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Thành phố vào Xuân
Đơn vị kiểu mẫu: Chuẩn mực và chuyên nghiệp
Lắng nghe mùa xuân về
Sacombank kỷ niệm 24 năm thành lập
Năm 2015 – Bước ngoặt quan trọng của quá trình tái cơ cấu
Bước chuyển mình mạnh mẽ của Sacombank tại Lào

Quý Lãnh đạo các cấp và Anh chị em Cán bộ nhân viên Sacombank thân mến,

T

rong không khí vui tươi và đón xuân Bính Thân 2016, thay mặt Ban lãnh đạo Ngân hàng, tôi xin gửi đến toàn thể Anh
chị em CBNV trên toàn hệ thống Sacombank lời chúc sức khoẻ, chúc cho mọi ước nguyện sẽ trở thành hiện thực.

Tết là khởi đầu cho mùa xuân. Tết khép lại một năm cũ để mở ra năm mới với những hy vọng về sự may mắn, thành
đạt và hạnh phúc. Chúng ta đã bước qua năm 2015 với khí thế tự tin và khí phách dám nghĩ dám làm. Và dù bối cảnh
nền kinh tế vẫn còn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách, mục tiêu kinh doanh của Ngân hàng ta vẫn đạt được
khả quan. Thành tích này là thành quả rất đáng tự hào của cả một tập thể mà qua đó tôi khẳng định – khi đã đồng lòng
thì mọi việc sẽ thàng công.
Nếu thành quả kinh doanh của năm 2015 thể hiện sức mạnh nội tại của Ngân hàng thì việc sáp nhập Ngân hàng Phương
Nam vào Sacombank là bước khởi đầu cho hành trình vươn tới một vị thế cao hơn của Sacombank. Thật vậy, khi đứng vào
vị trí Top 5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, chúng ta đã mang tầm vóc mới trên một sân chơi mới rộng lớn hơn, đẳng cấp
hơn, nhiều cơ hội hơn và từ đó cũng mang đến cho chúng ta nhiều tự tin và hy vọng hơn. Cùng với chiến lược phát triển
mạng lưới, trong đó thành công nổi bật là đã nâng cấp thành công Chi nhánh Lào thành Ngân hàng con, Sacombank đang
bước vào sân chơi của khu vực với xuất phát điểm và tiền đề vững chắc tại Đông Dương.
Đó là những điểm nhấn quan trọng trong hoạt động của Ngân hàng năm vừa qua bên cạnh những nỗ lực và sự đóng góp
của từng Đơn vị, cá nhân trong công tác phát triển và phục vụ khách hàng mà bản thân tôi rất trân trọng và tự hào. Thành
quả của năm 2015 chính là đòn bẩy, là điểm tựa để chúng ta đi xa hơn trong năm 2016 và những năm kế tiếp. Với tiền
đề mà chúng ta hiện có, với năng lực và bản lĩnh của từng Anh chị em CBNV, tôi tin rằng Sacombank sẽ đạt được những
chỉ tiêu kinh doanh tích cực trong năm tới. Xa hơn là con đường phía trước sau sáp nhập, nơi đó vẫn còn nhiều thách thức
đòi hỏi sự đồng lòng và sát cánh cao độ của mọi cấp quản lý và CBNV. Cái bắt tay, lời chào hỏi và chúc mừng của những
ngày đầu năm mới, giờ đây các bạn hãy chuyển thành những bàn tay nắm chặt lấy nhau, thành những lời động viên quyết
tâm tiến về phía trước. Hãy cụ thể hoá từng ý tưởng thành hành động và đừng bao giờ giới hạn bản thân hay Đơn vị của
mình. Không thể nào có được kết quả mới với cách làm cũ. Sự sáng tạo và đột phá trong cách nghĩ và cách làm bên cạnh
việc vẫn đảm bảo an toàn vận hành của Ngân hàng là cách để chúng ta duy trì vị thế của mình.
25 năm là khoảng thời gian đủ để một người trưởng thành, nó cũng đủ để một ngân hàng lớn mạnh. Truyền thống văn hoá
tốt đẹp của Sacombank luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc và là sức mạnh đưa con tàu Sacombank vượt qua những khó
khăn, thách thức. Toàn thể Ban lãnh đạo Ngân hàng sẽ đồng hành cùng từng thành viên trên con tàu này, điều duy nhất
mà các bạn cần làm là hãy cùng tôi vững tay chèo đưa con tàu ấy tiến về phía trước.
Hoà cùng đất trời, bản giao hưởng mùa xuân của Sacombank đã bắt đầu. Tôi tin chắc đó là bản giao hưởng hay và góp
phần cho mùa xuân của mỗi chúng ta thêm vui tươi và ý nghĩa.
Chúc toàn thể Ban lãnh đạo các cấp và Anh chị em CBNV cùng gia quyến năm mới an khang - thịnh vượng - vạn sự như ý!
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Ngûúâi
Sacombank
THƯ TỪ, BÀI VỞ
VUI LÒNG GỬI VỀ:
Phòng Truyền thông & Marketing
266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P.8, Q.3, TP. HCM
ĐT:
(08) 38 469 516
Nội bộ: 1605
Fax: (08) 39 320 646
Email: info@sacombank.com
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L

à thành phố năng động nhất cả nước, không khí đón Tết tại Sài Gòn đã bắt đầu từ những
ngày đầu tháng 1 Dương lịch. Luôn luôn là nhịp sống hối hả, tươi trẻ, đón chào những
làn gió mới, những tia nắng ấm dần lên của đất trời vào mùa đẹp nhất. Xuất phát từ Hội
sở Sacombank - tọa lạc tại một trong những con đường đẹp nhất Thành phố, mời bạn cùng
tôi rong ruổi Sài Gòn để cảm nhận Tết đang đến gần như thế nào nhé!

Phước Yên

Sắc Xuân tràn ngập trên từng con đường của Thành phố mang tên Bác

Nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ, chụp ảnh Tết với trang phục truyền thống… thu hút nhiều bạn trẻ tham gia

Từ một góc nhìn tại khu vực buôn bán sầm uất chợ Bình Tây, Sacombank cũng đang hối hả cùng thương nhân những ngày cuối năm, khi hoạt
động mua bán diễn ra với tần suất gấp nhiều lần ngày thường.

2

Haâo khñ Sacombank

Haâo khñ Sacombank

3

THEO DOÂNG SÛÅ KIÏÅN

Cuối năm cũng là dịp để trao những món quà tri ân đến những
khách hàng đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Sacombank trong
suốt một năm qua.

Lượng khách hàng đến giao dịch tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank cũng đông đúc hơn, các anh chị đồng nghiệp phải làm
việc với cường độ cao hơn. Tuy nhiên nụ cười vẫn luôn thường trực cùng với sự tận tuỵ và ân cần hỗ trợ khách hàng cho công việc kinh
doanh cuối năm được suôn sẻ.
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CHUẨN HÓA TỪ HÌNH THỨC…
Điều đầu tiên nhận thấy rõ nhất thông qua
chương trình thi đua Đơn vị Sacombank
kiểu mẫu là hình ảnh không gian trụ sở,
tủ kệ hồ sơ tại các đơn vị đã trở nên gọn
gàng hơn bao giờ hết. Và quan trọng
nhất, chương trình thi đua đã góp phần
nâng cao ý thức tuân thủ và giữ gìn hình
ảnh trụ sở sạch đẹp, tác phong chuyên
nghiệp trong mỗi CBNV Sacombank.
Bên cạnh việc chấp hành các quy định
bên trong trụ sở, các quy định về khu
vực bên ngoài trụ sở thuộc Sacombank
cũng được các đơn vị chú trọng thực hiện
nhằm đảm bảo hình ảnh thương hiệu
Sacombank như: máy ATM, nhà vệ sinh
công cộng miễn phí, ghế đá, các biển
quảng cáo ngoài trời…
Công tác triển khai 5S được các đơn vị triển
khai thường xuyên để duy trì chất lượng môi
trường làm việc nhằm giúp CBNV luôn sẵn
sàng phục vụ khách hàng thật tốt.
… ĐẾN CHẤT LƯỢNG
Nếu như những chuẩn mực từ hình ảnh
bên ngoài (cơ sở vật chất, đồng phục
tác phong…) là yếu tố ban đầu để thu
hút khách hàng thì thái độ và sự tận tụy
là phẩm chất, chuẩn mực bên trong để
chinh phục trọn vẹn trái tim khách hàng.
Và để hình thành nên một Đơn vị kiểu
mẫu thì không thể thiếu những cá nhân
kiểu mẫu. Chính vì thế, thái độ phục vụ
và công tác chăm sóc khách hàng được
Sacombank đặc biệt chú trọng.
Qua quá trình đánh giá, chấm điểm thi
đua, các CBNV đã bắt đầu ý thức về
thái độ phục vụ khách hàng thông qua
từng nét mặt, cử chỉ, lời nói, hành động;
thể hiện hình ảnh một Sacombank thân
thiện, nhiệt tình và sẵn sàng phục vụ
khách hàng. Bên cạnh đó, CBNV cũng
chú trọng nâng cao kiến thức và trình độ
nghiệp vụ chuyên môn để tư vấn SPDV và
chăm sóc khách hàng tốt hơn.
Các Trưởng đơn vị cũng đã phát huy vai
trò “đầu tàu” trong việc tuyền tải xuyên
suốt, thấu đáo các mục tiêu và định
hướng phát triển của Ban lãnh đạo Ngân
hàng đến từng CBNV trong Đơn vị. Tuy
nhiên, trong nền kinh tế cạnh tranh như
hiện nay, không chỉ nắm rõ đặc điểm hoạt
động kinh doanh tiền tệ và làm đúng theo
các quy định từ Ngân hàng; các Trưởng
đơn vị cần nhanh nhạy, linh hoạt, dám
thay đổi, chấp nhận thách thức để khai

