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Quý độc giả thân mến,
Vậy là mùa Xuân Kỷ Hợi 2019 đã về trên khắp mọi miền đất nước, 

tràn vào mỗi căn nhà, góc bếp, mang theo hơi ấm, sức sống và mang lại 
cho mỗi chúng ta những niềm hy vọng mới!

Và, đến hẹn lại lên, trong những ngày đầu Xuân năm mới này, Ban 
Biên tập trân trọng gửi đến Quý bạn đọc ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 
Tết Kỷ Hợi 2019 - ấn phẩm đặc biệt nhất trong năm với những thông tin, 
hình ảnh vô cùng đặc sắc và ấn tượng.

Bạn thân mến, kết thúc năm 2018, Vietcombank - “ngôi nhà thứ hai” 
của chúng ta - tiếp tục tạo nên dấu ấn mới - dấu ấn khẳng định vị trí dẫn 
đầu và tiên phong trên mọi lĩnh vực trong Ngành Ngân hàng Việt Nam. 
Năm 2018, hoạt động kinh doanh của Vietcombank đã có một năm phát 
triển thực sự ấn tượng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề 
ra. Quy mô kinh doanh chuyển dịch đúng định hướng và tăng trưởng ở 
mức cao. Lợi nhuận hợp nhất đạt 18.356 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 
2017, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua. Thành công 
hơn cả là uy tín, thương hiệu, hình ảnh Vietcombank đã được nâng cao 
trong nước, khu vực và quốc tế. Hàng triệu khách hàng đã lựa chọn 
Vietcombank để gửi gắm niềm tin.

Với niềm tự hào và đầy hứng khởi, ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 
Tết Kỷ Hợi 2019 xin gửi tới bạn những thông tin tổng hợp nhất nhưng 
cũng cụ thể nhất về thành tựu trong hoạt động kinh doanh, những dấu 
ấn xuất sắc trong xây dựng thương hiệu, những giải thưởng uy tín của 
Vietcombank trong năm vừa qua với những bài viết đặc sắc và ấn tượng. 
Tất cả như thôi thúc mỗi chúng ta ngày một nỗ lực hơn để viết tiếp 
những kỳ tích của hơn 16 ngàn CBNV Vietcombank đã đạt được trong 
năm qua.

Bạn thân mến, năm 2019, xác định phương châm hành động 
Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững và đổi mới quan điểm chỉ đạo điều 
hành Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm, hệ thống Vietcombank 
sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất 
để thực hiện thắng lợi, xuất sắc nhiệm vụ năm, tạo đà thực hiện thành 
công Đề án cơ cấu lại Vietcombank đến năm 2020, đưa Vietcombank trở 
thành 1 trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực và nằm trong 300 
tập đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu được quản trị theo thông lệ quốc tế 
tốt nhất.

Chúng ta hãy cùng chung sức, đồng lòng để đưa Vietcombank tiếp 
tục bứt phá ấn tượng, chinh phục những đỉnh cao mới và hoàn thành 
mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Kính chúc Quý độc giả năm mới Kỷ Hợi 2019 An khang, Thịnh vượng!

Ban Biên tập



THƯ CHÚC TẾT

Kính gửi:  Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động ngành Ngân hàng

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban 
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các thế hệ 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất!

Chúng ta đón Xuân Kỷ Hợi trong không khí cả nước đang rất phấn 
khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc đã đạt 
được trong năm qua. Bất chấp những bất ổn trên thị trường thế giới, 
kinh tế trong nước vẫn giữ được ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, 
9/12 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh 
tế đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,08%, cao nhất trong 11 năm 
trở lại đây, chất lượng tăng trưởng được cải thiện rõ nét. Lạm phát bình 
quân được kiểm soát ở mức 3,54%, thấp hơn mục tiêu 4% và đây là năm 

thứ 5 liên tiếp, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp hơn mục tiêu đề ra, khẳng định niềm tin của thị 
trường vào khả năng kiểm soát lạm phát của Chính phủ và NHNN. 

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ngành Ngân hàng tự hào đã đạt được kết quả toàn diện 
trên các mặt hoạt động, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 
đặc biệt là trong ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc 
kiểm soát tốt tiền tệ, duy trì lạm phát cơ bản ở mức thấp 1,48%; ổn định mặt bằng lãi suất, tỷ giá, thị 
trường ngoại hối trong bối cảnh lãi suất thế giới có xu hướng gia tăng và nhiều đồng tiền trên thế giới 
mất giá mạnh, tác động tiêu cực đối với kinh tế vĩ mô các nước. Tín dụng được kiểm soát chặt chẽ và 
phân bổ hợp lý, chất lượng được cải thiện rõ nét, hỗ trợ ngày càng hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh 
tế. Công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD, xử lý nợ xấu, thanh tra giám sát ngân hàng, phát triển hoạt 
động thanh toán, cải cách hành chính, hợp tác quốc tế, truyền thông... đạt nhiều kết quả tích cực.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc 
mừng những kết quả mà các đồng chí đã nỗ lực đạt được trong năm qua. 

Năm 2019 được dự báo có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen và 
biến động khó lường. Nhưng với những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2018, tôi tin tưởng 
ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần 
quan trọng hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo đà thực hiện thắng lợi kế 
hoạch phát triển của cả giai đoạn 2016-2020.

Đón chào năm mới, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng hãy tiếp 
tục phát huy những giá trị truyền thống của Ngành, cùng đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực vào thành tích chung của Ngành.

Chúc các đồng chí cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và đón Tết Nguyên đán cổ 
truyền đầm ấm, hạnh phúc!

Thư Chúc mừng Năm mới
của Thống đốc NHNN Việt Nam

Thân ái!

LÊ MINH HƯNG
Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
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THƯ CHÚC TẾT

Kính gửi quý khách hàng, quý cổ đông Vietcombank
Thân mến gửi cán bộ, người lao động hệ thống Vietcombank

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank) trân trọng gửi tới Quý khách hàng, Quý cổ đông và toàn 
thể anh chị em cán bộ, người lao động hệ thống Vietcombank cùng gia đình lời 
chúc một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thưa quý vị và toàn thể anh chị em, 

Năm 2018, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và tăng trưởng chậm 
hơn dự báo, ảnh hưởng lớn đến điều hành kinh tế vĩ mô và các lĩnh vực hoạt động 
ngân hàng Việt Nam. Trong bối cảnh đó, ngành ngân hàng Việt Nam đã ghi nhận 
những kết quả nổi bật về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, 
góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng 
trưởng kinh tế của đất nước. 

Đóng góp vào thành công chung của toàn ngành trong năm 2018 có vai trò hết 
sức quan trọng của các NHTM lớn, đặc biệt là vai trò tiên phong của Vietcombank 
với những kết quả vượt trội, là ngân hàng dẫn đầu ngành Ngân hàng với quy mô 
lợi nhuận kỷ lục, đạt 18.400 tỷ đồng, tăng 63,5% so với năm 2017, cơ cấu thu 
nhập và hiệu suất sinh lời dần tiệm cận với các ngân hàng quốc tế, chất lượng 
quản trị điều hành chuẩn mực, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,0% - mức thấp nhất trong các 
TCTD lớn tại Việt Nam. Năm 2018, Vietcombank đã vươn lên trở thành ngân hàng 
nộp thuế lớn nhất và là doanh nghiệp niêm yết nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
lớn nhất tại Việt Nam. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietcombank đã rất tích 
cực trong các hoạt động an sinh xã hội, tạo nên hình ảnh một ngân hàng xanh 
luôn hướng đến cộng đồng và vì cộng đồng. Thương hiệu, uy tín và hình ảnh của 
Vietcombank không ngừng được nâng cao và đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng uy 
tín của các tổ chức trong nước và quốc tế.

THƯ CHÚC TẾT
GỬI KHÁCH HÀNG, CỔ ĐÔNG 
VÀ CÁN BỘ NHÂN VIÊN VIETCOMBANK

Xuân Kỷ Hợi 2019 Những thành quả to lớn đó là kết quả của những định hướng chiến lược 
đồng bộ, nhất quán, sự nỗ lực, bản lĩnh, trí tuệ và đoàn kết đồng lòng của các 
cấp lãnh đạo đến toàn thể cán bộ, người lao động toàn hệ thống, sự đồng hành, 
hợp tác của hàng triệu quý khách hàng, hàng vạn quý cổ đông tin tưởng, gắn bó 
với Vietcombank. Ban Lãnh đạo Vietcombank xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến 
Quý khách hàng, Quý cổ đông và toàn thể cán bộ, người lao động trong hệ thống 
Vietcombank

Thưa toàn thể anh chị em đồng nghiệp,
Năm 2019, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác 

động và ảnh hưởng đến: trực tiếp đến kinh tế Việt Nam cũng như hoạt động ngân 
hàng, cùng với đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra một kỷ nguyên 
mới của nền kinh tế số đã hiện hữu. Bối cảnh đó đặt ra cho quá trình cơ cấu lại hệ 
thống ngân hàng Việt Nam những thách thức mới. Kiên định với mục tiêu chiến 
lược đã đề ra, trên cơ sở bám sát các chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo điều 
hành của NHNN,  hệ thống Vietcombank sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực với 
tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi, xuất sắc nhiệm vụ năm 
2019, tạo đà thực hiện thành công Đề án cơ cấu lại Vietcombank đến năm 2020, 
đưa Vietcombank trở thành 1 trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực và 
nằm trong 300 tập đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu được quản trị rủi ro theo 
thông lệ quốc tế tốt nhất.

Một lần nữa, Ban Lãnh đạo Vietcombank xin trân trọng gửi tới Quý Khách 
hàng, Quý cổ đông và toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank cùng gia đình một 
năm mới Sức Khỏe - Hạnh Phúc - An Khang và Thịnh Vượng.

Tổng Giám đốc

PHẠM QUANG DŨNG

Chủ tịch HĐQT 

 NGHIÊM XUÂN THÀNH 
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Mừng Xuân
Kỷ Hợi - 2019



CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM

Vietcombank đã có thêm một năm thành 
công toàn diện khi vượt qua tất cả các kỷ lục 
của chính ngân hàng đã tạo lập năm 2017 để 
vươn tới đỉnh cao mới, đặc biệt với việc kiểm 
soát chất lượng tín dụng một cách thực chất, 
Vietcombank là ngân hàng đầu tiên đưa nợ 
xấu về dưới 1%, ông có thể chia sẻ về một số 
kết quả nổi bật nhất của Vietcombank trong 
năm qua?

Năm 2018, hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank đã có một năm phát triển thực 
sự ấn tượng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ đề ra. Quy mô kinh doanh chuyển 
dịch đúng định hướng và tăng trưởng ở mức 

KẾT THÚC NĂM 2018, VIETCOMBANK TIẾP TỤC TẠO NÊN 
DẤU ẤN MỚI - DẤU ẤN KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ DẪN ĐẦU VÀ 
TIÊN PHONG TRÊN MỌI LĨNH VỰC. TRƯỚC THỀM XUÂN 
MỚI KỶ HỢI 2019, TS. NGHIÊM XUÂN THÀNH - CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIETCOMBANK ĐÃ CÓ MỘT SỐ 
CHIA SẺ VỚI PHÓNG VIÊN.

Ngoài kết quả hoạt động như trên, xin 
ông cho biết dấu ấn trên các lĩnh vực của 
Vietcombank để thấy được toàn cảnh bức 
tranh hoạt động của Vietcombank năm 
2018?

Trong những ngày cuối năm 
2018, Vietcombank đã phát 
hành thành công cổ phiếu riêng 
lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài là 
GIC Private Ltd. của Singapore 
và Mizuho Bank Ltd. Nhật Bản 
với tổng giá trị giao dịch lên tới 
6.168 tỷ đồng. Việc bán thành 
công cổ phần cho các đối tác 
uy tín nước ngoài đã khẳng 
định uy tín, vị thế, tiềm năng 
phát triển của Vietcombank 
và niềm tin gia tăng của nhà 
đầu tư nước ngoài đối với hoạt 
động ngân hàng tại Việt Nam. 
Việc tăng vốn thành công đã 
tạo dư địa mới cho tăng trưởng 
tín dụng và hiện đại hóa ngân 
hàng, nâng cao chuẩn mực an 
toàn vốn cho Vietcombank.

Cùng với đó, Vietcombank 
đã tiến một bước dài trong lộ 
trình quản trị rủi ro theo thông 
lệ quốc tế tốt nhất khi được 
NHNN phê duyệt là ngân hàng 
đầu tiên đáp ứng và triển khai 
thực hiện Basel II, sớm trước 1 
năm so với thời hạn quy định.

Vietcombank cũng là ngân 
hàng Việt Nam đầu tiên đăng 

Vietcombank: 
Bứt phá ấn tượng, 
chinh phục những 
đỉnh cao mới

cao. Sau khi đã xử lý thành công nợ xấu ở VAMC 
vào năm 2016, Vietcombank tiếp tục kiểm soát nợ 
xấu một cách thực chất. Năm 2018, Vietcombank 
là ngân hàng lớn đầu tiên tại Việt Nam đưa nợ xấu 
về dưới 1,0%, sớm trước 2 năm so với Phương án 
cơ cấu lại Vietcombank đã được Thống đốc NHNN 
phê duyệt. Tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu của 
Vietcombank lên tới 170%, là ngân hàng có tỷ lệ 
trích lập dự phòng bao nợ xấu cao nhất trong các 
TCTD tại Việt Nam. Lợi nhuận hợp nhất năm 2018 
bứt phá kỷ lục, đạt 18.356 tỷ đồng, tăng trưởng 
62%, cao gấp gần 3 lần so với lợi nhuận của năm 
2015 - năm đầu tiên Vietcombank bước vào tái cơ 
cấu giai đoạn 2016 - 2020. Với kết quả lợi nhuận 
kỷ lục, Vietcombank vươn lên là doanh nghiệp 
niêm yết nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất 
cả nước. Thành công hơn cả là uy tín, thương hiệu, 
hình ảnh Vietcombank đã được nâng cao trong 
nước, khu vực và quốc tế. Hàng triệu khách hàng 
đã lựa chọn Vietcombank để gửi gắm niềm tin.

TS. Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank

Với kết quả lợi nhuận kỷ lục, Vietcombank 
vươn lên là doanh nghiệp niêm yết nộp 
ngân sách lớn nhất cả nước. Thành công 
hơn cả là uy tín, thương hiệu, hình ảnh 
Vietcombank đã được nâng cao trong 
nước, khu vực và quốc tế. 

Giao dịch tại Vietcombank

LÊ HƯNG – LÊ HỒNG QUANG (thực hiện)
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CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM

trong việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ, chia 
sẻ, tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và 
định hướng chỉ đạo của NHNN về hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển, ngay từ đầu năm 2019, 
Vietcombank đã thực hiện giảm mạnh lãi suất 
cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các 
lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Việc giảm lãi 
suất lần này được áp dụng trên phạm vi rộng, 
đối với cả danh mục cho vay ngắn hạn và cho 
vay trung dài hạn bằng VNĐ, hiện chiếm tỷ 
trọng trên 30% tổng dư nợ cho vay VNĐ hiện 
hữu của Vietcombank.

Chúng tôi tin rằng đây sẽ là những hành 
động thiết thực, thể hiện cam kết mạnh mẽ 

của Vietcombank trong việc chủ động, tiên 
phong thực hiện các chủ trương của Chính 

phủ và chỉ đạo điều hành của 
NHNN, nỗ lực vì mục tiêu chung 

cho công cuộc phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước.

chính là yếu tố then chốt tạo nên giá trị bền 
vững. Bên cạnh tăng cường đào tạo trong nước 
& nước ngoài nâng cao trình độ quản trị, kỹ 
năng nghề nghiệp chuyên nghiệp và hiện đại, 
Vietcombank luôn khuyến khích cán bộ sáng 
tạo để gia tăng giá trị và điều ấy đã mang đến 
những thành quả ấn tượng của Vietcombank 
thời gian qua. Năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 55 
năm ngày thành lập, Vietcombank đã phát động 
cuộc thi “Đổi mới - Sáng tạo để Phát triển và 
Hội nhập”, tạo cơ hội cho mọi đơn vị, cá nhân 
phát huy sáng kiến, đề xuất các giải pháp để 
đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
kinh doanh. Cuộc thi đã thu hút được hơn 1.000 
sáng kiến cấp cơ sở, 266 sáng kiến cấp toàn hệ 
thống và tuyển chọn được 20 sáng kiến tiêu 
biểu nhất để triển khai ứng dụng trong toàn hệ 
thống. 

Những thành quả của Vietcombank có được 
ngày hôm nay cũng chính là một hành trình 
không ngừng nghỉ với biết bao trái tim, khối 
óc luôn trăn trở với công cuộc đổi mới và sáng 
tạo, góp phần đưa Vietcombank phát triển với 
những bước tiến vững chắc trên con đường hội 
nhập khu vực và quốc tế. 

Xin ông cho biết những dự định của 
Vietcombank trong thời gian tới?

Hành trình 55 năm xây dựng và phát triển 
đã tạo dựng nên một Vietcombank lớn mạnh 
về quy mô, chuẩn mực về hoạt động, hiệu 
quả trong kinh doanh. Những thành quả to 
lớn đã đạt được trong năm 2018 vừa qua đã 
tiếp thêm sức mạnh và thắp sáng niềm tin để 
Vietcombank chinh phục tiếp những đỉnh cao 
mới, sớm hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu 
chiến lược trở thành một trong 100 ngân hàng 
lớn nhất trong khu vực, nằm trong 300 tập 
đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu và được quản 
trị rủi ro theo thông lệ quốc tế tốt nhất.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

ký và triển khai thành công GPI (Sáng kiến đổi mới 
thanh toán toàn cầu) tại Việt Nam. 

Bên cạnh tiếp tục mở rộng mạng lưới trong 
nước, Vietcombank đã khai trương Ngân hàng 
100% vốn đầu tiên của Vietcombank tại Lào và 
được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) phê duyệt 
thành lập Văn phòng đại diện tại New York, Mỹ. 

Không chỉ dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh, 
Vietcombank còn được biết đến là ngân hàng 
tiên phong trong hỗ trợ cộng đồng doanh 
nghiệp thông qua việc giảm mạnh lãi suất cho 
vay. Năm 2018, Vietcombank đã triển khai rất 
hiệu quả chủ trương này khi luôn trong số 

ngân hàng có lãi suất cho vay thấp nhất thị 
trường. Hoạt động này trong năm 2019 

được ngân hàng triển khai như thế 
nào thưa ông?

Trong thời gian qua, trên cơ 
sở triển khai đồng bộ các giải 

pháp về tiết giảm chi phí 
hoạt động, nâng cao hiệu 

quả kinh doanh, tăng 
cường quản trị rủi ro, 

Vietcombank đã và 
đang nỗ lực đi đầu 

Hành trình 
xây dựng và phát triển đã tạo dựng 
nên một Vietcombank lớn mạnh về 
quy mô, chuẩn mực về hoạt động, 
hiệu quả trong kinh doanh. 

55 năm 

Con người chính là yếu tố quyết định để 
đi đến thành công. Như ông đã từng chia sẻ, 
Vietcombank đã xây dựng được một bộ máy với 
những con người chuyên nghiệp, hiểu được mục 
tiêu chung và tận tâm cống hiến. Vietcombank 
đã làm gì để “bộ máy” ấy vận hành và mang đến 
kết quả toàn diện như năm 2018 vừa qua, thưa 
ông?

Đề án cơ cấu lại Vietcombank đặt mục tiêu đến 
năm 2020 trở thành ngân hàng đứng đầu về chất 
lượng nguồn nhân lực và chúng tôi luôn nỗ lực để 
xây dựng ngân hàng phát triển dựa trên yếu tố con 
người với các giá trị văn hóa làm cốt lõi. Hướng 
đến khách hàng là trung tâm phục vụ, Ban Lãnh 
đạo Vietcombank luôn xác định nguồn nhân lực 

Khách hàng giao dịch 
tại Vietcombank
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Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019: 

Viết tiếp những kỳ tích
NĂM 2018, TOÀN HỆ THỐNG VIETCOMBANK ĐÃ NỖ LỰC PHẤN ĐẤU CAO, ĐẠT ĐƯỢC 
NHỮNG KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG, HOÀN XUẤT SẮC CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH TRÊN TẤT 
CẢ CÁC LĨNH VỰC. LỢI NHUẬN HỢP NHẤT CỦA VIETCOMBANK NĂM 2018 ĐẠT 18.356 
TỶ ĐỒNG, TĂNG 62% SO VỚI NĂM 2017, LÀ MỨC TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT TRONG 
NHIỀU NĂM QUA. NĂM 2019, XÁC ĐỊNH PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI 
- HIỆU QUẢ - BỀN VỮNG VÀ ĐỔI MỚI QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH KỶ CƯƠNG - 
HÀNH ĐỘNG - TRÁCH NHIỆM, TOÀN HỆ THỐNG VIETCOMBANK NỖ LỰC ĐẨY MẠNH 
CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG, THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH NĂM 2019, HƯỚNG TỚI 
MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐÃ ĐỀ RA.

