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Quý độc giả thân mến,
Tháng 10 về, bạn có nghe những cơn gió heo may đã thổi tràn 

trên khắp các con phố trải thảm lá vàng, những tình khúc thu lãng 
đãng, những cái ôm ấm áp và an bình bên người thân?

Tháng 10 cũng là tháng đầu tiên của quý IV/2017, quý cuối 
cùng trong năm. Và với Vietcombank, năm nào cũng thế, tháng 10 
như một quãng thời gian tăng tốc với những hoạt động quan trọng, 
nước rút để cán đích thành công, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế 
hoạch kinh doanh năm 2017.

Và cũng tháng 10 này, bạn đang cầm trên tay tờ Chung NIỀM 
TIN số 290 với đầy ắp những tin vui về kết quả hoạt động kinh 
doanh của Vietcombank về mọi mặt.

Trước hết, đó là thông tin Vietcombank được nhiều tổ chức 
uy tín trên thế giới vinh danh và trao tặng giải thưởng như: Giải 
thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2017 của Tạp chí Alpha 
SEA, Giải thưởng “Thương hiệu ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 
2017 của Tạp chí Asiamoney, Giải thưởng tỷ lệ điện đạt chuẩn STP 
của Ngân hàng Deutsche Bank AG và Ngân hàng JP Morgan Chase... 
Đây là sự ghi nhận, đánh giá của các tổ chức về những thành công 
của Vietcombank chúng ta trong suốt thời gian qua.

Là một thành viên của Vietcombank, bạn cũng sẽ cảm thấy vui 
mừng và tự hào với những thông tin về Đại hội Công đoàn cơ sở 
được tổ chức thành công tại các CN trong toàn hệ thống. Trong 
chặng đường phát triển, tổ chức Công đoàn luôn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ là nơi đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của 
người lao động.

Ngoài ra, trước thềm Hội thao toàn hệ thống năm 2017, Chung 
NIỀM TIN 290 tiếp tục thông tin tới độc giả về các Hội thao – Hội 
diễn tại các khu vực.

Và không thể thiếu những xúc cảm dạt dào, những tâm hồn thi sĩ 
của CBNV Vietcombank dành cho mùa Thu, tình yêu của các tác giả 
đối với quê hương, đất nước hay vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ 
quốc. Tất cả sẽ có trong chuyên mục Văn hoá của ấn phẩm.

Vietcombank, nơi tất cả mọi người đều chung một niềm tin để 
hướng tới những điều tốt đẹp nhất.

Chúc bạn những điều tốt lành nhất! Chúc mọi kế hoạch của chúng 
ta sẽ thành công!

Ban biên tập
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VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TIẾP XÚC KHÁCH 
HÀNG HÀN QUỐC – KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 2017. HỘI NGHỊ 
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CỦA VIETCOMBANK. 
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Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị

Bài: Trần Mỹ Trang - Ảnh: Nguyễn Duy Thanh
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Hội nghị là dịp để Vietcombank tri ân khách 
hàng, đối tác Hàn Quốc đồng thời cũng 
thể hiện mong muốn của Vietcombank 
được tạo thêm nhiều trải nghiệm, nhiều 

cơ hội để giao lưu, trao đổi, mở rộng mối quan 
hệ kinh doanh, cũng như nâng cao tinh thần rèn 
luyện thể thao trong doanh nhân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nghiêm 
Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
nhấn mạnh: Kể từ khi chính thức đặt quan hệ 
ngoại giao vào năm 1992, mối quan hệ giữa 
Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành 
tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Hàn Quốc vào 
Việt Nam luôn là điểm sáng nổi bật khi tạo ra 
hơn 70 vạn việc làm, đóng góp 30% tổng giá trị 
xuất khẩu của Việt Nam. 

Vietcombank, với lịch sử 54 năm thành lập, 
phát triển và truyền thống là ngân hàng thương 
mại lớn, chủ đạo và chủ lực của Nhà nước trong 
lĩnh vực tiền tệ, đã tạo dựng nên một thương 
hiệu luôn là lựa chọn hàng đầu, tin cậy của các 
doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. “Vietcombank 
tự hào là Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam thành 
lập Phòng Khách hàng FDI tại Trụ sở chính và 

Vietcombank với vai trò là 
đối tác tài chính tin cậy sẽ 
xây dựng một môi trường 
đầu tư kinh doanh lành 
mạnh, hiệu quả cho toàn bộ 
doanh nghiệp FDI 

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 4 từ trái 
sang) và các đồng chí Lãnh đạo trong Ban Điều hành chụp ảnh lưu niệm 

với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank (ngoài cùng bên trái) và Phó Chủ tịch UBND 
thành phố Hải Phòng trao giải cao nhất Champion cho đại biểu tham dự  

Toàn bộ đại biểu tham dự Giải giao hữu thể thao - Vietcombank’s Korean Partners Golf Tournament trong khuôn khổ Hội 
nghị tiếp xúc khách hàng Hàn Quốc khu vực Đồng bằng sông Hồng 2017 của Vietcombank

Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam Korcham 
(ngoài cùng bên phải) trao giải Nhì cho đại biểu tham dự  

TIÊU ĐIỂM

cao sự có mặt của Vietcombank tại Hải Phòng 
ngay từ những ngày đầu thành lập cho đến nay 
vì những đóng góp tích cực và to lớn cho sự 
phát triển của thành phố. Thay mặt Lãnh đạo 
và nhân dân Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND 
thành phố cũng khẳng định, sự đồng hành của 
Vietcombank với vai trò là đối tác tài chính tin 
cậy sẽ xây dựng một môi trường đầu tư kinh 
doanh lành mạnh, hiệu quả cho toàn bộ doanh 
nghiệp FDI nói chung và FDI Hàn Quốc nói 
riêng khi đã, đang và chuẩn bị đầu tư tại thành 
phố.

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị, giải đấu 
giao hữu thể thao – Vietcombank’s Korean 
Partners Golf Tournament đã lần đầu tiên được 
tổ chức tại sân golf Sông Giá với sự tham gia 
nhiệt tình sôi nổi của toàn thể đại biểu. Trải qua 
một ngày thi đấu xuất sắc với điều kiện thời tiết 
thuận lợi, các Golfers đã có cơ hội giao lưu, học 
hỏi cũng như gặt hái được những kết quả ấn 
tượng.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng

các bộ phận chuyên trách phục vụ khách hàng 
FDI tại các Chi nhánh. Vietcombank cam kết sẽ 
tiếp tục đổi mới, gia tăng các sản phẩm dịch vụ 
với tiện ích vượt trội, là ngân hàng đứng đầu 
về mức độ hài lòng với khách hàng. Đáp lại, 
Vietcombank mong muốn và tin tưởng sẽ nhận 
được sự hợp tác từ các khách hàng FDI, đặc biệt 
là khách hàng FDI Hàn Quốc với tinh thần mới: 
Đối tác chiến lược - tin cậy - thủy chung”, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thành 
- Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đánh giá 
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TIÊU ĐIỂM

Niềm tin của 
khách hàng và 
thị trường là 
“giải thưởng” 
lớn nhất

Bài: Lê Hưng - Hữu Kiên
Ảnh: Huỳnh Toàn

NĂM 2017, TRONG HỆ 
THỐNG GIẢI THƯỞNG 
UY TÍN CỦA TẠP CHÍ 
ASIAMONEY, LẦN ĐẦU 
TIÊN XUẤT HIỆN GÓI GIẢI 
THƯỞNG “THƯƠNG 
HIỆU TÀI CHÍNH TỐT 
NHẤT” (BEST BRANDS IN 
FINANCE). VIETCOMBANK 
CŨNG LÀ NGÂN HÀNG 
ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT 
NAM ĐƯỢC TRAO GIẢI 
THƯỞNG NÀY.

Tham dự nhận giải thưởng của Tạp chí 
Asiamoney tại Bắc Kinh – Trung Quốc 
ngày 26/09/2017, ông Phạm Mạnh Thắng 
– Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đã có 

một số chia sẻ với Chung NIỀM TIN.

Ông có thể cho biết cảm xúc của mình trong 
lần nhận giải thưởng này?

Đây là lần đầu tiên Tạp chí Asiamoney bình 
chọn giải thưởng “Thương hiệu tài chính tốt nhất” 
và Vietcombank vinh dự là ngân hàng đầu tiên 
được trao giải thưởng này. 

Vietcombank xin gửi lời cảm ơn và chia sẻ niềm 
vinh dự này tới quý khách hàng, quý đối tác nhằm 
tri ân sự hỗ trợ, tin tưởng đồng hành mà quý khách 
hàng và quý đối tác đã dành cho Vietcombank, giúp 
chúng tôi có được sự tin cậy, uy tín mà cộng đồng 
tài chính và đầu tư khu vực đã ghi nhận qua giải 
thưởng này. Đây cũng là minh chứng cho những 
nỗ lực không ngừng của Vietcombank trong hành 
trình kiến tạo giá trị cho khách hàng, thị trường và 
xã hội. 

Hầu như tất cả các giải thưởng lớn trong 
nước và quốc tế thời gian qua đều đã được trao 
cho Vietcombank như: “Ngân hàng uy tín nhất 
Việt Nam”, “Top 500 thương hiệu ngân hàng 
có giá trị nhất thế giới”… Ông có thể cho biết 
những ưu thế nổi bật nào khiến Vietcombank 
luôn vượt lên dẫn đầu trong các cuộc bình chọn?

Chất lượng tài sản, hiệu quả hoạt động cùng với 
sự phát triển ổn định, bền vững, tạo được những 
bứt phá quan trọng thời gian qua chính là những 
yếu tố mà các tổ chức xếp hạng luôn dành sự đánh 
giá tích cực cho Vietcombank.

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng luôn hướng 
tới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc minh 
bạch hóa thông tin thông qua áp dụng các chuẩn 
mực quốc tế trên các lĩnh vực quản trị doanh 
nghiệp, quản lý rủi ro, kế toán, phân loại xử lý dự 
phòng rủi ro,… Điều này cũng được thị trường ghi 
nhận, đánh giá cao. 

Những nỗ lực trong hoạt động tiếp tục khẳng 
định vị thế ngân hàng hàng đầu của Vietcombank 
trên thị trường hiện nay.  

Những nỗ lực trong hoạt động tiếp 
tục khẳng định vị thế ngân hàng 
hàng đầu của Vietcombank trên thị 
trường hiện nay.  

Ông có thể nói rõ hơn về sự bứt phá của 
Vietcombank?

Vietcombank đã đạt được kỷ lục về lợi 
nhuận năm 2016 (8.523 tỷ đồng) với mức tăng 
gần 1.700 tỷ đồng (25%) so với năm trước đó. 
Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên xử lý 
xong dư nợ xấu tại VAMC trước thời hạn 3 năm 
và đã hoàn thành giai đoạn tái cơ cấu về xử lý 
nợ xấu, minh bạch đưa nợ xấu về 1 sổ và chính 
thức kiểm soát, quản trị được chất lượng tín 
dụng một cách thực chất.

Chúng tôi tin rằng, với việc kiểm soát được 
chất lượng tín dụng và chặn đứng, thậm chí có 
thể giảm được mức trích lập dự phòng rủi ro, 
các cổ đông, nhà đầu tư và thị trường hoàn toàn 
có quyền kỳ vọng vào một kết quả đặc biệt ấn 
tượng của Vietcombank cho năm 2017.

Vietcombank đã xác định tầm nhìn chiến 
lược đến năm 2020 là trở thành ngân hàng 
số 1 tại Việt Nam, một trong 100 tập đoàn 
tài chính ngân hàng hàng đầu khu vực, nằm 
trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn 
nhất thế giới. Ông có thể cho biết về kế hoạch 
mở rộng hoạt động của Vietcombank ra thị 
trường quốc tế?

Để đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra, 
Vietcombank rất coi trọng việc mở rộng hoạt 
động ra các thị trường nước ngoài. Hiện tại, 
Vietcombank đã có hiện diện tại một số thị 
trường tài chính lớn như Mỹ, Singapore, Hong 
Kong thông qua các công ty con và văn phòng 
đại diện tại các thị trường này. 

Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ mở Văn 
phòng đại diện tại Mỹ và thành lập Ngân hàng 
con 100% vốn tại Lào (đã được sự chấp thuận 
của NHNN). Vietcombank cũng đang nghiên 
cứu và xúc tiến việc thành lập Chi nhánh tại Úc 
và một số thị trường khác.

Và câu hỏi cuối cùng, giải thưởng chính 
là phản ánh về kỳ vọng, vậy Vietcombank kỳ 
vọng gì đối với giải thưởng này thưa ông?

Niềm tin của khách hàng và thị trường dành 
cho Vietcombank chính là “giải thưởng” lớn 
nhất đối với chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Phó Tổng Giám đốc 
Phạm Mạnh Thắng: 
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Vietcombank đã vinh dự được Ban tổ chức 
mời tham dự Lễ trao giải và nhận giải 
thưởng “Thương hiệu ngân hàng tốt nhất 
Việt Nam” (Best Banking Brand in Vietnam) 

thuộc gói giải thưởng “Thương hiệu tài chính tốt 
nhất” (Best Brands in Finance).  

Gói giải thưởng “Thương hiệu tài chính tốt 
nhất” nhằm tôn vinh các thương hiệu tốt nhất 
trong lĩnh vực ngân hàng, cung cấp cho độc giả 
cũng như các nhà đầu tư thông tin về các doanh 
nghiệp tiềm năng và có uy tín tại châu Á. 

Giải thưởng được đánh giá dựa trên nghiên 
cứu và bình chọn của các nhà đầu tư, tài chính 
trong cộng đồng tài chính ngân hàng. Tạp chí đã 
bình chọn ra các thương hiệu uy tín nhất, ngân 

hàng tiêu biểu tại Úc, Trung 
Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, 
Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, 
Philippines, Singapore, Thái 
Lan và Việt Nam. Đây là 
năm đầu tiên Asiamoney tổ 
chức xét giải “Best Brands in 
Finance” và Vietcombank là 
ngân hàng đầu tiên tại Việt 
Nam được trao giải thưởng 
“Best Banking Brand” trong 
gói giải thưởng Best Brands in 
Finance.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông 
Phạm Mạnh Thắng – Phó 
Tổng Giám đốc Vietcombank 
cho biết: Thời gian qua, 
Vietcombank đã đạt được sự 
phát triển ổn định, bền vững, 
tạo được những bứt phá quan 
trọng trong hoạt động kinh 
doanh. Chất lượng tài sản của 
Vietcombank được đánh giá 
tốt nhất trong các ngân hàng 
Việt Nam, hiệu quả hoạt động 
luôn dẫn đầu… là những yếu 
tố mà Vietcombank luôn được 
thị trường cũng như các tổ 

chức uy tín trong nước và quốc tế đánh giá cao. 
“Giải thưởng cũng là minh chứng cho những 

nỗ lực không ngừng của Vietcombank trong 
hành trình kiến tạo giá trị cho khách hàng, thị 
trường và xã hội. Niềm tin của khách hàng và 
thị trường cũng chính là “giải thưởng” lớn nhất 
đối với Vietcombank”, ông Phạm Mạnh Thắng 
nhấn mạnh.

Asiamoney (thuộc tập đoàn Euromoney 
Institutional Investor PLC), là tạp chí chuyên 
về tài chính, đăng tải các thông tin liên quan 
tới phân tích thị trường tài chính ngân hàng tại 
châu Á. Các ấn phẩm của Asiamoney (bao gồm 
cả báo in, báo điện tử) được xuất bản và phát 
hành rộng rãi với số lượng khoảng 15.700 ấn 
bản hàng năm, thu hút sự quan tâm đặc biệt của 
giới đầu tư và các nhà quản trị ngân hàng danh 
tiếng.

Asiamoney từng trao nhiều giải thưởng uy 
tín cho Vietcombank như: “Ngân hàng nội địa 
tốt nhất Việt Nam”; Ngân hàng tốt nhất Việt 
Nam trên các lĩnh vực: quản lý tiền mặt; kinh 
doanh ngoại hối…

NGÀY 26/09/2017, TẠI BẮC KINH (TRUNG QUỐC), TẠP 
CHÍ ASIAMONEY ĐÃ TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG 
NHẰM VINH DANH CÁC THƯƠNG HIỆU ĐỨNG ĐẦU TẠI 
MỖI QUỐC GIA TRONG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH 
DƯƠNG VỚI SỰ THAM DỰ CỦA LÃNH ĐẠO CẤP CAO 
CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH CỦA NHIỀU QUỐC GIA VÀ 
VÙNG LÃNH THỔ TRONG KHU VỰC.

Bài & ẢNH: Hữu Kiên

Vietcombank nhận giải thưởng 

Đại diện Vietcombank, ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc (đứng giữa) nhận giải thưởng 
“Thương hiệu ngân hàng tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí Asiamoney trao tặng tại Bắc Kinh – Trung Quốc

của Asiamoney 
Ngày 14/9/2017, tại Shangri-la (Singapore), 

Tạp chí Alpha Southeast Asia (Alpha SEA) tổ 
chức Lễ trao giải thưởng dành cho các định 
chế tài chính xuất sắc nhất khu vực Đông 

Nam Á lần thứ 11. Đây là giải thưởng được Alpha 
SEA tổ chức định kỳ hàng năm, gồm giải thưởng 
dành cho đơn vị tiêu biểu nhất trong khu vực và 
giải thưởng dành cho các đơn vị dẫn dầu thuộc các 
lĩnh vực khác nhau tại mỗi quốc gia. Đây cũng là hệ 
thống giải thưởng đầu tiên và duy nhất tập trung 
vào khu vực Đông Nam Á. 

Để được bình xét giải thưởng, Alpha SEA yêu 
cầu các định chế tài chính cung cấp hồ sơ bao gồm 
các yếu tố định tính, định lượng giúp Ban tổ chức 
có thể đánh giá toàn diện về các đơn vị tham gia. 
Năm 2017, qua quá trình xét duyệt hơn 210 hồ sơ 
tham dự của các công ty chứng khoán, ngân hàng 
thương mại, ngân hàng đầu tư và ngân hàng nước 
ngoài, Alpha SEA đã lựa chọn ra các đơn vị tiêu 
biểu nhất trong khu vực và bình chọn các đơn vị 
dẫn dầu thuộc 8-14 lĩnh vực giải thưởng tại mỗi 
quốc gia. 

Tại Việt Nam, Vietcombank được Ban tổ chức 
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… 

Với  việc nhận giải thưởng này, Vietcombank 
tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường 
Việt Nam, hướng đến mục tiêu trở thành ngân 

Vietcombank nhận giải thưởng 
“Ngân hàng tốt nhất 

Việt Nam” năm 
Bài & Ảnh: Quỳnh Trang

2017 
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO BỞI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 
HIỆU QUẢ; MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, HOẠT ĐỘNG CHUYÊN 
NGHIỆP; THÍCH ỨNG TỐT VỚI CÁC BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ 
TRƯỜNG VÀ NHU CẦU KHÁCH HÀNG; TỐC ĐỘ TĂNG 
TRƯỞNG BỀN VỮNG, VIETCOMBANK VINH DỰ ĐƯỢC 
NHẬN GIẢI THƯỞNG “NGÂN HÀNG TỐT NHẤT VIỆT NAM” 
NĂM 2017 CỦA TẠP CHÍ ALPHA SEA (HỒNG KÔNG).

Đại diện Vietcombank, bà Vũ Thị Bích Thu – Trưởng Văn phòng đại diện 
tại Singapore nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 

2017 của Tạp chí Alpha SEA

hàng số 1 Việt Nam, một trong 100 tập đoàn tài 
chính ngân hàng hàng đầu 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 vào năm 2020.

Các năm trước đây, ngoài giải thưởng “Ngân 
hàng tốt nhất Việt Nam”, Vietcombank cũng 
vinh dự được Alpha SEA trao tặng giải thưởng 
cho các lĩnh vực: “Ngân hàng cung cấp dịch 
vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam cho các doanh 
nghiệp và định chế tài chính” và “Ngân hàng 
cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại tốt nhất 
Việt Nam”.

Alpha SEA là ấn phẩm đầu tiên và duy nhất 
trên thị trường vốn và ngân hàng ở Đông Nam 
Á có nội dung chuyên nghiên cứu về hoạt động 
đầu tư của các định chế tài chính, được các nhà 
đầu tư tin cậy.
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NỔI BẬTNỔI BẬT

Tỷ lệ điện đạt chuẩn là một trong những tiêu chí 
quan trọng để đánh giá chất lượng xử lý điện 
thanh toán tự động của các ngân hàng. Với tỷ 
lệ điện đạt chuẩn cao, các giao dịch thanh toán 

quốc tế của khách hàng qua hệ thống Vietcombank 
sẽ được phục vụ một cách nhanh chóng, chính xác, 
đồng thời ngân hàng tiết kiệm được thời gian, chi phí 
và giảm thiểu rủi ro. Năm 2016 là năm thứ 20 liên 
tiếp Vietcombank nhận được Giải thưởng danh giá 
này từ JPMorgan Chase và Vietcombank cũng là ngân 
hàng châu Á duy nhất đạt được thành tích này. Đây 
là sự khẳng định cho chất lượng dịch vụ xuất sắc của 
Vietcombank, đặc biệt là trong mảng thanh toán. 

Ngân hàng JPMorgan Chase - ngân hàng đứng đầu 
nước Mỹ xét về Tổng tích sản và là một trong những 
ngân hàng đại lý cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ 
đồng USD lớn nhất thế giới.

Vietcombank nhận giải thưởng

tỷ lệ điện đạt chuẩn STP 
do Ngân hàng JP Morgan Chase 
trao tặng Bài & Ảnh: Ban ĐCTC

Bài & Ảnh: Đức Nam

Bài & Ảnh: Nguyễn Đức Minh

NGÀY 08/09/2017, TẠI TSC VIETCOMBANK, 
NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE (MỸ) ĐÃ TRAO 
TẶNG VIETCOMBANK GIẢI THƯỞNG TỶ LỆ 
ĐIỆN ĐẠT CHUẨN STP (STRAIGHT-THROUGH 
PROCESSING) CHO NĂM 2016 VỚI TỶ LỆ ĐIỆN 
CHUẨN ĐẠT GẦN NHƯ TUYỆT ĐỐI: 98,64% ĐỐI 
VỚI ĐIỆN CHUYỂN TIỀN THƯƠNG MẠI MT103 VÀ 
99,86% ĐỐI VỚI ĐIỆN ĐIỀU VỐN MT202.  

Đại diện Vietcombank nhận giải thưởng tỷ lệ điện đạt chuẩn STP do 
Ngân hàng JP Morgan Chase trao tặng 

Vietcombank đã vinh dự nhận được Giải 
thưởng danh giá này từ Deutsche Bank AG 
trong nhiều năm liên tiếp và cũng là ngân 
hàng duy nhất tại Việt Nam được trao tặng 

giải thưởng STP đối với mảng thanh toán bằng cả 
đồng USD và EUR năm 2016.

Với mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp trên thế 
giới và sự hiện diện tại các thị trường tài chính sôi 
động quốc tế, Vietcombank khẳng định có thể hỗ trợ 
tốt nhất, nhanh nhất mọi giao dịch thanh toán trong 
nước và nước ngoài của khách hàng.