6

Haâo khñ Sacombank

thác thế mạnh của Đơn vị; đồng thời
cần phải sắp xếp các nguồn lực hỗ trợ
phù hợp, cũng như phải luôn tỉnh táo
để nhận diện, phòng ngừa rủi ro thay vì
chạy theo thành tích bằng mọi cách. Bởi
một thực tế trong kinh doanh là doanh
nghiệp không thể tồn tại và phát triển
nếu không "lắng nghe và chiếm được
lòng tin" của khách hàng. Nghe là để biết

khách hàng đang cần những gì và thái
độ ra sao để rút ngắn khoảng cách giữa
nhu cầu của khách hàng và những SPDV
do Ngân hàng mình cung cấp. Đây thực
sự là một nghệ thuật trong kinh doanh,
đòi hỏi các Đơn vị phải tiến hành thường
xuyên để "giữ chân" khách hàng.

Có thể nói, mọi nỗ lực chuẩn hóa của
Sacombank đều nhằm mục đích mang
lại dịch vụ chuyên nghiệp nhất, chăm
sóc khách hàng tận tình, chu đáo nhất,
từ đó xây dựng uy tín vững bền cho
thương hiệu Sacombank. Một khi ngân
hàng, tổ chức tín dụng hay bất cứ đơn vị
kinh doanh nào khác biết quan tâm, đặt
lợi ích của khách hàng trên lợi nhuận

thì lúc đó, “thượng đế” cũng không bỏ
quên họ.
“Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Gieo
hành động, gặt thói quen”. Từ chủ
trương, định hướng xây dựng mô hình
Đơn vị Sacombank kiểu mẫu của Ban
lãnh đạo Ngân hàng, mỗi Đơn vị, mỗi
CBNV hãy cùng hành động và xem đây
là “quốc sách” trong công tác chăm sóc

khách hàng cũng như nâng cao chất
lượng dịch vụ, bởi đằng sau sự thành
công của một thương hiệu chính là văn
hóa tuân thủ của từng cá nhân. Đây
cũng chính là nền tảng vững chắc góp
phần quan trọng trong tiến trình đưa
thương hiệu Sacombank lên một tầm
cao mới.

Tại CN Đồng Nai, mô hình Đơn vị
Sacombank kiểu mẫu đã trở thành một
“Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp” thứ
hai mà từng phòng ban, từng vị trí luôn
ghi nhớ thực hiện xuyên suốt và tự phát
triển bản thân trong quá trình làm việc.
Vì thế, tất cả CBNV từ chị Tạp vụ đến
anh Bảo vệ… của Chi nhánh đều thuộc
nằm lòng 10 quy tắc đạo đức nghề
nghiệp và mọi hành động “tất cả vì lợi
ích chung của Sacombank”.
Còn theo ông Lưu Văn Hon – Giám
đốc CN An Giang, muốn có một Đơn
vị kiểu mẫu thì trước hết phải có một
“Trưởng đơn vị kiểu mẫu”. Người Trưởng
đơn vị phải luôn gương mẫu cho tất cả
CBNV noi theo và luôn sẵn sàng “lăn
xả” cùng CBNV. Trưởng đơn vị còn phải
là người dám thay đổi để xây dựng và
thử nghiệm những phương pháp làm
việc mới. Ngoài ra, tại CN An Giang,
các CBNV luôn được khuyến khích hoàn
thành sớm và vượt mức các chỉ tiêu kế
hoạch đề ra để tạo tiền đề cho năm sau.
Với vai trò là cánh tay nối dài từ Hội sở
đến 59 điểm giao dịch trong Khu vực,
VPKV Đông Nam Bộ luôn trăn trở làm

sao để hỗ trợ các đơn vị một cách nhanh
chóng và hiệu quả nhất. Ngoài việc tuân
thủ các chuẩn mực về cơ sở vật chất,
đồng phục, tác phong… và tuân thủ
công tác 5S, VPKV Đông Nam Bộ còn
sáng tạo thêm các phương pháp làm
việc mới. Ví dụ như mỗi Chuyên viên
đều được phát 2 bìa hồ sơ ghi rõ: hồ

sơ đang xử lý và hồ sơ đã hoàn tất để
đảm bảo tiến độ và tránh thiếu sót. Bìa
trình ký các hồ sơ, tờ trình của các Chi
nhánh trong Khu vực được phân biệt
theo màu sắc để giúp cho việc truy lục
được nhanh chóng hơn.
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GIẢI THƯỞNG
Chi nhánh kiểu mẫu năm

CN An Giang

Giải khuyến khích Chi nhánh kiểu mẫu

CN Đồng Nai
CN Thủ Đức
CN Chợ Lớn
CN Bắc Ninh
CN Thăng Long
CN Kon Tum
CN Đà Nẵng

Chi nhánh trẻ ấn tượng năm

CN Bến Thành

Giải khuyến khích Chi nhánh trẻ ấn tượng

CN Phương Nam
CN Sông Tiền
CN Sông Hàn
CN Hàng Bài

PGD Tiềm năng kiểu mẫu năm

PGD TN Trảng Bom
PGD TN Nguyễn Cư Trinh
PGD TN Đông Anh

Giải khuyến khích PGD tiềm năng kiểu mẫu

PGD TN Tân Quý
PGD TN Thốt Nốt
PGD TN Ninh Hòa
PGD TN Đồng Hới

PGD Tiêu chuẩn kiểu mẫu năm

PGD An Khê

Giải khuyến khích PGD tiêu chuẩn kiểu mẫu

PGD Phổ Quang
PGD Gò Cát
PGD Giồng Trôm
PGD Ba Đồn
PGD Xuân Lộc
PGD Yên Mỹ
PGD Kim Ngưu

PGD trẻ ấn tượng năm

PGD Tùng Thiện Vương

Giải khuyến khích PGD trẻ ấn tượng

PGD Huỳnh Tấn Phát
PGD Hồ Xuân Hương
PGD Nam Đồng

VPKV kiểu mẫu năm

VPKV Đông Nam Bộ

Giải khuyến khích VPKV kiểu mẫu năm

VPKV Hà Nội
VPKV Tây TP.HCM

Đơn vị NVNH kiểu mẫu năm

Kiểm toán nội bộ

Giải khuyến khích Đơn vị NVNH kiểu mẫu năm

Trung tâm Thanh toán nội địa
Phòng Kinh doanh vốn

3

Theo VPKV Đông Nam Bộ, VPKV không
chỉ là cầu nối tiếp nhận và truyền đạt các
chỉ đạo từ Hội sở cho các đơn vị trong
Khu vực mà còn phải là người trực tiếp
thực thi và hỗ trợ để tất cả các đơn vị đều
hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và
chương trình thi đua được giao.
Cũng chung suy nghĩ đó, đối với VPKV
Tây TP.HCM, “mỗi CN/PGD là một
khách hàng của VPKV”. Vì thế VPKV Tây
TP.HCM luôn cam kết xử lý vấn đề trong
2 ngày làm việc và hỗ trợ các đơn vị trong
Khu vực một cách chủ động và tận tâm
nhất. Đồng thời, để kịp thời xử lý công
việc một cách nhanh chóng và xuyên
suốt, VPKV đã tạo nhóm chung trên ứng
dụng điện thoại Viber.
Đối với Trung tâm Thanh toán nội địa,
dù trung bình mỗi ngày xử lý 35.000
giao dịch và hơn 100 hồ sơ khách hàng,
nhưng mọi CBNV luôn ý thức thực hiện
công tác 5S và sắp xếp khu vực làm việc
gọn gàng, sạch đẹp. Bên cạnh đó, để gia
tăng tình thần đoàn kết, các thành viên
trong Đơn vị luôn quán triệt 3 chữ Tình:
Chân tình – Nhiệt tình – Tận tình.
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Theo ông Kiều Hữu Dũng – Chủ tịch
HĐQT Sacombank kiêm Chủ tịch Hội
đồng giám khảo CTTĐ Đơn vị Sacombank
kiểu mẫu, “Những thành quả có được
từ chương trình Đơn vị kiểu mẫu đã tạo
nên lòng tin cho tất cả chúng ta về việc
Sacombank sẽ tiếp tục phát triển và
vươn lên trở thành một ngân hàng bán
lẻ hiện đại, đa năng và hàng đầu Việt
Nam. Có thể nói rằng, dù ở bất cứ vị trí
nào, từng CBNV Sacombank luôn mang
đến cho từng khách hàng và Ban lãnh đạo Ngân hàng một lòng tin sắt đá rằng chúng
ta sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp cho Ngân hàng đi lên và làm cho khách hàng
thành công. Và tinh thần đó đã được triển khai một cách toàn diện và chỉn chu qua
việc tiêu chuẩn hóa toàn bộ Sacombank. Ban lãnh đạo mong rằng chương trình này
sẽ thành chương trình hành động hàng năm để bộ máy của chúng ta luôn được hoàn
thiện hơn”.