BÀI: LÊ HƯNG – ĐỨC NAM. ẢNH: LÊ HỒNG QUANG – PHAN ĐỨC NAM

Sáng ngày 10/01/2019, tại Hà Nội, 
Vietcombank đã khai mạc Hội nghị 
(HN) triển khai nhiệm vụ kinh doanh 
năm 2019. Sự kiện được truyền hình 

trực tiếp trên trang web của Vietcombank.
Tại phiên khai mạc, Vietcombank vinh dự 

được đón tiếp các đ/c lãnh đạo và các vị đại 
biểu khách quý: Đ/c Võ Văn Dũng - Ủy viên 
BCH TW Đảng, Phó Trưởng ban thường trực 
Ban Nội chính TƯ; Đ/c Đào Minh Tú - Ủy viên 
Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực 
NHNN Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành 
Ngân hàng; Đ/c Phạm Tấn Công - Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy Khối DNTW; Đ/c Bùi Ngọc 
Lam – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; các đ/c 
lãnh đạo đại diện các đơn vị trực thuộc các cơ 
quan Trung ương, các đơn vị trực thuộc các Bộ/
Ngành và các đơn vị trên địa bàn Hà Nội. Về 
phía Vietcombank có đ/c Nghiêm Xuân Thành 
- UV BCH Đảng bộ khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT; đ/c Phạm Quang Dũng - Phó 
Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng Giám đốc; các 
đ/c là thành viên HĐQT, thành viên Ban điều 
hành; Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, 
Giám đốc Khối, Giám đốc các Ban/Trung tâm, 
Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở 
chính và VPĐD phía Nam; các đ/c Giám đốc, 
Trưởng và đại diện Lãnh đạo các bộ phận tại 
TP.HCM; các đ/c đại diện thường trực Đảng ủy, 
thường trực Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh 
niên; các đ/c là Giám đốc/Trưởng phòng 
nghiệp vụ của tất cả các chi nhánh (CN) trực 
thuộc trên toàn hệ thống; các đ/c là Chủ tịch 
HĐTV, Giám đốc và Trưởng BKS các Công ty 
trực thuộc, Tổng Giám đốc Ngân hàng con tại 
Lào, đại diện ban Triển khai thành lập VPĐD tại 

Mỹ; các đại biểu được khen thưởng các cấp và 
các cán bộ đạt kết quả xuất sắc trong các Hội 
thi năm 2018 của Vietcombank; các đ/c cán bộ 
hưu trí nguyên là Chủ tịch và nguyên là Tổng 
Giám đốc Vietcombank qua các thời kỳ; các đ/c 
là Trưởng ban liên lạc cán bộ hưu trí tại Hà Nội 
và TP.HCM; các đ/c là thành viên Ban Lãnh đạo, 
Trưởng phòng/ban tại TSC và Giám đốc các CN/
Chủ tịch HĐTV Công ty trực thuộc Vietcombank 
mới về nghỉ hưu trong năm 2018.

Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 
kinh doanh 2018

Năm 2018, nghiêm túc thực hiện các chủ 
trương của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN, 
bám sát diễn biến thị trường, quán triệt 
phương châm và quan điểm chỉ đạo điều hành 
đã đề ra ngay từ đầu năm, đồng thời triển khai 
Đề án cơ cấu lại Vietcombank đến 2020 đã 
được Thống đốc NHNN phê duyệt với các tiểu 
Đề án và các Chương trình hành động cụ thể, 
toàn hệ thống Vietcombank đã nỗ lực phấn 
đấu cao để đạt được những kết quả ấn tượng, 
hoàn xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh trên tất 

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (bên trái) và Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng chủ trì phiên thảo luận và giải đáp kiến nghị của các CN

Đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam phát biểu chỉ đạo HN Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc HN

Năm 2018, nghiêm túc 
thực hiện các chủ trương 
của Chính phủ và chỉ đạo 
của NHNN, bám sát diễn 
biến thị trường, quán triệt 
phương châm và quan 
điểm chỉ đạo điều hành đã 
đề ra ngay từ đầu năm
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cả các lĩnh vực, tiếp tục củng cố và gia tăng vị 
thế trên thị trường. Lợi nhuận hợp nhất của 
Vietcombank năm 2018 đạt 18.356 tỷ đồng, 
tăng 62% so với năm 2017, là mức tăng trưởng 
cao nhất trong nhiều năm qua, đạt 120,9% kế 
hoạch. 

Kết quả này khẳng định tính đúng đắn của 
chiến lược chuyển dịch hoạt động kinh doanh 
tập trung vào 3 trụ cột chính là bán lẻ, kinh 
doanh vốn và dịch vụ của Vietcombank và sự 
nỗ lực, tận tâm cống hiến của hơn 16.000 CBNV 
trên toàn hệ thống. Năm 2018 là năm đầu tiên 
Vietcombank đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 1% 
(0,97%), mức thấp nhất trong 10 năm trở lại 
đây kể từ khi cổ phần hóa và về đích trước 2 
năm so với Đề án tái cơ cấu. Các hệ số an toàn, 
hiệu quả hoạt động của Vietcombank trong năm 
qua tiếp tục được cải thiện và dần sát với các 
thông lệ quốc tế, chỉ số ROAA, ROAE tăng mạnh 
so với năm 2017 và cao hơn mặt bằng chung 
của thị trường; Vietcombank tiếp tục có giá trị 
vốn hóa lớn nhất trong các ngân hàng niêm yết 
và vươn lên là ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn 
nhất hệ thống.

Xác định phương châm hành động Chuyển 
đổi - Hiệu quả - Bền vững và đổi mới quan 
điểm chỉ đạo điều hành Kỷ cương - Hành 
động - Trách nhiệm, năm 2019 toàn hệ thống 
Vietcombank nỗ lực đẩy mạnh các mảng hoạt 
động, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm.

Tại HN, thay mặt Hội đồng khoa học và công 
nghệ Vietcombank (HĐKH & CN), đ/c Phạm 
Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch 
HĐKH & CN đã báo cáo về kết quả cuộc thi “Đổi 
mới - Sáng tạo để Phát triển và Hội nhập” năm 
2018 và một số định hướng trong năm 2019. 
Báo cáo nêu rõ: cuộc thi đã tạo cơ hội cho mọi 
đơn vị cá nhân phát huy sáng kiến, đề xuất các 
giải pháp thiết thực để cải tiến, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công việc; khơi dậy được trí 
tuệ, khả năng tư duy và sáng tạo của người 
lao động tại mọi vị trí công tác trong hệ thống 
Vietcombank.

Đ/c Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank cũng thay mặt Ban Lãnh đạo 
Vietcombank phát động thi đua tới toàn hệ 
thống, kêu gọi toàn thể CBNV trên mỗi vị trí 
công tác hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, 
ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi 
các mục tiêu kinh doanh của Vietcombank, góp 
phần vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của 
ngành Ngân hàng và sự phát triển bền vững của 
Vietcombank.

Những phần thưởng xứng đáng
Ghi nhận những kết quả hoạt động đặc biệt 

xuất sắc của Vietcombank cũng như những 
cố gắng, nỗ lực to lớn của các tập thể và cá 
nhân suốt thời gian qua, Chủ tịch nước, Thủ 
tướng Chính phủ đã trao tặng các tập thể và cá 
nhân trong hệ thống Vietcombank nhiều hình 
thức khen thưởng cấp cao, cụ thể: i) tập thể 
Vietcombank Bắc Ninh và cá nhân đ/c Huỳnh 
Song Hào - Phó Giám đốc Vietcombank TP.HCM 
vinh dự nhận Huân chương Lao động Hạng 
Nhì của Chủ tịch nước; ii) tập thể Vietcombank 
Chương Dương, Vietcombank Cần Thơ; cá 
nhân đ/c Nguyễn Quang Việt - Giám đốc 
Vietcombank Đà Nẵng, đ/c Hoàng Diễm Thùy 
- Trưởng phòng Quản lý Tài sản nợ, Tài sản 
có TSC vinh dự nhận Huân chương Lao động 
hạng Ba của Chủ tịch nước; iii) đ/c Nghiêm 
Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
vinh dự nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn 
quốc do Thủ tướng Chính phủ trao tặng; iv) 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) và 2 CN Vietcombank Thành 
Công, Vietcombank Kỳ Đồng vinh dự nhận Cờ 
thi đua của Chính phủ; v) CN Vietcombank Sở 
Giao dịch và cá nhân đ/c Lê Hồng Vân - Phó 
Trưởng phòng Chính sách & Kế hoạch nhân sự 
TSC vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ.

Tại HN, Ban Lãnh đạo Vietcombank cũng đã 
vinh danh, trao thưởng các CN có kết quả hoạt 
động xuất sắc và dẫn đầu các mặt nghiệp vụ 
trong năm qua, cụ thể: i) 2 CN đặc biệt xuất sắc 
được khen thưởng và nhận mức tiền thưởng 
cho tập thể là 3 tỷ đồng/1 đơn vị; ii) 18 CN 
nhận danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm 2018 với mức tiền thưởng cho 
các tập thể là 1,5 tỷ đồng/1 đơn vị ; iii) 20 CN 
nhận danh hiệu đơn vị tiêu biểu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ với mức tiền thưởng cho các tập 
thể là 1 tỷ đồng/1 đơn vị; iv) 16 CN tiêu biểu 
các mặt hoạt động nhận mức tiền thưởng cho 
các tập thể là 500 triệu đồng/1 đơn vị ; v) 05 
phòng/ban và 2 Ban/Tổ triển khai dự án tại 
TSC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 
nhận Giấy khen và mức tiền thưởng 200 triệu 
đồng/1 đơn vị.

Đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh 
doanh năm 2018 của Vietcombank tại HN

Lợi nhuận hợp nhất của Vietcombank 
năm 2018 đạt 18.356 tỷ đồng, tăng 
62% so với năm 2017, là mức tăng 
trưởng cao nhất trong nhiều năm 
qua, đạt 120,9% kế hoạch. 

Đ/c Võ Văn Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính 
Trung ương (thứ 2 từ trái sang) trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đ/c Lê Nho Ích - 

Giám đốc Vietcombank Bắc Ninh (ngoài cùng bên trái) và đ/c Huỳnh Song Hào - Phó Giám đốc 
Vietcombank Hồ Chí Minh

Đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) thừa ủy quyền 
của Thủ trưởng Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Vietcombank Chương 

Dương; Vietcombank Cần Thơ; ông Nguyễn Quang Việt - Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng, bà 
Hoàng Diễm Thùy - Trưởng phòng Quản lý Tài sản nợ, Tài sản có Vietcombank TSC

Đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao Huy 
hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc cho đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối 

DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN 
Việt Nam (đứng giữa) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam 
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Ngân hàng thương mại trụ cột của 
Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại HN, Phó Thống đốc 
Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã biểu 
dương, đánh giá cao những kết quả mà hệ 
thống Vietcombank đạt được trong năm 2018, 
đóng góp lớn trong việc thực hiện chỉ đạo của 
Chính phủ và thực thi chính sách tiền tệ của 
NHNN. Đ/c Đào Minh Tú cho rằng, chiến lược 
phát triển của Vietcombank đang được triển 
khai có hiệu quả và đúng hướng với những 
bước tiến vững chắc và an toàn, xứng đáng với 
vị thế là ngân hàng thương mại trụ cột của Việt 
Nam, phấn đấu có quy mô và hiệu quả hoạt 
động ngang tầm và đủ sức cạnh tranh với các 
ngân hàng lớn trong khu vực mà Chính phủ và 
NHNN giao cho Vietcombank. 

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào 
Minh Tú cũng nêu lên những nội dung trọng 
tâm và chỉ đạo Vietcombank cần thực hiện 
trong thời gian tới để đảm bảo cho sự phát 
triển bền vững như mục tiêu đã định gồm các 
nội dung về đảm bảo an toàn tín dụng; tăng 
trưởng quy mô tài sản tương ứng với yêu cầu 
phát triển và đảm bảo an toàn vốn; phát triển 
công nghệ ngân hàng để bắt kịp xu hướng ứng 
dụng công nghệ số hóa đang diễn ra mạnh mẽ 
trong lĩnh vực ngân hàng; tiếp tục đẩy mạnh 
nâng cao hiệu quả kinh doanh và thực hiện tốt 
công tác ASXH…

Những giải pháp cụ thể
Sau phiên khai mạc, trong ngày 10 & 

11/01/2019, HN được tiếp tục với nhiều 
chuyên đề trong các mảng hoạt động quan 
trọng. HN đã nghe các báo cáo tổng kết hoạt 
động năm 2018 và định hướng kinh doanh 
năm 2019 của nhiều mảng hoạt động, gồm: i) 
Báo cáo chuyên đề hoạt động kinh doanh bán 
buôn, công tác TTQT - TTTM; ii) Báo cáo chuyên 
đề hoạt động kinh doanh bán lẻ; iii) Báo cáo 
chuyên đề chất lượng tín dụng và công tác xử 
lý thu hồi nợ; iv) Báo cáo chuyên đề đánh giá 
kế hoạch tín dụng và định hướng phê duyệt tín 
dụng năm 2019; v) Báo cáo chuyên đề công tác 
kiểm tra, kiểm soát và tuân thủ; vi) Phổ biến 
nguyên tắc giao kế hoạch năm 2019. Đặc biệt, 
HN đã được nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy 
viên HĐQT trình bày báo cáo tình hình thực 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN 
Việt Nam (đứng giữa) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các CN Vietcombank Thành Công, 

Vietcombank Kỳ Đồng; trao Bằng khen của Chính phủ cho tập thể Vietcombank Sở Giao dịch và 
đ/c Lê Hồng Vân - Phó Trưởng phòng Chính sách & Kế hoạch nhân sự TSC

Đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam (ngoài 
cùng bên trái) và đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối 

DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 4 từ trái sang) 
trao biểu trưng danh hiệu CN đặc biệt xuất sắc cho Vietcombank TP. Hồ 

Chí Minh và Vietcombank Sở Giao dịch

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (thứ 14 từ trái sang) 
và Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (thứ 11 từ trái sang) 

trao Cờ cho 18 CN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

hiện đề án cơ cấu lại Vietcombank đến năm 
2020; được truyền thông về kế hoạch chuyển 
đổi ngân hàng số - một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm của Vietcombank về chuyển đổi công 
nghệ, dịch vụ trong năm 2019.

HN cũng đã nghe nhiều tham luận do đại 
diện của các đơn vị đến từ các địa bàn khác 
nhau, có quy mô hoạt động khác nhau và cũng 
đại diện cho các nhóm CN đạt những kết quả 
khác nhau trong năm 2018. Tại phiên thảo luận, 
Giám đốc các đơn vị đã chia sẻ những bài học 
thành công, những kinh nghiệm bổ ích trong 
công tác điều hành hoạt động kinh doanh của 
từng CN cũng như đề xuất kiến nghị cụ thể để 
nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính cạnh 
tranh của Vietcombank trên nhiều mảng nhằm 
tăng cường sự kết nối hỗ trợ tương tác giữa các 
đơn vị toàn hệ thống. Đánh giá ý kiến tham luận 

Ủy viên HĐQT Vietcombank Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 7 từ trái sang) và 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thị Kim Oanh (ngoài cùng bên 

trái) trao Giấy khen cho 5 phòng/ban TSC hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ năm 2018

Toàn cảnh Hội nghị
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của các đơn vị là rất có chất lượng, các kiến 
nghị tương đối sát với định hướng phát triển 
chung, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã giải đáp 
cụ thể từng kiến nghị, đưa ra giải pháp đối với 
các đề xuất để thực hiện ngay trong thời gian 
sớm nhất.

Tại HN, Ban Lãnh đạo đã quán triệt đến các 
đại biểu về nội dung Chỉ thị số 01 của Thống 
đốc NHNN về triển khai thực hiện các giải 
pháp, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân 

hàng năm 2019 và yêu cầu các đơn vị bám sát 
để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chung và các 
nhóm nhiệm vụ gắn mật thiết với hoạt động của 
Vietcombank. 

Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 
2019, tại HN, Ban Lãnh đạo một lần nữa khái 
quát lại bức tranh tổng thể với những điểm 
nhấn nổi bật trong hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank năm 2018 và nhấn mạnh: những 
thành tựu toàn diện, xuất sắc của Vietcombank 
đã tạo nên kỳ tích, ngoài việc khẳng định vị trí 
dẫn đầu thị trường, đã tiếp tục nâng cao uy tín, 
thương hiệu, hình ảnh của Vietcombank trong 
nước và quốc tế. Ban Lãnh đạo cũng đã chỉ ra 
những điểm còn tồn tại, hạn chế và yêu cầu các 
phòng/ban/trung tâm tại TSC cùng các CN/đơn 
vị cần tập trung khắc phục để nâng cao hiệu 
quả hoạt động. 

Trọng tâm kinh doanh 2019: Hướng 
vào 3 trụ cột chính

Trong năm 2019, Vietcombank tiếp tục 
thực hiện phương châm hành động “Chuyển 
đổi - Hiệu quả - Bền vững” và đổi mới quan 
điểm điều hành “Kỷ cương - Hành động - Trách 
nhiệm”. Trọng tâm kinh doanh năm 2019 tiếp 
tục hướng vào 3 trụ cột: Bán lẻ, Dịch vụ, Đầu tư 
(Kinh doanh vốn); tiếp tục chuyển dịch cơ cấu 
hoạt động; đảm bảo chất lượng tăng trưởng, 
an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Ban 
Lãnh đạo Vietcombank đề nghị lãnh đạo các 
đơn vị thông tin cụ thể đến toàn thể cán bộ, 
người lao động về kết quả nổi bật của ngành, 
của Vietcombank trong năm qua cùng những 
định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải 
pháp mà Ban Lãnh đạo đã đề ra, mang đến niềm 
tự hào, phấn khởi cho toàn thể CBNV và tạo 
những quyết tâm mới; quán triệt các nhiệm vụ, 
yêu cầu, định hướng của Chính phủ và NHNN, 
đặc biệt là chỉ thị số 01 của Thống đốc NHNN 
đến toàn thể cán bộ, người lao động về những 
nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đồng thời 
triển khai giao kế hoạch ngay đến từng đơn vị, 
từng cá nhân cán bộ theo định hướng các chỉ 
tiêu kinh doanh được giao cần đảm bảo tính 
hiệu quả và có tính quyết tâm cao, xây dựng cơ 
chế động lực trên cơ sở đánh giá, xếp loại cán 
bộ một cách thực chất để động viên, khuyến 
khích người lao động không ngừng sáng tạo, 
nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa 
Vietcombank tiếp tục chinh phục những đỉnh 
cao mới trong tương lai. 

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được 
năm 2018 và bước phát triển bền vững từ chất 
lượng, hiệu quả trong những năm qua, toàn hệ 
thống Vietcombank quyết tâm hoàn thành đạt 
và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra cho năm 
2019, hướng tới tầm nhìn đã được xác định 
trong đề án tái cơ cấu ngân hàng đến năm 2020 
là ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 
ngân hàng lớn nhất trong khu vực, 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.

Trong năm 2019, Vietcombank tiếp 
tục thực hiện phương châm hành 
động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền 
vững” và đổi mới quan điểm chỉ đạo 
điều hành “Kỷ cương - Hành động 
- Trách nhiệm”. 

Tiết mục văn nghệ chào mừng HN

Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (thứ 14 từ trái sang) và Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank Lê Quang Vinh (thứ 10 từ trái sang) trao Cờ cho 20 CN hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 

2018

Ủy viên HĐQT Vietcombank Nguyễn Mỹ Hào (thứ 10 từ trái sang) và Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank Phùng Nguyễn Hải Yến (thứ 8 từ trái sang) trao Cờ cho 18 đơn vị tiêu biểu trong các 

mặt hoạt động

Ủy viên HĐQT Vietcombank Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) và Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank Đinh Thị Thái (ngoài cùng bên trái) trao Giấy khen cho Ban triển khai dự án Basel II 

và Tổ triển khai phương án tăng Vốn điều lệ Vietcombank 
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Đ/c Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank báo cáo về kết quả cuộc thi “Đổi 
mới - Sáng tạo để phát triển và Hội nhập” năm 2018 và một số định hướng năm 2019

Đ/c Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank phát 
động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn hệ thống năm 2019

Danh sách 2 CN đặc biệt xuất sắc năm 2018:

TT CN Vietcombank 
1 Vietcombank TP.HCM
2 Vietcombank Sở Giao dịch

Danh sách 18 CN hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm 2018:

TT CN Vietcombank 
1 Vietcombank Ba Đình
2 Vietcombank Thủ Thiêm
3 Vietcombank Tân Định
4 Vietcombank Nhơn Trạch
5 Vietcombank Vinh
6 Vietcombank Hoàn Kiếm
7 Vietcombank Thái Bình
8 Vietcombank Khánh Hòa
9 Vietcombank Cần Thơ

10 Vietcombank Kỳ Đồng
11 Vietcombank Thăng Long
12 Vietcombank Vĩnh Phúc
13 Vietcombank Lâm Đồng
14 Vietcombank Vũng Tàu
15 Vietcombank Nam Sài Gòn
16 Vietcombank Tân Bình
17 Vietcombank Sài Gòn
18 Vietcombank Hải Phòng

Danh sách 20 CN tiêu biểu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ năm 2018:

TT CN Vietcombank 
1 Vietcombank Quảng Nam
2 Vietcombank Bắc Giang
3 Vietcombank Hải Dương
4 Vietcombank Quy Nhơn
5 Vietcombank Thanh Hóa
6 Vietcombank Gia Định
7 Vietcombank Bắc Hà Tĩnh
8 Vietcombank Quảng Ninh
9 Vietcombank Tây Hồ
10 Vietcombank Thủ Đức
11 Vietcombank Long An
12 Vietcombank Huế
13 Vietcombank Hà Tĩnh
14 Vietcombank Đông Sài Gòn
15 Vietcombank ĐăkLăk
16 Vietcombank Đồng Nai
17 Vietcombank Hùng Vương
18 Vietcombank Thành Công
19 Vietcombank Biên Hòa
20 Vietcombank Tiền Giang

Danh sách 16 CN tiêu biểu các mặt hoạt động năm 2018:

TT CN Vietcombank Lĩnh vực tiêu biểu
1 Vietcombank Hồ Chí Minh Hiệu quả kinh doanh năm 2018
2 Vietcombank Sở Giao dịch Lợi nhuận bình quân đầu người năm 2018
3 Vietcombank Kỳ Đồng Tín dụng năm 2018
4 Vietcombank Thăng Long Huy động vốn ngoại tệ năm 2018
5 Vietcombank Vũng Tàu Huy động vốn không kỳ hạn năm 2018
6 Vietcombank Tân Định Phát triển khách hàng bán buôn mới năm 2018
7 Vietcombank Hà Tĩnh Chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2018
8 Vietcombank Hoàn Kiếm Hoạt động dịch vụ bán lẻ năm 2018 
9 Vietcombank Cần Thơ Hoạt động tín dụng bán lẻ năm 2018
10 Vietcombank Đông Sài Gòn Thu hồi nợ xấu năm 2018
11 Vietcombank Nam Sài Gòn Thanh toán XNK và Tài trợ thương mại năm 2018
12 Vietcombank Thành Công Dịch vụ thẻ năm 2018
13 Vietcombank Vĩnh Phúc Ngân quỹ năm 2018
14 Vietcombank Bắc Ninh Dịch vụ Ngân hàng điện tử năm 2018
15 Vietcombank Hà Nội Thu phí dịch vụ 
16 Vietcombank Tây Cần Thơ Đề án Ngân hàng xấu

Danh sách 05 phòng/ban và 2 Ban/Tổ triển khai dự án tại 
TSC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018:

TT Phòng/Ban/Tổ triển khai Dự án
1 Ban Khách hàng doanh nghiệp 
2 Phòng Chính sách SPBL
3 Phòng Đầu Tư
4 Phòng Quản lý rủi ro tín dụng
5 Phòng Phê duyệt tín dụng
6 Ban triển khai dự án Basel II
7 Tổ triển khai phương án tăng Vốn điều lệ Vietcombank

TIÊU ĐIỂM
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Lợi nhuận bứt phá, đạt mức kỷ lục cả 
về số tuyệt đối và tỷ trọng

Với sự bứt phá ấn tượng, vượt mức kỷ lục của 
ngành Ngân hàng do chính Vietcombank xác lập vào 
năm 2017, kết thúc năm 2018, lợi nhuận hợp nhất của 
Vietcombank đạt 18.356 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 
2017 và gấp gần 3 lần so với năm 2015 – năm đầu tiên 
Vietcombank bước vào tái cơ cấu giai đoạn 2016 – 2020.

