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Quý độc giả thân mến,

Bạn đang cầm trên tay bản tin Chung NIỀM TIN số 299 với những 
thông tin, hình ảnh hấp dẫn, ấn tượng về hoạt động của các chi 
nhánh Vietcombank trên toàn hệ thống.

Tháng Bảy này mở đầu với hàng loạt tin vui đến với Vietcombank 
của chúng ta. Là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, 
Vietcombank liên tục nhận được những giải thưởng, những vinh 
danh đến từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Bạn hẳn sẽ thêm 
tự hào với những thành tựu mà “gia đình thứ 2” của mình đạt được 
như: Thương hiệu ngân hàng có giá trị nhất tại Việt Nam, Ngân hàng 
tốt nhất Việt Nam năm 2018 do tạp chí Finance Asia bình chọn, đứng 
đầu trong Top 10 NHTM Việt Nam uy tín năm 2018 hay Ngân hàng 
có sản phẩm Mobile Banking sáng tạo hiệu quả nhất năm 2018.

Cũng trong những ngày tháng Bảy nghĩa tình này, nhân kỷ niệm 
71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), tiếp 
nối truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tại khắp 
các chi nhánh Vietcombank đồng loạt diễn ra các hoạt động tri ân, 
thăm hỏi, tặng quà thương - bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia 
đình liệt sỹ, gia đình người có công với Cách mạng. Trong nhiều năm 
qua, Vietcombank đã dành hàng trăm tỷ đồng phụng dưỡng suốt đời 
nhiều Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây nhà tình nghĩa, tri ân các gia đình 
thương binh - liệt sỹ, người có công với cách mạng… trên khắp cả 
nước.

Nhằm tiến tới mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, 
một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực Châu Á, một trong 
300 tập đoàn ngân hàng tài chính hàng đầu thế giới được quản trị 
theo thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020, hệ thống Vietcombank 
không ngừng lớn mạnh về quy mô và ngày càng khẳng định uy tín 
về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Chắc chắn mỗi chúng ta đều rất 
vui mừng và đầy hy vọng khi đọc thông tin như khai trương CN 
Đông Bình Dương, CN Nghi Sơn, CN Phúc Yên và một loạt PGD như 
Bố Trạch (CN Quảng Bình), Hiệp Phước và Bình Hưng (CN Nam Sài 
Gòn)... được đưa vào hoạt động.

Bạn thân mến, song hành với đó là những thông bổ nhiệm nhân 
sự mới, các thông tin ký kết hợp tác tài trợ tín dụng, hoạt động cộng 
đồng ASXH... trên toàn hệ thống như ngày một tiếp thêm sức mạnh 
cho Vietcombank 55 năm của chúng ta vững bước tới tương lai.

Chúc bạn luôn hạnh phúc và thành công!

Ban biên tập
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Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Xuân Phúc - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; 
các đ/c nguyên Lãnh đạo, các đ/c Lãnh đạo 
Đảng, Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước, các đ/c 

là Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi 
trường; Tư pháp; các đ/c lãnh đạo: Ủy ban Tư pháp 
của Quốc hội; Ban Kinh tế; Ban Dân vận Trung 
ương; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài chính; Đại diện Ngân 
hàng Thế giới tại Việt Nam; các đ/c Lãnh đạo Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên; đại diện lãnh 
đạo 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 đầu tư nước ngoài; đại diện lãnh đạo 
các NHTM, các doanh nghiệp lớn cùng 800 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. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc khẳng định, với vai trò, vị trí quan trọng của 
tỉnh Thái Nguyên, Chính phủ coi thành công của 
tỉnh Thái Nguyên là một phần quan trọng của đất 

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018: 

Vietcombank trao 3 tỷ đồng ASXH 
NGÀY 01/7/2018, TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH THÁI 
NGUYÊN, ĐÃ DIỄN RA HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH 
THÁI NGUYÊN NĂM 2018 VỚI CHỦ ĐỀ “THÁI NGUYÊN 
- TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ”. TẠI HỘI 
NGHỊ, VIETCOMBANK ĐÃ TRAO 3 TỶ ĐỒNG ASXH CHO 
TỈNH. 

Phó Tổng  giám đốc Vietcombank Phạm Mạnh Thắng (bên trái) 
trao 3 tỷ đồng ASXH cho đại diện  tỉnh Thái Nguyên

Bài & Ảnh: Đức Nam

nước, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
các nhà đầu tư vào tỉnh. Thủ tướng đề nghị, tỉnh 
Thái Nguyên cần xây dựng chính quyền quản 
lý xã hội tốt, liêm chính phục vụ người dân và 
doanh nghiệp, đây là nền tảng quan trọng nhất 
để xây dựng niềm tin của doanh nghiệp.

Tại Hội nghị này, Thủ tướng giao cho các Bộ, 
Ngành tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện 
về cơ chế, chính sách và một số công trình hạ 
tầng quan trọng cho tỉnh Thái Nguyên trong thu 
hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Các nhà 
đầu tư bảo đảm lời hứa đi đôi với việc làm, cần 
tập trung tổ chức triển khai thực hiện các dự án 
đầu tư, đảm bảo tiến độ cam kết và quy định.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban lãnh đạo 
Vietcombank, đ/c Phạm Mạnh Thắng - Phó 
Tổng Giám đốc đã trao 3 tỷ đồng ASXH cho tỉnh 
Thái Nguyên.
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Huy động vốn đạt 850.649 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017; Dư nợ 
tín dụng đạt 615.928 tỷ đồng, tăng 11% so với 2017; Chất lượng tín 
dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu 1,13%; dự phòng rủi ro đã 
trích 3.000 tỷ đồng. Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.360 tỷ đồng, hoàn 
thành 59% kế hoạch HĐQT giao; Các mảng kinh doanh dịch vụ bám 
sát Đề án thu phí và kế hoạch 2018: Doanh số TTQT - TTTM đạt 36,7 
tỷ USD, tăng 20,1% so cùng kỳ; Giữ vững vị thế dẫn đầu về thị phần 
kinh doanh ngoại tệ; Dịch vụ chuyển tiền kiều hối, dịch vụ thẻ và 
ngân hàng điện tử đều có sự tăng trưởng khả quan. Các tỷ suất sinh 
lời gia tăng mạnh mẽ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 8.017 tỷ 
đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ 2017. Vietcombank tiếp tục có giá 
trị vốn hóa lớn nhất thị trường trong lĩnh vực ngân hàng. 

2018, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã đề 
ra các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo 
triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp thực 
hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018. 
Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của 
Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể 
đảng viên, cán bộ, người lao động toàn hệ thống, 
hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của 
Vietcombank đã đạt được những kết quả rất đáng 
ghi nhận.

các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo 
triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ 
III. Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã chủ 
động lãnh đạo việc chấp hành đường lối, chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo toàn Đảng bộ 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh và 
làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần xây 
dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống 
Vietcombank ngày càng phát triển. 

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 
2018

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến phát biểu của 
đại diện một số Đảng bộ, Chi bộ cơ sở bổ sung 
làm rõ kết quả hoạt động của Đảng bộ, đặc 
biệt là ở cấp cơ sở cũng như các ý kiến về mục 
tiêu, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018 
và nửa nhiệm kỳ còn lại, bao gồm các tham 
luận của Đảng bộ Vietcombank Hồ Chí Minh; 
Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch; Chi bộ 
Vietcombank Hà Thành; Chi bộ Vietcombank 
Hùng Vương.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Phạm Tấn Công - 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã biểu dương 
những kết quả mà Đảng ủy Vietcombank đạt 
được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đ/c Phạm 
Tấn Công đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2018, 
Đảng bộ Vietcombank tiếp tục nâng cao vai trò 
lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, góp phần triển 
khai thực hiện có hiệu quả chương trình công 
tác năm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các 
chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó chú trọng lãnh đạo 
thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 
4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc 
làm cụ thể, thiết thực thông qua việc phát động 
các phong trào thi đua trong các tổ chức Đảng 
trực thuộc. 

Bên cạnh đó, đ/c Phạm Tấn Công đề nghị 
Đảng bộ Viêtcombank cần rà soát những tồn 
tại, hạn chế đã được chỉ ra trong văn kiện Đại 
hội của Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 
2020 và có các giải pháp khắc phục trong 2 năm 
còn lại của nhiệm kỳ, hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã 
đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

TIÊU ĐIỂMTIÊU ĐIỂM

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 2018 – Đảng bộ Vietcombank: 

Chỉ đạo sâu sát, 
quyết liệt, hiệu quả

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Hội nghị

Bài & Ảnh: Phan Đức Nam

DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO SÂU SÁT, QUYẾT LIỆT CỦA 
ĐẢNG ỦY, BAN LÃNH ĐẠO VÀ SỰ NỖ LỰC CỦA TOÀN 
THỂ ĐẢNG VIÊN, CÁN BỘ, NGƯỜI LAO ĐỘNG TOÀN HỆ 
THỐNG VIETCOMBANK, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 
THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA VIETCOMBANK ĐÃ ĐẠT 
ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ RẤT ĐÁNG GHI NHẬN, ĐẶC BIỆT 
LÀ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT ĐẠT 8.017 TỶ 
ĐỒNG, TĂNG 52,6% SO VỚI CÙNG KỲ 2017. 

Triển khai đồng bộ, có trọng tâm các 
giải pháp 

Sáng ngày 28/07/2018, tại Trụ sở chính, 
Đảng bộ Vietcombank đã tổ chức thành công 
Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 
2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2018 và đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 
đại hội Đảng các cấp nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đ/c Vũ 
Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 
trình bày Báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng 
đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 
năm 2018. Theo đó: Trong 6 tháng đầu năm 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe đ/c 
Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT trình bày dự thảo Báo cáo tình hình triển 
khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 
nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chủ tịch Nghiêm Xuân 
Thành đánh giá, giai đoạn 2015 - 2018 đã đánh 
dấu sự chuyển mình, bứt phá đầy ngoạn mục của 
Vietcombank với sự tăng trưởng hết sức ấn tượng 
về quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Dù 
vẫn còn không ít khó khăn, thách thức nhưng Đảng 
ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã quyết liệt đề ra 
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là đối tác chiến lược 
của Vietcombank

Nhóm khách hàng Nhật Bản 

Bài & Ảnh: Đặng Thành

VIETCOMBANK LUÔN XÁC ĐỊNH NHÓM KHÁCH HÀNG 
NHẬT BẢN LÀ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH 
HAI BÊN ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. CÙNG VỚI XU 
THẾ PHÁT TRIỂN CỦA DÒNG VỐN FDI NHẬT BẢN TẠI VIỆT 
NAM, KHÁCH HÀNG NHẬT BẢN HIỆN CŨNG ĐANG LÀ 
MỘT TRONG NHỮNG NHÓM KHÁCH HÀNG CÓ QUY MÔ 
GIAO DỊCH LỚN NHẤT TẠI VIETCOMBANK.

Phó Chủ tịch UBND Tp. Hải Phòng Nguyễn Văn Thành 
(thứ 2 từ trái sang) và Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám 
đốc Vietcombank Eiji Sasaki (thứ 2 từ phải sang) 
cùng lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hải Phòng 
chủ tọa Chương trình

Đó là khẳng định của ông Eiji Sasaki - Ủy viên 
HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
tại Chương trình “Kết nối đầu tư kinh 
doanh Việt Nam – Nhật Bản” năm 2018 do 

Vietcombank phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu 
tư Hải Phòng tổ chức, ngày 19/07/2018, tại Hải 
Phòng. 

Hải Phòng là điểm đến của các FDI 
Nhật Bản

Chương trình được tổ chức nhằm: Kết nối 
đầu tư, kinh doanh giữa nhà đầu tư/doanh 
nghiệp Nhật Bản và Việt Nam trong các lĩnh vực 
sản xuất sản phẩm phụ trợ, cung ứng sản phẩm 
đầu vào, thương mại, bất động sản, dịch vụ 
logistics v.v…; Tiếp nhận và giải đáp những khó 
khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của doanh 
nghiệp FDI Nhật Bản và doanh nghiệp trong 
nước trên địa bàn thành phố; Cung cấp các giải 
pháp tài chính hỗ trợ cho hoạt động đầu tư, 
kinh doanh của doanh nghiệp...

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo 
Tp. Hải Phòng, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, 
Ngành, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Nhật 
Bản tại Hải Phòng (JCCI); đại diện các tổ chức 
JICA; các tổ công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

đại diện lãnh đạo Vietcombank và Vietcombank 
Hải Phòng cùng hơn 100 đại biểu/lãnh đạo các 
doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam đóng trên địa 
bàn thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND Tp. 
Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cho biết, với vị thế 
địa – chính trị rất quan trọng, Hải Phòng có nhiều 
lợi thế trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc 
tế, là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước, là 1 trong 5 địa phương thu hút nguồn 
vốn FDI lớn nhất cả nước. Tại Hải Phòng, FDI Nhật 
Bản hiện đứng thứ đầu về số lượng dự án và đứng 
thứ 2 về tổng vốn đầu tư FDI. Các dự án đầu tư của 
Nhật Bản luôn được đánh giá cao, góp phần nâng 
cao ý thức và chất lượng nguồn nhân lực của thành 
phố. 

Phó Chủ tịch thành phố đánh giá cao sáng kiến 
tổ chức Chương trình, khẳng định sự kiện là mô 
hình thử nghiệm cho các hoạt động sau này các 
lãnh đạo/chủ doanh nghiệp và nhà điều hành Nhật 
Bản và Việt Nam tiếp cận đúng đối tác, khách hàng 
tiềm năng… qua đó, tiết kiệm chi phí, công sức, 
thời gian cho các doanh nghiệp, góp phần mở rộng 
cơ hội đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp.

Nhóm khách hàng Nhật Bản là đối tác 
chiến lược của Vietcombank

Phát biểu tại Chương trình, ông Eiji Sasaki - Ủy 
viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho 
biết: Sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan 
hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật 
Bản đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Hiện nay, 
Nhật Bản đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn 
thứ hai, đối tác thương mại lớn thứ tư và đối tác 
du lịch lớn thứ ba của Việt Nam. Bên cạnh đó, Nhật 

Bản là quốc gia viện trợ phát triển chính thức 
(ODA) lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 
30% tổng cam kết ODA của cộng đồng quốc tế. 
Nhiều dự án của Nhật Bản đã hoàn thành và 
đưa vào khai thác rất hiệu quả, đóng góp lớn 
vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ông Eiji Sasaki bày tỏ, Vietcombank luôn 
xác định nhóm khách hàng Nhật Bản là đối tác 
chiến lược trong quá trình hai bên đồng hành 
và phát triển. Cùng với xu thế phát triển của 
dòng vốn FDI Nhật Bản tại Việt Nam, khách 
hàng Nhật Bản hiện cũng đang là một trong 
những nhóm khách hàng có quy mô giao dịch 
lớn nhất tại Vietcombank, cụ thể: chiếm đến 
25% số lượng khách hàng FDI là doanh nghiệp 
và chiếm đến 40% về huy động vốn từ khách 
hàng FDI. Vietcombank tự hào là ngân hàng 
thương mại đầu tiên thành lập bộ phận Japan 
Desk tại Ban Khách hàng FDI tại Trụ sở chính 
để phục vụ khách hàng Nhật Bản được chuyên 
nghiệp nhất.

Chia sẻ với các doanh nghiệp Nhật Bản, ông 
Sasaki khẳng định: Trải qua 55 năm hoạt động 
và phát triển, mạng lưới của Vietcombank được 
liên tục mở rộng khắp cả nước. Đặc biệt, với 
xuất phát điểm là ngân hàng nhà nước chuyên 
về đối ngoại, Vietcombank có ưu thế về nguồn 
nhân lực có trình độ cao về nghiệp vụ và ngoại 
ngữ, ưu thế về am hiểu quy định luật pháp Việt 
Nam và đang được Chính phủ Việt Nam định 
hướng để trở thành ngân hàng số 1 của quốc 
gia.

Trong khuôn khổ Chương trình, đại diện 
Ban Khách hàng FDI Trụ sở chính Vietcombank 
đã trình bày tham luận về những Giải pháp 
tài chính - phi tài chính tổng thể cung cấp cho 
khách hàng FDI Nhật Bản cũng như những cam 
kết về chất lượng dịch vụ, chính sách hỗ trợ 
nhằm đồng hành cùng quá trình phát triển của 
khách hàng tại Việt Nam. Cũng tại sự kiện, các 
đại biểu đã tham gia phiên thảo luận, gặp gỡ, 
kết nối kinh doanh trực tiếp giữa các doanh 
nghiệp hai nước.

Việc được mời tham gia đồng tổ chức 
Chương trình và được phía Thành phố giới 
thiệu với vai trò là đối tác tài chính ngân hàng 
duy nhất cung cấp các giải pháp tài chính hỗ trợ 
cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh 
nghiệp... cho thấy sự tín nhiệm của Tp. Hải 
Phòng nói chung và cộng đồng doanh nghiệp 
Nhật Bản – Việt Nam tại Hải Phòng nói riêng 
đối với Vietcombank. 

Lãnh đạo Sở KH&ĐT Tp. Hải Phòng, lãnh đạo Vietcombank cùng Tổ công tác Nhật Bản chụp hình 
lưu niệm với đại diện 1 số doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam sau khi kết thúc Chương trình
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Tối 26/07/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí 
Forbes Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh 
50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 
2018. Đây là lần thứ 6 Forbes Việt Nam thực 

hiện danh sách này với mục đích lựa chọn và vinh 
danh những công ty tốt nhất trên thị trường chứng 
khoán. Vietcombank vinh dự được bình chọn 
thuộc nhóm 18 công ty sau 6 năm vẫn giữ được vị 
trí trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất 
của Forbes Việt Nam. 

Tạp chí Forbes Việt Nam đánh giá: Trong hệ 
thống ngân hàng Việt Nam, Vietcombank là ngân 
hàng có chất lượng tài sản tốt nhất với cơ cấu 
thu nhập đa dạng, dẫn đầu thị trường ở nhiều 
mảng sản phẩm dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế của 
Vietcombank đạt 9.091 tỷ đồng, tăng 33%. Xét về 
con số tuyệt đối, lợi nhuận của Vietcombank dẫn 
đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam, trong Top 3 trên 
thị trường chứng khoán. Với triển vọng kinh doanh 
tích cực, cổ phiếu VCB tăng giá gấp đôi kể từ giữa 

năm 2017. Trước khi thị trường điều chỉnh, có 
lúc vốn hóa của Vietcombank vượt mức 10 tỷ 
USD, cao nhất từ trước tới nay.

Danh sách 50 công ty tốt nhất do Forbes 
Việt Nam xếp hạng lựa chọn các công ty có hiệu 
quả kinh doanh tốt nhất thị trường. Theo thống 
kê của Forbes Việt Nam, 50 công ty trong danh 
sách năm nay chiếm giá trị vốn hóa 70,8% vốn 
hóa hai sàn HSX và HNX. Tổng lợi nhuận của các 
công ty trong danh sách đạt 106.949 tỷ đồng, 
tăng 34%.

Phương pháp lựa chọn 50 công ty niêm yết 
tốt nhất của Forbes Việt Nam trải qua nhiều 
bước. Ở vòng sơ loại, để lọt vào danh sách tính 
toán chấm điểm, các công ty phải đáp ứng một 
số điều kiện nhất định như: kinh doanh có lãi 
trong năm tài chính 2017, doanh thu và vốn hóa 
tối thiểu 500 tỷ đồng. Các công ty con có hoạt 

Vietcombank
công ty niêm yết tốt nhất 
Việt Nam 6 năm liên tiếp50 Top

FORBES VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ VIETCOMBANK 
LÀ NGÂN HÀNG CÓ CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN 
TỐT NHẤT TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 
VIỆT NAM.

Đại diện Vietcombank, ông Huỳnh Song Hào – Trưởng Văn phòng đại diện 
khu vực phía Nam (đứng giữa) nhận giải thưởng 

động phụ thuộc vào công ty mẹ không được 
xem xét nếu công ty mẹ đã được tính toán. Các 
công ty trải qua vòng sơ loại sẽ được tính toán 
chấm điểm định lượng trên các tiêu chí: tỷ lệ 
tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ 
ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2013 
- 2017. Bước kế tiếp, Forbes Việt Nam điều tra 
định tính để đánh giá mức phát triển bền vững 
của doanh nghiệp: vị thế của công ty trong 
ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản 
trị doanh nghiệp, triển vọng ngành… để lọc ra 
danh sách.   

Đại diện 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2018 cùng đại diện Tạp chí 
Forbes Việt Nam chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất” (Best 
Bank) được Finance Asia tổ chức nhằm 
vinh danh các ngân hàng tiêu biểu tại mỗi 
quốc gia. Các ngân hàng được lựa chọn 

thông qua hồ sơ tranh giải gồm các yếu tố:  
Chiến lược kinh doanh hiệu quả, nổi bật; Mô 
hình quản trị, hoạt động chuyên nghiệp với việc 
tập trung hướng đến phục vụ khách hàng theo 
tiêu chuẩn quốc tế và thích ứng tốt với các biến 

động của thị trường và nhu cầu khách hàng; 
Tốc độ tăng trưởng, hiệu quả hoạt động cao và 
được duy trì liên tục qua nhiều năm; Hoạt động 
với tốc độ, khả năng sinh lời cao nhưng vẫn bảo 
đảm các chỉ số an toàn và quản trị rủi ro hiệu 
quả; Các sản phẩm và dịch vụ chuyên biệt với 
chất lượng cao và Phát triển mạng lưới, liên kết 
kinh doanh rộng khắp, nhanh chóng và tăng 
trưởng mạnh mẽ về số lượng khách hàng sử 
dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Vietcombank hiện là ngân hàng được đánh 
giá có chất lượng tài sản tốt nhất, khả năng sinh 
lời cao nhất trong nhóm các ngân hàng trên thị 
trường Việt Nam. Năm 2017, Vietcombank đã 
ghi dấu ấn mạnh mẽ khi xuất sắc vượt lên dẫn 
đầu hệ thống và trở thành ngân hàng đầu tiên 
tại Việt Nam có quy mô lợi nhuận đạt mốc 5 
con số với mức 11.341 tỷ đồng lợi nhuận trước 
thuế. Nợ xấu của Vietcombank cũng giảm chỉ 
còn 1,1%, thấp nhất trong số các tổ chức tín 
dụng lớn. Vietcombank đặt mục tiêu đến năm 
2020 trở thành Ngân hàng số 1 Việt Nam, một 
trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực, một 
trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn 
nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ 
quốc tế tốt nhất.

VIETCOMBANK NHẬN GIẢI THƯỞNG 

NGÂN HÀNG TỐT NHẤT 
VIỆT NAM NĂM 2018 

VỪA QUA, TẠI HỒNG KÔNG (TRUNG QUỐC), TẠP CHÍ 
FINANCE ASIA ĐÃ TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG 
VINH DANH CÁC NGÂN HÀNG TỐT NHẤT NĂM 2018. 
VIETCOMBANK VINH DỰ TIẾP TỤC ĐƯỢC FINANCE 
ASIA BÌNH CHỌN VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG “NGÂN HÀNG 
TỐT NHẤT VIỆT NAM” NĂM 2018. ĐÂY LÀ NĂM THỨ 2 
LIÊN TIẾP VIETCOMBANK NHẬN GIẢI THƯỞNG NÀY TỪ 
FINANCE ASIA. Tạp chí Finance Asia là một trong những tờ 

báo uy tín hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương 
trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Fiance 
Asia tập trung vào các chủ đề như đầu tư, hợp 
tác chiến lược, tài chính, thị trường vốn với 
đối tượng độc giả chủ yếu là Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, Tổng Giám đốc và Giám đốc tài chính 
của các công ty/ tập đoàn cùng các chuyên gia 
tài chính, nhà đầu tư và lãnh đạo các cơ quan 
chính phủ tại các quốc gia phát triển cũng như 
thị trường tài chính châu Á.