5

6

7

ĐƠN VỊ
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SẴN SÀNG VÀ TỰ TIN ĐỂ HÒA NHẬP
Tết Bính Thân là cái Tết đầu tiên tôi bước vào đại gia đình Sacombank. Ngoài
cảm giác xúc động và một chút tiếc nuối khi phải rời xa ngôi nhà “Phương Nam”
mà mình đã gắn bó, thì tôi cũng cảm nhận được tình yêu thương, sự chào đón
nhiệt tình mà “ngôi nhà mới” dành cho tôi. Từ nay, tôi biết mình đã là một thành
viên và là một sứ giả của thương hiệu Sacombank. Dù con đường phía trước còn
nhiều khó khăn nhưng tôi đã sẵn sàng và tự tin hoà nhập để đồng hành cùng
phát triển với Sacombank.

THUỲ LÂM

M

ột mùa xuân mới đang về trên khắp mọi miền. Khắp nơi tràn ngập sắc Xuân, rộn ràng
tiếng cười cùng không khí Tết. Cùng với niềm vui chào đón năm mới, chúng ta hãy
cùng lắng nghe những chia sẻ chân tình của một số lãnh đạo và CBNV Sacombank
trước thềm năm mới nhé!

Nhân dịp xuân về, xin kính chúc quý vị lãnh đạo và toàn thể CBNV Sacombank
cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc cho
Sacombank luôn vươn cao, vươn xa đến những thành công mới.
B. Trần Kim Vàng – Phó GĐKV Tây
Nam Bộ

THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN VỚI NHỮNG CBNV CÓ TÂM HUYẾT
Năm 2015, chúng ta đã trở thành một trong 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.
Năm 2016 được xác định là một năm hết sức thách thức đối với ngành
ngân hàng nói chung và Sacombank nói riêng. Thế nhưng, với định hướng
chiến lược rõ ràng, năng lực và sự nỗ lực của CBNV Sacombank, tôi tin
rằng những thách thức đó sẽ đem lại những cơ hội cho Sacombank khẳng
định năng lực kinh doanh của mình, cơ hội rèn luyện và trưởng thành cho
CBNV Sacombank.

Ô. Phan Huy Khang - Phó Chủ tịch HĐQT
kiêm Tổng giám đốc

KHÓ KHĂN KHÔNG LÙI BƯỚC
Trước thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, nhìn lại bức tranh hoạt
động kinh doanh của CN Đà Nẵng, bên cạnh những sóng gió, sức cạnh
tranh của thị trường ngày càng tăng, Chi nhánh đã chuyển mình phát triển
toàn diện vượt bậc trong năm 2015. Tập thể CBNV với hơn 200 con người
là sức mạnh tạo nên mọi mặt thành công cho CN Đà Nẵng. Với mục tiêu
hoạt động kinh doanh an toàn – hiệu quả – bền vững trong năm 2016, Chi
nhánh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ bên cạnh tăng trưởng nguồn
vốn huy động vững chắc, tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, đẩy mạnh các
hoạt động cung ứng dịch vụ tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế so sánh
như NHĐT, Thẻ...; tạo sự khác biệt trong các chính sách chăm sóc khách
hàng, nâng dần quy mô hoạt động của PGD đi kèm vai trò đầu tàu của
CN trong việc định hướng, quản lý các đơn vị trực thuộc, phấn đấu đưa
CN Đà Nẵng trở thành một trong những đơn vị Sacombank kiểu mẫu của
toàn hàng.

Nhân dịp đầu xuân mới, tôi mong muốn mỗi CBNV của Sacombank sẽ tiếp
tục phát huy tinh thần gắn kết, nhiệt huyết để hoàn thành những mục tiêu
của năm 2016. Và tôi cũng tin rằng sự thành công này sẽ không chỉ mang
lại lợi ích cho tất cả các cổ đông ngân hàng, cho chính ngân hàng mà còn
đem lại lợi ích cho từng CBNV kể cả về thu nhập, sự thăng tiến trong nghề
nghiệp và cuối cùng nữa là khẳng định đẳng cấp của từng CBNV trong
công việc của mình. Tôi cũng xin chúc toàn thể CBNV Sacombank cùng
gia quyến có một năm mới dồi dào sức khỏe và đạt được những thành công
cùng với Sacombank.
Ô. Hoàng Thanh Hải – Giám đốc CN
Đà Nẵng

Trước thềm năm mới, thay mặt toàn thể anh chị em CBNV CN Đà Nẵng, tôi
kính chúc quý vị lãnh đạo sức khỏe. Chúc Sacombank sớm trở thành ngân
hàng hàng đầu tại Việt Nam và Khu vực.

LUÔN LÀ BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CBNV
Với trọng trách Chủ tịch Công đoàn cơ sở, tôi cùng tập thể Ban chấp hành
(BCH) cam kết nỗ lực phấn đấu đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết để
tiếp tục phát huy những thành tích và truyền thống tốt đẹp của Sacombank
trong suốt 24 năm hình thành và phát triển.

MỖI NGÀY Ở SACOMBANK ĐỀU LÀ MÙA XUÂN
Với ai đó mùa xuân phải là hoa mai, hoa đào đua nở; là bánh chưng xanh,
dưa hấu đỏ… nhưng với tôi, sắc màu cam thân yêu của Sacombank đã là
mùa xuân của riêng tôi rồi.

Năm 2016, hoạt động công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới, phát huy trí tuệ tập
thể và tinh thần trách nhiệm của từng thành viên BCH. Chúng tôi sẽ tiếp
tục lắng nghe, thấu hiểu nhiều hơn về nhu cầu, nguyện vọng chính đáng
và thiết thực của CBNV. Hoạt động công đoàn sẽ hướng đến Khu vực, Chi
nhánh và quan tâm trực tiếp đến đời sống vật chất cũng như tinh thần
của CBNV.

Ô. Phan Đình Tuệ - Bí thư Đảng ủy,
Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công
đoàn cơ sở
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Nhân dịp năm mới, thay mặt BCH Công đoàn cơ sở Sacombank, tôi kính
chúc toàn thể anh chị em đồng nghiệp một năm dồi dào sức khỏe, hạnh
phúc và mã đáo thành công! Chúc Sacombank của chúng ta tiếp tục phát
triển vững mạnh và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.
B. Nguyễn Bích Thủy – Trưởng phòng
Kế toán & Quỹ (CN Thăng Long)

Mỗi ngày làm việc, mỗi ngày được hòa mình vào bản sắc riêng của Sacombank
đều là mùa xuân đối với tôi. Mọi người thường hay nói mùa xuân là mang
đến niềm vui, sự thành công, sự đoàn viên, thắng lợi. Vì thế tại sao tự bản
thân chúng ta không hàng ngày, hàng giờ phấn đấu và hướng đến những
điều tốt đẹp nhất có thể. Chính vì thế, năm 2016 sắp đến, cá nhân tôi
luôn mong muốn và nỗ lực hết mình để làm được nhiều điều có ý nghĩa
trong cuộc sống, trong công việc. Một môi trường làm việc đoàn kết; một
tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết; một phong cách làm việc hòa đồng,
chia sẻ hết mình là điều tôi mong muốn được thực hiện tốt nhất và duy trì
bền bỉ nhất để mùa xuân luôn đến với tất cả các thành viên dưới mái nhà
Sacombank Thăng Long chúng tôi.
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LUÔN PHẤN ĐẤU LÀ ĐƠN VỊ SACOMBANK KIỂU MẪU
Kết thúc năm 2015, ngoài việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch
được giao, PGD An Khê rất vui mừng và phấn khởi khi được bầu chọn
làm PGD kiểu mẫu của KV NTB&TN. Biết bao cảm xúc dâng trào khi
nhận được thông tin, click chuột để chuyển tiếp email đến CBNV
trong PGD mà lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Niềm vui như chợt vỡ òa
trong từng ánh mắt, nụ cười, trong tiếng hò reo, trong những cái xiết
chặt tay nhau của chúng tôi... Quả thật, đây là món quà giá trị và ý
nghĩa nhất mà chúng tôi từng có trong 6 năm hoạt động.

B. Tân Thị Lệ Huyền – Trưởng PGD
An Khê

Đón chào năm mới 2016 với những mục tiêu và kế hoạch mới cùng
với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, trong giây phút hân
hoan này và trong những ánh mắt kia vẫn lóe lên sự quyết tâm cao
độ rằng với tất cả sự nỗ lực, đoàn kết và đồng lòng, chúng tôi tin rằng
mình sẽ làm được. Và có lẽ mọi người cũng đang tự nhủ với nhau
rằng, hãy tiếp tục làm việc thật tốt, tiếp tục cống hiến sao cho xứng
đáng với những thành quả có được, xứng với sự tin tưởng, tín nhiệm
của Ban lãnh đạo, của khách hàng và xứng với những gì Sacombank
đã mang lại… và hãy là những cá nhân kiểu mẫu trong một tập thể
kiểu mẫu không những trong năm 2016 mà còn cho các năm về sau.
Năm mới đến mang theo bao niềm tin và hy vọng tốt đẹp. Thay mặt
cho tập thể CBNV PGD An Khê, xin kính chúc Ban lãnh đạo Ngân
hàng cùng toàn thể CBNV Sacombank luôn dồi dào sức khỏe, hạnh
phúc và an khang. Chúc cho Sacombank của chúng ta một năm mới
2016 với những thành công mới, thắng lợi mới.