Kỷ lục lợi nhuận này vượt xa kế hoạch Đại hội cổ 
đông giao. Đặc biệt, trên nền tảng tổng tài sản và tăng 
trưởng tín dụng thấp hơn so với những năm trước, lãi 
suất cho vay thuộc nhóm thấp nhất trị trường, kết quả 
này khẳng định được tính đúng đắn của chiến lược 
chuyển dịch hoạt động kinh doanh tập trung vào 3 
trụ cột chính là bán lẻ, kinh doanh vốn và dịch vụ của 
Vietcombank và sự nỗ lực, tận tâm cống hiến của hơn 
16.000 cán bộ Vietcombank trên toàn hệ thống. 

Nợ xấu lần đầu tiên về dưới 1%, mức 
thấp nhất trong 10 năm trở lại đây và 
về đích trước 2 năm so với Đề án tái cơ 
cấu Vietcombank

Tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm 2018 của Vietcombank 
giảm xuống chỉ còn 0,97%, là ngân hàng thương mại 
đầu tiên của Việt Nam đưa tỷ lệ nợ xấu thực chất xuống 
dưới 1%, phân loại theo chuẩn mực quốc tế.

Tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu của Vietcombank 
tính đến cuối năm 2018 đã lên tới 170%, là ngân hàng có 
tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu cao nhất trong các tổ 
chức tín dụng tại Việt Nam.

Tăng vốn cấp 1 thành công, đưa 
Vietcombank trở thành Ngân hàng có qui 
mô vốn chủ sở hữu lớn nhất tại Việt Nam

Ngày 28/12/2018, Vietcombank đã chính thức được 
Chính phủ và Thống đốc NHNN phê duyệt tăng vốn điều lệ 
thông qua việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài là 
GIC và Mizuho với tổng giá trị giao dịch lên tới 6.168 tỷ đồng. 
Việc bán thành công cổ phần cho GIC – quỹ đầu tư của Chính 
phủ Singapore đã khẳng định uy tín, vị thế và tiềm năng phát 
triển của Vietcombank và niềm tin gia tăng của nhà đầu tư 
nước ngoài đối với hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. 

Việc tăng vốn thành công đã tạo tiền đề nâng cao chuẩn 
mực an toàn vốn cho Vietcombank và mang lại nguồn thặng 
dư cho Nhà nước lên tới 3.783 tỷ đồng.

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên 
chính thức được NHNN công 
nhận đáp ứng chuẩn Basel II

Ngày 28/11/2018, Vietcombank đã chính 
thức được Thống đốc NHNN Việt Nam chấp 
thuận, là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam 
đáp ứng các chuẩn mực an toàn theo Basel 
II, được áp dụng Thông tư 41 sớm 01 năm so 
với yêu cầu.   

Ngân hàng đầu tiên đăng ký và triển 
khai thành công GPI tại Việt Nam

Chính thức khởi động dự án Sáng kiến đổi mới thanh 
toán toàn cầu (SWIFT GPI) ngay trong tháng 12/2017, 
chỉ sau 6 tháng, dự án GPI đã được Vietcombank hoàn 
tất đảm bảo đúng cam kết với SWIFT. Tháng 6/2018, 
Vietcombank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam 
được SWIFT chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn GPI và 
là ngân hàng chuẩn GPI thứ 60 trên toàn thế giới. Thành 
công của Dự án đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm của 
Vietcombank nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thanh 
toán, khẳng định vị thế của Vietcombank trong hoạt 
động thanh toán chuyển tiền quốc tế tại Việt Nam cũng 
như trên thế giới.

THÊM MỘT NĂM NỮA QUA ĐI, VIETCOMBANK TIẾP TỤC VƯƠN LÊN TẦM 
CAO MỚI VỚI RẤT NHỮNG KẾT QUẢ XÁC LẬP MANG TÍNH KỶ LỤC CỦA 
NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM. CHUNG NIỀM TIN XIN GIỚI THIỆU 10 DẤU 
ẤN CỦA VIETCOMBANK TRONG NĂM 2018

dấu ấn của
Vietcombank năm 201810 

TIÊU ĐIỂM
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Tổ chức thành công Hội thi “Đổi 
mới – sáng tạo để phát triển và hội 
nhập” lần thứ nhất

Năm 2018, Vietcombank đã tổ chức thành công 
Hội thi “Đổi mới – sáng tạo để phát triển và hội 
nhập”. Đây là cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên với 
quy mô toàn hệ thống.

Hội thi đã thu hút được hơn 1.000 sáng kiến cấp 
cơ sở, 266 sáng kiến cấp toàn hệ thống và tuyển 
chọn được 20 sáng kiến tiêu biểu nhất để nghiên 
cứu triển khai ứng dụng cấp toàn hệ thống. 

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên được cấp phép 
thành lập Văn phòng đại diện tại Mỹ

Tháng 10/2018, Vietcombank được Cục Dự trữ Liên bang 
Mỹ chính thức phê duyệt hồ sơ xin cấp phép thành lập Văn 
phòng đại diện tại Thành phố New York. Đây là ngân hàng 
thương mại Việt Nam đầu tiên được cấp phép thiết lập hiện 
diện tại Mỹ. Sự kiện này đã khẳng định vị thế, thương hiệu của 
một ngân hàng Việt Nam đối với cộng đồng tài chính 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.

Trước đó, tháng 10/2018, Vietcombank đã chính thức khai 
trương hoạt động Ngân hàng con đầu tiên tại Lào. 

Ngân hàng nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Đảng bộ Vietcombank tổ chức đoàn công 
tác thăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân 
trên quần đảo Trường Sa 

Nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Vietcombank, Đoàn 
công tác của Đảng bộ Vietcombank với 60 đảng viên từ 
39 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đã thăm, làm việc và tặng quà 
cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và 
Nhà giàn DK1/15 thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. 
Chuyến thăm đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các 
cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống Vietcombank và 
động viên, chia sẻ về cuộc sống khó khăn gian khổ của 
quân và dân trên các đảo, nhà giàn đang ngày đêm bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ghi đậm dấu ấn kỷ niệm 55 năm phát 
triển của Vietcombank

Với mốc lịch sử 55 năm phát triển, Vietcombank 
đã ghi dấu một giai đoạn phát triển đầy bản lĩnh và tự 
hào, khẳng định vị thế ngân hàng tiên phong trong hệ 
thống ngân hàng tại Việt Nam. Đây cũng là giai đoạn 
ghi dấu chặng đường phát triển 5 năm (2013 – 2018) 
với những chuyển dịch mạnh mẽ, toàn diện và ấn tượng 
của Vietcombank. Năm 2018 - đánh dấu chặng đường 
55 năm dựng xây và phát triển, Vietcombank tiếp tục 
bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện tất cả các chỉ 
tiêu kế hoạch đã đề ra, khẳng định ví trí số 1 về lợi 
nhuận và chất lượng hoạt động. 

Với những kết quả và thành tựu đạt được, 
Vietcombank đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng nhân dịp 
kỷ niệm 55 năm thành lập. Trong thư chúc mừng gửi 
toàn thể CBNV Vietcombank nhân dịp này, đồng chí 
Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn 
Phú Trọng, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc, đồng chí Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đều 
bày tỏ tin tưởng và giao nhiệm vụ cho Vietcombank trở 
thành Ngân hàng số 1 Việt Nam và sớm trở thành ngân 
hàng tầm cỡ trong khu vực và quốc tế. 

TIÊU ĐIỂM

Theo công bố của Tổng cục Thuế 
năm 2018 về danh sách các doanh 
nghiệp nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp lớn nhất Việt Nam, Vietcombank 
là ngân hàng nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp lớn nhất Việt Nam và là một 
trong hai doanh nghiệp niêm yết nộp 
thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất 
cả nước.

Kết quả này ghi nhận sự đóng góp 
quan trọng của Vietcombank đối với 
ngân sách nhà nước, đồng thời khẳng 
định tính hiệu quả vượt trội trong hoạt 
động kinh doanh của Vietcombank.
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giải thưởng của 
Vietcombank năm 2018
NHỮNG KHOẢNH 
KHẮC TỰ HÀO
NĂM 2018, VIETCOMBANK TỰ HÀO KHẮC SÂU 
TÊN MÌNH LÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC 
VỚI NHIỀU GIẢI THƯỞNG UY TÍN.

Trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017 do Tổng cục 
Thuế công bố, Vietcombank xếp thứ 4 và tiếp tục là ngân 
hàng nộp thuế doanh nghiệp lớn nhất trong hệ thống 
Ngân hàng Việt Nam. Đây là lần thứ 8 Vietcombank 
được vinh danh trong danh sách này. Trong 5 năm, 2013 
– 2017, tổng số thuế Vietcombank nộp cho ngân sách 
nhà nước đạt gần 11.600 tỷ đồng, trong đó, năm 2017 
nộp trên 5.500 tỷ đồng.   

Ngân hàng nộp thuế doanh nghiệp 
lớn nhất Việt Nam

Tại “Lễ vinh danh Top 10 ngân hàng Việt Nam uy tín 
năm 2018” do Vietnam Report và Báo Vietnamnet tổ 
chức, Vietcombank tiếp tục được bình chọn với thành 
tích 2 năm liên tiếp (2017 – 2018) dẫn đầu trong Top 
10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín. Vietcombank 
xuất sắc vượt lên dẫn đầu hệ thống và trở thành ngân 
hàng đầu tiên tại Việt Nam có quy mô lợi nhuận đạt 5 
con số; nợ xấu giảm thấp nhất trong các tổ chức tín dụng 
quy mô lớn.  

Ngân hàng uy tín nhất VIỆT NAM

 Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 10 từ trái sang) 
nhận Kỷ niệm chương và hoa của Ban Tổ chức vinh danh Vietcombank là Ngân hàng 

nộp thuế doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

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

Vietcombank xuất sắc có mặt trong top 10 
doanh nghiệp lợi nhuận lớn nhất Việt Nam của 
bảng xếp hạng Profit500 2018 và tiếp tục duy 
trì vị thế dẫn đầu các ngân hàng thuộc bảng xếp 
hạng. Các doanh nghiệp được tôn vinh trong bảng 
xếp hạng Profit500 2018 là những doanh nghiệp 
tiêu biểu đạt thành tích kinh doanh vượt trội, 
hiệu quả, có khả năng sinh lời tốt. Giải thưởng do 
Vietnam Report tổ chức và bình chọn.

Dẫn đầu các ngân hàng trong Top 
10 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 
Việt Nam năm 2018 

 Đại diện Vietcombank (hàng đầu, đứng giữa) nhận giải thưởng từ Ban tổ chức

Giải thưởng trong nước

TIÊU ĐIỂM

Vietcombank là ngân hàng duy nhất 6 lần 
liên tiếp được Hội đồng Thương hiệu Quốc Gia 
vinh danh Thương hiệu Quốc gia. Chương trình 
nhằm quảng bá hình ảnh và thương hiệu quốc 
gia thông qua các thương hiệu sản phẩm, dịch 
vụ. Năm 2018, Vietcombank đã gặt hái được 
những thành quả vượt trội trên nhiều mặt, 
nhận được nhiều giải thưởng, bình chọn của các 
tổ chức trong nước và quốc tế.   

Ngân hàng duy nhất 6 lần liên 
tục đạt Thương hiệu Quốc gia 

 Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thị Kim Oanh nhận Biểu 
trưng và hoa chúc mừng từ Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng 

và Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh
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Vietcombank đã được Ban tổ chức trao giải 
thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu” năm 2018. 
Với uy tín thương hiệu, mạng lưới trong nước 
và mở rộng phạm vi hoạt động tại nước ngoài 
cũng như quan hệ đại lý với các ngân hàng trên 
khắp thế giới, Vietcombank là ngân hàng hàng 
đầu về các lĩnh vực bán lẻ như thẻ, dịch vụ ngân 
hàng điện tử, chuyển tiền… Giải thưởng do Hiệp 
hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn dữ liệu 
IDG thực hiện.

Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 
năm 2018

Ông Thomas William Tobin – Giám đốc Khối bán lẻ (thứ 4 từ trái sang) và đại diện các phòng/ban/
trung tâm thuộc Khối bán lẻ Vietcombank nhận Giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu” năm 

2018

Doanh nghiệp tiêu biểu vì 
người lao động  

Đây là lần thứ 5 liên tiếp Vietcombank được 
vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người 
lao động”. Bảng xếp hạng được Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam đánh giá dựa trên bộ tiêu 
chí đảm bảo phản ánh sâu sát tình hình thực tế 
sử dụng và đãi ngộ người lao động của doanh 
nghiệp trên các khía cạnh thu nhập, đào tạo, 
môi trường làm việc, các phúc lợi xã hội và các 
hoạt động bồi dưỡng thể chất cũng như tinh 
thần.Ông Lê Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (giữa) nhận bằng khen của Ban tổ chức 

vinh danh Vietcombank là doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Giải thưởng quốc tế

Đây là một trong những giải thưởng danh 
giá nhất, được tạp chí The Banker trao cho các 
ngân hàng có thành tựu xuất sắc trong ngành 
tài chính – ngân hàng tại từng quốc gia nói 
riêng. Giải thưởng là sự khẳng định đối với hệ 
thống quản trị vững mạnh, mô hình hoạt động 
hiệu quả và quy trình đánh giá rủi ro đáng tin 
cậy của một ngân hàng.

Vietcombank vinh dự năm thứ 3 liên tiếp 
nhận được giải thưởng “Ngân hàng có bảng 
cân đối tài chính mạnh nhất Việt Nam”. Đây là 
giải thưởng thường niên của The Asian Banker, 
đánh giá về hoạt động kinh doanh và tài chính 
của các ngân hàng thương mại trong khu vực. 
Điểm số đánh giá sức mạnh thương hiệu của 
Vietcombank tăng từ 3.34 theo kết quả năm 
2017 lên 3.55 vào năm nay.

Ngân hàng tiêu biểu năm 2018 - 
Tạp chí the Banker

 Đại diện cho Vietcombank, ông Hồng Quang - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự nhận giải 
thưởng “Ngân hàng tiêu biểu năm 2018” của tạp chí The Banker

Ngân hàng mạnh nhất 
Việt Nam - The Asian Banker

Đại diện Vietcombank, bà Nguyễn Thị Xuân Hòa (đứng giữa), Trưởng Trung tâm Thanh toán nhận 
giải thưởng do Tạp chí The Asian Banker trao tặng

TIÊU ĐIỂM

Vietcombank vinh dự được Tạp chí The Asian 
Banker trao tặng 2 giải thưởng: “Ngân hàng cung 
cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” và “Ngân 
hàng cung cấp dịch vụ Quản lý tiền mặt tốt nhất Việt 
Nam”. Theo đánh giá của The Asian Banker, 2017 là 
năm thành công của Vietcombank, đặc biệt trong 
lĩnh vực ngoại hối và quản lý tiền mặt, cung cấp giải 
pháp tài chính cho các doanh nghiệp hàng đầu trong 
các ngành dịch vụ, sản xuất như Sabeco, Thaco...  

NGÂN HÀNG CUNG CẤP DỊCH 
VỤ NGOẠI HỐI & QUẢN lý 
TIỀN MẶT TỐT NHẤT

Đại diện Vietcombank, ôngPhạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc (thứ 2 từ phải sang) 
và bà Phan Khánh Ngọc –Trưởng phòng Quan hệ Công chúng TSC nhận giải thưởng do 

The Asian Banker trao tặng

Thương vụ tiêu biểu nhất 
thập kỷ (2009 - 2018) 

Vietcombank đã vinh dự được Hội đồng bình chọn 
trao Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận “Thương vụ 
tiêu biểu nhất thập kỷ” (2009 - 2018). Tháng 9/2011, 
Vietcombank công bố bán 15% cổ phần cho Mizuho. 
Khoản đầu tư này tương đương 562 triệu USD. Đáng chú 
ý, tại thời điểm đó, Mizuho không chỉ là đối tác chiến lược 
đầu tiên, mà còn là đối tác chiến lược nước ngoài duy 
nhất của Vietcombank.  

Đại diện Vietcombank, bà Trương Thị Thúy Nga – Phó Tổng Giám đốc (đứng 
giữa) nhận Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận “Thương vụ tiêu biểu nhất 

thập kỷ” (2018-2019) – Giải thưởng do Báo Đầu tư phối hợp với AVM Việt 
Nam tổ chức
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Vietcombank là đại diện duy nhất của Việt Nam 
được Ban Tổ chức mời tham dự Lễ trao giải và là một 
trong những đơn vị nhận nhiều giải thưởng của Tạp chí 
Asiamoney gồm: “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam”; 
“Công ty nổi bật nhất trong ngành Tài chính tại Việt 
Nam”.

Ngân hàng tốt nhất và Công ty nổi bật 
nhất trong ngành tài chính Việt Nam - 
Tạp chí Asiamoney

Đại diện Vietcombank, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT (đứng giữa) nhận 
giải thưởng do Tạp chí Asiamoney trao tặng

Vietcombank tiếp tục nhận giải thưởng “Ngân 
hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2018. Vietcombank 
được đánh giá cao bởi chiến lược kinh doanh hiệu 
quả; mô hình quản trị, hoạt động chuyên nghiệp với 
việc tập trung hướng đến phục vụ khách hàng theo 
tiêu chuẩn quốc tế; ngân hàng cũng thích ứng tốt với 
các biến động của thị trường và nhu cầu khách hàng; 
tốc độ tăng trưởng bền vững…  

Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 
2018 - Tạp chí Alpha Southeast Asia

Bà Vũ Thị Bích Thu - Trưởng văn phòng Đại diện Vietcombank tại Singapore 
(thứ 4 từ trái sang) cùng đại diện 1 số ngân hàng trong khu vực nhận Giải 

thưởng từ ông Siddiq Bazarwala – Tổng biên tập Tạp chí

Đại diện Vietcombank, bà Trương 
Thị Thúy Nga – Phó Tổng Giám đốc 
(bên trái) nhận giải thưởng do Tạp 
chí Forbes Việt Nam trao tặng

Vietcombank thuộc nhóm 18 công ty sau 6 năm 
vẫn giữ được vị trí trong danh sách 50 công ty niêm 
yết tốt nhất của Forbes Việt Nam. Tạp chí Forbes Việt 
Nam đánh giá: Trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, 
Vietcombank được đánh giá là ngân hàng có chất lượng 
tài sản tốt nhất với cơ cấu thu nhập đa dạng, dẫn đầu thị 
trường ở nhiều mảng sản phẩm dịch vụ.  

6 năm liên tiếp trong Top 50 Công 
ty niêm yết tốt nhất Việt Nam  - 
Tạp chí Forbes Việt Nam

Đại diện Vietcombank, ông Huỳnh Song Hào – Trưởng Văn phòng đại diện khu vực 
phía Nam (đứng giữa) nhận giải thưởng do Tạp chí Forbes Việt Nam trao tặng

Ngân hàng có sản phẩm Mobile 
Banking sáng tạo hiệu quả nhất 
năm 2018 - Tạp chí Asian Banking & 
Finance

Vietcombank được chọn từ nhiều hồ sơ tham dự 
với các tiêu chí: Tính sáng tạo và đổi mới của sản 
phẩm dịch vụ; Tính hiệu quả và tác động của sản 
phẩm dịch vụ đến hoạt động chung của ngân hàng; 
Khả năng đổi mới và cải tiến sản phẩm dịch vụ trong 
tương lai…

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

Giải thưởng này đã thuộc về Vietcombank năm thứ 
2 liên tiếp. Giải thưởng nhằm vinh danh các ngân hàng 
tiêu biểu tại mỗi quốc gia. Vietcombank hiện là ngân 
hàng được đánh giá có chất lượng tài sản tốt nhất, khả 
năng sinh lời cao nhất trong nhóm các ngân hàng trên 
thị trường Việt Nam.

Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 
2018 - Tạp chí Finance Asia

Đại diện Vietcombank, ông Nghiêm Phú Quốc – Phó Giám đốc 
Công ty Vinafico Hồng Kông nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất 

Việt Nam” năm 2018 của Tạp chí Finance Asia

Các Giải thưởng do Tổ chức thẻ 
quốc tế JCB trao tặng

Với những đóng góp tiên phong và quan trọng 
vào hoạt động phát triển dịch vụ thẻ tại Việt Nam,   
Vietcombank được vinh danh ở các giải: Đối tác dẫn 
đầu về doanh số thanh toán thẻ JCB, Đối tác dẫn 
đầu về doanh số chi tiêu thẻ JCB. Vietcombank cũng 
vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhật Bản – giải 
thưởng vinh danh đối tác có đóng góp tiêu biểu cho 
tăng trưởng doanh số chi tiêu tại Nhật.  