Lễ trao giải Ngân hàng tốt nhất năm 2018 do tạp chí Finance Asia đã tổ chức

Đại diện Vietcombank, ông Nghiêm Phú Quốc – Phó Giám đốc Công ty Vinafico Hồng Kông nhận 
giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2018 của tạp chí Finance Asia

Bài & Ảnh: Lê hưng

Bài & Ảnh: bùi thuý hằng
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Ngày 12/7/2018, Vietcombank đã vinh dự được tạp chí 
Asian Banking & Finance (ABF) - tạp chí uy tín về lĩnh 
vực tài chính trong khu vực châu Á trao giải thưởng 

quốc tế “Ngân hàng có sản phẩm Mobile Banking sáng 
tạo hiệu quả nhất năm 2018 - Mobile Banking Initiative 
of the Year”. Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ sự kiện 
“Vinh danh ngân hàng và tổ chức tài chính tốt nhất khu 
vực” do ABF tổ chức tại Singapore. 

Để tìm được ứng viên xuất sắc cho giải thưởng trên, 
Ban Giám khảo của chương trình gồm nhiều chuyên gia 
tài chính - ngân hàng uy tín trong khu vực châu Á đã lựa 
chọn trong rất nhiều hồ sơ tham dự với các tiêu chí: Tính 
sáng tạo và đổi mới của sản phẩm dịch vụ; Tính hiệu quả 
và tác động của sản phẩm dịch vụ đến hoạt động chung 
của ngân hàng; Khả năng đổi mới và cải tiến sản phẩm 
dịch vụ trong tương lai…

Với nỗ lực và kết quả đạt được như trên, Vietcombank 
tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng dẫn đầu thị trường 
Việt Nam trong việc đổi mới, phát triển dịch vụ ngân hàng 
di động, bắt kịp xu hướng công nghệ hiện đại và ngày 
càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 

Bài: Phòng dịch vụ NHĐT 

Ngày 25/07/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Vietnam CEO 
Summit 2018 với chủ đề “Kỷ nguyên Kinh tế trí tuệ nhân 
tạo: Bài học từ các điển cứu Harvard và tinh hoa thế giới” do 

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) 
phối hợp cùng Báo VietnamNet tổ chức. Trong khuôn khổ Hội 
nghị, Vietnam Report đã tổ chức lễ vinh danh Top 10 Ngân 
hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2018. Vietcombank là 
ngân hàng đứng đầu trong Top 10 ngân hàng uy tín năm nay.

Đây là hoạt động thường niên do Vietnam Report nghiên 
cứu và công bố từ năm 2012. Uy tín của các ngân hàng được 
đánh giá dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực và hiệu quả tài 
chính thể hiện trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất; 
Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media 
Coding; Điều tra khảo sát về mức độ nhận biết và sự hài lòng 
của khách hàng với các sản phẩm/ dịch vụ của ngân hàng, khảo 
sát nhóm chuyên gia tài chính về vị thế và uy tín của các ngân 
hàng trong ngành và điều tra khảo sát về tình hình của các 
ngân hàng được thực hiện trong tháng 5/2018 về quy mô vốn, 
tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động 
trong năm...

Bài: Đức Nam

Ngày 11/07/2018, tại Hà Nội, Ngân 
hàng Bank of New York Mellon đã 
trao tặng Vietcombank Giải thưởng 

Chất lượng Thanh toán Quốc tế Xuất 
sắc cho năm 2017 (STP Award 2017) 
với tỷ lệ điện đạt chuẩn xử lý tự động 
cao (98%), tỷ lệ phát sinh tra soát thấp. 
Vietcombank đã được Bank of New York 
Mellon – một trong các ngân hàng cung 
cấp dịch vụ thanh toán bù trừ đồng USD 
lớn nhất thế giới – ghi nhận và trao giải 
thưởng này trong nhiều năm liên tiếp.

Tỷ lệ điện đạt chuẩn và tỷ lệ phát 

Ngày 30/07/2018, Tạp chí Forbes Việt Nam công 
bố danh sách 40 thương hiệu công ty có giá trị 
nhất, với tổng giá trị của 40 thương hiệu hơn 8,1 

tỷ USD, tăng hơn 30% so với danh sách công bố năm 
2017. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Vietcombank giữ vị 
trí là thương hiệu ngân hàng có giá trị nhất trong 
danh sách bình chọn.

ngân hàng có giá trị nhất tại Việt Nam 
Danh sách này được thực hiện theo phương 

pháp đánh giá của Forbes, tính toán vai trò đóng 
góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh 
của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị nhất 
là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các 
ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo. Sau 
khi lập danh sách sơ bộ hơn 80 doanh nghiệp có 
thương hiệu, Forbes Việt Nam tính toán thu nhập 
trước thuế và lãi vay, sau đó xác định giá trị đóng 
góp của tài sản vô hình. Việc thu thập số liệu của 
các doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính của các 
công ty và dữ liệu trên thị trường chứng khoán. 

Thu nhập thương hiệu mang lại cho doanh 
nghiệp được xác định từ giá trị đóng góp của tài sản 
vô hình sau khi đã áp thuế thu nhập doanh nghiệp 
và phân bổ tùy theo mức độ đóng góp của thương 
hiệu trong từng ngành. Giá trị thương hiệu chung 
cuộc được xác định dựa trên chỉ số P/E (hệ số giữa 
giá thị trường và thu nhập ròng trên mỗi cổ phần mà 
thương hiệu mang lại) trung bình ngành. 

Bài: Lê Trí Dũng

10 doanh nghiệp dẫn đầu trong danh sách 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 
2018 do Forbes Việt Nam công bố

Vietcombank đứng đầu trong Top 10 NHTM 
Việt Nam uy tín năm 2018

Vietcombank - Ngân hàng có sản phẩm 
Mobile Banking sáng tạo hiệu quả 
nhất năm 2018

Ông Phạm Mạnh Thắng 
– Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank (giữa) nhận 
giải thưởng Top 10 Ngân 
hàng thương mại Việt Nam 
uy tín năm 2018

Đại diện Vietcombank, 
bà Vũ Thị Bích Thu – Trưởng Văn 
phòng đại diện Vietcombank tại 
Singapore nhận Giải thưởng “Ngân 
hàng có sản phẩm Mobile Banking 
sáng tạo hiệu quả nhất năm 2018” 
do tạp chí Asian Banking & Finance 
trao tặng

sinh tra soát là những tiêu chí quan 
trọng để đánh giá chất lượng xử lý 
điện thanh toán tự động của các ngân 
hàng. Với tỷ lệ điện đạt chuẩn cao, tỷ 
lệ phát sinh tra soát thấp, khách hàng 
của Vietcombank có thể hoàn toàn yên 
tâm là các giao dịch thanh toán quốc 
tế qua hệ thống Vietcombank sẽ được 
phục vụ một cách nhanh chóng, chính 
xác, đồng thời tiết kiệm được thời gian, 
chi phí và giảm thiểu rủi ro. Giải thưởng 
STP Award 2017 của Bank of New York 
Mellon một lần nữa khẳng định đánh 

Vietcombank nhận Giải thưởng Chất lượng Thanh toán Quốc tế Xuất sắc 
cho năm 2017 của Bank of New York Mellon

giá cao của các ngân hàng đối tác trên 
toàn cầu dành cho chất lượng dịch vụ 
xuất sắc của Vietcombank, đặc biệt là 
trong mảng thanh toán.

Bài: TTTT

Vietcombank tiếp tục là thương hiệu
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc 
hội,, các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Bí 
thư T.Ư Đảng; các đ/c Ủy viên BCH Trung 

ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung 
ương, lãnh đạo nhiều tỉnh thành trong cả nước; 
lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, 
Anh hùng LLVT Nhân dân, các cựu TNXP, dân công 
hỏa tuyến từng sống, chiến đấu tại chiến trường 
Đồng Lộc, thân nhân các gia đình liệt sỹ, thương 
binh cùng đông đảo người dân tại địa phương.

Về phía Ngành ngân hàng đại diện có Lãnh đạo 
NHNN Việt Nam, lãnh đạo NHNN tỉnh Hà Tĩnh và 
đại diện lãnh đạo NHTM, đại diện Ban Lãnh đạo 
Vietcombank cùng Giám đốc các chi nhánh Hà 
Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và lãnh đạo các Phòng/
Ban tại TSC.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chiến thắng Đồng 
Lộc là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, 
ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam 
được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử... Chúng 
ta phải luôn ghi nhớ rằng, cha ông ta, các thế hệ đi 
trước đều phải hy sinh bao xương máu trên mỗi 
tấc giang sơn mới giữ được độc lập, tự do của Tổ 
quốc”.

Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các 
Bộ, ngành và địa phương, các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng chung 
tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần 
cho các gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, 
cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và 
người có công với cách mạng.

Nhân sự kiện này, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc cùng Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình 
Sơn đã trao 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ 
gia đình có công với cách mạng, gia đình gặp 
hoàn cảnh khó khăn. 18 sổ tiết kiệm của Ban tổ 
chức cũng đã được trao cho thân nhân 10 nữ 
liệt sỹ, các Anh hùng, thân nhân các Anh hùng 
chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, Ban 
Lãnh đạo Vietcombank đã tham gia đoàn của 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ dâng 
hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, tưởng 
nhớ 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong đã 
hy sinh tại tuyến lửa Ngã ba Đồng Lộc. Trong 
nhiều năm qua, với truyền thống “Uống nước 
nhớ nguồn”, Vietcombank đã dành hàng trăm 
tỷ đồng phụng dưỡng suốt đời nhiều Mẹ Việt 
Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa, tri ân các gia 
đình thương binh liệt sỹ, người có công với cách 
mạng…

Vietcombank cũng đã tổ chức nhiều chuyến 
về nguồn giáo dục cho Đảng viên, CBNV về 
truyền thống của dân tộc qua các chuyến đi 
thăm những địa danh lịch sử gắn liền với những 
chiến thắng anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Vietcombank cùng cả nước tri ân 
các anh hùng liệt sỹ tại Lễ kỷ niệm 
“50 năm Chiến thắng Đồng Lộc”

Mốc son tự hào 
trong lịch sử 
dân tộc Bài & Ảnh: LÊ HỒNG QUANG

Vietcombank kỷ niệm 
71 năm Ngày Thương 
binh, Liệt sỹ: 

UỐNG NƯỚC 
NHỚ NGUỒN
NHÂN KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY 
THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ (27/7/1947 - 
27/7/2018), TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG 
ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA, UỐNG NƯỚC 
NHỚ NGUỒN, NHỮNG NGÀY THÁNG 
BẢY LỊCH SỬ NÀY, TẠI KHẮP CÁC CHI 
NHÁNH VIETCOMBANK ĐỒNG LOẠT 
DIỄN RA CÁC HOẠT ĐỘNG TRI ÂN, 
THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CÁC THƯƠNG - 
BỆNH BINH, MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, 
GIA ĐÌNH LIỆT SỸ, GIA ĐÌNH NGƯỜI 
CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG. TRONG 
NHIỀU NĂM QUA, VIETCOMBANK 
ĐÃ DÀNH HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG 
PHỤNG DƯỠNG SUỐT ĐỜI NHIỀU 
MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, XÂY NHÀ 
TÌNH NGHĨA, TRI ÂN CÁC GIA ĐÌNH 
THƯƠNG BINH LIỆT SỸ, NGƯỜI CÓ 
CÔNG VỚI CÁCH MẠNG… TRÊN KHẮP 
CẢ NƯỚC.
PHÓNG VIÊN BẢN TIN CHUNG NIỀM 
TIN GHI LẠI MỘT SỐ THÔNG TIN, HÌNH 
ẢNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRI ÂN Ý 
NGHĨA NÀY, XIN GIỚI THIỆU CÙNG 
ĐỘC GIẢ.

TỐI 21/7/2018, TẠI KHU DI TÍCH NGÃ BA ĐỒNG LỘC, 
XÃ ĐỒNG LỘC, HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH, UBND 
TỈNH HÀ TĨNH, TW ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐÃ LONG 
TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM “50 NĂM CHIẾN THẮNG 
ĐỒNG LỘC” (24/7/1968 - 24/7/2018). 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm 
Xuân Thành hỏi thăm sức khỏe Bà Mẹ Việt Nam anh hùng đã hơn 90 tuổi

Ban Lãnh đạo Vietcombank dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và 
10 nữ liệt sỹ tại ngã ba Đồng Lộc
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NỔI BẬT

Bài & Ảnh: Lê Trí Dũng

Tại buổi gặp mặt, nghe đại diện lãnh đạo 
các huyện, thị xã báo cáo về tình hình kinh 
tế - xã hội và thực hiện chính sách người 
có công trên địa bàn, Phó Chủ tịch nước 

Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương, đánh giá 
cao những kết quả mà các địa phương đã đạt 
được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước 
cũng bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ, đảng 
viên các địa phương tiếp tục phát huy truyền 

thống đoàn kết và nỗ lực hơn nữa để xây dựng 
địa phương phát triển bền vững, không ngừng 
chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, chăm lo 
tốt hơn nữa đời sống cho những người có công.

Thăm huyện Quế Sơn, mảnh đất anh hùng 
với những người con kiên trung, Đoàn công tác 
cảm phục và tự hào ghi nhận những hy sinh to 
lớn của người dân nơi đây cho sự nghiệp cách 
mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 
Huyện có hơn 90.000 dân thì đã có hơn 41.000 
đối tượng là người có công với cách mạng, 
trong đó có 1.745 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 
7.064 liệt sĩ; 4.744 thương, bệnh binh... Chia sẻ 
với người dân nơi đây, trong nhiều năm qua, 
Vietcombank đã luôn quan tâm thực hiện tốt 
công tác đền ơn đáp nghĩa. Ngay từ năm 1995, 
Vietcombank đã nhận phụng dưỡng suốt đời 
gần 100 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Quế 
Sơn và thị xã Điện Bàn.

Cũng nhân dịp này, được sự đồng ý của Phó 
Chủ tịch nước, ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn thay mặt Ban 
Lãnh đạo Vietcombank đã trao tặng 10 căn nhà 
tình nghĩa trị giá 500 triệu đồng tri ân các gia 
đình chính sách, người có công với cách mạng 
tại huyện Quế Sơn, đồng thời tặng 100 triệu 
đồng học bổng cho các em học sinh có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam.

Vietcombank tham gia 
công tác Đền ơn đáp nghĩa
tại Quảng Nam
KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7, 
NHÂN CHUYẾN CÔNG TÁC TẠI TỈNH QUẢNG NAM, PHÓ 
CHỦ TỊCH NƯỚC ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH CÙNG QUỸ 
BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM VÀ VIETCOMBANK ĐÃ THĂM 
HỎI, TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH CÓ CÔNG VỚI CÁCH 
MẠNG, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ MỘT SỐ HỌC SINH CÓ 
HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TẠI HUYỆN QUẾ SƠN, 
HUYỆN DUY XUYÊN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN. 

Ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank (hàng đầu bên trái) trao biển tượng trưng số tiền 100 triệu 

đồng của Vietcombank tặng các hộ gia đình chính sách và học sinh 
nghèo vượt khó huyện Quế Sơn và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Vietcombank 55 năm xây dựng và trưởng 
thành, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, 
trách nhiệm đối với cộng đồng, với xã hội là nét 
đẹp của văn hóa truyền thống mà mọi cán bộ, 
người lao động các thế hệ Vietcombank luôn 
trân trọng giữ gìn và phát huy.

Hoạt động ASXH nhiều ý nghĩa của công đoàn Trụ Sở chính 
Vietcombank

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh 
- Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018), thực 
hiện nghĩa cử uống nước nhớ nguồn, sáng 
ngày 27/7/2018, Đoàn công tác công đoàn 

Trụ Sở chính Vietcombank và Đoàn thanh niên 
Vietcombank Quảng Trị đã tới thăm, động viên và 
tặng quà các gia đình có công với cách mạng, các 
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị - địa phương được biết đến là 
một giới tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc Việt 
Nam và cũng là chiến trường ác liệt nhất trong 
suốt hơn 20 năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước 
(1954 – 1975).

Tham gia đoàn công tác có đại diện Lãnh đạo 
Công đoàn Trụ Sở chính, đại diện các tổ chức Đoàn 
thanh niên và chi nhánh Quảng Trị, đại diện Lãnh 
đạo huyện Triệu Phong, lãnh đạo xã Triệu Phước 
(huyện Triệu Phong), thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh 
Linh)... và các tổ chức đoàn thể địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã thăm 
và tặng 30 suất quà gồm tiền và hiện vật trị giá hơn 
100 triệu đồng để giúp đỡ và hỗ trợ các gia đình có 
công với cách mạng, các gia đình là nạn nhân chất 

độc màu da cam và các gia đình có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn tại các huyện Hải Lăng, Cam 
Lộ, Triệu Phong, Đông Hà, Vĩnh Linh của tỉnh 
Quảng Trị.

Phát biểu tại lễ trao quà cho các gia đình tại 
thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh), bà Trần Hồng 
Nhung - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn 
Trụ Sở chính đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối 
với các gia đình có công với cách mạng, chia sẻ 
những khó khăn, mất mát đối với đại diện các 
hộ gia đình có mặt tại buổi trao tặng.

Chiều cùng ngày, đoàn cũng đã đến dâng 
hương tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang 
Trường Sơn và đài tưởng niệm Bến Tắt, thắp 
hương tưởng nhớ các liệt sỹ với tấm lòng tri ân 
sâu sắc.

Thông qua chuyến đi này, Công đoàn Trụ 
Sở chính muốn chung tay sẻ chia, giúp đỡ phần 
nào các gia đình có công với cách mạng, các gia 
đình là nạn nhân chất độc màu da cam, các gia 
đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hi vọng 
những hoạt động nghĩa tình này sẽ ngày một 
lan toả mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng.

Đoàn tặng quà cho đại diện gia đình nạn nhân chất độc màu da cam tại Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị

Đoàn tới thăm và tặng quà gia đình Ông Nguyễn Văn 
Đen, thương binh đoàn 559, chiến đấu tại chiến trường 
Quảng Trị, bị khuyết tật và nhiễm chất độc màu da cam

Đoàn đến thăm và tặng quà cho gia đình cháu Bùi Lê 
Như Ý có mẹ và bác là nạn nhân chất độc màu da cam tại 

huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) 
trao biển tượng trưng số tiền 500 triệu đồng của Vietcombank hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình 

nghĩa tặng các hộ gia đình chính sách, người có công tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam trước 
sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo địa phương

tại Quảng Trị
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Thực hiện chương trình hoạt động Đoàn và 
phong trào thanh niên năm 2018, nhận lời 
mời của UBND phường Vạn Phúc, quận Hà 
Đông, ngày 12/7/2018, đại diện Vietcombank 

Tây Hà Nội, Bí thư Đoàn thanh niên đã tham 
dự buổi Triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày 
Thương binh liệt sỹ năm 2018.

Ban Triển khai đã thống nhất chương trình 
trong tháng gồm các hoạt động: khám sức khỏe cho 
285 đối tượng chính sách; dọn dẹp, tỉa cây các phần 
mộ liệt sỹ; họp mặt tặng quà cho 311 đối tượng 
chính sách; tổ chức lễ Thắp nến tri ân và dâng 
hương ở nghĩa trang liệt sỹ. Đoàn cơ sở chi nhánh 
Vietcombank Tây Hà Nội vinh dự được cùng phối 
hợp, tham gia tổ chức các hoạt động này cùng BCH 
Đoàn phường.

Tại buổi triển khai, thừa ủy quyền Lãnh đạo chi 
nhánh, đại diện Đoàn cơ sở Vietcombank Tây Hà 
Nội cũng đã trao ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của 
phường, góp phần thực hiện các công việc xây, sửa 
nhà cho người có công trong kế hoạch năm 2018 
của UBND phường.

 Bài & Ảnh: Lê Văn Quyết

NỔI BẬT

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 
(27/7/1947 - 27/7/1918), Vietcombank Bình 
Dương đã tổ chức chuyến đi thăm, tặng quà các 
Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), các gia đình Liệt 

sỹ có công với cách mạng tại địa bàn các huyện, thị xã 
trên địa bàn tỉnh. 

Đoàn đã đến thăm các gia đình: Mẹ VNAH Trương 
Thị Nhành (phường Tân Định, thị xã Bến Cát), Mẹ VNAH 
Nguyễn Thị Nghiêm (xã An Tây, thị xã Bến Cát) và chị Võ 
Thị Cẩn là con gia đình Liệt sỹ, (xã Tân Mỹ, huyện Bắc 
Tân Uyên). Đây là các gia đình có công với cách mạng mà 
Vietcombank Bình Dương đã nhận phụng dưỡng, chăm 
sóc. Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng mỗi gia đình 3 triệu 
đồng (là số tiền hỗ trợ hằng quý) cùng phần quà trị giá 
500.000 đồng.

Hoạt động ASXH ý nghĩa này nhằm nâng cao nhận 
thức của CBNV về truyền thống uống nước nhớ nguồn, 
tri ân những người đã hy sinh vì nền độc lập của đất 
nước, góp phần cùng địa phương chăm lo cuộc sống cho 
các gia đình có công với cách mạng. 

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

Kỷ niệm 71 năm ngày Thương 
binh liệt sỹ - Đoàn Cơ sở 
Vietcombank Tây Hà Nội 

Bí thư Đoàn cơ sở Vietcombank Tây Hà Nội trao quà ủng hộ 
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Vietcombank Bình Dương tặng 
quà nhân Ngày Thương binh 
Liệt sĩ 27/7

Bà Đặng Thị Hương, Phó Giám đốc Vietcombank Bình Dương cùng đoàn tặng 
quà cho Mẹ VNAH Trương Thị Nhành tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương nhân kỷ niệm ngày 27/7/2018

Tiếp nối các hoạt động ý 
nghĩa hướng về các chiến sỹ 
Trường Sa và Nhà giàn DK1, 
ngày 20/7/2018, tại Trụ sở 

Chi nhánh Sở giao dịch, được sự 
nhất trí của đ/c Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank, đ/c Hồ Văn Tuấn - UV 
BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank 
Sở giao dịch, thành viên đoàn 
Vietcombank tham gia Đoàn công 
tác số 13 đi thăm quân, dân huyện 
đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 
(từ ngày 03-11/5/2018) đã trao 
tặng gia đình đ/c Trung tá Nguyễn 
Xuân Hà - Chỉ huy trưởng Nhà giàn 
DK1/15 (bãi Phúc Nguyên) món quà 
15 triệu đồng từ sự ủng hộ đóng góp 
của CBNV Chi nhánh Sở giao dịch 
(10 triệu đồng) và CBNV Chi nhánh 
Kon Tum (5 triệu đồng) để hỗ trợ, 
giảm bớt một phần những khó khăn 
mà gia đình đ/c Hà đang trải qua. 