TẾT – TẾT CỦA TÌNH THÂN – TẾT CỦA MỌI NHÀ
Đã bao đời nay, Tết trở thành một lễ hội nằm trong niềm mong đợi và
không thể thiếu của dân tộc Việt Nam. Tết đối với tôi nói riêng và tất
cả mọi người nói chung đều có sự khác biệt ở cái cảm nhận về mùa
xuân, nhưng suy cho cùng thì ai ai cũng nôn nao mong chờ mùa xuân
mang hơi ấm đến nhanh để xua tan đi cái u buồn buốt giá của mùa
đông. Vì thế, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trong tôi lúc nào cũng là cảm
giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc.
Tết Bính Thân cũng đang đến gần, tôi mong muốn trong năm tới và
cả những năm về sau, các cấp lãnh đạo Đơn vị tiếp tục quan tâm và
động viên khích lệ tới tất cả các anh chị em CBNV của Chi nhánh;
tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi được trao đổi học hỏi chuyên
môn, nâng cao năng lực bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao.
B. Nguyễn Thùy Trang – Nhân viên QL
hồ sơ tài sản đảm bảo kiêm quản thủ
con dấu (CN Thái Nguyên)
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Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với người thân bạn bè gần
xa, anh chị em CBNV Sacombank một mùa xuân tràn đầy hi vọng.
Lời chúc mùa xuân này sẽ đến với tất cả mọi người vào thời khắc
chuyển giao năm cũ sang năm mới. Và cuối cùng, tôi xin chúc CN
Thái Nguyên năm mới thành công, may mắn, mọi sự an lành, chúc
phú quý đại lợi, an khang thịnh vượng.

SACOMBANK KỶ NIỆM
24 NĂM THÀNH LẬP

KỶ NIỆM 24 NĂM THÀNH LẬP

N

gày 18/12/2015, Sacombank đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 24 năm thành lập Ngân hàng
(21/12/1991 – 21/12/2015) với sự tham dự của ông Nguyễn Phước Thanh – Phó Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Văn Khoa – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, ông
Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch Công ty Quản lý Tài sản (VAMC), bà Trần Anh Đào – Phó Tổng
Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, ông Đinh Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Công an
TP.HCM, bà Lê Ngọc Đào – Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cùng nhiều quý vị lãnh đạo
các cơ quan ban ngành, báo đài và đặc biệt là hơn 1.000 khách hàng thân thiết của Sacombank.
Ngày 21/12/2015 là
mốc đánh dấu tròn 24
tuổi của Sacombank.
Khởi điểm với 3 tỷ đồng
vốn điều lệ, tổng tài sản
100 tỷ đồng và 100
cán bộ nhân viên khi
mới thành lập, trải qua
nhiều giai đoạn thăng
trầm, Sacombank đã
khẳng định vị thế trên
thị trường tài chính,
hiện thuộc Top 5 ngân
hàng lớn nhất tại Việt
Nam về quy mô vốn,
mạng lưới và nguồn
nhân lực.

Đại diện lãnh đạo NHNN, UBND TP.HCM, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và lãnh đạo
Sacombank cùng nâng ly chúc mừng Sacombank tròn 24 tuổi

Ô. Phan Huy Khang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Sacombank chia sẻ: “Năm 2015, nền kinh tế tuy đã có nhiều khởi
sắc nhưng vẫn ẩn chứa nhiều khó khăn và thách thức. Với chiến
lược kinh doanh phù hợp, linh động, đồng thời kiên trì định hướng
an toàn - hiệu quả - bền vững, chúng tôi đã đạt những kết quả
có thể nói là khá khả quan trong bối cảnh chung hiện nay. Những
thành quả đáng tự hào ấy được tạo nên: từ niềm tin, sự tận tâm,
lòng nhiệt huyết của toàn thể Ban lãnh đạo và hơn 15.500 cán bộ
nhân viên Sacombank; từ những thế mạnh về tiềm lực tài chính,
mạng lưới rộng khắp và nền tảng công nghệ; từ sự quan tâm và hỗ
trợ của các Cơ quan quản lý nhà nước; từ sự hỗ trợ và thông tin kịp
thời của các cơ quan truyền thông; từ sự tin tưởng và hợp tác của
các nhà đầu tư và đối tác; đặc biệt là từ sự tin tưởng - đồng hành
- gắn bó của các khách hàng”.
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13

THEO DOÂNG SÛÅ KIÏÅN

Ông Lê Văn Khoa – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM ghi nhận
những đóng góp tích cực của Sacombank vào sự phát triển kinh tế của
TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi
nhánh TP.HCM đánh giá cao những nỗ lực của Sacombank trong việc
sáp nhập thành công Southern Bank vào Sacombank.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong một không gian nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục ca múa nhạc do chính CBNV Sacombank biểu diễn.

Nhiều Lãnh đạo Sacombank đã trực tiếp tiếp đón Lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đối tác, khách hàng, nhà đầu tư… nhằm bày tỏ
sự trân trọng và cảm ơn vì những hỗ trợ, đồng hành của họ dành cho Sacombank.

Thay vì gửi hoa chúc mừng, các khách mời đã quyên góp hiện
kim để chung tay cùng Sacombank trong chương trình “Ngày
hội từ thiện xuân” – mang Tết đến cho người nghèo trong dịp
Tết Bính Thân sắp tới.

Các Lãnh đạo, các vị khách quý chụp hình lưu niệm chia sẻ niềm vui tuổi mới với Sacombank

14
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Lễ kỷ niệm càng thêm thú vị với chương trình quay số may mắn trúng thưởng những quà tặng giá trị như bộ trang sức SBJ trị giá
30 triệu đồng, thẻ Lucky Gift trị giá 20 triệu đồng, điện thoại iPhone 6S, bộ trang sức SBJ trị giá 10 triệu đồng, thẻ Prepaid trị
giá 3 triệu đồng...

Ông Phan Huy Khang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank không ngừng thăm hỏi, cảm ơn và trao đổi công việc
với các quan khách, đối tác..
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N

ăm 2015, với việc sáp nhập Southern Bank, Sacombank đã trở thành một trong 5
Ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hoạt động kinh doanh (HĐKD) của Sacombank trước
và sau ngày sáp nhập (01/10/2015) vận hành thông suốt với 563 điểm giao dịch, đạt
được kết quả tăng trưởng quy mô khá tốt và ổn định, thương hiệu Sacombank ngày càng
được khẳng định với nhiều giải thưởng uy tín mà cộng đồng trong nước và quốc tế ghi
nhận. Trước khó khăn chung của nền kinh tế, nợ xấu gia tăng, Sacombank đã tăng cường
trích lập dự phòng để đảm bảo an toàn kinh doanh, đặt mục tiêu ổn định bền vững lên
hàng đầu trong mọi hoạt động.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015
TỔNG TÀI SẢN

HUY ĐỘNG

Tổng tài sản (TTS) toàn Sacombank đạt 290.807 tỷ đồng, tăng 7,4% so đầu
năm. Tài sản có (TSC) sinh lời đạt 236.775 tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu
năm, chiếm 81,4% TTS (Biểu đồ 1).

Đến 31/12/2015, nguồn vốn huy động
(HĐ) toàn Ngân hàng đạt 264.763 tỷ
đồng, tăng 8,7% so đầu năm, chủ yếu
tăng từ tiền gửi TCKT&DC. Ngoài ra,
Sacombank đã nhận được nguồn vốn vay
trị giá 50 triệu USD (tương đương 1.095
tỷ đồng) từ Cathay United Bank nhằm mục
đích tài trợ các hoạt động tín dụng trung và
dài hạn, thể hiện sự đánh giá lạc quan về
triển vọng phát triển lâu dài, bền vững của
Sacombank sau sáp nhập từ các định chế
tài chính nước ngoài.

Vốn chủ sở hữu đạt 22.140 tỷ đồng, tăng 0,2% so với đầu năm, trong đó,
vốn điều lệ là 18.852 tỷ đồng, tăng 6.427 tỷ đồng, tăng 51,7% so đầu năm,
chiếm gần 81,5% vốn chủ sở hữu tạo cơ cấu nguồn lực bền vững.

NĂM 2015

Biểu đồ 1: Tổng tài sản (2011-2015)

HĐ TCKT&DC toàn Ngân hàng đạt
259.428 tỷ đồng, tăng 8,9% so đầu năm,
tăng chủ yếu từ tiền gửi VND và đa dạng
ở các kỳ hạn, nâng tỷ trọng từ 97,8% lên
98% trong tổng HĐ (Biểu đồ 2). Thị phần
HĐ của Sacombank trong Ngành tăng từ
3,67% vào đầu năm lên 5,08% thời điểm
cuối năm. Cơ cấu tiền gửi hợp lý, đảm bảo
an toàn, hiệu quả.

