lần nào Vietcombank 

NGÀY HỘI HIẾN MÁU
“Giọt hồng yêu thương” 
năm 2018 - đoàn thanh 
niên vietcombank
NGÀY 08/6/2018 TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VÀ NGÀY 09/6/2018 
TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK TRÊN ĐỊA BÀN HÀ 
NỘI, TP. HỒ CHÍ MINH, ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK 
ĐÃ PHỐI HỢP VỚI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU 
TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 
“GIỌT HỒNG YÊU THƯƠNG” NĂM 2018 VỚI Ý NGHĨA 
“HIẾN GIỌT MÁU ĐÀO, TRAO ĐỜI SỰ SỐNG”.

tổ chức hiến máu tôi cũng đều đăng ký tham gia 
để giúp đỡ cho những người đang thực sự cần 
trong cuộc sống”.

Còn đ/c Nguyễn Quang Huy, cán bộ Phòng 
giao dịch Nguyễn An Ninh - Vietcombank Nam 
Hà Nội chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tham gia 
hiến máu, tôi rất hồi hộp nhưng cũng vô cùng 
hãnh diện vì mình có thể giúp đỡ mọi người, 
giúp đỡ xã hội”.

Đ/c Dương Bảo Trung - Phó Bí thư Đoàn 
TN Vietcombank cho biết: “Chương trình Hiến 
máu nhân đạo đã được Vietcombank triển khai 
trong nhiều năm và nhận được sự hưởng ứng 
tham gia nhiệt tình của ĐVTN, có những đồng 
chí tham gia tới hơn 20 lần, được trao tặng 
giấy khen. Năm nay, chương trình được tổ chức 
trong 2 ngày, 1 ngày làm việc và 1 ngày cuối 
tuần với hy vọng thời gian linh hoạt sẽ tạo điều 
kiện để đông đảo CBNV có thể tham gia. Hoạt 
động hiến máu cứu người là hoạt động thiện 
nguyện rất có ý nghĩa khi bản thân mỗi người 
cho đi giọt máu của chính mình để chung tay 
giúp đỡ cộng đồng. Tôi hy vọng hoạt động này 
tiếp tục nhận được sự hưởng ứng không chỉ của 
các ĐVTN Vietcombank mà còn lan tỏa đến toàn 
xã hội”.

 Các ĐVTN Vietcombank tham gia hiến máu trong Ngày hội hiến máu nhân đạo 
“Giọt hồng yêu thương

 Đ/c Lê Việt Cường vui vẻ tham gia hiến máu tình nguyện

 Nụ cười luôn thường trực trên môi các cán bộ ngân hàng Vietcombank 
khi đang thực hiện hiến máu - nghĩa cử cao đẹp

BÀI & ẢNH: BÙI HỒNG HẢI

BÀI & ẢNH: TRẦN MỸ TRANG
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Tưng bừng vui 
Tết Thiếu nhi

NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6, 
TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK 
TRÊN TOÀN HỆ THỐNG ĐÃ TƯNG 
BỪNG DIỄN RA CÁC HOẠT ĐỘNG 
CHÀO MỪNG, THỂ HIỆN SỰ QUAN 
TÂM CỦA BAN LÃNH ĐẠO, CÁC TỔ 
CHỨC ĐOÀN THỂ TỚI NHỮNG THÀNH 
VIÊN NHÍ TRONG “ĐẠI GIA ĐÌNH” 
VIETCOMBANK. PHÓNG VIÊN CHUNG 
NIỀM TIN ĐÃ GHI LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG 
NÀY, XIN GIỚI THIỆU CÙNG ĐỘC GIẢ.

Chiều ngày 31/05/2018, Đoàn Thanh niên Vietcombank Thành Công 
đã đến thăm và tặng quà cho các bé tại Khoa Nhi - Viện Bỏng Quốc 
Gia nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06. Đây là hoạt động định 

kỳ do BCH Đoàn cơ sở Chi nhánh tổ chức trong nhiều năm qua với kinh 
phí được huy động từ những tấm lòng hảo tâm của các CBNV công tác 
tại Chi nhánh.

Đoàn đã sử dụng Quỹ Nhân Ái của Chi nhánh để hỗ trợ một phần 
viện phí với mong muốn giúp đỡ một phần nhỏ về vật chất và động 
viên về tinh thần cho các bé cùng gia đình có thêm nghị lực để vượt 
qua bệnh tật. Qua các năm, Quỹ Nhân Ái của Vietcombank Thành Công 
đã được trực tiếp gửi đến các bệnh nhân điều trị tại Viện bỏng Quốc gia 
với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngày 26/05/2018, tại khuôn viên bảo tàng tỉnh, Công đoàn 
và Đoàn thanh niên Vietcombank Vĩnh Phúc phối hợp tổ 
chức Chương trình vui Tết thiếu nhi cho các bé là con em 

CBNV đang công tác tại chi nhánh.
Tại chương trình, các bé đã được tham gia các trò chơi tập 

thể như: nhảy bao bố, thi chuyển bóng không dùng tay, thi 
cắm ống hút… chụp ảnh lưu niệm cùng các nhân vật hoạt 
hình ngộ nghĩnh như Doraemon, mèo Tom, cậu bé bút chì…
Bên cạnh đó, các bé cũng được thoả sức thể hiện khả năng 
sáng tạo của mình với các hoạt đồng tô tượng, vẽ tranh tập 
thể, làm tranh xé giấy.

Chương trình được tổ chức thành công đã mang đến cho 
các bé một dịp tết thiếu nhi bổ ích, ý nghĩa và thật nhiều niềm 
vui.

 Bài & Ảnh: Bùi Duy Anh

Chiều ngày 31/5, tại trụ sở Chi nhánh, Vietcombank Đà 
Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu 
nhi 1/6, tuyên dương và khen thưởng cho các cháu là con 

CBNV Chi nhánh. 
Năm học vừa qua, Vietcombank Đà Nẵng có 134 cháu 

đạt học sinh giỏi cấp trường, 6 cháu đoạt các giải thưởng cấp 
quận, 15 cháu đoạt giải thưởng cấp thành phố và đặc biệt 
có 2 cháu đoạt giải cấp quốc gia. Đại diện Ban lãnh đạo Chi 
nhánh và BCH Công đoàn trân trọng trao phần thưởng cho 
các cháu đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Đây là 
sự động viên tinh thần đối với các cháu thiếu nhi, đồng thời 
cũng thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Chi nhánh trong 
việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em là con của CBNV Chi nhánh.

Buổi tuyên dương và khen thưởng cũng thật ý nghĩa với 
các tiết mục văn nghệ do các cháu biểu diễn.

Bài: Nguyễn Hữu Đức - Ảnh: Nguyễn Bửu Phạm Hoàng

“Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là 
ngoan” - câu nói của Bác Hồ dành riêng cho trẻ em, như một lời khuyên 
nhắc nhở nhẹ nhàng dành các bậc phụ huynh cần chăm sóc con em 
mình chu đáo, trở thành người có ích cho xã hội. 

Thế nhưng, đối với các em ở Trung tâm bảo trợ xã hội Cà Mau - 
những hoàn cảnh hết sức cảm động, phần lớn là trẻ bị bỏ rơi, sinh ra 
không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết các mẹ nuôi dưỡng mà thôi, 
những búp non nớt không có chiếc cành vững chắc che chở cho nó mà 
chỉ sống dựa vào sự chăm sóc của cộng đồng. Cũng có một số em được 
Cộng đồng xã hội chăm sóc đã lớn lên được học hành thành người có 
ích.

Cán bộ Vietcombank Cà Mau với tình thương và tinh thần trách 
nhiệm đã quyên góp mua một số quà thiết thực như Tivi, bình lọc nước, 
sữa bột, tã dành tặng cho các cháu, mong các cháu có thêm tinh thần 
và sự an ủi để chăm ngoan trưởng thành.

Bài: Bùi Kim Ngân

Nhân Tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế Thiếu 
nhi 1/6, vừa qua, Công đoàn và Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Hải Phòng đã tổ chức chương trình thường 

niên “Tết thiếu nhi 1/6” cho con của CBNV tại Chi nhánh. 
Tại chương trình, các em có thành tích học tập xuất sắc 

trong năm học 2017 - 2018 đã được Ban lãnh đạo và Công 
đoàn chi nhánh biểu dương, tặng quà nhằm động viên các 
em tiếp tục đạt những thành tích xuất sắc trong các năm học 
tiếp theo. Bên cạnh đó, màn biểu diễn nghệ thuật múa rối của 
các cô chú diễn viên Đoàn nghệ thuật múa rối thành phố Hải 
Phòng với những nhân vật quen thuộc như Tấm Cám, ông 
Bụt, Hoàng Tử đã thực sự lôi cuốn các em. Ngoài ra, các em 
còn được thưởng thức các tiết mục ảo thuật đặc sắc, được 
hòa mình vào nét văn hóa dân gian rất riêng của dân tộc.

 Bài & Ảnh: Đặng Thị Thu Trang

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Đoàn thanh niên 
Vietcombank Ninh Bình phát động tổ chức chương trình 
Kid Show - Thợ bánh tí hon. Tại đây, các bé được tự tay 

làm ra chiếc bánh của riêng mình, được xem và biểu diễn các 
tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia các trò chơi hoạt náo, 
tham quan lò nướng bánh và nhận “Giấy chứng nhận đầu 
bếp” do Bếp trưởng nhà hàng cấp.

Chương trình đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt 
tình của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Vietcombank 
Ninh Bình và các cháu thiếu nhi. Cùng tham gia chương trình, 
ông Hoàng Huy Nam – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn đã 
trao phần thưởng của cơ quan dành cho các cháu đạt thành 
tích tốt trong học tập năm học 2017 - 2018.

 Bài & Ảnh:  NtD

Vietcombank Thành Công 

Vietcombank Đà Nẵng

Vietcombank Cà Mau

Vietcombank Vĩnh Phúc 

Vietcombank Hải Phòng Vietcombank Ninh Bình 

 Ông Đặng Ngọc Bửu 
Quỳnh, Bí thư Đảng bộ, 
trao quà cho các cháu 
đạt thành tích cao trong 
học tập.