Đ/c Nguyễn Xuân Hà đã có 24 

năm liên tục công hiến và công tác 
tại các Nhà giàn trên thềm lục địa 
thuộc vùng đặc quyền kinh tế ở phía 
Nam của Tổ quốc. Cách đây 8 năm, 
con trai của đ/c đột ngột phát bệnh 
nên việc chạy chữa kéo dài khiến 
kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. 
Sau nhiều năm chữa trị, hiện các 
bác sĩ đang nghi ngờ việc phát bệnh 
đột ngột của con đ/c Hà có di chứng 
từ chất độc hóa học bị nhiễm trong 
chiến tranh của ông nội. Bố đẻ đ/c 
Hà trước đây là chiến sỹ thuộc binh 
chủng thông tin tham gia chiến đấu 
tại chiến trường Lào và Quảng Trị, 
đã được công nhận hưởng chế độ 
dành cho người nhiễm chất độc màu 
da cam trước khi mất năm 2009.

Mặc dù phải chịu nhiều thiệt 
thòi và đối diện trước những khó 
khăn của cuộc sống riêng nhưng 
những cán bộ chiến sỹ Trường Sa và 
Nhà giàn DK1 như đ/c Hà vẫn khắc 
phục mọi khó khăn, bất chấp mọi 

Vietcombank tặng quà cho gia đình cán bộ 
chiến sỹ Nhà giàn DK1 Bài & Ảnh: Hữu Kiên - Hồng Quang

hoàn cảnh khắc nghiệt nơi đầu sóng 
ngọn gió để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ 
quốc. Đó  là một trong số rất nhiều 
những tấm gương hy sinh thầm 
lặng cho sự bình yên của đất liền mà 
các thành viên đoàn công tác số 13 
và đoàn công tác Vietcombank đã 
cảm nhận được trong chuyển thăm 
ít ngày nhưng hết sức ý nghĩa nơi 
phên dậu trên biển của Tổ quốc.

Việc trao tặng 03 chiếc xuồng 
CQ trị giá 10,5 tỷ đồng cho cán bộ 
chiến sỹ hải quân nhân chuyến thăm 
và món quà nhỏ mà đại diện là Chi 
nhánh Sở giao dịch và Kon Tum vừa 
trao tặng cho gia đình cán bộ chiến 
sĩ nhân tháng 7 nghĩa tình cho thấy 
Vietcombank luôn dõi theo và có 
đóng góp thiết thực, ý nghĩa, kịp 
thời vào công cuộc chung bảo vệ 
biển đảo của Tổ quốc thân yêu.

Đồng chí Hồ Văn Tuấn - Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch (bên trái) trao quà tặng của Vietcombank 
cho đồng chí Trung tá Nguyễn Xuân Hà

Ban Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch động viên và 
chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Xuân Hà
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Ngày 25/07/2018, Vietcombank Hà Nam đã tham 
dự buổi gặp mặt thăm hỏi, tặng quà tới các thương 
bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng huyện Duy 
Tiên và Trung tâm Điều dưỡng huyện Kim Bảng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Chi nhánh đã 
trao tặng 65 suất quà cho các nạn nhân chất độc màu da 
cam, Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân gia đình liệt 
sỹ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Phủ Lý 
và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Đây là hoạt động đền ơn đáp nghĩa thường niên, thể 
hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của CBNV Vietcombank Hà 
Nam đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu 
đấu tranh để giải phóng dân tộc. Hoạt động uống nước 
nhớ nguồn cũng thôi thúc các thế hệ trẻ không ngừng cố 
gắng học tập, rèn luyện, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp 
bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Vietcombank Hưng Yên 

Vietcombank Hà Nam

Ngày 26/07/2018, Đoàn thanh niên Vietcombank 
Hưng Yên đã phối hợp với đoàn khối doanh 
nghiệp tỉnh tổ chức buổi lễ trao tặng 20 suất quà 
với tổng giá trị 10 triệu đồng nhằm tri ân các gia 

đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có 
công với cách mạng.

Buổi chiều cùng ngày, Công đoàn cơ sở Vietcombank 
Hưng Yên đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam 
Anh hùng Nguyễn Thị Son. Tại nhà mẹ, đ/c Nguyễn 
Minh Nguyệt - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank Hưng Yên đã thay mặt cho CBNV Chi 
nhánh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to 
lớn của Mẹ và gia đình, chúc Mẹ sống vui, sống khỏe, 
tiếp tục giáo dục lớp trẻ phát huy truyền thống cách 
mạng, xây dựng quê hương.

Vietcombank Hoàng Mai

Chiều ngày 23/07/2018, Đoàn thanh niên 
Vietcombank Hoàng Mai đã tham dự Hội nghị 
trao tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính 
sách tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội. Đây là hoạt động do Đảng ủy - HĐND - 
UB.MTTQ phường Vĩnh Tuy tổ chức để tri ân đến 
các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt 
sỹ, gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 71 
năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Nhân dịp này, Chi đoàn cơ sở Vietcombank 
Hoàng Mai đã thăm hỏi và tặng 10 phần quà nhỏ 
đến các gia đình chính sách trên địa bàn phường 
Vĩnh Tuy với số tiền 10 triệu đồng. Đây là hành 
động ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng các cấp 
chính quyền địa phương tri ân những gia đình có 
công với cách mạng, tô thắm thêm truyền thống đạo 
lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cao đẹp 
của dân tộc.

Bài & Ảnh: Namphong

Ông Nguyễn Quang 
Hưng – Giám đốc 
Vietcombank Hà Nam 
(đứng bên trái ) trao 
tặng quà cho Thương 
bệnh binh tại Trung 
tâm Điều dưỡng 
thương binh Duy Tiên

NỔI BẬT

Chương trình là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa 
to lớn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng 
biết ơn của thế hệ trẻ tới gia đình chính sách và người 
có công với đất nước, mong muốn góp phần xoa dịu 
nỗi đau chiến tranh, chăm lo, động viên thăm hỏi các 
thương bệnh binh và gia đình liệt sỹ.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang 

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt 
sỹ, ngày 14/07/2018, Chi đoàn thanh niên 
Vietcombank Quảng Bình đã tổ chức Lễ Bàn giao 
nhà tình nghĩa cho bà Ngô Thị Chít tại thôn Phong 

Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Bà Chít sống một mình, thuộc diện hộ nghèo, là vợ 

liệt sỹ, từng nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hoàn 
cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, bản thân bà già yếu 
ốm đau thường xuyên, nhà cửa xuống cấp không có điều 
kiện tu sửa. Để có được nguồn kinh phí 50 triệu xây 
nhà tình nghĩa cho bà Chít, BCH Chi đoàn Vietcombank 
Quảng Bình đã vận động các Đoàn viên thanh niên 
đóng góp và nhận được sự hỗ trợ của Công đoàn và 
Vietcombank Quảng Bình. 

Tại buổi lễ, bà Ngô Thị Chít đã cảm ơn Đoàn thanh 
niên Vietcombank Quảng Bình, đồng thời cảm ơn sự 
quan tâm giúp đỡ của Ban giám đốc, Ban chấp hành 

Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa – Đoàn Thanh niên Vietcombank Quảng Bình

Đoàn viên Vietcombank Quảng Bình và các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 
gia đình bà Ngô Thị Chít

Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 
(27/7/1947 - 27/7/2018), sáng ngày 20/7/2018, 
tại xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào, 
Vietcombank Hưng Yên phối hợp với UBND huyện 

Mỹ Hào tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Nhà tình 
nghĩa cho gia đình ông Đỗ Khắc Mạo.

Hộ gia đình ông Mạo là hộ nghèo có hoàn cảnh khó 

Vietcombank Hưng Yên hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 
gia đình hộ nghèo

khăn, bản thân ông Mạo bệnh tật, ốm yếu, vợ mất sớm, 
một mình ông hiện nuôi 3 người con bị bệnh tâm thần, 
gia đình đang sống trong một căn nhà đã xuống cấp 
trầm trọng. Với sự thấu hiểu và cảm thông, Vietcombank 
Hưng Yên đã hỗ trợ 75 triệu đồng xây dựng nhà tình 
nghĩa cho gia đình ông. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi 
nhà được hoàn thiện với diện tích khoảng 60m2, thiết kế 
hiện đại, hợp lý, đầy đủ công năng sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Minh Nguyệt - Phó 
Giám đốc chi nhánh tin tưởng gia đình ông Mạo sẽ có 
động lực để yên tâm lao động sản xuất, sớm ổn định 
cuộc sống. Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn 
Đại Thắng - Phó Bí thư thường trực huyện Mỹ Hào bày 
tỏ lời cảm ơn chân thành tới CBNV Vietcombank về 
nghĩa cử cao đẹp này. Đại diện Huyện ủy Mỹ Hào cũng 
cho biết, 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.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

Công đoàn Vietcombank Quảng Bình và toàn thể CBNV 
Vietcombank Quảng Bình đã giúp bà xây dựng căn nhà 
mơ ước bấy lâu để bà có thể ổn định cuộc sống.

 Bài & Ảnh: Hoàng Hồng Quân

Đoàn Thanh niên 
VCB Hưng Yên trao 
tặng quà cho các 
gia đình chính sách 
nhân kỷ niệm ngày 
27/07/2018
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Sáng ngày 25/07/2018, Ban Giám đốc cùng Công 
đoàn Vietcombank Bắc Giang đã tổ chức thăm 
hỏi và tặng quà tới Mẹ Việt Nam Anh hùng Đồng 
Thị Nhâm và gia đình thương binh Lê Văn Bút tại 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Vietcombank Bắc Giang

Ngày 25/7/2018, tại Trụ sở Chi nhánh, Ban giám 
đốc, Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn thanh niên 
Vietcombank Sở giao dịch tổ chức chương trình 
Tri ân đối với các gia đình thương bệnh binh, liệt 

sỹ trên địa bàn phường Hàng Bài và thăm hỏi các đồng 
chí cán bộ Sở giao dịch là con em thương bệnh binh.

Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo UBND phường 
Hàng Bài, đại diện Lãnh đạo Chi nhánh, đại diện các 
đoàn thể đại diện, 35 gia đình chính sách trên địa bàn 
phường và 31 cán bộ Sở giao dịch là con thương bệnh 
binh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Chi nhánh Sở giao dịch 
đã gửi tới đại diện các gia đình chính sách và các cán bộ 
món quà nhỏ như lời tri ân sâu sắc, sự sẻ chia ân cần 
và sự động viên về tinh thần. Cũng trong buổi gặp mặt, 
các đại biểu đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo, 
CBNV chi nhánh và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm 
mang ý nghĩa sâu sắc về tinh thần chiến đấu hy sinh của 
cha ông. 

Đồng hành với toàn hệ thống, công tác đền ơn đáp 

Vietcombank Sở giao dịch

nghĩa được Chi nhánh Sở giao dịch dành sự quan tâm 
đặc biệt và nhận được sự ủng hộ to lớn từ các tổ chức 
đoàn thể đến CBNV. Hy vọng rằng, những nghĩa cử bé 
nhỏ nhưng tình cảm lớn này sẽ giúp xoa dịu vết thương 
chiến tranh, là động lực để gia đình và các đồng chí 
thương bệnh binh tiếp tục vui sống, cùng nhau phát 
triển kinh tế, xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn.

 Bài: Hồng Hạnh - Ảnh: Đức Tuân 

Ông Nguyễn Bá Minh – Giám đốc Chi nhánh (thứ 2 từ phải qua) trao quà tặng cho 
thương binh Lê Văn Bút 

Sở giao dịch tặng quà cho các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh phường Hàng Bài

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bắc Giang, từ đầu 
năm 2018, Vietcombank Bắc Giang đã nhận phụng 
dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đồng Thị Nhâm. Hằng 
quý, Công đoàn chi nhánh đều tới thăm hỏi sức khỏe, 
động viên tinh thần Mẹ. Đây là việc làm thiết thực, là 
hoạt động ý nghĩa của chi nhánh, nhằm tri ân đối với 
các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. 
Nhân kỷ niệm ngày 27/07 năm nay, ngoài số tiền phụng 
dưỡng Mẹ 1 triệu đồng mỗi tháng, Đoàn công tác còn 
trao tặng Mẹ 1 triệu đồng và quà là chiếc quạt hơi nước. 

Tiếp đó, Đoàn công tác đã tới thăm hỏi gia đình ông 
Lê Văn Bút là thương binh, có hoàn cảnh khó khăn tại xã 
Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Đoàn công 
tác đã trao số tiền trợ cấp 5 triệu đồng cho ông Lê Văn 
Bút, động viên gia đình vượt qua khó khăn. Ngoài ra, 
Công đoàn chi nhánh cũng đang vận động CBNV ủng hộ, 
chung tay xây dựng ngôi nhà nhỏ cho ông Bút. Số tiền 
dự kiến kêu gọi ủng hộ lên tới 200 triệu đồng và sẽ trao 
cho giao đình ông Bút trong thời gian tới. Hi vọng trong 
năm 2018, gia đình ông sẽ được chuyển vào ở trong ngôi 
nhà mới.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Vietcombank Hà Tĩnh. Vietcombank Thành Công 

Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày 
Thương binh - Liệt sỹ 27/7, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank đã đại diện Đoàn Khối Doanh nghiệp 
Trung ương (DNTW) tham gia Hành trình “Những 

dấu ấn vinh quang” do Trung ương Đoàn tổ chức và 
phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp trao tặng 
các suất quà cho gia đình thương binh liệt sỹ, người có 
công với Cách mạng tại tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng ngày 21/7/2018, trong chuỗi các hoạt động 
của Hành trình “Những dấu ấn vinh quang” kỷ niệm 50 
năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2018) 
do Trung ương Đoàn tổ chức, đ/c Nguyễn Quỳnh Mai 
- Ủy viên BCH Đoàn Khối DNTW, Ủy viên BCH Đảng 
bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank cùng các đ/c 
Thường trực Đoàn Thanh niên đã đại diện Đoàn Khối 
DNTW trao tặng 20 suất quà và 01 căn nhà tình nghĩa 
cho các gia đình chính sách, người có công với Cách 
mạng tại tỉnh Hà Tĩnh (Vietcombank tài trợ 01 căn 
trong số 03 căn nhà được trao tại hành trình). 

Buổi chiều cùng ngày, đ/c Nguyễn Quỳnh Mai cùng 
Đoàn Thanh niên Vietcombank Hà Tĩnh phối hợp với 
Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp trao tặng 30 suất quà đến 
các gia đình thương binh liệt sỹ và cấp ủy, chính quyền 
xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ. Tổng giá trị các món quà 
tri ân là 100 triệu đồng.

 Bài: Phạm Thị Thanh Hương - Ảnh: Trần Mạnh 
Cường

Vừa qua, đoàn Vietcombank Thành Công 
do đ/c Đậu Thị Thúy Vân - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Chi nhánh làm trưởng đoàn cùng 
các đ/c trong BCH Đảng ủy, đại diện các Chi 

bộ trực thuộc và BCH Công đoàn cơ sở đã tổ chức 
chuyến đi về nguồn tri ân các anh hùng liệt sỹ tại 
các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Đoàn đã đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa 
trang Long Đại, nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, 
nghĩa trang Quốc gia đường 9 và Thành cổ Quảng 
Trị. Trên hành trình di chuyển ra Bắc, đoàn thăm 
và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dâng 
hương tại Ngã ba Đồng Lộc.

Tại các địa điểm đoàn đi qua, các thành viên đã 
ôn lại truyền thống cách mạng của dân tộc, giúp 
bổ sung kiến thức lịch sử đấu tranh cách mạng, 
ghi nhớ công ơn của những anh hùng liệt sỹ đã hy 
sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc 
và xây dựng đất nước. 

Đây là hoạt động thường niên của 
Vietcombank Thành Công, thể hiện tình cảm, trách 
nhiệm của toàn thể CBNV, đồng thời bày tỏ tấm 
lòng tri ân và biết ơn sâu sắc trước những hy sinh 
to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, giáo dục 
lòng yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho 
thế hệ hôm nay.

Đ/c Nguyễn Quỳnh Mai đại diện Đoàn Khối DNTW (thứ 4 từ phải sang) trao tặng 01 
nhà tình nghĩa do Vietcombank tài trợ đến gia đình người có công với Cách mạng tại 
tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn chụp Vietcombank Thành Công chụp hình lưu niệm tại nghĩa trang 
Quốc gia Trường Sơn - Quảng Trị
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Ba đoàn Xuyên Việt của cán bộ hưu trí Vietcombank Trụ sở chính và Sở giao dịch 
đã kết thúc trong niềm hân hoan và biết ơn sâu sắc. Thay mặt Ban liên lạc, xin được 
gửi đến Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành, Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng, Ban 
Lãnh đạo và BCH Công đoàn Vietcombank những lời cảm tạ chân thành nhất!

Kỷ niệm 55 năm sinh nhật Vietcombank là dịp toàn thể cán bộ cùng nhau ôn lại lịch 
sử hào hùng đầy tự hào của Vietcombank. Trong mọi thời kỳ, Vietcombank luôn tiên 
phong đi đầu và dành trọn niềm tin yêu của triệu triệu khách hàng trong ngoài nước. 
Sức mạnh vượt trội của Vietcombank không chỉ ở kết quả tài chính lợi nhuận vượt mốc 
11.000 tỷ đồng năm 2017 mà còn ở bản sắc và con người Vietcombank với những giá 
trị cốt lõi quí báu được dày công vun đắp qua hơn nửa thế kỷ qua.

Phát huy văn hoá riêng có ấy, chúng tôi vô cùng biết ơn Ban Lãnh đạo Vietcombank 
đã dành cho các cán bộ quản lý đã nghỉ hưu chương trình xuyên Việt hơn một tuần từ 
Bắc vào Nam. Có thể nói, không có chương trình nào ý nghĩa hơn đối với các cụ hưu lúc 
này. Được gặp nhau và cùng nhau đồng hành thăm cảnh đẹp của quê hương đất nước, 
được giao lưu hay ngắm nhìn các toà nhà Vietcombank dọc hành trình Xuyên Việt, 
được đặt chân vào trụ sở toà nhà Vietcombank Tower sang trọng bề thế nhất nhì thành 
phố HCM, hội ngộ các đồng nghiệp cố tri sau hàng chục năm xa cách... tất cả đã để lại 
trong chúng tôi ấn tượng sâu sắc và những cảm xúc khó quên.  

Ai cũng cảm động và ghi lòng tạc dạ ân tình của Ban Lãnh đạo và cán bộ 
Vietcombank hiện tại. Truyền thống uống nước nhớ nguồn và tri ân đã được thế hệ trẻ 
kế tục và phát huy, mang lại cho các cụ hưu nhất là U90, U80 những ngày hạnh phúc, 
hội ngộ, tận hưởng niềm vui du ngoạn xa, cơ hội hiếm hoi ở tuổi xế chiều.

Không biết nói gì hơn, xin một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Lãnh đạo hiện 
nay về chủ trương chính sách chăm sóc đối với các cụ hưu, cảm ơn Công đoàn Trụ sở 
chính, phòng Kế toán và phòng Quản trị, đặc biệt là em Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó 
Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch công đoàn Trụ sở chính, em Nguyễn Lan Hương - Trưởng 
phòng Quản trị và các cán bộ liên quan đã hết sức nhiệt tình, chu đáo, tận tâm, tổ chức 
triển khai chủ trương của Ban Lãnh đạo về chăm sóc cán bộ hưu trí một cách hiệu quả 
và thành công.

Xin chúc Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ 
Vietcombank mạnh khoẻ hạnh phúc, nhiều may mắn!

Chúc Vietcombank tiếp tục gặt hái những thành tựu ngoạn mục, duy trì ngôi vị 
đẳng cấp số 1 trong làng ngân hàng Việt Nam. Mong Vietcombank mãi mãi là ngôi nhà 
chung ấm áp nghĩa tình, là tổ ấm của người Vietcombank suốt cuộc đời.

Trân trọng!
Hà nội ngày 4 tháng 7 năm 2018

NGUYỄN THU HÀ
Trưởng ban liên lạc hưu trí Trụ sở chính

Tổng số hội viên tham gia là 82 người, trong đó có 4 cụ 
nguyên chủ tịch, 14 cụ nguyên thành viên HĐQT/ Phó 
Tổng Giám đốc/ Kế toán trưởng còn lại là nguyên trưởng 
phó phòng Trụ sở chính, Sở giao dịch, CN Hoàn kiếm và 
công ty cho thuê tài chính VCBL. 

Một số hình ảnh của 3 đoàn cán bộ hưu trí vietcombank xuyên việt
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Đó là phát biểu của ông Trần Thanh Liêm 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương 
trong Lễ khai trương Vietcombank 
CN Đông Bình Dương tại địa chỉ số 26 

đường Lê Duẩn, khu 2, phường Hòa Phú, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, ngày 
20/07/2018. Việc khai trương CN thứ 5 của 

Vietcombank trên địa bàn tỉnh đã đưa Bình 
Dương trở thành một trong những địa phương 
hiện có số lượng CN Vietcombank nhiều nhất, 
chỉ sau TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo UBND, 
HĐND tỉnh Bình Dương, lãnh đạo NHNN tỉnh, 
đại diện lãnh đạo TP. Thủ Dầu Một cùng lãnh 
đạo các sở/ban/ngành của tỉnh; đại diện Ban 
Lãnh đạo Vietcombank, lãnh đạo CN Đông Bình 
Dương, lãnh đạo một số phòng ban, trung tâm 
Trụ sở chính, lãnh đạo Văn phòng đại diện khu 
vực phía Nam và các ông bà là đại diện các 
phòng/ban/bộ phận trụ sở chính khu vực phía 
Nam, Ban Giám đốc các CN Vietcombank trên 
địa bàn và khu vực lân cận.

Vietcombank khai trương hoạt động Chi nhánh 
Đông Bình Dương Ngân hàng uy tín 

trên địa bàn tỉnh
Bài & Ảnh: Hữu Kiên

TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN, CÁC 
CHI NHÁNH (CN) CỦA VIETCOMBANK TẠI BÌNH DƯƠNG 
ĐƯỢC NHÂN DÂN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TÍN NHIỆM, 
LUÔN LUÔN PHÁT TRIỂN Ở MỨC CAO, ĐÓNG GÓP TÍCH 
CỰC VÀO HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐỒNG 
THỜI CÓ NHỮNG HOẠT ĐỘNG ASXH Ý NGHĨA.

Địa bàn kinh tế phát triển năng động
Tại buổi lễ, bà Lê Hồng Vân - Phó Trưởng 

Ban TCCB đã công bố Quyết định của HĐQT 
Vietcombank về việc thành lập CN Đông Bình 
Dương và Quyết định của HĐQT Vietcombank về 
việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh 
Thắng giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Đông 
Bình Dương. Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ 
tịch HĐQT đã trao quyết định thành lập CN cùng 
quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ cho ông 
Nguyễn Khánh Thắng - Giám đốc Vietcombank 
Đông Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành 
cho biết: Bình Dương là trọng điểm kinh tế phát 
triển của phía Nam cũng như của cả nước. Trong 
những năm qua, Bình Dương được biết đến là một 
tỉnh rất năng động trong việc thu hút đầu tư, hội tụ 
những doanh nghiệp có thể nói là lớn nhất trong 
nước và nước ngoài, có tốc độ tăng trưởng về kinh 
tế cao gấp 2 lần so với bình quân của cả nước. 
Chính vì địa bàn kinh tế năng động với tiềm năng 
to lớn như vậy nên Vietcombank đã có sự hiện 
diện tại tỉnh Bình Dương gần 20 năm qua và đến 
trước khi khai trương CN Đông Bình Dương thì đã 
có tới 4 CN của hệ thống Vietcombank hoạt động 
trên địa bàn tỉnh. Đối với hệ thống Vietcombank, 
đây là số lượng CN lớn nhất hiện diện trên một địa 
bàn tỉnh, thành chỉ sau Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. 

