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Quý độc giả thân mến,

Năm 2018 sắp trôi qua với những “mốc son” đặc biệt đối với 
Vietcombank, Chung NIỀM TIN số 302 cũng sẽ mang tới bạn những 
tin vui về mọi mặt hoạt động kinh doanh trong “ngôi nhà thứ hai” 
của chúng ta.

Tháng 10/2018, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ, Vietcombank 
vui mừng chào đón thành viên mới - Vietcombank Lào. Lần đầu tiên 
trong lịch sử phát triển mạng lưới, Vietcombank thành lập ngân 
hàng 100% vốn ở nước ngoài, đây được xác định là bước chuyển 
mình ý nghĩa của Vietcombank, bước đi chiến lược quan trọng trong 
hiện diện kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á. 

Không dừng lại ở đó, vừa qua, các cơ quan quản lý Mỹ cũng đã 
cấp phép thành lập VPĐD tại New York của Vietcombank. Đây là 
bước tiến quan trọng mang tính chiến lược của Vietcombank. Lần 
đầu tiên một NHTM Việt Nam thiết lập hiện diện tại Mỹ - một trong 
những quốc gia sở hữu khung pháp lý minh bạch, hoàn thiện và cơ 
chế quản lý, giám sát chặt chẽ vào bậc nhất trên thế giới. Sự kiện này 
khẳng định vị thế, thương hiệu và tầm ảnh hưởng lớn của một ngân 
hàng Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Cũng trong những ngày ý nghĩa này, Vietcombank trang trọng 
kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty tài chính Việt Nam tại Hồng Kông 
(Vinafico), công ty 100% vốn trực thuộc Vietcombank; 10 năm thành 
lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI); 
10 năm thành lập CN Hoàn Kiếm. Bên cạnh đó, những tin vui như 
Vietcombank lọt Top 10 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 
2018; Vietcombank được Thủ tướng khen thưởng vì những đóng góp 
cho thành công của Hội nghị WEF ASEAN 2018... chắc sẽ khiến bạn 
không khỏi tự hào.

Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ban 
Lãnh đạo Vietcombank đã gửi thư chúc mừng chị em nữ khách hàng, 
đối tác cùng các nữ CBNV trong toàn hệ thống. Tại khắp các chi 
nhánh Vietcombank cũng đã diễn ra các hoạt động chào mừng sôi 
nổi và đầy ý nghĩa nhằm tôn vinh các nữ CBNV “giỏi việc nước, đảm 
việc nhà”. Chung NIỀM TIN xin gửi tới Quý độc giả những thông tin, 
hình ảnh về các hoạt động ấm áp và ý nghĩa này.

Ngoài ra, Bản tin số 302 cũng gửi tới bạn những thông tin cập 
nhật về hoạt động kinh doanh, tài trợ tín dụng, ASXH... diễn ra trên 
khắp các chi nhánh trong toàn hệ thống Vietcombank thời gian qua.

Chúc Quý độc giả luôn mạnh khỏe và thành công!

Trân trọng,

Ban Biên tập
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Chiều ngày 09/10/2018, tại Thủ đô Viêng 
Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 
Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam 
tại Lào (Vietcombank Lào) đã vinh dự 

được đón đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn 
công tác tới thăm và làm việc trong khuôn khổ 
chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại nước bạn 
Lào. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác
tới thăm và làm việc với Vietcombank Lào

BÀI & ẢNH: ĐẶNG THÀNH

ĐÁNH GIÁ CAO VÀ BIỂU DƯƠNG NHỮNG THÀNH TỰU 
MÀ VIETCOMBANK ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, Đ/C TRẦN QUỐC 
VƯỢNG MONG MUỐN VIETCOMBANK NÓI CHUNG VÀ 
VIETCOMBANK LÀO NÓI RIÊNG NGÀY MỘT PHÁT TRIỂN, 
BÁM SÁT ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG, CHÍNH 
PHỦ 2 NƯỚC, GÓP PHẦN LÀ CẦU NỐI HỮU NGHỊ ĐỂ 
THẮT CHẶT VÀ NÂNG TẦM MỐI QUAN HỆ ĐÃ ĐƯỢC 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH 
MẠNG LÀO CŨNG NHƯ HAI NHÀ NƯỚC NHÌN NHẬN 
LÀ MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT, MẪU MỰC, THỦY CHUNG, 
TRONG SÁNG.

Đ/c Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng CSVN (thứ 4 từ trái sang, hàng thứ nhất) chụp hình lưu niệm với Đại diện Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, Ban Giám đốc và CBNV Vietcombank Lào trước Trụ sở Vietcombank Lào tại Viêng Chăn
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Cùng đi với đồng chí (đ/c) Trần Quốc Vượng 
có đại diện lãnh đạo Ban đối ngoại Trung ương 
Đảng; Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Văn 
phòng Chính phủ; Đại sứ Việt Nam tại Lào… 
Cùng tham dự buổi làm việc của Đoàn, còn có 
Phó Thống đốc Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào Vathana Dalaloy.

Vinh dự đón Đoàn, về phía Vietcombank 
có các đ/c: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH 
Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank; đ/c Đào Minh Tuấn 
- Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; 
đ/c Phạm Mạnh Thắng -  Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Lào; 
đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Khối Bán 
buôn Vietcombank, Ủy viên HĐQT Vietcombank 
Lào; đ/c Nguyễn Hữu Hiệp - Tổng Giám đốc 

Vietcombank Lào cùng đại diện 
lãnh đạo một số phòng/ban 
TSC Vietcombank và toàn thể 
CBNV Vietcombank Lào.

Vui mừng báo cáo với đ/c 
Thường trực Ban bí thư TW 
Đảng và Đoàn công tác về tình 
hình hoạt động kinh doanh, 
công tác xây dựng Đảng của 
Vietcombank, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân 
Thành đã sơ lược về lịch sử 55 
năm hình thành và phát triển 
của Vietcombank với những 
đóng góp không hề nhỏ cho 
công cuộc kháng chiến, giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước; xây dựng và phát triển 
kinh tế trong giai đoạn khó 
khăn của đất nước những năm 
80 - 90 của thế kỷ XX và sự 
nghiệp công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa đất nước, hòa nhập 

và hội nhập kinh tế quốc tế… Đặc biệt, trong 
kết quả kinh doanh giai đoạn 5 năm gần đây, 
Vietcombank nổi lên với vai trò là ngân hàng 
tiên phong, chủ đạo và chủ lực của ngành Ngân 
hàng; được Chính phủ và NHNN Việt Nam định 
hướng phát triển trở thành ngân hàng số 1 của 
Việt Nam. Minh chứng là quy mô tổng tài sản, 
huy động vốn và tín dụng của Vietcombank đã 
có sự tăng trưởng bứt phá, quy mô tổng tài sản 
tăng 2,5 lần, huy động vốn tăng 2,9 lần, sử dụng 
vốn tăng 2,3 lần. Đặc biệt, với tổng tài sản tăng 
trưởng mạnh mẽ và đã vượt qua mốc 1 triệu tỷ 
đồng vào cuối năm 2017, Vietcombank cũng là 
ngân hàng đầu tiên có lợi nhuận vượt mốc 10 
nghìn tỷ đồng - giữ ngôi vị số 1 về quy mô lợi 
nhuận tại Việt Nam. 9 tháng đầu năm 2018, hầu 
hết các chỉ tiêu kinh doanh của Vietcombank 
đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy 
Vietcombank luôn thực hiện tốt công tác chính 
trị, tư tưởng; tổ chức quán triệt và thực hiện 
các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ…; công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng; gương mẫu trong việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh... 9 tháng đầu năm, Đảng bộ 
Vietcombank đã thành lập mới 05 Chi bộ cơ sở 

và nâng cấp 02 Chi bộ lên Đảng bộ, nâng tổng 
số Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ 
Vietcombank lên 57 tổ chức cơ sở đảng, trong 
đó gồm 12 Đảng bộ và 45 Chi bộ cơ sở với 
2.458 đảng viên… Công tác kiểm tra, giám sát 
và kỷ luật Đảng cũng được xây dựng theo kế 
hoạch, chương trình cụ thể hàng tháng, hàng 
quý, hàng năm…

Thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank Lào, 
đ/c Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
Lào đã báo cáo và trình bày quá trình thành 
lập và tình hình hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank Lào. Theo đó, trên nền tảng quan 
hệ hữu nghị Việt - Lào truyền thống lâu đời, 
bền chặt, Vietcombank quyết định mở ngân 
hàng con đầu tiên ngoài quốc gia với tầm nhìn 
định hướng mang tính lâu dài chiến lược trong 
việc phát triển hiện diện kinh doanh ở khu vực 
Đông Nam Á. Vietcombank Lào sẽ cung cấp các 
gói dịch vụ tài chính đồng bộ cho các doanh 
nghiệp (DN) Việt Nam đầu tư vào Lào cũng như 
các DN tại Lào, qua đó gián tiếp thúc đẩy kim 
ngạch thương mại 2 chiều và mở rộng hợp tác 
thương mại giữa 2 nước, góp phần thúc đẩy 

nền kinh tế Lào phát triển và củng cố mối quan 
hệ hữu nghị Việt Nam - Lào… Với Vietcombank 
Lào, chỉ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 
7/2018 nhưng đến nay đã có được kết quả kinh 
doanh lợi nhuận thuận lợi.

Đánh giá cao và biểu dương những thành 
tựu mà Vietcombank đã đạt được, đ/c Trần 
Quốc Vượng mong muốn Vietcombank nói 

chung và Vietcombank Lào nói riêng ngày một 
phát triển, bám sát định hướng chỉ đạo của 
Đảng, Chính phủ 2 nước, góp phần là cầu nối 
hữu nghị để thắt chặt và nâng tầm mối quan hệ 
đã được Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân 
dân Cách mạng Lào cũng như hai Nhà nước 
nhìn nhận là mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, 
thủy chung, trong sáng. Bên cạnh chú trọng 
phát triển kinh doanh, đ/c Thường trực Ban 
Bí thư cũng yêu cầu Vietcombank nói chung và 
Vietcombank Lào nói riêng có những đóng góp 
tích cực vào công tác phúc lợi, an sinh xã hội… 
giúp nước bạn Lào thực hiện tốt chính sách xóa 
nghèo, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bày tỏ sự cảm ơn trân trọng trước đ/c 
Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác bởi 
mặc dù lịch làm việc tại nước bạn khá dày đặc 
nhưng đ/c và Đoàn vẫn dành một phần quỹ thời 
gian tới thăm, động viên và có những đánh giá, 
chỉ đạo cụ thể đối với công tác Đảng nói riêng 
và hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống 
Vietcombank nói chung, thay mặt cho Đảng ủy 
và Ban Lãnh đạo Vietcombank, Chủ tịch HĐQT 
Nghiêm Xuân Thành nghiêm túc tiếp thu, quán 
triệt các ý kiến, chỉ đạo của đ/c Thường trực 
Ban Bí thư. Ban Lãnh đạo Vietcombank cùng 
tập thể CBNV Vietcombank sẽ không phụ sự 
kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính 
phủ và nhân dân giao phó, thực hiện tốt các 
nhiệm vụ chính trị và kinh doanh, góp phần xây 
dựng, củng cố mối quan hệ thắm tình hữu nghị 
Việt - Lào anh em.

Vietcombank cũng là ngân hàng đầu 
tiên có lợi nhuận vượt mốc 10 nghìn 
tỷ đồng – giữ ngôi vị số 1 về quy mô 
lợi nhuận tại Việt Nam. 9 tháng đầu 
năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu kinh 
doanh của Vietcombank đều đạt và 
vượt so với kế hoạch đã đề ra.

Đ/c Trần Quốc Vượng  tặng quà cho Ban lãnh đạo Vietcombank và Vietcombank Lào  
nhân chuyến thăm và làm việc với Vietcombank

Đ/c Nghiêm Xuân Thành- Chủ tịch HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên 
trái) đón và giới thiệu đ/c Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 

trực Ban Bí thư Trung ương Đảng CSVN (thứ hai từ trái sang) thăm quầy 
giao dịch tiếp khách hàng của Vietcombank Lào 

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank và Vietcombank Lào, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành báo cáo với 
đ/c Trần Quốc Vượng và Đoàn công tác về tình hình hoạt động của Vietcombank nói chung và Vietcombank Lào nói riêng
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được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, 
hiện thực hóa kế hoạch mở rộng sự hiện diện tại 
nước ngoài, Vietcombank đã lựa chọn Lào là thị 
trường hoạt động chiến lược quan trọng trong 
việc phát triển hiện diện kinh doanh ở khu vực 
Đông Nam Á… Ban Lãnh đạo Vietcombank giao 
cho Vietcombank Lào bám sát định hướng chỉ 
đạo của Chính phủ và Ngân hàng Trung ương hai 
nước, các chương trình phát triển kinh tế xã hội 
tại Lào và các Hiệp định hợp tác giữa hai nước để 
phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kinh 

tế được giao, tăng cường năng lực cạnh tranh, 
hoạt động theo hướng Ngân hàng hiện đại và 
phát triển bền vững trong xu thế hội nhập kinh 
tế quốc tế”.

Vui mừng tới tham dự sự kiện quan trọng 
của Vietcombank, Quyền Thống đốc NHNN 
Lào - ông Sonexxay Sithphaxay đánh giá cao sự 
có mặt của Vietcombank tại nước bạn bởi sự 
khác biệt là thay vì mở chi nhánh, Vietcombank 
đã quyết định mở ngân hàng con tại Lào. Sự 
có mặt của Vietcombank tại Lào có ý nghĩa rất 
quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Lào nói 
chung cũng như góp phần vào việc tăng cường 
hợp tác kinh tế, thương mại giữa 2 nước.

Thay mặt lãnh đạo NHNN Việt Nam, bà 
Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN Việt 
Nam nhận định: Việc khai trương Vietcombank 
Lào là một minh chứng sống động, khẳng định 
quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng và hiệu 
quả giữa 2 nước. Đây cũng là sự kiện đặc biệt 
quan trọng đánh dấu bước đi chiến lược của 
Vietcombank tại một thị trường tiềm năng… 
NHNN Việt Nam tin tưởng Vietcombank sẽ phát 
triển mạnh mẽ, an toàn và hiệu quả, qua đó góp 
phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển 
kinh tế và giao thương giữa 2 đất nước.

Khai trương Vietcombank Lào: 
Bước chuyển mình 
chiến lược Bài & ảnh: Đặng Thành

VỚI LỊCH SỬ 55 NĂM PHÁT TRIỂN, VIETCOMBANK ĐÃ XÁC LẬP SỰ HIỆN DIỆN CỦA 
MÌNH TẠI NHIỀU THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH SÔI ĐỘNG TRÊN THẾ GIỚI BẰNG VIỆC MỞ CÁC 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI SINGAPORE; CÔNG TY TÀI CHÍNH TẠI HỒNG KÔNG; CÔNG TY 
CHUYỂN TIỀN TẠI MỸ, VÀ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MẠNG 
LƯỚI, VIETCOMBANK THÀNH LẬP NGÂN HÀNG 100% VỐN Ở NƯỚC NGOÀI, LÀ BƯỚC 
CHUYỂN MÌNH Ý NGHĨA CỦA VIETCOMBANK, BƯỚC ĐI CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG 
TRONG HIỆN DIỆN KINH DOANH Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á.

Tới dự buổi Lễ, về phía Lào có ông Sonexxay Sithphaxay - Quyền Thống đốc NHNN Lào; đại diện lãnh đạo Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, các Ban, Ngành, Vụ Nhà nước Lào; Lãnh đạo các Vụ, Cục và Văn phòng 
NHNN Lào, lãnh đạo quận Chanthabouly và bản Hatsady.

Về phía đại diện Nhà nước Việt Nam tại Lào có ông Nguyễn Bá Hùng – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam 
tại Lào; đại diện lãnh đạo NHNN Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các Vụ, Cục NHNN Việt Nam; các ông bà Trưởng 
Ban kinh tế văn hóa và giáo dục tham tán kinh tế; Trưởng đại diện tùy viên quân sự; Trưởng đại diện Bộ công 
an; Tổng hội người Việt Nam tại Lào; Hội người Việt Nam tại Vientiane. 

Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc. Cùng dự có các ông, bà là thành viên 
HĐQT, thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc Khối; Giám đốc, Trưởng các Trung tâm/Ban/
Phòng của Trụ sở chính; các ông bà đại diện Lãnh đạo các Phòng/Bộ phận của Trụ sở chính tại khu vực Phía 
Nam; các ông bà là Giám đốc các Chi nhánh Vietcombank trong toàn hệ thống; các ông bà là Chủ tịch HĐTV, 
Giám đốc các công ty trực thuộc Vietcombank; Trưởng VPĐD tại Singapore.

Về phía khách hàng là sự hiện diện của các đại diện Lãnh đạo các Tổ chức tín dụng Việt Nam tại Lào; Chủ 
tịch HĐQT, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty đang có hoạt động kinh doanh, đặt trụ sở công ty, 
văn phòng đại diện tại Lào; các khách hàng, đối tác và khách hàng cá nhân tiềm năng của Vietcombank Lào. 

Về phía Vietcombank Lào, có ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Lào; ông Nguyễn Hữu Hiệp - Tổng Giám đốc Vietcombank Lào cùng các thành viên HĐQT, thành 
viên Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV của Vietcombank Lào. 

Nhân sự kiện khai trương, Vietcombank và Vietcombank Lào cũng vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng 
của các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; 
Thống đốc NHNN Việt Nam và Quyền Thống đốc NHNN Lào.

Ngày 19/10/2018, tại Vientiane - Lào, 
Vietcombank đã chính thức khai trương 
hoạt động Ngân hàng TNHH Ngoại thương 
Việt Nam tại Lào (Vietcombank Lào). 

Vietcombank Lào có địa chỉ tại số 12, tổ 15, Đại lộ 
Lanexang, Hatsady Villagae, quận Chanthabouly, 
Thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào.

Hiện thực hóa kế hoạch mở rộng sự 
hiện diện tại nước ngoài

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cho biết: 
“… Với mục tiêu chiến lược đến năm 2020, 
Vietcombank sẽ trở thành một trong 100 ngân 
hàng lớn nhất khu vực; một trong 300 tập 
đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới và 

Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam, Lào và Vietcombank thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Vietcombank Lào

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi Lễ
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Tri ân tình cảm của đại diện lãnh đạo 2 quốc 
gia, sự chỉ đạo, quan tâm của lãnh đạo ngân hàng 
2 nhà nước và chính quyền nhân dân Vientiane, sự 
hợp tác, hỗ trợ các Quý bạn hàng, khách hàng và 
nhân dân Lào, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
kiêm Chủ tịch HĐQT Vietcombank Lào Phạm Mạnh 
Thắng cam kết: “Trong tương lai, Vietcombank 
Lào sẽ phát triển hiệu quả để trở thành địa chỉ 

Thâm nhập thị trường tài chính khu 
vực

Với lịch sử 55 năm phát triển, Vietcombank 
đã xác lập sự hiện diện của mình tại nhiều 
thị trường tài chính sôi động trên thế giới. 
Vietcombank lựa chọn Lào để thành lập ngân 
hàng con trong bước đi đầu tiên thâm nhập thị 
trường tài chính ngân hàng khu vực bởi đây là 
một thị trường có mối quan hệ ngoại giao tốt 
đẹp, gần gũi, giao thông đi lại giữa 2 nước khá 
tiện lợi giúp cho việc giao thương giữa 2 nước 
dễ dàng; cộng đồng người Việt Nam tại Lào 
cũng là một trong những cộng đồng đông đảo 
nhất… Đặc biệt, trong số những doanh nghiệp 
đầu tư vào thị trường Lào, có rất nhiều doanh 
nghiệp Việt Nam đang là bạn hàng thân thiết 
của Vietcombank. 

Được thừa hưởng uy tín và thương hiệu 
Vietcombank, Vietcombank Lào đi vào hoạt 
động sẽ cung cấp các gói dịch vụ tài chính hoàn 
hảo cho các doanh nghiệp Việt Nam và Lào, qua 
đó gián tiếp thúc đẩy kim ngạch thương mại 
hai chiều và mở rộng hợp tác thương mại giữa 
hai nước. Bên cạnh đó, Vietcombank Lào sẽ tập 
trung khai thác và phục vụ các đối tượng khách 
hàng có mối quan hệ vững chắc với ngân hàng 
mẹ tại Việt Nam, đồng thời không ngừng nghiên 
cứu đổi mới sản phẩm dịch vụ, đảm bảo thích 
ứng và phù hợp với môi trường kinh doanh của 

Vietcombank Lào sẽ hòa nhập được 
tính địa phương trong hoạt động 
ngân hàng để góp phần xây dựng đất 
nước Lào cũng như đẩy mạnh hoạt 
động có hiệu quả cho Vietcombank 
tại Lào…”.

ngân hàng tốt nhất, được khách hàng tin cậy 
với những sản phẩm/dịch vụ đa tiện ích, chất 
lượng vượt trội và văn minh, giao dịch cởi mở, 
thân thiện…; Vietcombank Lào sẽ hòa nhập 
được tính địa phương trong hoạt động ngân 
hàng tại Lào để góp phần xây dựng đất nước 
Lào cũng như đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả 
cho Vietcombank tại Lào…”.

Tuy nhiên, để có thể vững tin trong tương 
lai, thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank Lào, 
ông Phạm Mạnh Thắng cũng mong muốn tập 
thể Vietcombank Lào sẽ tiếp tục nhận được 
sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh 
đạo các cơ quan ban ngành Trung ương và địa 
phương của hai nước. Sự chỉ đạo và hợp tác quí 
báu đó đã và sẽ là nguồn động viên to lớn giúp 
toàn thể CBNV Vietcombank Lào tiếp tục đồng 
tâm hiệp lực, nỗ lực hơn nữa để vượt qua mọi 
khó khăn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu 
và nhiệm vụ được giao và góp phần xây dựng 
đất nước Lào ngày càng phồn thịnh.

 Quyền Thống đốc NHNN Lào Sonexxay Sithphaxay 
(đứng giữa), Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị 
Hồng (thứ 3 từ trái sang), Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
Nghiêm Xuân Thành (ngoài cùng bên phải) và Tổng 
Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (ngoài cùng 
bên trái) tặng hoa chúc mừng các thành viên Ban Lãnh 
đạo Vietcombank Lào

Chương trình Nghệ thuật chào mừng khai trương 
hoạt động Vietcombank Lào

các doanh nghiệp, cá nhân tại Lào, cung cấp 
toàn diện các sản phẩm dịch vụ truyền thống cơ 
bản từ huy động vốn, tín dụng, thanh toán, thẻ, 
bảo hiểm đến các sản phẩm ngân hàng điện tử 
hiện đại.  