BƯỚC NGOẶT
QUAN TRỌNG

Trong đó:
• Tiền gửi VND đạt 246.894 tỷ đồng, tăng
8% so đầu năm, chiếm 95,2% tỷ trọng.
Trong khi đó tiền gửi USD tăng khá mạnh
(tăng 26,7%), đạt 539 triệu USD.

CỦA QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU
Phòng Kế hoạch
Đvt: tỷ đồng
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• Tiền gửi không kỳ hạn đạt 33.690 tỷ
đồng, chiếm 13% tỷ trọng (tăng 1,8%
tỷ trọng so đầu năm), nâng cao hiệu
quả kinh doanh trong việc giảm giá vốn
đầu vào, tuy nhiên vẫn đảm bảo an toàn
thanh khoản khi tỷ trọng tiền gửi có kỳ
hạn vẫn giữ vai trò chủ lực và tăng trưởng
(tăng 6,7%).
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Biểu đồ 2: Huy động TCKT & DC (2011-2015)
Cơ cấu cho vay luôn được phân bổ phù hợp
với nguồn vốn, nhằm đảm bảo an toàn thanh
khoản, tỷ trọng cho vay VND chiếm 95,7%,
trung dài hạn chiếm 64,2%, cá nhân chiếm
47,8%.

AN TOÀN VỐN
Sacombank luôn tuân thủ các chỉ số
an toàn hoạt động theo quy định của
NHNN.

Trong bối cảnh giai đoạn đầu sáp nhập còn
nhiều khó khăn, Sacombank vẫn luôn đặt
trọng tâm hàng đầu là ngăn chặn nợ xấu phát
sinh cũng như tập trung giải quyết nợ xấu tồn
đọng nhằm đảm bảo an toàn hoạt động. Chính
vì vậy, tỷ lệ nợ xấu của toàn Ngân hàng vẫn
đảm bảo dưới mức kế hoạch đề ra, tỷ lệ nợ
xấu 2,45%.
CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

Đvt: tỷ đồng
• Tiền gửi cá nhân đạt 227.386 tỷ đồng, tăng 10,9% so đầu năm (chủ yếu từ
sản phẩm tiền gửi đa năng và tiết kiệm có kỳ hạn), chiếm 87,6% tỷ trọng (tăng
1,5% tỷ trọng so đầu năm), phù hợp với định hướng bán lẻ.
CHO VAY
Tính đến 31/12/2015, dư nợ toàn Ngân hàng đạt 195.735 tỷ đồng, tăng 12,5%
so đầu năm; Trong đó, cho vay (CV) khách hàng đạt 184.612 tỷ đồng, tăng
11,1% so đầu năm (Biểu đồ 3). Thị phần CV tăng từ 3,14% vào đầu năm lên
3,94% thời điểm cuối năm.
CV tăng chủ yếu loại tiền VND, kỳ hạn trung dài hạn thuộc nhóm khách hàng
cá nhân với sản phẩm chủ đạo là CV phân tán, nhỏ lẻ. Đồng thời, Sacombank
cũng tăng cường cho vay đối với SMEs, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, có độ
an toàn cao.

Biểu đồ 3: Cho vay TCKT & DC (2011-2015)

Tận dụng mạng lưới rộng khắp, hệ khách hàng
lớn, công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân viên
năng động, trẻ trung, Sacombank không ngừng
nghiên cứu thị trường và thường xuyên cho ra
đời, phát triển nhiều bộ SPDV trọn gói, đặc thù
phù hợp theo xu hướng, thị hiếu, đặc thù vùng
miền của từng đối tượng khách hàng (Combo
SPDV, sản phẩm mua bán lẻ TPCP…). Tăng
cường liên kết với các Tập đoàn/Tổng cty (điện
lực, cấp nước, thuế…), gia tăng các hoạt động
thanh toán không dùng tiền mặt, tiết kiệm chi
phí giao dịch tại quầy (DV nộp thuế điện tử,
DV chi trả kiều hối XOOM); Ngoài ra, công tác
CSKH được thực hiện thường xuyên theo từng
phân khúc thông qua các CTKM..., tái kết nối
với khách hàng đã ngừng giao dịch, giới thiệu
những sản phẩm tiện ích mới và tăng cường
bán chéo hiệu quả.
Kết quả, các hoạt động DV về thẻ, thanh toán
nội địa (TTNĐ), Ngân hàng điện tử (NHĐT)
đang phát triển tốt, hoạt động TTQT hồi phục
đem lại thu nhập ngày càng cao trong tổng thu
DV. Khách hàng mới sử dụng thẻ tăng thêm
687.726 khách hàng, Phát hành LC UPAS
tăng 54%; DS chuyển tiền quốc tế tăng 28%,
DS thanh toán nội địa tăng 14,6%, SL SPDV
KHCN bán tăng thêm gần 2,6 triệu SPDV.
Kết quả, Thu thuần DV (bao gồm thu bảo lãnh)
năm 2015 đạt 1.194 tỷ đồng, tăng 16,6% so
năm trước, chiếm 14,5% tổng thu nhập, tăng
1,7% so năm trước.
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.367 tỷ
đồng. Nếu loại trừ các ảnh hưởng do bán nợ
VAMC (thoái thu và trích lập dự phòng gia tăng
ngoài dự kiến) và các chi phí phát sinh trong
quá trình sáp nhập, LNTT đạt 3.092 tỷ đồng,
tương ứng 103,1% kế hoạch.

Đvt: tỷ đồng
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STT

Chỉ tiêu

Yêu cầu

31/12/2015

>=9%

9,51%

Tỷ lệ cho vay TDH/ NV ngắn hạn

<=60%

31,29%

3

Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần

<=40%

19,94%

4

Tỷ lệ đầu tư tài sản cố định

< 50%

39,23%

5

Tỷ lệ cấp tín dụng trên tổng tiền gửi

<=80%

70,00%

6

Tỷ lệ đầu tư TPCP/ NV ngắn hạn

<=35%

10,03%

1

Tỷ lệ an toàn vốn (riêng lẻ)

2

KẾ HOẠCH NĂM 2016
Xuất phát từ định hướng chính sách
quản lý vĩ mô của Chính phủ và cơ
chế điều hành hoạt động của NHNN,
cũng như những nhận định và dự báo
về kinh tế trong và ngoài nước của các
tổ chức quốc tế, căn cứ lộ trình đề án
sáp nhập đã đề ra cũng như nhằm khai
thác đúng mức năng lực nội tại của các
đơn vị trực thuộc. Sacombank đã xây
dựng kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm
2016 trên quan điểm định hướng: KIỆN
TOÀN HOẠT ĐỘNG – CỦNG CỐ NỀN
TẢNG – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
Một số chỉ tiêu KHKD năm 2016 chủ
yếu bao gồm:
• Tổng tài sản đạt 324.000 tỷ đồng,
tăng 11% so với năm 2015,
• Vốn chủ sở hữu đạt 23.000 tỷ đồng,
tăng 3% so với năm 2015,
• Huy động vốn đạt 295.000 tỷ đồng,
tăng 11,5% (trong đó: huy động
TCKT&DC đạt 292.000 tỷ đồng, tăng
12,4%) so với năm 2015,
• Dư nợ cho vay khách hàng đạt
209.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với
năm 2015, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%,
• Lợi nhuận trước thuế đạt 1.335 tỷ
đồng.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2016
• Bám sát các nội dung và lộ trình của
Đề án sáp nhập, kiện toàn bộ máy
sau sáp nhập nhằm đảm bảo duy trì
mọi hoạt động ổn định theo quỹ đạo
chung; Đẩy mạnh triển khai và đánh
giá mô hình Đơn vị kiểu mẫu tại tất
cả các đơn vị;
• Nhằm tiếp tục hiện thực hóa công
nghệ NH hiện đại, Sacombank quyết
liệt triển khai các dự án CNTT đúng

tiến độ, chú trọng các dự án trọng
điểm. Tăng cường kiểm tra kiểm soát,
khẩn trương tích hợp hệ thống Core
thống nhất theo Core chuẩn, tạo điều
kiện vận hành thông suốt, phát triển
sản phẩm đồng bộ;
• Đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh
doanh nhằm mở rộng thị phần, đặc
biệt đối với các ngành được hưởng lợi
từ hiệp định TPP (ngành may mặc,
giày da, thủy sản, gỗ...);
• Tăng trưởng nguồn vốn huy động vững
chắc, ổn định theo hướng phân tán,
chú trọng nguồn trung dài hạn và tiền
gửi lãi suất thấp nhằm đảm bảo an
toàn thanh khoản và cải thiện biên độ
lãi;
• Tiếp tục tăng trưởng cho vay theo
hướng phân tán, tập trung vào các
lĩnh vực, ngành nghề ít rủi ro; phù
hợp với định hướng của NHNN;
• Thường xuyên theo dõi để đưa ra
cảnh báo kịp thời về tình hình dư nợ,
nghiên cứu dự báo tình hình nợ quá
hạn kéo theo. Tập trung thu hồi nợ
quá hạn, nợ xấu nhằm kiểm soát tỷ
lệ nợ xấu dưới 2%. Chú trọng thu hồi
nợ đã bán VAMC, xử lý tài sản cấn
trừ nợ;
• Tăng dần tỷ trọng nguồn thu từ dịch
vụ, tập trung dịch vụ mảng bán lẻ
thông qua việc ứng dụng các công
nghệ tiên tiến: ATM, dịch vụ ngân
hàng trực tuyến, dịch vụ mobile
banking, dịch vụ Ngân hàng cao cấp;
• Tổ chức khảo sát và đánh giá thực
trạng các điểm giao dịch, có biện
pháp triệt để đối với những điểm hiệu
quả kém kéo dài. Tổ chức tái bố trí
mạng lưới hoạt động và thành lập mới
các điểm giao dịch trong năm 2016;
• Tập trung xử lý các khoản phải thu,