Các cháu thiếu nhi 
nghe Bếp trưởng 
hướng dẫn cách làm 
bánh và thực hiện

1/6
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Vietcombank Nam Hà Nội được thành lập theo 
Quyết định số 536/QĐ-HĐQT-TCCB&ĐT ngày 
10/04/2014 của Chủ tịch HĐQT Vietcombank. 
Mặc dù mới thành lập, lại gặp nhiều khó khăn 

như nằm trên địa bàn có nhiều cạnh tranh, đội ngũ 

VIETCOMBANK NAM HÀ NỘI 
Điểm sáng trong học tập 
& làm theo lời Bác

BÀI & Ảnh: Hoàng Thái Hùng

cán bộ trẻ... nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các đồng chí trong cấp ủy, Ban Giám đốc, cùng sức 
trẻ của đội ngũ CBNV có trình độ chuyên môn, có 
trách nhiệm, qua 4 năm xây dựng và trưởng thành, 
Vietcombank Nam Hà Nội đã đạt được những thành 
tựu nhất định.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên 
môn, Chi bộ cùng Ban Giám đốc chi nhánh đã tích 
cực tổ chức học tập, quán triệt và triển khai việc thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”. Căn cứ vào chuyên đề của toàn khóa 
và hàng năm, Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch 
gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kết hợp 
với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước 
của ngành. Mỗi cán bộ đảng viên trong đơn vị đều 
có Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng 
năm, có gắn với thực hiện “Tiêu chuẩn đạo đức cán 
bộ, đảng viên và người lao động Vietcombank theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong hoạt động, Vietcombank Chi nhánh Nam 
Hà Nội luôn nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, 
phòng chống tham nhũng lãng phí, tạo nguồn 
kinh phí dành cho công tác ASXH. Chi nhánh đã có 
những việc làm mang ý nghĩa thiết thực như trao 
150 suất ăn miễn phí và hỗ trợ 10 triệu đồng viện phí 
cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện 
Nhi Trung ương. Năm 2017, Chi nhánh thực hiện 
việc trao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Trì 
với tổng giá trị 800 triệu đồng, trao quỹ khuyến học 
huyện Thanh Trì 200 triệu đồng, kết hợp với Tổng 
công ty xăng dầu làm công tác ASXH tại Quảng Trị.

10 TIPS GIÚP NHỮNG CUỘC HỌP BỚT NHÀM CHÁN
Kể các câu chuyện vui, 
hài hước nhưng có liên quan 

Khuyến khích sự cạnh tranh 
giữa các thành viên 

Di chuyển trong khi nói Phân phát tài liệu 

Sử dụng các công cụ trực quan 
(âm nhạc, hình ảnh, mô hình…) 

Tổ chức 1 bữa liên hoan nhẹ 
sau cuộc họp 

Gọi tên các thành viên 
khi thảo luận Thay đổi không gian họp 

Đặt câu hỏi đối với các 
thành viên 

Kết thúc cuộc họp sớm 
nhất có thể

1 6
2 7

4 9
3 8

5 10

Đoàn Thanh niên Vietcombank
đạt thành tích cao tại cuộc thi tìm hiểu 
nghị quyết đại hội đoàn các cấp BÀI & Ảnh: Trần Mạnh Cường

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI “TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI 
HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRÊN MẠNG INTERNET NĂM 
2018” DO ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 
TỔ CHỨC, ĐOÀN THÀNH NIÊN VIETCOMBANK ĐÃ PHÁT 
ĐỘNG TỚI CÁC CƠ SỞ ĐOÀN TRỰC THUỘC VÀ NHẬN 
ĐƯỢC SỰ HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC BẠN ĐOÀN VIÊN 
THANH NIÊN.

Trong vòng sơ khảo, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank đã có 428 thí sinh tham gia với 
1.646 bài dự thi, là 1 trong 3 đơn vị (trong 
tổng số 35 đơn vị tham gia Cuộc thi) có số 

lượng thí sinh và lượt bài dự thi cao nhất. 
Ngày 08/6/2018, tại Trường Đại học Công 

nghiệp Dệt may Hà Nội, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank đã tham gia vòng Chung kết cuộc thi 
với 17 thí sinh trong tổng số gần 200 thí sinh có 

số điểm cao nhất vòng sơ khảo. Kết thúc cuộc 
thi, Đoàn Thanh niên Vietcombank đã xuất sắc 
giành được giải Nhất (thuộc về bạn Trần Hữu 
Phúc – Chi Đoàn cơ sở Vietcombank chi nhánh 
Tân Bình đạt điểm tuyệt đối 40/40) và 01 giải 
Nhì (thuộc về bạn Trần Văn Sang – Chi Đoàn cơ 
sở Vietcombank chi nhánh Thủ Đức với số điểm 
36/40) chung cuộc.  

Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm, 
hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đoàn viên, 
thanh niên tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn 
Vietcombank, thể hiện qua số lượng bài dự thi 
lớn và chất lượng bài dự thi tốt. Công tác thông 
tin về cuộc thi đã được các đơn vị thực hiện 
tương đối kịp thời và rộng khắp, đặc biệt là làm 
tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích những 
cá nhân tâm huyết với cuộc thi, tạo không khí 
thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn Vietcombank.

Đoàn Thanh niên Vietcombank tham dự vòng Chung kết cuộc thi với 17 thí sinh có số điểm cao nhất vòng sơ khảo

NHỊP SỐNG
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Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

BÀI & ẢNH: PHAN THỊ VÂN ANH

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Quang Lý 
- Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Giang cho 
biết: Với thế mạnh về nền tảng công nghệ 
hiện đại, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có 

trình độ cao, mạng lưới rộng và cơ sở khách hàng 
lớn, Vietcombank Bắc Giang đang thực hiện cung 
ứng dịch vụ phối hợp thu NSNN với các tiện ích 
vượt bậc. Hiện tại, chi nhánh đã triển khai thu 
NSNN qua KBNN tỉnh Bắc Giang, KBNN thành phố 
Bắc Giang, KBNN các huyện Việt Yên, Lục Ngạn, 
Yên Dũng. Sau thời gian triển khai, trong 4 tháng 
đầu năm 2018, tổng thu NSNN tại Vietcombank 
Bắc Giang trung bình hàng tháng đạt khoảng 326 
tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng thu NSNN của toàn 
tỉnh. 

Ông Nguyễn Quang Lý cũng khẳng định, 
Vietcombank Bắc Giang cam kết sẽ tiếp tục dành 
các điều kiện tốt nhất về nhân lực, ứng dụng công 
nghệ để triển khai có hiệu quả công tác thanh 
toán điện tử, sử dụng thành thạo các chương trình 
liên quan, hỗ trợ máy móc thiết bị kết nối chương 

trình, phổ biến sâu rộng đến CBNV trong việc 
nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm thu, đặc 
biệt là sự phối hợp giữa 3 đơn vị để làm tốt việc 
thực hiện thu nộp ngân sách cho các đối tượng 
nộp thuế.

Theo thỏa thuận được ký kết, 3 đơn vị đã 
thống nhất triển khai một số nội dung trong 
việc thu NSNN giữa KBNN, Chi Cục thuế và 
Vietcombank Bắc Giang – PGD Hiệp Hòa thông 
qua tài khoản chuyên thu của KBNN huyện Hiệp 
Hòa mở tại Vietcombank Bắc Giang. Các khoản 
thu NSNN do Chi cục thuế huyện Hiệp Hòa quản 
lý, bao gồm thu bằng tiền mặt và chuyển khoản; 
Vietcombank Bắc Giang có trách nhiệm thông 
báo rộng rãi tới khách hàng để triển khai thực 
hiện. Việc trao đổi thông tin phải được thực 
hiện thống nhất, thường xuyên giữa 3 đơn vị 
trong việc kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu 
điện tử số phải thu, số đã thu NSNN của người 
nộp NSNN.

Việc ký thỏa thuận liên tịch phối hợp thu 
NSNN giữa các đơn vị góp phần giảm thiểu thời 
gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế; tạo 
điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện đầy 
đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến nộp thuế, phí, 
lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của 
pháp luật, góp phần cải cách hành chính và đảm 
bảo nguồn thu NSNN kịp thời, an toàn, hiệu 
quả.

Vietcombank Bắc Giang ký thỏa thuận thu NSNN với 
các đơn vị trên địa bàn
Tạo thuận lợi cho người nộp thuế
CHIỀU NGÀY 24/05/2018, VIETCOMBANK BẮC GIANG 
ĐÃ TỔ CHỨC LỄ KÝ THỎA THUẬN PHỐI HỢP THU NGÂN 
SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) GIỮA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
(KBNN) HUYỆN HIỆP HÒA, CHI CỤC THUẾ HUYỆN HIỆP 
HÒA VÀ VIETCOMBANK BẮC GIANG – PGD HIỆP HÒA.

Hiện nay, Vietcombank được đánh giá là 
một trong những ngân hàng hàng đầu 
về quy mô, uy tín và chất lượng dịch vụ 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sự ra đời của chi 

nhánh Vietcombank Bắc Gia Lai (tháng 5/2018) 
hy vọng đánh dấu một bước phát triển vượt 
bậc, đẩy mạnh thương hiệu Vietcombank trở 
thành ngân hàng số 1 trên địa bản tỉnh về quy 
mô và chất lượng dịch vụ.