Vietcombank giải 
thưởng tỷ lệ điện 
đạt chuẩn STP 

Ngân hàng Deutsche Bank AG tặng 

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank (giữa) nhận giải thưởng từ bà Renee 
Lim - Giám đốc, Trưởng Bộ phận Định chế tài chính 
Ngân hàng Deutsche Bank AG Khu vực Đông Nam Á

SÁNG NGÀY 12/09/2017, TẠI TSC VIETCOMBANK, 
NGÂN HÀNG DEUTSCHE BANK AG - NGÂN HÀNG 
ĐỨNG ĐẦU NƯỚC ĐỨC XÉT VỀ TỔNG TÍCH SẢN 
ĐÃ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG TỶ LỆ ĐIỆN ĐẠT 
CHUẨN STP (STRAIGHT-THROUGH PROCESSING 
EXCELLENCE AWARD) NĂM 2016 CHO 
VIETCOMBANK NHẰM GHI NHẬN CHẤT LƯỢNG 
THANH TOÁN XUẤT SẮC BẰNG ĐỒNG USD VÀ EUR 
CỦA VIETCOMBANK KHI SỬ DỤNG HỆ THỐNG 
THANH TOÁN CỦA DEUTSCHE BANK AG. 

Đây là lần thứ 5 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách 
này với mục đích lựa chọn và vinh danh những công ty 
tốt nhất trên sàn chứng khoán, dựa trên các thông tin 
tài chính về doanh thu, lợi nhuận đem về cho nhà đầu 

tư, tốc độ tăng trưởng và triển vọng lâu dài. Việc đánh giá, bình 
chọn tuân theo những tiêu chí của Forbes International và sự hỗ 
trợ của Công ty Chứng khoán Bản Việt về mặt định lượng như độ 
tăng trưởng kép, chỉ số sinh lời, lợi nhuận… 

Danh sách 50 công ty niêm yết hàng đầu do Forbes Việt Nam 
bình chọn năm nay chiếm 60% trên sàn chứng khoán TP.HCM, 
Hà Nội và chiếm 50% ở cả 3 sàn TP.HCM, Hà Nội và UpCom. 
Tổng mức doanh thu của Top 50 năm nay cũng tăng cao, khoảng 
734.824.612 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước, lợi nhuận đạt 
79.461 tỷ đồng, tăng 49%.

Vietcombank được vinh danh trong
công ty niêm yết 
tốt nhất Việt Nam 
2017Top 50 

Ông  Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (giữa) nhận 
giải thưởng do Tạp chí Forbes trao tặng cho Vietcombank 

NGÀY 14/9/2017, TẠI TP.HCM, TẠP CHÍ FORBES VIỆT NAM 
ĐÃ TỔ CHỨC LỄ VINH DANH 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT 
NHẤT VIỆT NAM 2017. VIETCOMBANK LÀ MỘT TRONG 50 
CÔNG TY CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH CỦA FORBES VÀ 
THUỘC NHÓM 19 CÔNG TY SAU 5 NĂM VẪN GIỮ ĐƯỢC 
VỊ TRÍ TRONG DANH SÁCH NÀY. 

Ngày 21/09/2017, tại Trụ sở chính 
Vietcombank, Ngân hàng Wells 
Fargo Bank, N.A. đã trao tặng 
Vietcombank Giải thưởng Chất 

lượng Thanh toán Xuất sắc năm 2016 
với tỷ lệ điện đạt chuẩn xử lý tự động 
cao, tỷ lệ phát sinh tra soát thấp. 
Vietcombnak đã được Wells Fargo Bank, 
N.A. ghi nhận và trao giải thưởng này 
trong nhiều năm liên tiếp. 

Tỷ lệ điện đạt chuẩn và tỷ lệ phát 
sinh tra soát là những tiêu chí quan 
trọng để đánh giá chất lượng xử lý 
điện thanh toán tự động của các ngân 
hàng. Với tỷ lệ điện đạt chuẩn cao, tỷ 
lệ phát sinh tra soát thấp, khách hàng 
có thể hoàn toàn yên tâm là các giao 

Vietcombank nhận Giải thưởng Chất lượng Thanh toán Xuất sắc 
từ Ngân hàng Wells Fargo Bank, N.A. 

dịch thanh toán quốc tế qua hệ thống 
Vietcombank sẽ được phục vụ một cách 
nhanh chóng, chính xác, đồng thời tiết 
kiệm được thời gian, chi phí và giảm 
thiểu rủi ro. Giải thưởng Chất lượng 
Thanh toán Xuất sắc của Wells Fargo 
một lần nữa khẳng định đánh giá cao 
của các ngân hàng đối tác trên toàn 
cầu dành cho chất lượng dịch vụ xuất 
sắc của Vietcombank, đặc biệt là trong 
mảng thanh toán.

Ngân hàng Wells Fargo Bank, N.A. 
là một trong những NHTM đứng đầu 
nước Mỹ xét về Tổng tích sản và là một 
trong những ngân hàng đại lý cung cấp 
dịch vụ thanh toán bù trừ đồng USD lớn 
nhất thế giới.

Đại diện Vietcombank nhận giải thưởng tỷ 
lệ điện đạt chuẩn STP do Ngân hàng Ngân 

hàng Wells Fargo Bank, N.A trao tặng

Bài & Ảnh: Ban ĐCTC
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Tại hội thảo, đại diện phòng Công nợ đã 
trình bày cách thức nhận biết nợ có vấn 
đề tiềm ẩn, ứng xử khi nợ có vấn đề 
phát sinh và các biện pháp xử lý theo 

từng giai đoạn, trao đổi kinh nghiệm triển khai 
các biện pháp xử lý nợ thông qua một số trường 
hợp thực tế điển hình. 

Về phía các CN, Giám đốc/Phó Giám đốc các 
CN cũng chia sẻ về thực tế tình hình công tác 
quản lý, xử lý nợ có vấn đề tại từng đơn vị, nêu 
khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 
xử lý thu hồi nợ. Đại diện Trụ sở chính đã phối 

hợp với các khách mời đưa ra phương án giải 
đáp, cách thức xử lý phù hợp ngay tại hội thảo.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Trần Anh Dũng 
- Trưởng phòng C46 Bộ Công an nhấn mạnh, xử 
lý nợ xấu là một phần quan trọng trong công tác 
đảm bảo an ninh kinh tế, góp phần thúc đẩy sự 
phát triển của toàn bộ nền kinh tế, đồng thời 
đánh giá cao quyết tâm xử lý nợ xấu của Ban 
lãnh đạo Vietcombank, một trong những ngân 
hàng đi đầu về công tác xử lý nợ xấu của ngành.

Tại Hội thảo, bà Lê Thị Kim Dung – Vụ 
trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án 
dân sự - Bộ Tư pháp phát biểu liên quan đến 
một số điểm quan trọng trong công tác thi hành 
án dân sự đối với các tranh chấp trong lĩnh vực 
ngân hàng. Bà Dung khẳng định, Tổng cục Thi 
hành án dân sự sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các 
cơ quan thi hành án địa phương tích cực đẩy 
mạnh công tác thi hành án nợ xấu, đặc biệt là 
nợ xấu ngành ngân hàng theo đúng quy định.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông  Đào Minh 
Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cảm 
ơn sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các đơn vị 
chức năng đối với Vietcombank thời gian qua, 
khẳng định Vietcombank sẽ tiếp tục tích cực 
đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác xử lý thu 
hồi nợ có vấn đề trong thời gian tới. 

Ông Đào Minh Tuấn cũng đánh giá cao nội 
dung và ý nghĩa của hội thảo, khẳng định rằng 
hội thảo đã tạo cơ hội để Trụ sở chính và các CN 
trao đổi, thảo luận, tự học hỏi để cùng nâng cao 
kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, từ 
đó đẩy mạnh công tác xử lý nợ tại các CN trong 
toàn hệ thống.

Hội thảo tập huấn công tác xử lý và 
thu hồi nợ có vấn đề năm 2017 khu 
vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên:

Góp phần đảm bảo 
an ninh kinh tế

Bài & Ảnh: Trần Văn Chí

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang, Nguyễn Đức Minh

NGÀY 23/9/2017, TẠI TP. QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH, 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO 
TẬP HUẤN CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THU HỒI NỢ CÓ VẤN ĐỀ 
NĂM 2017 CHO MỘT SỐ CN KHU VỰC NAM TRUNG BỘ 
VÀ TÂY NGUYÊN. 

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

Đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban của 10 Chi nhánh 
chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo phòng Công nợ Vietcombank

Tại buổi gặp mặt, ông Nghiêm Xuân Thành 
– Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã gửi lời 
chúc sức khỏe đến các đại biểu và cho 
rằng, sự hiện diện đầy đủ các đại biểu là 

niềm động viên, khích lệ to lớn với Ban lãnh 
đạo và CBNV Vietcombank. Ông Nghiêm Xuân 
Thành cũng chia sẻ về những thành tựu trong 
hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung, của 
Vietcombank nói riêng 9 tháng đầu năm 2017 
với những kết quả khả quan. Ban lãnh đạo 
Vietcombank mong muốn tiếp tục nhận được 
sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của các lãnh đạo 
và CBNV Vietcombank đã nghỉ hưu và coi đây là 
sự khích lệ to lớn để Vietcombank tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ, sứ mệnh của mình.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hòa Bình - 
nguyên Chủ tịch HĐQT Vietcombank thay mặt 
cán bộ hưu trí tại 3 đơn vị chia sẻ tình cảm và 
chúc mừng những thành tựu của Vietcombank, 
khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của 
Vietcombank đã mang lại sự phấn khởi, niềm tự 
hào cho tất cả những người đã và đang công tác 
dưới mái nhà chung Vietcombank.

Cùng ngày, tại trụ sở Vietcombank TP. HCM 
cũng đã diễn ra buổi gặp gỡ thân mật giữa đại 
diện lãnh đạo Vietcombank và nguyên lãnh đạo 
cấp cao cùng các CBNV Vietcombank đã nghỉ 
hưu trên địa bàn thành phố. 

Ban lãnh đạo gặp mặt cán 
bộ hưu trí Vietcombank: 

Cuộc hội ngộ nghĩa tình 
& gắn kết 

NGÀY 29/9/2017, NHÂN KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ 
NGƯỜI CAO TUỔI (1/10), TẠI TSC, BAN LÃNH ĐẠO 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI GẶP GỠ THÂN MẬT 
VỚI CÁC NGUYÊN LÃNH ĐẠO CẤP CAO CÙNG CBNV 
VIETCOMBANK ĐÃ NGHỈ HƯU TỪNG CÔNG TÁC TẠI TSC, 
SỞ GIAO DỊCH VÀ CN HOÀN KIẾM. 

Ông Nguyễn Duy Lộ - Trưởng Ban liên lạc cán bộ hưu trí tặng hoa 
chúc mừng sinh nhật các cán bộ hưu trí trong buổi họp mặt

Ban lãnh đạo Vietcombank chung vui với các cán bộ hưu trí nhân ngày 
Quốc tế người cao tuổi

NỔI BẬTNỔI BẬT

Tại sự kiện, ông Nguyễn Duy Lộ - nguyên 
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 
thứ nhất Vietcombank kiêm Giám đốc CN 
TP.HCM, Trưởng Ban liên lạc cán bộ hưu trí đã 
bày tỏ tình cảm xúc động trước sự quan tâm 
của Ban lãnh đạo Vietcombank đương nhiệm. 
Ông Nguyễn Duy Lộ thể hiện niềm tự hào về 
truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa của 
Vietcombank và tin tưởng rằng ngân hàng sẽ 
không ngừng vươn lên, khẳng định sự phát 
triển mạnh mẽ.

Nhân dịp họp mặt có đầy đủ khoảng 180 cán 
bộ hưu trí, Ban liên lạc cán bộ hưu trí cũng tổ 
chức sinh nhật cho những CBNV hưu trí có ngày 
sinh trong tháng 8, 9 và tháng 10 khiến buổi 
họp mặt càng thêm nghĩa tình và gắn kết.

Những buổi gặp mặt cán bộ hưu trí đã làm 
sống lại giai đoạn lịch sử hào hùng với những 
thế hệ cán bộ Vietcombank đầu tiên, là dịp để 
các cán bộ hưu trí Vietcombank được gặp gỡ, 
chia sẻ cùng nhau những niềm vui trong cuộc 
sống, truyền tải kinh nghiệm, niềm tin và văn 
hóa Vietcombank cho các thế hệ nối tiếp.
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Trung tâm Xử lý tiền mặt 
Vietcombank

Thành lập

Bài & Ảnh: Đức Nam

TRUNG TÂM XỬ LÝ TIỀN MẶT VIETCOMBANK 
CÓ CHỨC NĂNG LÀ ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI CỦA 
VIETCOMBANK THỰC HIỆN GIAO DỊCH TIỀN 
MẶT VND VỚI NHNN, CN, KHÁCH HÀNG VÀ 
THỰC HIỆN XUẤT, NHẬP KHẨU TIỀN MẶT 
NGOẠI TỆ VỚI NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÀI 
CHÍNH NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH CỦA 
VIETCOMBANK.

Được sự chấp thuận của NHNN Việt Nam, ngày 
20/09/2017, tại Trụ sở chính Vietcombank đã 
diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Trung 
tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank (VCBC) trực 

thuộc Vietcombank.
Tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Trưởng Ban TCCB 

đã công bố Quyết định số 2098/QĐ-VCB-TCCB, ngày 
20/09/2017 của Chủ tịch HĐQT Vietcombank về việc 
thành lập Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank (VCBC) 
trực thuộc Vietcombank. Quyết định có hiệu lực kể từ 
ngày 20/09/2017.

VCBC là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trụ sở chính, 
hạch toán phụ thuộc và có con dấu riêng; được mở 
tài khoản tiền gửi thanh toán tại Sở giao dịch NHNN 

để thực hiện nghiệp vụ nộp, rút tiền mặt và một số 
nghiệp vụ chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của 
Vietcombank và quy định của pháp luật. 

VCBC có cơ cấu tổ chức gồm: Ban Giám đốc (01 Giám 
đốc, 02 Phó Giám đốc); 03 Phòng chức năng (Phòng Xử 
lý tiền mặt, Phòng Hành chính quản trị và Giao nhận; 
Phòng Kế toán và Dịch vụ khách hàng).

VCBC có chức năng là đơn vị đầu mối của 
Vietcombank thực hiện giao dịch tiền mặt VND với 
NHNN, CN, khách hàng và thực hiện xuất, nhập khẩu 
tiền mặt ngoại tệ với ngân hàng, tổ chức tài chính nước 
ngoài theo quy định của Vietcombank; thực hiện giao 
nhận, bảo quản, kiểm đếm, phân loại, đóng bó, vận 
chuyển tiền mặt trong giao dịch nội bộ Vietcombank; 

tiếp quỹ, kiểm quỹ cho hệ thống ATM theo quy định về 
quản lý ngân quỹ hiện hành của Vietcombank.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Danh Lương - Uỷ 
viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc  nhấn mạnh: Việc 
thành lập Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank là một 
bước chuyển lớn để Vietcombank tiếp tục khẳng định 
thế mạnh và sự bứt phá của mình trong những năm tới. 
Ban Lãnh đạo hy vọng đội ngũ lãnh đạo và CBNV của 
Trung tâm tiếp tục phát huy tốt những thế mạnh trong 
hoạt động nghiệp vụ để sớm mang lại hiệu quả cho 
Trung tâm trong vai trò và trọng trách mới được giao, 
đóng góp quan trọng vào thành tích chung của hệ thống.

Bổ nhiệm nhân sự Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank

Tại buổi Lễ, Vietcombank cũng công bố quyết định nhân sự 
của Trung tâm và Ban thi đua, theo đó:

Tại quyết định Số: 2118/QĐ-VCB-TCCB ngày 20/09/2017, Chủ 
tịch HĐQT điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn - 
Trưởng Ban Thi đua Trụ sở chính Vietcombank Vietcombank 
giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank 
kể từ ngày 20/9/2017.

Tại quyết định Số: 2119/QĐ-VCB-TCCB ngày 20/09/2017, 
Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ Phụ trách điều hành Ban Thi 
đua Trụ sở chính Vietcombank cho bà Nguyễn Thị Bảo Linh, 
Phó trưởng Ban Thi đua Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày 
20/9/2017 cho đến khi có quyết định nhân sự mới.

Tại quyết định Số: 2143/QĐ-VCB-TCCB ngày 20/09/2017, 
Tổng Giám đốc điều động và bổ nhiệm bà Lê Thu Hà - Trưởng 
phòng ngân quỹ Chi nhánh Vietcombank Sở giao dịch giữ 
chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank 
kể từ ngày 29/9/2017.  

Tại quyết định Số: 2120/QĐ-VCB-TCCB ngày 20/09/2017, 
Tổng Giám đốc điều động và bổ nhiệm ông Đào Song Mai 
– Phó Trưởng phòng ngân quỹ Chi nhánh Vietcombank Sở 
giao dịch giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý tiền mặt 
Vietcombank kể từ ngày 20/9/2017.

Vietcombank cũng đã công bố quyết định điều động và bổ 
nhiệm lãnh đạo Trưởng/phó phòng của Trung tâm tại buổi lễ.

Thay mặt các cán bộ được nhận quyết định điều động và bổ 
nhiệm, ông Hoàng Anh Tuấn - tân Giám đốc Trung tâm Xử 
lý tiền mặt Vietcombank bày tỏ vinh dự, lòng biết ơn đối với 
sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Vietcombank đối với từng cá 
nhân. Tân Giám đốc Trung tâm cũng hứa sẽ nhanh chóng 
nắm bắt công việc và tiếp tục học hỏi, nỗ lực hết sức cùng 
tập thể Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được giao.

NỔI BẬT

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên 
HĐQT (bên phải) trao quyết định và 

tặng hoa cho ông Hoàng Anh Tuấn  -  
tân Giám đốc Trung tâm Xử lý tiền mặt 

Vietcombank

Ông Nguyễn Danh Lương - Uỷ viên 
HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trao 

quyết định và tặng hoa cho bà Lê Thu 
Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý tiền 

mặt Vietcombank

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên 
HĐQT trao quyết định và tặng hoa cho 

bà Nguyễn Thị Bảo Linh - Phó trưởng 
Ban, Phụ trách điều hành Ban Thi đua 

Trụ sở chính Vietcombank

Ông Nguyễn Danh Lương - Uỷ viên 
HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (bên 
trái) trao quyết định và tặng hoa cho 

ông Đào Song Mai - Phó Giám đốc 
Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank

Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank và Ban giám đốc Vietcombank Sở giao dịch chụp hình 
lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank
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Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó 
Tổng Giám đốc, Trưởng ban triển khai Dự án nhận 
định, việc triển khai hệ thống khởi tạo khoản vay 

sẽ là một nhân tố quan trọng để Vietcombank đạt được 
bước tiến vượt bậc trong việc cung cấp sản phẩm dịch 
vụ cho khách hàng.

Tại buổi lễ, công ty FNIS đã có những chia sẻ về mục 
tiêu dự án, giới thiệu giải pháp phần mềm CLOS, kế 
hoạch triển khai tổng thể, cũng như các yếu tố trọng yếu 
tác động đến sự thành công của dự án. Với uy tín và kinh 
nghiệm thực hiện thành công nhiều dự án tại các ngân 
hàng trong khu vực và trên thế giới, FNIS cam kết dành 
mọi nguồn lực tốt nhất để triển khai thành công Dự án 
tại Vietcombank.

Kết luận chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phạm Quang Dũng 
- Tổng Giám đốc Vietcombank khẳng định, với sự 
ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo cùng sự nỗ 
lực hết mình của đội ngũ nhân sự chất lượng cao của 
Vietcombank và năng lực của FNIS, dự án sẽ thành công, 
góp phần giúp Vietcombank tăng cường hiệu quả công 
việc và trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu 
về dịch vụ khách hàng.

Từ ngày 15/9/2017, mọi cá nhân, đơn vị  nộp  thuế có thể 
sử dụng máy chấp nhận thẻ (POS) của Vietcombank 
đặt tại trụ sở Kho bạc Nhà nước để thực hiện thanh 
toán các khoản nộp Ngân sách Nhà nước. 

Đây là kết quả triển khai Văn bản hợp tác tổ chức phối 
hợp thu NSNN sử dụng máy POS  được ký kết hôm 01/6/2017 
giữa Vietcombank và KBNN nhằm thực hiện chủ trương của 
Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả của công tác thu NSNN 
và khuyến khích phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 
trong các khu vực của nền kinh tế... Việc triển khai dịch vụ 
thu NSNN qua POS giúp khách hàng có thêm lựa chọn về 
hình thức nộp thuế, giảm thiểu thời gian và thủ tục khi thực 
hiện nghĩa vụ với NSNN. Với các dịch vụ này, các giao dịch 
nộp thuế đều được xử lý tự động hoàn toàn, đảm bảo chính 
xác và nhanh chóng.

Giải pháp phần mềm Hệ thống 
khởi tạo khoản vay cho 
khách hàng bán buôn

bài: NGUYỄN THỊ MINH TRANG - ẢNH: LÊ HỒNG QUANG

Bài & ảnh: Ngọc Minh

Bài: ĐINH THU NGUYỆT 

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu 
tại lễ khởi động dự án

SÁNG NGÀY 20/09/2017, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, 
VIETCOMBANK VÀ CÔNG TY FIDELITY NATIONAL 
INFORMATION SERVICES, INC. (FNIS) ĐÃ TRANG 
TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GIẢI 
PHÁP PHẦN MỀM HỆ THỐNG KHỞI TẠO KHOẢN 
VAY CHO KHÁCH HÀNG BÁN BUÔN (DỰ ÁN 
CLOS).

Vietcombank triển khai phối hợp thu NSNN sử dụng máy POS 

Khởi động Dự án

Vietcombank 
Kiên Giang

Thành lập & 
Phát triển

30 năm 

NỔI BẬTNỔI BẬT

30 năm một chặng đường

10

Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua. Tháng 07 lại về, 
cảm xúc trong tôi vẫn đong đầy như thế. 30 năm 
- mỗi thành viên trong ngôi nhà Vietcombank 
Kiên Giang đều không ngừng học hỏi, nỗ lực, 

tâm huyết để cùng xây dựng, vươn mình, trỗi dậy. 
Vượt qua bao khó khăn của những ngày mới thành lập, 
thiếu thốn từ cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; bộ 
máy tổ chức đơn sơ chỉ gồm 3 phòng với vỏn vẹn gần 
20 CBNV; lượng khách hàng khiêm tốn, qua 30 năm, tập 
thể Vietcombank Kiên Giang đã không ngừng thích nghi, 
chuyển đổi mạnh mẽ trong điều kiện kinh doanh mới. 

10 năm gắn bó, Vietcombank Kiên Giang không chỉ 
là một MÁI NHÀ mà đã là GIA ĐÌNH thứ hai của tôi, đúng 
nghĩa cả về thời gian và tình cảm. 10 năm - khoảng thời 
gian không hẳn quá dài nhưng đã giúp tôi trải nghiệm, hiểu 
và cảm được niềm vui, cả sự vất vả với nghề. Tự hào lắm 
Vietcombank - gia đình của tôi!