Ngay trong khuôn khổ buổi lễ khai trương 
cũng đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận cung cấp 
dịch vụ giữa Vietcombank Lào và Chi nhánh 
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Lào 
(Vietnam Airlines Lào). Theo đó, Vietcombank 
Lào là đơn vị cung cấp cho Vietnam Airlines Lào 
toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân 
hàng, đáp ứng nhu cầu quản lý của Vietnam 
Airlines với cam kết sẽ mang lại chất lượng dịch 
vụ cao nhất và cạnh tranh nhất trong quá trình 
cung ứng các dịch vụ ngân hàng cho Vietnam 
Airlines Lào.

Phát triển mạng lưới trong và ngoài nước là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng thuộc đề 
án mà Vietcombank đang quan tâm đẩy mạnh, 
trong đó việc thành lập ngân hàng 100% vốn tại 
Lào có thể coi là bước chuyển mình ý nghĩa của 
Vietcombank, là bước đi chiến lược quan trọng 
trong hiện diện kinh doanh ở khu vực Đông 
Nam Á. Tiếp theo sau việc khai trương hoạt 
động tại Lào, Vietcombank cũng đang hoàn tất 
các thủ tục để mở Văn phòng đại diện tại Mỹ, 
Chi nhánh tại Úc.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Tổng Giám 
đốc Vietcombank Lào (bên trái) và 
ông Ngô Sỹ Anh – Trưởng Chi nhánh 
Vietnam Airlines Lào ký kết thỏa 
thuận cung cấp dịch vụ trước sự 
chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao 2 
nước Việt Nam, Lào và Vietcombank
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Ngày 26/10/2018, Cục Dự trữ Liên bang 
Mỹ đã phê duyệt hồ sơ xin cấp phép 
thành lập Văn phòng đại diện tại Thành 
phố New York (Tiểu bang New York) của 

Vietcombank. Trước đó, ngày 24/10/2018, 
Sở Quản lý Tài chính Tiểu bang New York (cơ 
quan quản lý trực tiếp ở cấp tiểu bang) cũng 
đã ban hành chấp thuận 
về mặt nguyên tắc 
đối với hồ sơ xin 
cấp phép của 
Vietcombank.

Đây là một bước tiến quan trọng mang tính 
chiến lược của Vietcombank, lần đầu tiên một 
ngân hàng thương mại Việt Nam thiết lập hiện 
diện tại Mỹ - một trong những quốc gia sở hữu 
khung pháp lý minh bạch, hoàn thiện và cơ chế 
quản lý, giám sát chặt chẽ vào bậc nhất trên thế 
giới. Sự kiện này khẳng định vị thế, thương hiệu 
và tầm ảnh hưởng lớn của một ngân hàng Việt 
Nam đối với cộng đồng quốc tế, khẳng định mục 
tiêu “Vươn ra biển lớn” của Vietcombank trong 
định hướng phát triển trở thành một trong 300 
tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới 
và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt 
nhất vào năm 2020.

Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 
2017 của Bộ Công thương, Mỹ là một trong 

những đối tác thương mại lớn nhất của Việt 
Nam với doanh số thương mại hai chiều 

liên tục tăng trưởng cao (đạt 50,8 tỷ 
USD vào cuối năm 2017). Việt Nam 

xếp thứ 12 về xuất khẩu hàng hóa 

sang Mỹ, xếp thứ 27 về nhập khẩu hàng hóa 
và là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ 
với mức thặng dư trên 32,4 tỷ USD trong năm 
2017. Cùng với việc thị trường Việt Nam ngày 
càng trở nên hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư Mỹ, 
Văn phòng đại diện của Vietcombank sau khi đi 
vào hoạt động sẽ trở thành cánh tay nối dài của 
Vietcombank tại Mỹ để hỗ trợ phát triển kinh 
doanh tại thị trường nhiều tiềm năng này. 

Văn phòng đại diện của Vietcombank tại 
New York sẽ thực hiện các chức năng: kết nối 
với khách hàng hiện hữu và tiềm năng tại thị 
trường Mỹ; thực hiện báo cáo phân tích thị 
trường và ngành tài chính – ngân hàng; hỗ trợ 
duy trì quan hệ với các định chế tài chính tại 
Mỹ; tham dự hội nghị, hội thảo kinh doanh để 
thiết lập các mối quan hệ nhằm hỗ trợ hiệu quả 
cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank 
cũng như tạo cầu nối quan trọng hỗ trợ các 
doanh nghiệp là đối tác của Vietcombank trong 
các quan hệ đầu tư, kinh doanh tại thị trường 
Mỹ.

Vietcombank hiện có hơn 500 Chi nhánh/
Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị 
thành viên; mạng lưới hoạt động tại nước ngoài 
của Vietcombank hiện có Công ty tài chính tại 
Hồng Kông, Công ty chuyển tiền tại Mỹ, Văn 
phòng đại diện tại Singapore và Ngân hàng con 

được các cơ quan quản lý Mỹ cấp phép 
thành lập Văn phòng đại diện

Vietcombank 

tại Thành phố New York
LẦN ĐẦU TIÊN, MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT 
NAM THIẾT LẬP HIỆN DIỆN TẠI MỸ - MỘT TRONG 
NHỮNG QUỐC GIA SỞ HỮU KHUNG PHÁP LÝ MINH 
BẠCH, HOÀN THIỆN VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT 
CHẶT CHẼ VÀO BẬC NHẤT TRÊN THẾ GIỚI.

tại Lào; Vietcombank thiết lập quan hệ với trên 
2.100 ngân hàng đại lý tại 131 quốc gia và vùng 
lãnh thổ trên thế giới. 

Trên cơ sở phê duyệt hồ sơ xin cấp phép 
thành lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại 
Thành phố New York của các cơ quan quản lý 
Mỹ, Vietcombank sẽ tiếp tục thực hiện các thủ 
tục cần thiết để được cấp giấy phép chính thức 
và khai trương Văn phòng đại diện tại Thành 
phố New York trong thời gian sớm nhất. 

*Link đến thông cáo báo chí trên website 
chính thức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ:   
https://www.federalreserve.gov/newsevents/
pressreleases/orders20181029a.htm

TIÊU ĐIỂMTIÊU ĐIỂM

BÀI: lê hưng
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TIÊU ĐIỂM

Ngày 26/10/2018, tại Hồng Kông (Trung 
Quốc), Công ty tài chính Việt Nam tại 
Hồng Kông (Vietnam Finance Company 
Limited - Vinafico, viết tắt là VFC) - công 

ty 100% vốn trực thuộc Vietcombank đã trang 
trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1978 
- 2018). 

“Cánh tay nối dài”
Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Vinafico: 

của Vietcombank tại 
thị trường quốc tế Bài & ảnh: Lê Hồng Quang 

VINAFICO CÓ VAI TRÒ NHƯ MỘT TRUNG GIAN TÀI CHÍNH 
GIỮA VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ, HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT 
ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA, CÁC DỊCH VỤ BẢO 
HIỂM, VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH 
TẾ ĐỐI NGOẠI KHÁC CỦA VIỆT NAM, ĐỒNG THỜI NHƯ 
CÁNH TAY NỐI DÀI TẠI THỊ TRƯỜNG HỒNG KÔNG VÀ 
VƯƠN RA QUỐC TẾ CỦA VIETCOMBANK.

Tới dự sự kiện có ông Trần Thanh Huân 
- Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông và 
Macau, đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank, các 
ông/bà nguyên là Lãnh đạo Vietcombank qua 
các thời kỳ, đại diện lãnh đạo một số phòng/
ban/trung tâm tại TSC Vietcombank, đại diện 
lãnh đạo VFC, các ông/bà là cán bộ chủ chốt của 
VFC và lãnh đạo các doanh nghiệp, ngân hàng 
đối tác, khách hàng thân thiết của VFC.

VFC là tổ chức tài chính đầu tiên của 
Việt Nam ở hải ngoại, được thành lập ngày 
10/02/1978 với số vốn đăng ký 5 triệu HKD tại 
Hồng Kông theo Luật Công ty Hồng Kông. Cổ 
đông sáng lập của VFC là 2 công ty của Chính 
phủ Việt Nam thành lập và hoạt động tại Hồng 

Kông thời điểm đó là Golden Star Shipping 
Limited và Vietnam Import and Export 
Limited. 

Ngày 07/03/1978, Công ty được Cơ 
quan Quản lý Ngân hàng Hồng Kông cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo 
Luật Công ty nhận tiền gửi Hồng Kông. Ngày 
17/07/1978, Vietcombank trở thành cổ 
đông lớn của VFC sau khi nhận phân bổ cổ 
phiếu phát hành tăng vốn của Công ty. Ngày 
03/04/1998, Vietcombank trở thành cổ 
đông duy nhất của VFC sau khi nhận chuyển 
nhượng toàn bộ cổ phiếu từ 2 cổ đông sáng 
lập.

VFC ra đời trong bối cảnh Việt Nam vừa thống 
nhất đất nước, bắt đầu bước vào giai đoạn tái thiết 
và phát triển kinh tế với nhiều khó khăn do hậu 
quả chiến tranh, do cấm vận từ Mỹ và các nước 
phương Tây. Trong bối cảnh đó, VFC có vai trò như 
một trung gian tài chính giữa Việt Nam và quốc tế, 
hỗ trợ cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, 
dịch vụ bảo hiểm, vận tải đường biển và hoạt động 
kinh tế đối ngoại. VFC đồng thời như cánh tay nối 
dài tại thị trường Hồng Kông và vươn ra quốc tế 
của Vietcombank. Ngoài ra, VFC còn là kênh huy 
động vốn ngoại tệ, chuyển tiền kiều hối, thực hiện 
cấp tín dụng và tài trợ các hoạt động phục vụ công 
cuộc đổi mới và phát triển kinh tế trong nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đánh giá 
cao các thành tích của VFC trong 40 năm qua với 
sự đóng góp công sức của các thế hệ lãnh đạo và 
CBNV qua các thời kỳ. Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
Nghiêm Xuân Thành cũng nhấn mạnh đến các 
mục tiêu mà VFC cần thực hiện trong thời gian 
tới, phát huy tốt nhất những thế mạnh để mở rộng 
các lĩnh vực kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động, đóng góp vào thành tựu chung của 
Vietcombank.

Trong quá trình hoạt động, VFC luôn nhận 
được sự hỗ trợ rất lớn, thường xuyên và toàn diện 
từ ngân hàng mẹ Vietcombank, từ việc cấp vốn, chỉ 
đạo hoạt động kinh doanh, hỗ trợ công tác thanh 
toán, xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ 
thông tin, hệ thống kế toán và quản lý tài chính, hệ 
thống AML. Vietcombank đã cử nhiều cán bộ có 
trình độ, kinh nghiệm sang đảm nhiệm các chức vụ 
quan trọng tại VFC.

Kể từ khi thành lập, hầu hết các năm VFC đều 
có lãi, vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của VFC tăng 
trưởng đều. Tính đến 31/12/2017, tổng tài sản 

của VFC đạt 997,440,029 HKD, vốn chủ sở hữu 
đạt 101,667,858 HKD, Công ty không có nợ xấu 
và nợ quá hạn, các chỉ số an toàn hoạt động 
đều tuân thủ theo pháp luật Hồng Kông và quy 
định của Cơ quan Quản lý tiền tệ Hồng Kông 
(HKMA). Trong quá trình hoạt động, Công ty 
luôn tuân thủ các quy định và chỉ đạo của Ban 
Lãnh đạo Vietcombank.

Ban Lãnh đạo Vietcombank chủ trương định 
hướng mục tiêu hoạt động của VFC: Duy trì 
hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ luật pháp 
và các quy định tại Hồng Kông; Thực hiện vai 
trò là cầu nối cho hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank với thị trường Hồng Kông và các 
thị trường tài chính quốc tế trong các mảng 
khách hàng, thanh toán, phát triển sản phẩm 
dịch vụ, áp dụng các thông lệ và chuẩn mực 
quốc tế tiên tiến; Góp phần nâng cao uy tín và 
thương hiệu của Vietcombank đối với cộng đồng 
tài chính quốc tế, tăng khả năng đáp ứng các yêu 
cầu về quản trị ngân hàng trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế; Tận dụng các cơ hội, đóng góp vào 
kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank.

VFC xây dựng 5 mục tiêu chiến lược, bao gồm: 
Có năng lực tài chính tốt; Phát triển khách 
hàng tại Hồng Kông và đa dạng hóa sản 
phẩm/dịch vụ; Chuẩn hóa các quy trình hoạt 
động theo thông lệ quốc tế và phát triển nền 
tảng công nghệ hiện đại; Phát triển nguồn 
nhân lực có chất lượng; Quản trị doanh nghiệp 
và quản trị rủi ro đảm bảo hoạt động an toàn 
và tuyệt đối tuân thủ; tích cực phát huy vai trò 
là cầu nối giữa Vietcombank và các Định chế 
tài chính tại Hồng Kông, tạo tiền đề mở rộng 
và phát triển các hoạt động kinh doanh, hợp 
tác với thị trường Hồng Kông.

Ban Lãnh đạo Vietcombank cùng Lãnh đạo VFC và nguyên Lãnh đạo Vietcombank qua các thời kỳ chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ

 Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung 

ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank phát biểu

Ông Trần Thanh Huân – Tổng Lãnh sự Nước CHXHCN Việt Nam tại Hồng Kông và 
Macau tới tham dự Lễ kỷ niệm
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TIÊU ĐIỂMTIÊU ĐIỂM

Ngày 4/10/2018, tại Trung tâm Hội 
nghị quốc gia Hà Nội, Chương trình 
nhìn lại sự nghiệp 30 năm thu hút 
FDI tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tổ chức đã diễn ra với chủ đề “Tầm nhìn 
mới, cơ hội mới cho FDI trong kỷ nguyên mới”. 
Chương trình nhằm tổng kết, đánh giá tình hình 
hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 30 năm 
qua tại Việt Nam và đưa ra thông điệp về các 

định hướng, chính sách chung về FDI trong thời 
gian tới. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
đã chủ trì Chương trình cùng với sự tham dự 
của 3.000 đại biểu là Lãnh đạo các Bộ, ban, 
ngành Trung ương và địa phương; các cơ quan 
đại diện ngoại giao; hiệp hội doanh nghiệp, cơ 
quan hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức quốc tế; 
các chuyên gia kinh tế, cơ quan nghiên cứu; cơ 
quan thông tấn báo chí… và đại diện các doanh 
nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Chương trình, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn 
mạnh chủ trương nhất quán thu hút đầu tư 
nước ngoài, coi khu vực đầu tư nước ngoài là 
bộ phận hữu cơ cấu thành quan trọng của nền 

kinh tế Việt Nam. Trong thời gian tới, Việt Nam 
thực hiện chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài 
với nội hàm mở rộng hơn, không chỉ thu hút 
vốn mà cả quản lý, kết nối, mua bán sáp nhập… 
Ngoài ra, Việt Nam sẽ chú trọng thu hút các dự 
án có tính liên kết cao, nhằm phát triển công 
nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chất lượng cao trong 
nước, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia 
được vào chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó tạo ra nền 
tảng cho sự phát triển bền vững trong tương 
lai. 

Vietcombank, với tư cách Nhà tài trợ Vàng, 
đã tham gia Chương trình để tiếp thu những ý 
kiến chỉ đạo, định hướng quan trọng của Thủ 
tướng Chính phủ đồng thời thể hiện cam kết 
của Vietcombank góp phần chung tay vào nỗ 
lực của Chính phủ nhằm thúc đẩy lợi ích của 
cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh 
nghiệp FDI nói riêng tại Việt Nam. Vietcombank 
cũng lắng nghe các kiến nghị đề xuất từ các 
Hiệp hội doanh nghiệp các nước, các tổ chức 
quốc tế và có những trao đổi trực tiếp với các 
doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong 
khuôn khổ Chương trình nhằm nắm bắt những 
xu hướng đầu tư, tiềm năng và cơ hội hợp tác 
với các doanh nghiệp FDI trong thời gian tới. 

Tại Chương trình, trả lời phỏng vấn Đài 
truyền hình Việt Nam (VTV1), ông Bạch 
Thành Long - Giám đốc Ban Khách hàng FDI 
Vietcombank tự tin khẳng định những ưu thế 
vượt trội Vietcombank trong giao dịch với các 
đối tác FDI như: nền tảng thương hiệu, năng lực 
tài chính vững mạnh, nguồn vốn ngoại tệ dồi 

Vietcombank
Đối tác chiến lược, tin cậy, 
thủy chung của doanh nghiệp FDI 

VIETCOMBANK THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NHÌN LẠI SỰ 
NGHIỆP 30 NĂM THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM VỚI CAM 
KẾT LUÔN ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ LÀ ĐỐI 
TÁC CHIẾN LƯỢC, TIN CẬY, THỦY CUNG CỦA DOANH 
NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI VIỆT 
NAM. 

dào, kinh nghiệm và uy tín trong Thanh toán 
quốc tế - Tài trợ thương mại, nguồn nhân lực 
chất lượng với sự gắn kết cao, mạng lưới rộng 
khắp cả nước… Trải qua 55 năm hoạt động và 
phát triển, với xuất phát điểm là ngân hàng nhà 
nước chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, 
Vietcombank hiện là ngân hàng trong nước 
có thị phần giao dịch lớn nhất với các doanh 
nghiệp FDI tại Việt Nam và vinh dự được Chính 
phủ Việt Nam định hướng để trở thành ngân 
hàng số 1 của quốc gia. Với định hướng “Nâng 
cao chất lượng, hướng tới chuẩn mực quốc tế”, 
Vietcombank luôn là Đối tác chiến lược - tin cậy 
- thủy chung của các doanh nghiệp FDI đã, đang 
và sẽ đầu tư tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ Chương trình, Triển lãm 
Thành tựu 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài 
với sự tham gia của của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
35 địa phương, 52 doanh nghiệp FDI và doanh 
nghiệp Việt Nam tiêu biểu cũng đã được tổ chức 

nhằm kết nối giao thương, tìm kiếm cơ hội 
hợp tác kinh doanh. 

Vietcombank hiện là ngân hàng 
trong nước có thị phần giao dịch lớn 
nhất với các doanh nghiệp FDI tại 
Việt Nam và vinh dự được Chính phủ 
Việt Nam định hướng để trở thành 
ngân hàng số 1 của quốc gia. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo 

tại Chương trình

Ông Bạch Thành Long – Giám đốc Ban 
Khách hàng FDI Vietcombank trả lời phỏng 

vấn Kênh truyền hình quốc gia VTV1

Ông Nghiêm Xuân Thành – Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 

Vietcombank (thứ 3 từ trái 
sang) tại Chương trình 

BÀI & ẢNH: PHAN ĐỨC NAM
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Trên cơ sở đặc điểm và kế hoạch phát triển 
danh mục tín dụng, những tiêu chuẩn kĩ thuật 
xây dựng mô hình chuẩn mực theo thông lệ 
quốc tế, mô hình LGD và EAD đã được phát 

triển cho các phân khúc sản phẩm Cho vay cá nhân 
sản xuất kinh doanh, Cho vay bất động sản cá nhân 
và Cho vay tiêu dùng, với mức độ bao phủ hầu hết 
danh mục tín dụng Bán lẻ của Vietcombank.

Kết quả kiểm thử cho thấy các chỉ số đo lường 
hiệu quả mô hình đối với tập dữ liệu phát triển và 
tập dữ liệu kiểm định đều đạt ngưỡng đảm bảo 
trên cơ sở tham vấn ý kiến của các chuyên gia 
Oliver Wyman theo thông lệ quốc tế. Đặc biệt, có 

Vietcombank hoàn thành xây dựng các mô hình 
LGD/EAD Bán lẻ theo phương pháp nâng cao (A-IRB): 

Bước tiến mới trên con đường 
triển khai Basel II BÀI: PHÒNG QLRRTD - TSC

TIẾP NỐI THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG CÁC MÔ 
HÌNH XẾP HẠNG RỦI RO TÍN DỤNG DỰA TRÊN XÁC SUẤT 
VỠ NỢ (PD) TRONG NĂM 2017, VỪA QUA, VIETCOMBANK 
TIẾP TỤC CÔNG BỐ VIỆC HOÀN THÀNH XÂY DỰNG CÁC 
MÔ HÌNH LƯỢNG HÓA TỔN THẤT KHI VỠ NỢ (LGD) VÀ 
DƯ NỢ TẠI THỜI ĐIỂM VỠ NỢ (EAD) ĐỐI VỚI DANH MỤC 
KHÁCH HÀNG BÁN LẺ. KẾT QUẢ CỦA CÁC MÔ HÌNH 
LƯỢNG HÓA BA THAM SỐ RỦI RO CHỦ CHỐT PD, LGD 
VÀ EAD LÀ NỀN TẢNG QUAN TRỌNG ĐỂ VIETCOMBANK 
HƯỚNG TỚI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG NỘI 
BỘ NÂNG CAO (ADVANCED IRB) - PHƯƠNG PHÁP ĐO 
LƯỜNG RỦI RO TIÊN TIẾN NHẤT THEO HIỆP ƯỚC VỐN 
BASEL II. 

mô hình đạt chỉ số Gini lên tới trên 40% đối với 
cả tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm 
định - đây là con số xứng đáng được ghi nhận 
đối với những mô hình có kết cấu dữ liệu phức 
tạp như mô hình LGD.

Sau dự án, Vietcombank cũng dần hoàn 
thiện hệ thống dữ liệu tín dụng Bán lẻ thông 
qua hoạt động trích xuất, làm sạch dữ liệu. 
Công tác xử lý dữ liệu gặp nhiều thách thức do 
dữ liệu LGD cần được thu thập từ nhiều nguồn 
khác nhau và thời gian dữ liệu lịch sử dài. Tuy 
nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị 
xây dựng mô hình và các Phòng/Ban/Trung 
tâm nghiệp vụ, qua gần 10 tháng triển khai 
dự án, các vấn đề dữ liệu đã được giải quyết 
triệt để nhằm đảm bảo chất lượng dữ liệu cho 
mô hình LGD và EAD Bán lẻ, đồng thời các giải 
pháp cũng được đề xuất nhằm làm giàu và cải 
thiện chất lượng dữ liệu tín dụng Bán lẻ của 
Vietcombank trong tương lai.

Thời gian tới, Vietcombank sẽ đẩy mạnh 
ứng dụng kết quả mô hình vào hoạt động kinh 
doanh và quản trị rủi ro, bao gồm phê duyệt tín 
dụng, định giá khoản vay dựa trên rủi ro, quản 
trị danh mục, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng 
ứng dụng kết quả mô hình trong tính vốn theo 
phương pháp nâng cao Basel II.