“Với tiềm năng phát triển lớn lao nên Ban lãnh 
đạo Vietcombank đã quyết định thành lập CN thứ 
năm đặt tại khu vực có tới 6 khu công nghiệp, sở 
hữu một tiềm năng phát triển rất lớn và trọng 
điểm của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. Sự 
ủng hộ của NHNN TW, NHNN tỉnh Bình Dương, 
lãnh đạo tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Dầu 
Một đã tạo thành cơ duyên để có sự ra đời của CN 
Vietcombank Đông Bình Dương hôm nay” - ông 
Nghiêm Xuân Thành chia sẻ.

Bên cạnh việc giao nhiệm vụ cho Ban giám đốc 
và CBNV Vietcombank Đông Bình Dương, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank cũng dành những lời cảm ơn 
chân thành nhất tới các cấp lãnh đạo và quý bạn 
hàng, quý đối tác đã quan tâm, giúp đỡ và đồng 
hành, ủng hộ các CN Vietcombank trên địa bàn tỉnh 
Bình Dương nói riêng và hệ thống Vietcombank 
nói chung.

Vietcombank đóng góp tích cực phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương, ông Trần 
Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: 
Trong 20 năm qua, Bình Dương luôn có tốc độ phát 

triển kinh tế cao so với bình quân của cả nước. 
Trong sự phát triển đó có đóng góp của ngành 
ngân hàng cũng như các CN của Vietcombank 
trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình hoạt động và 
phát triển, các CN của Vietcombak được nhân 
dân và các doanh nghiệp tín nhiệm, luôn luôn 
phát triển ở mức cao, đóng góp tích cực vào 
hiệu quả kinh tế xã hội của tỉnh đồng thời có 
những hoạt động ASXH ý nghĩa, góp phần cùng 
các cấp các ngành làm tốt công tác ASXH của địa 
phương. 

Ông Trần Thanh Liêm cũng mong rằng CN 
mới cùng các CN của Vietcombank trên địa 
bàn tỉnh tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa, tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân và đóng 
góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội 
cũng như công tác ASXH của địa phương.

Với tư cách là người đứng đầu cơ quan 
quản lý các tổ chức tín dụng hoạt động tại địa 
phương, ông Võ Đình Phong - Quyền Giám đốc 
NHNN tỉnh Bình Dương kỳ vọng sự phát triển 
và đưa vào hoạt động của CN Vietcombank thứ 
5 tại Bình Dương sẽ góp phần đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu về tín dụng phục vụ sản xuất, kinh 
doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của 
tỉnh. Lãnh đạo NHNN tỉnh Bình Dương tin rằng 
CN sẽ tiếp bước những thành tích đáng tự hào 
và tạo dựng được thương hiệu riêng của mình, 
góp phần quan trọng vào sự phát triển của hệ 
thống, trở thành một CN ngân hàng lớn mạnh.

Nhân dịp này, Ban Lãnh đạo Vietcombank 
đã trao tặng học bổng cho các em học sinh 
nghèo hiếu học tỉnh Bình Dương với số tiền 500 
triệu đồng.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao 
quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khánh Thắng – tân 

Giám đốc Vietcombank Đông Bình Dương

Các đại biểu cắt băng khai trương CN Vietcombank Đông Bình Dương
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Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Tâm - 
Giám đốc NHNN tỉnh Vĩnh Phúc tại Lễ khai 
trương Vietcombank chi nhánh (CN) Phúc 

Yên ở địa chỉ số 6 tổ 8 đường Hai Bà Trưng, 
thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 
22/06/2018.

Cam kết đồng hành cùng phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và TP. Phúc Yên, đại 
diện NHNN tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan 

sở, ban, ngành của thành phố Phúc Yên và tỉnh 
Vĩnh Phúc cùng gần 200 khách hàng là doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân, đối tác của CN. 

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng 
Ban TCCB đã công bố Quyết định số 820/
QĐ-VCB.TCCB ngày 10/04/2018 của HĐQT 
Vietcombank về việc thành lập CN Vietcombank 
Phúc Yên và Quyết định số 825/QĐ-VCB.TCCB 
ngày 10/04/2018 của HĐQT Vietcombank về 
việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thế 
Anh – Phó Giám đốc Vietcombank Lào Cai giữ 
chức vụ Giám đốc Vietcombank Phúc Yên. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Dũng 
- Tổng Giám đốc Vietcombank đã gửi lời cảm ơn 
sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo địa phương, 
các quý khách hàng, đối tác đã dành thời gian 
quý báu tham dự lễ khai trương Vietcombank 
Phúc Yên và khẳng định đó chính là sự động 
viên, nguồn cổ vũ lớn lao đối với Vietcombank 
nói chung và Vietcombank Phúc Yên nói riêng. 

Tổng Giám đốc Vietcombank bày tỏ mong muốn 
tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều 
kiện của chính quyền các cấp, đặc biệt là sự tin 
tưởng, đồng hành của các quý đối tác, khách hàng 
dành cho Vietcombank.

Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng khẳng định, 
việc khai trương CN Phúc Yên (CN thứ 20 trên địa 
bàn miền Bắc, CN thứ 2 tại tỉnh Vĩnh Phúc) thể 
hiện cam kết của Vietcombank trong việc đồng 
hành phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh phía Bắc 
cũng như tại tỉnh Vĩnh Phúc. Vietcombank Vĩnh 
Phúc được thành lập từ năm 2006 và có sự phát 
triển mạnh mẽ, luôn là một trong những đơn vị 
dẫn đầu trong hệ thống Vietcombank. 

Với nền tảng, truyền thống và những thành tựu 
ấy, Tổng Giám đốc Vietcombank bày tỏ tin tưởng 
CN Phúc Yên sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời 
gian tới, mong rằng CBNV CN sẽ nỗ lực phấn đấu, 
chủ động sáng tạo, tập trung ngay từ những ngày 
đầu vào công tác khách hàng, lấy khách hàng làm 
trọng tâm cho sự phát triển. Trên cơ sở đó, CN cần 
không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng dịch 
vụ, xây dựng phong cách phục vụ văn minh, hiện 

Khai trương hoạt động CN Phúc Yên: 
Khẳng định sự lớn mạnh 
của Vietcombank

Bài & Ảnh: Đức Nam

VIETCOMBANK PHÚC YÊN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG TIẾP TỤC 
CHỨNG MINH SỰ PHÁT TRIỂN NGÀY CÀNG LỚN MẠNH 
CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TỈNH VĨNH PHÚC NÓI CHUNG 
VÀ VIETCOMBANK NÓI RIÊNG, TẠO THÊM MỘT KÊNH TÍN 
DỤNG MỚI, GÓP PHẦN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN NHU CẦU 
NGÀY CÀNG TĂNG VỀ VỐN VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 
CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN.

đại, góp phần quảng bá thương hiệu, uy tín của 
Vietcombank tới cộng đồng doanh nghiệp và 
dân cư trên địa bàn, đóng góp một cách tích cực 
nhất cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.  

Khẳng định sự lớn mạnh không 
ngừng của Vietcombank

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tâm 
- Giám đốc NHNN tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá: 
Vietcombank Phúc Yên đi vào hoạt động tiếp 
tục chứng minh sự phát triển ngày càng lớn 
mạnh của ngành ngân hàng tỉnh nói chung và 
Vietcombank nói riêng, tạo thêm một kênh tín 
dụng mới, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
ngày càng tăng về vốn và các dịch vụ ngân hàng 
của các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn 
tỉnh, góp phần thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế, phục vụ đắc lực cho các chương trình kinh tế 
trọng điểm của thành phố Phúc Yên nói riêng và 
của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung. Tổng Giám đốc Vietcombank bày 

tỏ mong muốn tiếp tục nhận được 
sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện 
của chính quyền các cấp, đặc biệt 
là sự tin tưởng, đồng hành của các 
quý đối tác, khách hàng dành cho 
Vietcombank.

Giám đốc NHNN tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề 
nghị CN sớm ổn định tổ chức bộ máy, tiếp tục 
đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ giỏi về 
chuyên môn, vững về nghiệp vụ, có đạo đức tốt, 
phong cách giao dịch văn minh lịch sự, đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của hoạt động ngân hàng 
trong nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, 
đẩy mạnh huy động vốn và cho vay an toàn có 
hiệu quả, triển khai tốt các sản phẩm tiện ích 
của ngân hàng, phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, phát biểu nhận nhiệm vụ, ông 
Nguyễn Thế Anh - Giám đốc Vietcombank Phúc 
Yên cho biết nhiệm vụ mới được giao là vinh dự 
nhưng cũng là thử thách hết sức to lớn, đồng 
thời khẳng định sẽ luôn tận tụy với công việc, 
giữ gìn tiêu chuẩn đạo đức của người cán bộ 
Vietcombank, luôn là đầu tàu gương mẫu để 
đưa CN phát triển, xứng đáng với kỳ vọng và sự 
tin tưởng của các cấp lãnh đạo đã giao cho.   

Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc 
Vietcombank ( bên phải) trao quyết định cho ông Nguyễn Thế Anh – 

tân Giám đốc Vietcombank Phúc Yên

Các đại biểu cắt băng khai trương 
CN Vietcombank Phúc Yên

Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank phát biểu 
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Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó 
Trưởng Ban TCCB đã công bố Quyết định 
của HĐQT Vietcombank về việc thành 
lập CN Nghi Sơn và Quyết định của HĐQT 

Vietcombank về việc điều động và bổ nhiệm 
ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Giám đốc 
Vietcombank Thanh Hóa giữ chức vụ Giám đốc 
Vietcombank Nghi Sơn. Ông Phạm Quang Dũng 
- Tổng Giám đốc đã trao quyết định thành lập 
CN cùng quyết định điều động và bổ nhiệm cán 
bộ cho ông Nguyễn Xuân Quang.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Huệ Anh - Phó 
Ban Tổ chức Đảng ủy Vietcombank cũng đã 
công bố Quyết định của Đảng ủy Vietcombank 
về việc thành lập Chi bộ cơ sở Vietcombank 
Nghi Sơn và chỉ định chức danh Bí thư Chi bộ 
Vietcombank Nghi Sơn. Ông Hồng Quang - Ủy 
viên BTV Đảng ủy, Ủy viên HĐQT đã trao quyết 
định thành lập chi bộ cơ sở Vietcombank 
Nghi Sơn và chỉ định chức danh Bí thư Chi 
bộ Vietcombank Nghi Sơn cho ông Nguyễn 
Xuân Quang - Giám đốc, tân Bí thư Chi bộ 
Vietcombank Nghi Sơn. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang 
Dũng – Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: 
Vietcombank khẳng định cam kết sẽ nỗ lực 
đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh 
Thanh Hóa nói riêng, khu vực Bắc và Trung 
Trung Bộ nói chung, tạo thuận lợi cho các 
doanh nghiệp và người dân trên địa bàn về vốn 
tín dụng và các dịch vụ ngân hàng hiện đại, an 
toàn.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Lê Anh 
Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Thanh Hóa ghi nhận và biểu dương những 

SÁNG NGÀY 2/07/2018, TẠI THANH HÓA, VIETCOMBANK ĐÃ TRANG 
TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI TRƯƠNG CN VIETCOMBANK NGHI SƠN TẠI 
THÔN NAM YẾN, XÃ HẢI YẾN, HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA. ĐÂY 
LÀ CN THỨ 2 CỦA VIETCOMBANK TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, CN THỨ 106 
CỦA HỆ THỐNG VIETCOMBANK VÀ LÀ CN THỨ 14 TẠI KHU VỰC BẮC VÀ 
TRUNG TRUNG BỘ.

khai trương hoạt động Chi 
nhánh Nghi Sơn

Các đại biểu cắt băng khai trương CN Vietcombank Nghi Sơn

Ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

NỔI BẬT

Bài & Ảnh: đức nam

Vietcombank đóng góp của Vietcombank trong việc tài trợ 
vốn cho các doanh nghiệp, cá nhân trên địa 
bàn tỉnh. Ông Lê Anh Tuấn đồng thời đề nghị 
Vietcombank Nghi Sơn sớm ổn định tổ chức, 
tạo thêm nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, 
nhân dân tiếp cận nguồn vốn vay, đặc biệt là 
nguồn vốn giá rẻ, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân 
Quang – tân Giám đốc Vietcombank Nghi Sơn 
khẳng định sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ và trách 
nhiệm của mình, cùng với toàn thể CBNV đoàn 
kết, chung sức xây dựng chi nhánh phát triển 
nhanh, mạnh, bền vững.  

Nhân dịp này, Ban Lãnh đạo Vietcombank 
đã trao tặng 10 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia 
đình thương binh, liệt sỹ và người có công với 
cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tổng trị 
giá 500 triệu đồng.

Ông Hồng Quang - Ủy viên HĐQT Vietcombank (bên trái) trao biển 
tượng trưng số tiền 500 triệu đồng của Vietcombank tặng 10 ngôi nhà 

tình nghĩa cho các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với 
cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ông Phạm Quang Dũng – Tổng giám đốc Vietcombank (bên phải) trao 
quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Quang – tân Giám 

đốc Vietcombank Nghi Sơn
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 4.0 

NỔI BẬT

Bài & Ảnh: Đức Nam

Sự kiện được tổ chức nhằm phối 
hợp triển khai xây dựng Đề án 
“Chủ trương, chính sách chủ 
động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp 4.0 - CMCN 4.0” và các 
chương trình hành động, chiến lược, 
chính sách tham gia cuộc cách mạng 
này. Diễn đàn thu hút sự tham gia 
của đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, 
ngành, tỉnh, thành phố, các chuyên 
gia, doanh nghiệp và tổ chức tư vấn 
quốc tế hàng đầu về công nghệ.

Phát biểu khai mạc, đ/c Nguyễn 
Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 

đồng hành cùng Diễn đàn cấp cao & 
Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 

Vietcombank 

Kinh tế Trung ương cho biết, tại Việt 
Nam, Bộ Chính trị khoá 12 đã nêu rõ 
nhiệm vụ sớm xây dựng chiến lược tiếp 
cận và chủ động tham gia cuộc CMCN 
4.0. Trong đó, xác định rõ quan điểm 
tận dụng tối đa lợi thế của một nước 
còn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số 
vàng, khai thác triệt để thành tựu của 
cuộc CMCN 4.0, lợi thế thương mại để 
phát triển nhanh và chuyên sâu một 
số ngành công nghiệp nền tảng, chiến 
lược, có lợi thế cạnh tranh, phát triển 
công nghiệp công nghệ thông tin công 
nghiệp điện tử là con đường chủ đạo 
phát triển, công nghiệp chế biến chế 

TỪ 12 - 13/7/2018, TẠI HÀ NỘI, CHÍNH PHỦ VÀ BAN KINH TẾ 
TRUNG ƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN CẤP CAO VÀ TRIỂN LÃM 
QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0 - INDUSTRY 4.0 SUMMIT 2018. 
VIETCOMBANK VINH DỰ LÀ ĐƠN VỊ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG ĐỒNG 
HÀNH CÙNG BAN TỔ CHỨC GÓP PHẦN LÀM NÊN THÀNH CÔNG 
CỦA DIỄN ĐÀN QUAN TRỌNG NÀY.

tạo là trung tâm, phát triển công 
nghiệp chế tạo thông minh là bước 
đột phá, chú trọng phát triển công 
nghiệp xanh.

Tại phiên Diễn đàn cấp cao với 
chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát 
triển đột phá trong bối cảnh cuộc 
CMCN 4.0” do Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban 
Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn 
Bình chủ trì, các đại biểu tập trung 
trao đổi về thực trạng triển khai và 
ứng dụng các công nghệ của công 
nghiệp 4.0 tại Việt Nam; đề cập đến 
một số xu hướng nổi bật về công 
nghiệp 4.0; chia sẻ kinh nghiệm 
quốc tế và đưa ra một số khuyến 
nghị chính sách cho Việt Nam nhằm 
nâng cao năng lực tiếp cận CMCN 
4.0.

Với mục tiêu chiến lược trở 
thành ngân hàng số 1 Việt Nam vào 
năm 2020, Vietcombank không 
ngừng nắm bắt xu thế, cập nhật 
những thành tựu mới của công nghệ 
để đưa ra thị trường các sản phẩm 
dịch vụ tiện ích, hiện đại nhằm đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của 
khách hàng. Phối hợp cùng Ban tổ 
chức, Vietcombank đã tham gia công 
tác hỗ trợ nhiều chương trình hoạt 
động trong khuôn khổ hội thảo và 
triển lãm, bố trí gian hàng trưng bày 
giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới 
cũng như thông tin, tư vấn cho các 
đại biểu, nhà đầu tư quan tâm. 

Lãnh đạo Đảng và Chính phủ căt băng khai mạc sự kiện

Ông Trương Gia Bình – UV HĐQT độc lập Vietcombank 
(hàng đầu, thứ 5 từ trái sang) và  ông Phạm Mạnh Thắng 

– Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (hàng đầu, thứ 5 từ 
phải sang) tham dự sự kiện do Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc cùng Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 
Nguyễn Văn Bình chủ trì tiếp và làm việc với đại diện lãnh 

đạo doanh nghiệp và diễn giả quốc tế

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Nguyễn Kiến 
Tường - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank 
Nam Sài Gòn cho biết: Với mong muốn phục 
vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, Chi nhánh 

đã đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ 
cán bộ chuyên nghiệp, nhiệt huyết và trách nhiệm 
với phương châm “Hiệu quả, tin cậy, hiện đại”. Ông 
Nguyễn Kiến Tường gửi lời cảm ơn đến các khách 
hàng đã luôn đồng hành cùng Vietcombank và chúc 
PGD Hiệp Phước ngày càng phát triển bền vững và 
luôn là nơi khách hàng gửi trọn niềm tin.

Ngay buổi đầu hoạt động, đã có nhiều khách 
hàng đến giao dịch như: mở tài khoản thanh toán, 
mở thẻ ATM, gửi tiết kiệm, chuyển tiền, tư vấn 
vay vốn… tổng số tiền giao dịch lên tới hàng chục 
tỷ đồng. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho PGD Hiệp 
Phước và hứa hẹn PGD sẽ có nhiều đóng góp vào sự 
phát triển bền vững của Chi nhánh Nam Sài Gòn nói 
riêng và của toàn hệ thống Vietcombank trong thời 
gian tới.

KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG 
PGD HIỆP PHƯỚC

Bài & Ảnh: TRẦN THY LAN

Bài & Ảnh: TRẦN THY LAN

NGÀY 25/06/2018, VIETCOMBANK NAM SÀI 
GÒN KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG PGD HIỆP 
PHƯỚC TẠI ĐỊA CHỈ 267 NGUYỄN VĂN TẠO, 
XÃ LONG THỚI, HUYỆN NHÀ BÈ, TP. HỒ CHÍ 
MINH.

PGD Bình Hưng được đặt tại khu vực trung 
tâm, thuận lợi cho việc giao dịch của khách 
hàng thuộc địa bàn xã Bình Hưng. Đến đây, 
khách hàng sẽ được đáp ứng đầy đủ các nhu 

cầu dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại như dịch 
vụ gửi tiền, vay vốn, mở tài khoản, mở thẻ, chuyển 
tiền…

Ông Nguyễn Kiến Tường – Giám đốc 
Vietcombank Nam Sài Gòn nhấn mạnh: PGD Bình 
Hưng sẽ nhanh chóng ổn định hoạt động, mở rộng 
khách hàng và có những bước phát triển… góp 
phần vào sự tăng trưởng quy mô và hiệu quả của 
Chi nhánh; đóng góp tích cực vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó nâng cao đời 
sống vật chất tinh thần cho người dân.

Ngay buổi đầu khai trương giao dịch, đã có 
nhiều khách hàng đến giao dịch như: Mở tài khoản 
thanh toán, mở thẻ ATM, gửi tiết kiệm, chuyển tiền, 
tư vấn vay vốn…, đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho 
PGD Bình Hưng và hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp 
vào sự phát triển bền vững của Chi nhánh Nam Sài 
Gòn nói riêng và của toàn hệ thống Vietcombank 
trong thời gian tới.

Vietcombank Nam Sài Gòn 

Khai trương Hoạt Động 
PGD Bình Hưng

VIETCOMBANK NAM SÀI GÒN 

NGÀY 03/07/2018, VIETCOMBANK NAM SÀI 
GÒN KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG PGD BÌNH 
HƯNG TẠI A29/20 QUỐC LỘ 50, ẤP 1, XÃ 
BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ 
CHÍ MINH. 
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Vietcombank 

công bố quyết định về 
nhân sự lãnh đạo 

Vietcombank TP. Hồ Chí Minh &  
Văn phòng đại diện khu vực phía Nam Vietcombank Chương Dương

Vietcombank Bắc Giang

Vietcombank Lạng Sơn

Chiều ngày 31/07/2018, tại Trụ sở Vietcombank TP. Hồ 
Chí Minh đã diễn ra lễ công bố quyết định điều động 
và bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank TP Hồ Chí 

Minh và giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Văn phòng 
đại diện tại khu vực phía Nam.

Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó Trưởng ban TCCB 
đã công bố quyết định của HĐQT Vietcombank về việc 
điều động, bổ nhiệm cán bộ và quyết định giao nhiệm 
vụ phụ trách điều hành.

Theo đó, tại quyết định số 1659/QĐ-VCB-TCCB ngày 
30/07/2018, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết 
định điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Song Hào - 
Trưởng Văn phòng đại diện tại khu vực phía Nam giữ 
chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank TP. Hồ 
Chí Minh kể từ ngày 01/08/2018.

Tại quyết định số 1660/QĐ-VCB-TCCB ngày 
30/07/2018, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết 
định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Văn phòng đại 
diện tại khu vực phía Nam đối với bà Phan Thị Thanh Tâm 
- Phó Trưởng Văn phòng đại diện kể từ ngày 01/08/2018 
cho đến khi có nhân sự Trưởng Văn phòng đại diện.

 Bài & Ảnh:Nguyễn Đức Minh

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT (bên trái) cùng ông Đào Hảo - Phó 
Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) trao quyết định và tặng hoa cho 

ông Huỳnh Song Hào được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh

Ngày 30/07/2018, tại Hà Nội, Vietcombank đã tổ chức Lễ 
công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc tại 
chi nhánh Vietcombank Chương Dương.
Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó Trưởng Ban TCCB 

Vietcombank đã công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, theo đó: 
Tại quyết định số 1645/QĐ-VCB.TCCB ngày 25/07/2018, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ 
nhiệm ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank Bắc 
Giang giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Chương Dương kể 
từ ngày 01/08/2018 thay cho bà Hoàng Thu Hương nghỉ hưu 
theo chế độ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cho biết, qua rà soát nhân sự, 
yêu cầu của công việc, Ban lãnh đạo Vietcombank quyết định 
điều động đ/c Nguyễn Bá Minh về làm Giám đốc Vietcombank 
Chương Dương. Đây là cán bộ đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí 
tại Trụ sở chính; Chi nhánh Bắc Ninh, Chi nhánh Bắc Giang và 
đã đạt được nhiều thành tựu khi đảm đương nhiệm vụ.