THÁNG 7/2007, THÁNG ĐẦU TIÊN CỦA TÔI TẠI 
VIETCOMBANK KIÊN GIANG CŨNG LÀ MỘT 
DỊP RẤT ĐẶC BIỆT: KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY 
THÀNH LẬP CN. TÔI ĐÃ CẢM THẤY RẤT VUI, 
RẤT TỰ HÀO KHI ĐƯỢC CÙNG CÁC CÔ, CHÚ, 
ANH CHỊ ĐỒNG NGHIỆP NỖ LỰC TRONG 
CÔNG TÁC, THI ĐUA GIÀNH THÀNH TÍCH CAO 
CHÀO MỪNG NGÀY KỶ NIỆM.

NĂM 2017 ĐÁNH DẤU TRÒN 30 NĂM THÀNH 
LẬP VIETCOMBANK KIÊN GIANG. Ở TUỔI 30 
ĐẦY SỨC SỐNG VÀ NIỀM TIN, CN LUÔN XỨNG 
ĐÁNG LÀ ĐƠN VỊ XUẤT SẮC TRONG TOÀN HỆ 
THỐNG VỚI NHỮNG THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI 
VỀ MỌI MẶT.
NHÂN DỊP NÀY, BBT CHUNG NIỀM TIN ĐÃ 
NHẬN ĐƯỢC RẤT NHIỀU BÀI VIẾT CỦA CBNV 
VIETCOMBANK KIÊN GIANG GỬI VỀ. CÁC 
TÁC GIẢ, VỚI LỐI VIẾT GIÀU CẢM XÚC CÙNG 
NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHƯNG 
TỰU CHUNG LẠI LÀ MỘT NIỀM TỰ HÀO, MỘT 
TÌNH YÊU CHÂN THÀNH VÀ MỘT NIỀM TIN 
MÃNH LIỆT DÀNH CHO VIETCOMBANK KIÊN 
GIANG. BBT XIN TRÍCH ĐĂNG MỘT SỐ DÒNG 
CẢM XÚC ẤY.

nhiều 
cảm xúc

năm
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Cơ duyên biến ước mơ 
thành sự thật Lễ công bố Quyết định 

bổ nhiệm Giám đốc

Bài & ảnh: Hồ Hữu Tấn 

Bài: NGUYỄN THÙY TRANG 

Bài: LÊ NGỌC BẢO HIẾU 

Bài: NGUYỄN MỸ NHUNG

Bài: LIỄU TRỊNH HÒA 

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Trưởng Ban 
TCCB đã công bố Quyết định số 2168/QĐ-VCB-
TCCB ngày 15/9/2017 của Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank về việc bổ nhiệm ông Hoàng 

Văn Long - Phó Giám đốc Phụ trách điều hành 
Vietcombank Kiên Giang giữ chức vụ Giám đốc 
Vietcombank Kiên Giang kể từ ngày 18/9/2017.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nghiêm Xuân 
Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank đánh giá cao 
thành tích của ông Hoàng Văn Long và tin tưởng 
với năng lực và nhiệt huyết, ông Hoàng Văn Long sẽ 
cùng với Ban Giám đốc điều hành ngày càng hiệu 
quả hơn nữa hoạt động của CN trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Văn 
Long hứa sẽ nỗ lực hết mình cùng CBNV CN xây 
dựng một tập thể vững mạnh, chuyên nghiệp, đưa 
Vietcombank Kiên Giang phát triển ngày càng lớn 
mạnh, an toàn và hiệu quả.

SÁNG NGÀY 18/9/2017, TẠI TRỤ SỞ 
VIETCOMBANK KIÊN GIANG ĐÃ DIỄN RA LỄ 
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC 
VIETCOMBANK KIÊN GIANG.

Vietcombank 
Kiên Giang

NỔI BẬTNỔI BẬT

Niềm tự hào khi là một trong những người 
mang sứ mệnh, hiểu rõ và truyền tải thông 
điệp của Vietcombank “Chung niềm tin, vững 
tương lai”, với tôi, mỗi ngày đi làm là một 

ngày để được học tập. Học làm nghề và học làm người. 
Cảm ơn Vietcombank Kiên Giang - ngôi trường dạy cho 
tôi những điều tôi chưa được biết.

Vietcombank Kiên Giang còn dạy cho tôi cách đối 
nhân xử thế với những đồng nghiệp, dạy tôi cách phối 
hợp trong công việc, giúp tôi giải quyết những khúc mắc, 
mâu thuẫn để có thể dung hòa những điều trong cuộc 
sống. Hạnh phúc đối với tôi chỉ là đôi khi được cùng 
những người đồng nghiệp trang trí cây thông noel, ngồi 
ở quán cóc ăn uống dưới trời mưa la cà sau giờ làm việc, 
hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy nụ cười của người 
ngồi bên cạnh mình mỗi buổi sáng đi làm. Yêu những 
người đồng nghiệp vì đã cùng tôi mang đến những kỷ 
niệm gắn bó ở Vietcombank Kiên Giang.

Một tình yêu 
VĨNH CỬU!
3 NĂM – KHÔNG PHẢI LÀ QUÃNG THỜI GIAN 
QUÁ DÀI NHƯNG ĐỦ ĐỂ TÔI – MỘT NGƯỜI TRẺ 
CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ TRƯỞNG THÀNH HƠN 
QUA CÔNG VIỆC HIỆN TẠI VÀ SỰ GẮN BÓ GIỮA 
NHỮNG THÀNH VIÊN TRONG NGÔI NHÀ MANG 
TÊN VIETCOMBANK KIÊN GIANG.

Ngày đi làm đầu tiên, tôi bước vào và bắt gặp ánh mắt thân thiện của chị 
nhân viên ngày nào. Cúi nhẹ đầu và nở nụ cười thật tươi chào chị, lòng tôi 
vui biết bao khi chúng ta đã là người nhà của nhau. Tại chính “ngôi nhà” 
này, tôi cảm nhận được những tình cảm và sự hỗ trợ nhiệt tình của các 

anh, chị đồng nghiệp đi trước. Họ truyền đạt cho tôi không chỉ về kiến thức chuyên 
môn, nghiệp vụ, về thái độ ứng xử với khách hàng, về tác phong làm việc… mà còn 
là nguồn động viên, khích lệ chân thành nhất khi chia sẻ nhiều vui buồn trong cuộc 
sống. Những tình cảm ấy như thổi hồn vào trong tôi, giúp tôi trưởng thành, cứng 
cáp lên từng ngày.

Vietcombank tựa như một con đường mới mà tôi sẽ đi và khám phá trong suốt 
cuộc đời mình. Mỗi bước đi mới tôi lại được mở rộng tầm nhìn và có khả năng phát 
huy thế mạnh của bản thân, thỏa lòng với niềm đam mê của mình và sống hết mình 
với niềm đam mê đó. Cho đến ngày hôm nay, chào đón tuổi 30, Vietcombank Kiên 
Giang đã tạo dựng cho mình một vị thế và thương hiệu tại tỉnh nhà. Tôi nguyện sẽ 
luôn cố gắng, phấn đấu hết mình để có thể đóng góp sức mình vào sự nghiệp phát 
triển ngày càng lớn mạnh của CN cũng như của toàn hệ thống Vietcombank.

Thời gian trôi qua nhanh thật! 
Vietcombank Kiên Giang ngày 
nào giờ đã ở tuổi 30, cái tuổi đã 
đủ trưởng thành đối với một 

đời người để có thể bước vào đời mà 
không phải bỡ ngỡ, đã có đủ kinh 
nghiệm và bản lĩnh sẵn sàng đối đầu 
với những thử thách của cuộc đời.

Từ một ngân hàng chuyên phục 
vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank nói 
chung và Vietcombank Kiên Giang 
nói riêng ngày nay đã trở thành một 
ngân hàng đa năng, hoạt động đa 
lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng 
đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng 
đầu trong lĩnh vực thương mại quốc 
tế; trong các hoạt động truyền thống 
như kinh doanh vốn, huy động vốn, 
tín dụng, tài trợ dự án… cũng như 
mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: 
kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ thẻ và 
ngân hàng điện tử… 

Tôi yêu Vietcombank Kiên Giang 
từ khi nào mà chính bản thân tôi 
cũng không nhớ. Chỉ biết một điều vì 
tình yêu với nơi này, vì một cuộc điện 
thoại từ Phòng Hành chính Nhân sự 
Vietcombank Kiên Giang mà tôi đã từ 
bỏ một lời mời chân thành của một 
ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh. 
Nhắc đến khoảnh khắc này tôi không 
bao giờ quên, vì đó là sự chuyển 
giao trong sự nghiệp của mình. Tôi 
thường nói vui rằng, trong tình yêu, 
người đến sau chưa chắc đã là người 
thất bại và chính tình yêu của tôi 
dành cho Vietcombank Kiên Giang 
đã đưa tôi đến quyết định lựa chọn 
Vietcombank Kiên Giang. Và tôi đã là 
người chiến thắng!

Vietcombank 
Kiên Giang, 
niềm tự hào 
trong tôi

Khi còn là một cô bé, tôi đã luôn ước mơ trở thành họa sỹ. Ấy thế mà đứng 
trước quyết đinh đầu tiên lớn lao nhất cuộc đời mình, tôi đã điền đơn 
nguyện vọng vào ngành ngân hàng không hề đắn đo. Đối với cô nhóc 
ban C như tôi, thi khối A đâu phải là đơn giản. Sếp tôi thường hỏi: “Tại sao 

em không chọn ngành khác? Như giáo viên chẳng hạn?”. Tôi chỉ có thể cười và trả 
lời rằng, “em đã lỡ yêu rồi, yêu ngân hàng, yêu Vietcombank, yêu Vietcombank Kiên 
Giang”. Cơ duyên chỉ vì một lần, tôi nhìn thấy tà áo dài xanh thướt tha và nụ cười 
ngọt lịm của một nhân viên ngân hàng Vietcombank khi tôi thay mẹ đến giao dịch. 

Ngày thi vào Vietcombank là một ngày đặc biệt, tôi đã không hề nhận ra lãnh 
đạo CN trong hội đồng tuyển sinh vì sự thân thiện, gần gũi và ấm áp từ các anh chị. 
Tôi đã không tưởng tượng được rằng các anh chị trong hội đồng tuyển sinh hôm đó 
cũng như tất cả các anh chị trong CN lại ân cần, dễ thương đến vậy. Tôi nghĩ, hẳn vì 
mang trong mình một ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng, bền bỉ và sự bao dung nên 
các anh chị đã truyền lại cho chúng tôi – thế hệ trẻ ngọn lửa mãnh liệt và 1 tình yêu 
thương quá đỗi chân thành. Tôi đã trở thành nhân viên tín dụng của một ngân hàng 
tầm cỡ, uy tín trong sự ngưỡng mộ, khao khát của bạn bè như thế đó.

30 năm 1 tình yêu

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao Quyết định bổ nhiệm 

Giám đốc Vietcombank Kiên Giang cho ông Hoàng Văn Long
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NHỊP SỐNG

Hữu ích, thiết thực & đổi mới 

Đại hội Đại biểu Công đoàn Trụ sở chính 
nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang

BCH CÔNG ĐOÀN TRỤ SỞ CHÍNH NHIỆM KỲ 2017 - 2022 
PHẢI PHỐI HỢP MỘT CÁCH CHẶT CHẼ VỚI LÃNH ĐẠO 
CÁC PHÒNG BAN ĐỂ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN LUÔN 
GẮN VỚI THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN, ĐẢM 
BẢO ĐỜI SỐNG, CẢI THIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN CẢ VỀ VẬT 
CHẤT LẪN TINH THẦN CHO CÁN BỘ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI 
LAO ĐỘNG.

Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Phạm 
Quang Dũng – Ủy viên HĐQT, Tổng 
Giám đốc Vietcombank tại Đại hội Đại 
biểu Công đoàn Trụ sở chính (CĐ TSC) 

nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tổ chức ngày 
25/09/2017, tại Hà Nội. 

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá 
hoạt động CĐ TSC nhiệm kỳ 2012 – 2017 và 
đề ra phương hướng hoạt động của CĐ TSC 
nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu BCH CĐ TSC nhiệm 
kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội CĐ 
Vietcombank lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của ông 
Phạm Quang Dũng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám 
đốc; sự tham dự của ông Đào Minh Tuấn – Phó 
Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐ Vietcombank; các 
ông bà là thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều 
hành, Đại diện Đoàn thanh niên TSC và 158 đại 

biểu là những cán bộ đoàn viên CĐ ưu tú, đại diện 
cho hơn 1.500 đoàn viên CĐ Vietcombank TSC.

Tiếp tục phát huy hiệu quả trong công 
tác CĐ

Tại Đại hội, thay mặt BCH nhiệm kỳ 2012 – 
2017, ông Trần Phúc Cường – Phó Chủ tịch thường 
trực CĐ TSC đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt 
động CĐ TSC nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương 
hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022; bà Vũ Thị 
Ngọc Dung – đại diện BCH CĐ TSC trình bày Báo 
cáo kiểm điểm BCH CĐ TSC nhiệm kỳ 2012 – 2017. 
Đại hội cũng đã đóng góp ý kiến đối với dự thảo 
Văn kiện đại hội CĐ Vietcombank khóa V, nhiệm kỳ 
2018 – 2023 và Dự thảo Điều lệ CĐ Việt Nam theo 
đúng hướng dẫn của CĐ cấp trên.

Các tham luận được trình bày bởi Tổ CĐ Phòng 
Quan hệ Công chúng, Trung tâm thẻ và Trung tâm 
Dịch vụ khách hàng với hình thức mới, hiện đại đã 
được Đoàn chủ tịch Đại hội đánh giá cao về tính 
hữu ích, thiết thực và đổi mới. Đây cũng là những 
Tổ CĐ được ghi nhận có nhiều đóng góp trong hoạt 
động phong trào tại TSC trong những năm gần đây. 

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch cũng hy vọng các Tổ 
CĐ TSC sẽ ngày một phát huy hơn nữa hiệu quả 
hoạt động trong công tác CĐ nhằm đem tới cho 
các đoàn viên, người lao động đời sống tinh thần 
phong phú, đa dạng hơn, giúp cán bộ thêm phần 
gắn bó với công việc hiện tại.

Vai trò dẫn dắt của CĐ trong thực hiện 
nhiệm vụ chiến lược

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Quang 
Dũng đã đánh giá rất cao vai trò của CĐ TSC trong 
việc đảm bảo sự dẫn dắt và thực hiện những nhiệm 
vụ chiến lược do Ban lãnh đạo đề ra. Thay mặt 

Ban Lãnh đạo, Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ 
cho BCH CĐ TSC nhiệm kỳ tới phải phối hợp 
một cách chặt chẽ với lãnh đạo các phòng ban 
chuyên môn để hoạt động CĐ luôn gắn với thực 
hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, mục tiêu đảm 
bảo đời sống, cải thiện các điều kiện cả về vật 
chất lẫn tinh thần cho cán bộ đoàn viên, người 
lao động. 

“Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên CĐ phải trở 
thành một tuyên truyền viên đi đầu trong 
công tác tuyên truyền giáo dục, gắn kết các 
dự án chuyển đổi biến thành hành động thực 
tiễn nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược từ 

nay đến 2020 là trở thành ngân hàng số 1 tại 
Việt Nam. Ngoài ra, chú trọng đến hoạt động 
ASXH phải gắn với việc thực hiện trách nhiệm 
xã hội và việc xây dựng hình ảnh thương hiệu 
Vietcombank ngày càng tốt đẹp hơn trong 
mắt công chúng”, ông Phạm Quang Dũng nhấn 
mạnh.

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu ra 
15 đoàn viên CĐ ưu tú tham gia vào BCH CĐ 
TSC nhiệm kỳ 2017 – 2022. Phát biểu nhận 
nhiệm vụ, thay mặt BCH CĐ TSC nhiệm kỳ 2017 
- 2022, bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Kế toán 
trưởng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự 
quan tâm chỉ đạo sát sao của CĐ cấp trên, Lãnh 
đạo Đảng ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của Ban 
Lãnh đạo cũng như sự đóng góp ý kiến của các 
đoàn viên để xây dựng CĐ TSC ngày một phát 
triển. 

BCH CĐ TSC nhiệm kỳ 2017 – 2022 nghiêm 
túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Ban Lãnh 
đạo và sẽ sớm đưa vào nghị quyết Đại hội để 
triển khai cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Danh Lương – UV HĐQT-Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch 
CĐ TSC nhiệm kỳ 2012 – 2017 điều hành chương trình Đại hội

Ông Phạm Quang Dũng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phần trình bày tham luận của Tổ CĐ Quan hệ Công chúng bằng hình thức video, thể hiện được 
chức năng chuyên môn truyền thông của Tổ

Ông Phạm Quang Dũng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng các Đ/c 
trong Ban lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các đoàn viên Công đoàn ưu tú 

được bầu vào BCH CĐ TSC Vietcombank nhiệm kỳ 2017 - 2022
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Bài & ảnh: Gia Nam

Bài & ảnh: Viết Bách

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách 
nhiệm vì mục tiêu phát triển bền vững của 
Vietcombank và của ngành ngân hàng, của tổ 
chức Công đoàn, vì quyền và lợi ích của đoàn 

viên, người lao động”, đại hội đã tập trung trí tuệ 
hoàn thành các công việc: Thảo luận và thông qua 
báo cáo kiểm điểm của BCH công đoàn lâm thời; 
Thảo luận đi đến thống nhất Phương hướng nhiệm 
vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ I (2017 – 2022); 
Bầu cử BCH CĐCS nhiệm kỳ I (2017 – 2022) và lựa 
chọn ứng viên Đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp 
trên nhiệm kỳ 2018 - 2023; Thảo luận và thông qua 
Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn gồm 5 đ/c. Hy 
vọng, BCH nhiệm kỳ mới sẽ đưa CĐCS Vietcombank 
Thủ Thiêm trở thành một tổ chức lớn mạnh, phát 
triển các phong trào, chăm lo tốt đời sống người 
lao động, góp phần cùng chuyên môn xây dựng chi 
nhánh Thủ Thiêm ngày càng phát triển bền vững về 
mọi mặt. 

ĐH Công đoàn lần thứ I, 
nhiệm kỳ 2017-2022

Vietcombank Thủ Thiêm

NGÀY 26/8/2017, TẠI NHA TRANG (KHÁNH 
HÒA), CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (CĐCS) 
VIETCOMBANK THỦ THIÊM ĐÃ TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 
(2017 - 2022)

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, ông Hà Thành Hải - Phó Giám đốc CN, 
Chủ tịch CĐCS đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt 
động CĐCS lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và 
Phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022; tiến hành 

kiểm điểm BCH hành lần thứ I. Đại hội đánh giá cao 
những thành tích mà CĐCS nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đạt 
được và thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại 
trong quá trình hoạt động. 

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Phúc Cường - Phó 
Chủ tịch Thường trực Công đoàn Vietcombank biểu 
dương những nỗ lực của CN trong việc thực hiện tốt 
các nhiệm vụ chuyên môn cũng như các hoạt động công 
đoàn. Ông Trần Phúc Cường cũng đề nghị CN tiếp tục 
tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán 
bộ, đoàn viên; tiếp tục đổi mới các hình thức hoạt động 
của công đoàn; thực hiện tốt các phong trào thi đua, 
khen thưởng; tiếp tục sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng 
thông qua các chương trình ASXH...

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 5 
đ/c và lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn 
Vietcombank.

Đại hội Công đoàn 
nhiệm kỳ 2017 - 2022
Vietcombank Phú Thọ 

NGÀY 10/9/2017, TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH, 
VIETCOMBANK PHÚ THỌ ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (CĐCS) 
NHIỆM KỲ 2017 - 2022 .

Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể Đoàn viên CĐCS 
Vietcombank Phú Thọ

Bài & ảnh: Nguyễn Thu Duyên

Bài & ảnh: Nguyễn Thị Nhàn

Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo Tổng kết hoạt 
động CĐCS nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng 
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022; Báo cáo Kiểm 
điểm của BCH CĐCS nhiệm kỳ 2012 - 2017, văn 

kiện Đại hội V Công đoàn Vietcombank nhiệm kỳ 2018 
- 2023, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với mô hình 
“Vì người lao động” và Điều lệ Công Đoàn Việt Nam. 

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thiện Phước - Phó 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương biểu 
dương những thành tích mà CĐCS Vietcombank Bình 
Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời có 
những ý kiến chỉ đạo và gợi ý giải pháp cho hoạt động 
công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra 09 thành viên BCH 
CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022, cử đại biểu đi dự Đại hội 
Công đoàn Vietcombank lần V và Đại hội Công đoàn tỉnh 
Bình Dương khóa X nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại Đại hội, 
các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt 
động công đoàn năm 2016 cũng được vinh danh. 

Đại hội Công đoàn 
lần VII, nhiệm kỳ 
2017-2022 
Vietcombank Bình Dương

NGÀY 09/9/2017, TẠI TRỤ SỞ CN, CÔNG ĐOÀN 
CƠ SỞ (CĐCS) VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG ĐÃ 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CĐCS LẦN VII 
NHIỆM KỲ 2017 - 2022.

Ông Nguyễn Thái Minh Quang, Ủy viên BCH Công đoàn Vietcombank - Giám đốc VCB 
Bình Dương (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí trúng cử BCH 

Công đoàn cơ sở VCB Bình Dương lần VII nhiệm kỳ 2017-2022

Vietcombank Hưng Yên
Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và 
đúng quy chế, Đại hội đã bầu ra 07 đ/c vào BCH 
CĐCS khoá IV nhiệm kỳ 2017 – 2022, 03 đ/c vào 
Uỷ ban kiểm tra, 01 đ/c dự Đại hội công đoàn cấp 

trên. Các đoàn viên trong BCH hứa sẽ nỗ lực hết sức, 
đóng góp cho hoạt động công đoàn của CN ngày càng 
thiết thực và hiệu quả, là cầu nối giữa người sử dụng lao 
động và người lao động, là tổ chức đại diện cho thâm 
huyết, ý chí, nguyện vọng của người lao động. 

Trước đó, sáng ngày 9/9/2017, với sự tham gia của 
toàn thể CBNV trong CN, CĐCS đã tổ chức thành công 
giải bóng đá nam và bóng đá nữ. Đây là cơ hội để tăng 
cường sự đoàn kết, gắn bó trong CN, cũng là dịp để 
CBNV giải tỏa những căng thẳng, áp lực trong công việc. 
Với tinh thần thi đấu hăng say, hết mình, các trận cầu 
đã mang lại những giây phút giải trí, những tình huống 
tranh bóng hấp dẫn, những bàn thắng đẹp cho khán giả. 
Kết thúc giải đấu, BCH CĐCS đã trao 02 giải Nhất, 02 giải 
Nhì cho các đội tham gia.  

CHIỀU NGÀY 09/9/2017, TẠI HỘI TRƯỜNG TRỤ SỞ 
CN, CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (CĐCS) VIETCOMBANK 
HƯNG YÊN ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI 
CĐCS LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017 – 2022.

NHỊP SỐNG
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Ra mắt sản phẩm 
bảo hiểm Bảo An 
Toàn Gia

NHỊP SỐNG

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Nghiêm 
Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối 
Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank nhấn mạnh: 03 Nghị 

quyết chuyên đề về kinh tế được TW ban hành 
tại Hội nghị TW5 khoá XII lần này đều là những 
vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc 
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XII đã đề ra về phát triển kinh 
tế - xã hội. 

Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, 
thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên 

của Đảng bộ Vietcombank cần nhận thức và 
nắm vững các quan điểm của Đảng 

về hoàn thiện thể chế kinh 

tế thị trường định hướng XHCN, tiếp tục cơ cấu 
lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh 
nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở 
thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN; đồng thời triển khai 
thực hiện tốt tại đơn vị và trong mỗi vị trí công 
tác của mình.

Tại Hội nghị, các đại biểu và Đảng viên đã 
được nghe báo cáo viên là GS-TS. Tạ Ngọc Tấn, 
Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận 
TW, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Giám 
đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết TW5 
Khóa XII của Đảng, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/
TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một 
động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW 
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 
hướng XHCN và Nghị quyết số 12-NQ/TW về 
tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước. 

Kết thúc Hội nghị, đ/c Nghiêm Xuân Thành 
một lần nữa khẳng định, những nội dung được 
GS-TS. Tạ Ngọc Tấn truyền đạt và quán triệt là 
những nội dung hết sức quan trọng, liên quan 
đến 3 nhóm vấn đề lớn và có liên hệ mật thiết 
với nhau. 

Đ/c Bí thư Đảng ủy Vietcombank cũng cho 
biết, sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng 
ủy Vietcombank yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban 
Lãnh đạo tiến hành triển khai thực hiện đồng 
thời các Nghị quyết của Hội nghị TW5 với các 
Nghị quyết của ngành Ngân hàng, của Đảng bộ 
Khối Doanh nghiệp TW cũng như của Đảng bộ, 
Ban Lãnh đạo Vietcombank đã chỉ đạo và 
triển khai trong thời gian tới một 
cách hiệu quả nhất.

Hội nghị HỌC TẬP QUÁN TRIỆT Nghị 
quyết Hội nghị TW5

Đưa nghị quyết vào 
thực tiễn hoạt động 
kinh doanh
SÁNG 09/9/2017, ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN 
KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 
(TW5) BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII) THÔNG QUA 
HÌNH THỨC TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN VỚI ĐIỂM CẦU 
CHÍNH TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VÀ 52 ĐIỂM CẦU TẠI CÁC TỔ 
CHỨC ĐẢNG TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK.

Tại buổi lễ, ông Phạm Quang Dũng – Ủy viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank nhấn mạnh, 
mô hình quản lý bán hàng theo khu vực trong 
hoạt động bán lẻ là thực sự cần thiết, đã được 

triển khai ở nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế. 
Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng/ ban trong Khối 
Bán lẻ, các CN có sự phối hợp tốt nhất, đảm bảo việc 
triển khai tại Vietcombank được hiệu quả. Với sự song 
hành, am hiểu thấu đáo hơn thị trường, nguồn lực của 
các khu vực, CN, mô hình này cần chú trọng vào các 
nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng kế hoạch kinh doanh 
phù hợp cho các CN, kiểm điểm bán hàng và phản hồi 
kịp thời các kiến nghị từ khu vực về TSC; Phát triển 
kinh doanh cùng các CN, Đặt hàng các sản phẩm dịch 
vụ, chương trình, chính sách phù hợp với địa bàn; Giám 
sát việc thực hiện nguồn lực của các CN trong hoạt động 
Bán lẻ để có các kiến nghị đề xuất phù hợp.

Triển khai chính thức 
mô hình Quản lý bán 
hàng theo khu vực 

Bài: P. QLBSPBL - ảnh: Đức Nam

Bài & ảnh:Lê Hồng Quang

Bài & ảnh: Hồng Hải

NGÀY 27/09/2017, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, 
VIETCOMBANK ĐÃ LONG TRỌNG TỔ CHỨC BUỔI 
TRUYỀN THÔNG VỀ MÔ HÌNH QUẢN LÝ BÁN 
HÀNG THEO KHU VỰC TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN 
LẺ. MÔ HÌNH NÀY ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM 
TỪ 1/9/2016 TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI VÀ ĐÃ ĐẠT 
ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC.

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

Khi tham gia sản phẩm, khách hàng (KH) sẽ 
được hưởng những quyền lợi bảo hiểm ưu 
việt như chỉ cần đóng phí ngắn hạn nhưng 
được bảo vệ dài hạn, là chủ của hợp đồng 

bảo hiểm với quyền lợi tiền mặt 5% số tiền bảo hiểm 
đều đặn vào mỗi 5 năm. Khi đáo hạn, KH sẽ được 
nhận 100% số tiền bảo hiểm kèm bảo tức tích lũy và 
lãi chia cuối hợp đồng.

Ngoài ra, Bảo An Toàn Gia còn mang đến cho KH 
quyền lợi bảo vệ cao và toàn diện với quyền lợi là 
200% số tiền bảo hiểm kèm bảo tức tích lũy và lãi 
chia cuối hợp đồng nếu tử vong hoặc thương tật toàn 
bộ vĩnh viễn. Quyền lợi bảo vệ này được gia tăng lên 
đến 400% số tiền bảo hiểm kèm bảo tức tích lũy và 
lãi chia cuối hợp đồng nếu rủi ro đến từ nguyên nhân 
tai nạn.

Khi tham gia sản phẩm, KH sẽ có cơ hội nhận 
được những giải thưởng hấp dẫn, đặc biệt là 01 chỉ 
vàng 9999 trong chương trường khuyến mại “Tham 
gia ngay – Quà thật hay cùng sản phẩm bảo hiểm tích 
lũy”.

NGÀY 26/9/2017, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, 
VIETCOMBANK VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN 
THỌ VIETCOMBANK-CARDIF (VCLI) TỔ CHỨC 
LỄ RA MẮT SẢN PHẨM BẢO HIỂM MỚI VỚI 
NHỮNG TÍNH NĂNG ƯU VIỆT VÀ TOÀN DIỆN 
MANG TÊN “BẢO AN TOÀN GIA”.

Bà Đoàn Hồng Nhung (Thứ 2 từ phải sang) và bà Young Lai Yin (ngoài cùng 
bên trái) tặng hoa chúc mừng các KH tham gia sản phẩm Bảo An Toàn Gia

Toàn cảnh Hội nghị trực 
tuyến học tập, quán 
triệt, triển khai thực 
hiện Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ 5 Ban chấp 
hành Trung ương Đảng 

(Khóa XII)
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BÀI: Lê Ngát - Ảnh: Hà Cẩm Cơ

Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc, toàn diện sự chỉ 
đạo của BCH CĐCS khoá III; đóng góp ý kiến 
vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên, vào dự 
thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt 

Nam. Đồng thời, Đại hội cũng lựa chọn những đ/c thực 
sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực 
lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao của sự nghiệp đổi mới để bầu vào BCH CĐCS khoá 
IV.

Tại Đại hội, các Công đoàn viên đã tích cực tham gia 
đóng góp ý kiến gắn liền với thực tế đời sống, công việc 
của đoàn viên công đoàn. Đây cũng là dịp để các Công 
đoàn viên, các Tổ Công đoàn được nói lên tâm tư nguyện 
vọng, giúp BCH CĐCS CN Nam Bình Dương hiểu và nắm 
bắt tình hình, từ đó đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động Công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCH 
trong nhiệm kỳ mới.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, 
Đại hội đã bầu BCH CĐCS 2017 - 2022 gồm 07 đ/c. Đ/c 
Nguyễn Quang Bình - Phó Giám đốc CN được Đại hội tín 
nhiệm và tái đắc cử làm Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 
2022.

Đại hội Công đoàn lần thứ 
IV nhiệm kỳ 2017-2022 
Vietcombank 
Nam Bình Dương

NGÀY 16/9/2017, VIETCOMBANK NAM BÌNH 
DƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI 
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (CĐCS) LẦN THỨ IV NHIỆM 
KỲ 2017 – 2022.

Công đoàn viên sôi nổi tham gia đóng góp ý kiến thảo luận 

Ông Nguyễn Văn Hoàn- Giám đốc Vietcombank Nam Bình Dương (thứ 3 từ trái sang), 
ông Nguyễn Đình Khánh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương (thứ 4 

từ phải sang) đại diện tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Giai đoạn 2014 - 2017, Vietcombank 
Lạng Sơn đã hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu kinh doanh; huy động vốn và 
cho vay tăng với tỷ lệ trên 2 con số, 

dịch vụ thẻ và bán lẻ phát triển, khẳng định uy 
tín và thương hiệu Vietcombank trên địa bàn, 
thực hiện đa dạng các hình thức thanh toán 
xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ, lợi nhuận 
tăng đều qua các năm. Công đoàn đã tham gia 
quản lý tốt và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên và người lao động; 
tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Hội nghị Công đoàn 
cơ sở giữa nhiệm kỳ 
2014-2019

Bài & ảnh: Linh Chi

Vietcombank Lạng Sơn

NGÀY 19/9/2017, TẠI TRỤ SỞ CN, VIETCOMBANK LẠNG 
SƠN ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN 
CƠ SỞ (CĐCS) GIỮA NHIỆM KỲ 2014 - 2019. HỘI NGHỊ 
ĐÃ NGHE TRÌNH BÀY CÁC VĂN KIỆN BÁO CÁO SƠ KẾT 
HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CỦA BCH CĐCS 
KHÓA I NỬA ĐẦU NHIỆM KỲ 2014 - 2019. 

Tại hội nghị, đ/c Trương Thu Hòa - Phó 
Giám đốc, Chủ tịch CĐCS NHNN CN tỉnh Lạng 
Sơn, Trưởng đại diện Công đoàn Ngân hàng 
Việt Nam tại Lạng Sơn đã đánh giá cao vai trò 
của CĐCS Vietcombank Lạng Sơn khóa I trong 
việc thực hiện tốt công tác kinh doanh cũng 
như công tác chăm lo đến đời sống CBNV, công 
tác ASXH… đồng thời nêu rõ các nhiệm vụ cơ 
bản của CĐCS để CĐCS Vietcombank Lạng Sơn 
tiếp tục thực hiện tốt trong nửa sau nhiệm kỳ 
2014 - 2019. 

Đại diện cấp ủy, Ban giám đốc, đ/c Lê Hồng 
Tâm – Bí thư Chi bộ - Giám đốc Vietcombank 
Lạng Sơn bày tỏ sự tin tưởng đối với BCH CĐCS; 
động viên khích lệ BCH CĐCS tiếp tục phát huy 
sức sáng tạo, đổi mới chương trình nội dung 
hoạt động công đoàn để giúp công đoàn viên, 
người lao động trong chi nhánh thi đua lao 
động sản xuất đạt hiệu quả cao, góp phần thực 
hiện thành công nhiệm vụ kinh doanh hàng 
năm.

Với những thành tích đã đạt được, CĐCS CN 
Lạng Sơn được nhận nhiều giấy khen của Ban 
thường vụ Công đoàn Vietcombank: danh hiệu 
tập thể CĐCS có thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua “Lao động giỏi và xây dựng tổ chức 
Công đoàn vững mạnh”; danh hiệu tập thể nữ 
công có thành tích xuất sắc trong phong trào thi 
đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” cùng 5 
cá nhân; 8 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu 
“Đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2016”. Tổ 
Công đoàn phòng Khách hàng dạt danh hiệu tổ 
công đoàn xuất sắc năm 2016.  

Bà Trương Thu Hòa – Phó giám đốc, Chủ tịch CĐCS Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, 
trưởng đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Hồng Tâm ( đứng giữa) -  Bí thư Chi bộ - Giám đốc Vietcombank 
Lạng Sơn trao tặng bằng khen cho đoàn viên công đoàn có thành tích 

xuất sắc

Chiều ngày 09/09/2017, Công đoàn Vietcombank Hà Nam 
đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) 
khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội tập trung đánh giá công tác Công đoàn nhiệm kỳ 
2012 - 2017, nêu lên những kết quả đạt được, chưa được, những 
thuận lợi, khó khăn trong công tác và đưa ra phương hướng, 
nhiệm vụ mới cho BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, CĐCS Vietcombank Hà Nam đã 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xã hội và củng cố hoạt động kinh 
doanh, ổn định tài chính, từ đó ổn định cuộc sống của người lao 
động. Đại hội đã bầu BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 5 
đ/c. Đ/c Phạm Thanh Bình - Phó Giám đốc được bầu làm Chủ tịch 
CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội Công đoàn Vietcombank Hà Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022

Hội nghị đã bầu đ/c Hoàng Đình Hưng – Phó 
Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn giữ chức vụ 
Chủ tịch CĐCS, bầu đại biểu đi dự Đại hội V của 
Công đoàn Vietcombank gồm 01 đ/c chính thức 
và 01 đ/c dự khuyết.

BCH Công đoàn mới ra mắt đại hội
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Khách hàng là nguồn tài sản vô giá 
Hội nghị (HN) có sự tham gia của các đại 

biểu là Lãnh đạo cấp cao các tập đoàn, tổng 
công ty, đối tác – những KH lớn và thân thiết 
của CN, đại diện lãnh đạo Vietcombank cùng các 
thành viên trong Ban Giám đốc, lãnh đạo một số 
phòng của CN.

Với nhiều chương trình, hoạt động thiết 
thực, HN nhằm nâng tầm mối quan hệ toàn diện 
giữa Vietcombank Hà Nội và KH. Tại HN, lãnh 
đạo các doanh nghiệp đã trao đổi, chia sẻ với CN 
về những cơ hội hợp tác kinh doanh, tìm hiểu, 
phát huy những thế mạnh của mỗi đơn vị, cùng 
hướng tới tương lai phát triển vì lợi chung của 
các bên.

Phát biểu tại HN, ông Nguyễn Mạnh Hùng 
- Ủy viên HĐQT Vietcombank, nguyên Giám 
đốc Vietcombank Hà Nội thời kỳ 2011 - 2014 

VỚI THÔNG ĐIỆP “LUÔN LẮNG NGHE, ĐỒNG HÀNH 
CÙNG KHÁCH HÀNG”, NGÀY 18/8/2017, TẠI ĐÀ NẴNG, 
VIETCOMBANK HÀ NỘI ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI 
NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG (KH) THÂN THIẾT NĂM 2017.

cho biết: Lịch sử và truyền thống 30 năm phát 
triển đã tạo dựng nên một Vietcombank Hà 
Nội: Lớn mạnh về quy mô; Chuẩn mực về hoạt 
động; Chất lượng về kinh doanh; Uy tín với KH, 
xứng đáng dẫn đầu về nguồn nhân lực và trách 
nhiệm với cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, 
trong những năm gần đây, Vietcombank Hà 
Nội cùng với hệ thống Vietcombank đang trở 
thành đơn vị tiên phong của ngành ngân hàng 
Việt Nam với quy mô và hiệu quả kinh doanh 

tăng trưởng ấn tượng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng 
nhấn mạnh thành quả của Vietcombank Hà Nội 
trong suốt những năm qua, nhân tố quan trọng 
nhất tạo nên sự khác biệt chính là văn hoá của 
Vietcombank kết hợp với nguồn tài sản vô giá 
của Vietcombank Hà Nội đã và đang được hình 
thành ngày càng lớn mạnh, đó là nguồn lực KH 
thân thiết.  

Cam kết đồng hành hỗ trợ KH
Đại diện các KH tham dự hội nghị, bà Vũ 

Thị Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty CP 
ĐTK chia sẻ: Là doanh nghiệp 100% vốn Việt 
Nam, với sự hỗ trợ vốn lên tới 800 tỷ đồng của 
Vietcombank Hà Nội, sau hơn 10 tháng khẩn 
trương xây dựng và hoàn thiện, tháng 3/2017, 
Công ty ĐTK đã khánh thành giai đoạn 1 Nhà 
máy sản xuất trứng gà sạch ĐTK Phú Thọ trên 
diện tích 42ha. Lãnh đạo Công ty ĐTK cho rằng, 
kết quả này chứng minh sự hợp tác rất thành 
công giữa Vietcombank Hà Nội với KH thân 
thiết, CN luôn cam kết đồng hành hỗ trợ mọi 
mặt để cùng KH phát triển như ngày hôm nay. 

Khẳng định sự thành công của KH cũng 
chính là thành công của CN, ông Nguyễn Mạnh 
Hùng chia sẻ: “Vietcombank luôn cam kết sẽ 
tiếp tục đổi mới, gia tăng các sản phẩm – dịch 
vụ với tiện ích vượt trội, là ngân hàng đứng đầu 
về mức độ hài lòng của KH. Vietcombank Hà 
Nội mong muốn và tin tưởng sẽ nhận được sự 
hợp tác mạnh mẽ từ các bạn hàng – đối tác với 
phương châm mới “Đối tác chiến lược, tin cậy 
và thủy chung – Chung niềm tin, vững tương 
lai”.

Các CN Vietcombank nói chung và 
Vietcombank Hà Nội nói riêng đã và đang nỗ 
lực đổi mới toàn diện hoạt động nhằm đáp ứng 
mọi nhu cầu của KH với phương châm lấy sự 
hài lòng của KH là thước đo, sự thành đạt của 
KH là sự thành công của ngân hàng. 

Luôn xác định lấy KH làm trọng tâm trong 
mục tiêu phát triển bền vững, HN đã thành 
công tốt đẹp khi mang đến thông điệp “luôn 
lắng nghe, đồng hành cùng KH” tới các doanh 
nghiệp. Với sự tin tưởng, gắn bó và ủng hộ 
của KH, trên con đường vươn ra biển lớn, 
Vietcombank Hà Nội mong muốn tiếp tục đón 
nhận sự hợp tác, kết nối của cộng đồng doanh 
nghiệp, các KH, đối tác truyền thống để cùng 
nhau gặt hái thành công. 

VIETCOMBANK 
HÀ NỘI

TRI ÂN KHÁCH HÀNG
THÂN THIẾT NĂM
Luôn lắng nghe, đồng hành cùng khách hàng

2017
 Ủy viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tri ân 

đối tác - bạn hàng của Vietcombank Hà Nội trong suốt 
chặng đường phát triển

Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Vân (thứ 1 từ phải sang) và Phó Giám đốc 
Trần Thị Hạnh (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với KH

Tại ĐH, đ/c Nguyễn Thị Thu Hải - Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank Hà Nội báo cáo những thành tựu đã 
đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, chỉ ra những 
tồn tại và khái quát các bài học kinh nghiệm, đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 -2022 với mục 
tiêu xây dựng CĐCS CN vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, CĐCS Vietcombank Hà Nội 
đã phát huy tinh thần đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử 
thách, luôn xác định rõ nhiệm vụ chiến lược, các mục tiêu cụ 
thể và chủ động đưa ra các giải pháp thích hợp để hoàn thành 
nhiệm vụ, đảm bảo sự tăng trưởng về lợi nhuận, về đời sống, 
việc làm, thu nhập cho người lao động, xây dựng tổ chức Công 
đoàn vững mạnh. 

Tiếp nối thành công của BCH CĐCS nhiệm kỳ trước, CĐCS 
CN Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 xác định mục tiêu và phương 
hướng trong nhiệm kỳ tới: Xây dựng đội ngũ CBNV có phẩm 
chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và giỏi về 
nghiệp vụ; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao 
động sáng tạo”; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
CBNV... 

ĐH đã tín nhiệm bầu ra BCH CĐCS CN nhiệm kỳ 2017 - 
2022 gồm 09 đ/c. Đ/c Trần Thị Hạnh – Phó Giám đốc được 
bầu làm Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. ĐH đã bầu 
03 đại biểu đi dự ĐH Công đoàn cấp trên được tổ chức vào 
tháng 11/2017.

ĐH Công đoàn Vietcombank 
Hà Nội lần thứ XII
nhiệm kỳ 2017 – 2022

Bài & Ảnh: Trần Hồng Điệp

Bài & Ảnh: Trần Hồng Điệp

SÁNG NGÀY 19/8/2017, TẠI ĐÀ NẴNG, CÔNG ĐOÀN 
CƠ SỞ (CĐCS) VIETCOMBANK HÀ NỘI ĐÃ TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI (ĐH) LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 
2017 – 2022.

Ban giám đốc tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐCS Vietcombank Hà Nội lần thứ XII, 
nhiệm kỳ 2017 -2022

Hội nghị
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Tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Linh - Phó Bí thư 
Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk trực tiếp 
quán triệt chuyên đề năm 2017 với 3 nội dung 
chính: Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư 

tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về phòng chống các biểu 
hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quan niệm của 
Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tổ 
chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII.

Việc học tập chuyên đề đã tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng 
viên CN, nâng cao tính trung thực, trách nhiệm; đoàn 
kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần 
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 
của đơn vị. 

Hội nghị quán triệt 
chuyên đề năm 2017
Vietcombank Đắk Lắk

Bài & ảnh: Thùy Trang

NGÀY 16/9/2017, ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK 
ĐẮK LẮK ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT 
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017 “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ 
MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG 
CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, TỰ DIỄN BIẾN, 
TỰ CHUYỂN HÓA”.

Vietcombank Đắk Lắk tổ chức Hội Nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017

Bài & ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Toàn - Ủy viên 
Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo 
Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên 
đã truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ 

bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - BCH Trung 
ương đảng khóa XII gồm 3 nghị quyết: Nghị quyết 
số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh 
tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; 
Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về 
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 
03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Các cán bộ dự hội nghị được tiếp thu những vấn 
đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH 
Trung ương khóa XII, hiểu sâu và nắm vững những 
nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công 
tác, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị 
quyết vào cuộc sống.

Vietcombank Hưng Yên 
học tập, quán triệt
Nghị quyết Trung Ương 5 
(khóa XII)

NGÀY 30/8, TẠI TRỤ SỞ CN, VIETCOMBANK 
HƯNG YÊN ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI 
NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 
TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA XII) CHO TOÀN THỂ 
CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN.

Các Đảng viên tham dự hội nghị 

VỪA QUA, VỚI HÀNH TRÌNH 3 NGÀY 2 ĐÊM TẠI ĐÀ NẴNG 
VÀ PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN), CÙNG CÁC HOẠT ĐỘNG 
TRỌNG THỂ VÀ THÂN TÌNH, VIETCOMBANK BẮC BÌNH 
DƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG “HỘI NGHỊ TRI ÂN 
KHÁCH HÀNG NĂM 2017”. ĐÂY LÀ SỰ KIỆN ĐƯỢC CN 
DUY TRÌ VÀ TỔ CHỨC HÀNG NĂM NHẰM TRI ÂN SỰ TIN 
TƯỞNG VÀ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CN 
NÓI RIÊNG VÀ VIETCOMBANK NÓI CHUNG.

Hội nghị tri ân khách hàng năm 2017 
Vietcombank Bắc Bình Dương 

Phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn với khách hàng
Bài & ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

Tham dự Hội nghị có hơn 80 cá nhân, đơn 
vị là các khách hàng truyền thống, thường 
xuyên sử dụng dịch vụ và đồng hành cùng 
Vietcombank Bắc Bình Dương trong hơn 3 

năm qua, từ khi CN được thành lập.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Giang 

- Giám đốc Vietcombank Bắc Bình Dương bày tỏ 
lòng cảm ơn chân thành tới khách hàng đã tin 
tưởng CN trong thời gian qua. Ông Nguyễn Xuân 
Giang cũng mong muốn phát triển mối quan hệ 
hợp tác giữa CN với khách hàng ngày càng sâu 
sắc hơn và trân trọng xây dựng mối quan hệ này 
bền vững theo thời gian. Giám đốc CN nhấn mạnh, 
chính nhờ sự quan tâm, ủng hộ của khách hàng mà 

hiện nay thương hiệu Vietcombank đã khẳng 
định được vị thế tại địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương nói riêng và trên toàn quốc nói 
chung. 