giảm dần các khoản mục không sinh
lời, tạo điều kiện tăng thu nhập và
hạn chế việc phát sinh chi phí dự
phòng rủi ro;
• Tăng cường công tác thu hồi Nợ quá
hạn, nợ xấu, xử lý tài sản cấn trừ nợ,
nâng cao chất lượng tín dụng, đảm
bảo hiệu quả sử dụng vốn tối ưu;
• Quản lý và kiểm soát hiệu quả chi phí
điều hành, ban hành các hạn mức chi
phí phù hợp với nhu cầu thực tế và giá
cả thị trường;
• Đẩy mạnh đào tạo toàn diện tại các
đơn vị sáp nhập; tăng cường công tác
đào tạo, nâng cao ý thức tuân thủ,
nhận thức rủi ro cho cán bộ nhân
viên, gắn kết quyền lợi và trách nhiệm
cá nhân.
Kết thúc năm 2015 với những thuận lợi
và khó khăn từ nền kinh tế cũng như
từ hoạt động nội tại, Sacombank đã nỗ
lực duy trì tốc độ tăng trưởng khá tốt,
tập trung củng cố tổ chức, bộ máy hoạt
động sau sáp nhập vận hành ổn định.
Kết quả đạt được trong năm 2015 tuy
chưa đạt được như kỳ vọng nhưng đã góp
phần thực hiện tốt đề án tái cấu trúc của
NHNN, đánh dấu một cột mốc mới trong
quá trình phát triển, tạo điều kiện tiếp
tục tăng trưởng bền vững cho những năm
kế tiếp.
Năm 2016 mở ra với nhiều thuận lợi về
quy mô kinh doanh, về mạng lưới và địa
bàn hoạt động, cùng với những thách
thức mới, Sacombank tiếp tục đề ra các
định hướng kinh doanh phù hợp cũng
như các biện pháp thiết thực nhằm mục
tiêu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch
đã đề ra, đồng thời, chú trọng nâng cao
công tác quản lý rủi ro, đảm bảo hệ thống
vận hành thông suốt, an toàn, hiệu quả.
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MẠNH MẼ
CỦA SACOMBANK TẠI

BƯỚC
CHUYỂN MÌNH
Lê Thị Trang

N

LÀO

gày 12/12/2015, sau thời gian 7 năm hoạt động dưới hình thức Chi nhánh tại nước ngoài, Sacombank
công bố quyết định chuyển đổi Chi nhánh Lào thành Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, đánh dấu
bước chuyển mình mạnh mẽ của Sacombank tại Đông Dương. Như vậy, hiện mạng lưới hoạt động
của Sacombank tại nước ngoài gồm 1 ngân hàng 100% vốn nước ngoài cùng 7 Chi nhánh tại Campuchia và
1 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài cùng 2 Phòng giao dịch tại Lào.

Tiềm năng phát triển tại Lào
Lào là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển của khu vực
Đông Nam Á, có nhiều tiềm năng về khoáng sản, thủy điện,
nông - lâm nghiệp, nguồn lao động; đồng thời là cửa ngõ quan
trọng để thâm nhập vào thị trường lớn của tiểu vùng châu Á.
Thực tế cho thấy, kinh tế Lào duy trì được mức độ tăng trưởng
ổn định, tỷ lệ lạm phát thấp. Cũng như một số nước đang
phát triển trong khu vực, nền kinh tế Lào xuất phát điểm thấp
nên đang cần nguồn lực rất lớn để phát triển; trong khi đó, thị
trường tài chính Lào còn rất đơn sơ, thị trường chứng khoán lại
chưa hình thành, nên Chính phủ Lào rất hoan nghênh sự đầu
tư của doanh nghiệp các nước vào thị trường Lào.
Sự kiện thành lập Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Lào
của Sacombank một lần nữa cho thấy liên kết hữu nghị về
kinh tế giữa 2 nước Việt Nam và Lào. Ông Phan Huy Khang
– Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sacombank cho
biết: “Quán triệt sâu sắc chủ trương hợp tác hòa bình hữu nghị

giữa hai nước vốn đã có lịch sử gắn bó lâu đời và quan hệ giao
thương hiệu quả, bền chặt, đồng thời cũng để hiện thực hóa
khát vọng mở rộng thị trường đến khắp các vùng trọng điểm
kinh tế hai nước cận biên – chúng tôi xem đây như là một sứ
mệnh trọng đại nhằm góp phần tích cực vào tiến trình phát
triển của 2 nước Lào và Việt Nam trong quá trình hội nhập
kinh tế toàn cầu. Là một trong số những NHTM hàng đầu Việt
Nam với năng lực tài chính dồi dào, nguồn nhân lực có chất
lượng cao, nền tảng vận hành vững chắc, sản phẩm dịch vụ
phong phú đa dạng với kênh phân phối rộng khắp 3 nước Việt
Nam – Lào – Campuchia và hệ thống ngân hàng đại lý khắp các
châu lục, với phương thức quản trị điều hành hiện đại, với triết
lý kinh doanh “lấy khách hàng làm trung tâm” – Sacombank
cam kết sẽ mang đến cho các tổ chức kinh tế và dân cư tại
Lào, trong đó có các nhà đầu tư là các doanh nghiệp Việt Nam
- các giải pháp tài chính trọn gói, các tiện ích ngân hàng hiện
đại cũng như sự gắn bó lâu dài vì lợi ích của nhân dân và sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước Lào”.

Trụ sở Sacombank Lào đặt tại số 44, tổ 8, đường Hengboun, huyện Chanthabury, thủ đô Vientiane, Lào

Sacombank hòa nhập thị trường tài chính Lào
Sacombank Lào với tên đầy đủ là Ngân hàng trách nhiệm hữu
hạn Sài Gòn Thương Tín Lào, là ngân hàng con trực thuộc
Sacombank và có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng
vốn tự có, được thành lập theo quy định của pháp luật nước
CHDCND Lào, đặt trụ sở tại số 44, tổ 8, đường Hengboun,
huyện Chanthabury, thủ đô Viêng Chăn, Lào. Sacombank Lào
hoạt động theo loại hình Ngân hàng thương mại, có vốn điều lệ
là 39 triệu USD. Các quyền lợi của khách hàng tại Sacombank
chi nhánh Lào trước đây vẫn được đảm bảo tại Sacombank Lào.

Ô. Sonexay Sithphaxay - Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương CHDCND Lào (phải)
trao giấy phép thành lập cho đại diện Sacombank, Ô. Nguyễn Miên Tuấn - Phó CT HĐQT
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Ngày 12/12/2008, Sacombank là ngân hàng thương mại cổ
phần đầu tiên mở rộng phạm vi hoạt động ra khỏi lãnh thổ Việt
Nam bằng việc khai trương Chi nhánh Lào. Sau 7 năm hoạt
động, Sacombank Lào đã hòa mình vào nhịp độ phát triển kinh
tế năng động của Lào thông qua việc cung ứng những gói giải
pháp tài chính toàn diện và các dịch vụ ngân hàng hiện đại

dành cho mọi đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, các tầng
lớp dân cư địa phương cũng như giới kiều bào và các doanh
nghiệp Việt Nam có đầu tư kinh doanh tại Lào; góp phần thúc
đẩy mối quan hệ giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp
hai nước.
Tính đến ngày 31/12/2015, Sacombank Lào có tổng huy động
đạt 72,77 triệu USD (1.638,29 tỷ đồng), tổng dư nợ cho vay
là 66,16 triệu USD (1.489,58 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế
đạt 1,77 triệu USD (38,42 tỷ đồng) và phục vụ cho 3.637
khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn.
Trước đó, vào ngày 15/10/2014, Sacombank chính thức ra
mắt 3 sản phẩm thẻ tại thị trường Lào gồm: thẻ thanh toán nội
địa Sacombank Lào, thẻ thanh toán quốc tế Visa Sacombank
Lào và thẻ tín dụng quốc tế Visa Sacombank Lào nhằm cung
cấp thêm cho khách hàng một phương tiện thanh toán hiện
đại, tiện ích và an toàn.