TIÊU ĐIỂMTIÊU ĐIỂM

Hội nghị WEF ASEAN 
2018 diễn ra từ ngày 11 
đến 13/09/2018, tại Hà 
Nội với chủ đề “ASEAN 

4.0: Tinh thần doanh nghiệp và 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4”, thu hút hơn 1.000 đại biểu 
tham dự. Với 60 phiên họp, Hội 
nghị đã thảo luận nhiều vấn đề 
quan trọng về sự phát triển và hội 
nhập của các nước ASEAN và khu 
vực trong bối cảnh cách mạng 
công nghiệp 4.0.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc biểu dương các Bộ, ngành, 
địa phương, doanh nghiệp và Ban 
Tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 

Hội nghị WEF ASEAN 2018

Thủ tướng Chính phủ khen thưởng Vietcombank về 
những đóng góp quan trọng vào thành công của 

CHIỀU NGÀY 21/10/2018, TẠI HÀ NỘI ĐÃ DIỄN RA HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 
DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI VỀ ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018). THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC DỰ VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN CHỈ 
ĐẠO. 

2018 đã đồng lòng, chung 
sức và nỗ lực với tinh thần 
trách nhiệm cao, góp phần 
vào thắng lợi chung của Hội 
nghị. Thủ tướng nhấn mạnh, 
Hội nghị WEF ASEAN 2018 đã 
khẳng định năng lực chủ động 
đóng góp xây dựng, định hình 
các thể chế đa phương cũng 
như tầm vóc, bản lĩnh và trí 
tuệ của Việt Nam trong việc đề 
xuất chủ đề, nội dung ưu tiên, 
ý tưởng, sáng kiến, cải tiến, 
đổi mới, sáng tạo và trong tổ 
chức, điều hành Hội nghị, góp 
phần quan trọng nâng cao hơn 
vai trò, vị thế và uy tín của Việt 
Nam trong ASEAN, khu vực 

và thế giới, đóng góp vào thực 
hiện chủ trương của Đảng về 
nâng tầm và nâng cao hiệu 
quả, chất lượng công tác đối 
ngoại đa phương.

Khẳng định thành công 
và bài học của Hội nghị WEF 
ASEAN 2018 tiếp tục tạo thêm 
khí thế mới cho hội nhập quốc 
tế, mở ra nhiều cơ hội mới 
cho phát triển kinh tế - xã hội, 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 
các Bộ, ngành, địa phương và 
doanh nghiệp phát huy, tăng 
cường hiệu ứng lan tỏa của 
Hội nghị WEF ASEAN 2018, 
nhất là tập trung triển khai kết 
quả, sáng kiến của Việt Nam 
tại Hội nghị.

Đồng hành với Hội 
nghị WEF ASEAN 2018, 
Vietcombank đã cùng Ban Tổ 
chức tham gia nhiều nội dung 
quan trọng trong khuôn khổ 
Hội nghị, góp phần vào thành 
công chung của Hội nghị WEF 
ASEAN 2018. Với những đóng 
góp quan trọng và ý nghĩa cho 
Hội nghị, Vietcombank đã vinh 
dự nhận bó hoa tươi thắm cảm 
ơn từ Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc và vinh dự 
nhận Bằng khen do Bộ trưởng 
- Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ Mai Tiến Dũng trao tặng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
tặng hoa cảm ơn các đơn vị đã đồng hành 

cùng Hội nghị WEF ASEAN 2018 (trong ảnh: 
ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Khối Bán 

buôn Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) nhận 
hoa cảm ơn từ Thủ tướng Chính phủ)

BÀI & ẢNH: lê tiến hưng
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Thưa ông Thomas William Tobin, được 
biết, nửa đầu năm 2018, hoạt động kinh 
doanh NHBL của Vietcombank đã đạt được 
những kết quả khả quan. Ông có thể chia sẻ 
với độc giả Chung NIỀM TIN về điều này?

Ông Thomas William Tobin: Trong 6 tháng 
đầu năm 2018, hoạt động kinh doanh bán lẻ 
của Vietcombank tiếp tục đạt được kết quả tốt, 
thể hiện ở hiệu quả tài chính khả quan cũng 
như chất lượng dịch vụ được KH ghi nhận và 
đánh giá cao. Có thể thấy, hoạt động bán lẻ đã 
đóng góp rất tích cực vào kết quả kinh doanh 
ấn tượng của Vietcombank trong giai đoạn vừa 
qua. Bên cạnh đó, Khối Bán lẻ cũng đang trên 
đà thực hiện những mục tiêu chiến lược đặt 
ra đến năm 2020 về NHBL. Công cuộc chuyển 
đổi NHBL, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số 
hướng đến mục tiêu trở thành NHBL hàng đầu 
tại Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng 
kể.

Nổi bật nhất trong 6 tháng qua là hiệu 
quả hoạt động NHBL khá tốt trong điều kiện 
thị trường có nhiều biến động, có thể kể đến: 
doanh thu thuần bán lẻ sau khi trích lập dự 
phòng đạt trên 7.000 tỷ đồng; dư nợ bán lẻ đạt 
85,7% kế hoạch năm 2018. Mảng huy động vốn 
bán lẻ cũng đạt kết quả khả quan với số dư tiền 
gửi bán lẻ tăng trưởng tốt (tăng 6,8% so với 
cuối năm 2017). Bên cạnh đó, các hoạt động 
thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử đều tăng trưởng 
khá, góp phần tích cực vào chủ trương thanh 
toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và hội 
nhập vào xu hướng thế giới công nghệ số.

“Vietcombank

TẠI HỘI NGHỊ NGÂN HÀNG BÁN LẺ (NHBL) ĐƯỢC TỔ CHỨC MỚI ĐÂY, GIÁM ĐỐC KHỐI 
BÁN LẺ VIETCOMBANK - ÔNG THOMAS WILLIAM TOBIN ĐÃ CÓ NHỮNG CHIA SẺ VỀ 
CÔNG TÁC NHBL CỦA VIETCOMBANK VỚI NHỮNG BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG VÀ CHIẾN 
LƯỢC CỤ THỂ TRONG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ. PHÓNG VIÊN ĐÃ CÓ CUỘC TRAO ĐỔI 
VỚI ÔNG THOMAS WILLIAM TOBIN VỀ NHỮNG THAY ĐỔI VÀ CHIẾN LƯỢC TRONG PHÁT 
TRIỂN DỊCH VỤ NHBL VIETCOMBANK.

Kết quả kinh doanh của Vietcombank 
trong năm 2017 rất ấn tượng. Kết quả kinh 
doanh của Vietcombank trong 6 tháng đầu 
năm 2018 cũng rất khả quan. Theo ông, 
mảng dịch vụ NHBL của Vietcombank đã 
đóng góp thế nào trong thành tích này?

Ông Thomas William Tobin: Đóng góp vào 
thành công chung của Vietcombank trong nửa 
đầu năm 2018 là kết quả đáng ghi nhận từ phân 
khúc bán lẻ. NHBL là chủ thể đóng góp cao nhất 
trong cơ cấu thu nhập của Vietcombank với 
42,4% thu nhập toàn hàng đến từ bán lẻ. Dư nợ 
cho vay bán lẻ đóng góp 43% tổng dư nợ cho 
vay của Vietcombank (tỷ lệ này là 33% trong 
năm 2016 và 40% trong năm 2017). Số dư tiền 
gửi bán lẻ tăng trưởng tốt, đóng góp 55,5% vào 

tiền gửi toàn ngân hàng. Các dịch vụ khác như 
ngân hàng điện tử, chuyển tiền và phát triển KH 
mới đều đáp ứng tốt những chỉ tiêu và kế hoạch 
đặt ra.

 Vậy những thay đổi cơ bản nào trong 
hoạt động kinh doanh dịch vụ NHBL của 
Vietcombank đã mang lại kết quả đó, thưa 
ông?

Ông Thomas William Tobin: Kết quả kinh 
doanh tích cực của phân khúc NHBL đã phản 
ánh nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong 
công tác quản lý và bán hàng. Các hoạt động 
trong chuỗi giá trị NHBL từ phát triển sản 
phẩm, thúc đẩy bán hàng, dịch vụ KH, quản lý 
rủi ro hoạt động đến báo cáo quản trị đều được 
triển khai nhất quán nhằm gia tăng thị phần 
mục tiêu. Có thể kể đến những thay đổi cơ bản 
đã được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực 
hoạt động bao gồm: 

Sản phẩm được chuẩn hóa hơn với các 
chính sách nhất quán và hài hòa với lợi ích của 
KH. Bán kèm, bán thêm, bán hàng trọn gói được 
đẩy mạnh với các mục tiêu cụ thể cho từng giai 
đoạn. Vietcombank đã triển khai chương trình 
Bậc thang lãi thưởng; xây dựng giải pháp tăng 

lấy khách hàng làm trọng tâm”

Nổi bật nhất trong 6 tháng vừa qua 
là hiệu quả hoạt động NHBL khá tốt 
trong điều kiện thị trường có nhiều 
biến động, có thể kể đến: doanh thu 
thuần bán lẻ sau khi trích lập dự 
phòng đạt trên 7.000 tỷ đồng; dư nợ 
bán lẻ đạt 85,7% kế hoạch năm 2018. 

BÀI: lê hồng quang

Giao dịch tại Vietcombank

Ông Thomas William Tobin – Giám đốc Khối bán lẻ
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cường huy động tiền gửi USD; phát hành các sản 
phẩm cho vay tiêu dùng mới và chương tình ưu đãi 
lãi suất linh hoạt; ban hành Biểu phí dịch vụ dành 
cho khách hàng cá nhân mới; tích cực hợp tác với 
các công ty bảo hiểm phi nhân thọ; phát triển các 
sản phẩm thẻ mới ra mắt trong năm 2018 (VCB 
Priority Visa Signature; Master WorldCard; Amex 
Platinum).

Các quy trình/chính sách được điều chỉnh cho 
phù hợp với tình hình thị trường hiện tại và đáp 
ứng các yêu cầu của KH. Vietcombank đã hoàn 
thành việc điều chỉnh quy chế tiết kiệm khách 
hàng cá nhân; điều chỉnh công tác quản lý mã sản 
phẩm, mã lãi suất và thẩm quyền ra quyết định đối 
với các sản phẩm chuẩn. 

Các chương trình tiếp thị và thúc đẩy bán đã 
được triển khai để khuyến khích công tác bán hàng 
tại chi nhánh Vietcombank trong toàn quốc. Các 
công tác liên quan đã được thực hiện bao gồm: giới 
thiệu các công cụ bán hàng mới (SalesApp, Sales 
Playbook); triển khai 2 chương trình marketing 
lớn vào đầu năm mới (Đón lộc đầu Xuân 2018) 
và sự kiện sinh nhật 55 năm của Vietcombank. 
Trong 6 tháng đầu năm, Khối Bán lẻ đã triển khai 
3 chương trình thi đua bán hàng, 22 chương trình 
tiếp thị cho thẻ, 27 chương trình tiếp thị cho các 
sản phẩm bán lẻ khác và hoàn thành TVC cho dịch 
vụ VCB Mobile B@nking.

Hợp tác với bên thứ ba và phát triển kinh 
doanh được đẩy mạnh với việc triển khai 24 dự 
án bất động sản mới và giới thiệu cơ chế hoa 
hồng môi giới cho các khoản vay ô tô bán lẻ 
trong tháng 8.

Đẩy mạnh các kênh phân phối tăng cường 
như quản lý bán vùng; mở rộng hợp tác kinh 
doanh với các đối tác/cổng thanh toán hiện 
có; tiếp tục triển khai dịch vụ thanh toán POS 
với các đối tác lớn (VNA, VinPearl Phú Quốc...); 
triển khai kênh bán thẻ mới thông qua landing 
page/mẫu trực tuyến trên website VCB và 
website của các đối tác lớn (Vietnam Airlines, 
Adayroi, Uber, CGV...); phát triển mạng lưới 
merchant thanh toán bằng mã QR.

Đối với công tác nâng cao sự hài lòng của 
khách hàng, các quy trình thủ tục đã được 
sửa đổi theo hướng ngày càng thân thiện, 
nhanh chóng và cạnh tranh với chất lượng 
dịch vụ tốt. Điều này giúp nâng cao sự gắn bó 
và trung thành của KH với dịch vụ NHBL của 
Vietcombank. Chúng ta đã ban hành và truyền 
thông bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ mới; 
xây dựng chương trình thi đua "Ngôi sao chất 
lượng dịch vụ"; lựa chọn nhà cung cấp thực 
hiện chương trình Khách hàng bí mật trong 7 
tháng cuối năm 2018 và tiếp tục triển khai các 
dự án NPS, SLA. 

PV: Chỉ còn 2 năm nữa trong mục tiêu của 
Vietcombank trở thành Ngân hàng số 1 Việt 
Nam về Bán lẻ. Vietcombank sẽ có những 
chiến lược quan trọng nào để đạt mục tiêu?

Ông Thomas William Tobin: Vietcombank 
đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ để 
trở thành Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. 
Đối với NHBL, Vietcombank đặt mục tiêu dẫn 
đầu về kết quả kinh doanh, sự hài lòng của KH 
và các thành tựu đột phá. Để đạt được mục tiêu 
này, toàn bộ ngân hàng cần được số hóa một 
cách xuyên suốt. Trong phạm vi NHBL nói riêng, 
Khối Bán lẻ đã và đang chuyển đổi số hóa thông 
qua dự án chiến lược chuyển đổi mô hình kinh 
doanh NHBL - Dự án RTOM.

Vietcombank đang chuyển đổi sang phương 
pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm 
và sử dụng các mô hình phân khúc KH hiện 
đại - bước đầu tiên là công tác triển khai chính 
sách Priority Banking dành cho KH ưu tiên vào 
cuối năm nay. Chính sách này sẽ bao gồm việc 
triển khai các Phòng chờ KH Ưu tiên mới ở 20 
chi nhánh và các Quầy dịch vụ KH Ưu tiên ở 10 
chi nhánh khác, đồng thời bổ nhiệm các chuyên 
viên QHKH chuyên trách phục vụ KH Ưu tiên. 

Vietcombank đang trong quá trình trở 
thành một tổ chức hoạt động theo định hướng 
dữ liệu với Hệ thống quản lý quan hệ khách 

hàng (CRM) và Hệ thống khởi tạo khoản vay 
mới (RLOS), cho phép cung cấp cho KH các trải 
nghiệm đa kênh toàn diện, tạo điều kiện điều 
chỉnh các sản phẩm và dịch vụ theo nhu cầu của 
KH cá nhân, đồng thời quản lý rủi ro một cách 
năng động và linh hoạt. Vietcombank sẽ có thể 
phê duyệt khoản vay và giải ngân chỉ trong vài 
ngày, thậm chí là vài phút. 

Vietcombank cũng sẽ tập trung và tự động 
hóa các quy trình giao dịch nhằm cung cấp các 
dịch vụ chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. KH 
được tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời, 
trong khi các nhân viên Vietcombank tập trung 
vào công tác tư vấn và hỗ trợ khoản vay, quản lý 
tài sản và đầu tư.

Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ cung cấp nhiều 
kênh phục vụ khách hàng hơn thông qua Ứng 
dụng di động, máy ATM đa dịch vụ, Fintech và 
các đối tác kinh doanh truyền thống, mở rộng 
và củng cố hơn mối quan hệ với các KH doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, và KH doanh nghiệp lớn.

Đối với Khối Bán lẻ nói riêng, một lộ trình 
chuyển đổi đã được thiết kế tập trung vào việc 
nâng cao sự hài lòng của KH nhằm đạt được 
tăng trưởng về KH nhanh chóng và bền vững; 
tối ưu hóa và thúc đẩy hiệu quả và năng suất 
của hoạt động NHBL từ trụ sở chính đến các chi 
nhánh; cải thiện quy trình vận hành để giảm 
thiểu chi phí và tối ưu hóa nguồn nhân lực - chú 
trọng công tác cải tiến quy trình tín dụng theo 
hướng số hóa, hiện đại hóa, tự động hóa và 
tập trung hóa; nâng cao năng suất và hiệu quả 
của các kênh phân phối; tập trung phát triển 
các kênh phân phối ngân hàng điện tử. Dự án 
chuyển đổi mô hình kinh doanh NHBL đang 
được triển khai tập trung vào 6 trụ cột chính: 
Phân khúc KH và đề xuất chính sách KH; Các 
kênh phân phối; Quy trình tín dụng, mô hình 
hoạt động, công cuộc số hóa; Năng suất bán 
hàng; Tiếp thị và Cơ cấu tổ chức. 

Xin cảm ơn ông!

Vietcombank đang trong quá trình 
chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành 
Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. 

Phát hành Thẻ tại Vietcombank

Hoạt động bán lẻ Vietcombank
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bài & ẢNH: NGUYỄN MINH YẾN

bài & ẢNH: LÊ HOÀNG TÙNG

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí 
thư thường trực Đảng ủy đã báo cáo kết quả 
công tác Đảng 9 tháng năm 2018 và triển khai 
nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Về công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy về hoạt động kinh 
doanh, 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Vietcombank đã 
bám sát chỉ đạo của các cơ quan cấp trên; kịp thời 
phổ biến, quán triệt, lãnh đạo tổ chức triển khai 
thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy 
định, quyết định của Đảng ủy cấp trên, NHNN và 
Chính phủ, nhờ đó hoạt động kinh doanh 9 tháng 
đầu năm 2018 của Vietcombank đã đạt được những 
kết quả rất đáng ghi nhận, lợi nhuận trước thuế 
tăng trưởng cao....  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã quán triệt một số 
văn bản của Đảng ủy cấp trên trong quý III/2018 
cũng như quán triệt về trình tự, thủ tục và tiến 
hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên BTV Đảng ủy 
Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Cùng ngày, tại Trụ sở chính Vietcombank đã 
diễn ra. Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy phiên họp 
tháng 10/2018. Hội nghị đã nghe báo cáo về việc 
kiện toàn cấp ủy Chi bộ CN Phú Quốc và CN Nam 
Định, đồng thời thực hiện xét chuyển Đảng chính 
thức cho 10 Đảng viên dự bị. 

Năm 2017, ngành thuế thành phố Hà Nội đã 
đạt được những kết quả quan trọng, tổng 
thu ngân sách đạt 193,6 ngàn tỷ đồng, tăng 
18,7% so với thực hiện năm 2016. Với tổng số 

nộp ngân sách gần 5.500 tỷ đồng (xếp thứ 4 trong danh 
sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2017 
theo công bố của Tổng cục thuế trong tháng 8/2018), 
Vietcombank tự hào là đơn vị đã và đang có những đóng 
góp quan trọng cho ngân sách quốc gia cũng như ngân 
sách thành phố.

Tại Hội nghị, ông Trần Văn Phu, Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thuế đã thay mặt Bộ Tài chính trao tặng Bằng 
khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong 
công tác thu nộp NSNN và thực hiện chính sách pháp 
luật về thuế năm 2017.

Hội nghị BCH Đảng bộ Vietcombank 
kỳ họp thứ 15 nhiệm kỳ 
2015 - 2020
NGÀY 04/10/2018, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, ĐẢNG 
ỦY VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
BCH ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK KỲ HỌP THỨ 
15 NHIỆM KỲ 2015 - 2020. 

 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Vietcombank kỳ họp thứ 
15 nhiệm kỳ 2015 – 2020

Vietcombank 
nhận Bằng Khen của Bộ Tài chính 
về thực hiện tốt chính sách pháp 
luật thuế 2017

SÁNG 29/9/2018, TẠI HỘI TRƯỜNG BỘ TƯ LỆNH 
THỦ ĐÔ HÀ NỘI, ĐÃ DIỄN RA HỘI NGHỊ TUYÊN 
DƯƠNG NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC HIỆN TỐT 
CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2017 DO 
CỤC THUẾ T.P HÀ NỘI TỔ CHỨC. VIETCOMBANK 
LÀ MỘT TRONG SỐ 35 ĐƠN VỊ TIÊU BIỂU ĐƯỢC 
TRAO TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TÀI CHÍNH TẠI 
HỘI NGHỊ. ĐÂY CŨNG LÀ NĂM THỨ 3 LIÊN TIẾP 
VIETCOMBANK ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN NÀY.

Ông Trần Văn Phu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao Bằng khen của Bộ Tài 
chính cho đại diện Vietcombank – ông Lê Hoàng Tùng, Kế toán trưởng

VCLI 
Bài & Ảnh: Trương Thị Lan Anh

Khởi đầu với 20 nhân sự, đến 
nay, VCLI đã xây dựng được 
đội ngũ đông đảo với gần 200 
chuyên viên tư vấn chuyên 

nghiệp và am hiểu tài chính. Hoạt 
động dựa trên mô hình bảo hiểm 
liên kết ngân hàng, VCLI mang 
lại giải pháp tài chính tối ưu cho 
khách hàng (KH) thông qua kênh 
bán hàng là các ngân hàng lớn như 
Vietcombank, SeABank,… Với danh 
mục sản phẩm đa dạng và kế hoạch 
tài chính liên quan đến giáo dục, 
sức khỏe… 3 năm gần đây, VCLI ghi 
nhận doanh số tăng trưởng trên 
80%/năm. Doanh thu của VCLI năm 
2017 đạt 276 tỷ đồng và dự kiến 
năm 2018, đạt 460 tỷ đồng. Đến 

VCLI - Dấu ấn 10 năm phát triển 
mạnh mẽ và bền vững

Hạng mục giải thưởng dành cho 
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ tốt nhất 
năm 2015, 2016, 2017.  

Sau 10 năm thành lập, năm 
2018 là thời điểm mở ra kỷ nguyên 
mới với những cam kết phát triển 
mạnh mẽ và bền vững hơn nữa của 
VCLI. Với mục tiêu trở thành công 
ty bảo hiểm theo mô hình liên kết 
ngân hàng dẫn đầu thị trường vào 
năm 2020, VCLI đang chuyển đổi 
mạnh mẽ bằng những dự án lớn về 
công nghệ, quản lý và nghiên cứu 
thị trường, được hỗ trợ từ chuyên 
gia bảo hiểm quốc tế BNP Paribas 
Cardif. Bên cạnh đó, VCLI cũng đạt 
được những cam kết hợp tác lâu dài 
từ các cổ đông thông qua chương 
trình mở rộng cơ hội bán hàng trên 
tập hợp KH hiện hữu, song song mở 
mới phân khúc KH doanh nghiệp, 
KH cao cấp,… ngay trong cuối năm 
2018.