Ông Imada – Chủ 
tịch Tổ chức thẻ quốc 
tế JCB (thứ 2 từ phải 
sang) trao tặng giải 
thưởng Đối tác dẫn 
đầu về doanh số thanh 
toán thẻ JCB cho đại 
diện Vietcombank - 
Ông Thomas William 
Tobin, Giám đốc Khối 
bán lẻ (ngoài cùng 
bên phải)

Trong Lễ vinh danh 40 thương hiệu công ty giá trị 
nhất Việt Nam do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn, 
Vietcombank vinh dự được bình chọn là Thương hiệu 

Ngân hàng có giá trị 
nhất năm thứ 2 liên 
tiếp. Vietcombank tiếp 
tục nằm trong danh 
sách Global 2000 năm 
2018 của Forbes, vị trí 
1.294, dẫn đầu trong 3 
ngân hàng Việt Nam.

Thương hiệu ngân hàng có giá trị nhất 
tại Việt Nam - Tạp chí Forbes Việt Nam

TIÊU ĐIỂM
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Với tỷ lệ điện đạt chuẩn xử lý tự động cao (98%) và tỷ 
lệ phát sinh tra soát thấp. Vietcombank đã được Bank 
of New York Mellon – một trong các ngân hàng cung 
cấp dịch vụ thanh toán bù trừ đồng đô-la Mỹ lớn nhất 

thế giới – ghi nhận và trao giải thưởng này trong nhiều năm 
liên tiếp.

1 trong 4 nơi làm việc tốt nhất 
Việt Nam – Công ty Anphabe & 
Công ty Intage Việt Nam

Chất lượng thanh toán

Chất lượng thanh toán xuất sắc cho năm 
2018 – Wells Fargo Bank  

Ngân hàng Wells Fargo Bank, N.A. - một trong các ngân 
hàng thương mại đứng đầu nước Mỹ xét về Tổng tích 
sản - đã trao tặng Vietcombank Giải thưởng Chất 
lượng Thanh toán Xuất sắc cho năm 2017-2018 với tỷ 

lệ điện đạt chuẩn xử lý tự động cao, tỷ lệ phát sinh tra soát 
thấp. Tại hạng mục này, Vietcombank đã được Wells Fargo 
Bank, N.A. ghi nhận và trao giải trong nhiều năm liên tiếp.

 Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa - Trưởng Trung tâm Thanh toán Trụ sở chính Vietcombank nhận 
Giải thưởng từ ông Charles Kohler – Phó Giám đốc Toàn cầu phụ trách Khối Dịch vụ Thanh 

toán của Wells Fargo Bank, N.A

Chất lượng Thanh toán Quốc tế Xuất sắc 
cho năm 2017- Bank of New York Mellon

Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế là 
ngân hàng hấp dẫn nhất khi được bình chọn là 
1 trong 4 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, thứ 
hạng của Vietcombank tiếp tục được cải thiện 
tăng thêm 2 bậc so với năm 2016 và là ngân 
hàng duy nhất lọt Top 10 bảng xếp hạng này.  

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đã đề ra các định hướng, mục 
tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộ, 
có trọng tâm các giải pháp thực hiện nhiệm 

vụ chính trị năm 2018. Công tác xây dựng đảng đã 
hướng tới đổi mới về phương thức lãnh đạo, phù 
hợp với hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân 
chủ và phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn 
thể, quần chúng trong việc chung tay xây dựng và 
phát triển Vietcombank. 

Nhờ có sự quyết liệt của Đảng ủy, Ban Lãnh 
đạo trong chỉ đạo điều hành, cùng sự chung tay, 
nỗ lực của toàn hệ thống, kết thúc năm 2018, 
Vietcombank tiếp tục ghi nhận những thành công 
vượt bậc, các chỉ tiêu trọng yếu đều đạt và vượt 
kế hoạch: so với năm 2017, huy động vốn tăng 
13,7%; dư nợ tín dụng tăng 14,9%, cơ cấu tín dụng 
tiếp tục dịch chuyển an toàn, hiệu quả; tỷ lệ nợ 
xấu thấp; lợi nhuận hợp nhất đạt 18.356 tỷ đồng, 
tăng 62%, tiếp tục dẫn đầu hệ thống về quy mô lợi 
nhuận... 

Về công tác xây dựng đảng, Đảng ủy 
Vietcombank luôn làm tốt công tác học tập, quán 
triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị 
quyết, kết luận của Trung ương, ĐUK và Đảng 
ủy Vietcombank tới toàn thể cán bộ, đảng viên 
và người lao động, qua đó xác định được những 

Đảng bộ Vietcombank: 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Bài: Hoàng Thái Hùng

nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể với quyết tâm chính 
trị cao nhất, coi đây là kim chỉ nam, bảo đảm 
cho mọi thắng lợi trong hoạt động. Trong năm 
2018, Đảng ủy Vietcombank thành lập mới 05 
Chi bộ cơ sở; nâng cấp 02 Chi bộ cơ sở lên Đảng 
bộ cơ sở; tiếp nhận Đảng bộ Vietcombank Huế, 
Vietcombank Quảng Nam về trực thuộc, nâng 
tổng số Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc lên 59 
tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 14 Đảng bộ và 
45 chi bộ cơ sở với 2.636 đảng viên. Năm 2018, 
Đảng bộ Vietcombank kết nạp 188 đảng viên 
mới, đạt 125.3% kế hoạch, nâng tổng số đảng 
viên được kết nạp mới từ đầu nhiệm kỳ là 603 
đảng viên, đạt 120,6% kế hoạch toàn khóa... 

Bước sang năm 2019, năm bản lề của 
kế hoạch 5 năm 2015-2020, Đảng ủy, Ban 
Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV toàn hệ thống 
Vietcombank, với quyết tâm chính trị cao nhất, 
tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không 
ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ 
động, sáng tạo trong quản trị điều hành, bám 
sát phương châm: Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền 
vững và đổi mới quan điểm chỉ đạo điều hành: 
Kỷ cương – Hành động – Trách nhiệm, nỗ lực 
trên tất cả các mảng hoạt động để thực hiện 
thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
kinh doanh năm 2019, và làm tốt công tác tổ 
chức và xây dựng đảng Đảng.

TIÊU ĐIỂM

Với những đóng góp tiên phong và quan trọng 
vào hoạt động phát triển dịch vụ thẻ tại Việt Nam, 
Vietcombank đã nhận được những giải thưởng 
danh giá: Giải thưởng Ngân hàng có doanh số sử 
dụng thẻ cao nhất năm 2018; Giải thưởng Ngân 
hàng có doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế cao 
nhất; Giải thưởng Ngân hàng có tỷ lệ sử dụng thẻ 
ghi nợ quốc tế cao nhất; Giải thưởng Ngân hàng có 
doanh số thanh toán thẻ cao nhất.

Các giải thưởng do tổ chức thẻ 
quốc tế Visa trao tặng  

Vietcombank nhận giải thưởng Ngân hàng có doanh số thanh 
toán thẻ cao nhất
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SỰ KIỆN NỔI BẬT

BAN LÃNH ĐẠO VIETCOMBANK
THAM GIA ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA Đ/C TRƯƠNG HÒA BÌNH - ỦY 
VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC chính phủ
Thăm cán bộ chiến sỹ Trung tâm Huấn luyện 
bộ đội biên phòng tại tỉnh Vĩnh Phúc 

Sáng ngày 30/12/2018, đ/c Trương Hòa 
Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 
tướng thường trực Chính phủ cùng đoàn 
công tác đã đến thăm cán bộ chiến sỹ 

Trung tâm Huấn luyện Bộ đội biên phòng tại xã 
Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
và tham dự Lễ Khánh thành Nhà luyện tập thể 
lực Trung tâm Huấn luyện Bộ đội biên phòng. 
Cùng tham gia đoàn công tác có đ/c Trung 
tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên BCH T.Ư 
Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ 
đội biên phòng; đ/c Nguyễn Văn Trì - Phó Bí 
thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; đại 
diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 
lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cùng 
lãnh đạo huyện Tam Dương, xã Đồng Tĩnh. Về 

phía Vietcombank có đ/c Nghiêm Xuân Thành - 
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Đào Minh Tuấn - Phó 
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; đ/c Trần 
Văn Cúc - Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc.

Đ/c Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo đ/c Phó 
Thủ tướng thường trực Chính phủ: kinh tế tỉnh 
Vĩnh Phúc thời gian qua liên tục duy trì tốc độ 
tăng trưởng cao và có nhiều khởi sắc. Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đang ra sức 
thực hiện chương trình xây dựng nông thôn 
mới. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng 
cao, văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, quốc 
phòng được củng cố tăng cường; an ninh chính 
trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được 

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (đứng giữa) cùng các đại biểu cắt băng 
khánh thành Nhà luyện tập thể lực Trung tâm Huấn luyện Bộ đội biên phòng

Ban Lãnh đạo Vietcombank và Đoàn công tác cấp cao của NHTW Lào chụp ảnh kỷ niệm

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao 
số tiền 300 triệu đồng của Vietcombank tặng Trung tâm Huấn luyện 

Bộ đội Biên phòng

Đ/c Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn Vietcombank (bên trái) trao số tiền 200 triệu đồng của 
Vietcombank tặng Quỹ khuyến học huyện Tam Dương, tỉnh 

Vĩnh Phúc

đảm bảo, hệ thống chính trị ngày càng vững 
mạnh.

Tiền thân là Trường cán bộ An ninh miền 
Nam - E1171 được Trung ương thành lập 
năm 1971, qua một số lần thay đổi, từ năm 
1989, Trường được bàn giao cho Bộ Tư lệnh 
Bộ đội biên phòng với tên gọi là Trung tâm 
Huấn luyện Bộ đội biên phòng, có nhiệm vụ 
huấn luyện chiến sỹ mới, tổ chức Hội thi, Hội 
thao, tập huấn, huấn luyện của Bộ Tư lệnh. 
Trong suốt những năm qua, trung tâm đã 
luôn chủ động phối hợp và quan hệ chặt chẽ 
với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong 
tỉnh, được Đảng, chính quyền và nhân dân 
tin yêu, quí mến.

Với mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất, 
phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho cán 
bộ chiến sĩ, được sự nhất trí của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng công trình 
Nhà luyện tập thể lực Trung tâm huấn luyện 
Bộ đội Biên phòng. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc 
bày tỏ mong muốn công trình sẽ góp phần 
quan trọng trong phục vụ hoạt động rèn 
luyện thể lực của cán bộ chiến sỹ, giúp hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, góp phần để các chiến sỹ 
biên phòng chắc tay súng bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc, góp phần xây dựng Vĩnh Phúc giàu 
đẹp.

Nhân dịp này, Vietcombank đã trao tặng 
Trung tâm Huấn luyện Bộ đội biên phòng số 
tiền 300 triệu đồng và trao tặng Quỹ khuyến 
học huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc số 
tiền 200 triệu đồng.

Tiếp đón Thống đốc Sonexay Sitphaxay cùng đoàn công tác 
tại Trụ sở chính Vietcombank có Chủ tịch HĐQT Nghiêm 
Xuân Thành cùng toàn bộ các thành viên HĐQT Ngân hàng 
100% vốn của Vietcombank tại Lào (Vietcombank Lào) 

cùng đại diện lãnh đạo một số phòng ban tại Trụ sở chính. Cùng 
tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế - 
NHNN Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân 
Thành đã báo cáo với Thống đốc NHTW Lào về các thành tựu nổi 
bật của Vietcombank trong năm 2018, giới thiệu về hoạt động 
của Vietcombank Lào và một số đề xuất để Vietcombank Lào 
có thể đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển của ngành 
tài chính - ngân hàng Lào nói riêng cũng như kinh tế, xã hội đất 
nước Lào nói chung. Thống đốc NHTW Lào Sonexay Sitphaxay 
thay mặt đoàn công tác chúc mừng Vietcombank đã có một năm 
hoạt động với kết quả kinh doanh xuất sắc toàn diện, khẳng 
định vị thế là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, hoan nghênh 
Vietcombank đã triển khai rất nhanh chóng hoạt động kinh 
doanh tại Lào và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất 
để Vietcombank Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tốt nhất vào 
thành tích chung của Vietcombank cũng như cho sự phát triển 
kinh tế xã hội của Lào.

ĐOÀN CÔNG TÁC CẤP CAO NGÂN HÀNG 
TRUNG ƯƠNG LÀO THĂM & LÀM VIỆC 
VỚI VIETCOMBANK
NGÀY 08/01/2019, ĐOÀN CÔNG TÁC CẤP CAO CỦA 
NGÂN HÀNG CHDCND LÀO (TỨC NHTW LÀO) DO THỐNG 
ĐỐC SONEXAY SITPHAXAY DẪN ĐẦU ĐÃ TỚI THĂM VÀ 
LÀM VIỆC VỚI VIETCOMBANK. CHƯƠNG TRÌNH NÀY 
NẰM TRONG KHUÔN KHỔ CHUYẾN CÔNG TÁC TẠI VIỆT 
NAM CỦA ĐOÀN THỐNG ĐỐC NHTW LÀO VỚI NHNN 
VIỆT NAM TỪ NGÀY 07 ĐẾN 10/01/2019.
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Thông qua việc ký kết Thỏa thuận hợp tác 
chiến lược toàn diện, hai bên thống nhất 
tinh thần hợp tác trên cơ sở đảm bảo công 
khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả. 

Theo đó, Vietcombank sẽ cung cấp các gói giải 
pháp tài chính toàn diện, từ các dịch vụ ngân 
hàng bán buôn bao gồm tài trợ các dự án, tài 
trợ vốn lưu động, thanh toán quốc tế, quản 
lý dòng tiền… cho đến các dịch vụ cho vay tài 
chính cá nhân với chi phí hợp lý và chất lượng 
dịch vụ cao nhất.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nghiêm Xuân 
Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: 
“Trải qua quá trình 55 năm phát triển, đến nay, 
Vietcombank đã khẳng định vị thế ngân hàng 
hàng đầu tại Việt Nam. Sau quá trình tìm hiểu 
lẫn nhau, hôm nay, Vietcombank và VNR ký kết 
Thỏa thuận hợp tác toàn diện, đây là thỏa thuận 

Vietcombank
ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược 
toàn diện với Tổng Công ty Đường sắt 
Việt Nam

hợp tác rất quan trọng với cả 2 bên. Với lễ ký 
kết này, Vietcombank hy vọng trong thời gian 
tới sẽ là đối tác toàn diện của VNR trong lĩnh 
vực tài chính ngân hàng, lĩnh vực thanh toán, 
quản lý các giao dịch tập trung, dịch vụ bán lẻ 
và các hợp đồng đầu tư dự án. Vietcombank 
cam kết sẽ cung ứng những dịch vụ trên với 
chất lượng tốt nhất và hy vọng VNR và các công 
ty thành viên sẽ sử dụng trọn vẹn các sản phẩm 
dịch vụ của Vietcombank”.

Trong khuôn khổ Lễ ký kết, Vietcombank 
và VNR cũng thực hiện ký Hợp đồng tín dụng. 
Theo Hợp đồng tín dụng, Vietcombank cam kết 
tài trợ gói tín dụng trung dài hạn trị giá hơn 
260 tỷ đồng để CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn 
(công ty con của VNR) thực hiện đầu tư mới 30 
toa xe chở khách và 50 toa xe chở hàng. Hai bên 
cũng thỏa thuận tăng cường hợp tác đối với các 
dịch vụ bán lẻ thông qua Thỏa thuận hợp tác 
chiến lược toàn diện.

Tại Lễ ký kết, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch 
HĐTV VNR chia sẻ tầm nhìn và kế hoạch phát 
triển của VNR trong các giai đoạn tới đồng 
thời đánh giá việc ký kết Thỏa thuận hợp tác 
toàn diện là một bước phát triển quan trọng, 
nâng tầm mối quan hệ vốn có giữa VNR và 
Vietcombank.

Bằng việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn 
diện và Hợp đồng tín dụng, Vietcombank một 
lần nữa khẳng định vị trí đối tác ngân hàng 
chiến lược đối với hoạt động của VNR nói riêng 
đồng thời khẳng định cam kết của một ngân 
hàng lớn đối với sự phát triển của ngành đường 
sắt nói chung.

NGÀY 20/12/2018, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK VÀ TỔNG 
CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (VNR) ĐÃ TỔ CHỨC 
LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN 
DIỆN, ĐÁNH DẤU MỘT BƯỚC PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG 
TRONG QUAN HỆ GIỮA HAI BÊN.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Vietcombank đã được Thống đốc 
NHNN Việt Nam trao quyết định áp 
dụng thông tư 41/2016/TT-NHNN 
v/v quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với 

ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
kể từ ngày 1/1/2019. Theo quyết định này, 
Vietcombank chính thức trở thành ngân 
hàng TMCP Nhà nước đầu tiên tại Việt Nam, 
đủ điều kiện áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo 
chuẩn mực Basel II. Một trong những kết 
quả quan trọng đóng góp vào thành công 
trên là Vietcombank đã hoàn thành xây 
dựng Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng 
đối với khách hàng doanh nghiệp.

Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng 
(Early warning system - EWS) có mục đích 
tự động rà soát toàn bộ các khoản nợ của 
khách hàng và nhận diện các trường hợp 
trong ngắn hạn dự kiến có thể suy giảm chất 
lượng, từ đó giúp Vietcombank có những 
biện pháp kịp thời, hiệu quả quản lý chất 
lượng danh mục tín dụng. 

Vietcombank hoàn thành xây dựng
hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng 
đối với khách hàng doanh nghiệp

Thông qua các mô hình thống kê được xây 
dựng trên cơ sở kỹ thuật tính toán hiện đại, dữ liệu 
lịch sử lưu trữ qua nhiều thời kỳ và tập hợp các 
dấu hiệu rủi ro của khách hàng/khoản tín dụng 
của khách hàng, hệ thống EWS tự động nhận diện 
các khách hàng có dấu hiệu suy giảm chất lượng 
tín dụng và phân luồng về các đơn vị kinh doanh, 
bộ phận chuyên môn tại Trụ sở chính phân tích, rà 
soát trước khi tổng hợp, phân loại khách hàng theo 
các mức độ cảnh báo.

Hệ thống EWS do cán bộ nghiệp vụ và tin học 
Vietcombank tự nghiên cứu, xây dựng, đã được 
triển khai và đưa vào ứng dụng trong thực tế với 
một số tính năng chủ yếu như: Định kỳ tự động 
cung cấp danh sách khách hàng tiềm ẩn rủi ro; Cài 
đặt sẵn các biện pháp ứng xử phù hợp 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 nên giúp ngân hàng tiết 
kiệm được nhiều thời gian, chi phí và quan trọng 
nhất là làm chủ được công nghệ.

Để tối đa hóa hiệu quả hệ thống EWS, 
Vietcombank cũng đã xây dựng 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 sự trao đổi, cập nhật 
thường xuyên giữa các bộ phận nghiệp vụ về dấu 
hiệu rủi ro, các thuật toán phù hợp với tình hình 
thực tế biến đổi liên tục và phức tạp. 

VỚI VIỆC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG EWS, VIETCOMBANK 
SẼ TĂNG CƯỜNG SỰ CHỦ ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ VÀ 
KIỂM SOÁT TOÀN DIỆN DANH MỤC TÍN DỤNG, NÂNG 
CAO HƠN NỮA CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG, HIỆN THỰC 
HÓA MỤC TIÊU LÀ NGÂN HÀNG QUẢN TRỊ RỦI RO TỐT 
NHẤT VIỆT NAM.Đại diện Vietcombank, ông Phạm Quang Dũng - UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (bên phải) và đại 

diện VNR, ông Đặng Sỹ Mạnh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành ký kết thỏa thuận hợp tác 
chiến lược toàn diện giữa 2 bên

BÀI & ẢNH: BÙI HỒNG HẢI

BÀI: PHÒNG QLRRTD

Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm sau Lễ ký kết giữa 
Vietcombank và VNR
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Về phía lãnh đạo tỉnh, đến tham dự buổi lễ có 
ông Dương Văn Trang - UVTW Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Ngọc 
Thành - Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra còn có 

sự góp mặt của đại diện từ Bộ Công Thương, Tổng 
công ty Điện Lực Việt Nam, lãnh đạo của các tỉnh 
lân cận và các đại biểu là nhà thầu, đối tác của TTC 
và GEC tại dự án.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Krông Pa do GEC, 
thành viên TTC làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 70 
ha tại xã Chư Gu, công suất 49MW với tổng vốn 
đầu tư trên 1.400 tỷ đồng, được khởi công xây 
dựng từ tháng 3/2018. Với gần 7.000 khung lắp và 
hơn 209.000 tấm pin mặt trời (loại 330Wp), công 
trình sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia 103 
triệu kWh/năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho 

khoảng 47.000 hộ dân và giúp 
giảm phát thải khí CO2 khoảng 
29.000 tấn/năm. Nếu nhà máy 
Phong Điền là nhà máy điện 
mặt trời đầu tiên tại Việt Nam 
thì nhà máy Krông Pa là nhà 
máy điện mặt trời lớn nhất Việt 
Nam đến thời điểm hiện nay do 
GEC làm chủ đầu tư.