Tân Giám đốc Vietcombank Chương Dương Nguyễn Bá 
Minh hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện 
phẩm chất đạo đức cũng như chuyên môn nghiệp vụ, nhanh 
chóng nắm bắt công việc để cùng với cấp ủy, Ban Giám đốc 
chi nhánh xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó, hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 Bài & Ảnh: Đặng Thành

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 bên trái) cùng lãnh đạo Cục TTGS NH Tp 
Hà Nội, lãnh đạo NHNN Tp. Hà Nội và lãnh đạo Vietcombank Chương Dương tặng 

hoa chúc mừng ông Nguyễn Bá Minh – tân Giám đốc Vietcombank Chương Dương

Chiều 31/7/2018, tại trụ sở chi nhánh Bắc Giang, 
Vietcombank đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều 
động và bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank Bắc Giang. 
Tại buổi lễ, bà Lê Hồng Vân - Phó Trưởng Ban TCCB đã 

công bố quyết định của HĐQT về việc điều động cán bộ. Theo 
đó, tại quyết định số 1656/QĐ-VCB-TCCB ngày 30/7/2018, 
Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định điều động ông Lê Hồng 
Tâm - Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn giữ chức vụ Giám đốc 
Vietcombank Bắc Giang kể từ ngày 01/8/2018, thay cho ông 
Nguyễn Bá Minh được điều động làm Giám đốc Vietcombank 
Chương Dương. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Giám đốc Vietcombank 
Phạm Quang Dũng bày tỏ tin tưởng ông Lê Hồng Tâm với 
kinh nghiệm và trọng trách mới sẽ phát huy hơn nữa những 
thành tựu của chi nhánh, tiếp tục cùng Ban Giám đốc và tập 
thể CBNV chi nhánh xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Tâm - tân Giám 
đốc Vietcombank Bắc Giang cam kết sẽ đem hết nhiệt tình, 
tâm huyết, khả năng và trách nhiệm cùng Ban Giám đốc, 
CBNV chi nhánh đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn 
để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

 Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên phải) trao quyết định và tặng 
hoa chúc mừng tân Giám đốc Vietcombank Bắc Giang

Sáng 31/7/2018, tại trụ sở chi nhánh Lạng Sơn, Vietcombank 
đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm 
Giám đốc Chi nhánh Lạng Sơn. 
Tại buổi lễ, bà Lê Hồng Vân - Phó Trưởng Ban TCCB đã 

công bố Quyết định số 1655/QĐ-VCB-TCCB của HĐQT ngày 
30/7/2018 về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang 
Lý - Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Giang giữ chức vụ Giám 
đốc chi nhánh Vietcombank Lạng Sơn kể từ ngày 01/8/2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm 
Quang Dũng giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Quang Lý và tập 
thể Vietcombank Lạng Sơn tiếp tục phát huy những thành 
tựu đã đạt được, đưa chi nhánh phát triển với quy mô hơn 
nhiều lần so với hiện tại, góp sức cùng toàn hệ thống đưa 
Vietcombank trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam như mục 
tiêu đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quang Lý - tân 
Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn hứa và cam kết sẽ đem hết 
nhiệt tình, tâm huyết, khả năng và trách nhiệm cùng với Ban 
Giám đốc, CBNV chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao.

 Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên phải) trao Quyết định và 
tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn
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Vietcombank Nam Sài Gòn Vietcombank TP. Hồ Chí Minh Vietcombank Bắc Bình Dương

Vietcombank Nam Bình Dương kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 31/07/2018, tại trụ sở Vietcombank Nam Sài 
Gòn đã diễn ra lễ công bố bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh 
Vietcombank Nam Sài Gòn thay cho đ/c Nguyễn Kiến 

Tường nghỉ hưu theo chế độ.
Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó Trưởng Ban TCCB đã 

công bố quyết định số 1658/QĐ-VCB-TCCB ngày 30/07/2018 

của HĐQT Vietcombank về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Như 
Tưởng - Phó Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn giữ chức 
Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn từ ngày 01/08/2018.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành đã trao Quyết định và 
ông Tô Duy Lâm - Giám đốc NHNN TP. Hồ Chí Minh - đã trao 
hoa chúc mừng ông Nguyễn Như Tưởng được Ban Lãnh đạo 
Vietcombank tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ mới. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân 
Thành đánh giá cao hoạt động của chi nhánh Nam Sài Gòn 
trong những năm qua, là chi nhánh có quy mô lớn chỉ sau 
Sở giao dịch và chi nhánh Hồ Chí Minh cả về nguồn vốn, tín 
dụng và lợi nhuận. Chủ tịch yêu cầu tân Giám đốc cùng ban 
lãnh đạo Vietcombank Nam Sài Gòn giữ được quy mô chi 
nhánh như hiện nay, tăng trưởng theo đúng định hướng Ban 
Lãnh đạo đề ra; tiếp tục phát huy truyền thống, phát triển 
bền vững và đặc biệt là giữ được tinh thần đoàn kết, đưa chi 
nhánh ngày càng phát triển, tiếp tục là chi nhánh vững mạnh 
xuất sắc, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được 
giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Như Tưởng hứa sẽ 
cố gắng phát huy, dùng toàn bộ tâm trí dũng của mình, phấn 
đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, xây 
dựng Vietcombank Nam Sài Gòn ngày càng vững mạnh.

 Bài & Ảnh: Bùi Thị Anh Đào

Ngày 17/7/2018, Chi bộ Vietcombank Nam Bình Dương đã 
tổ chức lễ Kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu 
tú là Nguyễn Xuân Linh - Phó PGD Thuận An và Lê Thị 

Khánh Quỳnh - GDV phòng Dịch vụ Khách hàng, nâng số 
Đảng viên trong Chi bộ lên 30 đồng chí. 

Lễ kết nạp Đảng viên mới được diễn ra trong không khí 
trang trọng, đúng trình tự và thủ tục. Phát biểu tại buổi lễ, đ/c 
Nguyễn Văn Hoàn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh đề nghị 
các đ/c Đảng viên mới luôn có tinh thần cầu tiến, quyết tâm 
cao trong công việc, tích cực tham gia các hoạt động, phong 
trào trong Chi bộ, là tấm gương lao động sáng tạo cho toàn 
thể CBNV noi theo, góp phần đưa Chi bộ Vietcombank Nam 
Bình Dương phát triển vững mạnh. 

 Bài & Ảnh: Lê Ngát
Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn- Bí thư Chi bộ- Giám đốc Chi nhánh (ngoài cùng bên phải) 

tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí Đảng viên mới

Ông Nghiêm Xuân Thành -  Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) cùng 
ông Tô Duy Lâm - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tp HCM (thứ 2 từ trái sang) và lãnh 

đạo Vietcombank Nam Sài Gòn tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Như Tưởng

Chiều ngày 4/7/2018, tại trụ sở chi nhánh, Vietcombank TP. 
Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm 
Phó Giám đốc.
Đến dự buổi lễ có ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám 

đốc Vietcombank, các ông/bà là lãnh đạo các phòng/ban TSC 
cùng đầy đủ thành viên Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng/
ban của chi nhánh.

Theo quyết định số 1310/Qđ-VCB-TCCB đã được Tổng 
Giám đốc Vietcombank ký ngày 25/06/2018, ông Trương 
Quốc Trung - Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp 2 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó 
Giám đốc Vietcombank TP. Hồ Chí Minh.

Theo quyết định số 1311/Qđ-VCB-TCCB đã được Tổng 
Giám đốc Vietcombank ký ngày 25/06/2018, bà Lê Thị 
Hòa Bình - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng tổ chức 1 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó 
Giám đốc Vietcombank TP. Hồ Chí Minh.

Ông Trương Quốc Trung và bà Lê Thị Hòa Bình là những 
cán bộ có thâm niên làm việc tại Vietcombank TP. Hồ Chí 
Minh, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển lớn mạnh 
của chi nhánh và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác 
chuyên môn nghiệp vụ.

 Bài: Đào Nguyễn Tấn Phát - Ảnh: Thế Dương

2 tân Phó giám đốc Vietcombank CN Tp.HCM (cầm hoa) chụp ảnh lưu niệm cùng 
Lãnh đạo VCB và thành viên Ban giám đốc CN Tp.HCM

Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank (thứ 4 từ 
phải sang) cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm với tân Phó Giám đốc 

Vietcombank Bắc Bình Dương

Ngày 06/7/2018, tại Trụ sở chi nhánh Vietcombank 
Bắc Bình Dương đã diễn ra Lễ công bố quyết định 
bổ nhiệm Phó Giám đốc chi nhánh.
Tại buổi lễ, bà Lê Hồng Vân - Phó Ban TCCB đã công 

bố Quyết định số 1467/QĐ-VCB-TCCB ngày 05/7/2018 
của Tổng Giám đốc Vietcombank về việc bổ nhiệm 
bà Đỗ Thùy Trang - Trưởng phòng DVKH giữ chức vụ 
Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Bình Dương từ ngày 
06/7/2018.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Phạm Mạnh Thắng - 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank tin tưởng Ban Giám 
đốc chi nhánh Bắc Bình Dương, với sự đồng tâm hiệp 
lực sẽ vững tay lái đưa chi nhánh ngày càng phát triển, 
tăng thu nhập cho CBNV, tăng vị thế chi nhánh trên địa 
bàn, góp phần vào thành quả chung của Vietcombank.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Đỗ Thùy Trang, tân Phó 
Giám đốc chi nhánh cam kết sẽ nỗ lực hết mình với tinh 
thần trách nhiệm cao nhất, góp phần xây dựng tập thể 
Vietcombank Bắc Bình Dương đoàn kết, phát triển bền 
vững.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Kim Dung
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Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng Ban TCCB đã 
công bố Quyết định số 1315/QĐ-VCB.TCCB của HĐQT ngày 
21/6/2018 về việc bổ nhiệm ông Phan Dương - Phó Giám đốc 
phụ trách điều hành Công ty VCBL giữ chức vụ thành viên Hội 

đồng thành viên Công ty VCBL kể từ ngày 22/6/2018 và Quyết định 
số 1316/QĐ-VCB.TCCB của HĐQT ngày 21/6/2018 về việc bổ nhiệm 
ông Phan Dương - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công ty VCBL 
giữ chức vụ Giám đốc Công ty VCBL kể từ ngày 22/6/2018.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công ty VCBL Phan 
Dương cam kết sẽ đem hết tâm huyết, khả năng và trách nhiệm 
cùng với Ban Giám đốc, CBNV Công ty VCBL đoàn kết một lòng, khắc 
phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Huệ Anh – Phó Ban Tổ chức 
Đảng ủy Vietcombank đã công bố Quyết định số 1390-QĐ/ĐU của Bí 
thư Đảng ủy ngày 22/6/2018 về việc chuẩn y Bí thư Đảng ủy Công 
ty VCBL đối với ông Nguyễn Trung Hà - Chủ tịch HĐTV Công ty VCBL 
và Quyết định số 1391-QĐ/ĐU của Bí thư Đảng ủy ngày 22/6/2018 
về việc chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Công ty VCBL đối với ông Phan 
Dương - Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm 
Xuân Thành chúc mừng tân Giám đốc và tân Bí thư Đảng ủy của 
Công ty VCBL. Cùng với sự hoàn thiện về nhân sự các cấp của công 
ty, Chủ tịch HĐQT hy vọng những nhân sự mới được bổ nhiệm sẽ 
lãnh đạo tốt công tác tư tưởng và lãnh đạo tốt việc thực hiện nhiệm 
vụ chuyên môn giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo quyết định số 1480/QĐ-VCB-
TCCB ngày 10/7/2018, Tổng Giám 
đốc Vietcombank đã ký quyết định 
bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Anh - 

Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp 
Vietcombank Hưng Yên giữ chức vụ Phó 
Giám đốc Vietcombank Hưng Yên kể từ 
ngày 10/7/2018.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê 
Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombannk đánh giá cao thành tích 
của ông Hoàng Ngọc Anh và tin tưởng 
với năng lực và nhiệt huyết, ông Hoàng 
Ngọc Anh sẽ cùng Ban Giám đốc điều 
hành chi nhánh ngày càng hiệu quả, đưa 
chi nhánh phát triển bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng 
Ngọc Anh hứa sẽ nỗ lực hết mình, phát 
huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành 
nhiệm vụ được giao.

bài & Ảnh: NGUYỄN THỊ VÂN TRANG

bài & Ảnh: linh chi

Lễ công bố quyết 
định bổ nhiệm 
Phó Giám đốc
Vietcombank Hưng Yên

NGÀY 10/7/2018, TẠI TRỤ SỞ CHI 
NHÁNH VIETCOMBANK HƯNG YÊN 
ĐÃ LONG TRỌNG DIỄN RA LỄ CÔNG 
BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ 
GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK HƯNG 
YÊN.

Ông Lê Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên 
phải) trao quyết định bổ nhiệm tới ông Hoàng Ngọc Anh – 

tân Phó Giám đốc Vietcombank Hưng Yên

Thành viên hội đồng thành viên, giám 
đốc công ty vcbl và chuẩn y bí thư, phó 
bí thư đảng bộ cơ sở vcbl

VIETCOMBANK BỔ NHIỆM 

CHIỀU NGÀY 22/6/2018, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VCBL, 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ 
NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY VCBL VÀ CHUẨN Y CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ 
THƯ CỦA CÔNG TY.

Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm 
Xuân Thành trao Quyết 
định bổ nhiệm và tặng 
hoa chúc mừng tân 
Giám đốc Công ty VCBL

NỔI BẬT

Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 
(NHVN), lãnh đạo Vietcombank, 20/25 
Ủy viên BCH, 07/07 ủy viên UBKT và 

các cán bộ Công đoàn chuyên trách.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo 

hoạt động công đoàn và kết quả thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị BCH lần thứ I, hoạt động của 
UBKT Công đoàn Vietcombank 6 tháng đầu 
năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2018. Theo đó, ngay từ tháng 1/2018, 
Công đoàn đã triển khai tất cả các mảng hoạt 
động, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt 
quy chế dân chủ cơ sở mà nổi bật nhất là tổ 
chức thành công Hội nghị người lao động (NLĐ) 
từ cấp cơ sở đến toàn hệ thống, trong đó đã ký 
được thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối 
thoại định kỳ. 

Cũng tại kỳ họp này, 
BCH đã thông qua mô hình 
tổ chức, bộ máy Công đoàn 
Vietcombank; Phân công nhiệm 
vụ của Ủy viên BCH Công đoàn 
Vietcombank khóa V, nhiệm kỳ 
2018-2023; Thông qua chương 
trình làm việc của BCH, UBKT 
Công đoàn Vietcombank toàn 
khóa và năm 2018 cũng như  
thông qua các Quy chế của Công 
đoàn Vietcombank khóa V, 
nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, 
đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ 
tịch thường trực Công đoàn 
NHVN ghi nhận, trong 6 tháng 
qua Công đoàn Vietcombank đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
nỗ lực cải thiện môi trường làm 
việc, chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần của NLĐ, hướng tới 
phát triển bền vững. 

Cũng tại hội nghị, đ/c 
Đào Minh Tuấn - Phó Tổng 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank yêu cầu BCH công 
đoàn cần: Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền giáo dục, định hướng cho đoàn 
viên, NLĐ nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm 
vụ kinh doanh năm 2018; Triển khai Nghị quyết 
Đại hội CĐNHVN khóa VI và Nghị quyết Đại hội 
XII Công đoàn Việt Nam; Điều chỉnh Quy chế 
Quỹ tương ái Vietcombank cho phù hợp với 
thực tế; Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị 
quyết TW6, TW7 khóa XII, nêu cao ý thức chấp 
hành pháp luật, đề cao giá trị đạo đức nghề 
nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị của đơn vị; Thực hiện tốt vai trò đầu 
mối thực hiện chương trình ASXH; chăm lo và 
bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của 
NLĐ...

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã biểu 
quyết thông qua Nghị quyết BCH Công đoàn 
Vietcombank lần thứ II khóa V.

Hội nghị BCH Công đoàn Vietcombank lần thứ II, khóa V: 

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ Bài & Ảnh: Đức Nam

NGÀY 20/7/2018, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VỚI TINH THẦN LÀM VIỆC 
NGHIÊM TÚC, KHẨN TRƯƠNG, TRÁCH NHIỆM CAO, BCH CÔNG ĐOÀN 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ LẦN THỨ II, KHÓA 
V THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIÊT NAM. 

Đồng chí  Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank phát biểu tại Hội nghị
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Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Vietcombank Bình Dương 
đã giữ được sự phát triển ổn định, cơ bản hoàn thành các 
chỉ tiêu kinh doanh với kết quả rất khả quan, dư nợ cho 
vay đạt 100% kế hoạch; nguồn vốn huy động bình quân đạt 

102,5% kế hoạch; doanh số TTQT-TTTM tăng 9% so với cùng 
kỳ; doanh số mua bán ngoại tệ với khách hàng tăng 9,2% so với 
cùng kỳ; lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ tăng 5,6% so với cùng kỳ, 
chênh lệch thu nhập - chi phí đạt 107,7% kế hoạch. Các mặt công 
tác khác đều được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo an toàn theo 
quy định.

Nhân dịp này, Chi nhánh đã tuyên dương, khen thưởng 1 
tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu cũng như các 
tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua 
chuyên đề.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đốc 
Chi nhánh đã phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm, 
đồng thời phổ biến một số chủ trương mới về công tác thi đua 
khen thưởng và đánh giá kết quả công việc trong thời gian tới. 
Tập thể CBNV đều nhất trí hưởng ứng với tâm trạng phấn khởi, 
quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh 
trong 06 tháng cuối năm 2018.

Sau hơn 3 tháng phát động (tháng 
3/2018), Ban tổ chức đã tìm ra được 
8 gương mặt đạt thành tích cao trong 

công tác huy động vốn và tín dụng thể nhân. 
Theo đó, về công tác huy động vốn đã có 4 cá 
nhân được trao giải; về tín dụng thể nhân có 
3 đoàn viên xuất sắc được trao giải, và 1 giải 
Supper “Xtar” được trao cho 01 đoàn viên có 
thành tích tốt cả về mảng huy động vốn cũng 
như tín dụng thể nhân.

Tại Lễ trao giải, Ban giám đốc chi nhánh 
đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động xung 
kích của Đoàn thanh niên Vietcombank Thanh 
Xuân, hy vọng quý Hai này chỉ là màn khởi 
động, các đoàn viên sẽ tiếp tục cố gắng, phát 
huy để tăng tốc trong quý Ba và về đích một 
cách ngoạn mục ở quý Bốn của năm.

Hội nghị Sơ kết HĐKD 6 tháng đầu năm & 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Vietcombank Bình Dương

Bài & Ảnh: TRẦN HỮU THỊ HẠNH TRINH

Bài & Ảnh: Lê khắc chí

Bài & Ảnh: Trần Thu Hiền

SÁNG NGÀY 07/07/2018, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH, 
VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH 
DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018.

Lễ trao giải thi 
đua Quý II/2018
Vietcombank Thanh Xuân

NGÀY 14/07/2018, TẠI HỘI NGHỊ SƠ 
KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI 
NHIỆM VỤ KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI 
NĂM 2018 CỦA VIETCOMBANK THANH 
XUÂN, BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 
THI ĐUA ĐOÀN THANH NIÊN XUNG KÍCH 
ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG 
VỐN VÀ TÍN DỤNG THỂ NHÂN ĐÃ TỔ 
CHỨC LỄ TRAO GIẢI QUÝ II/2018.

Ông Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đốc Vietcombank Bình Dương (thứ 6 từ phải sang), khen 
thưởng cho 12 cá nhân tiêu biểu xuất sắc 6 tháng đầu năm 2018

NHỊP SỐNG

Đến dự lễ khai trương có đại diện lãnh đạo 
các ban, ngành của tỉnh Quảng Bình, đại 
diện lãnh đạo NHNN tỉnh, đại diện lãnh đạo 
Huyện ủy, UBND huyện Bố Trạch, cùng các 

khách mời là các đối tác, khách hàng thân thiết của 
chi nhánh.

PGD Bố Trạch tọa lạc tại trung tâm huyện Bố 
Trạch, địa điểm thu hút khách du lịch trong nước 
và quốc tế, nơi sở hữu hang Sơn Đoòng - hang 
động lớn nhất thế giới. PGD Bố Trạch được thiết 
kế theo chuẩn nhận diện thương hiệu mới của 
Vietcombank với cơ sở vật chất hiện đại, cung cấp 
đầy đủ các tiện ích và dịch vụ ngân hàng cùng với 
đội ngũ CBNV trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, 
tận tình phục vụ khách hàng. 

Nhân dịp khai trương, Vietcombank Quảng 
Bình đã trao tặng ASXH cho Quỹ khuyến học và Quỹ 
vì người nghèo tại địa bàn huyện Bố Trạch số tiền 
50 triệu đồng.

Dự án có mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, với sự đồng 
hành tài trợ vốn của hai ngân hàng Vietcombank 
và VietinBank, trong đó Vietcombank Nha Trang 
được chỉ định là Ngân hàng đầu mối. Nhà ga với 

diện tích 50.000 m2 ở sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) 
được kỳ vọng đón khoảng 4 triệu lượt khách mỗi năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải 
Nguyễn Văn Thể cho biết: "Dự án hoàn thành, bảo đảm 
chất lượng, mỹ thuật theo như thiết kế, khi đưa vào khai 
thác sẽ nâng cao khả năng và chất lượng phục vụ hành 
khách, góp phần phát triển du lịch cũng như kinh tế của 
Khánh Hòa".

Dự án nhà ga quốc tế được khởi công từ tháng 
9/2016, điểm nhấn thiết kế theo hình tổ yến, đạt tiêu 
chuẩn bốn sao quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Công trình 
có hai tầng gồm 4 sân đỗ dành cho máy bay thân rộng; 6 
sân đỗ động cơ, 8 đường ống đón khách cùng 12 thang 
động cơ.

Ngoài cầu thang bộ, hệ thống thang máy được lắp 
ráp đảm bảo vận chuyển khách và hàng hóa. Bên ngoài 
có bãi đậu xe, khu vực check-in và đường dẫn dành cho 
hành khách đi bộ từ nhà ga cũ của sân bay Cam Ranh 
hiện nay.

Khánh thành Nhà ga quốc tế 
Cam Ranh gần 

4.000 tỷ đồng
NGÀY 30/6, CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ GA QUỐC 
TẾ CAM RANH (CRTC) KHÁNH THÀNH DỰ ÁN 
XÂY DỰNG NHÀ GA QUỐC TẾ TẠI CẢNG HÀNG 
KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH. 

Vietcombank Quảng Bình
khai trương PGD Bố Trạch

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Minh Huệ

NGÀY 19/06/2018, TẠI QUẢNG BÌNH, 
VIETCOMBANK QUẢNG BÌNH ĐÃ TRANG 
TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI TRƯƠNG PGD BỐ 
TRẠCH TẠI ĐỊA CHỈ: SỐ 348 ĐƯỜNG HÙNG 
VƯƠNG, THỊ TRẤN HOÀN LÃO, HUYỆN BỐ 
TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH.

NỔI BẬT
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Thi kiểm tra tay nghề nghiệp vụ Tài chính - 
Kế toán vòng 1 - năm 2018: 
Củng cố, nâng cao 
trình độ của CBNV
SÁNG NGÀY 22/07/2018, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC “THI KIỂM TRA TAY NGHỀ 
NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VÒNG 1 - NĂM 2018” VỚI SỰ THAM DỰ CỦA 547 THÍ 
SINH. CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC THỰC HIỆN DƯỚI HÌNH THỨC THI TRỰC TUYẾN TẠI ĐIỂM 
CẦU TRỤ SỞ CHÍNH VÀ 103 ĐIỂM CẦU TRÊN TOÀN HỆ THỐNG VIETCOMBANK. 