Chia sẻ về chiến lược phát triển 
của giai đoạn mới, bà Yong Lai Yin 
- Tổng Giám đốc VCLI cho biết: “Đối 
với VCLI, KH, nhân viên và đối tác 
là những yếu tố trọng tâm trong 
mọi nỗ lực phát triển. VCLI đang và 
sẽ tiếp tục tập trung triển khai các 
dự án số hóa dịch vụ KH, cải tiến 
quy trình vận hành, nghiên cứu thị 
trường và kiến tạo nhiều sản phẩm 
mới để đem lại những lợi ích và 
chất lượng dịch vụ cao nhất, tạo nên 
những thay đổi tích cực cho cuộc 
sống của người dân Việt Nam”.

ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ NĂM 2008, CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM 
NHÂN THỌ VIETCOMBANK-CARDIF (VCLI) LÀ LIÊN DOANH GIỮA 
VIETCOMBANK, TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH BNP PARIBAS CARDIF VÀ 
SEABANK. TRẢI QUA 10 NĂM HOẠT ĐỘNG, VCLI ĐÃ VÀ ĐANG KHẲNG 
ĐỊNH VỊ THẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VỚI NHỮNG 
BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VÀ BỀN VỮNG. 

năm 2018, VCLI đang bảo vệ 40.000 
KH, chi trả quyền lợi bảo hiểm 383 
trường hợp với tổng số tiền chi trả 
khoảng 49 tỷ đồng.

Hơn thế nữa, VCLI cũng chú 
trọng đưa sản phẩm bảo hiểm đến 
KH một cách thân thiện hơn thông 
qua nhiều kênh tương tác trực tiếp 
và online, đặc biệt là kết nối với KH 
trên fanpage của công ty. Bên cạnh 
đó, VCLI cũng cam kết đóng góp 
nhiều hoạt động ASXH hướng tới 
cộng đồng, thực hiện trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp. 

Với những thành tựu đã đạt 
được, VCLI vinh dự nhận giải 
thưởng “Tin & Dùng” năm 2015, 
2016; Giải thưởng Rồng Vàng cho 

Các đại lý xuất sắc trong chuyến khảo sát thực tế tại nước ngoài

Hoạt động tại Công ty VCLI
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Tìm hướng đi riêng đúng đắn
Với địa bàn hoạt động thuận tiện ngay giữa 

trung tâm thủ đô, nơi có trụ sở của nhiều Bộ, Ban, 
ngành và các Tổng công ty lớn, các doanh nghiệp 
lớn trong cả nước, cùng với sự xuất hiện của nhiều 
ngân hàng, sự ra đời của Vietcombank Hoàn Kiếm 
khởi động tích cực cho quá trình cạnh tranh cung 
ứng các dịch vụ tài chính - ngân hàng ngày một 

Vietcombank Hoàn Kiếm
xây dựng & 
phát triển10

năm 
Bài: Nguyễn Huyền Trang - Ảnh: Trương Duy Thái 

TRONG 10 NĂM HOẠT ĐỘNG, VƯỢT QUA MỌI KHÓ 
KHĂN, VIETCOMBANK HOÀN KIẾM LIÊN TỤC TĂNG 
TRƯỞNG CẢ VỀ QUY MÔ VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH, 
TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG CHI NHÁNH (CN) 
DẪN ĐẦU CÁC CN VIETCOMBANK TRÊN ĐỊA BÀN, XỨNG 
ĐÁNG VỊ THẾ LÀ CN GIỮA TRUNG TÂM THỦ ĐÔ HÀ NỘI. 

Vietcombank Hoàn Kiếm được thành lập từ đơn vị PGD số 01 
– Sở giao dịch theo quyết định thành lập số: 1188/QĐ.NHNT.
TCCB-ĐT của HĐQT ngày 09/10/2008; Giấy phép thành lập và 
hoạt động Ngân hàng TMCP số 138/GP-NHNN ngày 23/05/2008 
của Thống đốc NHNN. 

và được tôn vinh tại lễ tổng kết cuối năm của 
Vietcombank.

Với truyền thống 55 năm vẻ vang của 
Vietcombank, tập thể Vietcombank Hoàn Kiếm 
luôn nỗ lực từng ngày để góp sức mình vào sự 
phát triển chung của toàn hệ thống, cùng thực 
hiện kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc: “Phải xác định tầm nhìn vượt qua 
khuôn khổ của quốc gia để vươn lên là ngân 
hàng tầm cỡ khu vực, thực hiện các sáng kiến 
lớn để hướng đến trở thành Ngân hàng số 1 
tại Việt Nam toàn diện về mọi mặt, 1 trong 100 
ngân hàng lớn nhất khu vực, 1 trong 300 tập 
đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu, áp dụng các 
thông lệ tốt nhất trong ngành”. Có niềm tin và 
quyết tâm ắt sẽ đi đến thành công. Mỗi CBNV 
Vietcombank Hoàn Kiếm ngày hôm nay sẽ luôn 
son sắt niềm tin và tràn đầy quyết tâm cho một 
mục tiêu lớn lao – đó là vươn lên, vươn xa để 
ngang tầm châu lục và thế giới. 

Vietcombank Hoàn Kiếm nhiều năm 
liền là CN có hoạt động bán lẻ mạnh 
tại Hà Nội với quy mô nguồn vốn, tín 
dụng và doanh số đứng thứ 4 trên 
địa bàn. 

hoàn hảo hơn cho khách hàng (KH) trên địa bàn 
Hà Nội, đặc biệt là 3 quận Hoàn Kiếm, Hoàng 
Mai và Hai Bà Trưng. 

Thời gian đầu mới thành lập, Vietcombank 
Hoàn Kiếm đã hoạt động với quy mô nguồn vốn 
4.018 tỷ đồng và 30 tỷ đồng dư nợ tín dụng, gặp 
phải không ít khó khăn khi cuộc khủng hoảng 
tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ cuối 
năm 2008. Bên cạnh đó là khó khăn về cơ sở vật 
chất chưa đầy đủ, đội ngũ CBNV còn thiếu lại 
vấp phải cạnh tranh gay gắt của các NHTM khác. 
Bằng sự nỗ lực hết mình của Ban Giám đốc cùng 
toàn thể CBNV, CN một mặt bám sát định hướng 
kinh doanh đồng thời quyết tâm tìm cho mình 
một hướng đi riêng để có thể đứng vững và 
thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Ban Giám đốc 
và toàn thể CBNV CN luôn đoàn kết, nhất trí, 
cùng nhau vượt qua khó khăn, chung sức xây 
dựng Vietcombank Hoàn Kiếm ngày càng lớn 
mạnh, khẳng định uy tín ngày càng cao đối với 
KH và góp phần quan trọng vào sự phát triển 
chung của hệ thống. 

Qua chặng đường 10 năm phát triển, đến 
nay, CN có gần 130 CBNV và 04 PGD, mạng lưới 
KH rộng khắp với trên 1.450 KH pháp nhân và 
thể nhân có quan hệ tín dụng, khoảng 126.000 
KH doanh nghiệp và KH cá nhân mở tài khoản 
giao dịch. 10 năm, Vietcombank Hoàn Kiếm liên 
tục tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả kinh 
doanh, trở thành một trong những CN dẫn đầu 
các CN Vietcombank trên địa bàn, xứng đáng vị 
thế là CN giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. 

Top những chi nhánh dẫn đầu hệ 
thống

Tính đến hết quý III/2018, nguồn vốn huy 
động của CN đạt 16.914 tỷ đồng, tăng gấp 4 
lần so với năm 2008; dư nợ tín dụng đạt 8.695 
tỷ đồng, tăng 8.665 tỷ đồng so với năm 2008, 
lợi nhuận đạt trên 312 tỷ đồng. Dự kiến cuối 
năm 2018, CN có khả năng hoàn thành các chỉ 
tiêu được giao với mức lợi nhuận trước thuế 
đạt trên 400 tỷ đồng. Lợi nhuận bình quân đầu 
người đạt 3,1 tỷ đồng/người - dự kiến nằm 
trong top 10 CN có lợi nhuận bình quân đầu 
người dẫn đầu hệ thống.

Đặc biệt, tháng 12/2017, CN đã thực hiện 
giao dịch đầu tiên và lớn nhất trong lịch sử 
hoạt động Ngân hàng Việt Nam với thương 
vụ chuyển nhượng sở hữu gần 5 tỷ USD tại 
Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài 
Gòn (Sabeco) cho Công ty Thai Beverage của 

Thái Lan. Giao dịch này đã ghi dấu ấn đặc biệt 
của CN Hoàn Kiếm nói riêng và toàn hệ thống 
Vietcombank nói chung trên toàn hệ thống Ngân 
hàng Việt Nam.

Bám sát chiến lược kinh doanh của 
Vietcombank là đứng số 1 về hoạt động bán lẻ, 
mặc dù đội ngũ cán bộ và PGD mỏng so với nhiều 
CN khác, Vietcombank Hoàn Kiếm nhiều năm liền 
là CN có hoạt động bán lẻ mạnh tại Hà Nội với quy 
mô nguồn vốn, tín dụng và doanh số đứng thứ 4 
trên địa bàn. 

Cùng với phát triển kinh doanh, Vietcombank 
Hoàn Kiếm luôn chú trọng công tác ASXH, thực 
hiện rất nhiều các hoạt động hướng tới cộng 
đồng. Đặc biệt, Công đoàn CN hằng năm đều tổ 
chức thăm hỏi gia đình các CBNV có người thân là 
thương binh, bệnh binh nặng, liệt sỹ và kịp thời hỗ 
trợ đối với cán bộ/người thân của cán bộ bị bệnh 
hiểm nghèo. Tuy chỉ là những phần quà nhỏ nhưng 
mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm 
ấm áp, sự sẻ chia của tập thể CBNV.
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Sau 10 năm hoạt động với những thành tích 
đáng ghi nhận, Vietcombank Hoàn Kiếm đã được 
Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 
Ba; Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành TW và 
địa phương tặng nhiều bằng khen cho tập thể và 
cá nhân; nhiều năm liền CN đạt danh hiệu tập thể 
lao động xuất sắc. Đặc biệt, năm 2013, 2014 và 
2017, CN đã hoàn thành tốt/xuất sắc nhiệm vụ 

Ông Thiều Quang Hiệp – Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm phát biểu

Hội nghị Người lao động Vietcombank Hoàn Kiếm
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Tại buổi lễ, đ/c Lý Hoàng Vũ – Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Huế đã 
báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ 
Vietcombank Huế 9 tháng đầu năm 2018. 

Theo đó, hoạt động kinh doanh về lĩnh vực 
ngân hàng của CN trên địa bàn vẫn giữ được 
vai trò chủ lực, chủ đạo, giữ được thị trường, 
thị phần và cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ kế 
hoạch Trung ương giao. 

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Lê Hữu Hùng 
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Thừa Thiên Huế ghi nhận và biểu dương 
những đóng góp tích cực của tổ chức cơ sở 
Đảng Vietcombank Huế trong thời gian qua 
đối với ngành ngân hàng tỉnh và Tỉnh ủy Thừa 
Thiên Huế. Đ/c Lê Hữu Hùng chúc Đảng bộ cơ 
sở Vietcombank Huế được chuyển giao về Đảng 
bộ Vietcombank tiếp tục phát huy những thành 
tích đã đạt được, luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết 
thống nhất trong cấp ủy, hoàn thành xuất sắc 
các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy Vietcombank mong rằng 
Đảng bộ và Đảng viên Vietcombank Huế chuyển 
về trực thuộc Đảng bộ Vietcombank sẽ tiếp tục 
phát huy thành tích đã đạt được trong công 
tác xây dựng Đảng, tham gia tích cực vào các 
hoạt động của chính quyền địa phương và hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

Tại buổi lễ, Đoàn thanh niên Vietcombank 
cũng tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận tổ chức cơ 
sở đoàn Vietcombank Huế từ Đoàn khối DNTW 
Thừa Thiên Huế.

Đảng bộ Vietcombank tiếp nhận tổ 
chức Đảng và Đảng viên Đảng bộ cơ sở 
Vietcombank Huế

CHIỀU NGÀY 16/10/2018, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK 
HUẾ, ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK VÀ ĐẢNG ỦY KHỐI 
DOANH NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ ĐÃ TỔ CHỨC LỄ 
CHUYỂN GIAO VÀ TIẾP NHẬN TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG 
VIÊN ĐẢNG BỘ CƠ SỞ VIETCOMBANK HUẾ. 

Đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank (hàng đầu, bên phải) và Đ/c Lê 
Hữu Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế ký chuyển giao tổ 

chức Đảng bộ cơ sở Vietcombank Huế

Sáng ngày 10/10/2018, 
tại Trụ sở chính, Đảng bộ 
Vietcombank đã khai giảng lớp 

bồi dưỡng lý luận chính trị dành 
cho 157 quần chúng ưu tú của các 
tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ 
Vietcombank. 

Lớp học diễn ra trong 3 ngày, 
từ 10-12/10/2018, các học viên 
được bồi dưỡng trên lớp các nội 
dung: Cương lĩnh xây dựng đất 

Đảng bộ Vietcombank tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội; nội dung cơ bản Điều 
lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn 
đấu để trở thành Đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam; Khái quát lịch 
sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Học 
tập và làm theo tư tưởng, tấm 
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh…

Ngày 12/10/2018, các học viên 
tham gia chuyến đi thực tế tại Khu 

Đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực Đảng 
ủy Vietcombank phát biểu khai mạc

BÀI & ẢNH: ĐỨC NAM

BÀI & ẢNH: NGUYỄN MINH YẾN

Vietcombank 
hoàn thành xây dựng Hệ thống cảnh 
báo sớm rủi ro tín dụng (EWS)

di tích Phủ Chủ Tịch và khu di 
tích Trung ương thời kì chống 
Mỹ K9 - Đá Chông.

bài & ẢNH: PHÒNG QLRRTD

Hệ thống cảnh báo sớm (Early warning system 
- EWS) có mục đích tự động rà soát toàn bộ 
các khoản nợ và phát hiện các trường hợp có 
thể suy giảm chất lượng trong vòng 6 tháng 

tới, từ đó giúp Vietcombank có những biện pháp 
hiệu quả quản lý chất lượng danh mục tín dụng.

Hệ thống EWS là một hệ thống dựa trên các 
dấu hiệu rủi ro của khách hàng, khoản vay của 
khách hàng (suy giảm tình hình kinh doanh, chỉ 
số tài chính, dòng tiền trả nợ của khách hàng có 
dấu hiệu bất thường, biến động bất lợi của thị 
trường…) và thông qua các kỹ thuật tính toán hiện 
đại, mô hình thống kê từ dữ liệu lịch sử để đưa ra 
danh sách khách hàng có khả năng gặp khó khăn 
trong vòng 6 tháng tiếp theo. Danh sách khách 
hàng này sau đó sẽ được các đơn vị kinh doanh 

phân tích và được chuyên gia của các bộ phận 
chuyên môn tại Trụ sở chính rà soát. 

Hệ thống EWS do cán bộ nghiệp vụ và tin 
học Vietcombank tự nghiên cứu, xây dựng. Hệ 
thống đã được triển khai và đưa vào ứng dụng 
trong thực tế với một số tính năng chủ yếu như 
sau: 

 Hàng quý tự động cung cấp danh sách khách 
hàng tiềm ẩn rủi ro để đơn vị kinh doanh, 
bộ phận rủi ro, kiểm tra, kiểm soát nội bộ 
phối hợp rà soát;

 Hệ thống cài đặt sẵn một số một biện pháp 
ứng xử phù hợp, tương ứng với mức độ 
rủi ro của khách hàng để các bộ phận kinh 
doanh chủ động lựa chọn và triển khai kịp 
thời;

 Hệ thống được phát triển bởi chính các cán 
bộ của Vietcombank, trên cơ sở chuyển giao 
kiến thức của tư vấn quốc tế. Do đó, giúp 
Vietcombank tiết kiệm được nhiều thời 
gian, chi phí và quan trọng nhất là làm chủ 
được hệ thống, công nghệ.
Hệ thống EWS là một công cụ hiệu quả 

nhằm phát hiện sớm các khách hàng tiềm ẩn 
rủi ro, hỗ trợ các Bộ phận phê duyệt, quản lý rủi 
ro, kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại Trụ sở chính 
cập nhật, quản lý danh mục tín dụng của các 
chi nhánh từ xa, từ sớm.  Để tối đa hóa hiệu quả 
hệ thống EWS, Vietcombank cũng đã ban hành 
khung chính sách về cảnh báo sớm trong đó xác 
định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, 
quy trình thực hiện và cơ chế vận hành, đảm 
bảo trao đổi, cập nhật thường xuyên giữa các 
bộ phận nghiệp vụ về dấu hiệu rủi ro, các thuật 
toán phù hợp với sự biến đổi liên tục và phức 
tạp từ thực tế.

Trong các năm qua, Vietcombank là ngân 
hàng có danh mục tín dụng minh bạch và có 
chất lượng tốt nhất, mà một trong các nguyên 
nhân quan trọng là thực hiện kiểm soát từ 
sớm các khoản nợ nhóm 2 (tăng cường công 
tác quản lý, tích cực rút giảm dư nợ…). Với 
việc triển khai hệ thống cảnh báo sớm rủi ro 
tín dụng, ứng dụng với các khoản nợ từ nhóm 
1, Vietcombank sẽ tăng cường chủ động quản 
lý và kiểm soát toàn diện danh mục tín dụng, 
nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của 
Vietcombank, hiện thực hóa mục tiêu là ngân 
hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam.

THEO LỘ TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI 
RO, CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN SẴN SÀNG CHO VIỆC ÁP 
DỤNG HIỆP ƯỚC BASEL II THEO PHƯƠNG PHÁP NÂNG 
CAO (IRB), VIETCOMBANK ĐÃ CÓ THÊM KẾT QUẢ QUAN 
TRỌNG VỚI VIỆC HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
CẢNH BÁO SỚM RỦI RO TÍN DỤNG.
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Tại buổi lễ, bà Lê Hồng Vân - Phó Trưởng ban TCCB 
đã công bố Quyết định số 2113/QĐ-VCB-TCCB 
ngày 20/9/2018 của Tổng Giám đốc Vietcombank 
về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Võ Duy Khương - 

Trưởng phòng giao dịch Tân Uyên giữ chức vụ Phó Giám 
đốc Vietcombank Bình Dương kể từ ngày 01/10/2018.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Giám đốc Phạm 
Quang Dũng yêu cầu tân Phó Giám đốc Vietcombank 
Bình Dương sớm nắm bắt công việc, cùng Cấp ủy, Ban 
giám đốc và tập thể CBNV của Chi nhánh xây dựng mối 
quan hệ đoàn kết, thống nhất nội bộ, triển khai thực 
hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh nhằm tiếp tục giữ 
vững vị thế của Vietcombank Bình Dương trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Võ Duy 
Khương bày tỏ niềm vinh dự, cảm ơn sự quan tâm của 
Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã tin tưởng giao 
nhiệm vụ. Tân Phó Giám đốc CN Binhg Dương cam kết 
trên cương vị mới sẽ tiếp tục trau dồi, rèn luyện phẩm 
chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết cùng tập 
thể CBNV phấn đấu vượt mọi khó khăn thách thức, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công 
chung của hệ thống Vietcombank.

Lễ trao quyết định bổ nhiệm 
Phó Giám đốc
Vietcombank Bình Dương

Bài & Ảnh: NGUYỄN MINH TỚI 

CHIỀU NGÀY 28/9/2018, TẠI TRỤ SỞ 
VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG ĐÃ DIỄN RA LỄ 
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM 
ĐỐC VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG. 

Ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ ba, từ phải sang) 
trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Võ Duy Khương - tân Phó Giám đốc 

Vietcombank Bình Dương (thứ 5, từ trái sang)

BÀI & ẢNH: NGUYỄN THANH TÙNG

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHỈ 
ĐỊNH BÍ THƯ CHI BỘ
Vietcombank Chương Dương

NGÀY 26/09/2018, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK CHƯƠNG 
DƯƠNG ĐÃ TRANG TRỌNG DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ QUYẾT 
ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ CHI BỘ VIETCOMBANK CHƯƠNG 
DƯƠNG.

Đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank trao Quyết định cho 
Đ/c Nguyễn Bá Minh – Tân bí thư Chi bộ Chi nhánh Chương Dương

Tại buổi Lễ, Đảng ủy Vietcombank đã 
công bố và trao Quyết định số 1589-
QĐ/ĐU ngày 20/09/2018 của Đảng ủy 
Vietcombank về việc chỉ định đ/c Nguyễn 

Bá Minh - Giám đốc CN giữ chức danh Bí thư 
Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đ/c Vũ Tiến Duật 
– Phó Bí thư thường trực thay mặt Ban thường 
vụ Đảng ủy Vietcombank mong muốn Chi bộ 
Vietcombank Chương Dương phát huy tinh 

thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh, 
đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị mà Đảng ủy cũng như Ban Lãnh 
đạo Vietcombank giao phó, góp phần giúp 
Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế ngân 
hàng tốt nhất Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đ/c Nguyễn Bá 
Minh cam kết sẽ phát huy tinh thần đoàn kết 
trong Chi bộ, cùng tập thể Ban giám đốc và toàn 
thể cán bộ, đảng viên trong CN hoàn thành và 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018 
và các năm tiếp theo.

Ban lãnh đạo Đảng ủy Vietcombank cùng Ban lãnh đạo 
Chi nhánh chúc mừng tân Bí thư chi bộ.

Dự án được triển khai với nhiều ý nghĩa thiết 
thực: Đa dạng hóa phương thức đào tạo, kênh 
phân phối bài giảng, góp phần đẩy mạnh hoạt 
động đào tạo; nâng cao văn hóa học tập trên toàn 

hệ thống thông qua việc giúp học viên chủ động linh 
hoạt lựa chọn nội dung học tập phù hợp; tăng hiệu 
quả nguồn lực triển khai đào tạo; trang bị hệ thống 
tổng thể về đào tạo tại Vietcombank. Với việc chuyển 
đổi từ Học tập trung sang Học tập hướng người dùng, 
các học viên được trải nghiệm nhiều phương thức 
học tập khác nhau, trên các thiết bị khác nhau, cải 
thiện khả năng phân tích chuyên sâu và có những trải 
nghiệm học tập dễ dàng hơn.

Phát biểu tại buỗi Lễ, bà Phùng Nguyễn Hải Yến - 
Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Triển khai đã nhấn 
mạnh tầm quan trọng của dự án với Vietcombank 
nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng 
số một về chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh việc 
hai bên phải phối hợp chặt chẽ, phía đối tác cần tập 
trung nguồn lực chất lượng cao, chuyên biệt để thực 
hiện dự án. Cũng trong khuôn khổ buổi Lễ, đại diện 
Vietcombank và đại diện nhà thầu đã cùng ký biên bản 
cam kết tiến độ thực hiện dự án.

triển khai hệ thống đào tạo trực 
tuyến E-learning

Khởi động dự án

BÀI & ẢNH: NGUYỄN MINH YẾN

NGÀY 08/10, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK 
ĐÃ TỔ CHỨC LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TRIỂN KHAI 
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN E-LEARNING 
THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CNTT THỰC HIỆN 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIETCOMBANK ĐẾN 
NĂM 2020 DO HĐQT GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG. 