Nhằm thực hiện mục tiêu nêu trên, 
Vietcombank Gia Lai và Vietcombank Bắc Gia 
Lai đã thỏa thuận và ký kết Quy chế phối hợp 
giữa hai chi nhánh. Quy chế nhấn mạnh các điều 
khoản để hợp tác, phát triển bền vững, tạo hình 
ảnh “một Vietcombank” chuyên nghiệp đối với 
khách hàng. Cụ thể: Hai chi nhánh cam kết sẽ 
áp dụng đồng nhất chính sách lãi suất, phí dịch 
vụ, chính sách chăm sóc đối với khách hàng; 
cùng nhau chia sẻ, cung cấp thông tin và tham 
vấn lẫn nhau đối với nhóm ngành, nhóm khách 
hàng có liên quan. Đối với khách hàng mới sẽ 
phân chia địa bàn tiếp cận, tôn trọng lựa chọn 
từ phía khách hàng nhằm mục đích tạo điều 
kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá trình 
giao dịch với ngân hàng. Đặc biệt, đối với những 
khách hàng lớn, hai chi nhánh sẽ cùng hợp tác 
tiếp cận để đưa ra chính sách ưu đãi, chăm sóc 
tốt nhất. Tất cả đều hướng đến mục đích nâng 
cao tính cạnh tranh, vị thế của Vietcombank 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp thể hiện sự 
quyết tâm, đồng lòng của tập thể Ban Giám đốc, 
CBNV hai chi nhánh, nhấn mạnh 5 giá trị cốt lõi 
của Vietcombank “Tin cậy, Chuẩn mực, Sẵn sàng 
đổi mới, Bền vững, Nhân văn”.

Vietcombank Gia Lai và Vietcombank 
Bắc Gia Lai ký kết Quy chế phối hợp

CHIỀU NGÀY 13/6/2018, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK GIA 
LAI ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT “QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA 
VIETCOMBANK GIA LAI VÀ VIETCOMBANK BẮC GIA LAI”.

Ông Trương Anh Tuấn – Giám đốc Vietcombank Gia Lai và bà Đỗ Thị Việt Hằng – 
Giám đốc Vietcombank Bắc Gia Lai ký kết Quy chế phối hợp

Ngày 16/6/2018, Vietcombank 
Thủ Đức đã kết hợp cùng Ban 
lãnh đạo Công ty Nidec Sankyo 

(tại Khu công nghệ cao quận 9, TP. Hồ 
Chí Minh) tổ chức thành công buổi 
giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ưu 
đãi dành cho CBNV của Nidec Sankyo 
- khách hàng truyền thống và đã thực 
hiện giao dịch chi lương cho hàng 
ngàn CBNV qua Vietcombank. 

Tại chương trình, Vietcombank 

Vietcombank Thủ Đức đồng hành cùng CBNV Công ty Nidec Sankyo
Bài & Ảnh: Trần Văn Sang

Thủ Đức đã giới thiệu các chương trình 
vay vốn ưu đãi, phát hành miễn phí 
thường niên thẻ tín dụng quốc tế, miễn 
phí phát hành thẻ ghi nợ quốc tế, ưu 
đãi khi sử dụng dịch vụ VCB-iB@nking, 
VCB Mobile-b@nking. Qua những hoạt 
động được giới thiệu trực tiếp, đã có 
hàng trăm lượt CBNV được trải nghiệm 
các tính năng và sản phẩm mới của 
Vietcombank; tăng sự hợp tác gắn bó 
dài lâu giữa hai đơn vị. 

Ông Trần Minh Phú – Phó Giám Đốc 
Vietcombank Thủ Đức cùng đại diện 

Công ty Nidec Sankyo
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Tại buổi lễ, hai bên cam kết thực hiện 2 nội 
dung thỏa thuận chính, đó là triển khai 
các hoạt động tuyên truyền và phối hợp 
vận động triển khai các chính sách ASXH, 

giảm nghèo bền vững. Theo đó, hai bên phối 
hợp tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
trong lĩnh vực tiền tệ, đặc biệt là những vấn 
đề liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân. 
Vietcombank Lào Cai cung cấp các thông tin 
sản phẩm và phối hợp với MTTQ tỉnh để tuyên 
truyền, đồng thời hỗ trợ MTTQ tỉnh về kinh phí, 
phương tiện tuyên truyền. 

Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy 
ban MTTQ các cấp trong tỉnh tuyên truyền, 
giới thiệu sản phẩm tiện ích của Vietcombank 
đến đông đảo quần chúng nhân dân và cộng 
đồng doanh nghiệp. Định kỳ 3 tháng sẽ trao 
đổi thông tin 1 lần và thống nhất công việc, nội 
dung tuyên truyền. Phối hợp triển khai thực 
hiện các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ tỉnh 
phát động…

Trên cơ sở nội dung của biên bản hợp tác, 
hai bên sẽ xây dựng kế hoạch triển khai các 
hoạt động cụ thể theo từng năm và có đánh giá 
kết quả hoạt động, đồng thời cam kết phát huy 
vai trò, trách nhiệm thực hiện theo đúng các nội 
dung thỏa thuận để đạt các mục tiêu đề ra. 

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện 
với Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai một lần nữa 
khẳng định vai trò của Vietcombank Lào Cai với 
các hoạt động ASXH, tuyên truyền, đồng thời, 
đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh của 
Vietcombank tới đông đảo người dân, khẳng 
định vị thế của Vietcombank trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 31/5/2018, 
Vietcombank Thủ Đức đã 
tham dự buổi lễ kết nối 
Doanh nghiệp với Ngân 

hàng lần I năm 2018. Buổi lễ 
được tổ chức bởi UBND quận 
Thủ Đức với mục đích giảm 
bớt khó khăn về vốn và lãi vay 
cho doanh nghiệp, góp phần 
nâng cao năng lực tài chính và 

Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai 
& Vietcombank Lào Cai 
ký kết biên bản hợp tác

Bài & Ảnh: Dương Văn Lợi

Bài & Ảnh: Trần Văn Sang

CHIỀU 25/5, TẠI HỘI TRƯỜNG ỦY BAN MTTQ TỈNH ĐÃ 
DIỄN RA LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC HOẠT ĐỘNG GIỮA 
ỦY BAN MTTQ TỈNH LÀO CAI VÀ VIETCOMBANK LÀO CAI.  

Vietcombank Thủ Đức chung tay kết nối Doanh nghiệp với Ngân hàng

năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp trên địa bàn.

Cùng với các sản phẩm 
luôn hướng đến việc đáp 
ứng nhu cầu khách hàng, 
Vietcombank Thủ Đức cam 
kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ 
khách hàng trên mọi chặng 
đường, trở thành niềm tin của 
mọi doanh nghiệp.

Bà Tô Thị Hồng Loan – Giám đốc Vietcombank Thủ Đức ký kết thỏa 
thuận với đại diên Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Sóng Thần

Ông Trần Công là khách hàng vay vốn kinh doanh 
của Vietcombank Dung Quất và tham gia sản 
phẩm bảo hiểm Bảo An Tín Dụng cho khoản 

vay. Tháng 02/2018, ông Trần Công đột ngột qua đời 
khi hợp đồng vay vốn được 26 tháng. Sau khi nhận được 
thông tin và hồ sơ của gia đình khách hàng, Công ty VCLI 
đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục cần thiết, phối 
hợp cùng Vietcombank chi trả quyền lợi bảo hiểm. Theo 
nguyên tắc của Hợp đồng bảo hiểm Bảo An Tín Dụng, 
quyền lợi bảo hiểm chi trả là tổng dư nợ gốc và lãi vay 
tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm và tổng số tiền 
VCLI chi trả là hơn 842 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ chi trả, bà Nguyễn Thị Tấn là vợ 
của ông Trần Công thay mặt gia đình cảm ơn VCLI và 
Vietcombank đã kịp thời chi trả bảo hiểm, chia sẻ tổn 
thất, giúp gia đình vượt qua khó khăn về tinh thần và tài 
chính.

VIETCOMBANK DUNG QUẤT

VCLI chi trả quyền lợi bảo 
hiểm cho khách hàng tại

Bài & Ảnh: Nguyễn Quốc Đạt

Bài & Ảnh:  Huỳnh Nguyễn Hải Đăng

NGÀY 03/05/2018, CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM 
NHÂN THỌ VIETCOMBANK - CARDIF (VCLI) PHỐI 
HỢP CÙNG VIETCOMBANK DUNG QUẤT TỔ 
CHỨC LỄ CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHO 
GIA ĐÌNH ÔNG TRẦN CÔNG, KHÁCH HÀNG CỦA 
PGD NGHĨA HÀNH, HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH 
QUẢNG NGÃI.

Được sự chấp thuận của các cơ quan cấp trên và căn 
cứ Văn bản hợp tác tổ chức phối hợp thu NSNN 
giữa KBNN, Tổng Cục Thuế và Vietcombank ngày 

21/3/2011, KBNN Phong Điền được phép mở tài khoản 
chuyên thu NSNN tại Vietcombank Cần Thơ. Trên cơ sở 
đó, liên ngành KBNN, Cơ quan Thuế và Vietcombank 
Cần Thơ tiến hành ký quy chế phối hợp thu NSNN và thu 
phạt vi phạm hành chính, phí, lệ phí và các khoản thu 
khác của NSNN trên địa bàn huyện Phong Điền.

Vietcombank Cần Thơ với lợi thế là ngân hàng có 
mạng lưới giao dịch rộng gồm 1 chi nhánh và 6 phòng 
giao dịch trên địa bàn thành phố, cơ sở vật chất, hạ tầng 
kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại, an toàn, bảo mật 
cao và đội ngũ giao dịch viên chuyên nghiệp, tận tâm, sẽ 
đảm bảo triển khai thực hiện việc phối hợp thu NSNN và 
thu phạt vi phạm hành chính... tại địa bàn huyện Phong 
Điền đạt hiệu quả cao.

Giám đốc Vietcombank Dung Quất (Đầu tiên từ phải sang) cùng ông Trần Trọng Hào 
- Giám đốc VCLI Miền Trung (thứ 2 từ phải sang) cùng trao Quyền lợi Bảo hiểm cho 

người thụ hưởng là bà Nguyễn Thị Tấn

KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP THU 
NSNN VỚI KBNN & CHI CỤC THUẾ 
HUYỆN PHONG ĐIỀN

VIETCOMBANK CẦN THƠ 

SÁNG 14/6/2018, TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
(KBNN) PHONG ĐIỀN, TP. CẦN THƠ ĐÃ DIỄN RA 
LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP THU NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC (NSNN) GIỮA KBNN PHONG ĐIỀN, CHI 
CỤC THUẾ HUYỆN PHONG ĐIỀN VIETCOMBANK 
CẦN THƠ VÀ BIDV CẦN THƠ.