Bên cạnh chương trình hội nghị, tại đêm 
Gala, các tiết mục văn nghệ đặc sắc, những 
“màn” giao lưu thân tình đã tạo được không 
khí sôi nổi và hào hứng, mang lại niềm vui cho 
người tham gia. Ban giám đốc CN cũng đã trao 
các phần quà đến từng Quý khách hàng như 
một lời cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm, 
đồng hành của khách hàng với CN trong thời 
gian qua.

Hội nghị tri ân khách hàng năm 2017 với 
hành trình 3 ngày 2 đêm tại Đà Nẵng và Phan 
Thiết đã để lại những ấn tượng tốt đẹp giữa 
khách hàng và Vietcombank Bắc Bình Dương. 
Bằng những hoạt động chăm sóc khách hàng 
thường xuyên, tập thể CN tiếp tục phấn đấu 
hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh, 
nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp lại sự tin yêu 
của Quý khách hàng và nâng tầm thương hiệu 
Vietcombank. 

Ông Nguyễn Xuân Giang, Giám đốc 
Vietcombank Bắc Bình Dương (ngoài 
cùng bên phải) tặng quà cho khách 
hàng VIP tại Hội nghị tri ân khách 
hàng - Đà Nẵng.
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Tại buổi Lễ, bà Nguyễn Thu Phương - Giám đốc 
KBNN Vũng Tàu đã trình bày nội dung hợp tác, 
thông qua bản thỏa thuận liên tịch phối hợp thu 

và ủy nhiệm thu NSNN qua KBNN.
Theo nội dung phối hợp, 3 cơ quan KBNN, Chi cục 

Hải quan và Ngân hàng thực hiện tốt việc phối hợp 
thu và ủy nhiệm thu NSNN, bảo đảm tiến độ, đúng quy 
định, hạn chế thấp nhất sai sót xảy ra. Việc ký kết thỏa 
thuận thu ngân sách giữa 3 đơn vị được coi là một trong 
những nội dung quan trọng trong chương trình đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa KBNN. 
Các quy trình nghiệp vụ hướng tới việc tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho người nộp thuế và phí hải quan, tiết 
kiệm chi phí, thời gian cho cả khách hàng và KBNN.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Tuyến - Giám đốc 
Vietcombank Vũng Tàu đã đánh giá cao sự hợp tác và 
cảm ơn tín nhiệm của KBNN thành phố, các Chi cục Hải 
quan đã ủy nhiệm cho Vietcombank Vũng Tàu trong việc 
phối hợp thu NSNN.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiên Hương - Phó Giám 
đốc, Chủ tịch BCH Công đoàn Vietcombank 
Vũng Tàu đã trao 20 triệu đồng quà tặng cho 
các nạn nhân chất độc da cam và trẻ em mồ côi.

Là một trong những NHTM lớn, bên cạnh nhiệm 
vụ kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững vì 
cộng đồng, những năm qua, hoạt động ASXH của 
Vietcombank không ngừng được đẩy mạnh với nhiều 
chương trình thiết thực, ý nghĩa, đóng góp chung vào 
sự phát triển của xã hội, là minh chứng rõ nét về tính 
nhân văn, nét đẹp về giá trị văn hoá của con người 
Vietcombank.

ký kết thỏa thuận thu 
NSNN với các đơn vị 
trên địa bàn

Vietcombank Vũng Tàu 

Bài & ảnh: Nguyễn Ngọc Giàu

Bài & ảnh: Chu Văn Hiệp

NGÀY 22/08/2017, TẠI TRỤ SỞ CN VIETCOMBANK 
VŨNG TÀU ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT THỎA 
THUẬN LIÊN TỊCH PHỐI HỢP THU NSNN GIỮA 
VIETCOMBANK VŨNG TÀU VỚI KBNN TP. VŨNG 
TÀU VÀ CÁC CHI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ.

Ông Đoàn Văn Tuyến – Giám đốc Vietcombank Vũng Tàu (thứ hai từ trái sang) ký kết 
thỏa thuận phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN  giữa CN Vũng Tàu với KBNN TP. Vũng 

Tàu và các Chi cục Hải quan TP. Vũng Tàu

Vietcombank Vũng Tàu

với hoạt động 

ASXH
SÁNG 10/08/2017, CÔNG ĐOÀN VIETCOMBANK 
VŨNG TÀU PHỐI HỢP VỚI HỘI NẠN NHÂN CHẤT 
ĐỘC DA CAM VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI HUYỆN TÂN 
THÀNH, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỔ CHỨC 
ĐOÀN THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN, TẶNG QUÀ CHO 
CÁC NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM VÀ TRẺ EM 
MỒ CÔI THUỘC HUYỆN TÂN THÀNH.

Bài & Ảnh: Đào Nguyễn Tấn Phát

Bài & Ảnh: Trần Hữu PhúcNăm 2017, Vietcombank Tp.HCM cam kết giải 
ngân hơn 17 ngàn tỷ đồng cho các doanh nghiệp 
thuộc quận 1 trong gói lãi suất ưu đãi. Trong 
đó, tháng 8/2017, CN đã giải ngân 900 tỷ đồng 

cho một số doanh nghiệp như Công ty CP XNK Sài Gòn 
Tourist, Công ty Lilama18...

Trên địa bàn quận 1, từ năm 2012 đến nay, Quận 
ủy, UBND quận đã cùng với NHNN Tp.HCM, Sở Công 
Thương và các đơn vị liên quan triển khai, tổ chức 
hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng với doanh 
nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, tiểu thương trên địa 
bàn quận với tổng số tiền giải ngân 108.494 tỷ đồng, 
cho vay 1.214 khách hàng. 

hỗ trợ vay vốn ưu đãi 
cho doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh

Vietcombank TP.HCM

SÁNG NGÀY 25/8/2017, TẠI UBND QUẬN 1 
TP.HCM ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT HỖ TRỢ VAY 
VỐN ƯU ĐÃI CHO CÁC DOANH NGHIỆP, HỘ 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NĂM 2017 
VỚI TỔNG SỐ TIỀN 2.142 TỶ ĐỒNG CHO 140 
KHÁCH HÀNG. VIETCOMBANK TP.HCM LÀ ĐƠN 
VỊ TIÊU BIỂU, ĐẠI DIỆN NGÀNH NGÂN HÀNG 
THỰC HIỆN NGHI THỨC KÝ KẾT VỚI DOANH 
NGHIỆP.

Ông Trương Quang Minh – Phó Giám đốc Vietcombank TP. HCM (ngồi thứ 2 từ phải 
sang) thực hiện ký kết với các đại diện doanh nghiệp trên địa bàn quận 1

Trong 02 ngày 08 – 09/09/2017, Vietcombank 
Tân Bình đã phối hợp cùng Công ty CP SXKD 
XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex) 
và Hội Chữ thập đỏ quận Tân Phú – TP.HCM 

tổ chức chương trình thiện nguyện “Thăm khám bệnh, 
phát thuốc, tặng quà, trao học bổng, dụng cụ học sinh” 
tại xã Đắk Nang (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

Đắk Nang là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Krông 
Nô, với nhiều đồng bào dân tộc ít người cùng sinh sống, 
giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, kinh tế xã hội 
chậm phát triển. 

Đoàn thiện nguyện cùng đoàn bác sĩ đến từ các bệnh 
viện tại TP.HCM đã thăm, khám bệnh, phát thuốc và tặng 
quà cho hơn 300 hộ nghèo là những nhu yếu phẩm như 
mì gói, dầu ăn, bột nêm iốt, mùng, mền, dầu gió, thuốc… 
Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng học bổng và dụng cụ học 
tập (gồm cặp, đồng phục, tập vở) cho 140 em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực 
để tiếp tục cuộc hành trình tìm đến tri thức của mình.

Qua chương trình, Vietcombank Tân Bình đã 
để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân 
địa phương cũng như các doanh nghiệp đối tác. 
Vietcombank Tân Bình luôn mong muốn đồng hành 
cùng cộng đồng chia sẻ phần nào khó khăn với những 
vùng miền còn nhiều thiếu thốn của đất nước.

với hoạt động ASXH 
tại Đắk Nông

Vietcombank Tân Bình 
Đoàn Vietcombank Tân Bình  trao tặng dụng cụ học sinh cho học sinh nghèo

Đại diện Vietcombank Vũng Tàu trao 20 triệu đồng quà tặng các nạn nhân 
chất độc da cam và trẻ em mồ côi
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bài & Ảnh: Phương Anh

bài & Ảnh: Anh Thắng

Trong không khí ngày hội dành cho các em nhỏ, 
với sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí 
lãnh đạo và đoàn viên, thanh niên địa phương, 
chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Tại chương trình, Đoàn thanh niên Vietcombank Bình 
Phước cũng đã trao tượng trưng số tiền 50 triệu đồng 
để xây dựng nhà nhân ái cho hộ bà Võ Thị Thắng là vợ 
của Thương binh hạng 2/4 Hoàng Hải Yên, một  trong 
những gia đình khó khăn của xã Thiện Hưng. Ngoài ra, 
đoàn đã trao 10 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng và 
400 cuốn tập trắng cho các em học sinh trường THCS 
Bù Đốp.  

Kết thúc chương trình, như một lời hẹn ước, Đoàn 
thanh niên Vietcombank Bình Phước nói riêng và 
Vietcombank nói chung sẽ tiếp tục đồng hành với các 
hoạt động ASXH trên địa bàn tỉnh, góp phần mang 
thương hiệu và giá trị Vietcombank đến gần hơn với 
người dân.

Sau hơn hai tháng phát động, có 30 thí sinh đã đăng 
ký tham dự hội thi. Qua vòng sơ tuyển, Ban tổ chức 
lựa chọn 23 thí sinh có phần đề cương tốt nhất 
tham gia hội thi, trong đó có 7 thí sinh thi thuyết 

trình và 16 thí sinh thi kể chuyện.
Theo quy định, những câu chuyện, nội dung tham gia 

thuyết trình của các thí sinh tại hội thi phải là những câu 
chuyện, ấn phẩm đã được phát hành chính thức trong 
các tài liệu tuyên truyền về những nội dung cơ bản của 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh đa dạng, 
phong phú trong di sản tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp 
của Người . 

Đoàn thanh niên CN 
Bình Phước tham gia
Chiến dịch tình 
nguyện Hè 2017

Tham gia Hội thi tuyên 
truyền viên giỏi về học 
tập và làm theo tấm 
gương, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh 

NGÀY 12/8/2017, ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK BÌNH PHƯỚC PHỐI HỢP VỚI 
ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỔ CHỨC 
CHƯƠNG TRÌNH “CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN 
HÈ NĂM 2017” TẠI XÃ THIỆN HƯNG, HUYỆN 
BÙ ĐỐP, TỈNH BÌNH PHƯỚC - MỘT XÃ NGHÈO 
VÙNG BIÊN GIỚI CỦA TỈNH.

ĐTN Vietcombank Bình Phước chụp hình lưu niệm với Đoàn khối Doanh nghiệp 
tỉnh Bình Phước, lãnh đạo địa phương và các em thiếu nhi

SÁNG NGÀY 28/8/2017, TẠI NHÀ VĂN HÓA LAO 
ĐỘNG TỈNH GIA LAI, ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH 
NGHIỆP TỈNH ĐÃ KHAI MẠC HỘI THI TUYÊN 
TRUYỀN VIÊN GIỎI VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ 
MINH. THÍ SINH TRẦN THỊ TUYẾT ANH - ĐẢNG 
VIÊN THUỘC ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK GIA LAI 
ĐẠT ĐỒNG GIẢI BA.

Vietcombank Gia Lai

Ngày 20/9, Cục Thuế TP.HCM đã ký kết thỏa 
thuận liên tịch với Vietcombank TP.HCM về 
việc phối hợp nộp thuế điện tử (NTĐT) đối 
với cá nhân cho thuê nhà trên địa bàn.

Theo thỏa thuận ký kết, Cục Thuế TP.HCM có 
trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng theo các 
văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về việc kê 
khai thuế cho thuê nhà đối với cá nhân; phối hợp 
với Vietocmbank TP.HCM thực hiện kết nối và trao 
đổi thông tin, dữ liệu để triển khai thí điểm NTĐT 

LÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐƯỢC XÂY DỰNG PHÙ 
HỢP VỚI HỆ THỐNG CỦA KHO BẠC, NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ 
KHÔNG CHỈ GIÚP GIẢM THIỂU THỜI GIAN NHẬP LIỆU 
THỦ CÔNG CHO KHO BẠC MÀ CÒN GIÚP NGƯỜI NỘP 
THUẾ THUẬN LỢI HƠN TRONG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 
NỘP NSNN.

đối với hoạt động này; gửi thư 
ngỏ đến các cá nhân có cho 
thuê nhà về việc triển khai 
NTĐT thông qua Vietcombank 
TP.HCM. 

Về phía ngân hàng, phải 
đảm bảo điều kiện về hệ 
thống thông tin, trang thiết 
bị, cơ sở vật chất và đội ngũ 
cán bộ đáp ứng cho hoạt động 
NTĐT đối với hoạt động cho 
thuê nhà của cá nhân; hạch 
toán các khoản thu NSNN 
vào tài khoản của KBNN mở 
tại ngân hàng ủy nhiệm thu 
đầy đủ, chính xác, kịp thời. 
Vietcombank TP.HCM có trách 
nhiệm tập hợp đầy đủ thông 
tin trên chứng từ nộp thuế để 
chuyển sang kho bạc; ghi nhận 
đúng ngày nộp thuế của người 
nộp thuế.

Tại lễ ký kết, ông Bùi 
Văn Khanh, Phó Giám đốc 

Vietcombank TP. HCM cho biết, chương trình 
NTĐT được triển khai từ năm 2013 trong toàn 
hệ thống Vietcombank. Là ứng dụng công nghệ 
được xây dựng phù hợp với hệ thống của kho 
bạc, NTĐT không chỉ giúp giảm thiểu thời gian 
nhập liệu thủ công cho kho bạc mà còn giúp 
người nộp thuế thuận lợi hơn trong thực hiện 
nghĩa vụ nộp NSNN. Sau 5 năm triển khai, tổng 
giá trị giao dịch qua tài khoản chuyên thu của 
Kho bạc TP.HCM mở tại Vietcombank TP.HCM 
chiếm 40% tổng thu NSNN trên địa bàn, tương 
đương khoảng 100.000 tỷ đồng với số lượng 
giao dịch trên 230.000 món/năm và đạt tốc độ 
tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 70%.  

Tại sự kiện, ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng 
Cục Thuế TP.HCM nhấn mạnh,việc mở rộng ký 
kết thỏa thuận liên tịch là bước thứ 2 trong quá 
trình hiện đại hóa nhằm giúp cá nhân cho thuê 
tài sản không chỉ kê khai thuế qua mạng, mà 
còn dễ dàng NTĐT ở bất cứ nơi đâu. Trên địa 
bàn TP.HCM hiện có hơn 45.000 hộ cá nhân cho 
thuê tài sản, trong đó có gần 60% hộ phải nộp 
thuế theo quy định, doanh thu trên 100.000 
triệu đồng/năm.

Tạo thuận lợi cho 
người nộp thuế

Bài & Ảnh: Đào Nguyễn Tấn Phát

Vietcombank TP.HCM và Cục Thuế TP.HCM ký 
thỏa thuận nộp thuế điện tử đối với cá nhân 
cho thuê nhà: 

Đại diện Vietcombank TP. HCM (bên phải) và đại diện Cục thuế ký kết thỏa thuận
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Bài: Nguyễn Thị Vân Trang; Ảnh: Trần Đại Nghĩa

bài: Phạm Thị Thanh Hương - Ảnh: Nguyễn Duy Thanh Ngày 20/9/2017, tại xã Đức Hợp (huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Vietcombank 
đã phối hợp với địa phương tổ chức 
Lễ khánh thành và bàn giao công trình 

Trường Mầm non xã Đức Hợp do Vietcombank 
tài trợ kinh phí xây dựng 8 tỷ đồng. 

Trường Mầm non xã Đức Hợp được xây 
dựng từ năm 1970, nay đã hư hỏng và xuống 
cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn cho các 
cháu học tập, sinh hoạt và vui chơi. Thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, Vietcombank đã hỗ trợ 8 tỷ đồng để 
xây dựng trường với diện tích xây dựng 362m2 
trong khuôn viên 870m2. Công trình được khởi 
công vào tháng 2/2016, quy mô 2 tầng, 6 phòng 
học với đầy đủ tiện nghi trang thiết bị dạy và 
học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Cao 
Cường – Phó Giám đốc Phụ trách điều hành 
Vietcombank Hưng Yên chia sẻ: “Trong những 
năm qua, tại Hưng Yên, Vietcombank đã trao 
tặng, ủng hộ hơn 16 tỷ đồng trong đó phần lớn 
dành cho y tế, giáo dục mà ngôi trường hôm 
nay là một minh chứng. Công trình khánh thành 
ngày hôm nay, với một hệ thống giáo dục đồng 
bộ, Vietcombank mong muốn các thầy cô giáo 
và các em học sinh phát huy hơn tinh thần hiếu 
học, tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt để đạt kết 
quả cao hơn nữa, đóng góp cho sự nghiệp giáo 
dục của huyện, tỉnh cũng như cả nước”.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Đặng 
Ngọc Quỳnh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Hưng Yên bày tỏ lòng cảm ơn đến các cấp 
lãnh đạo, các đơn vị tài trợ, ghi nhận và đánh 
giá cao những đóng góp của Vietcombank trong 
công tác ASXH và phong trào xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh. “Đây sẽ là công 
trình có ý nghĩa thiết thực góp phần cải thiện cơ 
sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh 
nhà”, ông Đặng Ngọc Quỳnh nhấn mạnh.

Hòa trong không khí vui tươi của năm học 
mới 2017 - 2018, công trình được xây dựng và 
đưa vào hoạt động là món quà đầy ý nghĩa của 
Vietcombank đối với thầy trò Trường Mầm non 
Đức Hợp.

THÁNG 9 ĐÃ ĐẾN TRONG TIẾT TRỜI SE LẠNH ĐẦU THU, 
TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, CBNV VIETCOMBANK HƯNG YÊN 
VỪA KẾT THÚC 8 THÁNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
ĐẠT KẾT QUẢ TỐT NHƯNG CÒN NHIỀU MỤC TIÊU PHÍA 
TRƯỚC. DÙ BẬN RỘN VỚI HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ VÀ 
CÔNG TÁC KHÁCH HÀNG, THẾ NHƯNG, VIETCOMBANK 
HƯNG YÊN VẪN KHÔNG QUÊN TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH 
VỚI CỘNG ĐỒNG. 

Luôn trách nhiệm 
với cộng đồng

Lễ khánh thành và bàn giao công trình ASXH 
do Vietcombank tài trợ tại Hưng Yên: 

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành 
công trình truờng Mầm non Đức Hợp

Theo đó, đ/c Hồ Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy cơ 
sở, Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch và đ/c 
Nguyễn Văn Lập – Bí thư Chi bộ cơ sở, Giám đốc 
Vietcombank Kỳ Đồng được vinh danh với danh 

hiệu “Doanh nhân trẻ tiêu biểu”; đ/c Lương Thế Kỷ - 
Chuyên viên phòng Chính sách tín dụng, Trụ sở chính 
Vietcombank - được vinh danh với danh hiệu “Lao 
động trẻ tiêu biểu”.

Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 
Khối Doanh nghiệp TW lần thứ IV” là hoạt động hướng 
tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh Khối DNTW lần thứ III và kỷ niệm 10 năm thành 
lập Đoàn Khối DNTW (10/2007-10/2017). Liên hoan 
vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc, những 
điển hình tiên tiến đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03, 
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các lĩnh 
vực học tập, lao động, sản xuất kinh doanh tại các đơn 
vị trực thuộc Đoàn Khối.

NHỊP SỐNG

Đại biểu Vietcombank 
được vinh danh 
“Thanh niên tiên tiến làm 
theo lời Bác Khối Doanh 
nghiệp TW lần IV”

SÁNG 18/9/2017, TẠI HÀ NỘI, 03 ĐẠI BIỂU CỦA 
VIETCOMBANK TRONG TỔNG SỐ 50 ĐẠI BIỂU, 
ĐẠI DIỆN CHO HƠN 11 VẠN ĐOÀN VIÊN THANH 
NIÊN CỦA KHỐI DOANH NGHIỆP TW (DNTW), ĐÃ 
ĐƯỢC VINH DANH TẠI LIÊN HOAN “THANH NIÊN 
TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC KHỐI DOANH 
NGHIỆP TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ IV". 

Đ/c Hồ Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy cơ sở, Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch (đứng 
giữa) nhận Cúp lưu niệm do đ/c Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đ/c Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao tặng

Với mong muốn chung tay góp sức cùng chính 
quyền tỉnh thực hiện công tác ASXH trên địa 
bàn và hỗ trợ khen thưởng các sinh viên nghèo 
vượt khó, sinh viên đỗ thủ khoa, có kết quả học 

tập xuất sắc, hàng năm, CN đều tham gia tài trợ, ủng 
hộ. 

Tiếp đó, ngày 21/9/2017, Vietcombank Hải 
Dương đã ủng hộ 20 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền 
Trung bị lũ lụt và quỹ “Vì người nghèo” trong chương 
trình quyên góp do Mặt trận tổ quốc tỉnh Hải Dương 
tổ chức.

Phát biểu trong chương trình, ông Nguyễn Quang 
Phúc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã ghi 
nhận, đánh giá cao tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của 
toàn thể CBNV CN Vietcombank Hải Dương trong việc 
chung tay, chia sẻ và giúp đỡ người dân miền Trung 
nói riêng và người nghèo nói chung để họ vươn lên 
ổn định cuộc sống. Ủng hộ người nghèo cũng là hoạt 
động được chú trọng và tổ chức thường xuyên tại 
Vietcombank Hải Dương.

Vietcombank Hải Dương 
tài trợ quỹ “Khuyến 
học, khuyến tài” 
và ủng hộ quỹ “Vì 
người nghèo”

bài & Ảnh: Thanh Thảo

NGÀY 20/9/2017, NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM 
HỌC MỚI, VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG ĐÃ 
TRAO TẶNG QUỸ “KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI” 
TRƯỜNG ĐH SAO ĐỎ (THỊ XÃ CHÍ LINH) SỐ 
TIỀN 5 TRIỆU ĐỒNG.
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NHỊP SỐNG

Xã Bắc La là xã thuộc địa bàn miền núi, cơ sở vật 
chất của ngành giáo dục còn nhiều thiếu thốn. Vì 
vậy, việc khánh thành trường mầm non đầu năm 
học mới là niềm vui lớn của nhân dân, thầy và trò 

địa phương. Ngôi trường mới xây dựng có quy mô 03 
phòng học khang trang, rộng rãi, phòng hội đồng, sân 
trường, khu vui chơi… Các hạng mục chính đạt chuẩn 
hiện đại, giải quyết nhu cầu học tập cho 50 cháu trước 
đây phải học ghép tại trường tiểu học, hộ dân. 