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc – Trưởng Ban Triển khai 
dự án phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ
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NHÂN KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 – 
20/10/2018), BAN LÃNH ĐẠO VIETCOMBANK ĐÃ GỬI THƯ CHÚC MỪNG 
CHỊ EM NỮ KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC CÙNG CÁC NỮ CÁN BỘ TRONG 
TOÀN HỆ THỐNG.
BÊN CẠNH ĐÓ, TẠI KHẮP CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK TRÊN TOÀN 
QUỐC ĐÃ DIỄN RA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG SÔI NỔI VÀ ĐẦY 
Ý NGHĨA NHẰM TÔN VINH CÁC CBNV NỮ VIETCOMBANK “GIỎI VIỆC 
NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”. ĐÓ LÀ NHỮNG BUỔI GẶP MẶT CHÚC MỪNG ẤM 
ÁP, NỒNG HẬU VỚI NHỮNG BÔNG HOA TƯƠI THẮM, NHỮNG MÓN QUÀ 
NHỎ ĐẦY Ý NGHĨA; LÀ NHỮNG HỘI DIỄN THỂ THAO SÔI NỔI VÀ HÀO 
HỨNG; LÀ NHỮNG CUỘC THI NẤU ĂN VUI VẺ, NHỮNG BUỔI TIỆC GALA 
DINER ẤM CÚNG THÂN TÌNH...
PHÓNG VIÊN CHUNG NIỀM TIN XIN GỬI TỚI QUÝ ĐỘC GIẢ NHỮNG 
THÔNG TIN, HÌNH ẢNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG ẤM ÁP VÀ Ý NGHĨA NÀY.

Chào mừng 
NGÀY PHỤ NỮ 
VIỆT NAM 20/10

NỔI BẬT

Tổng Giám đốc

PHẠM QUANG DŨNG

Chủ tịch HĐQT 

 NGHIÊM XUÂN THÀNH 

Thân gửi chị em nữ khách hàng, đối tác cùng các nữ cán bộ trong toàn hệ thống 
Vietcombank,

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018), thay mặt 
Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), xin gửi 
đến các chị em tình cảm thân thương, quý mến và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các chị em thân mến,

Trải qua 55 năm hình thành và phát triển, Vietcombank đã trở thành ngân hàng có quy 
mô hoạt động lớn, với chất lượng tài sản tốt nhất và chất lượng nguồn nhân lực cao, đứng 
đầu về quy mô lợi nhuận và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.Vietcombank 
đang từng bước khẳng định vị thế Ngân hàng số 1 tại Việt Nam, tiến tới hội nhập khu vực 
và quốc tế.

Vị thế và những thành quả mà Vietcombank đã tạo dựng được có vai trò rất quan trọng 
của gần 10.000 chị em cán bộ trong toàn hệ thống, cùng với đó là sự tin tưởng, hợp tác và 
ủng hộ của các nữ khách hàng, đối tác của Vietcombank trên mọi miền Tổ quốc. Ban Lãnh 
đạo Vietcombank trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của các chị em trong hệ thống 
và các nữ khách hàng, đối tác.

Trước những sứ mệnh to lớn mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 
giao cho Vietcombank trong chặng đường phát triển mới, Ban Lãnh đạo Vietcombank 
mong muốn tiếp tục nhận được sự tin yêu, đồng hành của các nữ khách hàng, đối tác; sự 
quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của các chị em cán bộ Vietcombank để cùng chung 
tay, góp sức đưa Vietcombank bước lên những đỉnh cao mới.

Với tất cả tình cảm quý mến và trân trọng, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank chúc 
các chị em luôn mạnh khỏe, trẻ đẹp, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

THƯ CHÚC MỪNG
Ngày Phụ nữ Việt Nam 

(20/10/2018)
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TRAO GIẢI CUỘC THI “GREEN LIFE, INSPIRE YOUR LIFE

 Ban Lãnh đạo Vietcombank chúc mừng các lãnh đạo và CBNV nữ

Chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ 
nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018), chiều 
ngày 17/10/2018, tại Trụ sở chính (TSC), Công 
đoàn TSC Vietcombank đã tổ chức trao giải 

cuộc thi Xanh - Sạch - Đẹp với chủ đề “Green life, 
inspire your life”.

Tham dự chương trình có ông Vũ Tiến Duật - Phó 
Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Phùng Nguyễn Hải 
Yến - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TSC; 
bà Trần Hồng Nhung - Phó Chủ tịch thường trực 
Công đoàn TSC; bà Vũ Thị Ngọc Dung - Trưởng Ban 
nữ công Công đoàn TSC cùng Lãnh đạo và nữ CBNV 
thuộc các Phòng/ban/Trung tâm TSC.

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn TSC Phùng Nguyễn Hải Yến đã 
thay mặt Ban Lãnh đạo gửi đến các chị em những 
lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp 20/10. Với cuộc thi 
“Green life, inspire your life”, qua quá trình chấm 
thi, có thể thấy sức sáng tạo của anh chị em cán bộ 
Vietcombank đã tạo ra một không gian làm việc 
mới mẻ, xanh, sạch, đẹp. BCH Công đoàn TSC mong 
muốn thành quả của cuộc thi sẽ được duy trì một 
cách bền vững, từ đó tạo ra nhiều động lực hơn cho 
cán bộ trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Green life, inspire your life” là cuộc thi được 
Công đoàn TSC tổ chức nhằm khuyến khích khả 
năng sáng tạo, tạo sân chơi lành mạnh để gắn 

Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, sáng 18/10/2018, tại Trụ 
sở chính, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã tổ chức buổi gặp mặt, 
tặng hoa và chúc mừng tới các chị em phụ nữ là Lãnh đạo, CBNV 
Vietcombank tại Trụ sở chính và trong toàn hệ thống.

Đại diện Ban Lãnh đạo và đại diện cho các nam CBNV Vietcombank, 
ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT đã gửi lời chúc đến toàn thể 
lãnh đạo và CBNV nữ sức khỏe, luôn vui tươi, thành đạt trong công 
việc, hạnh phúc trong cuộc sống. Đánh giá cao những đóng góp to lớn 
của lực lượng nữ đối với sự phát triển của Vietcombank, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank tin tưởng rằng, với những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ 
Việt Nam, kết hợp cùng bản sắc văn hóa rất riêng của Vietcombank, các 
cán bộ nữ Vietcombank sẽ là nguồn nội lực to lớn tạo nên sức mạnh 
bền vững để Vietcombank đạt được các mục tiêu quan trọng trong 
chặng đường phát triển của mình, hướng tới đích đến là trở thành 
Ngân hàng số 1 tại Việt Nam.

 Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

kết người lao động vì sự phát triển chung của 
Vietcombank và chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 
20/10. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh 
mẽ của 43 phòng/ban/TT TSC tham gia với mục tiêu 
chính để các cán bộ được sáng tạo, bố trí lại góc làm 

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TSC (thứ 5 từ phải sang) và 
ông Vũ Tiến Duật  - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank (thứ 4 từ trái sang) trao Giải 

Nhất của cuộc thi cho Tổ công đoàn Phòng Quan hệ công chúng

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TSC 
(đứng giữa) trao 02 Giải Nhì của cuộc thi cho Tổ công đoàn Văn phòng 

Đảng Đoàn và Trung tâm thẻ

Ông Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank (thứ 
2 từ trái sang) trao 03 Giải Ba của cuộc thi cho Tổ công đoàn Trung tâm 
công nghệ thông tin, Phòng Quản lý ngân quỹ và Phòng Thông tin tín 

dụng & Phòng chống rửa tiền

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 4 từ phải 
sang) và ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc Vietcombank ((thứ 
4 từ trái sang) cùng các thành viên HĐQT, Ban Điều hành tặng hoa và 

chúc mừng đại diện các Lãnh đạo và CBNV nữ trong toàn hệ thống 
Vietcombank 

NỔI BẬT

việc sạch sẽ, gọn gàng và sống động hơn, khiến mỗi 
ngày làm việc thêm ý nghĩa và màu sắc hơn.

Đại diện Ban tổ chức, bà Trần Hồng Nhung - Phó 
Trưởng phòng VPCĐ, Phó Chủ tịch thường trực Công 
đoàn TSC nhấn mạnh: Cuộc thi đã tạo ra không khí 
mới mẻ cho các cán bộ làm việc tại TSC, qua đó tạo 
động lực kích thích sự sáng tạo, nhiệt huyết, kích 
thích tinh thần làm việc và sự gắn bó của các CBNV 
nhằm mang đến nhiều sản phẩm và dịch vụ tốt hơn 
cho khách hàng. 

 Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang

BGK chấm thi

BGK chấm thi

BGK chấm thi
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“GREEN LIFE, 
INSPIRE YOUR LIFE” 
không gian xanh – 
cuộc sống xanh

KHÔNG CHỈ LÀ MỘT CUỘC THI CHÀO MỪNG NGÀY 
20/10, SỨC SÁNG TẠO CỦA CBNV VIETCOMBANK 
ĐÃ THỰC SỰ THỔI MỘT LUỒNG SINH KHÍ MỚI CHO 
MỖI KHÔNG GIAN LÀM VIỆC TẠI VIETCOMBANK, ĐỂ 
MỖI GIÂY PHÚT LÀM VIỆC TẠI “NGÔI NHÀ CHUNG 
VIETCOMBANK” THÊM Ý NGHĨA VÀ MÀU SẮC. 

GIÁM KHẢO ĐỘC LẬP LÀ KTS TRẦN QUANG 
ĐỨC - THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC TẠI 
ĐẠI HỌC POLITECNICO DI MILANO, ITALY VÀ KTS 
TRẦN CHÍ LUÂN - KIẾN TRÚC SƯ CHUYÊN NGÀNH 
TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT - TRƯỜNG MỸ THUẬT 
CÔNG NGHIỆP ĐÃ CÓ NHỮNG TRẢI NGHIỆM 
TUYỆT VỜI KHI ĐI QUA TỪNG PHÒNG BAN TẠI TSC 
VIETCOMBANK, CÙNG ĐƯỢC CHIA SẺ NHỮNG 
CÂU CHUYỆN CŨNG NHƯ THÔNG ĐIỆP MÀ CBNV 
ĐEM LẠI. MỖI PHÒNG BAN TRONG MỘT TỔNG THỂ 
CHUNG GỌN GÀNG, NĂNG ĐỘNG VÀ CHUYÊN 
NGHIỆP ĐỀU CÓ CHO MÌNH NHỮNG SẮC THÁI 
RIÊNG DUYÊN DÁNG, ĐẦY CẢM XÚC.

XIN GIỚI THIỆU TỚI ĐỘC GIẢ NHỮNG HÌNH ẢNH 
“RẤT XANH” TẠI TSC VIETCOMBANK.

NỔI BẬT
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Hội thi “Khéo tay hay làm” 
Vietcombank Hà Nam

Vietcombank Đắk Lắk

Sáng 20/10/2018, tại trụ sở CN, 
Vietcombank Bình Dương đã tổ 
chức buổi họp mặt nhân ngày Phụ 
nữ Việt Nam 20/10 và hội thi nấu 

ăn với chủ đề “Ẩm thực quê hương”.
Tại chương trình, ông Trần Đình 

Thuận, đại diện Cấp ủy - Ban Giám đốc 
gửi đến toàn thể chị em phụ nữ những 
lời chúc tốt đẹp nhất. Tại Chi nhánh, nữ 
CBNV luôn là lá cờ đầu trong các phong 
trào thi đua, hoạt động xã hội, đảm 
nhận tốt vai trò người vợ, người mẹ, 
người con trong gia đình.

Ngay sau đó, Hội thi nấu ăn “Ẩm 
thực quê hương” đã diễn ra sôi nổi với 

Ngày 18/10/2018, Ban Giám đốc và BCH Công đoàn 
Vietcombank Đắk Lắk đã tổ chức tặng hoa và quà cho 
các chị em phụ nữ tại trụ sở chi nhánh và các phòng 
giao dịch. Trong dịp này, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã 

đọc thư chúc mừng của Ban Lãnh đạo Vietcombank gửi các 
CBNV nữ, tặng hoa và món quà nhỏ, cùng những lời chúc tốt 
đẹp nhất cho chị em. 

Thời gian qua, cán bộ nữ tại chi nhánh không chỉ kế thừa 
và phát huy những truyền thống tốt đẹp mà còn luôn nỗ lực, 
phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của mình trên các lĩnh vực, góp 
phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 Bài & Ảnh: Thùy Trang 

Tối 17/10/2018, Vietcombank Hà Nam đã tổ chức Hội 
thi “Khéo tay hay làm” chào mừng ngày Phụ nữ Việt 
Nam 20/10 với sự tham gia của 07 đội thi đến từ 07 
tổ công đoàn. 

Theo thể lệ cuộc thi, trong thời gian 50 phút, mỗi đội 
chuẩn bị 02 món ăn từ những loại nguyên liệu đã được 
bắt thăm trước đó như gà, bò, lươn, cá... Yêu cầu của ban 
tổ chức là món ăn không chỉ ngon miệng, đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm mà còn phải thể hiện được tình 
cảm gửi gắm của người nấu. Kết thúc cuộc thi, Giải Nhất 
đã thuộc về Tổ công đoàn Phòng giao dịch Hòa Mạc với 
món cá hồi sốt chanh leo.

 Bài & ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

sự tham gia của 06 đội thi. Mỗi đội 
gồm 5 thành viên nam trình bày tối 
thiểu 3 món ăn với nguyên liệu tự 
chọn, chưa được chế biến sẵn và 
tổng kinh phí không quá 500.000 
đồng. Sau 75 phút thực hiện, các nam 
đầu bếp đã hoàn thành phần thi với 
những món ăn vô cùng hấp dẫn, đẹp 
mắt, phần thuyết trình sinh động, 
sáng tạo trong việc đặt tên món ăn. 

Kết quả, giải Nhất đã thuộc về đội 
phòng Khách hàng bán lẻ, giải Nhì 
thuộc về đội liên quân phòng Ngân 
quỹ và Quản lý nợ cùng 2 giải Ba và 

Đội thi liên quân phòng Hành chính nhân sự và 
Kế toán trình bày món ăn

Hội thi nấu ăn “Ẩm thực quê hương” - Vietcombank Bình Dương

2 giải Khuyến khích được trao cho 
các đội thi còn lại.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Tới  

“Trời không ánh sáng, hoa nào nở
Dạ vắng yêu thương, cảnh những sầu
Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ
Anh hùng thi sĩ, hỏi còn đâu…”

Viết về tầm quan trọng của Phụ nữ, Đại văn hào 
người Nga Macxim Gorky đã có những vần thơ 
bất hủ như trên. Và điều đó là hoàn toàn chính 
xác. 

Trong những thành công của Vietcombank nói 
chung và Vietcombank Thăng Long nói riêng, không 
thể thiếu sự cống hiến to lớn các CBNV nữ. Tập thể 
vững chắc này đang ngày càng khẳng định vai trò 
của mình trong sự phát triển vững mạnh của ngân 
hàng. Bên cạnh “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, là 
người vợ, người mẹ, người đồng nghiệp tuyệt vời 
thì các chị em Vietcombank Thăng Long còn là ‘thần 
tượng” của các anh em trong chi nhánh.

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018, 
được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Công đoàn và 
Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long đã phối hợp 
tổ chức chương trình “Mr Vietcombank Thăng Long 
2018” cho toàn thể CBNV với chủ đề “Tài năng và 

Ấn tượng cuộc thi 
“Mr Vietcombank 
Thăng Long 2018”

Phong độ” vào chiều ngày 14/10/2018 tại Hội trường 
tầng 4, trụ sở của Chi nhánh. 

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện hưởng 
ứng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với mục tiêu thúc 
đẩy động lực, gắn kết các CBNV trong Chi nhánh. 
Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của tất cả các phòng 
ban, các phòng giao dịch trực thuộc với 6 cặp trải 
qua 4 vòng thi: Chào hỏi, Hiểu biết về phái đẹp, Tài 
năng, và Hóa thân. Đặc biệt, trong 2 phần thi cuối, 
các thí sinh đã có cơ hội thể hiện khả năng biến hóa 
trên sân khấu, gây ấn tượng mạnh đối với Ban giám 
khảo và khán giả.

Ngoài ra, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ 
niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và nhằm nâng 
cao chất lượng dịch vụ cũng như hình ảnh, thương 
hiệu Vietcombank, BCH Công Đoàn Vietcombank 
Thăng Long đã tổ chức “Khóa đào tạo trang điểm 
cho cán bộ nữ”. Đây là khóa học thiết thực và ý nghĩa 
nhằm xây dựng hình ảnh cá nhân, đặc biệt là đối với 
các cán bộ nữ trực tiếp giao dịch với khách hàng.

 Bài & ảnh: Phan Thị Thu Trang

 Ông Nguyễn Danh Phương - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc chi nhánh trao giải Nhất cho Đội thi đến từ 
Liên quân P.Kế toán - Ngân quỹ - HCNS

Một cảnh trong tiết mục Hóa thân của các đội thi

Ông Nguyễn Danh Phương - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc chi 
nhánh dành tặng lẵng hoa tươi thắm cho các chị em cán bộ nữ 

Vietcombank Thăng Long
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Hội thi giao lưu Nữ CBCNV - 
LĐ ngân hàng tỉnh Gia Lai

Hội thi nấu ăn Vietcombank Hưng Yên

Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày Thành lập Hội 
Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ngày 13/10/2018, tại 
Nhà thi đấu TDTT tỉnh Gia Lai, đại diện Công đoàn 
ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội thi 

giao lưu Nữ CBCNV – LĐ ngân hàng tỉnh Gia Lai. Trên 
300 vận động viên của 25 đơn vị ngân hàng trên địa 
bàn tỉnh đã tham gia thi đấu sôi nổi với 3 phần thi: 
bong bóng tình yêu, ném bóng rổ và ô cửa bí mật. Sau 
1 ngày thi đấu nhiệt tình sôi nổi, nữ công Công đoàn cơ 
sở Vietcombank Bắc Gia Lai đã giành giải Khuyến khích 
toàn đoàn.

 Bài & Ảnh: Mai Trần

Sáng 20/10/2018, tại Hà Nội, Đoàn 
Thanh niên VBCL đã phối hợp 
cùng BCH Công đoàn tổ chức 
thành công Hội thao chào mừng 

ngày Phụ nữ Việt Nam với sự tham gia 
của các gia đình cán bộ Trụ sở chính.

Chương trình Hội thao bao gồm 
05 môn: kéo co, nhảy dây, nhảy bao 
bố, đi xe đạp chậm và chuyền vòng, 
với các đội thi là cán bộ và người thân 
của cán bộ tại các phòng, ban: Khách 
hàng 1, Khách hàng 2, Hành chính 
Nhân sự, Quản lý nợ & Kế toán Khách 
hàng - Kiểm toán nội bộ, Tài chính kế 
toán - Quản lý rủi ro. Với sự nhiệt tình 

thi đấu và cổ vũ của các đội chơi, các 
hoạt động của hội thao diễn ra trong 
không khí náo nhiệt, sôi nổi. Đây là dịp 
để toàn thể cán bộ và gia đình giao 
lưu, rèn luyện thể chất, tạo phong trào 
đoàn kết và gắn bó toàn Công ty. 

Kết thúc Hội thao, Ban tổ chức đã 
trao giải Nhất, Nhì, Ba cho từng nội 
dung thi đấu, cùng với 3 giải phụ dành 
cho đội có thành tích xuất sắc nhất, đội 
thi đấu phong cách ấn tượng nhất và 
đội có số thành viên tham gia nhiệt tình 
nhất.

 Bài & Ảnh: Linh Chi

Đội hình Vietcombank CN Bắc Gia Lai tham gia Hội thi giao lưu kỷ 
niệm ngày 20/10/2018

Sáng ngày 13/10/2018, Công đoàn cơ sở Vietcombank 
Hưng Yên tổ chức Hội thi nấu ăn nhằm tạo sân chơi bổ 
ích cho CBNV nữ thể hiện tài năng, thiên chức của người 
phụ nữ và giữ gìn văn hóa ẩm thực dân tộc Việt Nam với 

sự tham gia của 9 đội đến từ các phòng chi nhánh. Sau 180 
phút trổ tài, các món ăn mang đậm chất truyền thống, đầy đủ 
chất dinh dưỡng, đẹp về thẩm mỹ, ngon về chất lượng, đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được 9 đội dự thi trưng bày. 
Bên cạnh đó, các đội thi còn có phần thuyết trình về các món 
ăn của đơn vị mình vô cùng thuyết phục. Kết thúc hội thi, Ban 
tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 01 Nhì, 02 giải Ba, 05 giải Khuyến 
khích cho các đội tham gia.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

Đoàn thanh niên VCBL năng nổ, nhiệt huyết 
trong các hoạt động phong trào: Môn thi kéo co, 
Môn thi nhảy bao bố, Môn thi chuyền vòng, Môn 

thi nhảy dây

Ông Đặng Sỹ Hào- Giám đốc NHNN tỉnh Hưng Yên trao giải cho đội giải Nhất

Hội thao chào mừng ngày 20/10 - VCBL 

Sôi nổi các hoạt động mừng ngày 
20/10 tại Vietcombank Bắc Bình Dương

Vietcombank Kiên Giang

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), 
Vietcombank Bắc Bình Dương đã tổ chức hội 
thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình” với sự tham dự 
của 5 đội gồm các đấng mày râu đến từ các 

phòng Khách hàng, Kế toán, Dịch vụ khách hàng, 
Hành chính ngân quỹ và PGD Bàu Bàng. 

Hội thi nhằm tạo sân chơi để nam CBNV trong 
chi nhánh thấu hiểu hơn vai trò của người phụ nữ, 
qua đó có dịp trổ tài, dành tặng món quà ý nghĩa 
cho chị em đồng nghiệp. Kết thúc hội thi, bữa cơm 
của PGD Bàu Bàng với những món ăn thân thuộc, 
giản dị nhưng thấm đượm tình cảm gia đình đã đoạt 
giải Đặc biệt.

Cũng nằm trong các hoạt động chào mừng 
ngày Phụ nữ Việt Nam, chiều ngày 20/10/2018, 
Vietcombank Bắc Bình Dương đã tham dự Buổi giao 
lưu bóng đá nữ bãi biển do Công đoàn cơ sở Cục 
Hải quan Bình Dương tổ chức tại TP. Vũng Tàu, với 
khách mời là đại diện lãnh đạo và nữ cán bộ của 
Vietcombank Bắc Bình Dương và Kho bạc Nhà nước 
tỉnh Bình Dương.