Đại diện Vietcombank Cần Thơ, ông Nguyễn Trọng Hữu (hàng đầu, ngoài cùng bên 
trái) – Phó Giám đốc, và đại diện KBNN Phong Điền, Chi Cục Thuế huyện. Phong Điền, 

BIDV Cần Thơ  ký kết quy chế phối hợp thu NSNN
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Nhằm giới thiệu tới khách hàng tiềm năng là công 
nhân tại các đơn vị đăng ký sử dụng dịch vụ của 
Vietcombank, chú trọng tư vấn các dịch vụ SMS 
Banking, Mobile Banking, IB, Trích nợ tiền điện tự 

động và cho vay tiêu dùng… chương trình đã nhận được 
sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình từ Ban Giám đốc cùng 
các Đoàn viên tại chi nhánh và đạt được những thành 
quả nhất định. 

Thực hiện khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Bản 
lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” của Đại hội Đoàn 
thanh niên Toàn Quốc lần thứ XI, hướng tới thi đua thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh nhân kỷ niệm 55 
năm thành lập Vietcombank, Đoàn cơ sở chi nhánh Ninh 
Bình sẽ cố gắng xung kích hơn nữa trong các hoạt động 
nhằm góp phần thúc đẩy vị thế của Vietcombank tại địa 
bàn sau 6 năm thành lập, đóng góp vào sự phát triển 
không ngừng của Vietcombank. 

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được cung cấp 
thông tin về những vụ cháy lớn gây thiệt hại 
nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên 
phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

trong những năm gần đây. Qua đó, các học viên nhận 
thức rõ hơn về tầm quan trọng của công tác PCCC 
đồng thời hiểu được nguyên nhân cháy nổ, một số 
biện pháp PCCC tại cơ quan và gia đình, cách sử dụng 
phương tiện chữa cháy tại chỗ cũng như những kỹ 
năng, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

Tư vấn bán hàng trực tiếp các 
dịch vụ ngân hàng điện tử - 
Vietcombank Ninh Bình

Bài & Ảnh: NtD

Bài & Ảnh: NGUYỄN THỊ VÂN TRANG

Bài & Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc GiàuVỚI ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ 
BÁN LẺ VÀ NÂNG CAO SỰ QUAN TÂM VỀ CHẤT 
LƯỢNG DỊCH VỤ, QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH CỦA 
VIETCOMBANK, TRONG THÁNG 05/2018, ĐOÀN 
CƠ SỞ CHI NHÁNH NINH BÌNH ĐÃ PHÁT TRỘNG 
CHƯƠNG TRÌNH “TƯ VẤN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP 
CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ” TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP GIÁN KHẨU, HUYỆN GIA VIỄN.

Tư vấn các dịch vụ của Vietcombank cho công nhân tại khu công nghiệp

Vietcombank Hưng Yên 

hội nghị tập huấn Phòng cháy 
chữa cháy 2018

NGÀY 19/05/2018, VIETCOMBANK HƯNG YÊN 
ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI TẬP HUẤN 
CÔNG TÁC PCCC NĂM 2018 DÀNH CHO CBNV 
CHI NHÁNH DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN LÝ THUYẾT 
VÀ THỰC HÀNH CỦA CÁC CÁN BỘ CHIẾN SỸ 
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN 
CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN.

Học viên thực hành dập tắt đám cháy trong buổi tập huấn

Tại hội thảo, đ/c Bùi Thị Ngọc Bích - Phó Giám 
đốc đã trình bày về hoạt động bán lẻ và kế 
hoạch phải thực hiện đến cuối năm 2018 tại Chi 
nhánh. Cũng tại hội thảo, các đại biểu còn trao 

đổi về những vấn đề cốt lõi của hoạt động tín dụng 
bán lẻ như: hệ thống văn bản hiện hành, hệ thống 
chính sách bán hàng tại các dự án bất động sản trên 
địa bàn Hà Nội mà Vietcombank đang cho vay. Đặc 
biệt, đại biểu còn được hướng dẫn những kỹ năng 
mềm góp phần tạo thành công cho các giao dịch 
qua việc nhận diện tâm lý khách hàng và xây dựng 
thương hiệu cá nhân. 

HỘI THẢO TÍN DỤNG BÁN LẺ 
& TEAMBUILDING GẮN KẾT
Vietcombank 
Hoàn Kiếm

NGÀY 18/05/2018, TẠI HẢI PHÒNG, 
VIETCOMBANK HOÀN KIẾM ĐÃ TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG HỘI THẢO TÍN DỤNG BÁN LẺ VÀ 
TEAMBUILDING NGOÀI TRỜI VỚI NHIỀU HOẠT 
ĐỘNG THIẾT THỰC, BỔ ÍCH. 

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị phối hợp tổ chức 
các buổi tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề 
với chủ đề thiết thực, phù hợp nhân kỷ niệm các 
ngày lễ của đất nước, giáo dục cho đoàn viên thanh 

niên (ĐVTN) về truyền thống của dân tộc, của Đảng, của 
Đoàn, của đơn vị. Phối hợp tổ chức tuyên truyền cho 
ĐVTN về sự nghiệp bảo vệ ngư trường, giúp đỡ ngư dân 
của lực lượng kiểm ngư, nâng cao ý thức trách nhiệm 
của ĐVTN trong xây dựng Tổ quốc. Phối hợp tổ chức các 
hoạt động phong trào thi đua tình nguyện vì cộng đồng 
trên địa bàn, tham gia bảo vệ môi trường; ASXH; giao 
lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động 
phong trào khác.

Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm với 
những tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng, thể hiện 
sự nhiệt huyết của tuổi trẻ hai đơn vị. Để tăng thêm tình 
cảm gắn kết giữa các ĐVTN và lãnh đạo hai đơn vị, ngay 
sau lễ ký kết đã diễn ra giải quần vợt giao hữu với sự cổ 
vũ nhiệt tình của các cổ động viên, liên hoan và giao lưu 
âm nhạc hết sức sôi động do lãnh đạo và ĐVTN hai đơn 
vị thực hiện.

Lễ Kết nghĩa giữa Chi đoàn 
Vietcombank Vũng Tàu và Đoàn cơ 
sở Chi đội Kiểm ngư số 2 - Bộ Nông 
nghiệp & Phát triển Nông thôn

Đại diện hai đơn vị ký kết Chương trình Phối hợp hoạt động
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bài: Lê Đình Tú; ảnh: Dương Vinh Quang

BÀI & Ảnh: Bùi Hồng Linh

bài & ẢNH: TRẦN MINH HOÀNG

Vượt qua hơn 3.600 thí sinh đến từ các 
trường đại học tại khu vực phía Bắc 
và tham gia các vòng thi trong hơn 02 
tháng liên tiếp, đêm chung kết Cuộc 

thi I-INVEST!2018 là màn thể hiện xuất sắc của 05 
gương mặt đến từ các trường ĐH Ngoại thương, ĐH 
Kinh tế Quốc dân và Học viện Ngân hàng. Nội dung 
4 vòng thi (bao gồm Warm up!, Speed up!, Boost-up! 
và Light-up!) tại đêm chung kết được xây dựng để 
các thí sinh thể hiện nền tảng kiến thức học thuật 
vững vàng và sát với thực tế. Với sự tự tin, bản lĩnh, 
các thí sinh đã thể hiện được vốn kiến thức rộng, khả 
năng phân tích và bản lĩnh quyết đoán để thuyết 
phục Hội đồng Ban giám khảo. 

Kết thúc Đêm chung kết I-INVEST!2018, thứ tự 
giải thưởng như sau: Giải Nhất: Phạm Hồng Quân - 
Sinh viên năm thứ 3 - Trường ĐH Ngoại thương; Giải 
Nhì: Đặng Khánh Linh - Sinh viên năm thứ 4 - Học 
viện Ngân hàng; Giải Ba: Vũ An Hòa - Sinh viên năm 
thứ 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân.

Bên cạnh những giải thưởng giá trị từ Ban tổ 
chức, các thí sinh đoạt giải sẽ được tham gia Chương 
trình Thực tập sinh tại VCBS. Đây là chương trình 
được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho sinh 
viên có cơ hội được đào tạo và thể hiện trong môi 
trường tài chính chuyên nghiệp cũng như mở rộng 
cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Là đơn vị đồng hành cùng Trường ĐH Ngoại 
thương tổ chức Cuộc thi I-INVEST! trong nhiều năm 
liên tiếp, VCBS tự hào vì có thể đóng góp một phần 
sức lực của mình cùng với nhà trường tạo ra một sân 
chơi ý nghĩa và bổ ích dành cho sinh viên.

VCBS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUNG KẾT

CUỘC THI 
I-INVEST!2018
TỐI 26/05/2018, TẠI HÀ NỘI, CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 
VIETCOMBANK (VCBS) PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐH 
NGOẠI THƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐÊM CHUNG 
KẾT CUỘC THI I-INVEST!2018.

Ông Nguyễn Tiến Dũng (thứ tư từ phải sang) - Chánh văn phòng Ủy ban Chứng khoán nhà 
nước; PGS-TS. Bùi Anh Tuấn (thứ ba từ trái sang) - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương và ông 

Trần Việt Hưng (ảnh phải) - Phó Giám đốc VCBS chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh tại Đêm 
chung kết Cuộc thi I-INVEST!2018

Vietcombank Thủ Đức đồng hành cùng “Ngày hội việc làm lần thứ 11” 
bài & ảnh: Trần Văn Sang

Ngày 26/05/2018, Vietcombank Thủ Đức đã tài trợ và tham gia tuyển 
dụng trong chương trình “Ngày hội việc làm lần thứ 11” của trường ĐH 
Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. 
Luôn mong muốn tìm kiếm nhân tài để bổ sung vào nguồn nhân lực 

chất lượng cao của chi nhánh, bên cạnh việc dành nhiều cơ hội thực tập, 
cộng tác viên, chuyên viên khách hàng cho các em sinh viên của trường, 
tại sự kiện, Vietcombank Thủ Đức còn tư vấn về cơ hội nghề nghiệp cho 
các em. Hoạt động này cũng tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa trường 
ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và Vietcombank.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Thành cổ Quảng Trị 
tại thị xã Quảng Trị. Đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương 
tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và cùng nhau ôn lại lịch 
sử của 81 ngày đêm khói lửa tại Đài tưởng niệm các 

anh hùng liệt sĩ. Tiếp theo, Đoàn di chuyển tới Nghĩa trang liệt 
sĩ Trường Sơn, thắp những nén hương, nghiêng mình trước 
anh linh của hơn 10.000 liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trong 
thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Cũng trong chương trình, Đoàn 
đã dâng hương tại hang Tám Cô trên đỉnh Trường Sơn, xã Tân 
Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Hành trình tuy ngắn nhưng đã để lại nhiều cảm xúc trong 
mỗi thành viên của Đoàn về quá trình chiến đấu bảo vệ nền 
độc lập của cha ông, những khó khăn và hậu quả sau chiến 
tranh tại vùng đất Quảng Bình và Quảng Trị giàu truyền thống 
lịch sử. Chuyến đi ý nghĩa đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên đối 
với mỗi thành viên trong Đoàn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ 
nguồn, sự tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc 
lập, tự do của dân tộc, đồng thời nêu cao lòng tự hào trong mỗi 
CBNV Chi nhánh. 