Vietcombank đồng hành cùng 
Ngành Giáo dục Lạng Sơn

Bài & ảnh: Linh Chi

NGÀY 9/9/2017, TẠI XÃ BẮC LA, HUYỆN VĂN LÃNG, 
TỈNH LẠNG SƠN, VIETCOMBANK ĐÃ PHỐI HỢP CÙNG 
ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BÀN 
GIAO CÔNG TRÌNH TRƯỜNG MẦM NOM XÃ BẮC LA DO 
VIETCOMBANK TÀI TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG 1 TỶ ĐỒNG.

Ông Hoàng Đình Hưng – Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Lạng Sơn 
(bên phải) trao tặng quà cho trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn (bên trái) đại diện Vietcombank trao tặng 
kinh phí xây dựng cho Trường Mầm non xã Bắc La

Tại buổi lễ, ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc 
Vietcombank Lạng Sơn – Đại diện Vietcombank bày 
tỏ niềm vui và hy vọng công trình sẽ phát huy hiệu 
quả, được bảo quản và tôn tạo để các thế hệ mầm 
non xã Bắc La luôn được nuôi dạy trong điều kiện tốt 
nhất, trưởng thành là công dân tốt, đóng góp cho 
sự phát triển của huyện Văn Lãng nói riêng và tỉnh 
Lạng Sơn nói chung.

Tại sự kiện, Vietcombank Lạng Sơn đã trao tặng 
phần quà trị giá 10 triệu đồng để nhà trường sử 
dụng vào việc mua sắm trang thiết bị học tập, vui 
chơi giải trí cho các cháu học sinh. Ngoài ra, CN còn 
trao tặng 01 chiếc Tivi trang bị cho phòng họp của 
UBND huyện Văn Lãng. 

Trước đó, trong khuôn khổ thực hiện các hoạt 
động ASXH vì sự nghiệp giáo dục năm học mới, 
ngày 5/9/2017, ông Hoàng Đình Hưng – Phó Giám 
đốc Vietcombank Lạng Sơn đã tham dự Lễ khai 
giảng tại trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn 
và trao tặng quà trị giá 10 triệu đồng. 

Đây là hoạt động thường niên của Vietcombank 
Lạng Sơn trong việc đồng hành cùng quỹ khuyến 
học của nhà trường, cũng là công tác ASXH ý nghĩa 
mà Vietcombank luôn luôn hướng tới trong quá 
trình phát triển của toàn hệ thống.

Ngày 25/8/2017, tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, 
Vietcombank Phú Thọ tham dự chương trình “Chắp cánh 
ước mơ” do UBND huyện tổ chức. Buổi lễ nhằm biểu 

dương các em học sinh, thầy cô giáo và trường học của huyện 
có thành tích xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Tại buổi lễ, Vietcombank đã trao tặng số tiền tài trợ 300 
triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của UBND huyện Cẩm Khê. 
Đây là hoạt động ý nghĩa, ghi nhận những đóng góp của 
Vietcombank cho công tác giáo dục, quỹ khuyến học trên địa 
bàn huyện Cẩm Khê nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.

Vietcombank tài trợ 300 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học huyện Cẩm Khê, Phú Thọ
Bài & ảnh: Tiến Dương

Ông Trần Văn Cúc- Giám đốc Vietcombank Phú Thọ (bên trái), đại diện 
Vietcombank trao tiền tài trợ cho Quỹ khuyến học huyện Cẩm Khê

Tham gia cùng Đoàn công tác, đại diện Vietcombank 
có đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực Đảng 
ủy; đ/c Trần Phúc Cường – Phó Chủ tịch thường trực 

Công đoàn; đ/c Lê Hồng Quảng – Giám đốc Vietcombank 
Quảng Bình; đ/c Phan Viết Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Vietcombank Hà Tĩnh.

Nhân dịp này, đại diện Vietcombank đã trao 1 tỷ 
đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại, hỗ trợ thiết 
thực giúp đồng bào các địa phương nhanh chóng khắc 
phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và sản 
xuất.

NHỊP SỐNG

Vietcombank trao 
1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền 
Trung thiệt hại do bão số 10

Bài & ảnh: Tô Ngọc Hoa

Bài & ảnh: Nguyễn Tiến Nam

TRONG NGÀY 15/9/2017, CƠN BÃO SỐ 10 ĐÃ ĐỔ 
BỘ VÀO CÁC TỈNH MIỀN TRUNG, GÂY THIỆT HẠI 
NẶNG NỀ VỀ NGƯỜI VÀ TÀI SẢN, ĐẶC BIỆT LÀ 2 
TỈNH HÀ TĨNH VÀ QUẢNG BÌNH. NGÀY 19/9/2017, 
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 
ĐÃ TỔ CHỨC ĐOÀN CÔNG TÁC DO Đ/C TRẦN 
HỮU BÌNH - PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC LÀM 
TRƯỞNG ĐOÀN TRỰC TIẾP ĐẾN ĐỘNG VIÊN, 
THĂM HỎI NGƯỜI DÂN TẠI 2 TỈNH HÀ TĨNH VÀ 
QUẢNG BÌNH. 

Đại diện Vietcombank, đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy (thứ 3 từ 
phải sang) trao tượng trưng số tiền 500 triệu đồng giúp đồng bào các tỉnh Quảng 

Bình khắc phục hậu quả bão lụt

Từ nhiều năm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
đã sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản của 
Vietcombank để trả lương cho cán bộ, giáo viên. 
Bên cạnh đó, là môi trường giáo dục đào tạo chuyên 

ngành báo chí và tuyên truyền, với số lượng sinh viên lên 
đến hàng nghìn em, trong những năm qua, Học viên Báo 
chí và Tuyên truyền đã đồng hành với Vietcombank Thăng 
Long thông qua việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân 
hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong cuộc 
sống và học tập.

Tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Thành Đô - Phó Giám 
đốc Vietcombank Thăng Long đã trao học bổng khuyến 
khích sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 20 triệu 
đồng cho đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Việc trao học bổng khuyến khích cho sinh viên tài 
năng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động 
thường niên và vô cùng ý nghĩa của CN trong những năm 
qua. Vietcombank Thăng Long mong rằng đây là cầu nối 
để hỗ trợ, động viên các em sinh viên nỗ lực phấn đấu 
vươn lên trong học tập, góp phần cùng Học viện hỗ trợ 
các bạn sinh viên nhằm nâng cao chất lượng học tập và 
rèn luyện.

trao học bổng cho SV Học 
viện Báo chí Tuyên truyền 
năm học 2017-2018

Vietcombank Thăng Long 

SÁNG NGÀY 21/9/2017, HỌC VIỆN BÁO CHÍ 
VÀ TUYÊN TRUYỀN LONG TRỌNG TỔ CHỨC 
LỄ KHAI GIẢNG NĂM 2017 - 2018. TẠI LỄ KHAI 
GIẢNG, VIETCOMBANK THĂNG LONG ĐÃ TRAO 
HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 20 TRIỆU ĐỒNG KHUYẾN 
KHÍCH SINH VIÊN CỦA HỌC VIỆN CÓ HOÀN 
CẢNH KHÓ KHĂN.

Ông Nguyễn Thành Đô – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Vietcombank Thăng 
Long (bên trái) trao học bổng cho đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền
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NHỊP SỐNG

Bài & ảnh: Lê Nga

Bài & ảnh: Nguyễn Văn Toại

Hiện nay, Vietcombank Bắc Giang có hơn 1.500 khách 
hàng là tổ chức, doanh nghiệp và hơn 110.000 tài 
khoản cá nhân, phần lớn là người lao động tại các khu 
công nghiệp. Nhằm triển khai đồng bộ tới đoàn viên 

công đoàn, ông Nguyễn Bá Minh – Giám đốc Vietcombank 
Bắc Giang cam kết ngân hàng sẽ phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ 
tỉnh để triển khai thực hiện Quy chế phối hợp này một cách 
thiết thực, hiệu quả, mang lại cho cán bộ đoàn viên, người 
lao động trên địa bàn các sản phẩm, dịch vụ hiện đại của 
Vietcombank với nhiều tiện ích, tính năng vượt trội và mức 
phí ưu đãi về dịch vụ thẻ, thanh toán, lãi suất cho vay... 

Tại buổi lễ, đại diện LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cũng cam kết 
sẽ tích cực truyền thông về chương trình thỏa thuận hợp tác 
này đến các cấp công đoàn trực thuộc, đảm bảo mọi đoàn 
viên công đoàn được tiếp cận các sản phẩm dịch vụ ưu đãi 
của Vietcombank Bắc Giang, từ đó cũng nâng cao vị thế, uy 
tín của tổ chức công đoàn cũng như thương hiệu của các đối 
tác nói chung.

đồng hành cùng 
Liên đoàn lao động tỉnh

VỚI MỤC TIÊU MANG LẠI LỢI ÍCH THIẾT THỰC 
NHIỀU HƠN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ ĐOÀN 
VIÊN CÔNG ĐOÀN, NGÀY 28/08/2017, LIÊN ĐOÀN 
LAO ĐỘNG TỈNH (LĐLĐ TỈNH) ĐÃ TỔ CHỨC LỄ KÝ 
KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI VIETCOMBANK 
BẮC GIANG NHẰM MANG LẠI CÁC SẢN PHẨM 
DỊCH VỤ ƯU ĐÃI ĐẾN ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. 

Ông Nguyễn Bá Minh – Giám đốc Vietcombank Bắc Giang và ông Nghiêm Xuân 
Hưởng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang  ký kết Thỏa thuận hợp tác về 

chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn tỉnh Bắc Giang

Vietcombank Bắc Giang 

Hội thao diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, thể 
hiện tinh thần thể thao trung thực, cao thượng và 
đoàn kết nhưng cũng không kém phần gay cấn, 
kịch tính bởi sự thi đấu hết mình của các đội. Hội 

thao cũng là cơ hội để CBNV các CN gặp mặt, giao lưu, chia 
sẻ kinh nghiệm, giúp hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn trong 
công việc cũng như cuộc sống.

Hội thao khép lại với thành tích Nhất toàn đoàn thuộc 
về Vietcombank Bình Dương, Vietcombank Lâm Đồng xếp 
thứ Hai, và thứ Ba toàn đoàn thuộc về Vietcombank Bắc Bình 
Dương.

Tại môn bóng đá, Liên quân Vietcombank Đồng Nai gồm: 
Chi nhánh Đồng Nai – Biên Hòa – Nhơn Trạch – Long Khánh 
đã giành chức Vô địch. Vietcombank Bắc Bình Dương đã xuất 
sắc vượt qua 11 CN khác đề giành chức Vô địch môn kéo co.

Hội thao 
Vietcombank Khu vực 6 

“Ngày hội 
gia đình”

TỪ NGÀY 24 - 28/08/2017, TẠI TRUNG TÂM THỂ 
DỤC THỂ THAO VIETSOPETRO – TP. VŨNG TÀU 
ĐÃ DIỄN RA HỘI THAO VIETCOMBANK KHU VỰC 
6 NĂM 2017. HỘI THAO CÓ SỰ GÓP MẶT ĐẦY ĐỦ 
CỦA 12 CN TRONG KHU VỰC VỚI 5 MÔN THI ĐẤU 
GỒM: BÓNG ĐÁ, BÓNG BÀN, CẦU LÔNG, TENNIS 
VÀ KÉO CO. 

bài: Đinh Hồng Hạnh; Ảnh: Nguyễn Ngọc Thức

Xã Đức Bồng là địa bàn miền 
núi nhiều khó khăn, cơ sở vật 
chất của ngành giáo dục còn 
nhiều thiếu thốn. Toàn xã có 

1 trường mầm non với gần 300 cháu và 
45 cán bộ giáo viên, hạng mục nhà vệ 
sinh của trường đang trong tình trạng 
xuống cấp và không đáp ứng được nhu 
cầu sinh hoạt, học tập. Việc khánh thành 
công trình khu vệ sinh vào ngày đầu tiên 
của năm học mới là niềm vui lớn của 
giáo viên, học sinh cũng như các bậc phụ 
huynh có con theo học tại đây. 

Công trình do Vietcombank Thành 
Công trao tặng có quy mô 02 nhà vệ sinh khép kín và 01 
nhà tắm, kết cấu tường xây đổ mái bằng, hệ thống cửa 
nhựa lõi thép, hệ thống nước thải tự hoại, được trang bị 
thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho thầy và 
trò của nhà trường. 

Công trình nằm trong chương trình ASXH hàng năm 
của Vietcombank Thành Công, được tài trợ từ nguồn 
quỹ từ thiện Công đoàn và đóng góp, ủng hộ của tập thể 
CBNV tại CN, do BCH Công đoàn làm đầu mối thực hiện.

NGÀY 06/9/2017, TẠI TRƯỜNG MẦM NON XÃ 
ĐỨC BỒNG (HUYỆN VŨ QUANG, TỈNH HÀ TĨNH), 
ĐẠI DIỆN VIETCOMBANK THÀNH CÔNG ĐÃ PHỐI 
HỢP CÙNG NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ KHÁNH 
THÀNH VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH KHU VỆ 
SINH DO CN TÀI TRỢ, KẾT HỢP TRAO QUÀ CHO 
CÁC CHÁU HỌC SINH VỚI TỔNG KINH PHÍ 160 
TRIỆU ĐỒNG.

Bài & ảnh: Hoàng Vân

Năm nay, rất đặc biệt, buổi lễ tuyên dương và trao 
thưởng cho các cháu là con cán bộ Vietcombank Hải 
Dương được tổ chức ở một nơi có ý nghĩa thiêng 

liêng với mọi thế hệ học sinh Việt Nam, đó là đền thờ 
Thầy giáo Chu Văn An, người được coi là “Vạn thế sư 
biểu” của Việt Nam, với chữ “Học” được đề cao, là nơi 
đạo làm thầy và tinh thần hiếu học được tôn vinh.

Ngoài những phần thưởng theo quy định chung, 1 
quyển vở, 1 chiếc bút, mỗi cháu còn các thầy nho ở Đền 
viết tặng chữ. Món quà nhỏ nhưng thể hiện sự ghi nhận, 
quan tâm, chăm lo và chắp cánh ước mơ cho những 
mầm non của mỗi bậc làm cha mẹ và cũng chứa đựng 
những gửi gắm kỳ vọng của Ban Lãnh đạo CN với thế hệ 
chủ nhân tương lai của đất nước. 

khen thưởng các cháu là con 
CBNV đạt thành tích cao trong 
năm học 2016-2017

Vietcombank Hải Dương 

NGÀY 10/9/2017, VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG TỔ 
CHỨC GẶP MẶT, TUYÊN DƯƠNG CÁC CHÁU LÀ 
CON CBNV ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, NỔI BẬT 
TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, RÈN LUYỆN NĂM 
HỌC 2016-2017.

Đ/c Nguyễn Thị Thêu- Bí thư Đảng uỷ- Giám đốc Vietcombank Hải Dương cùng các 
đ/c trong Ban Giám đốc, BCH Công đoàn chụp hình lưu niệm với các cháu đạt thành 

tích cao trong học tập năm học 2016-2017

Khu vệ sinh Trường mầm non Đức Bồng 
do Vietcombank Thành Công tài trợ

Khánh thành công trình 

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Thành Công (thứ 4 từ 
phải sang) và các thành viên trong đoàn chụp ảnh cùng đại diện chính quyền địa phương và Nhà trường
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bài: Tố Oanh

bài: Tố Oanh

Ngày 16/07/2017, BCH Công đoàn cơ sở (CĐCS) 
Vietcombank Ninh Thuận đã tổ chức thành 
công Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 
II (2017-2022).

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác 
nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 
2017-2022. Đại hội cũng đã bầu BCH CĐCS nhiệm  kỳ II 
(2017-2022) gồm 05 đ/c, 3 đ/c vào Uỷ ban kiểm tra Công 
đoàn. Đ/c Đinh Viết Châu - Phó Giám đốc được bầu làm 
Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ II (2017-2022). Đại hội cũng 
đã bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 01 đ/c chính 
thức và 01 đ/c dự khuyết theo quy định.

Đại hội Công đoàn 
nhiệm kỳ II (2017-2022)

BCH Công đoàn nhiệm kỳ II (2017-2022) ra mắt Đại hội 

Ngày 16/07/2017, Vietcombank Ninh Thuận đã tổ chức 
Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 
vụ 06 tháng cuối năm 2017 trong không khí trang trọng 
với sự tham dự của Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các 

phòng nghiệp vụ và toàn thể nhân viên trong CN. 
Tại hội nghị, đ/c Võ Công Trung - Giám đốc CN đã báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017, 
đánh giá những mặt làm được và chưa làm được của CN trong 
thời gian qua, đề ra những giải pháp, định hướng nhiệm vụ 6 
tháng còn lại để hoàn thành tốt chỉ tiêu năm 2017.

Hội nghị cũng đã sơ kết và khen thưởng đối với hoạt động 
huy động vốn và tăng trưởng dư nợ, khen thưởng những tập 
thể, cá nhân xuất sắc trong quý II/2017.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2017 – Vietcombank Ninh Thuận

Ngày 17/9/2017, Công đoàn và Đoàn thanh niên Vietcombank 
Hưng Yên đã tổ chức thành công chuyến đi tham quan khu 
vui chơi Công viên nước Hồ Tây và tổ chức “Lễ hội Trăng 

rằm 2017” cho các bé là con CBNV trong CN.
Trong niềm hân hoan, phấn khởi của buổi dã ngoại, các 

bé được chơi những trò chơi rất vui nhộn ở công viên nước; 
công viên Mặt Trời. Sau đó các bé được tiếp tục tham gia “Lễ 
hội Trăng rằm 2017” do Công Đoàn, Đoàn Thanh niên chuẩn bị 
dành tặng cho các bé. 

Cũng nhân dịp này, Ban Lãnh đạo Vietcombank Hưng Yên 
đã trao quà cho các em là con CBNV đã đỗ vào các trường đại 
học năm học 2017 - 2018, các bé có thành tích tốt trong học 
tập năm 2016 - 2017 nhằm tuyên dương, động viên khích lệ các 
cháu trong học tập cũng như tu dưỡng đạo đức.

Vietcombank Hưng Yên tổ chức Tết Trung Thu 2017 bài & ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

Ban lãnh đạo Vietcombank Hưng Yên trao quà cho các bé học sinh 
giỏi năm học 2016-2017 

Vietcombank Ninh Thuận

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động 
Công đoàn giai đoạn lâm thời và phương hướng 
nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo kiểm điểm BCH; 
góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Công 

đoàn Vietcombank...
Đại hội đánh giá cao những thành tích mà CĐCS 

nhiệm kỳ lâm thời đã đạt được và thẳng thắn nêu ra 
những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. 
Thời gian qua, CĐCS CN đã hoạt động theo đúng Điều 
lệ, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công 
đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn 
Vietcombank Phú Quốc luôn đồng hành, chia sẻ những 
thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo, giúp đoàn 
viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH khóa I, nhiệm kỳ 
2017-2022 gồm 05 đ/c, bầu đại biểu đi dự Đại hội 
công đoàn cấp trên. 

Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong nhiệm 
kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đoàn viên 
có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội Công đoàn 
lần thứ I, nhiệm kỳ 
2017-2022

Bài & ảnh: Trần Thị Bích Diễm

Bài & ảnh: Đỗ Cao Ngọc

NGÀY 09/09/2017, CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (CĐCS) 
VIETCOMBANK PHÚ QUỐC ĐÃ TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CĐCS LẦN THỨ I, NHIỆM 
KỲ 2017 - 2022.

Vietcombank Phú Quốc

Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ I tại Vietcombank Phú Quốc

Rạng sáng ngày 3/8, tại huyện Mù Cang Chải đã 
xảy ra mưa lớn kèm theo lũ quét gây thiệt hại 
không nhỏ về người, tài sản cũng như cơ sở 
vật chất tại các trường học, trong đó có Trường 

THPT Mù Cang Chải. Với tinh thần “Tương thân, tương 
ái”, Ban giám đốc Vietcombank Sở giao dịch đã kêu gọi 
CBNV quyên góp, ủng hộ 100 triệu đồng cho các thầy 
cô giáo và học sinh của trường. Qua khảo sát, CN đã hỗ 
trợ xây mới 2 khu nhà để xe cho giáo viên và các em học 
sinh để thầy và trò kịp bước vào năm học mới.

Món quà tuy giá trị không lớn so với thiệt hại hàng 
trăm tỷ đồng do mưa lũ gây ra nhưng là tình cảm, tấm 
lòng của CBNV Sở giao dịch Vietcombank đối với đồng 
bào Mù Cang Chải nói chung và các em học sinh nói 
riêng, góp phần chung tay cùng người dân, các thầy cô 
giáo, các em học sinh khắc phục hậu quả thiên tai. 

Vietcombank Sở giao dịch tài trợ

100 triệu đồng
cho Trường THPT Mù Cang Chải, 
Yên Bái

NGÀY 11/9/2017, ĐOÀN CÔNG TÁC 
VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH ĐÃ ĐẾN THĂM 
HỎI, ĐỘNG VIÊN THẦY CÔ GIÁO, CÁC EM HỌC 
SINH TRƯỜNG PTTH MÙ CANG CHẢI, HUYỆN MÙ 
CANG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI VÀ KHÁNH THÀNH 
KHU NHÀ ĐỂ XE DO CN TÀI TRỢ KINH PHÍ XÂY 
DỰNG CHO TRƯỜNG.

Phó Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch Vũ Huy Hoàng  và Phó Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở Nguyễn Ngọc Hiển trao tặng và khánh thành Công trình Khu nhà để xe cho 

giáo viên và các em học sinh Trường THPT Mù Cang Chải

NHỊP SỐNG
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Thành công 
ngoài mong đợi

Vietcombank Vĩnh Phúc và Vietcombank Huế đồng tài trợ 
Công ty Vitto Phú Lộc

KẾT NỐI

Bài & ảnh: Nguyễn Minh Tới

Bài & ảnh: Bùi Duy Anh

Bài: Ngọc Minh

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thái 
Minh Quang - Ủy viên BCH Công đoàn 
Vietcombank, Giám đốc Vietcombank Bình 
Dương - Trưởng Ban tổ chức Hội thao 

khu vực 6 năm 2017 cho biết: “Hội thao là sân 
chơi lành mạnh, bổ ích cho người lao động tại 
Vietcombank, tạo nên diện mạo mới, sức bật 
mới, động lực mới để phát triển phong trào 
thể dục thể thao trong toàn hệ thống. Hội thao 
không chỉ là đua về thể lực, so về chiến thuật 
mà còn mang ý nghĩa của sức mạnh tập thể, 
của tinh thần đoàn kết và nối liền mọi khoảng 
cách. Toàn thể CBNV cùng chung sắc áo, cùng 
chung mục tiêu phấn đấu xây dựng ngôi nhà 
Vietcombank ngày càng vững mạnh hơn”.

Ngay sau lễ khai mạc, khán giả tiếp tục 
được chứng kiến tinh thần thi đấu sôi nổi, nhiệt 

Hội thao Vietcombank Khu vực 6 năm 2017 

huyết của các vận động viên (VĐV) với lối chơi 
đa dạng về chiến thuật, nhuần nhuyễn về kỹ 
thuật, cống hiến cho người xem những trận 
đấu ấn tượng, đẹp mắt. Trước đó, từ chiều ngày 
24/8/2017 đã diễn ra các trận đấu vòng loại 
của các bộ môn bóng đá, cầu lông, bóng bàn và 
quần vợt.