Sôi nổi và không kém phần kịch tính, các cầu 
thủ nữ đã đem đến cho trận giao hữu những pha 
bóng hấp dẫn, hồi hộp. Chung cuộc, đội bóng nữ 
Vietcombank Bắc Bình Dương đã đoạt giải Nhất. 
Trận đấu kết thúc trong tiếng cười, bầu không khí 
vui vẻ, các đơn vị như xích lại gần nhau hơn.

 Bài & ảnh: Bảo Ngọc, Đặng Thành, Thanh Vân

Sáng 19/10/2018, tại trụ sở chính Vietcombank Kiên 
Giang, Ban Lãnh đạo Chi nhánh đã tặng hoa và 
đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch HĐQT và Tổng 
Giám đốc Vietcombank đến các chị em phụ nữ là 

CBNV trong hệ thống.   
Qua thư, lãnh đạo Vietcombank gửi lời chúc đến 

toàn thể lãnh đạo và CBNV nữ sức khỏe, luôn vui tươi, 
thành đạt trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống 
và đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng 
nữ đối với sự phát triển của Vietcombank. Ban Lãnh đạo 
Vietcombank tin tưởng rằng với những phẩm chất tốt 
đẹp của phụ nữ Việt Nam, kết hợp với bản sắc văn hóa 
rất riêng của Vietcombank, các cán bộ nữ Vietcombank 
sẽ là nguồn nội lực to lớn tạo nên sức mạnh bền vững 
để Vietcombank đạt được các mục tiêu quan trọng 
trong chặng đường phát triển, hướng tới đích đến là trở 
thành Ngân hàng số 1 tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Công đoàn Vietcombank Kiên Giang 
đã tổ chức chuyến du lịch nghỉ dưỡng cho nữ đoàn viên 
Công đoàn và giao lưu với Vietcombank Phú Quốc tại 
Khu nghỉ dưỡng khách sạn Vinpearl Phú Quốc trong 02 
ngày 20 & 21/10/2018.

 Bài & Ảnh: Đinh Thu Nguyệt

Đại diện lãnh đạo và nữ cán bộ chi nhánh chụp hình lưu niệm trước cuộc thi. 

Bà Trần Thị Út – Phó Giám đốc  Vietcombank Kiên Giang (thứ 9 từ trái sang), bà Đỗ Thị Minh 
Út – Phó Giám đốc  Vietcombank Kiên Giang (thứ 10 từ trái sang) cùng cán bộ nhân viên  
Vietcombank Kiên Giang chụp ảnh lưu nhân ngày PNVN 20/10/2018 trước lẵng hoa Ban 

lãnh đạo Vietcombank tặng.

NỔI BẬT

38 39CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 302 - THÁNG 11/2018 SỐ 302 - THÁNG 11/2018 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Với sự tham gia của tập thể nhân viên nam tại 
chi nhánh, cuộc thi được chia thành 04 đội và 
nấu ăn theo chủ đề bữa cơm gia đình. 

Trong gần 2 giờ trổ tài, dưới sự cổ vũ nhiệt 
tình của các chị em và sự công tâm từ ban giám 
khảo, những giải thưởng xứng đáng đã được trao 
đến các đội thi. Cuộc thi không chỉ mang nhiều 
niềm vui ý nghĩa đến với cán bộ nữ trong chi nhánh 
mà còn giúp cho “cánh mày râu” hiểu hơn về những 
ý nghĩa của bữa ăn gia đình và sự vất vả của những 
người phụ nữ, để từ đó yêu thương đồng thời sẻ 
chia nhiều hơn.

 Bài & Ảnh: Đỗ Minh Tâm

Trong khuôn khổ các hoạt động sôi nổi chào 
mừng 88 năm ngày thành lập Hội hiệp Phụ 
nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018), 
Vietcombank Thái Bình đã phối hợp cùng Công 

ty CP Hodkid tổ chức chương trình giao lưu “Cha 
mẹ thông thái” nhằm chia sẻ kiến thức làm cha mẹ 
trong thời kỳ công nghệ số 4.0.

Tại Lễ kỷ niệm, ông Đỗ Chiến Thắng, Chủ tịch 
công đoàn, Phó Giám đốc Chi nhánh thay mặt 
Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp 
hành Công đoàn cơ sở tặng hoa chúc mừng, ghi 
nhận những đóng góp của CBNV nữ Vietcombank 
Thái Bình, tri ân sự tin tưởng và đồng hành của Quý 
khách hàng nữ đối với sự phát triển của Chi nhánh.

Chương trình giao lưu “Cha mẹ thông thái” diễn 
ra trong không khí ấm cúng, cởi mở với sự chia sẻ 
đầy nhiệt huyết của Diễn giả Lại Thị Hải Lý - người 
được cộng đồng ưu ái gọi là “Bà mẹ tinh thần của 
hơn 5 vạn gia đình Việt Nam”. Những kiến thức bổ 
ích dành cho các bậc làm cha mẹ trong cách ứng xử 
với con trẻ tuổi dậy thì và nuôi dưỡng, phát hiện sớm 
tài năng của con, giúp con định hướng nghề nghiệp 
là món quà tinh thần ý nghĩa mà Vietcombank dành 
tặng cho các toàn thể cán bộ cũng như Quý khách 
hàng.  

 Bài & Ảnh: Thùy An 

Cuộc thi “Nam Vietcombank vào bếp” - Vietcombank Bình Phước

Giao lưu Cha mẹ thông thái - Vietcombank Thái Bình

Ông Đỗ Chiến Thắng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc tặng hoa chúc mừng các chị em

Hòa trong không khí kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt 
Nam 20/10, chiều 13/10/2018, Vietcombank 
Hải Dương đã tổ chức thành công giao lưu 
bóng đá nữ với các khách hàng thân thiết của 

Vietcombank. 
Chương trình giao lưu bóng đá nữ là hoạt động 

thường niên và thiết thực của Vietcombank Hải 
Dương với mục đích cổ vũ tinh thần thể dục thể 
thao, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ nữ, góp phần 
xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh cho 
nữ CBNV giữa các đơn vị đồng thời mở rộng giao 
lưu, tăng cường sự gắn kết giữa ngân hàng và doanh 
nghiệp.

Với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên 
của cả 4 đội, các trận đấu đã diễn ra trong không 
khí vui tươi, sôi nổi. Tuy không phải là những vận 
động viên chuyên nghiệp nhưng các chị em đã thể 
hiện tinh thần thi đấu hết mình, cống hiến cho khán 
giả những trận cầu sôi nổi, hấp dẫn. Kết quả, giải Vô 
địch thuộc về đội bóng nữ của Công ty CP Gốm Mỹ.

Chương trình giao lưu để lại nhiều ấn tượng 
tốt đẹp với các khán giả và khách hàng của 
Vietcombank.

 Bài & Ảnh: Lê Hiệp

Ngày 13/10/2018, tại Tuyên Quang, Vietcombank 
Lạng Sơn đã tổ chức thành công Giải Bóng 
đá nữ Vietcombank Cup vùng biên lần thứ V - 
năm 2018 với sự tham gia của các chi nhánh 

(CN) Vietcombank Móng Cái, Vietcombank  Lào 
Cai, Vietcombank Lạng Sơn và Vietcombank Tuyên 

Cầu thủ và cổ động viên Vietcombank Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm trước giờ thi đấu

Giao lưu bóng đá nữ Vietcombank Hải Dương

GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ  VIETCOMBANK CÚP VÙNG BIÊN LẦN THỨ V – NĂM 2018

Quang cùng sự tham gia cổ vũ từ CN khách mời 
Vietcombank Bắc Giang.

Trên tinh thần thể thao chuyên nghiệp, đoàn kết, 
trung thực, cao thượng, toàn thể các nữ cầu thủ đã 
rất nỗ lực để có được các đường bóng đẹp, những 
bàn thắng kỹ thuật, được khán giả cổ vũ, đánh giá 
cao. Đặc biệt, bội bóng đá nữ CN Vietcombank 
Tuyên Quang tuy mới lần đầu ra sân nhưng đã để 
lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và các CN 
bạn. Sự cống hiến hết mình của các đội bóng cùng 
những tràng vỗ tay, reo hò của khán giả đã tạo nên 
một mùa thi đấu vô cùng ấn tượng.

Kết thúc giải đấu, Vietcombank Lạng Sơn xuất 
sắc lên ngôi Vô địch; Vietcombank Móng Cái giành 
chức Á quân, giải Ba thuộc về Vietcombank Lào Cai 
và giải Khuyến khích thuộc về Vietcombank Tuyên 
Quang. 

Nằm trong chuỗi sự kiện cùng ngày, các CN 
tham gia giải đấu cũng đã có một đêm Gala Diner 
ấm cúng tại khách sạn Mường Thanh Tuyên Quang 
với các tiết mục giao lưu văn nghệ đậm chất nghệ 
thuật.

 Bài & Ảnh: Linh Chi

NỔI BẬT

Các đội bóng đá nữ chụp ảnh kỷ niệm
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tài trợ 785 tỷ đồng cho dự án 
điện mặt trời BP SOLAR 1

Vietcombank ký kết hợp đồng tín dụng 

Bài: kim dung - Ảnh: Đức Tuân

Tham dự chương trình có ông Nguyễn 
Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng 
Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch danh 
dự Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ; 

GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng 
Thư kí TƯ Hội Khuyến học Việt Nam; ông Hoàng 
Dân Mạc - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ 
tịch danh dự Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ; ông 
Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản lý 
Quỹ khuyến học, khuyến tài Đất Tổ; cùng đại diện 
các phòng ban, hội viên Hội Khuyến học toàn tỉnh; 

Về phía ngành Ngân hàng có ông Nguyễn Kim 
Anh – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cùng đại 
diện lãnh đạo một số ngân hàng thương mại; 
Về phía Vietcombank có ông Nguyễn Mỹ Hào - 
Ủy viên Hội đồng quản trị; lãnh đạo Chi nhánh 
Vietcombank Phú Thọ và một số phòng/ban tại 
TSC.

Tại buổi lễ, tỉnh Phú Thọ đã vinh danh, khen 
thưởng 158 công dân học tập, cán bộ khuyến 
học tiêu biểu; học sinh đỗ thủ khoa đại học, học 
sinh có điểm cao năm 2018; sinh viên đoạt giải 
thể thao thế giới và châu Á; giảng viên, giáo 
viên, huấn luyện viên có học sinh đạt giải quốc 
tế và học sinh đoạt giải quốc gia văn hóa, sáng 
tạo, khoa học kỹ thuật, thi nghề và Olympic toàn 
quốc năm học 2017 – 2018.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đã gửi tặng 200 triệu đồng cho học 
sinh nghèo vượt khó thông qua Quỹ khuyến 
học, khuyến tài của tỉnh Phú Thọ.

Vietcombank đã trao tặng 1 tỷ đồng cho 
Hội khuyến học các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, 
Tam Nông, Thanh Thủy, Đoan Hùng thuộc tỉnh 
Phú Thọ (mỗi đơn vị 200 triệu đồng).

Vietcombank trao tặng
1 tỷ đồng cho Quỹ khuyến 
học, khuyến tài Đất Tổ 

Bài & Ảnh: Lê Tiến Hưng  

TỐI 30/9/2018, TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ 
THỌ, UBND TỈNH PHÚ THỌ CÙNG QUỸ KHUYẾN HỌC, 
KHUYẾN TÀI ĐẤT TỔ ĐÃ LONG TRỌNG TỔ CHỨC 
CHƯƠNG TRÌNH “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ” NHẰM VINH 
DANH, KHEN THƯỞNG CÁC GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN, 
HUẤN LUYỆN VIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN, VẬN ĐỘNG 
VIÊN CỦA TỈNH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NĂM 
HỌC 2017 - 2018.

Ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank 
trao số tiền ASXH 1 tỷ đồng của Vietcombank cho Hội khuyến 

học của 5 huyện thuộc tỉnh Phú ThọSáng ngày 10/10/2018, 
tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ 
ký kết Hợp đồng tín dụng 
Dự án Nhà máy điện mặt 

trời BP Solar 1 giữa Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) và Công ty CP 
BP Solar. Đây là một trong số 
những dự án điện năng lượng 
mặt trời được triển khai sớm 
nhất tại tỉnh Ninh Thuận và dự 
kiến sẽ đi vào hoạt động đầu 
năm 2019 với tổng giá trị cấp 
tín dụng là 785 tỷ đồng, trong 
đó Vietcombank Sở giao dịch 
là Chi nhánh đầu mối.

Đến tham dự buổi lễ, về 
phía Vietcombank có ông Hồ 
Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Sở 
Giao dịch; ông Thiều Quang 
Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Vietcombank Hoàn Kiếm 
cùng các ông/bà là thành viên 
trong Ban Giám đốc và đại 
diện lãnh đạo phòng chuyên 
môn tại các Chi nhánh; Về phía 
Công ty CP BP Solar có ông 
Mai Trọng Thịnh - Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị; ông Mai Văn 
Giáp - Tổng Giám đốc cùng các 
ông/bà trong Ban điều hành, 

Kế toán trưởng và đại diện các 
phòng chuyên môn của Công 
ty.

Trong những năm qua, 
nhận thức được tầm quan 
trọng của hệ thống điện đối 
với nền kinh tế, đồng thời bám 
sát định hướng của Chính phủ 
về việc khuyến khích phát 
triển các nguồn năng lượng 
sạch, Vietcombank đã tham 
gia tài trợ một số dự án năng 
lượng sạch, năng lượng tái tạo 
như các thủy điện vừa và nhỏ, 
dự án nhiệt điện sinh thái, dự 
án điện năng lượng mặt trời. 

Dự án Nhà máy điện mặt 
trời BP Solar 1 có công suất 
46MW với tổng mức đầu tư 
1.200 tỷ đồng, được xây dựng 
tại xã Hữu Phước, huyện Ninh 
Phước, tỉnh Ninh Thuận. Việc 
đầu tư cho Dự án một lần nữa 
khẳng định quyết tâm của 
Vietcombank trong việc bám 
sát định hướng của Chính phủ, 
không chỉ trong việc hỗ trợ 
cho sự phát triển kinh tế xã 
hội mà còn trong việc đảm bảo 
an ninh năng lượng, góp phần 
bảo tồn tài nguyên, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường; xây dựng 
hình ảnh Ngân hàng Xanh – 
hướng đến cộng đồng và vì 
cộng đồng.

Đại diện Vietcombank Sở Giao dịch và đại diện Công ty CP BP Solar ký kết hợp đồng 

Lãnh đạo các chi nhánh Vietcombank và Công 
ty CP BP Solar chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết
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Lễ khánh thành 
công trình nhà học 2 tầng Trường THCS Diễn Hạnh, 
tỉnh Nghệ An do Vietcombank tài trợ 5 tỷ đồng

Tới dự Lễ khánh thành, về phía lãnh đạo 
trung ương có Thiếu tướng Hà Tân Tiến 
– Phó Tư lệnh Quân khu 4; ông Nguyễn 
Thanh Hiền – Phó Trưởng đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh Nghệ An; về phía đại biểu khách 
mời có ông Ngô Hữu Hải – Tổng Giám đốc 
Công ty điều hành dầu khí Biển Đông; về phía 
địa phương có ông Cao Bình Sinh – Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Y tỉnh Nghệ An; ông 
Phạm Xuân Sánh – Phó Chủ tịch UBND huyện 
Diễn Châu; ông Nguyễn Mạnh Hổ - Bí thư Đảng 

SÁNG NGÀY 29/9/2018, TẠI XÃ DIỄN HẠNH, HUYỆN DIỄN 
CHÂU, TỈNH NGHỆ AN, VIETCOMBANK ĐÃ PHỐI HỢP VỚI 
ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH 
NHÀ HỌC ĐA NĂNG VÀ PHÒNG HỌC BỘ MÔN 2 TẦNG 
TRƯỜNG THCS DIỄN HẠNH DO VIETCOMBANK TÀI TRỢ 5 
TỶ ĐỒNG KINH PHÍ XÂY DỰNG.

Bài & Ảnh: Lê Tiến Hưng

ủy, Chủ tịch HĐND xã Diễn Hạnh; ông Tăng Văn 
Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 
Diễn Hạnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban 
ngành, đoàn thể huyện Diễn Châu, xã Diễn Hạnh và 
toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh Trường 
THCS Diễn Hạnh cùng đông đảo bà con nhân dân 
địa phương. Về phía Vietcombank có ông Nguyễn 
Mỹ Hào – Ủy viên Hội đồng quản trị; đại diện Ban 
Giám đốc các chi nhánh Sở Giao dịch, Nghệ An, 
Vinh, Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh; Quảng Bình cùng đại 
diện lãnh đạo một số phòng ban của TSC.

Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên BCH Trung ương 
Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương cũng đã gửi tặng nhà trường 1 Tivi 55 inch; 
Vietcombank cũng trao tặng Hội khuyến học xã 
Diễn Hạnh số tiền 100 triệu đồng.

Xã Diễn Hạnh là một xã thuần nông với giao 
thông không thuận lợi cho phát triển kinh tế. 
Trường THCS Diễn Hạnh được xây dựng từ 15 
năm trước với nhiều hạng mục còn thiếu thốn, 

ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Trước 
thực tế đó, Vietcombank đã tài trợ số tiền 5 tỷ 
đồng để địa phương xây dựng cho trường công 
trình nhà học đa năng và phòng học bộ môn 2 
tầng. Công trình được xây dựng trên diện tích 
hơn 345 m2, quy mô 04 phòng học tại Tầng 1; 
2 phòng thực hành và phòng kho tại Tầng 2 
cùng các công trình phụ trợ được thiết kế xây 
dựng hài hòa, đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục 
đối với trường THCS. Đây là công trình có cơ sở 
vật chất khang trang, góp phần nâng cao chất 
lượng dạy và học của giáo viên và học sinh địa 
phương, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của bà 
con nhân dân xã Diễn Hạnh.  

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Phạm 
Xuân Sánh – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn 
Châu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Ban 
Lãnh đạo và CBNV Vietcombank đã hỗ trợ để 
xây dựng công trình, góp phần hoàn thiện cơ 
sở vật chất cho ngành giáo dục xã Diễn Hạnh 
nói riêng, cho tỉnh Nghệ An nói chung trong 
sự nghiệp trồng người và cho biết: Công trình 
nhà học đa năng và phòng học bộ môn 2 tầng 
Trường THCS Diễn Hạnh được khánh thành, 
đưa vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng cho sự 
phát triển giáo dục tại địa bàn. Theo đó, UBND 
huyện Diễn Châu giao cho UBND xã Diễn Hạnh 
tiếp nhận, quản lý, sử dụng công trình đúng 
mục đích, đạt hiệu quả và luôn phải trân trọng, 
bảo quản để công trình được sử dụng lâu dài, 
cho nhiều thế hệ. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mỹ Hào – 
Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank đã gửi 
lời cảm ơn đến các đại biểu đã dành thời gian 
tham dự buổi lễ, cảm ơn lãnh đạo địa phương 
đã quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện để các chi 
nhánh Vietcombank trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
luôn hoạt động hiệu quả. Ông Nguyễn Mỹ Hào 
cũng chia sẻ với các đại biểu một số thông tin 
về hoạt động của Vietcombank qua hành trình 
55 năm phát triển với những bước tiến và dấu 
ấn vượt bậc. Vietcombank đặc biệt coi trọng 
công tác ASXH với  trên 1.000 tỷ đồng cho các 
chương trình ASXH trên cả nước (tính từ năm 
2010 đến nay), trong đó ngân sách dành cho 
ASXH tại tỉnh Nghệ An là 15 tỷ đồng.

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

Vietcombank đặc biệt coi trọng 
công tác ASXH với  trên 1.000 tỷ 
đồng cho các chương trình an sinh 
xã hội trên cả nước (tính từ năm 
2010 đến nay), trong đó ngân sách 
dành cho ASXH tại tỉnh Nghệ An là 
15 tỷ đồng.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank, ông Nguyễn Mỹ Hào – Ủy viên Hội đồng quản trị (thứ 2 từ phải sang) trao biển tượng trưng số tiền 
5 tỷ đồng của Vietcombank tài trợ xây dựng công trình Trường THCS Diễn Hạnh

Bà Phạm Thị Hương Giang – Phó Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch (thứ 2 từ trái sang) trao quà 
tặng của bà Lê Thị Thủy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương đến Ban Giám hiệu nhà trường
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Thăm và tặng quà cho buôn kết nghĩa 
Trang Yốk

Ngày 22/09/2018, đoàn viên công đoàn, Đoàn 
Thanh niên Vietcombank Đắk Lắk đã đến thăm và 
tặng quà cho buôn kết nghĩa Trang Yốk tại xã Krông 
Nô, huyện Lắk. Vietcombank đã trao tặng 180 bộ chăn 
màn, 180 phần quà thiết yếu phẩm như nước mắm, 
bột ngọt…, 200 phần bánh kẹo cho các cháu thiếu 
nhi, tặng cho đoàn thanh niên thôn bóng chuyền, lưới 
bóng chuyền, 10 bộ đồ thể thao, 10 bộ bàn ghế ăn mới. 
Đ/c Huỳnh Văn Hoàng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Phó 
Giám đốc cũng đã dẫn đoàn đi đến nhà thăm cụ già 
làng, thăm một số nhà trong buôn để nắm bắt thêm 
tâm tư nguyện vọng của bà con, từ đó, hỗ trợ và giúp 
sức cho buôn làng ngày càng phát triển tốt hơn. Đoàn 
thanh niên của chi nhánh cũng tổ chức chương trình 
ca nhạc giao lưu với bà con rất sôi nổi và hào hứng.

Vietcombank Đắk Lắk
với các hoạt động ASXH

Bài & Ảnh: THÙY TRANG  

THÁNG 9 VÀ THÁNG 10/2018, VIETCOMBANK ĐẮK LẮK ĐÃ CÓ 
NHIỀU HOẠT ĐỘNG ASXH Ý NGHĨA

Tặng dàn máy vi tính cho trường
THPT Chu Văn An

Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk đã trao tặng 10 dàn máy 
vi tính với tổng trị giá 70 triệu đồng cho trường THPT Chu Văn 
An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/10/2018 vừa 
qua.

Đây là hoạt động được triển khai theo thỏa thuận hợp tác 
toàn diện đã được Vietcombank Đắk Lắk và Trường THPT Chu 
Văn An ký kết vào ngày 20/8/2018. Hai bên cam kết sẽ phát 
huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động để tăng cường hợp 
tác, hỗ trợ, cùng nhau hướng đến sự phát triển lâu dài bền 
vững. Tối thiểu 05 năm kể từ ngày ký thỏa thuận, trường THPT 
Chu Văn An ưu tiên sử dụng các dịch vụ tại Vietcombank Đắk 
Lắk. Ngoài 10 dàn máy vi tính, Vietcombank sẽ tài trợ 10 suất 
học bổng trong 5 năm với tổng giá trị 25 triệu đồng cho các 
em học sinh của trường. 