Đặc biệt hơn, thông qua 
các chi nhánh trên địa bàn Tây 
Nguyên và Nam Trung Bộ với 
đầu mối là Vietcombank chi 
nhánh Gia Lai, Vietcombank là 
ngân hàng duy nhất tài trợ vốn 
đầu tư cho dự án. Đây là kết quả 
nổi bật, điển hình của sự hợp 
tác giữa TTC và Vietcombank 
mà cầu nối là hội nghị xúc tiến 
đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016 
trước sự chứng kiến của Thủ 
tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT chúc 
mừng thành công của tập đoàn TTC và GEC tại 
dự án, ghi nhận sự hợp tác hiệu quả giữa TTC 
và Vietcombank trong thời gian qua là một 
trong những nhân tố góp phần vào thành công 
chung của hệ thống Vietcombank. Đồng thời, 
Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành khẳng định 
sẽ thắt chặt hơn nữa mối gắn kết giữa TTC và 
Vietcombank thông qua việc hỗ trợ TTC tại 
các dự án năng lượng sạch trong thời tới, qua 
đó tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trên thị 
trường của Vietcombank và là ngân hàng tiên 
phong trong đầu tư vào lĩnh vực năng lượng 
sạch, tô đậm thêm hình ảnh Vietcombank - 
ngân hàng Xanh - luôn hướng đến cộng đồng và 
vì cộng đồng.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành 
phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Hội nghị này là 
chỉ dấu cho thấy nhiều khả năng năm 2019 
và thời gian tiếp theo, An Giang sẽ tiếp tục 

có những bứt phá quan trọng, đưa tỉnh trở thành 
một trong những địa phương thành công sau Nghị 
quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền 
vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi 
khí hậu. An Giang không những là vựa cá, vựa lúa, 
nguồn xuất khẩu nông thủy sản chiến lược, không 
những là chỉ dẫn địa lý cho các thương hiệu lúa 
gạo, cá da trơn toàn cầu… mà tỉnh cần tích cực thu 
hút những doanh nghiệp tầm cỡ và từ đây phát 
triển những thương hiệu toàn cầu về nông sản Việt 
Nam, gắn với các yếu tố đặc thù, độc đáo của địa 
phương. 

Thủ tướng mong muốn có nhiều nhà đầu 
tư, doanh nghiệp đến An Giang đầu tư, tạo ra 
nhiều của cải cho xã hội, trong đó có phần lợi 
nhuận của doanh nghiệp, công ăn việc làm, thu 
nhập của người dân và tạo nguồn thu ngân sách 
cho chính quyền. Đây không phải là câu chuyện 
của Nhà nước và doanh nghiệp mà đây thực 
sự là sự chung tay của tất cả các bên liên quan. 
Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp nói đi đôi 
với làm, quyết tâm làm ăn bền vững, thực hiện 
tốt tam giác phát triển “kinh tế, xã hội và môi 
trường”; khẳng định, Chính phủ sẽ giữ ổn định 
kinh tế vĩ mô, tạo môi trường đầu tư thuận lợi 
cho các nhà đầu tư.

Tại Hội nghị “An Giang - Kết nối cơ hội, hợp 
tác thành công”, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy 
viên HĐQT Vietcombank đã trao thỏa thuận tín 
dụng cho Dự án Bệnh viện Đa khoa Phố Duyên. 
Đồng hành cùng tỉnh An Giang, Vietcombank 
trong hơn 25 năm qua với sự hiện diện của 
Vietcombank An Giang đã đầu tư nhiều dự án, 
cung cấp các dịch vụ ngân hàng tài chính tiện 
ích nhất phù hợp với các thông lệ quốc tế tới 
các khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
tại tỉnh, góp phần xây dựng nền kinh tế xã hội 
tỉnh. 

Ngoài nhiệm vụ kinh doanh trong lĩnh vực 
ngân hàng tài chính, Vietcombank còn đóng 
góp cho công tác ASXH của tỉnh An Giang. 
Tại Hội nghị, đ/c Bùi Trần Mâng - Giám đốc 
Vietcombank An Giang đã đón nhận biểu trưng 
ghi nhận các đóng góp của Vietcombank cho 
công tác ASXH tỉnh.

Vietcombank
đầu tư cho các doanh 
nghiệp tại An Giang

BÀI & ẢNH: LÊ HỒNG QUANG

NGÀY 15/12/2018, TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH 
AN GIANG ĐÃ DIỄN RA HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH 
AN GIANG VỚI CHỦ ĐỀ “AN GIANG - KẾT NỐI CƠ HỘI, 
HỢP TÁC THÀNH CÔNG” VỚI SỰ THAM DỰ CỦA ĐẠI 
DIỆN LÃNH ĐẠO CHÍNH PHỦ, LÃNH ĐẠO CÁC BỘ, NGÀNH 
T.Ư, ĐỊA PHƯƠNG; CÁC CHUYÊN GIA, TỔ CHỨC QUỐC 
TẾ; HƠN 500 NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP TRONG VÀ 
NGOÀI NƯỚC. 

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

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT Vietcombank (thứ 3 từ phải sang) 
nhận hoa chúc mừng của đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN (thứ 5 

từ phải sang) và đ/c Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh An Giang (thứ 7 từ phải sang) tặng hoa cảm ơn các ngân hàng và các 

doanh nghiệp 

SỰ KIỆN NỔI BẬT
NHỊP SỐNG

NGÀY 01/12/2018, ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA VIETCOMBANK DO ÔNG 
NGHIÊM XUÂN THÀNH - UVBCH ĐẢNG BỘ KHỐI DNTW, CHỦ TỊCH HĐQT 
DẪN ĐẦU ĐÃ THAM DỰ LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI 
KRÔNG PA DO TẬP ĐOÀN THÀNH THÀNH CÔNG (TTC) VÀ CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐIỆN GIA LAI (GEC) TỔ CHỨC TẠI XÃ CHƯ GU, HUYỆN KRÔNG PA, 
TỈNH GIA LAI. VIETCOMBANK LÀ NGÂN HÀNG DUY NHẤT TÀI TRỢ VỐN 
ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN. 

Các đại biểu, khách mời thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (thứ 5 từ trái sang) 

BÀI & ẢNH: HOÀNG THỊ CẨM TÚ

Hợp tác phát triển
lĩnh vực năng lượng 
sạch vì cộng đồng
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Vietcombank có ông Phạm Quang 
Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy 
viên HĐQT, Tổng Giám đốc; ông 
Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng 
Giám đốc, Tổng biên tập Bản tin 
Vietcombank; các ông, bà Trưởng 
Ban kiểm soát; Kế toán trưởng, 
thường trực Đảng ủy; các ông/bà 
nguyên là Lãnh đạo cấp cao của 
Vietcombank, nguyên Tổng biên 
tập Bản tin Vietcombank các thời 
kỳ; đại diện các phòng/ban/trung 
tâm tại TSC, đại diện Ban giám đốc 
các chi nhánh/công ty trực thuộc, 
các cộng tác viên tiêu biểu trong 
hệ thống Vietcombank.

Luôn tuân thủ tôn chỉ, mục 
đích

Thay mặt Ban Lãnh đạo, TS. 
Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng 
Giám đốc, Tổng Biên tập Bản tin 
Vietcombank chia sẻ: “Hôm nay, 
chúng ta có mặt tại đây để cùng 
nhớ lại và cùng viết tiếp những 
ước mơ mà các thế hệ Tổng biên 
tập, Ban Biên tập và các phóng 
viên, cộng tác viên đã viết trong 
suốt 25 năm qua. Kể từ tháng 
9/1993, Bản tin Vietcombank số đầu tiên với tên 
gọi Thông tin Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 
(NHNT) đã ra đời trong hoàn cảnh không tòa soạn, 

không phóng viên nhưng đã được toàn thể Ban 
Lãnh đạo và CBNV toàn hệ thống Vietcombank 
chào đón”.

Cũng theo ông Phạm Mạnh Thắng, 
ngay từ khi xuất bản số đầu tiên, Thông tin 
Vietcombank đã khẳng định đúng tôn chỉ mục 
đích của một tờ tin nội bộ, chuyển tải những 
thông tin mới nhất về chủ trương, chính sách 
của Nhà nước, NHNN và tình hình kinh tế tiền 
tệ trên thế giới. Những thông điệp, chỉ đạo điều 
hành của Ban Lãnh đạo, phản ánh các sự kiện, 
trao đổi nghiệp vụ, giới thiệu các sản phẩm 
dịch vụ của Vietcombank. Bên cạnh đó là các 
hoạt động ASXH và đoàn thể, từ đó toát lên văn 
hóa đặc trưng của Vietcombank, con người 
Vietcombank. Tôn chỉ, mục đích này của Thông 
tin Vietcombank đã được duy trì và phát triển 
suốt 25 năm qua. 

Đến nay, Vietcombank đã phát triển thêm 
các sản phẩm văn hóa mang tính hiện đại và 
nghệ thuật như: Đặc san Người Dẫn Đầu, Bản 
tin hình trên online, Truyền hình trực tiếp, Tin 

Kỷ niệm 25 năm phát hành 
Bản tit  n Vietcombank 

“Viết lên niềm tin”
BÀI & ẢNH: LÊ HỒNG QUANG

TRẢI QUA 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, BẢN TIN 
VIETCOMBANK NAY LÀ BẢN TIN CHUNG NIỀM TIN, ĐÃ 
KHÔNG NGỪNG LỚN MẠNH, TRỞ THÀNH MỘT ẤN PHẨM 
QUAN TRỌNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 
VỚI HƠN 250 CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN, HƠN 1 
TRIỆU BẢN IN ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HÀNH PHỤC VỤ HƠN 16 
TRIỆU ĐỘC GIẢ.

Tối ngày 07/12/2018, tại Hòa Bình, 
Vietcombank đã long trọng tổ chức 
Lễ kỷ niệm 25 năm phát hành Bản tin 
Vietcombank với chủ đề “Viết lên niềm 

tin”. 
Tới dự buổi lễ, về phía khách mời có ông 

Vũ Đình Thường - Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất 
bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; các ông, bà 
Tổng biên tập Tạp chí Ngân hàng, Thời báo 
Ngân hàng; Tạp chí Thị trường tài chính tiền 
tệ cùng một số nhà báo, phóng viên đại diện 
cho các cơ quan báo chí truyền thông. Về phía 

Ông Vũ Đình Thường – Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương (bên phải); ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc 
Vietcombank (giữa) và ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc thực hiện nghi thức chúc mừng tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm Bản tin Vietcombank

Thừa ủy quyền của Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy 
viên HĐQT, Tổng Giám đốc (thứ 6 từ phải sang) và ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc 

(thứ 6 từ trái sang) tặng Giấy khen và hoa cho 11 tập thể tiêu biểu đã tích cực đóng góp cho công 
tác truyền thông Vietcombank

NHỊP SỐNG

Bên cạnh đó là các hoạt động ASXH 
và đoàn thể, từ đó toát lên văn hóa 
đặc trưng của Vietcombank, con 
người Vietcombank. Tôn chỉ, mục 
đích này của Thông tin Vietcombank 
đã được duy trì và phát triển suốt 25 
năm qua. 

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc, Tổng biên tập Bản tin 
Vietcombank phát biểu khai mạc
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tức trên Website phong phú và cập nhật, là 
nguồn cho nhiều tờ báo lớn khai thác thông tin 
về hoạt động của Vietcombank. 

“Nhân dịp kỷ niệm 25 năm xuất bản số 
đầu tiên Thông tin Vietcombank, nay là Bản 
tin Chung NIỀM TIN, Ban biên tập Bản tin 
Vietcombank xin bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới 
Ban Lãnh đạo Vietcombank, tới các đồng chí 
Tổng biên tập các thời kỳ, tới đội ngũ biên tập 
viên, phóng viên, các cộng tác viên thân thiết 
và đặc biệt là các quý bạn đọc trong và ngoài 
ngành đã ủng hộ Bản tin Vietcombank. Chúng ta 
cùng Chung NIỀM TIN, chắc tay bút để viết tiếp 
ước mơ của những người cầm bút” - ông Phạm 
Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Tâm huyết của người trong cuộc
Thực hiện chỉ thị 101/NH-CT ngày 

20/11/1990 của Thống đốc NHNN Việt Nam 
về công tác Báo chí ngành trong sự nghiệp đổi 
mới công tác ngân hàng, năm 1993, Thông tin 
NHNT Việt Nam ra mắt bạn đọc số đầu tiên. Ấn 

phẩm truyền tải đến với bạn đọc về chủ trương, 
chính sách tiền tệ, tín dụng và ngân hàng có liên 
quan đến hoạt động của NHNT; các chủ trương, 
chính sách đổi mới toàn diện của NHNT; các kết 
quả hoạt động kinh tế có liên quan, các thông 
tin mới về các hoạt động ngân hàng và hoạt 
động kinh tế có liên quan, các thông tin mới về 
các hoạt động ngân hàng trên thế giới và quan 
hệ quốc tế của NHNT Việt Nam; khuyến khích 
gương người tốt, việc tốt và khắc phục tồn tại 
vướng mắc trong các mặt hoạt động ngân hàng. 

Bên cạnh đó, Thông tin còn là diễn đàn trao 
đổi nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng, là địa 
chỉ đáng tin cậy của bạn hàng trong việc biểu 
dương, khích lệ và đóng góp xây dựng cho 
NHNT Việt Nam ngày càng đổi mới và trưởng 
thành, luôn luôn đáp ứng yêu cầu phục vụ nền 
kinh tế nước nhà. Thông tin Vietcombank ra đời 
với ý tưởng, tâm huyết của toàn bộ Ban Lãnh 
đạo và Ban biên tập Vietcombank, xuất bản các 
bản tin chuyên ngành tài chính ngân hàng, phục 
vụ các cán bộ công nhân viên trong hệ thống 
ngân hàng Vietcombank. 

25 năm một tình yêu trọn vẹn
Tri ân các thế hệ lãnh đạo đã gắn bó, đóng 

góp, ủng hộ cho sự phát triển của công tác 
truyền thông và Bản tin Vietcombank, tại buổi 
Lễ, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã trao biểu 
trưng và tặng những bó hoa tươi thắm tri ân 
các ông/bà nguyên thành viên Ban Lãnh đạo 
Vietcombank là cộng tác viên đã có nhiều gắn 
bó với Bản tin Vietcombank; các ông/bà nguyên 
là Tổng biên tập/chịu trách nhiệm xuất bản Bản 
tin Vietcombank các thời kỳ.

Thay mặt các ông/bà nguyên Lãnh đạo cấp 
cao đón nhận tình cảm tri ân của Ban Lãnh đạo 
và Ban biên tập Bản tin Vietcombank, ông Lê 
Đắc Cù - nguyên Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
chia sẻ: “Tôi rất xúc động và vui mừng với sự 
trưởng thành của Bản tin Vietcombank trước 
đây và nay là Bản tin Chung NIỀM TIN. Tôi tâm 
đắc nhất là trong suốt 25 năm qua, chúng ta đã 
quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ của công 
tác thông tin tuyên truyền, biết phát huy vai trò, 
sức mạnh của công cụ truyền thông vào thực 
tiễn hoạt động kinh doanh của Vietcombank để 
có những bước tiến ngoạn mục như hiện nay. 
Là một độc giả của ấn phẩm, tôi rất vui mỗi lần 
đọc, nghe những thông tin tốt về kết quả hoạt 

động kinh doanh, sản phẩm dịch vụ mới, những 
đóng góp vào công tác xã hội, tham gia xóa đói 
giảm nghèo của Vietcombank ở khắp mọi nơi”.

Ghi nhận, biểu dương những cố gắng của 
các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho 
công tác truyền thông và Bản tin Vietcombank 
thời gian qua, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã 
ký quyết định tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 
20 cá nhân trong hệ thống Vietcombank.

Ghi dấu thời điểm lịch sử 25 năm Bản tin 
Vietcombank, ông Vũ Đình Thường - Vụ trưởng 
Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung 
ương cùng ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư 
Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc và ông 
Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc đã thực 
hiện nghi thức khai mở biểu tượng chúc mừng 
kỷ niệm 25 năm Bản tin Vietcombank.

Đại diện cho thế hệ trẻ và thay mặt các 
cá nhân được biểu dương, ông Đào Nguyễn 
Tấn Phát - Chuyên viên phòng Tổng hợp 
Vietcombank Hồ Chí Minh phát biểu: “Bản tin 
Vietcombank đã có 25 năm hình thành với biết 
bao thế hệ tiền bối tạo dựng, hoàn thiện và phát 
triển ngày càng hay hơn, đẹp hơn, hiện đại và 
hấp dẫn hơn, là kênh thông tin thân thuộc của 
CBNV trong hệ thống. Được đóng góp một phần 
nhỏ vào ấn phẩm, đó là niềm vinh dự của cá 
nhân tôi cũng như của các đoàn viên thanh niên 
hôm nay với niềm tin chắc chắn rằng các thế 
hệ CBNV trẻ sẽ luôn tiếp nối, xây dựng và phát 
triển hơn nữa ấn phẩm Chung NIỀM TIN bằng 

Trong suốt 25 năm qua, Bản tin đã 
không ngừng phát triển với những 
cải tiến ngày càng phù hợp hơn với 
xu hướng báo chí hiện đại, xứng 
đáng là một kênh truyền thông hiệu 
quả của Vietcombank. 

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc (thứ 6 từ trái sang) và bà Trương Lệ Hiền (thứ 6 từ 
phải sang) tặng Giấy khen và hoa cho 10 cá nhân tiêu biểu đã tích cực đóng góp cho công tác 

truyền thông Vietcombank

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên trái) và 
ông Lê Hoàng Tùng (ngoài cùng bên phải) tặng Giấy khen và hoa cho 
10 cá nhân tiêu biểu đã tích cực đóng góp cho công tác truyền thông 

Vietcombank

NHỊP SỐNG

sự thấm nhuần văn hoá Vietcombank, bằng tất 
cả năng lượng, năng khiếu và tình yêu dành cho 
Vietcombank”. 

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Bản 
tin Vietcombank nay là Bản tin Chung NIỀM 
TIN, đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một 
ấn phẩm quan trọng của hệ thống ngân hàng 
Việt Nam với hơn 250 cộng tác viên thường 
xuyên, hơn 1 triệu bản in đã được phát hành 
phục vụ hơn 16 triệu độc giả.

Trong suốt 25 năm qua, Bản tin đã không 
ngừng phát triển với những cải tiến ngày càng 
phù hợp hơn với xu hướng báo chí hiện đại, 
xứng đáng là một kênh truyền thông hiệu quả 
của Vietcombank. Từ Thông tin NHNT, nay là 
Bản tin Chung NIỀM TIN đã phát triển thêm 
Bản tin hình, Website, Fanpage, Đặc san Người 
Dẫn Đầu, tất cả đều gắn bó cùng lịch sử hình 
thành và phát triển Vietcombank, xứng đáng 
với niềm tin của Thống đốc NHNN và Ban Lãnh 
đạo Vietcombank.

Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc (đứng giữa) và ông 
Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên phải) tặng hoa, trao biểu trưng tri ân tới 

các ông/bà nguyên lãnh đạo cấp cao Vietcombank, nguyên Tổng biên tập Bản tin Vietcombank 
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Tới dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh 
ủy, NHNN tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Huyện 
ủy, UBND huyện Yên Mô, lãnh đạo xã 
Khánh Thượng và đông đảo bà con nhân 

dân, các thầy cô giáo, các cháu học sinh. Về 
phía Vietcombank, có đại diện Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, lãnh đạo chi nhánh Ninh Bình cùng 
đại diện một số Phòng, Ban Trụ sở chính và tập thể 
CBNV Vietcombank Ninh Bình. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch HĐQT Nghiêm 
Xuân Thành bày tỏ: Trong lịch sử 55 năm hình 
thành và phát triển, hằng năm, Vietcombank đều 
dành ra khoản ngân sách lên tới hàng trăm tỷ 
đồng để phục vụ cho các chương trình ASXH, trong 
đó có một phần không nhỏ dành cho ngành Y tế, 
Giáo dục. Tại tỉnh Ninh Bình, mặc dù chi nhánh 
Vietcombank Ninh Bình mới hiện diện trong 7 năm 
qua nhưng Vietcombank đã tham gia vào công tác 
ASXH với số tiền gần 50 tỷ đồng.

Công trình có tổng diện tích sử dụng 1.176 
m2 gồm tòa nhà 02 tầng 06 lớp học và bếp ăn của 
Trường Mầm non xã Khánh Thượng hôm nay thể 
hiện tấm lòng, tình cảm của gần 16.000 CBNV 
Vietcombank đối với nhân dân xã Khánh Thượng 
cũng như với các thầy cô giáo, học sinh của trường 
nói riêng và huyện Yên Mô và tỉnh Ninh Bình nói 
chung. Vietcombank mong muốn, với việc đưa 

KHÁNH THÀNH TRƯỜNG MẦM NON tại Ninh Bình
do Vietcombank tài trợ 4,5 tỷ đồng

CHIỀU NGÀY 13/12/2018, TẠI XÃ KHÁNH THƯỢNG, HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH 
ĐÃ DIỄN RA LỄ KHÁNH THÀNH TÒA NHÀ 02 TẦNG 06 LỚP HỌC VÀ BẾP ĂN CỦA 
TRƯỜNG MẦM NON XÃ KHÁNH THƯỢNG KHU LAM SƠN DO VIETCOMBANK TÀI TRỢ 
4,5 TỶ ĐỒNG KINH PHÍ XÂY DỰNG.

vào sử dụng quần thể công trình này, phong 
trào dạy và học của trường sẽ tiếp tục đạt được 
nhiều kết quả tốt hơn và các cháu xứng đáng 
là con ngoan, trò giỏi, sau này trở thành những 
công dân có ích, đóng góp tích cực cho sự phát 
triển kinh tế của quê hương và đất nước.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Ủy viên BCH 
TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị 
Thanh đã bày tỏ niềm xúc động, tình cảm chân 
thành về nghĩa cử cao đẹp của Vietcombank 
dành cho tỉnh nhà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Ninh Bình cũng mong muốn và giao nhiệm 
vụ cho các thầy cô Trường Mầm non Khánh 
Thượng khu Lam Sơn và lãnh đạo địa phương 
phải hết sức chú trọng gìn giữ và thường xuyên 
tu bổ công trình để không phụ tấm lòng hảo 
tâm và tình cảm mà Ban Lãnh đạo và tập thể 
gần 16.000 CBNV Vietcombank dành tặng.

Cũng trong dịp này, tỉnh Ninh Bình và 
Vietcombank đã trao tặng thầy và trò nhà 
trường 01 Tivi Sony 50” và 03 bộ máy vi tính để 
phục vụ cho công tác dạy và học. Bí thư Tỉnh ủy 
Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành đã trồng cây 
lưu niệm tại nhà trường, thăm hỏi đội ngũ giáo 
viên của trường cũng như cùng đi thăm một số 
lớp học.