Sau 3 ngày thi đấu quyết liệt, chiều ngày 
26/8/2017, Lễ bế mạc Hội thao đã diễn ra tại 
Resort Intourco, TP. Bà Rịa Vũng Tàu. Kết quả: 
01 cúp và 76 cờ thành tích được trao cho các 
tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt tại Hội 
thao gồm: Cầu lông 18 giải; Bóng bàn 18 giải; 
Quần vợt 18 giải; Bóng đá 07 giải và Kéo co 04 
giải. Theo tổng số giải đã đạt được, Đoàn thể 
thao Vietcombank Bình Dương xuất sắc giành 
ngôi vị Nhất toàn đoàn. Vị trí Nhì toàn đoàn 
thuộc về CN Lâm Đồng và CN Bắc Bình Dương 
đứng ở vị trí Ba toàn đoàn. 

Hội thao Vietcombank Khu vực VI kết thúc 
thành công vượt quá sự mong đợi về nhiều mặt 
từ chất lượng chuyên môn đến công tác tổ chức 
và cổ động, mang đến một sân chơi bổ ích, giúp 
CBNV tăng cường sức khoẻ, tinh thần và đoàn 
kết, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc mọi kế 
hoạch, nhiệm vụ được giao. Những VĐV có tố 
chất và thành tích tốt sẽ được lựa chọn tiếp tục 
bồi dưỡng để đại diện Khu vực 6 tham gia Hội 
thao toàn hệ thống Vietcombank.

SÁNG NGÀY 26/8/2017, TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ 
THAO VIETSOVPETRO, TP. BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐÃ DIỄN RA 
LỄ KHAI MẠC HỘI THAO VIETCOMBANK KHU VỰC 6 GỒM 
05 NỘI DUNG: BÓNG ĐÁ, CẦU LÔNG, BÓNG BÀN, QUẦN 
VỢT VÀ KÉO CO VỚI SỰ THAM GIA CỦA 12 CN TRONG 
KHU VỰC.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội thao VCB Khu vực VI năm 2017

NHỊP SỐNG

Hướng đến kỉ niệm 
9 năm thành lập, 
từ 01/9/2017 - 
31/12/2017, Công ty 

Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank 
– Cardif (VCLI) phối hợp cùng 
Vietcombank triển khai chương 
trình tri ân khách hàng “Tham 
gia ngay – Quà thật hay cùng sản 
phẩm bảo hiểm tích lũy”.

Theo đó, những khách hàng 
tham gia mới sản phẩm bảo 
hiểm tích lũy sẽ có cơ hội nhận 
được hàng ngàn quà tặng hấp 
dẫn có giá trị với cơ cấu quà tặng 
căn cứ theo mức phí bảo hiểm 
quy năm tương ứng của một hợp 
đồng hợp lệ (VND), cụ thể: 01 chỉ 
vàng 9999 (đối với mức phí trên 

Công ty TNHH Vitto Phú Lộc là 1 trong 
những đơn vị sản xuất lớn của Tập đoàn 
Vitto tại địa bàn miền Trung với công suất 
12 triệu m2 sản phẩm mỗi năm. Công ty 

đang tiếp tục mở rộng với dự án giai đoạn 2 sản xuất 
gạch Granite công suất 7,2 triệu m2 với tổng mức 
đầu tư gần 600 tỷ đồng. Vietcombank Vĩnh Phúc và 
Vietcombank Huế đã tham gia tiếp cận dự án từ cuối 
năm 2016 đến nay và đạt được thỏa thuận cấp tín 
dụng đầu tư dự án với tổng mức cấp tín dụng là 400 
tỷ đồng.

Ngay từ ngày đầu thành lập (năm 2014), Tập 
đoàn Vitto không chỉ có quan hệ tín dụng với 
Vietcombank Vĩnh Phúc mà còn sử dụng hầu hết các 
sản phẩm dịch vụ của Vietcombank như: thanh toán 
quốc tế, tài trợ thương mại, mua bán ngoại tệ… và 
trở thành một trong những khách hàng thân thiết 
của Vietcombank.

Lễ ký kết tài trợ dự án đã thể hiện sự tin tưởng, 
tín nhiệm của khách hàng đối với Vietcombank, qua 
đó khẳng định uy tín và vị thế Vietcombank trong 
lòng khách hàng.

NGÀY 21/09/2017, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK VĨNH 
PHÚC ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG ĐẦU 
TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY GẠCH GRANITE GIỮA CÔNG TY 
TNHH VITTO PHÚ LỘC (THUỘC TẬP ĐOÀN VITTO) VỚI 
VIETCOMBANK VĨNH PHÚC VÀ VIETCOMBANK HUẾ.

Quà tặng hấp dẫn với sản phẩm

150 triệu VND); 01 bộ nồi trị giá 
1.000.000 VND (đối với mức phí 
từ 100 triệu đến dưới 150 triệu 
VND); 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 
giá 500.000 VND (đối với mức phí 
từ 50 triệu đến dưới 100 triệu 
VND); 01 ấm đun nước trị giá 
300.000 VND (đối với mức phí từ 
20 triệu đến dưới 50 triệu VND).

Mọi chi tiết xin liên hệ điểm 
giao dịch Vietcombank gần 
nhất hoặc số hotline của VCLI 
04.3974.9988 và Trung tâm 
dịch vụ khách hàng 24/7 của 
Vietcombank 1900 54 54 13 để 
được tư vấn, hỗ trợ.

Ông Thiều Quang Hiệp – Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc (bên trái); ông Lê Đình Quý Sơn – 
Giám đốc CT TNHH Vitto Phú Lộc (ở giữa) và ông Lý Hoàng Vũ – Giám đốc Vietcombank Huế (bên 

phải) cùng CBNV 3 đơn vị tại lễ ký kết

Bảo hiểm tích lũy của Vietcombank và VCLI
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Tham dự Hội thảo có hơn 140 cán bộ nữ 
đang công tác tại các phòng/ban/trung 
tâm tại TSC và một số cán bộ nữ của 
Công ty Chứng khoán Vietcombank và 

Công ty Cho thuê tài chính Vietcombank. 
Diễn giả khách mời tại Hội thảo là Beauty 

Blogger (Cố vấn làm đẹp) Nguyễn Hạnh Mai – 
một trong những blogger có tên tuổi trong lĩnh 
vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho chị em. 
Bên cạnh đó, Hội thảo còn có sự tham gia đồng 
hành của nhiều nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng 
như: Andalou Naturals, Clinique, CND Nail, Viện 

chính: cách chăm sóc da hiệu quả, cách trang 
điểm cá nhân nhanh gọn và cách xây dựng 
phong cách trang phục phù hợp. 

Bằng những phần trình bày chi tiết kèm 
hình ảnh minh họa rõ ràng, cụ thể, blogger 
Nguyễn Hạnh Mai đã cung cấp cho chị em rất 
nhiều kiến thức bổ ích trong việc chăm sóc sức 
khỏe và làm đẹp cho bản thân như: hướng dẫn 
phân tích cấu tạo từng loại da, giới thiệu các 
bước chăm sóc da từ cơ bản đến nâng cao, các 
bước trang điểm nhanh gọn tại văn phòng, cách 
chọn màu son phù hợp màu da, cách lựa chọn 
trang phục phù hợp cho từng sự kiện...

Sau các phần chia sẻ, chị em cùng tham gia 
trả lời các câu hỏi do blogger Hạnh Mai đưa ra 
dựa trên các nội dung vừa trình bày và nhận 
phần quà tặng hấp dẫn từ nhà tài trợ. Trong 
phần giải đáp thắc mắc, các chị em cũng đặt 
nhiều câu hỏi thú vị cho diễn giả như cách tập 
luyện thể thao và chế độ ăn uống cho phụ nữ 
để cải thiện và giữ gìn vóc dáng, cách chăm sóc 
da cho phụ nữ mang thai và cho con bú v.v... Các 

Hội thảo tư vấn hoàn thiện kỹ năng sống

Làm đẹp và xây dựng phong cách 
cho nữ cán bộ Vietcombank
SÁNG NGÀY 7/10/2017, NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT 
NAM 20/10, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH (TSC) VIETCOMBANK, 
ĐOÀN THANH NIÊN TSC ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
“HỘI THẢO TƯ VẤN HOÀN THIỆN KỸ NĂNG SỐNG” VỚI 
CHUYÊN ĐỀ LÀM ĐẸP CHO CÁC CÁN BỘ NỮ ĐANG 
CÔNG TÁC TẠI VIETCOMBANK. 

chủ đề đều được chị em sôi nổi thảo luận và hào 
hứng chia sẻ những phương pháp chăm sóc sức 
khỏe, làm đẹp của bản thân. 

Ngoài việc được chia sẻ những thông tin bổ 
ích, ý nghĩa, tham gia Hội thảo, các chị em đều 
được nhận rất nhiều quà tặng là các sản phẩm 
hoặc phiếu ưu đãi khi mua sản phẩm, sử dụng 
dịch vụ làm đẹp từ các nhãn hàng đồng hành 
cùng chương trình.

Beauty blogger Nguyễn Hạnh Mai cùng các chị em tham dự chương trình Toàn cảnh hội thảo Các chị em hào hứng tham gia trả lời câu hỏi

Sản phẩm của các nhà tài trợ tham gia đồng hành cùng chương

Các chị em được nhận quà tặng trong phần bốc thăm may mắn

Các chủ đề đều được chị em sôi 
nổi thảo luận và hào hứng chia sẻ 
những phương pháp chăm sóc sức 
khỏe, làm đẹp của bản thân. 

thẩm mỹ Quốc tế Dr Hana, Lancome, L’Occitane, 
Murad, Paula’s Choice, The Body Shop và Yves 
Rocher. 

Tại Hội thảo, nữ cán bộ Vietcombank đã 
được nghe chuyên gia chia sẻ về 3 nội dung 

KẾT NỐI

Bài & Ảnh: Nguyễn Đỗ Hồng Anh
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Bài & ảnh: Nguyễn Lê Bảo Minh
Bài & Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, 
cao thượng cùng sự cổ vũ nhiệt tình của 
khán giả, các vận động viên đã mang đến 
hội thao tinh thần thi đấu hết mình, nhiệt 

tình sôi nổi với chất lượng chuyên môn cao và 
cống hiến cho khán giả những trận cầu hay, 
những pha bóng đẹp, những khoảnh khắc kịch 
tính, nghẹt thở để rồi vỡ òa trong cảm xúc.

Đặc biệt, đêm Gala trao giải được tổ chức 
tại Sa Vĩ, cột mốc số 0 - nơi đặt nét bút đầu tiên 
vẽ lên bản đồ chữ S thiêng liêng - không những 
góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, 

Sôi động, kịch tính 
& hấp dẫn
TRONG 2 NGÀY TỪ 18 – 19/8/2017, TẠI TP. MÓNG CÁI 
(QUẢNG NINH) ĐÃ DIỄN RA HỘI THAO VIETCOMBANK 
KHU VỰC 2 NĂM 2017 VỚI SỰ THAM GIA CỦA HƠN 500 
VẬN ĐỘNG VIÊN VÀ CỔ ĐỘNG VIÊN ĐẾN TỪ 9 CN: HÀ 
NAM, NAM ĐỊNH, NINH BÌNH, THÁI BÌNH, HẢI PHÒNG, 
NAM HẢI PHÒNG, HẠ LONG, QUẢNG NINH VÀ MÓNG CÁI.

Hội thao Vietcombank Khu vực 2 năm 2017
Ban Tổ chức trao giải cho các nội dung

KẾT NỐI

 Đơn nam tennis: Nhất: Vũ Mạnh Cường 
(Móng Cái); Nhì: Nguyễn Văn Quang (Hà 
Nam); Ba: Đặng Ngọc Hùng (Móng Cái) và 
Vũ Văn Hải (Quảng Ninh).

 Đôi nam tennis: Nhất: Vũ Mạnh Cường - 
Nguyễn Sóng Hải (Móng Cái); Nhì: Nguyễn 
Văn Việt - Vũ Văn Hải (Quảng Ninh); Ba: 
Trần Mạnh Hùng - Nguyễn Văn Hiếu (Ninh 
Bình) và Nguyễn Thế Ninh - Đỗ Đức Giang 
(Quảng Ninh).

 Đơn nam bóng bàn: Nhất: Vũ Văn Khuê 
(Hải Phòng); Nhì: Nguyễn Ngọc Toàn (Ninh 
Bình); Ba: Vũ Song Cảnh (Móng Cái).

 Đơn nam cầu lông: Nhất: Trần Anh Tuấn 
(Móng Cái); Nhì: Nguyễn Thanh Tùng (Thái 
Bình); Ba: Đinh Thế Hiệp (Ninh Bình) và 
Phạm Ngọc Thuần (Quảng Ninh).

 Đôi nam cầu lông: Nhất: Lại Đức Cường - 
Nguyễn Xuân Nhã (Thái Bình); Nhì: Hoàng 
Minh Hậu - Nguyễn Quang Hưng (Thái 
Bình); Ba: Nguyễn Việt Hưng - Lê Tuấn Anh 
(Móng Cái) và Trần Văn Ca - Lê Văn Dưỡng 
(Nam Định).

 Đôi nữ cầu lông: Nhất: Ngô Thúy Bình - Bùi 
Thị Huệ (Móng Cái);  Nhì: Vũ Thị Thu Hà - 
Nguyễn Thu Giang (Hà Nam).

 Đôi nam nữ cầu lông: Nhất: Trần Anh 
Tuấn - Ngô Thúy Bình (Móng Cái); Nhì: Lê 
Tuấn Anh - Bùi Thị Huệ (Móng Cái); Ba: 
Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Quỳnh 
Hà (Quảng Ninh).

 Kéo co: Nhất: Quảng Ninh; Nhì: Thái Bình; 
Ba: Móng Cái và Ninh Bình.

 Bóng đá: Nhất: Móng Cái; Nhì: Hải Phòng; 
Ba: Quảng Ninh và Thái Bình; Thủ môn xuất 
sắc nhất giải: Lê Quang Đức (Móng Cái); Vua 
phá lưới: Nguyễn Việt Hưng (Móng Cái).

Đ
oàn VĐV CN Lâm Đồng tham gia 
Hội thao với tinh thần nỗ lực, 
nhiệt huyết, trung thực, đoàn 
kết và cống hiến, quyết tâm đạt 
những kết quả cao. 

Kết quả chung cuộc, Đoàn Vietcombank 
Lâm Đồng đã đạt giải Nhì toàn đoàn với 4 huy 
chương Vàng (đơn nam tennis, đơn nữ tennis, 
đôi nam nữ tennis, đôi nam nữ bóng bàn), 4 
huy chương Bạc (đơn nam tennis, đôi nam nữ 
tennis, đôi nam tennis, đơn nam bóng bàn) và 1 
huy chương Đồng (đơn nam bóng bàn).

Vietcombank Lâm Đồng
 tham gia Hội thao 
Vietcombank Khu vực 6

Đoàn Hội thao CN Lâm Đồng chụp hình lưu niệm tại Lễ khai mạc Hội thao 
Vietcombank Khu vực 6 năm 2017 tại Trung tâm TDTT Vietsovpetro Vũng Tàu

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, PGĐ điều hành VCB Nam Hải 
Phòng,Trưởng BTC Hội thao khu vực II châm lửa truyền thống

Ban Tổ chức trao giải cho các nội dung

HỘI THAO, HỘI DIỄN VIETCOMBANK KHU VỰC 6 
NĂM 2017 DIỄN RA TỪ NGÀY 23 - 26/08/2017, TẠI 
THÀNH PHỐ BIỂN VŨNG TÀU. THAM DỰ HỘI THAO, 
ĐOÀN VIETCOMBANK LÂM ĐỒNG GỒM 14 VẬN ĐỘNG 
VIÊN (VĐV) THAM GIA THI ĐẤU 4 NỘI DUNG: TENNIS, 
BÓNG BÀN, BÓNG ĐÁ VÀ KÉO CO.

hiểu biết lẫn nhau giữa CBNV các CN mà còn 
giúp mọi người thêm yêu và trân trọng lãnh thổ 
biên giới Quốc gia. 

Kết thúc Hội thao, Ban tổ chức đã trao các 
giải Nhất, Nhì, Ba cho từng nội dung thi đấu. Kết 
quả cụ thể như sau:
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Vietcombank Hải Phòng
Hành trình về 
những mảnh đất 
anh hùng

Bài & Ảnh: Nguyễn Quang Thuận

Bài & Ảnh: Nguyễn Mạnh Tuấn

Điểm dừng chân đầu tiên trên hành trình đến 
những địa chỉ đỏ là mảnh đất Quảng Bình anh 
hùng. Đoàn dừng chân tại Vũng Chùa – Đảo Yến, 
thắp hương tưởng niệm khu mộ Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp. Trong không khí mặn mòi của biển, của 
nắng gió miền Trung, chúng tôi thành kính dâng nén 
hương thơm kính viếng hương hồn Đại tướng. 

Rời Quảng Bình, đoàn tiếp tục đến thăm khu di tích 
Ngã Ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Cả đoàn lặng đi khi nghe 
hướng dẫn viên kể lại câu chuyện về 10 cô gái kiên 
cường, dũng cảm. Mười đóa hoa ấy vừa độ mười tám, 
đôi mươi - cái tuổi đẹp nhất của đời người - đã mãi mãi 
ra đi, mang trong tim bao nhiệt huyết, khát vọng của ước 
mơ, hoài bão. Với lòng thành kính sâu sắc, đoàn đã tổ 
chức lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa 
trang Trường Sơn, khu di tích Thành cổ Quảng Trị. 

Tại mỗi địa danh lịch sử, đ/c Lê Ngọc Thái – Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc CN đã thay mặt tập thể Vietcombank 
Hải Phòng gửi lời tri ân tới các anh hùng, liệt sỹ và xin 
nguyện phát huy truyền thống anh hùng của thế hệ cha 
anh, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, hăng say lao động, 
đóng góp phần công sức xây dựng quê hương đất nước 
ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Năm nay, Vietcombank Phố Hiến tham gia hội 
thao với tổng số 18 vận động viên (VĐV) ở 
tất cả các bộ môn. Với đội ngũ trẻ đầy nhiệt 
huyết, các VĐV đã tích cực tập luyện và tham 

gia thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết quyết tâm.
Trải qua 2 ngày thi đấu sôi nổi và đầy kịch tính, 

Vietcombank Phố Hiến đã vinh dự được Ban Tổ chức 
trao giải Nhất môn Tennis nội dung đôi nam, giải Nhì 
môn bóng bàn nội dung đôi nam và giải Ba môn bóng 
bàn đơn nam.

Hội thao – Hội diễn Vietcombank Khu vực 1 kết thúc 
thành công tốt đẹp, thực sự là một sân chơi bổ ích cho 
CBVN. 

CN Phố Hiến 
tham gia Hội thao
Hội diễn Vietcombank Khu vực 1

NGÀY 27 - 28/8/2017, TẠI HẢI DƯƠNG ĐÃ DIỄN RA 
HỘI THAO – HỘI DIỄN VIETCOMBANK KHU VỰC I 
VỚI SỰ THAM GIA CỦA CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẾN 
TỪ CÁC CN: HẢI DƯƠNG, HƯNG YÊN, PHỐ HIẾN, 
BẮC NINH, BẮC GIANG, LẠNG SƠN, CHƯƠNG 
DƯƠNG, ĐÔNG ANH, VĨNH PHÚC, PHÚ THỌ, SÓC 
SƠN, THÁI NGUYÊN, LÀO CAI. HỘI THAO GỒM 
CÁC MÔN THI ĐẤU: BÓNG ĐÁ, CẦU LÔNG, BÓNG 
BÀN, TENIS VÀ KÉO CO.

Đoàn Vietcombank Phố Hiến nhận giải Nhất môn Tennis nội dung đôi nam

07 đội bóng Cụm 2 Khu vực 1 bao 
gồm: Bắc Ninh, Phố Hiến, Vĩnh 
Phúc, Đông Anh, Chương Dương, 
Phú Thọ và Lào Cai đã chia làm hai 

bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính 
điểm và chọn ra hai đội nhất mỗi bảng để tham dự 
Hội thao Chung kết.

Sau hai ngày thi đấu căng thẳng với nhiều pha 
bóng đẹp mắt và giàu cảm xúc, Vietcombank Chương 
Dương và Vietcombank Vĩnh Phúc đã vượt qua 5 đội 
bóng còn lại trở thành hai đại diện xuất sắc nhất của 
Cụm 2 tham dự vòng Chung kết bóng đá nam Khu 
vực 1 năm 2017.

Bên cạnh hoạt động thể thao sôi nổi, các CN cũng 
đã thể hiện khả năng văn hóa văn nghệ tại chương 
trình Gala Dinner - Giao lưu văn nghệ được tổ chức 
tại khu rersort nhà hàng Sông Hồng Thủ đô tối ngày 
26/07/2017 với các tiết mục: múa tập thể, song ca, 
đơn ca, guitar đệm hát đến từ đội văn nghệ các CN.

tổ chức thành công Hội 
thao và Giao lưu văn nghệ 
Cụm 2 Khu vực I

Bài & Ảnh: Bùi Duy Anh

Vietcombank Vĩnh Phúc

NGÀY 19 - 20/08/2017, TẠI KHU TỔ HỢP THỂ 
THAO RESORT NAM ĐẦM VẠC – TP. VĨNH YÊN, 
TỈNH VĨNH PHÚC ĐÃ DIỄN RA HỘI THAO CỤM 
2 KHU VỰC 1 VIETCOMBANK- VÒNG LOẠI BỘ 
MÔN BÓNG ĐÁ NAM NHẰM CHỌN RA CÁC 
ĐỘI BÓNG ĐỂ THAM GIA CHUNG KẾT HỘI 
THAO KHU VỰC 1 TẠI HẢI DƯƠNG.

Đội tuyển bóng đá nam Vietcombank Vĩnh Phúc – một trong hai đội nhất 
bảng tham gia vòng chung kết hội thao khu vực I tại Hải Dương 

KẾT NỐI

VỪA QUA, ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK HẢI PHÒNG 
ĐÃ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUỒN NĂM 
2017 CHO TOÀN THỂ CÁN BỘ LÀ ĐẢNG VIÊN VÀ 
MỘT SỐ QUẦN CHÚNG ƯU TÚ TẠI KHU DI TÍCH 
LỊCH SỬ, NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THUỘC CÁC TỈNH 
QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ HÀ TĨNH. 

Vừa qua, Chi bộ Vietcombank Nha Trang tổ chức Hành trình 
về nguồn tại Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu) cho 16 đảng viên.

Trong hành trình, chi bộ đã được tham quan nhiều di 
tích lịch sử như: chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ, trại Phú 

Sơn, trại Phú Hải. Đoàn cũng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 
tại nghĩa trang Hàng Dương, thắp hương phần mộ AHLS Võ Thị 
Sáu và hàng ngàn ngôi mộ của các liệt sĩ.