Tặng học bổng cho sinh viên trường 
Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

Ngày 12/10/2018, nhân dịp khai giảng năm học mới, 
tại trường Cao Đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Vietcombank 
Đắk Lắk đã đến tham dự Lễ khai giảng và trao hơn 20 
suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 
trường.

Trong những năm qua, Vietcombank Đắk Lắk luôn 
dành ưu tiên ngân sách cho các hoạt động phát triển 
giáo dục. Đây là hoạt động thiết thực dự kiến sẽ triển 
khai đồng bộ nhằm quảng bá hình ảnh của Vietcombank 
luôn quan tâm đến hoạt động giáo dục đồng thời tạo 
mối quan hệ tiếp cận với các trường để mở rộng các sản 
phẩm dịch vụ ngân hàng như trả lương, thu học phí, 
thanh toán điện nước... 

Đồng hành cùng Cuộc thi khởi nghiệp, khởi 
sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2018 

Đây là cuộc thi do UBND tỉnh phát động nhằm khuyến 
khích, thúc đẩy phong trào kinh doanh của giới trẻ, phát triển 
hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, khởi sự kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Vietcombank Đắk 
Lắk đã hỗ trợ kinh phí 100 triệu cho cuộc thi nhằm góp phần 
thắp lên ngọn lửa đam mê, hun đúc tinh thần khởi nghiệp, 
khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm vươn lên làm chủ cuộc 
sống, làm giàu chính đáng của các doanh nhân trẻ với những 
ý tưởng, dự án khởi nghiệp mới. Đồng thời, chương trình đã 
quảng bá hình ảnh của Vietcombank luôn đồng hành cùng sự 
phát triển của tỉnh nhà trên mọi lĩnh vực, tạo mối liên hệ gắn 
kết bền chặt với chính quyền địa phương.

Đ/c Huỳnh Văn Hoàng – Chủ tịch Công đoàn tặng quà cho bà con trong buôn

Trong hai ngày 13-14/10/2018, tại trụ sở chi nhánh, 
Vietcombank Đắk Lắk đã phối hợp Trung tâm đào tạo tổ chức 
chương trình đào tạo “Kỹ năng quản lý thời gian và tạo động 
lực”. Sau khóa đào tạo, hơn 70 CBNV chi nhánh đã  biết cách 
sử dụng thời gian hiệu quả, xây dựng mục tiêu và hoạch định 
công việc theo thứ tự ưu tiên, phân biệt giữa công việc quan 
trọng và công việc khẩn cấp; cách tối ưu hóa thời gian làm 
việc và nắm được phương pháp tạo động lực của lãnh đạo 
đối với nhân viên.  

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa – Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp trao tặng 10 dàn 
máy vi tính cho nhà trường

Ông Huỳnh Văn Hoàng (thứ 2 từ trái qua) – Phó Giám đốc nhận hoa và bảng hiệu tài 
trợ tại đêm chung kết cuộc thi 

Tham gia chương trình đào tạo Kỹ năng quản lý thời gian và tạo động lực

Ông Huỳnh Văn Hoàng – Phó Giám đốc trao tặng biển tượng trưng 20 suất 
học bổng cho nhà trường

Bà Nguyễn Thị Thu Trang giảng dạy khóa học
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Chương trình diễn ra tối 14/10/2018, tại Quảng 
trường Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) do Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND TP Hà 
Nội, VTV phối hợp với Vietcombank tổ chức với 

chủ đề “Đêm Thu cổ tích”. Tới dự có ông Nguyễn Ngọc 
Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng 
Đội Trung ương; bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ 
Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Đinh Đắc Vĩnh - 
Phó Tổng Giám đốc VTV cùng đại diện các đơn vị phụ 
trách Đội thuộc Trung ương Đoàn, các cháu thiếu nhi 
có hoàn cảnh khó khăn từ mọi miền đất nước. Về phía  
Vietcombank có các ông/bà là Chánh văn phòng, Trưởng 
phòng Quan hệ công chúng, đại diện Đoàn thanh niên 
tham dự. 

 Chương trình “Đêm Thu cổ tích” đã trao tặng nhiều 
phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh 
khó khăn ở nhiều vùng miền trong cả nước. Tại chương 
trình, đại diện Vietcombank, bà Phan Khánh Ngọc – 
Trưởng phòng Quan hệ công chúng, Vietcombank đã 
trao các suất quà của Vietcombank cho các em thiếu nhi 
có hoàn cảnh khó khăn. 

Vietcombank đã đồng hành với Chương trình Thắp 
sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam trong suốt 10 năm qua.  

Vietcombank đồng hành cùng Chương trình

bài & ẢNH: LÊ HỒNG QUANG

bài: Linh Chi

bài: Trịnh Thùy Linh

 “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”

Bà Phan Khánh Ngọc – Trưởng phòng QHCC Vietcombank phát biểu tại sự kiện

Ngày 12/10/2018, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 
Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày 
doanh nhân Việt Nam 13/10 và tổng kết công 
tác hội năm 2018. Tại lễ kỷ niệm, Vietcombank 

Lạng Sơn vinh dự được đồng chí Nguyễn Công 
Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen "Đã 
có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh 9 tháng đầu năm 2018", Vietcombank Lạng 
Sơn đã đạt được thành tích này là nhờ sự quan tâm, 
chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo và sự ủng hộ, 
gắn bó của các khách hàng thân thiết. Tập thể CBNV 
Vietcombank Lạng Sơn sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 
Lạng Sơn.

Bà Nguyễn Thanh Tú – Trưởng Phòng Hành chính nhân sự 
Vietcombank Kiên Giang (thứ 2 từ phải sang), ông Nguyễn Trung 
Hiếu Phó phòng Giao dịch Giồng Riềng (thứ 2 từ trái sang) cùng 
lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm với bà Phan Thị Ảnh tại 

căn nhà Đại đoàn kết do Vietcombank Kiên Giang trao tặng 

VIETCOMBANK KIÊN GIANG Trao tặng 02 nhà đại đoàn kết

Trong tháng 09/2018, Vietcombank Kiên Giang đã 
trao tặng 02 nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm 
Thị Mỹ Châu tại tổ 1, ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Đông 
B, huyện Tân Hiệp và gia đình bà Phan Thị Ảnh tại 

tổ 6, ấp Xẻo Dầu, xã Hòa An, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên 
Giang. 

Tham dự lễ trao tặng nhà có đại diện Ban Giám đốc, 
cán bộ một số phòng, ban của Vietcombank Kiên Giang, 
cùng đại diện lãnh đạo địa phương. Ngoài việc tài trợ mỗi 
căn nhà trị giá 50 triệu đồng, Vietcombank Kiên Giang còn 
trao tặng mỗi gia đình 01 phần quà là vật dụng gia đình/
đồ điện gia dụng. 

Bài & ảnh: ĐINH THU NGUYỆT

Ông Hoàng Đình Hưng (bên trái) – Phó Giám đốc – đại diện Vietcombank Lạng 
Sơn nhận bằng khen do UBND tỉnh Lạng Sơn trao tặng

Ngày 2/10/2018, tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Vĩnh 
Phúc, đã diễn ra hội nghị trao thưởng, tập huấn 
và đối thoại chính sách thuế, thủ tục hành chính 
năm 2018 cho hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, kế 

toán các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, Vietcombank Vĩnh Phúc vinh dự là 1 

trong 11 đơn vị trên toàn địa bàn tỉnh được nhận bằng 
khen của Tổng cục Thuế về việc “Đã có thành tích thực 
hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2017”.

Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp được cán bộ 
Cục Thuế tỉnh giới thiệu một số chính sách thuế mới có 
hiệu lực từ tháng 1/2018, qua đó, giúp doanh nghiệp 
tìm hiểu, nắm bắt kịp thời pháp luật, chính sách thuế 
mới ban hành làm cơ sở thực hiện tốt nghĩa vụ thuế 
đối với Nhà nước.

VIETCOMBANK LẠNG SƠN

nhận Bằng khen của 
Tổng cục thuế  

Nhận bằng khen 
của UBND tỉnh

Vietcombank Vĩnh Phúc 

Thừa ủy quyền của Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế, đồng chí Hoàng Văn Nội, Tỉnh ủy 
viên, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh trao Giấy khen cho đ/c Đỗ Minh Phượng - Phó Giám 

đốc Vietcombank Vĩnh Phúc (ngoài cùng bên phải) và các tổ chức, cá nhân khác 

NHỊP SỐNG
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Ngày 15/09/2018, Vietcombank Hải Dương đã phối 
hợp với phòng Quản lý Ngân quỹ Vietcombank tổ 
chức thành công  khóa “Đào tạo Đặc điểm, cấu tạo 
ngoại tệ” cho toàn bộ giao dịch viên, thủ quỹ và lãnh 

đạo các phòng Ngân quỹ, phòng giao dịch của Chi nhánh. 
Khóa học thực sự hữu ích với tất cả các học viên tham 

dự bởi cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu từ các giảng viên 
đến từ phòng Quản lý Ngân quỹ. Mỗi học viên tham gia đã 
được bồi dưỡng, trang bị thêm các kiến thức về đặc điểm, 
cấu tạo các loại tiền, từ đó biết cách phân biệt thật - giả 
khi thu đổi ngoại tệ, tự tin hơn trong công tác phục vụ 
khách hàng.

ĐÀO TẠO ĐẶC ĐIỂM, 
CẤU TẠO NGOẠI TỆ

Bài & ảnh: Hoàng Vân

BÀI: PHÒNG QLBSPBL

Giảng viên phòng Quản lý Ngân quỹ đang hướng dẫn các học viên nội dung bài học

Mùa kiều hối cuối năm 2018 đã cận kề, 
Vietcombank chính thức triển khai chương 
trình khuyến mại “Kiều hối trao tình thân, 
tích lũy nhận tiền thưởng” năm 2018 dành 

cho các khách hàng cá nhân nhận tiền chuyển từ 
nước ngoài tại Vietcombank từ ngày 01/10/2018 
đến hết ngày 28/02/2019.

Theo đó, khách hàng cá nhân có nguồn tiền 
từ nước ngoài chuyển về nhận tiền mặt tại các 
quầy giao dịch của Vietcombank hoặc nhận vào 
tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại 
Vietcombank sẽ có cơ hội nhận được nhiều giải 
thưởng hấp dẫn tương ứng với tổng số tiền kiều 
hối khách hàng nhận trong từng tháng diễn ra 
chương trình khuyến mại. Mức thưởng hấp dẫn, 
lên tới 1.000.000 VND/tháng cho mỗi kênh nhận 
tiền mà khách hàng sử dụng.

Thông tin chi tiết về các dịch vụ chuyển 
tiền kiều hối của Vietcombank, quý khách 
hàng vui lòng tham khảo tại website theo link: 
https://www.vietcombank.com.vn/Personal/
MoneyTransfer/)

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ 
CHUYỂN TIỀN TƯƠNG LAI, 
CHUYỂN TIỀN ĐỊNH KỲ NGOÀI HỆ THỐNG 
TRÊN KÊNH VCB – IB@NKING

“KIỀU HỐI TRAO TÌNH 
THÂN, TÍCH LŨY NHẬN TIỀN 
THƯỞNG” NĂM 2018 

KẾT NỐI
NHỊP SỐNG

BÀI: PHÒNG QLBSPBL

Tiếp theo việc triển khai dịch vụ Chuyển tiền tương 
lai, Chuyển tiền định kỳ trong cùng hệ thống 
Vietcombank, kể từ ngày 08/10/2018, Vietcombank 
chính thức mở rộng các hình thức chuyển tiền này 

cho các giao dịch liên ngân hàng, áp dụng trên kênh Ngân 
hàng trực tuyến 24/7 VCB – iB@nking và dành cho các 
khách hàng cá nhân.  

Ngoài ra, trường hợp vì bất kì lý do nào đó mà khách 
hàng có nhu cầu hủy lệnh giao dịch chuyển tiền tương lai 
hay định kì, hệ thống Vietcombank sẵn sàng hỗ trợ khách 
hàng thực hiện hủy lệnh ngay trên kênh VCB-iB@nking, 
chỉ cần thời gian hủy lệnh trước 7h30 sáng của ngày lệnh 
có hiệu lực. Còn đối với các khách hàng chủ động hủy 
kênh giao dịch VCB-iB@nking thì hệ thống sẽ tự nhận 
diện và hủy luôn các lệnh chuyển tiền tương lai hay định 
kì của khách hàng đó, đảm bảo tránh phát sinh các vướng 
mắc hay rủi ro.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ, Quý khách 
hàng có thể liên hệ Trung tâm Hỗ trợ khách hàng 24/7 
theo số máy 1900 545413 hoặc đến điểm giao dịch của 
Vietcombank gần nhất.

Vietcombank 
Hải Dương

Ngày 22/10, Công ty CP Báo cáo Đánh giá 
Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng 
Báo VietnamNet công bố Bảng xếp hạng 
Profit500 – Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận 

tốt nhất Việt Nam. Vietcombank đứng thứ 7 trong 
Bảng xếp hạng. Theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế 
bình quân năm 2017 của Top 500 doanh nghiệp lợi 
nhuận tốt nhất tăng trên 65% so với năm 2016. 

Lễ tôn vinh và công bố danh sách chính thức 
Bảng xếp hạng Profit500 năm 2018 sẽ được tổ 
chức vào ngày 29/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị 
Quốc gia, TP. Hà Nội.

Vietcombank lọt Top 10
doanh nghiệp lợi nhuận 
tốt nhất Việt Nam 2018

Top10
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Triển lãm diễn ra trong 02 
ngày 29 và 30/09/2018, 
do công ty TNHH Liên 
doanh khách sạn quốc 

tế Lào Cai tổ chức, có sự tham dự 
của các đồng chí đại diện lãnh đạo 
Thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và 
Du lịch tỉnh Lào Cai cùng với hơn 
1.000 lượt khách tham quan. Tại sự 
kiện, ban tổ chức còn tổ chức nhiều 
chương trình đi kèm thu hút được 
sự quan tâm rộng rãi như Cuộc thi 
trang điểm, Biểu diễn thời trang 
cưới, Lễ hội nhiếp ảnh gia, Lễ hội 
Nail, Lễ hội trang trí cưới, đại nhạc 
hội…

  Vietcombank Lào Cai có gian 
hàng quảng bá trực tiếp hình ảnh 

cũng như trưng bày giới thiệu 
các sản phẩm dịch vụ chính của 
Vietcombank đến với Khách hàng. 
Ngoài việc giới thiệu sản phẩm dịch 
vụ trực tiếp tại gian hàng, cán bộ 
khách hàng của Vietcombank Lào 
Cai đã đi đến từng gian hàng để tiếp 
cận chủ các gian hàng khác nhằm 
khai thác nhu cầu của các đối tượng 
này. 

Đặc biệt, Vietcombank Lào Cai 
đã mang đến triển lãm gian hàng ảo 
để khách hàng trải nghiệm dịch vụ 
thanh toán QR PAY trên ứng dụng 
VCB mobile banking và VCB Pay với 
những phần quà thú vị và đã nhận 
được rất nhiều sự quan tâm. Đây 
cũng là tiền đề để Vietcombank Lào 

VIETCOMBANK LÀO CAI
Giới thiệu dịch vụ tại triển 
lãm cưới “Sắc thu”

Bài & ảnh: Hoàng Thị Lâm Khánh  

Bài & ảnh: Phạm Thị Thanh Hương  

ĐÂY LÀ TRIỂN LÃM CƯỚI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC CHUYÊN 
NGHIỆP, QUY MÔ VỚI SỰ THAM DỰ CỦA HƠN 30 THƯƠNG HIỆU 
NỔI TIẾNG HÀNG ĐẦU TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI. MỤC TIÊU CỦA 
TRIỂN LÃM LÀ ĐEM ĐẾN CHO QUAN KHÁCH MỘT CÁI NHÌN MỚI 
TOÀN DIỆN HƠN VỀ NGÀNH CƯỚI, TẠO SỰ GẮN KẾT CÁC ĐƠN VỊ 
THAM DỰ TRIỂN LÃM.

Cai đẩy mạnh phát triển dịch vụ 
ngân hàng điện tử hơn nữa trong 
thời gian tới.

Thành công lần này tại triển lãm 
cưới “Sắc Thu” thêm một lần khẳng 
định mục tiêu không ngừng phát 
triển thị trường, nâng cao vị thế, xây 
dựng thương hiệu Vietcombank, 
đem đến cho quý khách hàng những 
trải nghiệm của một dịch vụ 5 sao.

Ngày 28/9/2018, tại Hội trường Ngân 
hàng Nông nghiệp và phát triển Nông 
thôn Việt Nam, 10 thí sinh xuất sắc 
nhất - vượt qua 41 thí sinh tại vòng sơ 

khảo - đã bước vào vòng thi Chung khảo Hội thi 
cán bộ Đoàn giỏi Khối Doanh nghiệp Trung ương 
(DNTW) lần thứ III năm 2018. Tham dự Hội thi, 
về phía Trung ương Đoàn có đ/c Nguyễn Ngọc 
Lương – Bí thư Trung ương Đoàn; về phía Đảng ủy 
Khối DNTW có đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng 
ủy; về phía Đoàn Khối DNTW có đ/c Vũ Đức Tú - 
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư 
Đoàn Khối DNTW cùng các đ/c Bí thư, Phó Bí thư, 

đoàn viên tại 35 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn 
Khối DNTW.

Đ/c Nguyễn Song Ninh – Ủy viên Ban Chấp 
hành, Bí thư Chi đoàn 1 Đoàn cơ sở Trụ sở 
chính Vietcombank cùng các thí sinh khác đã 
trải qua 4 phần thi gồm Chào hỏi, Kiến thức, 
Giải quyết tình huống và Năng khiếu. Thông 
qua các phần thi, 10 thi sinh có cơ hội giới thiệu 
những nét đặc trưng về văn hóa doanh nghiệp 
của đơn vị mình, thể hiện những kiến thức, kỹ 
năng của người cán bộ Đoàn trong công tác vận 
động, tập hợp đoàn kết thanh niên thời kỳ mới, 
hiến kế để nâng cao chất lượng công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên tại các đơn vị trong 
Khối DNTW. 

Kết thúc Hội thi, đ/c Nguyễn Song Ninh – 
Đoàn Thanh niên Vietcombank  đã suất sắc 
đoạt giải Nhất. 02 giải Nhì thuộc về thí sinh 
Đoàn Thanh niên Vietinbank và Tổng Công ty 
Hàng không Việt Nam, 03 giải Ba và 04 giải 
Khuyến khích thuộc về các thí sinh còn lại. 

ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK ĐoạT GIẢI NHẤT HỘI THI
Cán bộ đoàn giỏi khối doanh 
nghiệp lần thứ III năm 2018

VƯỢT QUA 09 THI SINH XUẤT SẮC NHẤT ĐẾN TỪ 35 TẬP 
ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY VÀ NGÂN HÀNG TRONG KHỐI 
DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG, THÍ SINH NGUYỄN SONG 
NINH – ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, BÍ THƯ CHI ĐOÀN 1 
ĐOÀN CƠ SỞ TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK ĐÃ XUẤT 
SẮC GIÀNH GIẢI NHẤT CHUNG CUỘC.

Đ/c Nguyễn Song Ninh (đứng giữa) tại phần thi Kiến thức

Đ/c Nguyễn Song Ninh tại phần thi Năng khiếu

 Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương 
Đoàn (ngoài cùng bên phải) trao Cúp lưu 

niệm, Bằng khen đoạt giải Nhất Hội thi cho 
đ/c Nguyễn Song Ninh – Đoàn Thanh niên 

Vietcombank 

KẾT NỐI
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KẾT NỐI

Ngày 02/10/2018, NHNN tỉnh và Đảng ủy khối 
DN tỉnh Bến Tre đã phối hợp tổ chức cuộc thi 
thuyết trình "Ngân hàng Bến Tre làm theo 
gương Bác" nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 (Khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị khoá XII về "Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", 
tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, người lao động trong ngành 
Ngân hàng Bến Tre. Ban giám khảo phần thi thuyết 
trình là ông Bùi Văn Chương- Tỉnh ủy viên, Phó 
Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà 
Đỗ Thị Mai- Phó bí thư Đảng ủy Khối DN và bà Trần 
Thị Kiều Tôn- Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch.

 Từ đầu tháng 7/2018, NHNN tỉnh và Đảng ủy 
khối DN tỉnh Bến Tre đã phối hợp xây dựng kế hoạch 
phát động cuộc thi viết và thuyết trình "Ngân hàng 
Bến Tre làm theo gương Bác" trong ngành NH Bến 
Tre. Phần thi viết có 41 bài dự thi chất lượng, phong 
phú. Kết quả thi viết, Ban giám khảo, Ban tổ chức đã 
chọn ra 4 giải A, 13 giải B và 15 giải C. Vietcombank 
Bến Tre đoạt 01 giải B, 2 giải Khuyến khích. 10 
bài tiêu biểu đã được chọn để thi thuyết trình. 
Vietcombank Bến Tre đoạt giải 3 với phần tham gia 
thuyết trình của Cán bộ Châu Mộng Diễm, Chủ đề: 
Phong cách làm việc khoa học.

Hội thi có 18 đội của 18 chi nhánh ngân hàng 
trên địa bàn với 144 thí sinh và vận động viên 
tranh tài ở 3 nội dung: Lý thuyết; thực hành 
3x100m tiếp sức chữa cháy và di chuyển tài 

sản; thực hành 100m vượt chướng ngại vật, cứu 
người bị nạn.

Tham dự Hội thi có lãnh đạo UBND tỉnh, Đảng ủy 
khối Doanh nghiệp và Công an tỉnh. Dịp này, Chủ tịch 
UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã có phát biểu ghi nhận 
và đánh giá cao việc triển khai nhiệm vụ PCCC trong 
ngành Ngân hàng thời gian qua, đồng thời chỉ đạo 
một số nội dung trọng tâm cần lưu ý trong công tác 
PCCC.

 Công tác PCCC là trách nhiệm của mọi cơ quan, 
tổ chức, đặc biệt đối với ngành Ngân hàng vốn hoạt 
động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, quản lý, cất 
trữ nhiều tài sản của Nhà nước và nhân dân nên công 
tác PCCC trong thời gian qua luôn được chú trọng 
triển khai với nhiều giải pháp hiệu quả. Trong đó, Hội 
thi lần này là một trong các hoạt động rất thiết thực 
và bổ ích.