Hành trình về nguồn 
Quảng Bình, Quảng Trị
Vietcombank Hà Thành

NGÀY 19 - 20/05/2018, CHI BỘ VÀ CÔNG ĐOÀN 
VIETCOMBANK HÀ THÀNH ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUỒN NĂM 2018 TẠI TỈNH 
QUẢNG BÌNH VÀ QUẢNG TRỊ.

Giữa bờ cát mịn rộng lớn, những con sóng 
xô nhau tung bọt trắng xoá, các thành 
viên trong đoàn cùng sắc áo xanh đặc 
trưng của Vietcombank nắm tay nhau 

với nụ cười căng tràn sức sống và tham gia 
vào các hoạt động teambuilding gắn kết, cùng 
nhau vượt qua những thử thách, cùng nhau đổ 
những giọt mồ hôi, cùng ngã, cùng đứng lên và 
cùng chiến thắng.

Đến với đảo ngọc Phú Quốc, các thành viên 
trong đoàn còn được trải nghiệm quy trình 
nuôi trai lấy ngọc, tự tay mổ ốc trai, tham quan 
Thiền viện Trúc Lâm hộ quốc tuyệt đẹp, cùng 
sống lại những giây phút lịch sử đầy xúc động 
khi tham quan nhà tù Phú Quốc. Xuyên suốt cả 
hành trình, mỗi địa danh đoàn đi qua đều để 
lại những dấu chân về con người Vietcombank 
văn minh, lịch sự, và cũng gom những kỉ niệm 
đong đầy trong mỗi người. 

Chuyến đi gắn kết 
Vietcombank 
Hải Phòng
VỪA QUA, CÔNG ĐOÀN VIETCOMBANK 
HẢI PHÒNG ĐÃ TỔ CHỨC CHUYẾN THĂM 
QUAN TỚI VÙNG BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC 
CHO TOÀN THỂ CBNV CHI NHÁNH. 
CHUYẾN ĐI ĐÃ LƯU LẠI VÔ VÀN NHỮNG 
KHOẢNH KHẮC TƯƠI ĐẸP CỦA TẬP 
THỂ BAN LÃNH ĐẠO VÀ CBNV, GẮN KẾT 
NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP, NHỮNG 
NGƯỜI ANH, NGƯỜI CHỊ, NGƯỜI EM 
CHUNG MỘT MÁI NHÀ.
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CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI 
TRÊN ỨNG DỤNG
VCB-MOBILE B@NKING
VỚI MỤC TIÊU KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN, HOÀN THIỆN VÀ ĐA DẠNG HÓA CÁC TÍNH NĂNG CỦA DỊCH 
VỤ ĐỂ ĐEM TỚI CHO KHÁCH HÀNG NHIỀU GIÁ TRỊ VÀ TRẢI NGHIỆM MỚI, TỪ NGÀY 19/06/2018, VCB-
MOBILE B@NKING CÓ THÊM CÁC TÍNH NĂNG MỚI SAU ĐÂY:

1- Đăng ký/Hủy Ủy quyền 
trích nợ tự động VCB-Auto 
Debit

Dịch vụ Ủy quyền trích nợ tự động 
VCB-Auto Debit (gọi tắt là VCB-Auto 
Debit) là dịch vụ Khách hàng ủy 
quyền cho Ngân hàng hàng tháng tự 
động trích nợ tài khoản thanh toán 
cho các hóa đơn của Khách hàng bao 
gồm các loại hóa đơn điện, nước… 

Bên cạnh các kênh Quầy và VCB-
iB@nking, Quý khách hàng có thể 
đăng ký hoặc hủy dịch vụ VCB-Auto 
Debit cho hóa đơn tiền điện ngay trên 
kênh VCB-Mobile B@nking một cách 
dễ dàng, thuận tiện và chủ động.

2- Nạp tiền điện tử
Khách hàng có thể thực hiện nạp 

tiền vào thẻ trả trước Idemitsu Q8 và 
Ví điện tử AirPay với hạn mức giao 
dịch như sau:
Đối với thẻ trả trước Idemitsu Q8:
 Số tiền nạp tối đa: 4.999.999 

VNĐ/giao dịch
 Tổng số tiền nạp và số dư của thẻ 

không vượt quá hạn mức tối đa 
của thẻ 4.999.999 VNĐ.

Đối với Ví AirPay:
 Hạn mức giao dịch nạp tối thiểu: 

50.000 VNĐ/giao dịch
 Hạn mức ngày: tối đa 50.000.0000 

VNĐ/khách hàng/ngày.

Trong tương lai, Vietcombank sẽ tiếp tục mở rộng kết nối với nhiều nhà 
cung cấp khác để đem lại sự lựa chọn đa dạng hơn cho Quý khách hàng.

3- Chuyển tiền cho người 
hưởng nhận tiền mặt tại 
Vietcombank

Thay vì phải đến quầy giao dịch của 
Vietcombank để thực hiện chuyển tiền, 
giờ đây Quý khách hàng có thể thực 
hiện giao dịch này ngay trên ứng dụng 
VCB-Mobile B@nking vô cùng thuận 
tiện:
 Chủ động thực hiện chuyển tiền 

24/7, tiết kiệm thời gian và chi phí.
 Người hưởng không cần phải có 

tài khoản tiền gửi tại Vietcombank, 
sau khi lệnh chuyển tiền được thực 
hiện thành công, người hưởng có 
thể tới điểm giao dịch bất kỳ của 
Vietcombank xuất trình giấy tờ tùy 
thân để nhận tiền mặt.

4- Bổ sung thông tin tổng số 
dư tài khoản 

Để thuận tiện hơn cho Quý khách 
hàng khi theo dõi và kiểm soát số dư 
tài khoản, Vietcombank bổ sung thông 
tin về tổng số dư của các loại tài khoản 
thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tài 
khoản vay tại tính năng Thẻ/Tài khoản. 
Theo đó, tổng số dư sẽ được phân loại 
theo từng loại tài khoản và từng mã 
tiền tệ rõ ràng, cụ thể.

5- Thông báo ngày đáo hạn của tài khoản tiết kiệm qua tin nhắn OTT 
Vào đầu ngày đến hạn của tài khoản tiết kiệm, Quý khách hàng sẽ nhận được tin nhắn OTT (tin thông báo hiển 

thị trên màn hình điện thoại – notification) gửi trên ứng dụng VCB-Mobile B@nking thông báo tài khoản tiết kiệm 
đã đến ngày đáo hạn.

Với các tài khoản tiền gửi trực tuyến (FD online), Quý khách hàng có thể thực hiện các giao dịch nộp thêm, rút 
bớt, tất toán tài khoản bằng cách bấm trực tiếp các nút chức năng ngay trên tin nhắn OTT để chuyển đến màn hình 
giao dịch tương ứng.

KẾT NỐI
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NĂM
1963 - 2018

CHUYỂN MÌNH
Ngân hàng Ngoại thương một chặng đường

Bao nhiêu thế hệ bấy nhiêu thương
55 năm ấy luôn tiến bước

Giữ vững thương hiệu, ổn thị trường.

Sáu ba (1) thành lập Vietcombank
Bẩy tám (1) vươn tay tới Hồng Kông

Chín ba (1) liên doanh cùng Hàn Quốc
Chín sáu (1) Pháp, Nga, Sinh-ga-po…

Giải “sao đất Việt” (2) giải “sao khuê” (3)
“Điển hình sáng tạo” (4) và “năng động” (5)

Dịch vụ bền vững, vốn hoá lớn 
Được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương (6)

Cân đối tài chính, kinh doanh mở
Uy tín, chất lượng khắp bốn phương

Tín dụng, tài trợ, huy động vốn
Nộp thuế, phúc lợi… xứng tấm gương

“Cách mạng bốn chấm” - giai đoạn mới
Chuyển mình rồng đá hoá kim cương

Hào quang toả sáng trong - ngoài nước
Ngân hàng Ngoại thương mãi tự cường.

Trần Vân Hà 

(1) 1963, 1978, 1993, 1996

(2) 2003 Sản phẩm thẻ Connect 24 của Vietcombank là 
sản phẩm ngân hàng duy nhất được trao giải thưởng "Sao 
vàng Đất Việt".

(3) 2005 Vietcombank là ngân hàng duy nhất được trao 
Giải thưởng Sao Khuê (Giải thưởng do Hiệp hội doanh 
nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) tổ chức dưới sự bảo 
trợ của Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin và Bộ 
Bưu chính Viễn thông.

(4) 2006 Vietcombank vinh dự là 1 trong 4 đơn vị được 
trao danh hiệu "Điển hình sáng tạo" trong Hội nghị quốc 
gia về thúc đẩy sáng tạo cho Việt Nam.

(5) 2016 Vietcombank là ngân hàng Việt Nam duy nhất 
được Tạp chí Nikkei bình chọn vào danh sách"Top 300 
Công ty năng động nhất Châu Á".