Hành trình về nguồn Côn Đảo tuy ngắn ngày nhưng mang lại 
cho các đảng viên trong chi bộ nhiều cảm xúc. Các thành viên 
trong đoàn càng trân trọng hơn nữa những hy sinh to lớn của thế 
hệ cha anh đi trước trong công cuộc chiến đấu giành độc lập tự 
do cho dân tộc. 

Chi bộ Vietcombank Nha Trang – Hành trình về nguồn

Bài & Ảnh: thúy hằng
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VĂN HÓA

Hà Nội trồng rất nhiều loài cây ở nhiều vùng khí hậu khác nhau, bởi 
vậy, lá cũng vàng quanh năm chứ không chỉ “khởi vàng” vào mỗi Thu. 
Xuân sang, Hạ về, Thu tới rồi lập Đông, hễ cứ có sự thay đổi thời tiết 
là lại có loài cây trút lá, vàng cả con phố. Không ẩm ướt như mùa 

Xuân, nóng nực như mùa Hạ hay buốt lạnh như mùa Đông, mùa Thu nắng vàng 
như mật nhưng lại hanh hao chút se sắt khẽ luồn trong từng cơn gió chạy dài man 
mác cả khu phố. Một chút nắng vương vấn từ cuối Hạ, một chút háo hức mong chờ 
mùa Đông, chả thế mà Thu Hà Nội trở thành “đặc sản” của mảnh đất kinh kỳ ngàn 
năm văn hiến, là niềm yêu, nỗi nhớ của những người con đất Hà thành

 Sáng mùa Thu, Hồ Tây lảng bảng sương sớm với những bông sen, đài sen cuối 
mùa còn sót lại. Bầu trời cao và xanh hơn với gió heo may nhè nhẹ thoảng hương 
sen, hay dịu ngọt hương cốm đầu mùa. Và hương hoa sữa nồng nàn mỗi đêm, ngọt 
ngào khắp các con phố… làm thức dậy những kỉ niệm xưa cũ…  Mùa Thu là lúc 
người xa Hà Nội lại muốn trở về để chìm đắm trong những hoài niệm của miền ký 
ức xa xưa. Và vì thế, “Lá khởi vàng chưa nhỉ ?” còn là sự đau đáu chờ đợi cái màu 
vàng đầy thương nhớ, để mong lấp đi cái khoảng trống trong lòng người xa Hà 
Nội, là lời nhắc nhớ về một khoảnh khắc tuyệt đẹp nhưng ngắn ngủi, mà lỡ qua 
rồi, lại khắc khoải chờ đợi đến Thu sau.

HÀ NỘI
Thu

“THÁNG TÁM MÙA THU, LÁ KHỞI VÀNG CHƯA NHỈ…”
THÁNG TÁM LÀ LÚC THU VỪA SANG, LÁ BẮT ĐẦU NGẢ VÀNG, ĐỂ RỒI ÀO 
RỤNG VÀO ĐỘ GIỮA THU, TRẢI LÊN PHỐ PHƯỜNG THẢM LÁ VÀNG RỰC 
ĐẾN NAO LÒNG…
MÙA THU, MÙA THAY LÁ.

Bài & Ảnh: Hoàng Thái Hùng

Bài: Trung tâm Đào tạo

KẾT NỐI

cách thông minh

THEO MỘT BÁO CÁO CỦA FLOWTOWN THÌ CHI PHÍ ĐỂ THU HÚT MỘT KHÁCH 
HÀNG (KH) MỚI TỐN KÉM GẤP 6 -7 LẦN SO VỚI VIỆC GIỮ CHÂN MỘT KH CŨ. DO 
ĐÓ, VIỆC DUY TRÌ KH TRUNG THÀNH ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CÒN QUAN TRỌNG HƠN 
VIỆC TÌM KIẾM VÀ THU HÚT KH MỚI. BẢN TIN SỐ NÀY XIN GIỚI THIỆU BÀI VIẾT VỀ 
MỘT SỐ BÍ QUYẾT GIỮ CHÂN KH.

4 để giữ chân Khách hàng

Có hai nguyên tắc cơ bản trong 
chăm sóc KH. Đầu tiên, khi KH đã 
đồng ý trả tiền cho bạn, đừng bao 
giờ từ bỏ họ. Thứ hai, không đối 
xử với tất cả các KH theo một cách 
chung. Hãy sử dụng các phương 
pháp và tiêu chuẩn dịch vụ (DV) 
khác nhau cho từng phân khúc 
KH. Và để có thêm nhiều KH trung 
thành hơn, cần đổi mới sản phẩm 
(SP)/DV liên tục.

Một trong những hệ thống tính điểm phổ biến 
hiện nay là NPS - Net Promoter score. NPS cung cấp 
những thông tin quan trọng, từ đó đánh giá từng đối 
tượng KH với một "tiêu chuẩn sức khỏe" thống nhất. 

Có 3 mức độ tiêu chuẩn "sức khỏe" cho KH: Sức 
khỏe tốt (KH đang sử dụng SP của doanh nghiệp 
(DN) hiệu quả, có trải nghiệm tốt); Sức khỏe bình 
thường (KH đang sử dụng SP của DN, nhưng chưa 
thực sự hiệu quả, có một vài trải nghiệm xấu); Sức 
khỏe xấu (KH không sử dụng SP của DN do những 
trải nghiệm xấu gây ra). 

Chỉ khi DN hiểu rõ về từng mức độ sức khỏe thì 
mới có thể giải quyết các vấn của KH một cách hiệu 
quả mà không gây ảnh hưởng đến lợi ích của KH.

Xây dựng 
bảng điểm 
"sức khỏe 

khách hàng

Chăm sóc 
khách hàng 
đúng cách

Khi KH ngừng sử dụng SP của DN, có thể họ 
đã lặng lẽ bỏ đi và tìm đến nhà cung cấp khác. 
Việc lập ra danh sách KH không còn sử dụng SP/ 
DV của DN là cần thiết. Điều này giúp DN tìm ra 
câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao KH không sử dụng 
SP/DV nữa? Làm thế nào để KH tiếp tục sử dụng 
SP/DV của DN? 

Dữ liệu này giúp nhận ra nguyên nhân KH 
rời bỏ DN, giúp DN ngăn ngừa việc đánh mất 
KH. KH hạnh phúc sẽ mang đến cho DN những 
cơ hội mới. Những KH không hài lòng có thể gây 
ra thiệt hại nghiêm trọng cho DN. Do vậy, DN 
cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tạo 
dựng mối quan hệ trung thành giữa KH và DN.

Những 
bài học từ 
việc đánh 
mất khách 

hàng

SP là lý do đầu tiên để KH có 
nhu cầu tìm đến với DN. Nhưng SP 
không chỉ là một đồ vật hoặc DV cụ 
thể, mà là tổng thể một quy trình từ 
trước tới sau bán hàng. Các SP được 
yêu thích thường có đặc điểm: Nhận 
được những giá trị như cam kết, đưa 
đến trải nghiệm hài lòng, cung cấp 
các DV hỗ trợ tốt, đáp ứng và giúp 
đỡ KH bất cứ khi nào họ cần. Hãy để 
KH biết rằng bạn luôn sẵn sàng đồng 
hành cùng họ.

Giúp khách 
hàng thêm 
yêu SP của 

DN

52 53CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 290 - THÁNG 10/2017 SỐ 290 - THÁNG 10/2017 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



GHÉ LẠI MIỀN 
THU CŨ

Ghé lại miền Thu năm cũ
vay em ngày tháng nhu mì

tóc xanh thêu mùa thiếu nữ
sợi mềm vấn vít tay thơm

Ghé lại giận hờn năm cũ
mắt buồn xếp nét thơ ngoan

cơn mưa nghịch mùa nông nổi
lăn qua phiến nhớ phiêu bồng

Ghé lại hẹn hò năm cũ
vay em dăm đóa môi tình

tôi vin mùa Thu trễ nải
nương hồn mấy dặm vàng phai

Ghé lại hững hờ năm cũ
thu em khoác áo trang đài
thơ tôi tủi lòng khép cửa

lỗi mùa nhịp phách chơi vơi...

NGÔ THẾ LÂM

Người ơi, Thu đã vội sang
Tơ trời óng ả vắt ngang lưng đồi
Nắng Thu dìu dịu chiều rơi
Gió Thu man mác lòng người ngẩn ngơ 

SẮC THU

Nàng Thu! Em đến bao giờ?
Đường quanh, dốc nhỏ, ai chờ đợi ai? 
Lá vàng trãi thảm đường dài
Cỏ xanh quyện bước gót hài nàng thơ 

Mùa Thu, tháng Tám đang chờ
Tựa vai nhau nhé, ta mơ giấc lành 
Bên anh, em có ngày xanh
Yêu thương mơ mộng long lanh mắt huyền 

Thu ơi! Gói những ưu phiền
Trôi theo dòng nước qua miền hân hoan
Đêm nay có ánh trăng tan 
Đưa tay đón lấy muôn vàn yêu thương

Tình Thu chan chứa lạ thường
Dáng Thu tha thướt muôn phương đón chờ
Thu ơi! Ta đã thẩn thờ 
Hồn ta lạc bước cõi mơ hồng trần 

NGUYỄN LÊ BẢO MINH

VĂN HÓA

THU NHỚ
Gửi em nhé, chút hương thu gió thoảng
Hoa sữa ngát hương, sao thấy nồng nàn
Và gửi nhé, cơn mưa chiều bảng lảng
Đất khách quê người, liệu thấy dáng thu sang?

Gửi em nhé chút heo may chớm lạnh
Chút se se nhưng cũng thật trong lành
Chợt nhớ mình nào có ai bên cạnh
Mùa thu rồi, còn chiếc lá nào xanh?

Gửi em nhé chút sương chiều lan tỏa
Bóng hoàng hôn, đèn đã tỏ mỗi nhà
Cánh đồng xa, bếp nhà ai khói nhả
Có thấy lòng, thắt lại chốn phương xa?

Gửi em nhé chút hương quê hồn Việt
Chút vị thu của tất cả mọi miền
Tuy khoảng cách không gian xa biền biệt
Nhưng “Quê nhà”, ôi hai tiếng thiêng liêng

Và gửi nhé chút tấm lòng người bạn
Dẫu cách xa, nhưng vẫn nhớ muôn vàn
Dẫu thời gian, có dài như vô hạn
Mong em nhớ về, chốn cũ lúc thu sang…
 
MẠC THU

VĂN HÓA
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nước trong mây/Hoa mướp rụng từng đóa vàng 
rải rác/Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ 
bay”. Trong Thế Lữ, mùa Thu trở thành một vẻ 
đẹp đắm đuối quanh người phụ nữ: “Ánh chiều 
Thu/Lướt mặt hồ Thu, Sương hồng làm nhẹ trên 
sóng biếc” (Tiếng trúc tuyệt vời). Những ánh 
sáng, những màu sắc ấy đủ làm cho người ta 
thẫn thờ ngây ngất. Mùa Thu cũng là mùa tan 
tác chia ly như tiếng thổn thức của nữ sĩ T.T.KH 
một thời gây sôi nổi dư luận: “Tôi sợ chiều Thu 
phớt nắng mờ/Chiều Thu hoa đỏ rụng chiều 
Thu/Gió về lạnh lẽo chân mây vắng/Người ấy 
bên sông đứng ngóng đò” (Hai Sắc Hoa Ty Gôn).  
Trong bối cảnh buồn bã, Trịnh Công Sơn đã nói 
về mùa Thu của ông đi qua khi “Nhìn những 
mùa Thu đi”. Thu đi để lại cho những chia ly 
những nuối tiếc sầu rơi những ý nghĩa riêng tư 
man mác trong tâm hồn: “Nhìn những mùa Thu 
đi/Em nghe sầu lên trong nắng. Và lá rụng ngoài 
song. Nghe tên mình vào quên lãng. Nghe tháng 
ngày chết trong Thu vàng…”

Nhà thơ Tản Đà có lần diễn tả mùa Thu: “Gió 
Thu lạnh lẽo trời quang/Sân Thu đêm khuya rơi 
lá vàng/ Trăng tà chìm lặn nhạn kêu sương/ 
Gối chiếc chăn đơn thiếp nhớ chàng”(Thu khuê 
hành). Những câu thơ của Tản Đà là sự hỗn hợp 
những tình cảm bồn chồn, hồi hộp xao xuyến 
của người thiếu phụ xa chồng chợt cảm thấy 
tâm hồn bừng dậy dập dồn nỗi nhớ giữa đêm 
thu. Còn Lưu Trọng Lư thì trái lại, sống bằng lạc 
quan, bằng mơ mộng nên chỉ phác qua nỗi nhớ 
như một nốt nhạc êm đềm xôn xao:“Em không 
nghe mùa Thu/Dưới trăng mờ thổn thức?/Em 
không nghe rạo rực/Hình ảnh kẻ chinh phu/
Trong lòng người cô phụ?/Em không nghe rừng 
thu/Lá thu kêu xào xạc,/Con nai vàng ngơ ngác/
Đạp trên lá vàng khô ?” (Tiếng Thu). “Tiếng 
Thu” trong thơ Lưu Trọng Lư  thật không khác 
gì tiếng đàn Thu não nùng của Verlaine trong 
bài hát Thu về. Nó thật nhẹ nhàng từ âm điệu 
đến ý tưởng, nó cám dỗ ta bằng sự mơn man, 
rồi thấm dần vào cõi lòng ta, làm cho ta phải 
ngây ngất về cái hiu quạnh ở bên sự sống của 
loài người. Người cô phụ, con nai vàng, bất cứ 
là người hay vật, đã góp phần vào cuộc sống 
thì đều phải rạo rực, ngơ ngác về cái tiếng thổn 
thức của mùa Thu dưới ánh trăng mờ.

Mùa Thu cách mạng tháng Tám “Mùa Thu 
lớn” của dân tộc, đã giải thoát cho nhà thơ nhà 
thơ khỏi những tù túng, tủi buồn của cuộc đời 

MÙA THU 
Mùa thơ 
yêu thương

Bài: NGUYỄN VĂN THANH 

“XUÂN VÀ THU LÀ HAI BÌNH MINH TRONG 
MỘT NĂM, SỰ THAY ĐỔI HỆ TRỌNG NHẤT 
CỦA TÂM HỒN. VÀ BỞI VẬY THU CŨNG 
LÀ MỘT MÙA XUÂN. ĐẦU XUÂN LÀ BÌNH 
MINH ẤM CỦA LÒNG TÔI, ĐẦU THU LÀ 
BÌNH MINH MÁT CỦA LÒNG TÔI. VÀ ẤM 
HAY MÁT, THU HAY XUÂN LÒNG TÔI 
CŨNG RẠO RỰC NHỮNG TIẾNG GỌI MÙA, 
ÁI TÌNH GHÉ MÔI GỌI LỜI TRONG GIÓ” 
(XUÂN DIỆU - THU – TRƯỜNG CA).

cũ. Tưởng đã mất đi những gì cao quý, tin yêu 
của cuộc đời. Cách mạng lại tái sinh, trả lại cho 
người nghệ sĩ lẽ sống và nhân phẩm cao đẹp, 
thổi vào thơ ca Việt Nam một luồng gió mới, 
tươi xanh: “Tháng Tám mùa Thu xanh thắm/ 
Mây nhởn nhơ bay hôm nay trời đẹp lắm/ Mây 
của ta, trời thắm của ta/ Nước Việt Nam dân 
chủ cộng hoà…”. 

Nguyễn Đình Thi với xúc cảm nao nức, xôn 
xao khi đất nước mùa Thu lại về trong sắc màu 
tươi sáng: “Mùa Thu nay khác rồi/Tôi đứng 
nghe vui giữa núi đồi/Gió thổi rừng tre phấp 
phới/Trời thu thay áo mới/Trong biếc nói cười 
thiết tha" (Đất nước). Và sau đó là mùa Thu vui 
thắng lợi hòa bình, mùa thu… bắt đầu trái ngọt. 
Giờ đây là mùa thu mới. Thu đổi đời. Mùa Thu 
đã là mùa vui, mùa cách mạng.

Trong vườn thơ ca Việt Nam từ cổ điển 
đến hiện đại có rất nhiều bài thơ về mùa Thu 
với những chủ đề, cảm xúc khác nhau. Đọc lại 
những bài thơ viết về mùa Thu giúp ta thêm 
đồng cảm và nhận ra những cái đẹp khác nhau 
của mùa Thu đã qua, cho ta thêm yêu mùa Thu 
quê hương đất nước đang đến.

Mùa Thu, mùa gợi trong hồn người 
biết bao cảm xúc…  Một chiếc lá 
rơi, một thoáng gió heo may, hay 
chút ánh chiều đổ bên hiên nhà… 

luôn là nguồn cảm hứng cho những vần thơ bất 
hủ của các thi nhân.

Chạm đến mùa Thu là chạm đến mùa thơ. 
Người đầu tiên đặt bút vẽ về nàng Thu có lẽ 
là Xuân Diệu. Mùa Thu của Xuân Diệu cũng có 
cái màu vàng như trong thơ ca cổ điển: “Đây 
mùa Thu tới, mùa Thu tới/Với áo mơ phai dệt lá 
vàng". Và cái mới của Xuân Diệu chính là tạo cái 
dáng vẻ mùa Thu trên đôi mắt buồn thiếu nữ: 
“Mây vẩn từng không chim bay đi/Khí trời u uất 
hận chia li/Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói/
Tựa của nhìn xa nghĩ ngợi gì".

Khoảnh khắc giao mùa trong bài thơ “Sang 
Thu “ của nữ sĩ Anh Thơ - một mùa Thu nhẹ 
nhàng, nữ tính, trông qua như một cô thôn nữ 
mộc mạc mà sao lại đằm thắm khó quên: “Gió 
may nổi bờ tre buồn xao xác/Trên ao bèo tàn lụi 
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trên đảo 
Mùa Thu

ROBINSON 
BÀI & ảnh: Chim Lạc Việt

THỎA SỨC NGỤP LẶN NGẮM NHÌN NHỮNG VỈA SAN HỒ 
DƯỚI LÀN NƯỚC TRONG VẮT, “LẠC” TRÊN “HOANG ĐẢO” 
ROBINSON – NƠI CÒN VẸN NGUYÊN VẺ ĐẸP THUẦN KHIẾT 
CỦA THIÊN NHIÊN, KHÔNG INTERNET, KHÔNG ĐIỆN, KHÔNG 
THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI, NƯỚC NGỌT CHỈ LÀ GIẾNG ĐÀO, NHÀ CHỈ 
LÀ NHỮNG LỀU CỎ VÀ CHÒI LÁ THÔ SƠ… MỘT TRẢI NGHIỆM 
KHÔNG THỂ QUÊN VỚI NHỮNG TÍN ĐỒ YÊU THÍCH DU LỊCH 
KHÁM PHÁ!

Những hòn đảo với làng chài và khu nghỉ dưỡng

Cách bến tàu Cầu Đá, TP. Nha Trang, 
Khánh Hòa hơn một tiếng đồng hồ 
chạy cano cao tốc, vòng qua những 
hòn đảo nơi hàng ngàn cánh chim hải 

yến đang xây tổ, một vùng biển xanh ngắt với 
bờ cát trắng chạy dài miên man hiện ra trước 
mắt - đảo Robinson. Đảo Robinson nằm trong 

vịnh Cam Ranh, hoang sơ và thuần khiết vô 
cùng. Đảo không có điện, nước ngọt chỉ là giếng 
đào. Loài cây to nhất trên núi đá dọc bờ biển là 
cây quỳnh giao, loài cây chỉ có cành mà không 
có lá, khẳng khiu, cao tới hơn 3 mét. Không một 
bóng dáng nhà hàng, khách sạn. Chỉ có thiên 
nhiên, nắng, gió và cát biển.

Gần đến bờ, những “công chức cổ cồn” ưa 
mạo hiểm nhảy xuống biển, tự bơi vào. Đây là 
lúc thú vị nhất khi được ngụp lặn ngắm nhìn 
những rặng san hồ tuyệt đẹp nằm sâu dưới 10 
mét.

Trên đường ra đảo, đừng quên ghé các tàu 
cá mua hải sản đặc trưng biển Khánh Hòa: 
nhum đập trứng gà nước, cá mú gỏi chanh, rong 
nho biển. Tươi thật là tươi và giá thì không thể 
rẻ hơn…

Nằm trên võng sợi gai, ngắm nhìn biển xanh, 
mây trắng rồi lim dim ngủ trong gió biển và 
tiếng sóng rì rào. 

Nha Trang mùa Thu đẹp thế đấy. Thiên 
đường là đây chứ đâu xa!

Không một bóng dáng nhà hàng, 
khách sạn. Chỉ có thiên nhiên, 

nắng, gió và cát biển

Có thuyền thúng để trung chuyển phụ nữ và trẻ em

Chỉ có khoảng 4 chiếc thuyền Kayak để thư giãn

Sắc màu của biển

Bài học về cá
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TÔI YÊU SÀI GÒN
Tôi yêu những hàng cây
Tỏa xanh từng góc phố

Tôi yêu ngôi đình cổ
Rong rêu ngói âm dương

Tôi yêu những ngôi trường
Tung bay tà áo trắng

Lang thang qua ngõ vắng
Xào xạc tiếng chổi tre

Tôi yêu những vòng xe
Mọi ngả đường hối hả

Yêu tiếng còi vội vã
Màu áo xanh ngã tư

Yêu người vô gia cư
Trốn mình trong góc chợ
Đôi mắt màu nhung nhớ

Nghĩ về chốn quê xa

Tôi yêu những ngôi nhà
Cao trên nền đất cũ

Yêu sao từng giấc ngủ
Chuyến xe buýt yên bình

Tôi yêu những lung linh
Dáng Sài Gòn dung dị

Yêu sao lời ý nhị
Của một người ngang qua!

ĐẶNG TRUNG THÀNH

EM LÀ CÔ GÁI 
VIETCOMBANK!

Em trong mắt tôi một ngày mưa… có nắng!

Này mưa ơi thương nhớ ai mà trút nước
Để chiều buồn Hà Nội phố ngập thành sông

Bước chân ai lạc vào trong sảnh vắng
Hồn thơ thẩn tiếng gọi khách Vietcombank

Em ở đâu mà say mê đến thế
Tay đếm tiền đôi mắt khẽ cười duyên

Khách đến khách đi từng lượt số
Vẫn nhẹ nhàng chăm sóc chẳng lời than

Mưa đã tạnh nắng ứng hồng trên má
Đôi vai gầy mắt biếc thả hồn ai

Ngón tay đan nhẹ đưa từng bút toán
Khách vừa lòng đếm đợi thời gian trôi

Em là ai say hồn tôi đến thế
Nét dịu dàng như nắng nhẹ mùa Thu
Tà áo xanh vietcombank em gửi gắm
Tươi mát đời giá trị vững niềm tin.

Thơ & Ảnh:
TRẦN THANH HƯNG

Tặng 100.000 VNĐ với tổng hóa đơn mua hàng
từ 1 triệu đồng đến dưới 2 triệu đồng

Tặng 200.000 VNĐ với tổng hóa đơn mua hàng
từ 2 triệu đồng trở lên

Ưu đãi cho thẻ đồng thương hiệu
Co.opmart - Vietcombank

Từ 04/09/2017 đến 04/11/2017

Áp dụng cho thẻ phát hành mới hoăc thẻ chưa phát sinh giao dịch chi tiêu trước ngày 04/09/2017.
Áp dụng theo thể lệ chương trình
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