Tham dự tại điểm cầu TSC có đại diện Ban 
Lãnh đạo Vietcombank, đại diện lãnh đạo 
các Phòng, Ban, Trung tâm tại TSC – các 
đơn vị trực tiếp soạn thảo câu hỏi/câu trả 

lời liên quan đến nghiệp vụ cùng các thành viên 
thuộc Ban chỉ đạo Thi tay nghề. Tham dự tại các 
điểm cầu thuộc chi nhánh có đại diện lãnh đạo 
các chi nhánh, bộ phận hỗ trợ cùng toàn bộ thí 
sinh tham gia thi kiểm tra tay nghề nghiệp vụ 
Tài chính Kế toán năm 2018.

Vòng 1 của kỳ thi được tổ chức với mục đích 
củng cố và nâng cao trình độ của cán bộ thông 
qua việc thúc đẩy cán bộ cập nhật, nghiên cứu, 
tìm hiểu quy định của pháp luật, quy chế, quy 
trỉnh, chính sách của Vietcombank liên quan 
đến nghiệp vụ tài chính - kế toán. Bên cạnh 
đó, Ban Lãnh đạo cũng mong muốn đánh giá 
thực trạng, trình độ của cán bộ làm công tác 
tài chính, kế toán trong toàn hệ thống để có kế 
hoạch quản lý, đào tạo phù hợp. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phùng Nguyễn Hải 
Yến – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đánh 
giá cao sự nỗ lực cũng như tinh thần học tập 
của các thí sinh tham gia kỳ thi. Dựa trên kết 
quả của cuộc thi lần này, Ban tổ chức sẽ báo cáo 
lên HĐQT và Hội đồng Thi đua khen thưởng để 
có hình thức động viên, khen thưởng các tập 
thể, cá nhân có thành tích cao. 

Kỳ thi kiểm tra tay nghề cán bộ kế toán toàn 
hệ thống Vietcombank được tổ chức với 2 vòng 
thi, trong đó Vòng 1: Kiểm tra sát hạch nghiệp 
vụ; Vòng 2: Thi nghiệp vụ giỏi toàn hệ thống. 
Ngay sau khi kết thúc Vòng 1, theo ghi nhận từ 
Ban tổ chức, tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi 
đều có kết quả Đạt, trong đó có 85/547 thí sinh 
đạt điểm tuyệt đối 50/50. Ban chỉ đạo Thi tay 
nghề sẽ tiếp tục lựa chọn từ các cá nhân có số 
điểm thi cao nhất để dự thi nghiệp vụ giỏi trên 
toàn hệ thống.
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bài: Hồng Hạnh - Ảnh: Đức Tuân

Bài & Ảnh: Mỹ trang

Sáng 08/7/2018, tại Trụ sở chi nhánh, Sở 
giao dịch Vietcombank đã tổ chức thành 
công Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 
6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 

kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.
Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Sở 

giao dịch Vietcombank đã đạt kết quả rất khả 
quan trên mọi mặt hoạt động, từ huy động 
vốn, tín dụng, số lượng đơn vị chấp nhận thẻ, 
khách hàng sử dụng online banking mới, khách 
hàng bán buôn tín dụng mới... Tính đến ngày 
30/6/2018, lần đầu tiên tổng lợi nhuận 6 tháng 
của chi nhánh đạt 1.000 tỷ đồng, trong đó, lợi 

Hội nghị Sơ kết HĐKD 6 tháng đầu năm 
và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2018 - Sở giao dịch Vietcombank: 
Xứng đáng là chi nhánh 
dẫn đầu hệ thống

TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2018, LẦN ĐẦU TIÊN TỔNG LỢI 
NHUẬN 6 THÁNG CỦA SỞ GIAO DỊCH ĐẠT 1.000 TỶ 
ĐỒNG, TRONG ĐÓ, LỢI NHUẬN KINH DOANH SAU TRÍCH 
LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO LÀ 970 TỶ ĐỒNG, THU DỊCH VỤ 
250 TỶ ĐỒNG, ĐỀU ĐẠT TRÊN 100% KẾ HOẠCH ĐỀ RA.

nhuận kinh doanh sau trích lập dự phòng rủi ro 
là 970 tỷ đồng, thu dịch vụ 250 tỷ đồng, đều đạt 
trên 100% kế hoạch đề ra. 

Với kết quả đạt được, tại hội nghị sơ kết 6 
tháng đầu năm của hệ thống Vietcombank, Sở 
giao dịch đã được vinh dự khen thưởng là Đơn 
vị tiêu biểu về lợi nhuận kinh doanh sau dự 
phòng rủi ro. Vị trí của Sở giao dịch trong hệ 
thống cũng như các ngân hàng trên địa bàn tiếp 
tục được khẳng định.

Với các thành tích rất đáng khích lệ, Giám 
đốc Sở giao dịch đã Quyết định khen thưởng 
cho 8 tập thể xuất sắc, tiêu biểu trong từng mặt 
hoạt động kinh doanh và 9 cá nhân đạt thành 
tích nổi bật, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh 
được giao tháng 5/2018. Hội nghị cũng đã 
chứng kiến Lễ công bố các quyết định điều động 
và bổ nhiệm lãnh đạo phòng có hiệu lực cuối 
tháng 6 - đầu tháng 7/2018 để kiện toàn nhân 
sự quản lý cấp phòng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe và 
thảo luận nhiều báo cáo chuyên đề quan trọng 
mà cán bộ quan tâm về công tác bán lẻ, bán 
buôn, tăng thu phí dịch vụ, xử lý nợ, kiểm tra 
giám sát tuân thủ, đồng thời truyền thông các 
nội dung mà Hội nghị ngân hàng Bán lẻ và Hội 
nghị sơ kết Vietcombank vừa qua đã truyền tải.

Phát biểu kết luận, ông Hồ Văn Tuấn - Ủy 
viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Sở giao dịch nhấn mạnh, trong thời 
gian tới, các phòng cần tập trung thúc đẩy phát 
triển kinh doanh theo định hướng đã đề ra, 
khắc phục tối đa các tồn tại để tiếp tục đưa Sở 
giao dịch giữ vững vị trí là Chi nhánh dẫn đầu 
hệ thống về hiệu quả hoạt động.

Ông Hồ Văn Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở giao dịch 
phát biểu khai mạc Hội nghị

Ban giám đốc Sở giao dịch tặng Giấy khen và hoa cho các 
cá nhân tiêu biểu

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank phát biểu khai mạc
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Bài & Ảnh: Linh Chi

Ngày 26/06/2018, ông Nguyễn Công 
Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng 
Sơn và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra 
tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã 

Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đại 
diện Vietcombank Lạng Sơn, ông Hoàng Đình 
Hưng - Phó Giám đốc chi nhánh tham gia cùng 
đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Đình Hưng đã 
trao tặng 30 triệu đồng cho UBND xã Nhất Tiến 
để cải tạo sân, công trình phụ trợ tại nhà văn 
hóa thôn Làng Đồng, góp phần cùng xã Nhất 
Tiến thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

Trong thời gian qua, đồng hành cùng huyện 
Bắc Sơn trong công tác xây dựng nông thôn 
mới, phát triển kinh tế xã hội, Vietcombank 
đã tài trợ hơn 4 tỷ đồng để xây dựng Trường 
Mầm non xã Nhất Tiến; Trường Mầm non xã 
Trấn Yên; xây dựng nhà tình nghĩa cho các 
gia đình chính sách; tặng quà cho các em học 
sinh quê hương cách mạng. Trong năm 2018, 
Vietcombank Lạng Sơn tiếp tục đồng hành cùng 
huyện Bắc Sơn xây dựng thêm nhiều công trình 
ASXH, giúp bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vietcombank Lạng Sơn
đồng hành với tỉnh trong 
xây dựng nông thôn mới

Ông Hoàng Đình Hưng (thứ nhất bên phải) – Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Lạng Sơn 
trao tặng biểu trưng cho ông Dương Công Thịnh (thứ nhất bên trái) – Chủ tịch UBND xã Nhất Tiến, 

huyện Bắc Sơn

GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK LẠNG SƠN 
Nhận bằng khen của hiệp hội doanh 
nghiệp nhỏ & vừa việt nam 

Bài & Ảnh: Linh Chi

NGÀY 29/06/2018, TẠI LẠNG SƠN ĐÃ DIỄN RA ĐẠI 
HỘI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN LẦN 
THỨ II NHIỆM KỲ 2018 - 2023. TẠI ĐẠI HỘI, ÔNG 
LÊ HỒNG TÂM – GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK  LẠNG 
SƠN VINH DỰ ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN CỦA HIỆP 
HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM VÌ ĐÃ 
CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG 
TÁC HỘI NHIỆM KỲ 2012 – 2017 VÀ ĐƯỢC BẦU LÀM 
UV BCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN 
KHÓA II NHIỆM KỲ 2018-2023.

Với hơn 500 hội viên, nhiệm kỳ qua, 
Hiệp hội đã phát triển toàn diện về tổ 
chức, trở thành cầu nối tin cậy giữa 
doanh nghiệp hội viên với các cơ 

quan quản lý Nhà nước cũng như các doanh 
nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ngay ngày đầu 
thành lập chi nhánh, Vietcombank Lạng Sơn 
đã tham gia và là đơn vị thành viên có trách 
nhiệm, gương mẫu và tích cực hưởng ứng 
các hoạt động của Hiệp hội. 

Hàng năm, Vietcombank Lạng Sơn đều 
phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp tổ 
chức các Hội nghị thường niên, mời các 
chuyên gia kinh tế hàng đầu cả nước đến đối 
thoại với doanh nghiệp, giúp trang bị cho 
doanh nghiệp các kiến thức, kỹ năng để phát 
triển và hội nhập.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận các 
nội dung: Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu 
năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng 
cuối năm 2018; Báo cáo chuyên đề hoạt động bán 

lẻ 06 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 
tháng cuối năm 2018. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch 
trong 6 tháng cuối năm 2018, ông Võ Văn Linh – Giám 
đốc Chi nhánh đề nghị các phòng: Tiếp tục bám sát và 
thực hiện phương châm hành động của Trụ sở chính; Ưu 
tiên tín dụng bán lẻ; Quyết liệt thực hiện các giải pháp 
để tăng cường công tác huy động vốn, tăng thu dịch vụ, 
xử lý giảm nợ nhóm 2, nợ xấu xuống tỷ lệ kế hoạch; Rà 
soát lại các chỉ tiêu kinh doanh đạt tỷ lệ dưới 50% kế 
hoạch 2018 để đưa ra các biện pháp cụ thể để thực hiện 
hoàn thành kế hoạch.

Kết luận Hội nghị, ông Võ Văn Linh kêu gọi toàn thể 
CBNV tiếp tục chung sức, đồng lòng, nỗ lực hết mình để 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Hội nghị đã được xem clip sơ kết hoạt động kinh 
doanh của Vietcombank, được nghe báo báo 
hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong 6 
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm, chương trình tổng kết khen thưởng, phát 
thưởng chuyên môn, công đoàn năm 2017; khen 
thưởng 6 tháng đầu năm 2018 cho các tập thể, cá 
nhân xuất sắc.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, kết quả hoạt 
động kinh doanh của chi nhánh đạt khá tốt, tốc độ 
tăng trưởng tín dụng tăng 13% so năm 2017, huy 
động bán lẻ tăng 24% so với năm 2017. Các chỉ tiêu 
kinh doanh chính như huy động vốn và dư nợ bình 
quân đạt hơn 95% kế hoạch quý, phát triển tốt công 
tác thanh toán qua ngân hàng, công tác ASXH được 
quan tâm thực hiện với tổng số tiền 88,43 triệu đồng, 
tham gia tốt các hoạt động phong trào do NHNN Bến 
Tre và Vietcombank tổ chức.

HN Sơ kết 6 tháng đầu năm & 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2018
Vietcombank Dung Quất

Bài & Ảnh: Nguyễn Quốc Đạt

Bài & Ảnh: CHÂU DIỄM

SÁNG NGÀY 15/07/2018, TẠI HỘI AN, 
VIECOMBANK DUNG QUẤT ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ 
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH 6 THÁNG 
CUỐI NĂM 2018. 

HN Sơ kết 6 tháng đầu năm 
& triển khai nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2018
Vietcombank Bến Tre

SÁNG NGÀY 15/7/2018, VIETCOMBANK BẾN 
TRE ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ 
KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 VỚI SỰ THAM DỰ 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC, ĐẠI DIỆN CHI BỘ, CÔNG 
ĐOÀN, CHI ĐOÀN, LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG VÀ 
TOÀN THỂ CBNV CHI NHÁNH.

Ông Trần Văn Thuận (đứng giữa) – Giám đốc Vietcombank Bến Tre 
(thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng cán bộ được khen thưởng về 

công tác chuyên môn năm 2017.
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TỌA ĐÀM VỀ CÔNG TÁC KHÁCH HÀNG

Đoàn thanh niên VCBL tổ chức 
toạ đàm về công tác khách hàng

Bài & Ảnh: Kim Anh – Đức Anh

Tham dự tọa đàm có ông Nguyễn Trung 
Hà - Bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch HĐTV cùng 
Ban Giám đốc Công ty, các cán bộ quản lý, 

toàn thể đoàn viên thanh niên và các cán bộ 
làm công tác khách hàng tại Trụ sở chính và chi 
nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Buổi tọa đàm đã diễn ra hiệu quả trong 
không khí trao đổi cởi mở, chia sẻ thẳng thắn 
về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện 
tổ chức công tác khách hàng. Những chia sẻ của 
lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác khách 
hàng, những ý kiến đóng góp của các phòng hỗ 
trợ đã giúp buổi tọa đàm có cái nhìn đa chiều và 
toàn diện hơn.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Phan Dương 
- Giám đốc Công ty ghi nhận ý kiến góp ý của 
các đại biểu và hy vọng rằng, dưới bất kỳ cách 
thức tổ chức nào thì mỗi phòng khách hàng tại 
Trụ sở chính và Chi nhánh đều hoạt động hiệu 
quả. Giám đốc Công ty cũng mong muốn Đoàn 
Thanh niên Vietcombank Leasing tiếp tục phát 
huy vai trò xung kích trong công tác bán hàng.

Buổi tọa đàm góp phần nâng cao trình độ 
chuyên môn cho các đoàn viên, đồng thời phát 
huy vai trò tiên phong, xung kích của Đoàn 
thanh niên Vietcombank Leasing trong việc 
triển khai, tổ chức hoạt động đoàn gắn liền với 
công tác chuyên môn. Ban tổ chức đã đúc rút 
một số kinh nghiệm để tiếp tục có những hoạt 
động gắn kết chuyên môn trong thời gian tới.

Bà Lê Thị Kim Anh - Bí thư Đoàn thanh niên Vietcombank Leasing chia sẻ 
những kinh nghiệm trong tọa đàm

NGÀY 06/7/2018, ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA BAN GIÁM 
ĐỐC, ĐOÀN THANH NIÊN CƠ SỞ VIETCOMBANK 
LEASING LÀM ĐẦU MỐI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI 
TỌA ĐÀM VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KHÁCH HÀNG THEO 
HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TẠI HỘI TRƯỜNG HÀ 
NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH.

Vietcombank Hải Dương đào tạo kỹ năng giao tiếp khách hàng
Bài & Ảnh: Hoàng Anh

Từ ngày 23 - 24/6/2018, 
Vietcombank Hải Dương đã 
phối hợp với Trung tâm đào tạo 

Vietcombank tổ chức thành công 
khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp khách 
hàng cho bộ phận kinh doanh của 
Chi nhánh.

Tại khóa học, các học viên được 
rèn luyện kỹ năng giao tiếp đàm 
phán với khách hàng, được thảo luận 
nhóm, luyện tập kỹ năng thuyết trình 
sản phẩm, xử lý tình huống trong 
đàm phán với khách hàng.

Khóa học đã thật sự lôi cuốn và 
hữu ích với các học viên bởi cách 
truyền đạt gần gũi, dễ hiểu từ các 
chuyên gia đến từ Công ty phát triển 
nhân lực tài chính ngân hàng. Các học 
viên đã được bồi dưỡng, trang bị thêm 
các kỹ năng giao tiếp với khách hàng, 
hiểu và tự tin hơn trong công tác phục 
vụ khách hàng, xuất hiện trước khách 
hàng với hình ảnh chuyên nghiệp, 
năng động, nâng cao hiệu quả phục vụ 
khách hàng, góp phần hoàn thành các 
chỉ tiêu kinh doanh của Chi nhánh.

Một số học viên xuất sắc chụp ảnh 
lưu niệm với Giảng viên

Tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân - Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh đã công bố quyết 
định trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 
trao Huy hiệu cho đ/c Nguyễn Đỗ Quốc Bình. 

Phát biểu tại sự kiện, đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân 
ghi nhận những đóng góp của đ/c Quốc Bình cho sự 
phát triển của Đảng nói chung, sự nghiệp xây dựng 
và phát triển của Đảng bộ chi nhánh nói riêng. Qua 
đó, đ/c Bí thư cũng mong muốn các đảng viên trong 
toàn đảng bộ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp của 
Đảng và sự phát triển của Vietcombank. 

Vinh dự nhận danh hiệu 30 năm tuổi Đảng, trong 
niềm xúc động, đ/c Nguyễn Đỗ Quốc Bình hứa sẽ 
quyết tâm cố gắng hết mình, không ngừng phấn đấu, 
rèn luyện ý chí của người Đảng viên, góp phần vào 
sự nghiệp xây dựng Đảng và hoạt động kinh doanh 
của Chi nhánh ngày càng phát triển. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Hoàng Vũ - Giám đốc 
Vietcombank Huế cho rằng, sự hợp tác giữa 
Vietcombank Huế và Công ty TNHH Khách sạn 
Kinh Thành bắt đầu từ năm 2002 và sự thành công 

của Khách sạn Kinh Thành là minh chứng rõ nét nhất 
cho sự hợp tác toàn diện, tin tưởng, cùng phát triển giữa 
hai đơn vị. Vietcombank Huế rất hân hạnh được tiếp tục 
đồng hành cùng Công ty qua việc cấp tín dụng cho Dự án 
cải tạo, nâng cấp Khách sạn Kinh Thành.

Thay mặt Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành, 
ông Lê Bá Giang - Phó Tổng Giám đốc gửi lời cảm ơn 
chân thành đến sự gắn kết, đồng hành, hỗ trợ của 
Vietcombank Huế kể từ những ngày đầu thành lập. Ông 
Lê Bá Giang cũng mong muốn mối quan hệ hợp tác, gắn 
kết của hai đơn vị ngày càng bền chặt, tốt đẹp hơn nữa. 

Việc cung cấp nguồn vốn tín dụng cho dự án này đã 
thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của khách hàng đối với 
uy tín, vị thế của Vietcombank Huế, đồng thời thể hiện 
quyết tâm của Vietcombank trong việc bám sát định 
hướng của Chính phủ về phát triển du lịch Việt Nam trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai. 

Vietcombank Hà Nội

Bài & Ảnh: Trần Thị Thanh Hiền

Bài & Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

NGÀY 26/06/2018, ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK 
HÀ NỘI ĐÃ LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ TRAO 
TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG ĐỢT 
19/05/2018 CHO Đ/C NGUYỄN ĐỖ QUỐC 
BÌNH - ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 4 TRỰC THUỘC 
ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK HÀ NỘI.

Ký kết hợp đồng tín dụng Dự án Cải 
tạo, nâng cấp khách sạn Kinh Thành

Vietcombank Huế

NGÀY 23/06/2018, TẠI KHÁCH SẠN KINH THÀNH 
ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 
DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP KHÁCH SẠN KINH 
THÀNH GIỮA VIETCOMBANK HUẾ VÀ CÔNG TY 
TNHH KHÁCH SẠN KINH THÀNH. 

Ông Lý Hoàng Vũ - Giám đốc Vietcombank Huế và ông Lê Bá Giang - Phó Tổng Giám đốc 
công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành cùng ký kết hợp đồng tín dụng Dự án cải tạo, nâng 

cấp Khách sạn Kinh Thành

tổ chức Lễ trao tặng 
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
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Chào mừng Ngày gia đình 
Việt Nam 28/6, vừa qua, 
Vietcombank Móng Cái đã 

tổ chức Ngày hội gia đình 2018 
với sự tham gia của trên 150 
gia đình của các cán bộ đang 
công tác tại chi nhánh. 

Tham gia chương trình, các 
cặp vợ chồng cùng các con đã 
được tham gia Giải cầu lông; 
các hoạt động vui chơi ngoài 

Chiều ngày 12/07/2018, Hội đồng Khoa học 
và công nghệ Vietcombank đã tổ chức buổi 
lễ nghiệm thu cho 02 đề tài nghiên cứu 

khoa học: “Giải pháp hoàn thiện công cụ khe 
hở thanh khoản trong hoạt động quản lý rủi 
ro thanh khoản tại Vietcombank” do Ths. Trần 
Thị Thu Hà - Trưởng phòng Quản lý rủi ro thị 
trường và “Dự báo khả năng chuyển nhóm nợ 

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Bài & Ảnh:  Trung tâm đào tạo

Bài & Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

xấu của các khách hàng doanh nghiệp thông 
thường tại Vietcombank bằng phương pháp hồi 
quy logistic” do Cử nhân Vương Minh Giang - 
Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng làm 
chủ nhiệm đề tài. 

Nhóm đề tài của Phòng Quản lý rủi ro thị 
trường đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và 
sử dụng các phương pháp như khảo sát phù 
hợp, lấy ý kiến chuyên gia và nghiên cứu tình 
huống. Nhóm đề tài đã đề xuất những biện pháp 
hoàn thiện công cụ khe hở thanh khoản nhằm 
tăng cường chất lượng công tác quản lý rủi 
ro thanh khoản, đáp ứng yêu cầu quản lý của 
NHNN cũng như tiến gần với thông lệ quốc tế. 

Đề tài của Phòng Quản lý rủi ro tín dụng có 
mục tiêu nghiên cứu rõ ràng và tính thực tiễn 
cao. Sản phẩm nghiên cứu của đề tài tương đối 
toàn diện bao gồm mô hình, quy trình triển khai 
sản phẩm mô hình, kết quả cuối cùng được sử 
dụng trong thực tế. Kết quả nghiên cứu của đề 
tài nếu được đưa vào triển khai sẽ góp phần 
nâng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro 
của Vietcombank theo hướng đáp ứng tốt các 
thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Mặc dù còn một số hạn chế cần hoàn thiện 
song đây là hai công trình nghiên cứu được đầu 
tư, có tính khoa học và thực tiễn, góp phần nâng 
cao năng lực quản trị rủi ro của Vietcombank. 
Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí nghiệm thu hai 
đề tài và chấm điểm đạt loại Giỏi, nhất trí trình 
Chủ tịch HĐKH thông qua và ký ban hành quyết 
định công nhận đề tài hoàn thành.

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu đề tài

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VIETCOMBANK MÓNG CÁI 2018
bãi biển như thi kéo co, nhảy 
bao bố, bịt mắt đập bóng, đi 
guốc mộc trên cát… cùng đêm 
Gala Dinner ấm cúng bên bãi 
biển Trà Cổ. Chương trình 
Ngày hội gia đình 2018 đã tạo 
thêm sự gắn bó, đoàn kết, yêu 
thương giữa các thành viên 
trong từng mái ấm nhỏ cũng 
như đại gia đình Vietcombank 
Móng Cái.

Các hoạt động vui chơi tại bãi biển

Bài & Ảnh: Trung tâm đào tạo

Tới tham dự buổi khai mạc khóa học, Phó 
Tổng Giám đốc Đinh Thị Thái đã chia sẻ 
với học viên thông điệp từ Ban Lãnh đạo 
về tầm nhìn và chiến lược phát triển của 

Vietcombank và kỳ vọng đến năm 2020 cũng 
như những kinh nghiệm công tác trong gần 20 
năm gắn bó với Vietcombank.