 Các đại biểu, khách mời thực hiện nghi thức cắt băng khánh 
thành công trình. Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân 

Thành (thứ 6 từ trái sang) và Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị 
Thanh (thứ 8 từ phải sang)

NHỊP SỐNG

Bài & ảnh: Viết Bách

BÀI & ẢNH: PHAN ĐỨC NAM

Số tiền 3 tỷ đồng đã được ông Nghiêm Xuân Thành 
– UV BCH Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank trực tiếp trao tặng cho 
ngành giáo dục tỉnh Bình Phước để xây dựng 08 

phòng học lầu cho Trường Tiểu học Lộc Tấn A, huyện 
Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Nghiêm Xuân 
Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: Bên cạnh 
thành công trong kinh doanh, Vietcombank luôn là 
doanh nghiệp tiêu biểu tham gia vào công tác ASXH với 
số tiền khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm, tập trung vào các 
lĩnh vực giáo dục, y tế. Tại Bình Phước, trong những năm 
gần đây, Vietcombank đã dành số tiền trên 7 tỷ đồng ủng 
hộ các hoạt động ASXH. Được sự giới thiệu của Đảng ủy 
Khối DNTW, Tỉnh ủy Bình Phước, Vietcombank đã nhận 
được đề xuất hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học Lộc Tấn 
A với giá trị tài trợ 3 tỷ đồng.

Thay mặt Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn 
Văn Lợi - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đã 
bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đối với sự phát triển chung của tỉnh Bình 
Phước và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo địa 
phương sử dụng nguồn tài trợ đúng mục đích, mang lại 
hiệu quả cho sự phát triển ngành giáo dục của tỉnh nhà.

Hạng mục công trình gồm: Xây dựng mới nhà lớp 
học 06 phòng học, nhà cấp III, 02 tầng, tổng diện 
tích sàn xây dựng khoảng 518m2 và các hạng mục 
phụ trợ khác được khởi công từ tháng 7/2018 đến 

nay đã hoàn thành đủ điều kiện nghiệm thu và đưa vào 
sử dụng. Tại buổi lễ, ông Văn Tiến Thành - Phó Giám đốc 
phụ trách điều hành Vietcombank Phú Thọ đã trao tặng 
quỹ khuyến học huyện Mù Cang Chải số tiền 100 triệu 
đồng.      

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Vũ Tiến Đức - 
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện Mù Cang Chải bày 
tỏ lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo, các đơn vị tài trợ; 
cảm ơn những nghĩa cử, tình cảm mà Vietcombank đã 
dành tặng cho sự nghiệp giáo dục, trồng người của địa 
phương. Đây sẽ là công trình có ý nghĩa thiết thực góp 
phần cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo 
dục huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

VIETCOMBANK 
TÀI TRỢ 3 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG 
PHÒNG HỌC TẠI BÌNH PHƯỚC

VIETCOMBANK TÀI TRỢ 3 TỶ ĐỒNG
Xây dựng nhà lớp 
học tại Yên Bái

SÁNG NGÀY 26/11/2018, TẠI HUYỆN MÙ CANG 
CHẢI, TỈNH YÊN BÁI ĐÃ DIỄN RA LỄ KHÁNH 
THÀNH CÔNG TRÌNH NHÀ LỚP HỌC TRƯỜNG 
PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS LAO 
CHẢI. CÔNG TRÌNH CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 3,6 
TỶ ĐỒNG, TRONG ĐÓ VIETCOMBANK TÀI TRỢ 
CHÍNH VỚI SỐ TIỀN 3 TỶ ĐỒNG, VIETCOMBANK 
PHÚ THỌ ĐƯỢC GIAO LÀM ĐẦU MỐI TRIỂN KHAI. 

 Ông Văn Tiến Thành (bên phải)- Phó Giám đốc phụ trách điều hành Vietcombank 
Phú Thọ trao tặng biểu trưng số tiền 3 tỷ đồng do Vietcombank tài trợ.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên  BCH Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) trao biểu trưng tài trợ 3 tỷ đồng cho 

lãnh đạo địa phương trước sự chứng kiến của ông Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (thứ 2 từ trái sang) và ông Nguyễn Văn 

Lợi - Ủy viên BCH  Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội 
tỉnh Bình Phước (ngoài cùng bên phải)
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Tiêu biểu nhất phải kể đến các chương trình như: 
“Chiếc bánh chiếc thương”, trao tặng 120 phần quà 
cho các bệnh nhi nhân dịp Trung thu tại Bệnh viện 
quận Thủ Đức; quyên góp 50 triệu đồng trao tặng 

20 phần quà, 02 máy lọc nước, 500 phần quà cho các em 
học sinh tại hai trường Tiểu học và THCS Tân Bình của 
tỉnh Long An

Đặc biệt, Chi Đoàn đã tham gia tổ chức “Lễ cưới tập 
thể năm 2018”, trao 100 phần quà (là 100 thẻ ATM với 
số dư 500.000/thẻ và hiện vật) cho 100 cặp đôi công 
nhân nghèo tại các công ty trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 
Hoạt động hiến máu tình nguyện cũng được các đoàn 
viên tích cực hưởng ứng với 15 đơn vị máu được hiến.

Gần đây nhất, sau đêm chung kết AFF Cup 2018, 
trên trang facebook, hình ảnh một bạn trai công tác tại 
Phòng Giao dịch Tam Bình của chi nhánh mặc áo xanh 
Vietcombank với dòng chữ “Vì cộng đồng” lặng lẽ nhặt 
rác trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng vài bạn trẻ khác sau 
khi mọi người ra về gần hết đã nhận được nhiều lượt 
thích và lời khen ngợi.

Cần mẫn gieo hạt thiện sẽ nhận được trái lành.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên 
HĐQT đã gửi lời chúc mừng đến Đội tuyển Việt 
Nam và khẳng định, thành tích của đội tuyển có ý 
nghĩa to lớn trong việc quảng bá hình ảnh đẹp về 

Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Vietcombank 
luôn tự hào sẽ tiếp tục được sát cánh, vững bước cùng 
các hoạt động thể dục thể thao nói chung và bóng đá 
Việt Nam nói riêng, luôn ủng hộ, cổ vũ cho các lớp cầu 
thủ không ngừng cố gắng cống hiến, thi đấu hết mình 
vì màu cờ sắc áo quốc gia, mang lại vinh quang cho Tổ 
quốc và quảng bá thành công một hình ảnh đẹp về Việt 
Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt Đội tuyển Việt Nam, ông Lư Đình Tuấn - 
Trợ lý Huấn luyện viên trưởng đã gửi lời cảm ơn Ban 
Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Vietcombank với sự 
quan tâm, động viên kịp thời để các cầu thủ được khích 
lệ mạnh mẽ về tinh thần, thi đấu hết mình, mang về 
thành tích cao nhất, đáp lại sự yêu mến của người hâm 
mộ Việt Nam.

Chi Đoàn Vietcombank Thủ Đức 

Bài & ảnh : ĐỖ THỊ HUỲNH HOA – TRẦN NGỌC HẢI

HƠN MỘT NĂM QUA, CHI ĐOÀN CƠ SỞ 
VIETCOMBANK THỦ ĐỨC ĐÃ ĐƯA HÌNH ẢNH 
CÁC BẠN TRẺ VỚI CHIẾC ÁO MÀU XANH 
VIETCOMBANK VÀ DÒNG CHỮ “VÌ CỘNG ĐỒNG” 
ĐẾN VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, TỪ THIỆN.

Cần mẫn gieo hạt thiện, 
sẽ nhận được trái lành

Tặng quà tại Lễ cưới tập thể cho 100 đôi vợ chồng công nhân nghèo

TRAO 1 TỶ ĐỒNG 
TẶNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM VÔ 
ĐỊCH AFF SUZUKI CUP 2018

SÁNG 21/12/2018, TẠI TRỤ SỞ LIÊN ĐOÀN BÓNG 
ĐÁ VIỆT NAM (VFF), VIETCOMBANK ĐÃ TRAO SỐ 
TIỀN 1 TỶ ĐỒNG THƯỞNG ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ 
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH AFF SUZUKI CUP 2018.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank, ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên HĐQT (đứng 
giữa) trao số tiền 1 tỷ đồng của Vietcombank thưởng Đội tuyển Việt Nam cho đại 

diện Ban huấn luyện và cầu thủ đội tuyển

VIETCOMBANK

BÀI: LÊ HƯNG - ẢNH: TRẦN MỸ TRANG

Bài & Ảnh: Vũ Thị Thanh Dung

Khu C - Dự án đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật Khu 
dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ 
giai đoạn 1 gồm các hạng 

mục đầu tư: Kho bãi container 
(37.849 m2); Nhà kho (39.000 
m2); Trạm dừng nghỉ (20.534 
m2) gồm khu bãi đỗ xe, kho bãi, 
trạm kinh doanh xăng dầu, khu 
văn phòng và dịch vụ tổng hợp… 
có tổng diện tích 13,922 ha, tổng 
vốn đầu tư 474 tỷ VND thuộc Khu 

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 
TRỊ GIÁ 280 TỶ ĐỒNG 

VIETCOMBANK HẢI PHÒNG VÀ ViDIFI DUYÊN HẢI 

CHIỀU 12/12/2018, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK HẢI PHÒNG ĐÃ DIỄN 
RA LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CẤP TÍN DỤNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIỮA 
VIETCOMBANK HẢI PHÒNG VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN (CTCP) ĐẦU TƯ 
VIDIFI DUYÊN HẢI. THEO ĐÓ, VIETCOMBANK HẢI PHÒNG LÀ ĐƠN VỊ TÀI 
TRỢ KHOẢN VỐN VAY 280 TỶ ĐỒNG CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU C - XÂY 
DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DỊCH VỤ CUỐI TUYẾN ĐÌNH VŨ GIAI 
ĐOẠN 1 DO CTCP ĐẦU TƯ VIDIFI DUYÊN HẢI LÀM CHỦ ĐẦU TƯ.

Dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ - 
Dự án đường ô tô cao tốc Hà 
Nội - Hải Phòng với tổng diện 
tích quy hoạch là 80,35 ha. Dự 
án đi vào hoạt động sẽ đóng 
một vai trò hết sức quan trọng 
đối với đường ô tô cao tốc Hà 
Nội - Hải Phòng và hệ thống 
cảng Hải Phòng. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Lê Ngọc Thái - Giám đốc 
Vietcombank Hải Phòng cho 

biết: Là Chi nhánh ngân hàng 
lớn nhất trên địa bàn thành 
phố, Vietcombank Hải Phòng 
hiện đang là tổ chức tín dụng 
tài trợ lớn và hiệu quả nhất 
cho nhiều dự án trọng điểm 
của quốc gia và thành phố 
như Dự án Cảng cửa ngõ 
Quốc tế Lạch Huyện (tài trợ 
203 triệu USD), Dự án Cảng 
Vip Greenport (tài trợ 700 tỷ 
VND), Dự án đầu tư mở rộng 
hệ thống toa tàu 5 sao của 
Tổng Công ty Đường Sắt… Việc 
quyết định tài trợ cho Dự án 
Khu C nằm trong chiến lược 
phát triển Vietcombank Hải 
Phòng với mục tiêu tài trợ các 
dự án theo chuỗi ngành dịch 
vụ logistics, thể hiện sự đóng 
góp tích cực của Vietcombank 
vào quá trình phát triển ngành 
dịch vụ cảng biển, logistics 
tại Hải Phòng. Giám đốc 
Vietcombank Hải Phòng cũng 
khẳng định, Chi nhánh sẽ thực 
hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo 
hợp đồng và cung cấp nhiều 
sản phẩm dịch vụ tài chính 
ngân hàng tiện ích, hiện đại 
nhất, góp phần vào sự thành 
công và phát triển của Công ty. 

Phát biểu đáp từ, ông 
Đào Mạnh Sến - Chủ tịch 
HĐQT, Giám đốc CTCP Đầu 
tư Vidifi Duyên Hải đánh giá 
cao tính chuyên nghiệp của 
Vietcombank và cho biết việc 
cung ứng vốn kịp thời của 
Vietcombank sẽ giúp Công ty 
đẩy nhanh tiến độ xây dựng 
dự án, tạo điều kiện cho Công 
ty thực hiện phát triển kinh 
doanh, mở ra những cơ hội 
hợp tác toàn diện, tốt đẹp và 
bền vững giữa hai bên trong 
thời gian tới. 

Đại diện lãnh đạo Vietcombank Hải Phòng, Vidifi Duyên Hải cùng các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm tại Lễ lý kết.
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Sau một thời gian phát động chung tay ủng hộ các 
em nhỏ của Trường Mầm non, Tiểu học và THCS Lả 
Giôn - xã Mường Giôn - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh 
Sơn La với tên gọi chương trình “Đông Ấm 2018”, 

được sự ủng hộ rất nhiệt tình cả về tinh thần và vật chất 
của toàn thể CBNV Vietcombank Hoàng Mai, chi nhánh 
đã quyên góp được số tiền lên tới 56 triệu đồng và nhiều 
vật phẩm khác như sách vở, truyện và quần áo cũ, tổng 
trị giá 90 triệu đồng cho trẻ em vùng cao. 

Chi đoàn chi nhánh đã phối hợp với chi đoàn 
Vietcombank Nam Hà Nội mua sắm các hạng mục cần 
thiết cho việc học tập và sinh hoạt của các em học sinh 
trường Lả Giôn và đã trực tiếp trao tặng cho thầy và trò 
của nhà trường vào ngày 24-25/11/2018. Ngoài ra, các 
cán bộ 02 chi nhánh còn quyên góp rất nhiều quần áo, 
sách truyện để có thể tạo ra một thư viện giải trí cho các 
em sau mỗi giờ học.

Ngày 08/12/2018, Chi Đoàn Vietcombank Phố Hiến tổ chức 
chương trình thăm, tặng quà cho các em học sinh Trường 
Mầm mon và Trường Tiểu học, THCS xã Công Sơn, huyện 
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Các quà tặng thiết thực (bao gồm 

đồ dùng mùa Đông như thảm, đệm, phích giữ nhiệt…) với tổng 
giá trị 45 triệu đồng. 

Các hoạt động tình nguyện, từ thiện vừa thể hiện tính nhân 
văn, tinh thần tương thân tương ái của Người Vietcombank vừa 
thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên 
Vietcombank nói chung, đoàn viên thanh niên chi nhánh Phố 
Hiến nói riêng. Hy vọng với những đóng góp của Vietcombank 
Phố Hiến, các em nhỏ vùng cao sẽ có mùa Đông ấm áp hơn, yên 
tâm học tập để trở thành những người công dân tốt.

Chương trình
“Đông ấm 2018” 

Bài & Ảnh: Hoàng Mai

Bài & Ảnh: Nguyễn Nga BÀI VÀ ẢNH: NGUYỄN THU BÌNH

TẶNG QUÀ TRẺ EM LẠNG SƠN

CHI ĐOÀN 
VIETCOMBANK PHỐ HIẾN 

Đoàn viên thanh 
niên  Vietcombank 
Phố Hiến trao tặng 
các phần quà cho 
thầy cô và các em 
học sinh

Vừa qua, Vietcombank Móng Cái 
đã tổ chức trao tặng nhà tình 
thương cho hộ gia đình bà Lê Thị 
Hải (xã Vạn Ninh, TP. Móng Cái) 

là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn khi chồng mất sớm, bản thân bị 
bệnh nặng, thường xuyên phải nằm 
viện, đang phải nuôi con nhỏ trong 
căn nhà cũ đã bị xuống cấp nghiêm 
trọng, không an toàn khi sinh hoạt. 

Được sự hỗ trợ kinh phí của 
Vietcombank Móng Cái cùng sự 
chung sức giúp đỡ của cấp ủy chính 
quyền địa phương, sự hỗ trợ của bà 
con trong thôn cũng như cố gắng của 
gia đình, sau gần 2 tháng thi công, căn 
nhà cấp 4 đã được hoàn thiện với tổng 

VIETCOMBANK MÓNG CÁI TRAO TẶNG NHÀ TÌNH THƯƠNG Bài & Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng, 
trong đó Vietcombank Móng Cái hỗ trợ 
50 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi đoàn 
Vietcombank Móng Cái đã tổ chức 
chương trình Chủ nhật tình nguyện, ra 
quân quét vôi cho ngôi nhà với số tiền 
5 triệu đồng.`

Có thể thấy đây là hoạt động có ý 
nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, 
tương thân tương ái “Lá lành đùm lá 
rách” của Vietcombank đã chung tay 
giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn trong xã hội; đồng thời động viên, 
giúp đỡ những hộ nghèo khó khăn có 
được những ngôi nhà mới kiên cố, yên 
tâm lao động, sản xuất phát triển kinh 
tế, có thêm động lực vươn lên thoát 

nghèo bền vững. Qua đó nhằm từng 
bước giảm số hộ nghèo, cùng chung 
tay xây dựng cộng đồng ngày càng 
tốt đẹp hơn, góp phần thực hiện tốt 
chính sách ASXH tại địa phương. 

Ngày 24/11/2018, Liên chi đoàn 6,7,8,9 - Đoàn 
thanh niên Trụ sở chính đã tiến hành buổi lễ trao 
tặng Công trình thanh niên là hạng mục mái tôn 
và khung chống chịu lực của bếp ăn bán trú tại 

Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Tả Van, xã Tả Van, 
huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

Tại buổi lễ, Đoàn thiện nguyện đã trao tặng bảng 
tượng trưng giá trị công trình 70 triệu đồng cho đại diện 
trường Tả Van, và trao tặng các phần quà lưu niệm cho 
đại diện chính quyền địa phương và các thầy cô giáo của 
trường. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, đoàn thực hiện 
nghi thức gắn biển công trình với sự chứng kiến của đại 
diện Đoàn khối DNTW, đại diện chính quyền địa phương.

Ngày 08/12/2018, Liên chi đoàn 1, 2, 4, 10, 11, 12 - Đoàn 
thanh niên Trụ sở chính đã tiến hành buổi lễ trao tặng 
Công trình thanh niên là khu nhà ở cho học sinh tại 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học 

xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Tại buổi lễ, Đoàn 
thiện nguyện đã thực hiện nghi thức gắn biển công trình với 
sự chứng kiến của đại diện Đoàn khối DNTW và chính quyền 
địa phương. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện Đoàn 
đã trao tặng bảng tượng trưng giá trị công trình là 120 triệu 
đồng cho đại diện trường và trao tặng hơn 200 phần quà 
(gồm bút, cốc, hộp đựng thức ăn) cho đại diện thầy cô giáo và 
các em học sinh của trường Hữu Lân. 

Ngày 21/12/2018, nhân dịp Giáng sinh 2018, tại 
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Vietcombank 
Nam Định đã trao 50 suất quà cho trẻ em Cô nhi 
viện Thánh An - thuộc giáo phận Bùi Chu, nơi nuôi 

dưỡng, cưu mang hơn 100 trẻ em mồ côi, khuyết tật, 
không nơi nương tựa. Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch 
Công đoàn, Phó Giám đốc Chi nhánh đã thăm hỏi và chia 
sẻ động viên các nữ tu cùng các cán bộ tại Cô nhi viện 
Thánh An, gửi lời chúc tốt lành nhân dịp Giáng Sinh và 
Năm mới.

Cùng ngày, Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Giáng 
sinh Đức Giám mục Toma Aquino Vũ Đình Hiệu cùng các 
vị linh mục giáo phận Bùi Chu. 

Đoàn thanh niên Trụ sở chính trao tặng 
Công trình thanh niên tại Lào Cai

ĐOÀN THANH NIÊN TRỤ SỞ CHÍNH
Trao tặng công trình 
thanh niên tại Lạng Sơn

VIETCOMBANK NAM ĐỊNH TRAO 50 SUẤT QUÀ CHO CÔ NHI VIỆN THÁNH AN 

NHỊP SỐNG

Đ/c Vũ Văn Vĩnh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Vietcombank Móng Cái trao tặng nhà tình thương

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại trường Tả Van
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NHỊP SỐNG

Từ 30/11-02/12/2018, Chi đoàn Vietcombank Thủ Thiêm 
đã tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông 2018, 
mang chút nắng ấm phương Nam đến với người dân 
vùng cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Đoàn đã trao tặng 50 phần chăn ấm cho các hộ nghèo 
trên địa bàn với tổng trị giá 20 triệu đồng, hỗ trợ 10 suất 
học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo 
vượt khó tại thị trấn Mộc Châu. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng 
những dải băng chụp tai ấm áp cho các em nhỏ trong các 
bản làng vùng sâu, xa của huyện.

Ngày 08/12/2018, Đoàn cơ sở Vietcombank Đông Anh 
đã thực hiện chương trình tình nguyện tại xã Gia Mô, 
huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, trao tặng 30 phần chăn 
ấm và các nhu yếu phẩm hằng ngày cho các em học 

sinh nghèo vượt khó, người già có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn và trao công trình sân khấu nổi làm điểm vui chơi 
ngoài trời cho xã. Tổng giá trị trao tặng 25 triệu đồng, là tiền 
đóng góp của đoàn viên thanh niên và CBNV Chi nhánh.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã đến thăm và 
động viên bà con xóm Chang, - xóm đặc biệt khó khăn của 
xã Gia Mô với đại đa số là hộ nghèo. Mùa Đông lạnh giá, món 
quà gửi đến các hộ gia đình tuy nhỏ bé nhưng là tình cảm 
chân thành của CBNV Vietcombank Đông Anh gửi gắm, mong 
muốn sẻ chia khó khăn thiếu thốn, góp phần giúp đồng bào 
nghèo có mùa Đông ấm áp hơn.