Kết quả chung cuộc, Vietcombank Bến Tre đoạt 
Giải 3 toàn đội, Giải 3 môn chạy 100m vượt chướng 
ngại vật, cứu người bị nạn.

VIETCOMBANK BẾN TRE THAM GIA HỘI THI 
Nghiệp vụ PCCC ngành 
ngân hàng tỉnh Bến Tre 
- năm 2018

Bài & ảnh: CHÂU DIỄM  

Bài: Trần Hoàng Nga

Bài & ảnh: CHÂU DIỄM

Bài: Phương Thảo -  Ảnh: Đức Nam

Đại diện Ban tổ chức trao thưởng cho các Đội đạt giải

Vietcombank bến tre tham gia 
cuộc thi viết & thuyết trình
"Ngân hàng bến tre làm 
theo gương bác"

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo trao giải cho các thí sinh tham gia phần thi viết

Những cô gái của chúng tôi, khi đến cơ quan làm việc, 
họ là những cô gái dịu dàng, duyên dáng trong bộ đồng 
phục. Còn hôm nay, khi bước vào trận đấu, họ là những 
chiến binh dũng cảm, cũng lăn xả tranh bóng và sút 

bóng như cánh con trai nhưng lại chẳng hề kém duyên chút 
nào. Trái lại, cô nào cô đấy hai má ửng hồng và toát lên vẻ 
đáng yêu đến lạ. Có lẽ chưa một trận đấu nào bác trọng tài lại 
vất vả đi nhặt bóng cho các nữ cầu thủ như trận đấu đặc biệt 
này. Vậy mà bác vẫn vui vẻ bởi có một nửa yêu thương còn 
lại của thế giới đang thi đấu hết mình! Thật tự hào, các cô gái 
PGD đã giành chiến thắng trong ánh mắt và nụ cười của các 
cổ động viên.

 Đội bóng đá nam cống hiến cho người xem một trận đấu 
kỹ thuật với những pha ghi bàn đẹp mắt. Tất thẩy chúng tôi, 
người nào người nấy đều reo hò sung sướng mỗi khi đội nhà 
ghi bàn. Tất cả đều đồng thanh hô vang "Phòng giao dịch! 
Chiến thắng". Các cậu có nghe thấy không? Các cổ động viên 
chúng tớ đã hò hét khản cổ, để tiếp thêm sức mạnh cho các 
cậu đấy. Tỷ số 5-1 thực đáng để tự hào! Cả đội thua và đội 
thắng cùng các cổ động viên đều hòa mình vào niềm vui 
chung. Bài hát " We are the champions" đã vang lên dành tặng 
cho đội bóng xứng đáng - đội liên quân các phòng giao dịch – 
Sở Giao Dịch Vietcombank". 

Tham gia giải có 8 đội bóng nam đến từ 
24 tổ công đoàn thuộc Chi nhánh Sở 
giao dịch và 2 đội bóng nữ với thành 
viên là các nữ Đoàn viên thanh niên.  

Có tất cả 14 trận đấu giải ở 4 bảng và 4 trận bán 
kết.

Trải qua 2 tuần thi đấu, ngày 22/9 vừa qua, 
Sở giao dịch đã tổ chức lễ bế mạc giải bóng đá 
các tổ công đoàn năm 2018. Kết quả chung kết, 
đội bóng liên quân các phòng Giao dịch đoạt 
giải Nhất; đội liên quân các phòng Quản lý nợ, 
DVKHTN, DVKHTC, Ngân quỹ đoạt giải Nhì; 
phòng KHDN2 và KHTN đồng giải Ba; hai đội 
bóng nữ cũng được nhận giải đội bóng xuất sắc 
và giải phong cách.

Một ngày của những yêu 
thương và cảm xúc đong đầy!

Giải bóng đá 
Sở Giao Dịch

ĐÓ LÀ MỘT SÁNG THỨ 7 MÙA THU NẮNG NHẸ. MỘT 
BUỔI SÁNG VỚI THẬT NHIỀU CẢM XÚC ĐƯỢC TẠO RA 
BỞI TRẬN CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH GIỮA ĐỘI BÓNG ĐÁ NỮ CÁC PGD VÀ ĐỘI 
BÓNG ĐÁ NAM CÁC PGD THI ĐẤU TRẬN.

TRONG THÁNG 9/2018, VIETCOMBANK 
CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC TỔ 
CÔNG ĐOÀN SỞ GIAO DỊCH.  

Đội bóng đá nữ Sở giao dịch 

Các đội chụp ảnh kỷ niệm
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Bài & Ảnh: Nguyễn Quốc Đạt  

Bài: Hoàng Vân

 Bài & Ảnh: CHÂU DIỄM

Giải do Đoàn Thanh niên Vietcombank Dung Quất tổ chức 
vào ngày 20/10/2018 với 19 vận động viên VĐV đến 
từ các phòng của Vietcombank Dung Quất được chia 
thành 2 hạng A – B. Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, 

hạng A thi đấu 25 lượt cơ cho mỗi VĐV, điểm kết thúc trận đấu 
là 60 điểm; và hạng B thi đấu 25 lượt cơ, điểm kết thúc trận 
đấu là 40 điểm.

Kết quả ở hạng A, chức vô địch đã thuộc về VĐV Dương 
Tấn Lực – Phòng Khách hàng với kết quả cách biệt đối thủ. 
Ở nội dung hạng B, chức vô địch thuộc về VĐV Đoàn Quang 
Huy – Phòng Khách hàng.

Ngày 10/10/2018, CĐCS Vietcombank Bến Tre đã tổ 
chức buổi giao lưu bóng đá mini nam Giải Tứ hùng với 
sự tham dự của các vận động viên là Đoàn viên: Liên 
quân Sở Tài chính tỉnh Bến Tre & Công ty TNHH MTV Sổ 

số Kiến thiết Bến Tre, Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre, Coop mart Bến 
Tre và Vietcombank Bến Tre. Kết quả chung cuộc, Đội bóng 
Vietcombank Bến Tre đã xuất sắc giành giải nhất, Sở Nội vụ 
tỉnh Bến Tre – giải nhì, Liên quân Sở Tài chính tỉnh Bến Tre 
& Công ty TNHH MTV Sổ số Kiến thiết Bến Tre – giải 3 và 
Coop mart Bến Tre giải 4. Bên cạnh đó BTC chương trình còn 
chuẩn bị quà lưu niệm của Vietcombank Bến Tre tặng cho 
Đại diện các Đơn vị và tất cả vận động viên, cổ động viên 
tham gia thi đấu giao hữu. 

Giải Billiards

TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ “TỨ HÙNG”
Vietcombank Bến Tre

tranh cúp Vietcombank 
Dung Quất lần thứ I năm 2018

Các VĐV chụp hình cùng ban tổ chức trước khi thi đấu

Ông Trần Văn Thuận – Giám đốc VCB Bến Tre (thứ 3 từ trái qua) đại diện BTC trao cờ 
lưu niệm cho các Đội

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Hoàng Mai (Vietcombank Hoàng Mai) xin 
trân trọng thông báo: kể từ ngày 01/10/2018, 
Phòng giao dịch Long Biên - Vietcombank Hoàng 

Mai thay đổi tên gọi, địa điểm hoạt động như sau:

1. Tên gọi và địa điểm cũ:

 Tên gọi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 
Chi nhánh Hoàng Mai - Phòng giao dịch Long Biên.

 Địa điểm: Lô T118, tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon 
Long Biên, số 27 đường Cổ Linh, phường Long Biên, 
Hà Nội. 

2. Tên gọi và địa điểm mới:

 Tên gọi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
– Chi nhánh Hoàng Mai – Phòng giao dịch Lò Đúc. 

 Địa điểm: 222 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận 
Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 Quý khách hàng giao dịch xin vui lòng liên hệ:
 Điện thoại: 0243.9747029; Fax: 0243.9747030

VIETCOMBANK HOÀNG MAI THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN GỌI & 
ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG PHÒNG GIAO DỊCH LONG BIÊNHành trình này càng ý nghĩa hơn khi tháng 

10 này kỷ niệm 50 năm chiến thắng 
Truông Bồn: 31/10/1968 - 31/10/2018.

Đêm 31/10/1968 “toạ độ chết” 
Truông Bồn đã cùng 13 chiến sỹ “tiểu đội thép” 
của mình đi vào lịch sử. Trong trận bom cuối 
cùng trước lệnh ngừng bắn toàn miền Bắc, các 
chị các anh đã để lại tuổi 20 để tô xanh màu 
xanh rừng núi, viết nên những bài ca xanh, viết 
tiếp những trang sử xanh của tự hào dân tộc.

Ngày hôm nay tự hào hơn nữa khi 13 đoàn 
viên của Vietcombank Hải Dương được làm lễ 
trưởng thành đoàn tại nơi đây trước anh linh 
của 13 Anh hùng Thanh niên xung phong, trước 
mảnh đất Truông Bồn tràn đầy sức sống và 
chứa đựng bao huyền thoại thiêng liêng cao cả.

ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG:

HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CỦA CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU 
BẰNG BUỔI SÁNG MÙA THU THÁNG 10, NẮNG VÀNG 
RỰC RỠ, HANH HAO TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG, XUYÊN 
QUA CON ĐƯỜNG THÊNH THANG ĐẦY THÔNG VÀ GIÓ 
ĐỂ ĐẾN VỚI MẢNH ĐẤT ĐƯỢC MANG TÊN HUYỀN THOẠI 
TRUÔNG BỒN. 

Rời mảnh đất Truông Bồn - đoàn chúng tôi 
tiếp tục về quê Bác với bao tâm nguyện thành 
kính trong bồi hồi nỗi nhớ...

Làng Sen quê nội và làng Trù quê ngoại vẫn 
lưu giữ những hiện vật gắn bó với cuộc sống  
bình dị thuở thiếu thời của Bác.

Từng gốc tre hồn hậu đến bờ hoa râm bụt 
thắm đỏ, những mái lá đơn sơ... tất cả đều thấm 
hồn dân tộc đều gợi lên trong sâu thẳm trái tim 
mỗi người niềm tự hào thành kính về một cuộc 
đời, một nhân cách giản dị và vĩ đại...

Chuyến đi về nguồn tại mảnh đất Nghệ An 
địa linh nhân kiệt đã thực sự để lại ấn tượng 
sâu đậm trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên 
Vietcombank Hải Dương, là dịp để mỗi đoàn 
viên thanh niên chi nhánh tri ân những người 
đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là 
dịp để mỗi chúng tôi tự soi mình, tự hứa cố 
gắng hoàn thiện bản thân, tu rèn đạo đức và 
trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi nhánh, để 
xứng đáng với sự hy sinh của các chiến sỹ Cách 
mạng vì sự sinh tồn của Tổ quốc và dân tộc.

Chuyến đi về nguồn tại Nghệ An

KẾT NỐI

Đoàn Thanh niên Vietcombank Hải Dương chụp ảnh lưu niệm tại Truông Bồn
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1. Loại bỏ EXW, DDP và FAS
Các điều kiện EXW (Ex works – Giao tại 

Xưởng), DDP (Delivered Duty Paid – Giao đã 
nộp Thuế) và FAS (Free Alongside  Ship – Giao 
dọc mạn tàu) sẽ biến mất khỏi Incoterms 2020 
bởi các lý do sau đây:

EXW được sử dụng  bởi các công ty ít có 
kinh nghiệm xuất khẩu, còn DDP được sử 
dụng cho các hàng hóa như hàng mẫu hoặc 
phụ tùng thường được gửi qua các công ty 
chuyển phát nhanh đến địa chỉ của người mua. 

EXW và DDP chủ yếu được sử dụng trong 
thương mại nội địa. 

EXW và DDP, trong một số cách sử dụng, 
lại mâu thuẫn với Bộ luật Hải quan mới của 
Liên minh Châu Âu (EU).

FAS ít được sử dụng trong thực tế bởi 
FAS trong chừng mực nào đó có điểm tương 
đồng với  FCA (Free Carrier – Giao cho người 
chuyên chở) thường được sử dụng khi hàng 
hóa được giao tại cảng đi ở nước của nhà xuất 
khẩu. 

Với FCA, nhà xuất khẩu cũng có thể giao 
hàng tại bến cảng như FAS do bến tàu là một 
phần của bến cảng hàng hải.

Mặt khác, nếu FAS được sử dụng mà tàu 
đến trễ thì hàng hóa giao cho người mua phải 

Với Incoterms 2020, FCA sẽ mở rộng thành hai 
điều kiện: một dành cho vận tải đường bộ và một 
dành cho vận tải đường biển.

Theo Roberto Laurino, Giám đốc Phát triển 
Kinh doanh Toàn Cầu, iContainers, việc loại bỏ 
EXW và mở rộng việc sử dụng FCA tạo ra sự thay 
đổi ý nghĩa bởi FCA giúp nhà xuất khẩu kiểm soát 
và hiểu rõ các nghĩa vụ và trách nhiệm thông quan 
xuất khẩu. Người bán chịu trách nhiệm lớn hơn 
so với EXW và người mua được bảo vệ nhiều hơn 
trong việc chuyển giao rủi ro.

4. Sửa đổi điều kiện FOB và CIF
FOB (Free On Board - Giao lên tàu) và CIF 

(Cost, Insurance, Freight – Điều kiện giao hàng) 
là hai điều kiện truyền thống được sử dụng trong 
thương mại quốc tế nhưng hầu hết những thay 
đổi trong các phiên bản Incoterms trước đây chưa 
được truyền tải đầy đủ đến người sử dụng. Đa 
số những người thực hành mua bán quốc tế vẫn 
sử dụng FOB và CIF đối với hàng hóa được vận 
chuyển bằng container thay vì sử dụng hai điều 
kiện đối ứng là FCA và CIP (Carriage and Insurance 
Paid to - Cước phí và phí bảo hiểm trả tới).

Hiện tại, khoảng 80% hàng hóa được giao 
bằng container nên có khả năng Ủy ban soạn thảo 
Incoterms 2020 dự định sửa đổi điều kiện FOB 
và CIF có thể sử dụng cho hàng container như 
Incoterms 2000 và các ấn bản trước đó. 

5. Bổ sung thêm điều khoản mới - CNI
CNI (Cost and Insurance – Tiền hàng và Bảo 

hiểm) là điều khoản mới gia nhập gia Incoterms 
2020. Điều khoản này được tạo ra nhằm lấp 
khoảng trống giữa FCA và CFR/CIF. Không giống 
như FCA, bao gồm chi bảo hiểm quốc tế do người 
bán chịu, và trái với CFR/CIF không bao gồm cước 
phí vận chuyển. Cùng như các điều kiện “C” khác, 
CNI sẽ là điều kiện “arrival incoterms”, nghĩa là các 
rủi ro và trách nhiệm được chuyển giao từ người 
bán sang người mua tại cảng đi. Nhưng điều kiện 
mới này cho phép người bán chịu trách nhiệm bảo 
hiểm hàng hóa, trong khi người mua thì chịu rủi ro 
vận chuyển.

Incoterms 2020 sẽ chính thức được ban hành 
vào cuối năm 2019 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 
1/1/2020 đúng  vào dịp kỷ niêm 100 năm ngày 
thành lập ICC. Trong thời gian này, Ủy ban soạn 
thảo sẽ tiếp tục rà soát, thảo luận và cuối cùng có 
thể thông quan một phiên bản Incoterms 2020 
hoàn hảo.

INCOTERMS 2020
có gì mới?

Bài & ảnh: Nguyễn Hữu Đức

PHÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (INTERNATIONAL 
CHAMBER OF COMMERCE - ICC) ĐANG SOẠN THẢO BẢN 
SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2020, 
GỌI TẮT LÀ INCOTERMS 2020. NGOÀI MỘT SỐ THAY ĐỔI 
CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ, ỦY BAN SOẠN THẢO INCOTERMS 2020 DỰ 
ĐỊNH SẼ ĐƠN GIẢN HÓA CÁC QUY TẮC, LOẠI BỎ NHỮNG 
TỪ NGỮ VÀ CÁC CỤM TỪ KHÓ HIỂU ĐỂ NGƯỜI ĐỌC DỄ 
DÀNG HIỂU ĐÚNG CÁC ĐIỀU KIỆN INCOTERMS. 

KẾT NỐI

NHỮNG THAY ĐỔI KHÁC TRONG INCOTERMS 
2020

Một số nội dung mới sẽ được đưa vào Incoterms 
2020

Ngoài việc loại bỏ điều kiện Incoterms 2010 
khỏi Incoterms 2020 và tạo ra một số điều kiện 
Incoterms mới, Ủy ban soạn thảo Incoterms 2020 
dự định phân tích vấn đề và đưa vào Incoterms 
2020 một số nội dung, trong số đó có:

• An ninh giao thông

• Các quy định về bảo hiểm vận tải

• Mối quan hệ giữa Incoterms và Hợp đồng mua 
bán quốc tế

Trung Quốc và Úc lần đầu tiên tham gia vào 
Ủy ban soạn thảo ICC

Ủy ban soạn thảo Incoterms 2020 gồm 5 luật sư 
đến từ EU và 3 chuyên gia thực hành đến từ Mỹ, 
Trung Quốc và Úc. Trong đó, Trung Quốc và Úc 
là hai thành viên lần đầu tham gia Ủy ban soạn 
thảo Incoterms. Cùng với các thành viên đến từ 
EU (gồm Pháp, Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ), hai 
thành viên Trung Quốc và Úc sẽ sửa đổi các bản 
dự thảo nhiều lần trước khi bản Incoterms 2020 
cuối cùng được thông qua.

Incoterms 2020 được đơn giản hóa và thực 
tế hơn

Mục tiêu chính của Incoterms 2020 là đơn giản 
hóa, do vậy, Incoterms 2020 sẽ được soạn thảo 
với các thuật ngữ đơn giản hơn, được minh họa 
bằng các ví dụ nhằm làm rõ các điều khoản.

Tổng hợp từ  các tài liệu:

• Olegario Llamazares: Incoterms 2020: Main 
Changes – GLOBAL NEGOTIATOR

• What changes to expect for Incoterms 2020 
https://www.icontainers.com/us/2018/09/11/
what-changes-to-expect-incoterms-2020/

nằm chờ tại bến tàu trong vài ngày. Và ngược 
lại, nếu tàu đến sớm thì người bán lại không kịp 
sắp xếp hàng hóa.

2. Tách DDP thành hai điều kiện mới
Ủy ban soạn thảo sẽ tách DDP thành hai 

điều kiện mới, đó là DTP (Delivered at Terminal 
Paid – Giao tại ga đã thông quan) và DPP 
(Delivered at Place Paid – Giao tại địa điểm đã 
thông quan).

Hiện tại DDP quy định người bán phải nộp 
thuế hải quan tại nơi đến, bất kể hàng hóa được 
giao đến nơi đâu (địa chỉ của người mua, kho 
hoặc ga đến…). Với những thay đổi này, người 
bán vẫn sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế hải quan 
nhưng sẽ có sự phân biệt rõ ràng hơn liên quan 
đến nơi giao hàng cuối cùng.

Với DTP, người bán chịu trách nhiệm tất cả 
các chi phí liên quan đến vận tải bao gồm thuế 
hải quan khi hàng hóa được giao đến ga (có thể 
là cảng biển, cảng hàng không, trung tâm vận 
tải …) tại nơi đến.

Với DPP, người bán chịu trách nhiệm tất cả 
các chi phí liên quan đến vận tải bao gồm thuế 
hải quan khi hàng hóa được giao đến bất kỳ địa 
điểm nào khác không phải là ga vận tải, ví dụ, 
địa chỉ của người mua.

3. Mở rộng điều kiện FCA
Ước chừng 40%  giao dịch thương mại quốc 

tế được thực hiện sử dụng điều khoản FCA. FCA 
linh hoạt về nơi giao hàng (có thể là địa chỉ của 
người bán, nhà kho, cảng biển hay cảng hàng 
không… ) và có thể áp dụng đối với tất cả các 
phương thức vận tải, đặc biệt rất phù hợp với 
với vận tải đa phương thức.
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KẾT NỐI

Quý bạn đọc và Cộng tác viên thân mến!

Bản tin Chung NIỀM TIN số 304 - tháng 1/2019 sẽ xuất bản vào dịp Tết Nguyên 
đán - Xuân Kỷ Hợi 2019. Đây là ấn phẩm báo Xuân chuyển tải đầy đủ thông tin về thành 
tựu của Vietcombank trên nhiều lĩnh vực hoạt động cũng như định hướng phát triển 
của Vietcombank trong năm 2019. Bên cạnh đó, các nội dung về văn hóa, về Tết với các 
phong tục truyền thống cũng sẽ được khai thác, đăng tải để đáp ứng yêu cầu thông tin 
của độc giả.

Với mục tiêu đó, Ban Biên tập trân trọng kính mời Quý bạn đọc, Cộng tác viên trong 
và ngoài ngành tham gia viết bài cho Bản tin Chung NIỀM TIN số Xuân Kỷ Hợi 2019.

Nội dung các bài viết gắn với thành tựu của Vietcombank, những đóng góp của 
hệ thống Vietcombank cho ngành Ngân hàng, cho kinh tế - xã hội đất nước, đóng góp 
vào việc phát triển những giá trị của phong tục tập quán cổ truyền tại các địa phương, 
những dấu ấn của thương hiệu, văn hóa Vietcombank trong hành trình phát triển, các 
bài viết cho chuyên mục văn hóa – xã hội gắn với Tết, mùa Xuân…

Thể loại: không giới hạn (bài báo, phóng sự, tùy bút, thơ, nhạc, cảm nhận, ý kiến, 
phóng sự ảnh…)

Bài viết xin gửi về: Ban Biên tập Bản tin Chung NIỀM TIN - Phòng Quan hệ công 
chúng Vietcombank Trụ sở chính, tầng 13, Tòa nhà VCB Tower, 198 Trần Quang Khải, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn
Thời gian nhận bài: Từ nay đến hết ngày 20/12/2018;
Ban Biên tập Bản tin Chung NIỀM TIN trân trọng cảm ơn sự cộng tác của Quý bạn 

đọc và Cộng tác viên!
Ban Biên tập

cho Chung NIỀM TIN 
số Xuân Kỷ Hợi 2019

Mời viết bài cộng tác

Nhận quà tặng bằng tiền mặt có giá trị lên tới 1.000.000 VND khi 
đáp ứng điều kiện chương trình
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Tri ân đắc lộc - Gửi tiền trúng tiền
Chương trình triển khai từ ngày 15/11/2018 – 15/01/2019

Đại tiệc giải thưởng 11 tỷ đồng đang chờ đón
khách hàng gửi tiết kiệm của Vietcombank

Tiết kiệm càng nhiều, giải thưởng càng lớn !