Trong khuôn khổ chương trình, học viên 
được giới thiệu về cơ cấu tổ chức, văn hóa 
Vietcombank, được trang bị các kiến thức tổng 
quan về sản phẩm dịch vụ, các nghiệp vụ cơ bản 
như: tín dụng, kế toán, tài trợ thương mại, thẻ, 
phòng chống rửa tiền, quản lý rủi ro hoạt động, 

ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI TẠI HÀ NỘI
Khóa học hữu ích
SÁNG NGÀY 25/06/2018, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐÃ TỔ 
CHỨC TRIỂN KHAI KHÓA HỌC “ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN 
MỚI” TẠI HÀ NỘI, MỞ ĐẦU CHO CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO CÁN BỘ TÂN TUYỂN TRONG NĂM 2018. KHÓA 
HỌC TẬP TRUNG DIỄN RA TỪ NGÀY 25/06 - 05/07/2018 
VỚI SỰ THAM GIA CỦA 149 CÁN BỘ MỚI ĐƯỢC TUYỂN 
DỤNG ĐẾN TỪ 30 CHI NHÁNH KHU VỰC MIỀN BẮC.

kỹ năng bán hàng… cùng những nội dung đặc 
thù theo tính chất công việc của từng vị trí cán 
bộ. Ngoài ra, học viên cũng được trang bị những 
kỹ năng mềm giúp ích cho công việc như làm 
việc nhóm, giao tiếp, nhận biết hình dấu chữ ký 
và tài liệu giả mạo, chăm sóc khách hàng.

Sau mỗi khóa đào tạo, Trung tâm đào tạo 
phối hợp cùng với các Phòng, Ban, Trung tâm 
Trụ sở chính không ngừng nghiên cứu và nâng 
cấp nội dung chương trình để tiếp tục nâng cao 
chất lượng và hiệu quả cho những khóa học tiếp 
theo. Năm 2018, chương trình đã được bổ sung 
thêm nội dung “Văn minh công sở” với mục tiêu 
giúp cán bộ định hình tiêu chuẩn ứng xử văn 
minh, thanh lịch, biết cách xây dựng hình ảnh 
cá nhân chuyên nghiệp.

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, bạn 
Ngô Quí Dương (Nhóm trưởng nhóm 02) - Cán 
bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh 
Bắc Ninh chia sẻ: “Khoá học vô cùng bổ ích, giúp 
nhân viên mới hiểu rõ văn hoá, đường lối chính 
sách mục tiêu của Vietcombank, đồng bộ về mặt 
tư duy của nhân viên trong việc xây dựng hình 
ảnh thương hiệu ngân hàng”.

Chương trình đào tạo Nhân viên mới đã 
luôn được ghi nhận là khóa học rất hữu ích và 
mang tính bắt buộc đối với cán bộ tân tuyển khi 
vào làm việc tại Vietcombank. Khoá học đóng 
vai trò quan trọng trong việc định hướng, giúp 
nhân viên mới làm quen, thích nghi với môi 
trường làm việc, được trang bị kiến thức và kỹ 
năng thiết yếu để tự tin thực hiện công việc, 
nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác.

Các nhóm học viên chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học

 Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đinh Thị Thái chia sẻ tại lớp học
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Sáng ngày 19/06/2018, tại Hội trường Trụ sở chi nhánh, 
Đoàn thanh niên Vietcombank Hoàng Mai phối hợp cùng 
Viện huyết học và Truyền máu TW tổ chức chương trình 

hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái, kết nối yêu thương”. 
Đây là chương trình thiện nguyện hằng năm được tổ chức với 
ý nghĩa “hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp, là nét 
đẹp trong văn hóa Vietcombank.

Năm nay, Đoàn thanh niên Vietcombank Hoàng Mai đã 
chủ động hơn trong công tác phối hợp, phát huy tinh thần 
trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động, nhận được sự 
hưởng ứng nhiệt thành rộng rãi của đoàn viên thanh niên, 
khách hàng và cư dân trên địa bàn. Kết quả, chương trình đã 
hiến tặng được 40 đơn vị máu, trong đó có nhiều chủng loại 
máu hiếm.

Sáng 04/07/2018, hưởng ứng chương trình “Giọt 
hồng Xứ Lạng năm 2018” do Viện Huyết học - Truyền 
máu TW phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến 

máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn tổ chức, Đoàn thanh 
niên Vietcombank Lạng Sơn đã tham gia hiến máu tình 
nguyện với mong muốn trao thêm sự sống cho những 
người đang gặp nạn, chung tay giúp đỡ cộng đồng.

Cùng với việc thực hiện các hoạt động ASXH trên địa 
bàn tỉnh, hiến máu tình nguyện là hoạt động thường 
niên được đoàn viên thanh niên Chi nhánh Lạng Sơn 
tích cực tham gia hưởng ứng, lan tỏa những hành động 
nhân văn, tô thêm nét đẹp của Vietcombank trong cộng 
đồng xã hội.

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu 
gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-

11/6/2018) đồng thời hướng tới kỷ 
niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ, 
đêm 22/6/2018, tại Bến Tre, NHNN tỉnh 
đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật ngành 
Ngân hàng Bến Tre năm 2018 với sự 
tham gia của 15 chi nhánh ngân hàng 
trên địa bàn tỉnh. Liên hoan với chủ 
đề “Ngân hàng Bến Tre - Tiếng hát tự 

“Giọt hồng nhân ái, kết nối yêu 
thương” 2018 – Vietcombank 
Hoàng Mai

Chương trình hiến máu 

Bài & Ảnh: Namphong

Bài & Ảnh:  Châu Diễm

Bài & Ảnh: Linh chi

Hiến máu cứu người – nét đẹp văn hóa của Vietcombank Hoàng Mai

Hiến máu tình nguyện - nghĩa cử cao đẹp của Đoàn Thanh  niên 
Vietcombank Lạng Sơn

Đoàn thanh niên Vietcombank 
Lạng Sơn tham gia hiến máu 
tình nguyện

VIETCOMBANK BẾN TRE THAM DỰ LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT NGÀNH NGÂN HÀNG BẾN TRE NĂM 2018

Đội Văn nghệ Vietcombank Bến Tre chụp hình 
lưu niệm tại Liên hoan

hào” thu hút sự tham gia của hơn 295 
diễn viên không chuyên của các ngân 
hàng trên địa bàn tỉnh với 63 tiết mục 
biểu diễn. Vietcombank Lạng Sơn tham 
gia Liên hoan với chủ đề Vietcombank 
tiếng hát tự hào, đoạt 2 giải B tiết mục 
hát múa “Vinh quang Việt Nam”, “Liên 
khúc Vietcombank Bước vào thế giới 
hôm nay” và đoạt giải Khuyến khích 
toàn đoàn.

NHỊP SỐNGNHỊP SỐNG

1. ƯU ĐÃI KHI MỞ THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ 
VIETCOMBANK VISA

 Thời gian khuyến mãi: 01/07/2018 - 31/08/2018
 Đối tượng áp dụng: 
 Khách hàng đăng ký mở thẻ tại Quầy tư vấn của Vietcombank đặt 

tại rạp CGV
 Khách hàng chưa từng mở thẻ ghi nợ quốc tế của Vietcombank.
 Nội dung ưu đãi: 

- Miễn phí phát hành. Điều kiện điều khoản
- Tặng 02 Mã đổi vé xem phim (E-Voucher), tương đương 02 vé 

xem phim CGV 2D all days cho khách hàng mở thẻ thành công 
và có chi tiêu thẻ đạt từ 300.000 VNĐ trở lên.

2. ƯU ĐÃI KHI MỞ THẺ TÍN DỤNG VIETCOMBANK VISA
 Thời gian khuyến mãi: 01/07/2018 – 30/09/2018
 Đối tượng áp dụng: 

- Khách hàng đăng ký mở thẻ Quầy tư vấn của Vietcombank đặt 
tại rạp CGV hoặc đăng ký trực tuyến tại trang đăng ký riêng của 
chương trình

- Khách hàng chưa từng mở thẻ tín dụng Vietcombank.
 Nội dung ưu đãi: 

- Miễn phí thường niên năm đầu. 
- Tặng 06 Mã đổi vé xem phim CGV (E-Voucher), tương đương 06 

vé xem phim CGV 2D all days cho khách hàng mở thẻ thành công 
và có doanh số chi tiêu bằng thẻ đạt từ 1 triệu đồng trở lên. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng 
Vietcombank. Hotline: 1900545413

Chương trình khuyến 
mại “Chuyển tiền nhanh - 
Nhận quà thả phanh” - Đợt 4

Bài: P. QLBSPBL

Chương trình gồm 2 nhóm giải thưởng: Giải 
thưởng “Tri ân” và Giải thưởng “Chào đón Khách 
hàng mới” với trị giá mỗi giải 100.000 đồng được 

dành tặng hàng tuần cho: 

 355 khách hàng có số lượng giao dịch chuyển 
tiền nhanh qua số tài khoản lớn nhất trên VCB – 
iB@nking;

 355 khách hàng có số lượng giao dịch chuyển 
tiền nhanh qua số tài khoản lớn nhất trên VCB – 
Mobile B@nking;

 355 khách hàng lần đầu tiên đăng ký, kích hoạt 
VCB - iB@nking sớm nhất và có thực hiện giao 
dịch chuyển tiền nhanh qua số tài khoản;

 355 khách hàng lần đầu tiên đăng ký, kích hoạt 
VCB - Mobile B@nking sớm nhất và có thực hiện 
giao dịch chuyển tiền nhanh qua số tài khoản; 

Kết thúc Đợt 4 (từ ngày 04/06/2018 đến hết 
ngày 10/06/2018) Vietcombank vui mừng thông 
báo và chúc mừng những khách hàng trúng thưởng 
theo thể lệ của chương trình. Danh sách khách 
hàng trúng thưởng xem website http://www.
vietcombank.com.vn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui 
lòng liên hệ các điểm giao dịch của Vietcombank 
trên toàn quốc hoặc Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng 
24/7 theo số máy 1900545413.

“MỞ THẺ VISA, NHẬN QUÀ CỰC CHẤT”
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “MỞ THẺ VISA, 
NHẬN QUÀ CỰC CHẤT” DÀNH CHO CÁC KHÁCH 
HÀNG MỞ MỚI THẺ TÍN DỤNG VÀ GHI NỢ QUỐC TẾ 
VIETCOMBANK VISA VỚI RẤT NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN 
NHƯ SAU:

TỪ NGÀY 14/05/2018 ĐẾN HẾT NGÀY 
22/07/2018, VIETCOMBANK TRIỂN KHAI 
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “CHUYỂN 
TIỀN NHANH - NHẬN QUÀ THẢ PHANH” 
TRÊN TOÀN QUỐC VỚI NHIỀU GIẢI 
THƯỞNG HẤP DẪN, TỔNG GIÁ TRỊ LÊN 
TỚI HƠN 1.4 TỶ ĐỒNG. 

Chương trình 
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Bài: Trung tâm đào tạo

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích 
cung cấp cho học viên những kiến thức, 
kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển 
năng lực quản lý. Nội dung đào tạo gồm 

6 chuyên đề: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực 
hiện; Kỹ năng tạo động lực và giao tiếp tạo ảnh 
hưởng; Kỹ năng trình bày báo cáo và điều phối 
cuộc họp; Kỹ năng quản lý nhóm và xây dựng hình 
ảnh chuyên nghiệp; Quản lý tuân thủ và rủi ro hoạt 
động; Quản lý chất lượng dịch vụ và nâng cao năng 
suất lao động.

Sự cải tiến trong phương pháp đào tạo đã 
giúp học viên chủ động tham gia buổi học. Với 
mục tiêu lấy học viên làm trung tâm, học viên chủ 
động tham gia tổng kết kiến thức đã học qua từng 
chuyên đề và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với các 
học viên khác trong lớp. Những bài học không còn 
mang tính thuyết giảng mà học viên có thêm nhiều 
trải nghiệm hữu ích, có giá trị thực tế. Kết thúc 

chương trình đào tạo, học viên được trang bị 
bộ công cụ quản lý chuẩn mực, nhất quán, thiết 
thực, phù hợp để áp dụng trong công tác. 

Qua khóa học, học viên đã tìm thấy rất nhiều 
định hướng mới, cách làm hay, thể hiện qua kết 
quả và nhận định của Ban giám khảo. Ban giám 
khảo đánh giá cao những kế hoạch cụ thể được 
trình bày trong bài tập dự án và tin tưởng học 
viên có thể áp dụng hiệu quả trong công tác 
quản trị tại đơn vị, hướng tới mục tiêu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 và 
trong tương lai.

 Chương trình đào tạo thực sự hữu ích và 
thú vị - đó là cảm nhận chung của hầu hết các 
học viên sau khi tham gia khóa đào tạo. Những 
kiến thức, kỹ năng được trang bị, kinh nghiệm 
được chia sẻ từ các chuyên gia đào tạo cũng 
như chính các học viên chắc chắn sẽ góp phần 
không nhỏ vào việc nâng cao năng lực chuyên 
môn, năng lực quản lý của mỗi cán bộ. Thời 
gian tới, Trung tâm đào tạo sẽ tiếp tục nghiên 
cứu nâng cấp nội dung, chương trình để không 
ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo 
trong hoạt động phát triển nguồn nhân lực của 
Vietcombank, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 
trở thành Ngân hàng đứng đầu về chất lượng 
nguồn nhân lực.

Học viên chụp ảnh lưu niệm 
cùng giảng viên

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng 
kỹ năng quản lý cho cán bộ cấp phòng 

CHƯƠNG TRÌNH “KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ 
CẤP PHÒNG CHI NHÁNH (NHÓM BACK – END) ĐƯỢC 
PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 
TẠO “KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ” ĐÃ TRIỂN KHAI 
TẠI VIETCOMBANK TỪ NĂM 2016. ĐÂY LÀ MỘT TRONG 
NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỌNG ĐIỂM VỚI 
MỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHO ĐỘI NGŨ 
CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC KHỐI HỖ TRỢ 
CỦA CHI NHÁNH THEO KHUNG ĐÀO TẠO DÀNH CHO 
CẤP QUẢN LÝ CỦA VIETCOMBANK.

KẾT NỐI

Chiều ngày 11/7/2018, Công đoàn 
Viecombank Bình Dương đã tổ chức thăm hỏi 
và trao số tiền trợ cấp 100 triệu đồng/người 
từ Quỹ Tương ái Vietcombank cho 2 đoàn 

viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo. Theo đó, 1 
đoàn viên hiện đã nghỉ điều trị bệnh tại nhà và 1 
đoàn viên vẫn đang nỗ lực công tác, có nhiều đóng 
góp tích cực trong hoạt động của đơn vị cũng như 
vừa đoạt giải Ba chương trình thi đua Siêu sao 
Mobile banking quý II/2018 do Trụ sở chính tổ 
chức. 

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thái Minh Quang 
- Giám đốc Chi nhánh - Ủy viên BCH Công đoàn 
Vietcombank đã thay mặt Ban Lãnh đạo và Ban 
Chấp hành Công đoàn Vietcombank động viên các 
đoàn viên cần kiên cường, cố gắng vượt qua bệnh 
tật và sớm bình phục.

Trước đó, sáng ngày 23/6/2018, Công đoàn 
Vietcombank Bình Dương cũng đã đến thăm và 
tặng quà cho các cụ già neo đơn tại Cơ sở 2 - Trung 
tâm Bảo trợ xã hội Thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương, đồng thời trao ủng hộ số tiền 10 triệu đồng 
cho đại diện Lãnh đạo Trung tâm. Những phần quà 
Vietcombank Bình Dương gửi đến các cụ trong 
chuyến thăm này hy vọng phần nào giúp các cụ 
cảm thấy ấm áp hơn, thêm vững tin và vui sống 
suốt quãng đời còn lại.

Tại buổi tập huấn, CBNV đã được tiếp thu các kiến 
thức phổ thông về xử lý sự cố khi xảy ra cháy, các 
kỹ năng, kỹ thuật chữa cháy tại chỗ; kỹ năng thoát 
khỏi đám cháy; tìm hiểu về cấu tạo nguyên lý 

hoạt động, chức năng của một số phương tiện, công cụ 
chữa cháy. Kết thúc phần tập huấn về lý thuyết, CBNV 
được tập huấn phần thực hành về thao tác sử dụng các 
phương tiện chữa cháy, hệ thống chữa cháy tại chỗ một 
cách an toàn, hiệu quả. Tại buổi huấn luyện, lực lượng 
PCCC của Chi nhánh cũng đã phối hợp với lực lượng 
PCCC chuyên nghiệp diễn tập tình huống chữa cháy giả 
định tại trụ sở, cứu nạn, cứu hộ và di tản người, tài sản 
ra ngoài an toàn.

Buổi tập huấn đã giúp CBNV có thêm những kiến 
thức cũng như kỹ năng thực tế, nâng cao tinh thần trách 
nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại nơi làm 
việc và nơi cư trú.

Huấn luyện nghiệp vụ & 
diễn tập PCCC 

Vietcombank Bình Dương

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Tới

Bài & Ảnh:Nguyễn Minh Tới

SÁNG NGÀY 30/6/2018, VIETCOMBANK BÌNH 
DƯƠNG PHỐI HỢP CÙNG PHÒNG CẢNH SÁT 
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY SỐ 1 TRỰC THUỘC 
CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ 
CHỨC BUỔI HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ VÀ DIỄN 
TẬP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (PCCC) CHO 
HƠN 200 CBNV CHI NHÁNH.

Công đoàn Vietcombank 
Bình Dương với hoạt động 
ASXH

Ông Nguyễn Thái Minh Quang, Giám đốc Vietcombank Bình Dương - Ủy 
viên BCH Công đoàn Vietcombank (thứ hai từ trái sang) thăm hỏi, động 

viên đoàn viên Nguyễn Trần Ngọc Anh

CBNV VCB Bình Dương tham gia tập huấn sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC

NHỊP SỐNGNHỊP SỐNG
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KẾT NỐI

Tháng bảo hiểm Vietcombank - Cardif 
nhằm nâng cao nhận thức của khách 
hàng (KH) về bảo hiểm nhân thọ cũng 
như những lợi ích của các giải pháp tài 

chính do Vietcombank phân phối. Chương trình 
bắt đầu từ ngày 2/7/2018 bao gồm nhiều hoạt 
động hướng đến KH.

Tháng bảo hiểm 
Vietcombank - Cardif:

NGÀY 03/7/2018, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK PHỐI HỢP 
VỚI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIETCOMBANK - 
CARDIF (VCLI) TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG BẢO 
HIỂM VIETCOMBANK – CARDIF VỚI CHỦ ĐỀ “GIA ĐÌNH 
HẠNH PHÚC, VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI”.

Gia đình hạnh phúc, 
vững bước tương lai

Phát biểu tại sự kiện, ông Thomas William 
Tobin - Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank 
cho biết: “Bên cạnh các giải pháp ưu việt về tài 
chính mà ngân hàng đang cung cấp, chương 
trình Tháng bảo hiểm Vietcombank - Cardif là 
một trong những nỗ lực của Vietcombank nhằm 
góp phần mang lại chuỗi giá trị bền vững cho 
các KH”.

Ông Vũ Tuấn Minh - Phó Tổng Giám 
đốc VCLI chia sẻ: Với chủ đề “Gia đình hạnh 
phúc, vững bước tương lai”, Tháng Bảo hiểm 
Vietcombank - Cardif muốn gửi tới các KH 
thông điệp về một cuộc sống hạnh phúc, tương 
lai bền vững cho những người thân yêu từ 
các giải pháp của bảo hiểm nhân thọ. Ông Vũ 
Tuấn Minh cũng đánh giá cao nỗ lực của cán bộ 
Vietcombank, cán bộ tư vấn của VCLI trong việc 
chia sẻ, tư vấn cho KH các giá trị thiết thực của 
bảo hiểm”.

Chương trình Tháng Bảo hiểm Vietcombank 
– Cardif bao gồm nhiều hoạt động hướng tới 
KH như: KH sẽ được tư vấn tài chính toàn diện 
miễn phí, đặc biệt là tư vấn các vấn đề về bảo 
hiểm, tích lũy tài chính, phòng ngừa rủi ro hay 
chuẩn bị cho những kế hoạch lớn. Với dòng 
sản phẩm Bảo hiểm bảo vệ mà Vietcombank 
đang phân phối, KH vay vốn tại Vietcombank 
sẽ được cung cấp giải pháp bảo vệ toàn diện. 
KH có thể an tâm rằng gia đình mình luôn được 
bảo vệ trước những rủi ro không lường trước. 
Với sản phẩm Bảo hiểm tích lũy, KH có thể lên 
các kế hoạch tài chính một cách khoa học như 
kế hoạch học tập trong tương lai của con trẻ, 
kế hoạch chi tiêu lớn của gia đình mà vẫn được 
hưởng đặc tính bảo vệ của sản phẩm bảo hiểm. 

Đặc biệt, sản phẩm "Bảo An Toàn Gia” mới 
ra đời năm 2017 với những tính năng ưu việt 
độc nhất trên thị trường sẽ cung cấp cho KH 
khả năng bảo vệ toàn diện, giúp KH xây dựng 
quỹ tài chính và chăm sóc sức khỏe hiệu quả. 
KH có thể đóng phí ngắn hạn nhưng được bảo 
vệ dài hạn, đảm bảo tương lai cho KH và gia 
đình.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: điểm giao dịch 
Vietcombank gần nhất hoặc số Hotline của VCLI 
024 3974 9988 và Trung tâm Hỗ trợ KH 24/7 
của Vietcombank 1900545413.

Đại diện Vietcombank và Công ty VCLI trao tặng quà và chứng nhận cho các cán bộ Vietcombank 
đạt thành tích xuất sắc trong việc thi đua bán sản phẩm Bảo hiểm trong tháng 01 và tháng 

02/2018

Với mục tiêu trở thành đơn vị 
cung cấp chi trả kiều hối số 
1 Việt Nam trong 5 năm tới, 
VCBR hoạt động với 3 phương 

châm: Bảo đảm chất lượng dịch vụ 
chi trả tốt nhất trên thị trường; Trở 
thành cầu nối giữa người Việt định 
cư, sống và làm việc ở nước ngoài và 
người thân của họ đang sinh sống 
tại Việt Nam thông qua chi trả tiền; 
Trở thành đối tác tin cậy đối với các 
công ty chuyển tiền quốc tế, đồng 
hành cùng nhau phát triển trong dài 
hạn. 

Chỉ một thời gian ngắn sau khi 
thành lập, VCBR đã kết nối và tiếp 
nhận dòng kiều hối từ Mỹ, Séc, Đài 
Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và 
Nhật Bản; mở rộng hoạt động giao 

tiền tại nhà ở 26 tỉnh, thành trên cả 
nước. Ngày 4/7/2018, VCBR tổ chức 
thành công Hội nghị Đối tác nhằm 
tăng cường hoạt động PR đến các 
đối tác chuyển tiền quốc tế tại khu 
vực trọng điểm như Bắc Mỹ, châu Âu 
và Đông Bắc Á. Tại Hội nghị, VCBR 
đã ký kết với 2 đối tác Chiuan Hung 
International Development và Ta 
Tong He International đến từ Đài 
Loan. Đây là bước tiến quan trọng 
của VBCR tại 1 trong 3 thị trường 
xuất khẩu lao động (XKLĐ) lớn nhất 
của Việt Nam với khoảng 50.000 lao 
động/năm và hơn 350.000 người 
Việt đang sinh sống, làm việc.