(6) 1993 - Huân chương Lao động hạng nhì, 2003 - Huân 
chương Độc lập hạng nhì, 2008 - Huân chương Hồ Chí 
Minh, 2013 - Huân chương Độc lập hạng nhất

6- Tìm kiếm thông tin, 
dịch vụ  

Chức năng “Tìm kiếm” trên ứng 
dụng VCB-Mobile B@nking cho 
phép Quý khách hàng tìm kiếm, tra 
cứu thông tin, địa điểm của các nhà 
cung cấp dịch vụ (merchant) theo 
tiêu chí điểm bán hàng gần nhất và 
phân loại theo các ngành nghề khác 
nhau (nhà hàng, khách sạn, quán 
bar, hiệu thuốc...). Quý khách hàng 
có thể sử dụng chức năng này bằng 
cách truy cập vào mục “Tra cứu” 
trên ứng dụng và làm theo hướng 
dẫn.

7- Cho phép khách hàng là tổ chức không có tư cách pháp nhân đăng ký và sử dụng  
Ứng dụng VCB-Mobile B@nking giờ đây không chỉ dành cho các khách hàng cá nhân mà còn các khách hàng là tổ 

chức không có tư cách pháp nhân cũng có thể đăng ký và sử dụng các dịch vụ VCB-Mobile B@nking.
Để sử dụng các tính năng mới của dịch vụ VCB-Mobile B@nking, kể từ ngày 19/06/2018, Quý khách hàng vui 

lòng cập nhật hoặc tải mới ứng dụng VCB-Mobile B@nking trên Apple store và Google Play. Xem hướng dẫn sử dụng 
các dịch vụ VCB-Mobile B@nking tại website https://www.vietcombank.com.vn

Để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của Quý khách hàng, Vietcombank thông báo điều chỉnh hạn mức 
giao dịch thông qua phương thức xác thực bằng vân tay và khuôn mặt trên ứng dụng VCB-Mobile B@nking 
như sau:

ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH THÔNG QUA XÁC THỰC 
BẰNG VÂN TAY/KHUÔN MẶT TRÊN VCB-MOBILE B@NKING

STT Loại giao dịch Hạn mức giao dịch hiện tại Hạn mức giao dịch  mới

1 Chuyển khoản: • Tối đa 500.000 VNĐ/giao dịch, 
3.000.000 VNĐ/ ngày

• Tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch.

• Tối đa 2.000.000 VNĐ/giao dịch, 
 3.000.000 VNĐ/ ngày
• Tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch.

2 Thanh toán hóa đơn Tối đa 500.000 VNĐ/ giao dịch, 
1.000.000 VNĐ/ngày.

Tối đa 2.000.000 VNĐ/ giao dịch, 
3.000.000 VNĐ/ngày.

3 Thanh toán bằng mã vạch ma trận 
(QR Code)

Tối đa 500.000 VNĐ/ giao dịch, 
1.000.000 VNĐ/ngày

Tối đa 2.000.000 VNĐ/ giao dịch, 
3.000.000 VNĐ/ngày

4 Nạp tiền cho thuê bao trả trước của  
các mạng Mobifone, Vinaphone, 
Viettel, G-Mobile, Vietnammobile

Tối đa 500.000 VNĐ/ ngày. Tối đa 3.000.000 VNĐ/ngày.

5 Thanh toán sao kê thẻ tín dụng Tối đa 5.000.000 VNĐ/giao dịch, 
10.000.000 VNĐ/ ngày

Giữ nguyên, không thay đổi

Tổng hạn mức các giao dịch: 
15.000.000 VNĐ/ngày

KẾT NỐI
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Thời gian trôi nhanh như một cơn gió 
thoảng, đã bốn năm kể từ ngày tôi 
bước chân vào nghiệp Tín dụng. Bốn 
năm, thời gian không dài trong sự 

nghiệp của mỗi người nhưng nó đã để lại cho 
tôi biết bao kỉ niệm và trải nghiệm quý giá – là 
hành trang cho những chặng đường tiếp theo 
của cuộc đời.

Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những buổi 
họp triển khai KPIs hằng quý, những báo cáo 
công việc hằng tuần, những lúc lo lắng khi nhìn 
vào sổ làm việc mà đến giữa tuần vẫn chưa có 
khách hàng nào, áp lực từ những cuộc điện 

thoại dồn dập: “Giải ngân chưa em? Khi nào có 
tiền?”. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những hôm 
bước chân xuống phố đã sáng đèn, khi mà mọi 
nhà hầu như đã chìm vào giấc ngủ.

Tôi cũng không bao giờ quên câu nói của 
sếp: Cuộc sống là một đồ thị hình sin, có lúc lên 
và cũng có lúc xuống. Đó chính là một quy luật 
rất đỗi tự nhiên. Những rủi ro trong công tác 
cho vay vẫn luôn ám ảnh mỗi giấc ngủ của cán 
bộ tín dụng. Ai đó đã từng bông đùa rằng, khi 
chuyên viên tín dụng đặt bút vào hồ sơ vay vốn, 
đồng nghĩa cuộc sống của họ sẽ gắn liền với 
khách hàng, với khoản vay. Bởi sau giải ngân 
thì cán bộ tín dụng vẫn phải lo công tác hậu cho 
vay như kiểm tra hồ sơ vay định kỳ, nhắc nợ 
khách hàng khi đến hạn thanh toán. Thử thách 
trong ngành Ngân hàng cũng đến từ môi trường 
làm việc đầy cám dỗ nhưng vượt qua rồi thì bản 
thân sẽ trở thành một con người bản lĩnh.

Và chính môi trường làm việc của 
Vietcombank đã giúp tôi rèn luyện được bản 
lĩnh đó. Bản sắc văn hóa đầy tính nhân văn và 
“sẵn sàng đổi mới” giúp tôi luôn cố gắng vượt 
qua những thử thách, cố gắng tiếp cận, học hỏi 
những điều mới mẻ, luôn hướng mình theo 
những giá trị tốt đẹp.

Trong quá trình làm việc, từ lãnh đạo phòng 
đến lãnh đạo chi nhánh luôn nhắc nhở các nhân 
viên phải luôn tỉnh táo trong công việc, ý thức 
được trách nhiệm của mình trong mỗi quyết 
định cho vay. Tôi luôn cảm thấy mình thật may 
mắn vì có duyên lành được làm việc với những 
người thú vị, đáng trân quý, luôn khích lệ tôi 
mỗi ngày, giúp tôi trưởng thành hơn trong 
cuộc sống. 
Tôi thực sự 
cảm thấy biết 
ơn vì mình 
là một thành 
viên trong gia 
đình chung 
Vietcombank, 
được rèn luyện 
khả năng chịu 
áp lực cao, 
cách làm việc và sắp xếp công việc một cách 
khoa học, sự tự tin, kiên nhẫn, cẩn trọng, tính tự 
chủ và tinh thần lạc quan.

Và tôi tự hào khi mình là một VCB-ers. 
Không tự hào sao được khi chính công việc này 
đã giúp tôi khiến mình trở nên có giá trị khi có 
thể giúp đỡ những người xung quanh. Không 
tự hào sao được, vì có những mối quan hệ đáng 
quý được tạo ra từ công việc ấy. Khi khách hàng 
không chỉ coi mình là một đối tác, mà còn là 
một người thân, chỉ là đôi khi khách hàng chia 
sẻ rằng họ rất vui khi con đỗ Đại học, hay người 
thân của họ đã hồi phục sau đợt ốm nặng… 
những câu chuyện ngoài lề nhưng nó giúp gắn 
kết hơn giữa tôi và khách hàng, tôi cũng thấy 
vui hơn khi nghe những câu chuyện ấy, những 
nụ cười ấy như được lan tỏa ra với tôi vậy. 

để hoàn thiện bản thân
Thử thách 

Bài: Diễm Thanh

MỘT BUỔI TỐI MUỘN, KHI VỪA LOG OFF MÁY TÍNH, NHÌN 
RA NGOÀI TRỜI ĐÈN ĐÃ LÊN TỰ BAO GIỜ. ĐANG LOAY 
HOAY XẾP LẠI HỒ SƠ, MỘT QUYỂN SỔ TAY LÀM VIỆC RƠI 
RA, NHỮNG NÉT CHỮ NẮN NÓT GHI CHÉP NHỮNG BÀI 
HỌC ĐẦU TIÊN VỀ QUY TRÌNH TÍN DỤNG, BẤT CHỢT BAO 
NHIÊU CẢM XÚC ÙA VỀ, TỰA HỒ NHƯ TÔI ĐANG SỐNG 
LẠI NHỮNG GIÂY PHÚT ẤY: HỒI HỘP, BỠ NGỠ VÌ LẦN 
ĐẦU TIÊN CẢM NHẬN THẤY TRÁCH NHIỆM TRONG TỪNG 
CHỮ KÝ CỦA MÌNH. 

Vietcombank đã tạo ra bản 
thân tôi ngày hôm nay, biết 
vượt qua những áp lực trong 
công việc, biết bản lĩnh trước 
những cám dỗ. 

Đã có những giọt nước mắt rơi khi bị lãnh 
đạo phê bình, khi khách hàng tức giận quát tháo 
ầm ĩ, hay những lúc mệt mỏi vì chỉ tiêu. Nhưng 
sau tất cả, với sự nỗ lực của bản thân, sẽ vui biết 
bao khi thấy được nụ cười hài lòng của khách 
hàng, điều đó quý giá vô cùng. Những cuộc thi, 
những sự kiện của nội bộ ngân hàng và ngành 
giúp tôi được giao lưu với nhiều đồng nghiệp 
trên cả nước, gắn kết tình đoàn kết, đồng đội 
của đơn vị.

Tôi sẽ không bao giờ quên những trải 
nghiệm từ các chuyến đi “Về nguồn”, những 
hoạt động dã ngoại của Đoàn thanh niên, những 
lần đi thăm các Mái ấm tình thương, Mẹ Việt 
Nam Anh hùng… Rồi tình bạn, tình anh em, thứ 

mà trong ngân hàng không 
chỉ dừng lại ở mối quan hệ 
đồng nghiệp thông thường, 
mà là những tri kỷ, lắng nghe 
rồi chia sẻ lời khuyên hữu 
ích trong cuộc sống, họ là 
những người tôi có thể dựa 
vào mỗi khi cảm giác chông 
chênh ập đến.