Đoàn Thanh niên Vietcombank Thủ Thiêm
thực hiện chương trình Tình 
nguyện mùa Đông 2018 tại 
Sơn La

Bài: A.M - Ảnh: Hà Huy Hoàng

Bài & Ảnh: Linh Tran

Trao tặng 50 phần chăn ấm cho các hộ dân nghèo tại 
trụ sở xã Đông Sang, huyện Mộc Châu

Đoàn Thanh niên
 Vietcombank Đông Anh tổ chức 
chương trình Tình nguyện mùa 
Đông 2018 tại Hòa Bình

Chiều ngày 10/12/2018, Vietcombank Kiên Giang đã tổ 
chức lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông 
Nguyễn Văn Nhỏ tại ấp Cạnh Đền 1, xã Vĩnh Phong, huyện 

Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ngoài việc tài trợ căn nhà trị giá 
50 triệu đồng, chi nhánh còn tặng gia đình ông Nhỏ 02 phần 
quà là nồi cơm điện và quạt điện.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Tú - Trưởng phòng Hành 
chính - Nhân sự chúc gia đình ông Nguyễn Văn Nhỏ sống vui, 
khỏe và hạnh phúc trong ngôi nhà mới do Vietcombank Kiên 
Giang trao tặng. Trao nhà Đại đoàn kết là một trong các hoạt 
động ASXH của Vietcombank Kiên Giang, thể hiện sự cảm 
thông, chia sẻ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của 
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Vietcombank Kiên Giang trao tặng nhà Đại đoàn kết Bài & Ảnh: ĐINH THU NGUYỆT  

Bà Nguyễn Thanh Tú - Trưởng phòng Hành chính nhân sự (thứ 6 từ  trái 
sang); ông Trần Hà Giang - Phó phòng phụ trách PGD Rạch Sỏi (ngoài 

cùng bên phải); ông Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện (thứ 3 
từ phải sang); ông Trần Bạch Đằng - Chủ tịch UBMTTQ Huyện (thứ 3 từ 

trái sang) cùng lãnh đạo địa phương trao tặng căn nhà Đại đoàn kết 
cho gia đình ông Nguyễn Văn Nhỏ

Ngày 13/12/2018, Vietcombank 
Ninh Thuận phối hợp cùng Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 
Ninh Phước tổ chức bàn giao nhà 

Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn 
Hòa tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh 
Phước, tỉnh Ninh Thuận. Đây là gia đình 
nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đang ở 
trong căn nhà cũ đã bị xuống cấp.

Được sự hỗ trợ kinh phí của 
Vietcombank Ninh Thuận cùng sự 
chung sức giúp đỡ của cấp ủy chính 
quyền địa phương, sự hỗ trợ của anh 

Ngày 15/12/2018, Vietcombank Tây Hồ đã kết hợp cùng 
25 bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị Viêt Xô và các bác sỹ của 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình 
thiện nguyện “Mang hơi ấm lên vùng cao”, khám, chữa 

bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào khó khăn tại xã Pá 
Hu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. 

Ngoài công tác khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, 
BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên Chi nhánh đã kết hợp 
tặng quà cho bà con dân bản và tài trợ cho Trường Mầm non, 
Trạm y tế xã các phần quà thiết thực như máy lọc nước, nồi 
cơm điện… với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Sáng 27/11/2018, tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào 
Cai, đông đảo đoàn viên thanh niên, các cấp lãnh đạo 
cùng CBNV Vietcombank Lào Cai đã tham gia Ngày hội 
hiến máu tình nguyện “Vì sức khỏe cộng đồng” do Ban 

chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh tổ chức thực hiện. Chỉ trong 
buổi sáng đã có hơn 30 tình nguyện viên Vietcombank Lào 
Cai tham gia hiến máu với kết quả thu được 22 đơn vị máu.

Đây là hoạt động được Vietcombank Lào Cai tham gia 
thường niên với ý nghĩa đầy nhân văn “Hiến giọt máu đào, 
Trao đời sự sống”, thể hiện giá trị nhân văn đã kết tinh trong 
truyền thống tự hào của Vietcombank.Chương trình thiện nguyện 

“Mang hơi ấm lên vùng cao” - 
Vietcombank Tây Hồ 

BÀI & ẢNH: CAO ĐÌNH HƯỚNG

Bài & Ảnh: Dương Mỹ Thể

Bài & Ảnh: Dương Văn Lợi

Ông Bùi Duy Trinh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Tây Hồ (thứ 4 từ 
trái sang) cùng đại diện đoàn công tác tặng quà cho các bà con xã Pá Hu

Vietcombank Lào Cai
tham gia ngày hội hiến máu 
“Vì sức khỏe cộng đồng”

Các Đoàn viên thanh niên Vietcombank Lào Cai tham gia hiến máu trong Ngày 
hội hiến máu tình nguyện “Vì sức khỏe cộng đồng”

Vietcombank Ninh Thuận trao tặng nhà Đại đoàn kết
em, bà con xóm giềng cũng như sự cố 
gắng của gia đình, sau hơn 2 tháng thi 
công, căn nhà của ông Nguyễn Hòa đã 
hoàn thiện với tổng kinh phí 110 triệu 
đồng, trong đó Vietcombank Ninh 
Thuận hỗ trợ 50 triệu đồng.

Với căn nhà nhỏ này, hy vọng gia 
đình ông Hòa sẽ “an cư lạc nghiệp”, 
ổn định cuộc sống và vươn lên thoát 
nghèo.
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năm đeo đuổi nghiệp tín dụng, có 
những lúc mệt mỏi tưởng chừng như 
bỏ cuộc, nhưng đọng lại trong tôi sau 
quãng thời gian ấy là sự trải nghiệm 
đầy thú vị của một người thẩm định 

với “trái tim nóng và cái đầu lạnh”.
Với tôi, làm tín dụng, khó khăn nhất không 

phải là những cuộc đàm phán với khách hàng, 
không phải là những lần thẩm định để đưa ra 
quyết định đầu tư, không phải là cuộc chạy 
maraton hằng tháng, hằng quý để đạt KPI hay 
những ngày công tác triền miên mà đó là những 
ngày tháng đương đầu xử lý nợ xấu. Ngẫm lại 
những dấu ấn của chặng đường đã đi với không 
ít những niềm vui nhưng điều ám ảnh tôi nhất 
lại là một kỉ niệm buồn trong quá trình xử lý nợ 
của một khách hàng.

Nhớ ngày ấy, anh chị đến vay vốn với tâm 
trạng phấn chấn của những người vừa chuyển 
về ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi. Rồi một 
ngày nọ, việc làm ăn của anh chị gặp rủi ro, anh 
chị quyết định bán tài sản trả nợ. Cái ngày mà 

Cuối năm tản mạn 
NGHỀ TÍN DỤNG
VẪN CÁI KHÔNG KHÍ RẠO RỰC CỦA NHỮNG NGÀY CUỐI 
NĂM HỐI HẢ, NGẬP TRÀN TRONG NHỮNG CON SỐ ĐỂ 
CÂN ĐONG ĐO ĐẾM CHỈ TIÊU KPI, TÔI BỖNG NHỚ LẠI 
CŨNG TRÒN 10 NĂM TRƯỚC, VÀO ĐÚNG THÁNG 12 
RỘN RÃ NÀY, TÔI CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH “NGƯỜI 
VIETCOMBANK”.

anh chị chia tay ngôi nhà từng là tổ ấm thân 
thuộc của gia đình mình đã trở thành khoảnh 
khắc ám ảnh trong tôi suốt những ngày tháng 
qua và có lẽ mãi về sau.

Tôi tự vấn bản thân, phải chăng mình đã 
không kịp thời tư vấn, hỗ trợ khách hàng, phải 
chăng mình đã quá sắt đá khi đưa ra yêu cầu 
khách hàng phải xử lý tài sản để thanh toán nợ 
quá hạn, phải chăng mình có lỗi? Suốt những 
tuần làm việc tiếp theo và ngay cả trong giấc 
ngủ, tôi vẫn mơ về những khoảnh khắc ấy, 
những hình ảnh ấy… Tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng 
khi nhớ lại nhiều năm về trước, về cái cảm 
giác hạnh phúc khi được trở thành “người 
Vietcombank”, về “triết lý cái đầu lạnh” của 
người làm nghề tín dụng, tôi như được an 
ủi phần nào. Và nghĩ đến những người đồng 
nghiệp thân thương, mỗi ngày gắn bó với mình 
hơn 10 tiếng đồng hồ làm việc, chia sẻ với mình 
mọi khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống… tôi 
trấn tĩnh lại và tiếp tục theo đuổi con đường mà 
mình đã chọn.

Giờ đây, 10 năm gắn với nghề tín dụng đã tôi 
luyện cho tôi bản lĩnh vững vàng hơn. Những 
lần đương đầu xử lý nợ xấu là những trang giáo 
án vô giá hơn tất cả những lý thuyết, những bài 
thuyết trình bởi nó là bài học xương máu để 
mỗi khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, người cho 
vay phải có “trái tim nóng và cái đầu lạnh” là 
như thế!

10 
Khách hàng của chúng tôi rất khó 

tính, đa phần đều là những người 
rất am hiểu về tài chính ngân hàng… 
Họ hỏi han, chất vấn chúng tôi đủ 

thứ, từ môi trường kinh tế vĩ mô, thực trạng và 
triển vọng của ngành ngân hàng đến khả năng, 
năng lực của những người làm nghề… Đằng 
sau những bức ảnh lưu dấu những cái bắt tay, 
những nụ cười rạng rỡ với khách hàng là những 
ngày tháng mà số giờ ngủ mỗi ngày đôi khi đếm 
chưa hết bàn tay, là triền miên những ngày cuối 
tuần ngồi ôm máy tính cặm cụi làm việc ở văn 
phòng. 

Đó là công việc của chúng tôi, những người 
làm công tác quan hệ nhà đầu tư, những người 
gánh vác sứ mệnh “bán vốn tự có” của ngân 
hàng. Chúng tôi phải tổng hợp, nắm bắt và 
phân tích toàn bộ thông tin hoạt động của 
Vietcombank trên tất cả các phương diện: 
chiến lược và định hướng hoạt động, kết quả 
tài chính, chính sách sản phẩm, hoạt động kinh 
doanh, mạng lưới, con người, công tác quản trị 
điều hành…; am hiểu về kinh tế thế giới, kinh 
tế trong nước và ngành ngân hàng. Và nhiệm 

CHUYỆN NGƯỜI ĐI BÁN 

vụ của chúng tôi là truyền tải những thông tin 
đó đến với các nhà đầu tư một cách hiệu quả 
nhất để thị trường thực sự hiểu và đánh giá cao 
Vietcombank. 

Năm 2018 đánh dấu 10 năm Vietcombank 
trở thành ngân hàng TMCP và cũng là chặng 
đường 10 năm hình thành và phát triển của 
Bộ phận IR. Chúng tôi đã nhanh chóng vượt 
qua những khó khăn chồng chất, những bỡ 
ngỡ thủa ban đầu để thực sự trở thành một bộ 
phận chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả. Chính 
sự chuyên nghiệp, minh bạch, cởi mở, tin cậy 
của công tác quan hệ nhà đầu tư đã góp phần 
quan trọng đưa cổ phiếu Vietcombank lọt top 3 
doanh nghiệp có quy mô vốn hoá lớn nhất sàn 
chứng khoán Việt Nam, luôn được giao dịch ở 
mức giá cao nhất trong số các cổ phiếu ngân 
hàng và là cổ phiếu yêu thích của các nhà đầu tư 
chuyên nghiệp. 

Ngày 28/11/2018, Vietcombank đã chính 
thức trở thành một trong hai ngân hàng đầu 
tiên thực hiện chuẩn mực an toàn vốn Basel II 
tại Việt Nam. Đó là sự ghi nhận nỗ lực không 
ngừng nghỉ của toàn bộ hệ thống Vietcombank 
nhưng cũng đặt ra áp lực lớn đối với nhiệm vụ 
tăng vốn tự có, mà hơn ai hết, chúng tôi - những 
thành viên bộ phận IR hiểu rằng đó là nhiệm 
vụ gian nan, thách thức nhưng cũng vô cùng ý 
nghĩa và đầy tự hào. 

VỚI NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN 
PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
ĐỂ TĂNG 10% VỐN ĐIỀU LỆ, NĂM 2018 ĐÁNH DẤU MỘT 
NĂM VÔ CÙNG BẬN RỘN CỦA BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ 
ĐẦU TƯ (IR) THUỘC BAN CHIẾN LƯỢC VÀ THƯ KÝ TỔNG 
HỢP VỚI GẦN 100 CUỘC TIẾP XÚC SONG PHƯƠNG, ĐA 
PHƯƠNG, HỘI THẢO, HỘI NGHỊ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. 
TUY VẬY, KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT TỚI NGHỀ CỦA 
CHÚNG TÔI…

“VỐN tự có”

CẢM NHẬN

Bài: lê thanh hằng

Bài: nguyễn thị hạnh
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Gần 22 giờ khuya Chủ nhật một ngày tháng Chạp, 
chiếc xe tiếp tiền cho các máy ATM của Vietcombank 
tại Khu Chế Xuất Linh Trung 2, Thủ Đức, TP. Hồ Chí 
Minh xuất hiện. Anh em mặt mày bơ phờ, mệt đến 

mức không còn thấy đói! 
Liên tục hai tuần trước Tết Nguyên đán, nhân viên tiếp quỹ 

ATM làm việc hết công suất. Vietcombank Thủ Đức có 38 máy 
ATM trong khi chỉ có 2 đội tiếp quỹ, có vị trí đặt máy cách xa trụ 
sở chi nhánh hơn 35km như Khu công nghiệp Đông Nam Củ Chi 
nên việc tiếp quỹ ATM gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào những 
ngày cao điểm rút tiền cận Tết. Vì nhu cầu rút tiền mặt “cực kỳ 
khủng khiếp”, cộng với nạn kẹt xe… nên tiếp chưa đến máy cuối 
cùng thì máy thứ nhất đã… hết sạch tiền cũng là chuyện không 
hiếm gặp. 

Những người đi tiếp quỹ cực đã đành, các anh chị em ở trụ 
sở cũng vất vả kiểm đếm không kém. Cuối năm, tiền nhận về 
thường là tiền mới nguyên đai nguyên kiện, rất dễ làm kẹt máy 
ATM nên trước khi bỏ vào hộp, phải lấy tiền cho chạy qua máy 
đếm mấy lượt. Anh em bộ phận Thẻ không đi tiếp quỹ cũng 
chẳng sung sướng gì hơn, với bao câu chuyện rút tiền cười ra 
nước mắt...

Anh em đội tiếp quỹ ATM nói riêng và Vietcombank nói 
chung chỉ mong sao góp phần mang cái Tết sum vầy và ấm áp 
đến cho mọi nhà, và luôn nhận được sự thông cảm, ủng hộ và 
tin tưởng của khách hàng.

Trong suốt gần 20 năm qua, cứ mỗi lần chuẩn bị đón Tết âm lịch, tại 
Vietcombank Quảng Ngãi, từ Ban Giám đốc, BCH Công đoàn CS đến 
Đoàn Thanh niên lại tụ tập để bàn việc mua sắm Tết cho bà con 
đồng bào nghèo ở các xã vùng cao Ba Nam, Ba Lế và Ba Bích huyện 

Ba Tơ. Và năm nào cũng vậy, chúng tôi luôn gởi niềm thương nhớ đến đồng 
bào ba xã bằng cách “Cõng Tết lên non”.

Tôi còn nhớ như in ngày 24 tháng Chạp năm 2012, sau một trận lũ quét. 
Vì đã hẹn nên cứ thế lên đường đi Ba Nam, Ba Bích, Ba Lế, chở theo bánh 
kẹo, mì tôm, nước mắm. Tất cả người và hàng đều chất lên hai chiếc xe tải. 
Mỗi lần gặp “ổ voi”, xe nghiêng ngả, người này ngã chồng lên người kia, hàng 
- người - người - hàng cứ đổ nhào cả lên. Đôi khi gặp sình lầy, tất cả lại xuống 
xe và cùng nhau đẩy. Nhưng mọi khó khăn gian khổ đều tan biến khi đoàn 
đến được trụ sở UBND xã Ba Nam, địa bàn xa nhất, thấy cảnh bà con đứng 
đợi, bị ướt mưa… lòng ai cũng se lại, thương quá! Không thể thốt nên lời!

Tết muộn của các đội tiếp quỹ ATM
Bài: Đỗ thị Huỳnh Hoa

Cõng Tết lên non Bài: Phạm Thị Thúy Kiều

“TẾT
Bài: Đỗ Ngọc Quảng

NẾU NHƯ CÁC NĂM TRƯỚC, TÔI THƯỜNG MONG NGÓNG XEM TẾT 
DƯƠNG LỊCH ĐƯỢC NGHỈ MẤY NGÀY, ĐI CHƠI ĐÂU Ở ĐÂU THÌ KHI VÀO 
LÀM CÁN BỘ KẾ TOÁN VIETCOMBANK, CÁC ANH CHỊ TRONG PHÒNG 
ĐÃ TRÊU: “LÀM NGHỀ NÀY THÌ ĐỪNG MONG NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 
EM NHÉ”. VÀ TÔI ĐÃ ĐƯỢC TRẢI QUA NHỮNG NGÀY QUYẾT TOÁN CUỐI 
NĂM NHƯ THẾ. 

Không khí tấp nập, ai ai cũng hối hả. Các phòng giao dịch điều chuyển 
tiền, tài sản đảm bảo, ấn chỉ về kho. Ai ai cũng cố gắng hoàn thành công 
việc nhanh nhất để tham gia buổi giao lưu tất niên do chi nhánh tổ 
chức.

Nhưng điều tôi nhớ nhất là thời đó, Phòng Kế toán luôn phải đảm trách việc 
chia tiền thưởng cho anh em cán bộ và luôn phải kết thúc tiệc giao lưu sớm hơn. 
Mọi người nói vui: “Hôm nay phòng kế toán được ưu tiên về sớm để mang lại 
niềm vui cho mọi người”. Và sau hơn một tiếng, điện thoại mọi người đã “Ting - 
Ting” khiến cho không khí đón chào năm mới càng thêm rôm rả.

Điều đặc thù với chi nhánh chúng tôi là trên địa bàn thời ấy không có Ngân 
hàng Nhà nước, vì vậy, việc bù trừ được thực hiện qua ngân hàng nông nghiệp. 
Khi phát sinh khoản tiền khách hàng chuyển khác hệ thống, chúng tôi lập bảng 
kê giấy, mang sang ngân hàng nông nghiệp để bàn giao chứng từ và ngược lại, 
khi có món tiền của ngân hàng khác chuyển tới Vietcombank, sẽ lấy bảng kê từ 
ngân hàng nông nghiệp về hạch toán. Là người trực tiếp thực hiện công tác bù trừ, 
khoảng 15-20 phút lại có cuộc điện thoại: “Em ơi, sang nông nghiệp lấy chứng từ 
về nhé, kho bạc vừa chuyển tiếp sang”, tôi lại nhanh chóng đi lấy bảng kê để có 
thể hạch toán nhanh nhất cho khách hàng. Công việc cứ thế tiếp diễn cho đến 23h 
đêm, hệ thống đến giờ đóng batch thì công việc đối chiếu bù trừ với ngân hàng 
nông nghiệp cũng hoàn thành. Cả phòng sắp xếp, hoàn thiện các công việc và khi 
kết thúc cũng là thời khắc chuyển giao năm mới. Nhìn ra cửa, không khí mùa Xuân 
tràn về khiến ai cũng rạo rực, căng tràn niềm vui, phấn khởi và mang theo nhiều 
hy vọng cho một năm mới.

Cho đến hôm nay, khi hệ thống ngày càng hiện đại, công nghệ đã hỗ trợ nhiều 
nên việc quyết toán được thực hiện nhanh, chính xác, chúng tôi không còn bù trừ 
bằng bảng kê giấy, những người làm kế toán không phải vất vả đến tận giao thừa 
như trước kia nhưng tôi sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm về một thời mà chúng tôi 
gọi là “Tết quyết toán”.

quyết 
toán”

CẢM NHẬN
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LỜI NÓI ĐẦU NĂM
 

Đầu năm mở dạ, nới lòng
Thấy Xuân phát lộc nắng bừng khắp nơi

Muốn hòa tan giữa đất trời
Góp thêm chút lộc cho đời thêm xuân

Xua tan đi những phân vân
Đem tâm hóa giải lời trần thị phi

U buồn, lận đận trôi đi
Niềm vui, may mắn đem về hân hoan

Xuân ơi mang đến chứa chan
Nắng tưng bưng nắng, đời ngan ngát đời...

LÊ MINH HẢI

MÙA XUÂN ĐẸP LẮM
Đợi mãi rồi mùa cũng đến

Trời giăng tơ nhện mịt mùng
Chim muông vào mùa hò hẹn
Mắt lộc lệ sương rưng rưng

Quê hương mùa Xuân đẹp lắm
Hoa xoan buông tím lối đi

Bưởi bung những chùm hoa trắng
Lúa chiêm bén rễ xanh rì

Tíu tít mấy cô thiếu nữ
Cùng nhau chăm chút lúa đồng
Nhựa sống căng đầy ngực thở

Thon mềm những chiếc lưng ong

Có cô nghiêng đầu vén tóc
Nắng Xuân bừng trong nụ cười
Giọt Xuân long lanh mắt ngọc
Nhìn đời bằng tuổi đôi mươi!

LÊ MINH HẢI

Có lẽ thời khắc giao mùa là lúc dễ làm 
người ta cảm thấy nao nao, xúc cảm 
dễ trào dâng đến lạ. Đông năm nay 
đến muộn, tháng 12 rồi mà thời tiết 

vẫn man mát, dễ chịu. Vậy mà chỉ sau một buổi 
chiều gió nổi, cái lạnh hư hao đã ùa về. 

Nhanh thật đấy, một năm quay cuồng với 
những con số, chỉ tiêu, khách hàng và công việc 
đã sắp trôi qua. Người ta bảo, cán bộ ngân hàng 
bây giờ bận quanh năm, thời điểm cuối năm 
lại càng tối mắt. Điều đó cũng chẳng sai. Nhân 
viên ngân hàng ai cũng bảo nhau, cuối năm là 
thời điểm bận rộn nhất, ai cũng hối hả hơn. 
Lượng khách hàng cá nhân đến quầy giao dịch 
lúc nào cũng chật kín, khách hàng doanh nghiệp 
lại cần quyết toán sổ sách, thu chi. Nhân viên 
ngân hàng cũng hoà vào guồng quay phục vụ để 
mong sao mang đến sự hài lòng nhất cho khách 
hàng. 