Bên cạnh Đài Loan (Trung 
Quốc), Hàn Quốc cũng là một trong 
những thị trường XKLĐ chủ lực 

Công ty Kiều hối Vietcombank

Những bước đi mạnh mẽ 
VIỆT NAM NẰM TRONG TOP 10 QUỐC GIA NHẬN TIỀN KIỀU HỐI 
NHIỀU NHẤT TRÊN THẾ GIỚI, ĐẠT 13,8 TỶ USD TRONG NĂM 2017. 
NHIỀU NĂM TRỞ LẠI ĐÂY, KIỀU HỐI LUÔN ĐƯỢC COI LÀ MỘT 
TRONG NHỮNG NGUỒN TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG PHỤC VỤ PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC. CÔNG TY KIỀU HỐI VIETCOMBANK 
(VCBR) ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO THÁNG 9/2017 NHẰM MỤC TIÊU 
THAM GIA KÊNH TIẾP NHẬN DÒNG VỐN QUAN TRỌNG NÀY. 

của Việt Nam với khoảng 160.000 
người Việt đang sinh sống và làm 
việc, 10.000 lao động xuất khẩu mỗi 
năm. Nắm bắt cơ hội này, VCBR tiếp 
cận và trở thành công ty kiều hối 
đầu tiên tại Việt Nam triển khai dịch 
vụ kiều hối với công ty chuyển tiền 
từ Hàn Quốc thông qua hợp tác với 
Sentbe Inc. - một trong những công 
ty uy tín tại đây. 

Được sự hỗ trợ rất lớn của 
Vietcombank với mạng lưới hơn 
500 chi nhánh, phòng giao dịch trên 
cả nước, nguồn cung ngoại tệ lớn 
nhất trong hệ thống NHTM, VCBR 
đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới 
chi tại nhà, dự kiến phủ khắp 63 
tỉnh thành vào cuối năm 2018; tăng 
cường liên kết, hợp tác với các công 
ty chuyển tiền trên toàn cầu, coi 
trọng các thị trường trọng điểm có 
đông đảo cộng đồng người Việt sống 
và làm việc. 

Với sự khởi đầu tốt đẹp, sự 
quan tâm hỗ trợ của Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, sự nỗ lực, tinh thần 
trách nhiệm cao của đội ngũ CBNV 
có trình độ, VCBR tự tin sẽ hoàn 
thành tốt kế hoạch kinh doanh 2018 
và tiếp tục phát triển mạnh mẽ 
trong những năm tiếp theo.

Hội nghị đối tác do VCBR tổ chức tháng 7/2018

VCBR ký kết thỏa thuận hợp tác với 
Công ty Ta Tong He International (Đài Loan)

VCBR ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Chiuan 
Hung International Development (Đài Loan)

Bài & Ảnh: Ban Truyền Thông VCBR
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KẾT NỐI

Trong khuôn khổ giải đấu, các VĐV thuộc 8 nhóm 
tuổi nam, nữ tranh tài ở 4 nội dung thi đấu: cờ 
nhanh, cờ chớp nhoáng, cờ truyền thống, cờ tiêu 
chuẩn với chất lượng chuyên môn cao để tuyển 

chọn các VĐV trẻ tham dự các giải quốc tế, thế giới và 
châu lục. Tiếp nối thành công của giải đấu năm 2017 tổ 
chức tại Lâm Đồng, cùng với việc phối hợp với Ban Tổ 
chức để tổ chức thành công giải đấu, Vietcombank cũng 
hỗ trợ cung cấp trang phục thi đấu cho các kỳ thủ, trọng 
tài và trao cúp cho các VĐV vô địch các nhóm tuổi ở cả 4 
nội dung. 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Phạm Mạnh Thắng - 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: Nhận thấy ý 
nghĩa quan trọng của giải đấu đối với sự phát triển của 
bộ môn cờ vua trong thể thao học đường cũng như phát 
triển tiềm năng cho thể thao nước nhà, Vietcombank 
vinh dự được tiếp tục đồng hành cho giải đấu năm 2018 
này. 

“Chúng tôi mong rằng, giải cờ vua trẻ toàn quốc 
2018 lần này sẽ tiếp tục tạo ra một sân chơi lớn, có ý 
nghĩa cho các kỳ thủ trẻ được cọ sát, thi đấu. Qua giải 
đấu lần này, chúng ta hy vọng sẽ tuyển chọn ra các vận 
động viên có trình độ đi thi đấu tại trường quốc tế, để 
từ đó đưa Việt Nam trở thành một cường quốc thực thụ 
của môn thể thao trí tuệ này” - ông Phạm Mạnh Thắng 
nhấn mạnh.

Tháng 7/2018, Vietcombank tiếp tục đồng hành 
cùng giải Golf SaiGon Tourist 2018 với tư cách là 
Nhà tài trợ chính, trao học bổng cho học sinh nghèo 

hiếu học. Trong khuôn khổ giải đấu, 500 suất học bổng 
Saigon Tourist trị giá 600 triệu đồng được trao cho học 
sinh nghèo, khuyết tật, hiếu học của TP. Hồ Chí Minh (xã 
Thạnh An, huyện Cần Giờ), tỉnh Trà Vinh (huyện Càng 
Long), tỉnh Long An (huyện Cần Giuộc) và tỉnh Bến Tre 
(huyện Thạnh Phú).

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần vì cộng đồng, 
trách nhiệm xã hội của Vietcombank

Giải vô địch cờ vua trẻ toàn 
quốc năm 2018 tranh Cúp 
Vietcombank 
SÁNG NGÀY 02/7/2018, TẠI HẢI PHÒNG ĐÃ DIỄN 
RA LỄ KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN 
QUỐC NĂM 2018 TRANH CÚP VIETCOMBANK 
VỚI SỰ THAM GIA CỦA GẦN 1.000 KỲ THỦ TRẺ 
XUẤT SẮC NHẤT CỦA 40 ĐƠN VỊ TỈNH THÀNH, 
NGÀNH, CÁC CÂU LẠC BỘ. ĐÂY LÀ NĂM THỨ 2 
LIÊN TIẾP VIETCOMBANK ĐỒNG HÀNH VÀ LÀ 
NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH CỦA GIẢI.

Vietcombank đồng hành cùng giải Golf Saigon Tourist
Tin: Trần Văn Sang - Ảnh: SaigonTourist

bài: Duy thanh

Chiều ngày 24/6/2018, nhân ngày Gia 
đình Việt Nam 28/6, BCH Công đoàn 
Vietcombank Hải Dương đã tổ chức 

thành công buổi tọa đàm “Nghệ thuật 
cân bằng giữa công việc và gia đình”. 

Buổi tọa đàm diễn ra trong không 
khí tươi vui, sôi nổi, cởi mở với sự trò 
chuyện, dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm từ 
chuyên gia tư vấn. Các đoàn viên công 

Tại buổi lễ, các gia đình đã tham gia các trò chơi team 
building trong không khí hân hoan, náo nhiệt. Tại 
tiệc gala dinner, ban tổ chức đã tặng quà cho các 

cháu là con CBNV chi nhánh vì những thành tích tốt 
trong học tập. Đặc biệt, trong chương trình thời trang 
với chủ đề môi trường, với sự trình diễn hài hước và vui 
nhộn, 12 gia đình đã thỏa sức sáng tạo với các bộ trang 
phục bằng vật liệu tái chế, rau củ quả và để lại ấn tượng 
sâu sắc cho những người tham dự. 

Hội thi nhằm tạo cơ hội để các tổ công đoàn phát huy tinh 
thần làm việc nhóm, xây dựng mối quan hệ gắn kết, hỗ 
trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây cũng là dịp để các 

anh em nam giới hiểu thêm, sẵn sàng chia sẻ công việc bếp 
núc với phụ nữ, như một thứ gia vị làm tăng thêm hạnh phúc 
gia đình.

Sau hai giờ tất bật, rộn ràng, các team đã mang đến hội thi 
một kết quả bất ngờ hơn cả mong đợi. Team các PGD Hùng 
Vương - Thanh Khê - Hòa Khánh đã xuất sắc giành Giải Nhất, 
team KTNB Khu vực III và team Kế toán - Ngân Quỹ đồng Giải 
Nhì; các team còn lại giành Giải Khuyến khích. 

Ngày hội gia đình năm 2018 - 
Vietcombank Vũng Tàu

Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Giàu

Bài & Ảnh: Lê Hiệp

bài: Nguyễn Hữu Đức -  Ảnh: Phan Thanh Nam

TRONG 2 NGÀY 23 - 24/06/2018, BCH CÔNG 
ĐOÀN VIETCOMBANK VŨNG TÀU ĐÃ TỔ 
CHỨC THÀNH CÔNG NGÀY HỘI GIA ĐÌNH 
VIETCOMBANK VỚI SỰ GÓP MẶT CỦA HƠN 
380 CBNV VÀ GIA ĐÌNH ĐANG CÔNG TÁC TẠI 
CHI NHÁNH.

Các trò chơi team building tại ngày hội Gia đình Vietcombank

“Gia vị hạnh phúc” ngày Gia đình 
Việt Nam – Vietcombank Đà Nẵng

CHIỀU NGÀY 23/6/2018, TẠI RED BEACH RESORT, 
VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG HỘI THI ẨM THỰC VỚI CHỦ ĐỀ “GIA VỊ 
HẠNH PHÚC” VỚI SỰ THAM GIA CỦA 10 TEAM 
ĐẾN TỪ CÁC 15 TỔ CÔNG ĐOÀN CHI NHÁNH. 

Tọa đàm “Nghệ thuật cân bằng giữa công việc và gia đình” - Vietcombank Hải Dương

đoàn có dịp chia sẻ kinh nghiệm, khó 
khăn, cách tìm niềm vui, động lực, cân 
bằng trong công việc và cuộc sống của 
mình.

Nhân dịp này, BCH Công đoàn đã 
vinh danh 10 gương mặt Phụ nữ tiêu 
biểu của chi nhánh và tôn vinh 116 gia 
đình cán bộ tiêu biểu năm 2017.

Vinh danh các gia đình cán bộ VCB 
Hải Dương tiêu biểu năm 2017

Ông Lê Diệp, Giám đốc Chi nhánh, trao thưởng cho các team đạt Giải Nhất, Nhì và Ba
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SEN
Nở trong thuần khiết hương ký ức

Giọt sương vương vấn màu trinh nguyên
Lá mỏng manh nắng vàng thơm dịu

Chảy vào lòng em nỗi mơ hồ
Trước sen mùa Hạ bỗng tinh khôi

Ngọn gió nồm ủ làn hương con gái
Trước sen mắt cỏ bỗng trong ngần

Giọt thời gian lơ lửng giữa thinh không
Vành môi chiều run run mùa say khướt

Bùn chắt chiu vị phù sa thanh bần
Sen trong hồn gốm nồng men đất

Cánh hồng khai nhuỵ trong trắng vần thơ
Em hoá hồn sen nở sớm mai yên tĩnh

Nâng gót mềm khẽ rụng cánh hồng phai
Ta tan vào sen lòng lắng dịu
Ý thơ nồng nàn vỗ cánh bay...

TRẦN THANH THOA

 

YÊU NGHỀ TÍN DỤNG
Nhớ ngày em về xóm núi

Trung du nắng cháy mặt người
Lúp xúp dăm căn nhà lá

Chiều hôm thưa vắng tiếng cười

Gió núi hun hút tháng mười
Bụi mờ nẻo đường đất đỏ
Xóm núi còn bao gian khó
Chai sần sấp ngửa bàn tay

Em mang vốn về cho vay
Đồng tiền quay vòng – gieo hạt

Đồi trọc này xanh bát ngát
Vi vu gió hát lưng đồi

Niềm vui rạng rỡ mặt người
Bát cơm ngày mùa thơm thoảng

Em thơ áo mới tới trường
Quấn quít khói chiều bảng lảng

Thời gian dần trôi năm tháng
Nhớ ngày vượt khó cùng dân
Thêm yêu nghề làm tín dụng

Xa xôi nào quản bàn chân

LÊ HIẾU TRUNG

VĂN HÓA

Ngân hàng chúng tôi - Vietcombank Nam Sài Gòn
Chuyên môn nghiệp vụ hoàn toàn tinh thông

Toàn chi nhánh một lòng đoàn kết
Với tinh thần kiên quyết lập công

Hăng say lòng tự nhủ lòng
Thị trường khốc liệt vẫn không ngại ngần

Ai sang quận Bảy dừng chân
Vietcombank – Nam Sài Gòn đó muôn phần khang trang

Nhà cao cửa rộng đàng hoàng 
Khách được phục vụ ngang hàng người thân.

***
Phòng Hành chính đứng đầu hỗ trợ

Phòng Dịch vụ Tổ chức, Cá nhân
Cùng Phòng Kế toán, Quỹ ngân

Phòng Quản lý nợ chuyên cần lắm thay
Bán Buôn, Bán Lẻ hăng say 

Hôm nay bán được, lo ngày hôm sau
Còn lo chất lượng hàng đầu

Ngân hàng với khách cùng nhau an toàn
 Khách hàng chẳng phải lo toan 

 “Trung Sơn” phục vụ dễ an lòng người
“Phú Long” “Tân Mỹ” ai ơi

“Phú Mỹ Hưng” “Tân Thuận” sáng ngời niềm tin
“Bình Minh” đó chân tình vui vẻ
“Quận 4” đây phục vụ hết lòng
“Mỹ Toàn” quyết chí lập công

Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi
 Khách xa chẳng ngại ngần gì
 Có ngay “Hiệp Phước” “Bình Hưng” đón chờ
  “Phú Xuân” mới mở bây giờ
 Giúp dân đạt được ước mơ làm giàu.

 ***
Chí đã quyết ngại đâu gian khó

Vững niềm tin không có nản lòng
Tương lai vẫn giữ cờ hồng

Như hai lăm năm ấy sống trong tự hào
Giữ đoàn kết, đề cao truyền thống

Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn
Lòng đầy phấn khởi hân hoan

Sáng ngời truyền thống vẻ vang toàn ngành.

***
 Vui là vui vậy đã đành

Bùi ngùi cứ vận vào mình hôm nay
Bởi vì mình biết từ đây

Vietcombank-Nam Sài Gòn phải chia tay một người
Sáu mươi năm chẵn tuổi đời

Ba mươi năm lẻ đẹp tươi tuổi nghề
Nghỉ hưu thanh thản Chú về

Bụi hồng trần ấy chẳng hề vấn vương
Chú là Giám đốc Kiến Tường

Trải bao năm tháng gió sương dạn dày
Về hưu quyết định trao tay

Nhân viên cán bộ đong đầy nhớ thương
Chú về, rời khỏi thương trường

Chúng con bước tiếp con đường đề ra
Nhân viên, cán bộ chúng ta

Cầu chúc cho Chú toàn gia sum vầy!
Ơn sâu nghĩa nặng tình dày

Bên nhau công tác những ngày Chú ơi
Kính yêu nói chẳng hết lời

Kính chúc Chú khỏe, suốt đời an vui! .

BÙI THỊ HỒNG LĨNH

VIETCOMBANK NAM SÀI GÒN 25 NĂM 

Viết nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập chi nhánh 
Vietcombank Nam Sài Gòn và chia tay chú Giám Đốc 

Nguyễn Kiến Tường nghỉ hưu theo chế độ.
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VĂN HÓA

VỀ TỜ 
TIỀN 

NHỮNG BÍ MẬT

mới50€ 
Bài: Lại Viết Cường

TỜ TIỀN MỆNH GIÁ 50 € ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG RỘNG 
RÃI NHẤT, VỚI HƠN 8 TRIỆU TỜ ĐƯỢC LƯU HÀNH, 
CHIẾM 45% TỔNG SỐ TIỀN GIẤY EURO CÁC MỆNH GIÁ. 
ĐÂY CŨNG LÀ ĐỒNG TIỀN CÓ TỶ LỆ BỊ LÀM GIẢ Ở MỨC 
CAO NHẤT.

Tờ tiền 50 € mới, thuộc chuỗi Europa 
series được Ngân hàng trung ương 
châu Âu (ECB) giới thiệu vào ngày 
16/3/2017 trong một nỗ lực chống 

nạn tiền giả. 
Giống như loạt tiền giấy Euro trước, tiền 50 

€ series Europa được thiết kế để bất cứ ai cũng 
dễ dàng kiểm tra bằng cách sử dụng phương 
pháp "FEEL, LOOK and TILT", tạm dịch là “ Cảm 
nhận, Nhìn và Chao nghiêng”

Cảm nhận tờ tiền:
Cầm tờ tiền, cảm nhận đầu tiên là hình in 

sắc nét và dầy hơn. Ở phía trước, tờ tiền mới 

được thiết kế có một loạt các đường thẳng ngắn 
ở hai lề bên trái và bên phải. Hình ảnh kiến trúc 
chiếc cửa, con số mệnh giá “50” được in to, nổi bật 
trên nền giấy. Khi ta dùng tay vuốt nhẹ trên tờ tiền 
sẽ cảm thấy những chỗ trên dày hơn, có gợn. Đây 
là kết quả của phương pháp in nổi Intaglio.

Nhìn
Để trước nguồn sáng, cửa sổ gần phía trên của 

hình ba chiều trở nên trong suốt và cho thấy một 
bức chân dung của công chúa Europa trong thần 

thoại Hy Lạp trên cả hai mặt của tờ tiền. 
Bên trái tờ tiền là một bóng chìm đa lớp bao 

gồm công chúa Europa, con số 50 và họa tiết kiến 
trúc được in bằng công nghệ in chìm trên giấy và 
nhìn thấy rõ ở cả hai mặt của tờ tiền khi để trước 
nguồn sáng ngược.

Dây bảo hiểm: được in theo hình thức cài ẩn 
vào giữa các lớp giấy của tờ tiền. Khi để trước 
nguồn sáng ngược, dây bảo hiểm là một dải màu 
đen  có in con số mệnh giá 50 và ký hiệu tiền tệ €

Chao nghiêng tờ tiền
Một dải băng quang học lớn nằm ngang tờ tiền, 

khi tiền giấy nghiêng, cả dải băng quang học hiển 
thị các đường có màu cầu vồng. Chúng ta có thể 
dễ dàng nhìn thấy chân dung nữ thần Europa, con 
số mệnh giá 50 ; ký hiệu tiền tệ € và kiến trúc cửa 
vòm sắc nét, màu tươi sáng. 

Góc dưới bên trái tờ tiền, con số 50 màu xanh 
được in to, nổi bật. Khi nghiêng tờ tiền thì con số 
này đổi màu từ xanh ngọc lục bảo sang màu xanh 
đậm. Đặc điểm này được ECB tự hào gọi là “con số 
màu ngọc lục bảo”

Ở mặt sau, con số mệnh giá 50 màu cầu vồng 
ẩn hiện trong cửa sổ và đổi màu khi nghiêng tờ 
tiền.

Ngoài ra chúng ta có thể kiểm tra 
tờ tiền 50 € qua các đặc điểm khác 
như: 

Dòng chữ siêu nhỏ: in một dãy con số mệnh 
giá 50 và dòng chữ Euro được in bằng chữ Latin 
(EURO), Hy Lạp (EYPΩ) và chữ Cyrillic (EBPO) 
sau khi Bulgaria gia nhập EU. Các dãy ký tự này 
in rất sắc nét, không bị mờ và chỉ có thể đọc 
được bằng kính lúp. 

Soi chiếu dưới ánh sáng tia cực tím 
của đèn UV  

Cấu tạo của tờ tiền có các sợi tơ nhỏ và một 
số khu vực được in mực đặc biệt, trong điều 
kiện thông thường thì những chi tiết này không 
phát sáng. Tuy nhiên khi cho tờ tiền chiếu dưới 
tia cực tím thì các sợi nhỏ được cài vào trong 
giấy xuất hiện. Mỗi sợi tơ cho thấy ba màu khác 
nhau là đỏ, xanh và vàng. Các ngôi sao trong lá 
cờ EU phát sáng màu vàng. Một số khu vực khác 
cũng phát sáng màu vàng. Ở mặt sau, một phần 
tư vòng tròn ở giữa tờ tiền giấy cũng như một 
số khu vực khác phát sáng màu xanh lục. Số sê-
ri nằm ngang và một sọc xuất hiện màu đỏ.

Dưới ánh sáng đèn hồng ngoại
Ở mặt trước tờ tiền, con số mệnh giá 50 có 

màu xanh nhạt, hình ảnh công trình kiến trúc 
màu 

Chữ ký
Mỗi tờ tiền giấy đều phải có chữ ký của  của 

Willem F. Duisenberg, Jean-Claude Trichet hoặc 
Mario Draghi - vị Chủ tịch thứ nhất, thứ hai 
và thứ ba của Ngân hàng Trung ương châu Âu 
tương ứng – để đảm bảo điều kiện và  chứng 
nhận giá trị lưu thông.

Bản đồ châu Âu
Tiền 50 € series Europa có một bản đồ sửa 

đổi của châu Âu ở mặt sau, bao gồm Malta và 
Cyprus. Những bản vẽ hiển thị vùng địa lý nhỏ 
gần đáy của tờ tiền giấy cho thấy quần đảo 
Canary và một số lãnh thổ hải ngoại của Pháp, 
nơi đồng Euro cũng được sử dụng.

Jean-Claude Trichet
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TIẾNG VE CUỐI MÙA  
Tưởng tương tư nguội lửa rồi

Đâu ngờ nhạt nắng lại sôi giọng vàng
Cung trầm cung bổng râm ran

Như thiêu như đốt ruột chàng dạ ai.

Dập dồn dai dẳng dằng dai
Cù cưa cú cứa rạc rài râu ria

Kêu ra rả gọi lạc lìa
Liệt vè chưa thấy ai kia lại gần.

Cần không có, có không cần
Yêu người người chả... Khổ thân quá chừng

Ví dầu ngực bụng dính lưng
Còn thoi thóp vẫn không ngừng sóng âm...

Ấy ơi, im sắt bặt cầm
Nuối gì treo cái xác câm trên cành!

NGUYỄN NGỌC HƯNG

LỜI RU CỦA MẸ
Tôi nằm trên võng đong đưa

Vọng nghe tiếng mẹ ru xưa ngọt ngào
Trưa hè nhẹ chiếc lá chao

Hiu hiu gió thổi luồn vào song thưa.

Mẹ ngồi đón nắng hiên trưa
Lời ru tiếng đất tay đưa võng trời

Nuốt vào giọt mặn mồ hôi
Dìu con từng bước giữa đời chênh vênh.

Từ vòng tay mẹ đứng lên
Lời ru êm, đã đi bên cuộc người

Mẹ giờ nhẹ gánh về trời
Con giờ thầm nhớ những lời ru xưa.

TRÀ KIM LONG

NGHIÊNG CHIỀU
Nghiêng chiều nắng rụng đầy sân

Ngu ngơ chiếc lá bâng khuâng trở mùa
Bằng lăng nhuộm tím đường xưa
Ve ru khúc hạ mới vừa đâu đây !

Nghiêng chiều vạt gió lắc lay
Bài thơ dang dở mãi ray rứt lòng

Từ em gạo trắng nước trong
Từ anh cát mặn chỉ hồng se duyên.

Gánh thơ dạo khắp trăm miền
Đường vui chung bước hồn nhiên với đời

Nghiêng chiều bãng lãng mây trôi
Vẫn khung trời mộng, vẫn lời nói yêu.

KIM HOA

VĂN HÓA
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