 Vietcombank đã tạo 
ra bản thân tôi ngày hôm 

nay, biết vượt qua những áp lực trong công 
việc, biết bản lĩnh trước những cám dỗ. Nhờ 
Vietcombank, tôi đã được cháy hết mình những 
năm tháng tuổi trẻ, được tham gia đóng góp 
một phần bé nhỏ công sức của mình để xây 
dựng đất nước trở nên giàu đẹp hơn.

Vietcombank của chúng tôi đã sắp bước 
qua tuổi 55, đánh dấu một mốc quan trọng 
mới trên chặng đường hướng tới Ngân hàng 
số 1 của Việt Nam. 55 năm, một chặng đường 
phát triển của Vietcombank, bản thân tôi chỉ là 
một hạt cát nhỏ bé đóng góp trên chặng đường 
ấy, nhưng cũng đủ đem đến nhiều thứ vô giá 
mà không phải ở đâu cũng có được. Chúc cho 
Vietcombank của tôi sẽ ngày càng phát triển 
hơn, vươn xa hơn. Tôi và các đồng nghiệp sẽ cố 
gắng phấn đấu hết mình cho sự phát triển của 
Vietcombank - Chung niềm tin, Vững tương lai.
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VIETCOMBANK 55 NĂM 
– MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 
LỊCH SỬ
55 năm một chặng đường lịch sử
Vietcombank vượt gian khó hào hùng
In dấu son trên sóng gió bão bùng
E ngại chi những thăng trầm thời thế
Tâm sáng, tài cao, tầm nhìn trí tuệ
Chung niềm tin để vững tiến tương lai
Ong dâng đời mật ngọt ở ngày mai
Màu chiến thắng phải vẽ bằng tâm huyết
Bởi chúng ta luôn một lòng kiến thiết
An khang, thịnh vượng, hạnh phúc nhà nhà
Nâng bước chân bao doanh nghiệp hoan ca
Không vụ lợi - tư tài, đời đẹp đạo

Chung đam mê, nhiệt tình đầy sáng tạo
Niềm hăng say lan tỏa người người
Tin vào mình và tin ở cuộc đời
Vững bước đi dù chông gai phía trước
Tương thân tương ái, cho đi là được
Lai sinh, tái thiết, tích đức, tu tài
Vút bay lên như một tượng đài
Cao ngàn trượng Vietcombank sáng mãi
Hòa nhập vào nền văn minh đương đại
Cùng Việt Nam khởi sắc mây rồng
Thế như sơn, lực con cháu Lạc Hồng
Giới hạn đâu sờn, danh tỏa núi sông.

ĐẬU THỊ MAI ANH 

VIETCOMBANK, MÃI MÃI 
TUỔI THANH XUÂN
Nếu có ai hỏi tôi, điều gì khó níu kéo
Xin được trả lời, chính là tuổi thanh xuân 
Cả đời người, xuân chỉ đến một lần 
Nên cần ghi nhớ phải sống sao cho xứng

Tôi đã từng không ngừng tự hỏi
Trong cuộc đời mình, đâu là khoảnh khắc không thể quên?
Và chắc chắn câu trả lời chỉ một:
Là những ngày đầu bước vào mái nhà Vietcombank

Luôn nhớ mãi những ngày đầu tiên ấy
Tôi bước vào cùng tập thể hòa đồng
Không phân biệt gái trai hay tuổi tác
Chỉ biết đồng lòng vì một mục tiêu chung

Và từ những ngày tươi mới đầu tiên ấy
Cho đến tận hôm nay và mãi mãi về sau
Tuổi thanh xuân, tất cả cống hiến cùng nhau 
Cho một Vietcombank mãi luôn bền vững

Thời gian trôi đánh dấu cuộc đồng hành
Tôi - Vietcombank - các bạn, chúng ta hòa làm một 
Mái nhà chung - tập thể cùng phấn đấu 
Mãi vững bền, và mãi mãi thanh xuân

Chúng ta trẻ vì chúng ta nhiệt huyết
Chung một tấm lòng, chung những đôi tay
Cùng góp sức cho một Vietcombank trẻ mãi 
Và không ngừng vươn tới những tầm cao.

VĂNG NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

NĂM
1963 - 2018

“Ngân hàng tốt nhất Việt Nam; Ngân hàng có 
lợi nhuận lớn nhất Việt Nam; một trong những 
tổ chức tài chính lớn nhất Việt Nam…”, là những 
danh hiệu mà tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV 
Vietcombank đã nỗ lực để đạt được trong hơn 
nửa thế kỷ hoạt động và trưởng thành. Nói như 
vậy để thấy rằng, không chỉ tôi mà có lẽ với bất 
kỳ ai được làm việc trong một môi trường như 
Vietcombank cũng đều có cảm giác vô cùng tự 
hào, kiêu hãnh. 

Còn nhớ những ngày đầu tiên bỡ ngỡ trước 
dòng chảy công việc, mọi người ai cũng tất 
bật, hối hả, trái ngược hoàn toàn với cảm giác 
“không thể buồn ngủ hơn” của tôi khi hằng 
ngày ngồi đọc hệ thống quy trình và mẫu biểu. 
Từ một sinh viên mới ra trường còn thiếu rất 
nhiều kỹ năng, nhưng dưới sự chỉ bảo tận tình 
của các anh chị đồng nghiệp, tôi đã tiến bộ từng 
ngày. Qua mỗi ngày, tôi lại được trau dồi thêm 
kiến thức, được tiếp xúc với những tình huống, 
những con người khác nhau trong công việc. 
Đặc biệt, môi trường văn hoá và truyền thống 
của Vietcombank đã phần nào định hình được 
con người tôi.

Tâm sự của 
người mới đến
 VCBER Bài: Tập thể đoàn viên thanh niên PGD Đan Phượng

NGÀY XX/YY/ZZZZ, SAU BAO NỖ LỰC ÔN LUYỆN KHÔNG BIẾT MỆT MỎI 
CÙNG NHỮNG TRẢI NGHIỆM QUÝ GIÁ TẠI MỘT VÀI DOANH NGHIỆP 
KHI MỚI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, TÔI NHẬN THÔNG BÁO ĐƯỢC TRÚNG 
TUYỂN VÀO VIETCOMBANK, ĐÓ THỰC SỰ LÀ DẤU MỐC QUAN TRỌNG 
TRONG CUỘC ĐỜI TÔI.  

Luôn tạo điều kiện tốt nhất cho CBNV phát 
huy năng lực nhưng Vietcombank cũng không 
quá "nuông chiều" bất cứ ai, mọi người luôn 
phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao 
nhất để đem lại lợi ích chung cho tập thể. Bất kỳ 
ai cũng có thể bị đào thải nếu như không có sự 
cố gắng nỗ lực trong công việc. Khó có một ngân 
hàng nào có mức đãi ngộ tốt như Vietcombank 
những cũng khó có một ngân hàng nào đòi 
hỏi tính kỷ luật và độ chuyên nghiệp như 
Vietcombank.

Mỗi ngày qua đi, tôi cảm thấy yêu công 
việc của mình hơn rất nhiều. Vietcombank 
vẫn là giấc mơ đối với rất nhiều người và tôi 
càng biết trân trọng công việc của mình hơn. 
Vietcombank không chỉ đơn thuần là một tổ 
chức kinh doanh mà còn là một mái ấm gia 
đình, một môi trường rèn luyện lý tưởng cả về 
kiến thức, nghiệp vụ đến nhân cách. “Mái nhà 
chung” của chúng tôi cũng luôn tạo ra những 
phong trào thi đua trong công việc, các hoạt 
động văn nghệ thể thao, các phong trào tập thể 
để gắn kết các thành viên với nhau...
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Đó là lúc tôi thấy mình bất lực trước 
thời gian, làm sao bơi ngược dòng 
đời mà quay về những tháng ngày 
yên bình thuở ấy? Khi mà tuổi tác 

đã âm thầm đẩy xa hai phía bờ quá khứ - hiện 
tại. Khi bàn tay chới với chỉ có thể chạm đến 
khoảng trời thơ ấu trong những giấc mơ...

Trưa mùa Hạ đứng giữa cánh đồng thương 
nhớ, bỗng thấy mình quay về làm cậu bé tuổi 
mười ba. Thấy mình tếu táo đội úp chiếc lá 
khoai lên đầu, miệng liến thoắng nhái lại tiếng 
con chim chìa vôi viền trắng cánh đen đang 
đậu vắt vẻo trên cành cây trứng cá. Tôi trốn 
ngủ trưa nhảy chân sáo ra vườn, nhặt quả sầu 
đâu khô rụng đầy dưới gốc cây, hái trái dâu tằm 
chín mọng dọc hàng rào dương liễu. Những quả 

Ngược về trưa 
Hè thơ ấu...

Bài: TRẦN VĂN THIÊN

TÔI ĐỨNG CHÊNH VÊNH Ở BỜ BÊN NÀY MÙA HẠ MÀ MÃI 
NHÌN HUN HÚT VỀ PHÍA BỜ BÊN KIA, NƠI CÓ KHOẢNG 
TRỜI TUỔI THƠ TRONG VEO KHÚC ĐỒNG DAO NGỌT 
NGÀO. GIỮA HAI BÊN BỜ THỜI GIAN LÀ DÒNG ĐỜI TRÔI 
MẢI MIẾT, CHÌM DƯỚI ĐÁY SÂU LÀ VÔ VÀN KỶ NIỆM. ĐÂU 
ĐÓ TÔI ĐÃ GẶP LẠI NHỮNG MẢNH KÝ ỨC RỜI RẠC TRÔI 
VỀ. ĐÔI LẦN BẬT KHÓC KHI BẤT CHỢT NHỚ NGỌN ĐỒI 
DƯƠNG LIỄU XANH MƯỚT SAU LÀNG, KHOẢNG SÂN 
VUÔNG DƯỚI GỐC MẬN GIÀ TRƯỚC NHÀ NGOẠI, HAY 
CHỈ GIẢN ĐƠN LÀ MỘT VỆT NHỰA CHUỐI TRÊN LƯNG 
ÁO MỎNG MANH... 

dâu tằm cỡ ngón tay cái, trái màu đỏ thẫm, trái 
màu tím đen lấp ló đầu cành. Chúng làm tôi liên 
tưởng đến chùm trứng li ti của ốc bươu vàng 
mà tôi hay gặp trên cánh bèo tây mọc lúp xúp 
dọc triền đê đất lở. Nghe lao xao tiếng hót của 
họ hàng nhà chim hòa vào dàn đồng ca mùa 
Hạ. Những chú chim sâu bé xíu lích rích chuyền 
cành, vô tình làm cánh hoa khế tim tím theo gió 
rụng xuống thảm lá khô.