Rồi thời gian cuối năm cứ trôi vèo vèo 
chẳng chờ đợi ai, có không ít lần khách hàng 
bực dọc vì phải xếp hàng chờ đợi lâu, đâu đó 
có tiếng phàn nàn với giao dịch viên. Nhưng rồi 
chính sự nhẫn nại, ân cần, chu đáo và dịu dàng 
của những giao dịch viên ngân hàng lại làm 
dịu sự mất kiên nhẫn ấy. Để rồi từ đó, cán bộ 
Vietcombank vẫn luôn để lại ấn tượng tốt trong 
lòng khách hàng bởi sự thân thiện, nhiệt tình và 
rất lành nghề. 

KHÚC GIAO MÙA
Bài: Đặng Thị Thu Trang

Cuối năm cũng là cơ hội để những cán bộ 
khách hàng doanh nghiệp gặp gỡ các đối tác, 
bạn hàng, tri ân những người bạn đồng hành 
của ngân hàng trong suốt năm qua. Còn gì vui 
hơn khi nghe những chia sẻ của khách hàng, 
nhờ có sự tài trợ vốn kịp thời của ngân hàng, 
sự nhiệt tình của cán bộ khách hàng mà doanh 
nghiệp đã vượt qua một năm đầy khó khăn và 
biến động. Kinh doanh có thể không phải lúc 
nào cũng thuận lợi, nhưng chữ TÍN, chữ TIN 
giữa ngân hàng và doanh nghiệp chính là những 
điều làm nên giá trị Vietcombank. 

Tự hào lắm chứ khi chúng tôi là những cán 
bộ ngân hàng hàng đầu Việt Nam, vẫn đi sớm 
về khuya, vẫn miệt mài phục vụ khách hàng và 
được làm việc trong một môi trường nhân văn, 
chuẩn mực và lành nghề. Và chúng tôi cũng tin 
tưởng rằng, với những bước chuyển mình mạnh 
mẽ, với việc áp dụng những công nghệ tiên tiến 
hiện đại, câu chuyện về muộn những ngày cuối 
năm, giáp Tết sẽ sớm là câu chuyện của quá 
khứ. Ngoài kia gió mùa Đông Bắc đã về, mùa 
Đông đến thật rồi, mùa Đông đến muộn và sẽ 
qua nhanh thôi để đón chào một mùa Xuân mới 
- Mùa Xuân trường tồn của Vietcombank!

CẢM NHẬN VĂN HÓA

CHIỀU XUÂN
Có một triền sông cỏ biếc

Ngược xuôi những cánh buồm nâu
Bến quê ngấn phù sa đỏ

Đêm trăng ai hát chân cầu

Bây giờ em ở nơi đâu
Vùng cao hoa ban trắng núi

Bây giờ em ở nơi đâu
Trung du đường xa đỏ bụi

Bên bếp lửa chiều cặm cụi
Mẹ ngồi gói bánh chưng xanh
Cánh đào hồng tươi đầu ngõ

Tết về ẩm mái nhà gianh

Có một chiều xuân như thế
Bâng khuâng gợi nhớ một thời

Câu hát chân cầu xuân ấy
Cho lòng nhưng nhớ khôn nguôi

LÊ HIẾU TRUNG

EM VÀ MÙA XUÂN

Mưa xuân bay ngoài cửa sổ
Non tơ cây nhú mầm xanh
Cần mẫn em bên máy đếm

Rì rào tiếng máy quay nhanh

Xuân về em thêm một tuổi
Má hồng phớt cánh đào phai

Vẫn trẻ như ngày xưa ấy
Tóc mềm buông thả bờ vai

Tháng năm rủ rỉ miệt mài
Kiểm ngân nghề em gắn bó
Nghe trong lời ru của gió

Dịu dàng tiếng máy mùa xuân

LÊ HIẾU TRUNG
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Vẫn là những lớp mưa 
phùn phùn bay lất 
phất, những ngọn gió 
đông rít khẽ rồi luồn 

qua khe cửa; những nhành cây, 
ngọn cỏ co ro trong tiết rét lộc 
rét đài. Tháng Chạp trở mình 
bằng một tiếng thở dài vừa như 
tiếc nuối giọt thời gian quạnh 
quẽ, vắng xa; lại vừa như đang 
rượt đuổi, hối thúc những bước 
chân người rẽ lối vào Giêng Hai 
ấm nắng. Tháng Chạp bộn bề suy 
tư, nhiều lo toan, bận rộn. Tháng 
Chạp ân cần, nồng đượm, tựa như 
một nốt lặng gieo giữa đất trời, 
lắng xuống lòng người.

Tháng Chạp như cách ví von 
của ai đó, là một đoản khúc thời 
gian, là giai điệu cuối cùng của 
một bài hát còn nghe dở. Bài hát 
về một hành trình buồn - vui - 
sướng - khổ vừa khép lại. Ngồi 
lại cùng tháng Chạp, ta nâng niu 
những khoảnh khắc trải lòng hoài 
niệm, thu dọn chỉn chu được mất 
bại thành trong những tháng ngày 
xa. Ta mỉm cười mãn nguyện để 
tha thứ cho người, tha thứ cho cả 
chính bản thân ta trước những 
nông nổi, lỗi lầm của chuỗi ngày 
ngược xuôi bụi bặm. Chợt thấy 
lòng nhẹ nhõm, như không còn 
mắc nợ điều gì.

Tháng Chạp 
ÂN TÌNH…

Tháng Chạp, mẹ chộn rộn 
bấm đốt ngón tay đếm ngược 
từng ngày mong ngóng đứa con 
xa quay về điền viên. Vẫn là một 
câu hỏi rất quen, rất cũ mà sao 
hôm nay ta chợt thấy mủi lòng: 
“Con đã đặt vé xe chưa, ngày 
nào con về?”. Mẹ lúc nào cũng 
giản đơn như thế, ngắn gọn như 
thế mà gói ghém đầy đặn cả 
niềm mong mỏi lớn lao. Về với 
mẹ, với Tết là để gột rửa hết ưu 
phiền, để được chở che, vỗ về 
sau mỗi dặm dài long đong đất 
khách.

Tháng Chạp, giờ này hẳn bố 
đang bàn bạc với các chú, các 
bác chọn ngày và chuẩn bị tươm 
tất cho việc sửa sang mộ phần 
của ông bà, tiên tổ. Lựa ngày 
nắng ráo, kiếm cát trắng mịn, 
rửa sạch, phơi khô để thay lư 
hương trên bàn thờ. Cũng nhờ 
những khoảnh khắc hiếm hoi ấy 
ngày cuối năm mà nhiều người, 
nhất là lớp trẻ có dịp để thành 
kính hướng về nguồn cội, nhận 
mặt họ hàng, hiểu được trọn vẹn 
hơn những giá trị của văn hóa 
tâm linh, truyền thống.

Tháng Chạp, năm nào cũng 
thế, mẹ cũng như nhiều phụ 
nữ khác, đã chọn mua từ sớm 
những thứ củ quả ngon nhất để 
chuẩn bị một hũ dưa món đậm 
đà cho gia đình dùng trong dịp 
Tết. Những thực phẩm xa xỉ, đắt 
tiền có thể không có điều kiện 
để mua nhiều, nhưng đĩa dưa 
món thì không bao giờ thiếu 

KHÔNG BIẾT TỰ BAO GIỜ, NGƯỜI TA ĐÃ 
TRÌU MẾN GỌI CÁI THÁNG CUỐI CÙNG 
CỦA NĂM LÀ THÁNG CHẠP. MỘT CÁCH 
GỌI RẤT ĐỖI BÌNH DỊ, THÂN THƯƠNG MÀ 
VÔ CÙNG ẤM ÁP. 

Bài: NGÔ THẾ LÂM

XUÂN THIẾU NỮ
Áo em sáng nay màu lá

ngập ngừng hai vạt thanh tân
mùa ơi, mùa về rất lạ

nghiêng theo nỗi nhớ trong ngần

Một sợi tơ trời mỏng mảnh
đan vào bịn rịn niềm thương

mưa phùn Giêng Hai giọt mỏng
ơ thờ buông nhẹ vai ngoan.

Áo em sáng nay màu nắng
vàng lay một thoáng mơ màng

ấp e nụ tình trong trắng
bên trời Xuân động mênh mang

Mùa ơi, mùa rơi rất khẽ
đong đưa gót nhỏ phiêu bồng

em địu Xuân hồng qua phố
bỏ bùa đôi mắt người dưng.

Ru về tháng Giêng mơn mởn
anh cài lời hẹn thơm tho

Xuân em đầu cành chín mọng
rụng vào bát ngát mùa thơ...

NGÔ THẾ LÂM

VĂN HÓA

trong mâm cỗ tất niên, trong 
những ngày Tết. Cái hương vị 
ngọt ngon của món ăn bình 
dị ấy cũng mặn nồng như tâm 
huyết của mẹ gửi vào.

Ngoài kia, ta còn bắt gặp 
một tháng Chạp hằn rõ bao 
nỗi lo toan trên vầng trán của 
những người lao động nghèo 
xa xứ. Họ gấp rút tăng ca, tăng 
kíp để cố gắng tích lũy những 
đồng tiền ít ỏi cuối cùng cho 
chuyến hồi hương. Ta thương 
cảm những hoàn cảnh khó 
khăn, chấp nhận nuốt nước 
mắt vào trong để lặn lội mưu 
sinh mà dở dang lời hẹn sum 
họp. Ta lại càng xót xa hơn 
cho những mảnh đời cơ nhỡ, 
những số phận hẩm hiu quanh 
năm suốt tháng trú ngụ nơi 
góc chợ, vỉa hè, không có nơi 
chốn để quay về đoàn tụ…

Tháng Chạp, về lại quê 
nhà, ta để ý thấy mái đầu của 
mẹ cha đã dày thêm nhiều sợi 
bạc, da mọc lên cơ man những 
chấm đồi mồi, khóe mắt đã 
chằng chịt vết rạn chân chim. 
Để rồi, cứ muốn níu giữ thời 
gian ở lại, mong sao tấm lưng 
của mẹ cha thôi còng xuống 
mỗi ngày.

Tháng Chạp yêu thương. 
Tháng Chạp ân tình. Ghé về 
tháng Chạp là mỗi lần ta thấy 
mình lớn lên, vững vàng hơn 
để chiêm nghiệm về cuộc đời 
nhiều biến động và gửi vào 
Giêng Hai bao ước vọng đong 
đầy. 

CÔ GÁI VIETCOMBANK
Chẳng bao giờ em chờ ai đón đưa

Sớm nắng, chiều mưa anh đừng chờ đợi
Nghề của em, như bao người vẫn gọi

Cô gái Vietcombank, cô gái ngân hàng!

Em chẳng kịp về nhà chuẩn bị bữa cơm ngon
Con thơ dại thôi đành nhờ anh đón
Chiều hôm nay em còn đi cấp vốn

Bao người nghèo, họ vẫn đợi vẫn mong.

Bận bịu quanh năm tính đếm từng đồng
Nghề của em khô khan từng con số
Những buồn vui cũng bắt đầu ở đó

Nợ kim tiền nào đâu dễ trả vay?

Có hôm trở về khi con đã ngủ say
Đành khe khẽ đặt nụ hôn trên trán

Lòng tự hỏi mỗi khi bên bè bạn
Con có buồn khi mẹ chẳng đón đưa?

Cô gái ngân hàng cứ nhỏ nhẹ dạ thưa
Ấm lòng người đi vui lòng người đến

Em cứ thế biết bao người yêu mến
Mang hạnh phúc cho người,

đâu chỉ nghĩ riêng em.

NGUYỄN LAN HƯƠNG
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Chắc hẳn, với những người thuộc thế 
hệ 7x, Tết của những năm trong thời 
kỳ gian khó ấy là những kỉ niệm khó 
quên trong đời. Thật háo hức với 

lũ trẻ chúng tôi dạo đó, khi bố mẹ, ông bà lật 
tờ lịch tháng Chạp đến, cũng là lúc lũ trẻ con 
chúng tôi sắp sửa kết thúc kỳ thi học kỳ I. Đứa 
nào cũng chăm ngoan hơn hẳn bởi những lời 
hứa của bố mẹ về cái Tết đã đến rất gần. Đứa thì 
được cha mẹ cho về quê ăn Tết, đứa thì được 
mua hẳn cho một bộ quần áo mới, đôi dép mới, 
hay đơn giản là được diện những bộ đồ mới để 
dành từ trong năm. 

Trước Tết cả tháng, mỗi nhà đã phải chuẩn 
bị tem phiếu, lên lịch xếp hàng đi mua tích trữ 
dần các nhu yếu phẩm như gạo nếp, đỗ xanh, 

Tết xưa
NHẮC ĐẾN CÁI TẾT XƯA, KHÔNG THỂ KHÔNG NHẮC ĐẾN CÁI TẾT TRONG THỜI BAO 
CẤP, ĐẦY KHÓ KHĂN NHƯNG ĐẦY ẮP NIỀM VUI VÀ KỶ NIỆM.

hạt tiêu, mì chính, đường, mỡ… Ngoài ra còn 
phải gửi người quen trên miền ngược mua hộ 
những sản vật của núi rừng như mấy ống giang, 
ít lá dong gói bánh, cân măng, lạng mộc nhĩ, ít 
nấm hương… Cứ ngoài 23 tháng Chạp, sau khi 
cúng ông Công, ông Táo là tôi lại khắc khoải 
mong chờ người thân ở xa về. Khoảng 27-28 
Tết là cả nhà có mặt đông đủ, cùng xúm vào 
chuẩn bị cho cái Tết đoàn viên. 

Mỗi người một việc từ lau chùi, quét dọn, 
trang hoàng nhà cửa, sửa soạn mâm ngũ quả 
hái được từ vườn nhà, cho đến việc chuẩn bị 
tươm tất một mâm cỗ cúng ông bà tổ tiên. Cậu 
tôi còn chặt một cành đào phai ngoài vườn, 
cắm vào cái bình gốm để cạnh bàn thờ gia tiên. 
Ngoài sân ông bà, bố, mẹ, dì tôi vừa chẻ lạt, 

rửa lá dong, đãi đỗ gói bánh vừa rôm rả kể chuyện 
đường xa. Những hôm như thế mặc cho chúng bạn 
cứ đứng ngoài ngõ gọi ời ời, tôi cũng chẳng thiết đi 
chơi, cứ quẩn quanh bên người thân là thấy vui rồi. 

Nhà tôi thường mổ lợn vào đên 28-29 Tết để 
còn lấy thịt gói bánh chưng. Năm nào mổ lợn có 
bà con, hàng xóm “đụng lợn” chia nhau thì còn đỡ, 
nếu không phải mang thịt ra chợ Tam Cờ bán bớt 
thì thật vất vả mà cũng chẳng được bao tiền. Trong 
lúc cả nhà lăn vào gói bánh, thì tôi lại lăng xăng bê 
củi mà bố và cậu mới bổ ở ngoài sân xếp vào bếp 
để chuẩn bị luộc bánh. Bao giờ bà cũng ưu tiên 
gói riêng cho tôi hai cái bánh chưng be bé với thật 
nhiều thịt, nhiều nhân. Bánh luộc từ chiều, qua 
đêm đủ 12 tiếng. Mùi lá dong, mùi gạo nếp… thơm 
lừng cả bếp. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh giấc thì đã 
thấy bánh chưng được vớt ra, xếp chồng lên nhau, 
trên cùng là tấm ván và được nén bằng cái cối đá 
nặng để ép bớt nước ra khỏi bánh và cũng để bánh 
được vuông vắn, đẹp hơn. 

Nhớ về Tết xưa là nhớ về tiếng pháo. Tiếng 
pháo giòn giã đầu năm mới báo hiệu một năm may 
mắn, sung túc. Xác pháo đỏ phủ khắp trên những 
con đường quê hương. Trẻ con chúng tôi chẳng 
đợi đến giao thừa mới được đốt pháo mà cứ đì đẹt 

Bài: Hoàng Thái Hùng

suốt những ngày giáp tết và cả những ngày sau 
tết với những bánh pháo tép, pháo con. 

Đêm giao thừa, thời gian dường như trôi 
chậm lại, là những giây phút lắng đọng, quý báu 
rất an nhiên, rất riêng tư cho mỗi gia đình đoàn 
tụ bên nhau sau một năm xuôi ngược học tập, 
mưu sinh vất vả.  

Giới trẻ bây giờ khi nghe ông bà, cha mẹ hồi 
tưởng về cái Tết xưa có khi lại thắc mắc, tại sao 
ở cái thời kỳ khốn khó đó cái Tết vẫn được nhắc 
tới với sự hào hứng, niềm lạc quan, cuộc sống 
vẫn ánh lên nụ cười, niềm vui, niềm hạnh phúc 
đến khó tả?

Sau cả một năm vất vả, Tết được mong chờ 
để được sum vầy, đầy đủ. Ngày xưa ấy, thiếu 
thốn đủ thứ. Có gì cũng để dành đến Tết, để 
được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn. Rồi cái không 
khí bận rộn của sự chuẩn bị cho Tết, cái háo 
hức, cái vui tươi, cái mong chờ người thân ở xa 
về mỗi độ Tết đến Xuân về, ta đã thấy Tết đến 
trong ta. Cũng như ta đã cảm nhận được cái 
không khí Tết bắt đầu khi tiễn ông Công, ông 
Táo về Trời, cho đến khi tất bật chuẩn bị xong 
mâm cúng gia tiên chiều ba mươi.  

 Có được sống trong thời kỳ đó, có trải qua 
những cái Tết phải vun vén cả năm để được đủ 
đầy, nhưng lúc nào cũng đầy ắp niềm vui, kỷ 
niệm và nhiều ý nghĩa mới cảm nhận hết được 
giá trị của cái Tết mong chờ, cái Tết đoàn viên. 
Và tôi, qua bao nhiêu năm, giờ lại nhớ quay 
quắt tiếng pháo nổ, mùi khói pháo, và nhớ đau 
đáu những con đường quê hương nhuộm hồng 
xác pháo, yên bình và đẹp như tranh vẽ.

Cả năm bôn ba làm ăn, cũng chỉ mong ngày 
Tết đoàn tụ bên gia đình. Và những xúc cảm về 
ngày Tết sum vầy lại là động lực để mỗi người 
tiếp tục nỗ lực làm việc, và chờ đợi cho đến Tết 
năm sau. 

Đêm giao thừa, thời gian dường như 
trôi chậm lại, là những giây phút lắng 
đọng, quý báu rất an nhiên, rất riêng 
tư cho mỗi gia đình đoàn tụ bên nhau 
sau một năm xuôi ngược học tập, 
mưu sinh vất vả.  

VĂN HÓA
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VĂN HÓA

MÙA XUÂN BÊN NÔI
Non cao bếp lửa cuối Đông

Rượu ngô đượm giấc ngủ nồng Giàng ơi
Dưới xuôi mạ trĩu vai người

Nhánh vui xuống đất gọi trời gieo mưa

Bà đi hát hội làng chưa
Thắt lưng hoa lý thêu thùa thềm trăng

Quạt xòe chiếu trải trước sân
Trà sen thơm nức tay ngần em tôi

Tết này ngồi hát bên nôi
À ơi bé ngủ say thôi mẹ còn

Thương thương nhớ những ngày son
Những mơ mận trắng núi non quê mình

Nét Xuân chúm chím môi xinh

HOÀNG HIỀN

TẾT
trong tôi là
TẾT TRONG TÔI LÀ NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ NGỌT 
NGÀO ÙA VỀ VỚI VÔ VÀN HÌNH ẢNH ĐẸP. 

Bài: Hoàng Vân

Tết trong tôi là mùi hương của bánh mứt, của nồi bánh 
chưng thơm lừng.  Cứ tầm 23 tháng Chạp, sau khi cúng 
ông Táo về chầu trời, theo Mẹ ra sông thả Cá, là tôi lại 
cùng Mẹ đi chợ mua gạo nếp, đậu xanh, chọn miếng 

thịt ba chỉ có đủ cả bì, mỡ, nạc  rồi về quê chọn từng lá dong 
to, đẹp để mang lên gói bánh chưng. Mẹ ngâm gạo, đỗ xanh từ 
hôm trước. Mẹ tôi gói bánh chưng rất khéo, bánh chưng được 
gói vuông, không chặt quá và không lỏng quá, bao giờ Mẹ cũng 
dành cho tôi tự gói hai chiếc bánh của riêng mình. Bố bắc bếp 
luộc bánh, bên bếp lửa hồng, cả gia đình ngồi quây quần bên nồi 
bánh chưng ôn lại chuyện cũ và chuẩn bị đón chào năm mới với 
niềm hy vọng chứa chan vào những điều tốt đẹp sẽ đến. 

Những đêm giao thừa, tôi cùng Mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng 
Tổ tiên, Bố và anh trai đốt pháo, và tôi bao giờ cũng được ăn thử 
cái bánh chưng do mình tự gói đầu tiên, vỏ bánh xanh mượt mà; 
khi cắn vào miệng miếng bánh mềm dẻo, quyện lẫn mùi thơm 
bùi bùi của đậu xanh, vị béo, thơm ngon của miếng thịt mềm mại 
từ da cho đến nạc đã được ninh nhừ.

Tết trong tôi là hương thơm của nồi nước mùi già tắm 
chiều tất niên, là mùi pháo vừa thơm vừa khét, mùi trầm nhang 
thoang thoảng trên ban thờ.  Tết trong tôi là buổi sáng ngày 
mồng một được hít hà mùi quần áo mới tinh, mùi tiền mừng 
tuổi mới cứng, thơm phức rồi được theo Mẹ đi Lễ chùa đầu năm. 
Mẹ luôn nói với tôi rằng đi lễ chùa đầu năm không chỉ là ước 
nguyện, mà còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn 
tâm linh, giữa không gian thanh tịnh, mùi khói nhang, sắc màu 
của đèn hoa làm cho lòng người trở nên nhẹ nhàng, thanh thản 
hơn. 

Tất cả những ký ức ngọt ngào đó đã trở thành kỷ niệm đẹp 
của tuổi thơ tôi, dù lẫn lộn với nhiều ký ức khác nhưng vĩnh viễn 
không bao giờ mất đi, và vẫn cứ ùa về trong nỗi nhớ miên man… 

VĂN HÓA

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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