Buổi trưa Hè, nắng phóng khoáng đổ xuống 
thửa đất trồng mè đen trước nhà, luồn lách 
hong khô nong đậu phộng mẹ phơi trên mái 
ngói. Tôi đem chiếc võng bộ đội của cha ra mắc 
trước hiên nhà, nằm phe phẩy cái quạt nan 
ngóng đợi những đợt gió đồng ùa vào. Luồng 
khói nắng dịu dàng rọi qua vách thưa in bóng 
xuống nền gạch loang lổ rêu xanh, vô vàn hạt 
bụi đất li ti bay quanh lấp lánh. Tôi nằm đợi một 
tiếng rao quen thuộc: “Nhôm nhựa...bán mua...!” 
từ cô Thắm ve chai cọc cạch đạp xe ngang qua 
nhà. Buổi sáng, tôi cùng đám bạn đã dạo quanh 
khắp làng để tìm nào vỏ lon, chai lọ, nào cánh 
quạt gãy, đống giấy vụn... rồi dồn hết vào bao, 
chờ đến trưa đem bán. Chiếc xe đạp cũ mòn chở 
đồ lỉnh kỉnh trên con đường đất gập ghềnh, cô 
gồng mình đạp từng guồng quay mà mồ hôi rơi 
ướt ròng manh áo mỏng. Tôi chỉ ước giá như 
trời bớt nắng để cô đỡ nhọc nhằn...

Tôi vuốt lại cho phẳng những tờ tiền lẻ một 
ngàn, hai ngàn thu được từ mớ ve chai, rồi lại 
nằm xuống võng đợi chờ. Lần này, tôi chờ một 
tiếng rao khác, nó cũng cất lên lẻ loi rồi lọt 
thỏm giữa trưa Hè lặng thinh, như tiếng rao 
của cô đồng nát mang đôi bao tay lấm lem đất 
bụi. “Ai đậu hũ đây...”, tiếng rao vang lên giọng 
trầm khắc khoải. Nhìn về phía cuối đường, thấp 
thoáng một dáng người nhỏ bé tất tả bước giữa 
cái nắng chói chang, đôi quang gánh cũ kỹ cong 
xuống trĩu nặng nỗi nhọc nhằn. Tôi vội vàng 
xuống bếp lấy cái chén đất cầm ra trước nhà, 
mua một chén đậu hũ từ tiền bán ve chai. Bà Tư 
nhìn tôi cười hiền, khóe mắt in đậm dấu chân 
chim. Bàn tay bà tảo tần đặt quang gánh xuống, 
vén tấm vải mỏng phủ trên cái chum đất đựng 
lớp đậu hũ trắng ngần, thơm dịu. Bà đội cái nón 
lá sờn vành bạc màu, gót chân nứt nẻ mang đôi 
dép cao su nắng mưa đã mòn đáy. Tiếng rao 
trưa buồn tênh vang mãi trong tôi đến tận bây 
giờ...

Tôi nhớ những trưa Hè ra trước thềm nhà, 
cặm cụi giúp mẹ xỏ chỉ luồn kim. Nhớ làm sao 
dáng mẹ ngồi lam lũ, đôi bàn tay sần chai rám 
nắng tỉ mẩn khâu vá áo quần cho đàn con thơ 
sau buổi làm đồng vất vả. Nhớ từng tấm áo, 
chiếc quần lành lặn với những mũi chỉ đường 
kim khéo léo, như gửi trọn vào đó tình mẹ ấm 
áp bao la. Những đường chỉ mẹ khâu đã dệt 
nên khoảng trời ấu thơ êm đềm, đan thành nỗi 
nhớ tựa chiếc cầu bắc qua đưa bước chân tôi 
về lại chốn cũ. Dòng đời âm thầm cuốn theo tất 
cả, khu vườn mùa Hạ ngày xưa đâu còn những 
tiếng rao trưa da diết mất hút giữa ồn ã thanh 
âm của cuộc sống thường nhật. Tóc mẹ lưa thưa 
sợi trắng, bàng bạc nỗi đa đoan của đời người 
trắc trở...

Tôi đứng phía bên này bờ thời gian, lòng 
ước được gặp chuyến đò trôi ngược dòng về lại 
ấu thơ. Dẫu biết rằng, năm tháng hững hờ có 
đợi ai bao giờ...

VĂN HÓA

HOA GIẤY MƠ MÀNG...
Bao cánh hoa theo gió nhẹ rơi
Em nhặt về kết vòng hoa ký ức

Dịu dàng gọi tên những điều bí mật
Mùa Hạ thơm lên đôi má nồng nàn

Hoa thướt tha tựa mảnh giấy mong manh
Thắp lên mùa Hạ những mảng màu cổ tích

Cánh chuồn bay ra từ giấc mơ diệu vợi
Khẽ nghiêng mình nâng giọt nắng trong veo

Đàn sẻ nâu cõng mùa Hạ bay về
Em mơ hồ nhớ làn hương xưa cũ

Mang hoài niệm giấu vào chùm hoa tím
Tường đá xanh rêu kể chuyện tháng năm dài...

Hồn hoa lãng đãng lạc giữa trang thơ
Tà áo phất phơ nhuộm màu hoa đằm thắm

Em ước mình là cánh hoa mỏng mảnh
Bình yên mơ về khoảng trời biếc xanh...

TRẦN THANH THOA
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VĂN HÓA

Với cư dân sông nước, chiếc ghe không 
khác một con người, sống cùng nhịp 
sống của con người. Vậy nên, ghe phải 
có mắt, mắt để giúp ghe đi đúng hướng, 

tránh xa bão tố, mắt để dõi về đất liền nơi có 
những người thân yêu đang chờ đợi. Đôi mắt gắn 
với đời của mỗi chiếc ghe từ khi được hạ thủy tới 
khi nghỉ ngơi mãi mãi trên bờ. Khắp các nẻo sông 
rạch, vươn cả ra biển xa, những chiếc ghe mang 
trên mũi tàu hai con mắt lướt trên đầu sóng, mang 
niềm hy vọng bình an của những người sống đời 
sông nước.

Không phải tự nhiên chủ ghe thích là vẽ mắt. 
Truyền rằng, xưa kia sông biển có rất nhiều loài 
thủy quái chực chờ gây nhiễu hại ghe. Nhằm trừ 

“Đôi mắt”
miền Tây

Bài: Lại Viết Cường

TRONG MỘT DỊP GHÉ CẦN THƠ, THÀNH PHỐ NẰM BÊN 
HỮU NGẠN SÔNG HẬU, UỐN LƯỢN GIỮA MIỀN PHÙ 
SA RỰC RỠ, TÔI NHƯ LẠC VÀO NGÀN VẠN CON KÊNH 
RẠCH CHẰNG CHỊT TRÊN MỘT CHIẾC GHE, PHƯƠNG 
TIỆN ĐÃ TRỞ THÀNH THÂN QUEN VỚI CƯ DÂN SÔNG 
NƯỚC. MỘT ĐIỀU RẤT LẠ VỚI TÔI, MỘT DU KHÁCH TỚI 
TỪ PHƯƠNG XA, ĐÓ LÀ NHỮNG CHIẾC GHE CHẠY KHẮP 
TẬN CÙNG KÊNH RẠCH ẤY ĐỀU CÓ HAI “CON MẮT”. 

khử loài độc hại đó, người xưa trước khi làm 
lễ hạ thủy một chiếc ghe, đều có cử hành lễ 
cúng tế long trọng để khai nhãn, tức là vẽ mắt 
ghe thuyền làm lá bùa hộ mạng. Lễ vật cúng 
điểm nhãn đơn giản, bao gồm hoa và bộ “tam 
sên”: tôm, thịt heo, trứng vịt. Sau khi cúng, 
ghe được “khai nhãn”, mới đủ điều kiện để 
hạ thủy. Vào mỗi ngày rằm, mùng một, chủ 
ghe phải cúng với lễ vật chính là vịt, loài vật 
bơi giỏi, sống trên sông như trên đất liền với 
mong muốn ghe cũng bình yên xuôi ngược 
trên sông nước. Điều chắc chắn rằng vào thời 
xa xưa, người vẽ phải lấy cảm hứng từ đôi 
mắt một sinh vật táo tợn dũng mãnh để trấn 
áp thủy quái. Còn có giả thuyết cho rằng, mắt 
ghe là mắt chim ô, loài đại bàng chuyên ăn cá 
trên biển, khi nào có sóng to gió lớn chúng 
mới xuất hiện. 

Mỗi vùng có truyền thống vẽ mắt ghe 
khác nhau, mắt tròn, mắt dẹt, mắt vẽ sát 
mũi, mắt vẽ cách xa… chỉ cần là người sống 
với nghề, nhìn mắt là biết ngay xuất xứ của 
ghe. Đôi mắt ghe cũng trở thành “thương 
hiệu” của chủ ghe. Đặc biệt lộng lẫy là những 
đôi mắt trên ghe của vùng Cần Thơ, nơi đây 
chuyên đóng các loại ghe lớn, chạy nhanh, 
chở khoẻ và có dáng đẹp. Ghe có mũi nhọn 
dựng cao, sơn màu đỏ tươi, mắt vẽ tròn xoe, 
tròng đen to choán gần hết con mắt, trang trí 
bằng những hoa văn rực rỡ, tạo nên vẻ sống 
động cho ghe khi nhấp nhô trên sóng Cửu 
Long.  

60 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 298 - THÁNG 7/2018