Haâo khñ Sacombank

21

THEO DOÂNG SÛÅ KIÏÅN

TIN VẮN
Đón tiếp Lãnh đạo NH Trung
ương CHDCND Lào và NHNN VN

3 sản phẩm thẻ Sacombank tại thị trường Lào

Trong thời gian tới, Sacombank Lào sẽ tiếp tục chủ động tìm
kiếm thị trường, sáng tạo trong phương thức kinh doanh, mở
rộng quan hệ liên kết với các tổ chức tín dụng và các định chế
tài chính trên địa bàn để phát huy cao nhất sức mạnh hợp tác,
tập trung nguồn lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng và
cộng đồng xã hội. Mặt khác là từng bước mở rộng mạng lưới
Chi nhánh, Phòng giao dịch đến khắp các khu vực trọng điểm
kinh tế trong cả nước, nghiên cứu phát triển các sản phẩm
dịch vụ phù hợp với đặc thù văn hóa mỗi vùng miền, đầu tư
hạ tầng công nghệ hiện đại để gia tăng số lượng máy ATM,
máy POS, triển khai các sản phẩm dịch vụ tiện ích như Mobile

Banking, Internet Banking… phục vụ nhu cầu giao dịch, thanh
toán không dùng tiền mặt của người dân; đồng thời áp dụng
phương thức địa phương hóa nguồn nhân lực nhằm góp phần
giải quyết công ăn việc làm ổn định cho tầng lớp trí trức trẻ tại
các địa phương có Sacombank trú đóng.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Sacombank Lào còn thường
xuyên tổ chức các chương trình hướng tới cộng đồng như giải
việt dã “Chạy với Sacombank - Chạy vì sức khỏe cộng đồng”,
ủng hộ các nạn nhân lũ lụt, trẻ em khiếm thị, trẻ em nghèo
vùng núi…

Ủng hộ các nạn nhân lũ lụt, trẻ em khiếm thị, trẻ em nghèo vùng núi
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Ô. Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN VN (trái) và Ô. Somphao Phaysith
- Thống đốc NH Trung ương CHDCND Lào (phải) tại buổi làm việc

Nhận giải thưởng Doanh nghiệp chất lượng
Qmix 100:2015

Ngày 31/10/2015, Sacombank vinh dự nhận được giải thưởng
“Doanh nghiệp Chất lượng - Qmix 100:2015” theo chuẩn mực
quốc tế do Viện Nghiên cứu Kinh tế phối hợp với Tổ chức Liên
kết Thương mại Toàn cầu Global GTA (Vương quốc Anh) và Tổ
chức đánh giá và chứng nhận Quốc tế InterConformity (CHLB
Đức) tổ chức bình chọn. Giải thưởng nhằm tôn vinh và ghi
nhận các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc
áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt
động sản xuất kinh doanh, liên tục cải tiến chất lượng sản
phẩm, dịch vụ, loại bỏ những khiếm khuyết, giảm thiểu lãng
phí, nhằm đáp ứng vượt trội nhu cầu của khách hàng. Hằng
năm, các doanh nghiệp sẽ được các tổ chức Quốc tế có uy
tín thẩm tra và đánh giá năng lực, thông qua giải thưởng,
doanh nghiệp có thể khẳng định sức cạnh tranh của mình
bằng chất lượng, đồng thời tạo ra sự khác biệt và nổi bật
vượt trội so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Đại diện Sacombank, Ô. Huỳnh Thiên Phú - Giám đốc Khách hàng
Doanh nghiệp nhận giải thưởng Qmix 100: 2015

Cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán
cho cổ đông Southern Bank

Hiện số lượng CBNV làm việc tại Sacombank Lào là người bản
địa chiếm khoảng 90%, thể hiện sự gắn kết và giao thoa văn
hóa hiệu quả giữa hai nước. Chị Viengsavanh Duangpaseth Trưởng PGD Hatsady, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào vì làm
việc trong một môi trường chuyên nghiệp như Sacombank.
Giữa chúng tôi không có khoảng cách giữa người Việt và
người Lào, tất cả đều đồng lòng và không ngừng cố gắng vì sự
phát triển của tập thể chung”.
Với tư cách là người Việt Nam đang công tác tại Lào, tôi thấy
anh chị em đồng nghiệp người Lào vô cùng thân thiện, chúng
tôi vừa trao đổi kinh nghiệm làm việc, vừa có cơ hội học hỏi
văn hóa lẫn nhau, càng ngày tôi càng cảm thấy gắn bó và yêu
quý nơi này như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy.

Ngày 28/10/2015, Sacombank đã đón tiếp ông
Somphao Phaysith - Thống đốc Ngân hàng Trung
ương CHDCND Lào và ông Đào Minh Tú - Phó
Thống đốc NHNN VN trong khuôn khổ Hội nghị song
phương NHNN của 2 quốc gia tại CN Phú Quốc.
Trong buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Sacombank
đã báo cáo lãnh đạo NHNN 2 quốc gia về tình hình
hoạt động hiệu quả của Sacombank CN Phú Quốc
và Sacombank Lào trong thời gian vừa qua. Đồng
thời, Lãnh đạo NHNN 2 quốc gia đã có những đánh
giá cao đối với hoạt động của Sacombank cũng như
bày tỏ sự động viên, khích lệ trong những hoạt động
sắp tới của Sacombank.

Một buổi họp tại PGD Hatsady

Từ ngày 05/11 đến ngày 31/12/2015, Sacombank thực hiện cấp
mới Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán Sacombank cho cổ đông
của Southern Bank sau khi Southern Bank chính thức được sáp
nhập vào Sacombank từ ngày 01/10/2015. Cổ đông của Southern
Bank chỉ cần mang Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Southern Bank
(PNB) và chứng minh nhân dân đến các Chi nhánh Sacombank mà
cổ đông đã đăng ký cấp mới để làm thủ tục nhận Giấy chứng nhận
sở hữu chứng khoán Sacombank. Trường hợp cổ đông Southern
Bank chưa đăng ký nơi nhận cấp mới sẽ được làm thủ tục nhận Giấy
chứng nhận sở hữu chứng khoán Sacombank tại Hội sở Sacombank.
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Top 1000 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất
Việt Nam 2015
Ngày 27/11/2015, Sacombank được xếp hạng 22 trong
Top 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
lớn nhất Việt Nam 2015 (V1000) do Công ty CP Báo cáo
Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và báo VietnamNet
công bố dựa trên kết quả điều tra và xử lý dữ liệu Tổng cục
Thuế, Tạp chí Thuế, Vietnam Report, báo VietnamNet và
các chuyên gia tư vấn độc lập trong và ngoài nước.

Đại diện Sacombank, B. Hà Quỳnh Anh - P.TGĐ nhận danh
hiệu Top V1000

Nhận giải thưởng Công nghệ thông tin
- Truyền thông TP.HCM lần VII
Ngày 25/12/2015, Sacombank nhận giải thưởng Công
nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM do UBND TP.HCM tổ
chức dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh
vực Công nghệ thông tin – Truyền thông hoặc có triển khai
ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông. Sacombank
là đơn vị thuộc nhóm “doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá
trị gia tăng tiêu biểu” với sản phẩm đạt giải là dịch vụ:
Sacombank eBanking - giao dịch trực tuyến.

Đại diện Sacombank, B. Nguyễn Thị Minh Tâm - PGĐ Ngân hàng
điện tử (thứ hai từ trái qua) nhận giải thưởng Công nghệ thông
tin - Truyền thông TP.HCM lần VII
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Hợp tác toàn diện với trường Đại học Kinh tế
Tài chính TP.HCM
Ngày 29/12/2015, Sacombank và Trường ĐH Kinh tế Tài chính
TP.HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trên cơ sở hỗ
trợ những giải pháp hiệu quả, phát huy thế mạnh và khai thác
tiềm năng của các bên. Hai bên sẽ phối hợp và tạo điều kiện
thuận lợi cho các hoạt động: đào tạo, nghiên cứu khoa học;
hỗ trợ cung cấp và cải tiến tài liệu, giáo trình nghiệp vụ ngân
hàng; hỗ trợ đào tạo sinh viên thực tập, ứng viên tân tuyển; trao
học bổng; cung cấp các dịch vụ, tiện ích ngân hàng cho nhà
trường, giảng viên, sinh viên theo thoả thuận của hai bên trong
từng thời kỳ.

Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2015
(VNR500)
Ngày 12/01/2016, Sacombank vinh dự nằm trong Top 10
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015 tại Lễ trao giải
VNR 500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2015
do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam
Report) kết hợp với báo VietnamNet tổ chức. Bảng xếp hạng
VNR500 được công bố và ghi nhận một cách khách quan kết
quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam
đạt được trong mỗi năm tài khóa, được đánh giá dựa trên các
tiêu chí tổng doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, lao
động, tài sản và uy tín truyền thông…

Triển khai ứng dụng Sacombank 4U
Đây là ứng dụng tiện ích dành cho mọi đối tượng khách hàng,
đặc biệt là khách hàng của Sacombank. Ứng dụng được tích
hợp cả 3 hệ điều hành iOS, Android và Window. Người dùng
sẽ dễ dàng tiếp cận với các thông tin về Sacombank như: các
ưu đãi giảm giá, khuyến mại; tìm kiếm các điểm giao dịch;
thông tin về tỷ giá, hướng dẫn sử dụng SPDV; đăng ký mở
thẻ tín dụng, đăng ký đại lý chấp nhận thẻ với Sacombank…
Dự kiến, ứng dụng Sacombank 4U sẽ được tích hợp thêm
các chức năng tài chính liên kết với tài khoản thanh toán của
khách hàng cho phép thực hiện các tính năng tiện ích khác
như: tra cứu thông tin số dư, chuyển khoản, thanh toán hóa
đơn, mua vé máy bay và nhiều dịch vụ khác.

Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa
Sacombank và trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM

Tiếp nhận 592 thực tập viên tiềm năng 2016
Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 18/1/2015, Sacombank tiếp
nhận 592 Thực tập viên tiềm năng năm 2016 được tuyển từ hơn
10.000 hồ sơ của các sinh viên năm cuối thuộc các ngành: Kinh
tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán… tại các
trường Đại học – Cao đẳng trên toàn quốc. Các thực tập viên tiềm
năng này sẽ thực tập tại các điểm giao dịch của Sacombank trên
toàn quốc với các vị trí như Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên
tư vấn và Giao dịch viên. Chương trình “Thực tập viên tiềm năng”
được Sacombank tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tạo cơ hội
thực tập, tiếp cận thực tế, được đào tạo và trải nghiệm trong môi
trường làm việc chuyên nghiệp tại Sacombank cho các sinh viên
năm cuối. Các em còn được hỗ trợ một khoản phụ cấp trong suốt
chương trình thực tập. Đây cũng là cơ hội để Sacombank phát
hiện, bồi dưỡng những sinh viên có tố chất và năng lực trở thành
cán bộ nhân viên chính thức.

Đại diện Sacombank, Ô. Hà Văn Trung - PTGĐ nhận giải thưởng Top
10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015

Hội nghị tổng kết toàn Ngân hàng năm 2015
Ngày 22/01/2016, Sacombank tổ chức Hội nghị tổng kết toàn Ngân hàng năm 2015 với sự tham
dự của toàn thể Lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng Lãnh đạo các Phòng ban
nghiệp vụ ngân hàng, Trung tâm, Khu vực, Chi nhánh, Ngân hàng con, Công ty con. Hội nghị sẽ thông qua các
báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động Sacombank năm 2015; Báo cáo về định hướng và giải pháp kinh doanh
năm 2016; Báo cáo đánh giá kết quả kiểm tra, kiểm toán nội bộ toàn Ngân hàng năm 2015... Ngoài ra, các Lãnh đạo từ các KV/CN cũng
sẽ trình bày các Báo cáo tham luận về các giải pháp cho vay phân tán, phát triển & nâng cao chất lượng dịch vụ, tái cấu trúc mô hình hoạt
động, củng cố & phát triển kinh doanh tại các Đơn vị sáp nhập, nhân rộng mô hình Đơn vị kiểu mẫu… Hội nghị cũng sẽ công bố các Quyết
định khen thưởng và tiến hành ký kết các hợp đồng trách nhiệm giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc và giữa Tổng giám đốc với các Phó
TGĐ phụ trách các Mảng, KV, Công ty con, Ngân hàng con.
Ngày hội từ thiện Xuân Bính Thân 2016
Ngày 31/01/2016, Sacombank sẽ phối hợp với Hội cứu trợ trẻ em tàn tật TP.HCM tổ chức Ngày hội từ thiện Xuân lần 13 - Xuân Bính Thân
2016 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) dành cho hàng ngàn cụ già neo đơn và trẻ em mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng và chăm
sóc tại các trường, trại, trung tâm, mái ấm, nhà mở trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phụ cận. Kinh phí của chương trình Ngày hội từ thiện
Xuân năm nay được trích từ Quỹ phúc lợi, Quỹ công đoàn Sacombank và đóng góp của các khách hàng, đối tác của Sacombank. Qua 12
năm tổ chức Ngày hội từ thiện Xuân, Sacombank đã dành hơn 32,8 tỷ đồng để đồng hành cùng các cơ sở từ thiện góp phần mang Tết đến
cho hàng ngàn cụ già neo đơn và trẻ em mồ côi, khuyết tật trên khắp cả nước.
Sinh nhật 8/3 - Bao la quà tặng
Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Sacombank triển khai chương trình khuyến mại tặng quà và bốc thăm trúng thưởng dành cho khách
hàng giao dịch tại Chi nhánh 8 Tháng 3 TP.HCM và các Phòng giao dịch trực thuộc với hàng trăm phần quà giá trị trong suốt tháng 3/2016.
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CỦA KINH TẾ VIỆT NAM

N

ăm 2015, Việt Nam đã kết thúc đàm phán và ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại tự do song phương và
đa phương, thêm vào đó là các hiệp định đã có hiệu lực và đang trên lộ trình cắt giảm thuế quan. Do vậy, năm
2015 được đánh giá là “năm của hội nhập” đối với nền kinh tế Việt Nam. Sang năm 2016, mở đầu cho giai
đoạn phát triển 5 năm 2016-2020, đây là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam trong
giai đoạn hội nhập ngày càng sâu rộng với những ảnh hưởng ngày càng rõ nét đến mọi mặt kinh tế - văn hóa – xã hội.

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Ngành Ngân hàng có một năm hoạt động khá thành công khi các chỉ tiêu kết hoạch
gần như đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng tín dụng lên đến
18%, cao nhất trong vòng 4 năm trở lại. Tuy vậy, tăng trưởng tín dụng cao hơn huy
động (tăng khoảng 14,5%) đang tạo ra thách thức cho ngành NH và nền kinh tế trước
nhiệm vụ giảm lãi suất cho vay.
Một chỉ tiêu quan trọng là tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành đã giảm về mức 2,72%
(30/11/2015), thấp hơn mục tiêu 3% đề ra từ đầu năm. Trong đó, VAMC đã mua lại
192.000 tỷ đồng nợ xấu. Về chính sách, Thông tư 36 nhằm thiết lập lại các chuẩn
mực an toàn trong hoạt động NH và Thông tư 02 (sửa đổi bằng Thông tư 09), chính
thức được áp dụng hoàn toàn cho thấy sự quyết tâm trong thực thi các chuẩn mực an
toàn của NHNN.
Hoạt động M&A trong năm cuối cùng của Đề án tái cấu trúc đã đem lại sự thay đổi
mạnh mẽ cho Ngành, đặc biệt là khi NHNN mua lại 3 NHTMCP với giá 0 đồng và cử
nhân sự cấp cao của các NHTMNN tham gia quản trị - điều hành 3 NH này. Ngoài ra,
các NHTMNN cũng tham gia vào quá trình tái cấu trúc các NHTMCP. Từ đây, vai trò
của khối NHTMNN ngày càng được củng cố và phát triển, trở thành nhóm dẫn dắt có
thị phần chi phối lớn. Trong khi đó, khối NHTMCP mất đi vai trò chi phối trước đây và
sẽ còn tiếp tục trải qua giai đoạn khó khăn ít nhất trong 1-2 năm tới.
Song song đó, NHNN đã sử dụng linh hoạt các công cụ để ổn định tỷ giá trong năm:
tăng 3 lần với mức tăng 1%/lần, đồng thời nới biên độ tỷ giá từ 1% lên 3%. Cùng với
đó, NHNN đã hạ trần lãi suất tiền gửi USD xuống mức 0%, tiến đến giảm dần tình trạng
Đô la hóa trong nền kinh tế. Tất cả các giải pháp đã hỗ trợ rất lớn trong việc đảm bảo
cân đối vĩ mô và tăng dự trữ ngoại hối cho nền kinh tế.

Phòng Kế hoạch
KINH TẾ THẾ GIỚI
Sau 6 năm thoát khỏi khủng hoảng tài chính và suy thoái, tăng trưởng kinh tế toàn
cầu năm 2015 vẫn chưa thể lạc quan dù có một số điểm sáng nhờ sự phục hồi của
các nền kinh tế như Mỹ, Đức, Anh… Trái ngược với những dự báo lạc quan hồi đầu
năm, các nền kinh tế mới nổi từ Trung Quốc đến Nga hay Brazil đều suy giảm. Nhu
cầu tiêu thụ yếu, vấn đề già hóa dân số, giá dầu giảm mạnh… là những tác nhân
chính dẫn đến sự phục hồi yếu kém của kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, cuộc khủng
hoảng người nhập cư từ Trung Đông và Bắc Phi, cũng như mâu thuẫn chính trị giữa
Nga – Thổ Nhĩ Kỳ có thể dẫn phát lan rộng phạm vi ảnh hưởng của khủng hoảng kinh
tế - chính trị - xã hội từ châu Âu sang các khu vực khác.
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015 đạt khoảng 3,1% (theo IMF), thậm chí có
thể thấp hơn, ở mức 2,4% (theo WB) và tăng trưởng thương mại thế giới khoảng
2,8% (theo WTO). Trong đó, dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ thấp hơn
mục tiêu 7%; Eurozone dù đã tung ra các gói kích thích kinh tế nhưng thất bại trong
mục tiêu nâng CPI lên 2%, chỉ khoảng 1,4%; cầu tiêu dùng Nhật Bản giảm đã ảnh
hưởng đến tăng trưởng kinh tế; kinh tế Mỹ cải thiện về thị trường việc làm và sản xuất
lẫn tiêu dùng nên tăng trưởng khá tốt.
Tăng trưởng kinh tế (GDP)

Năm 2014

Năm 2015

Kinh tế toàn cầu

3,3%

2,4%

Mỹ

2,2%

2,6%

Eurozone

0,8%

1,4%

Trung Quốc

7,5%

6,9%

Nhật Bản

0,9%

0,6%
Nguồn:
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KINH TẾ TRONG NƯỚC
Kinh tế Việt Nam ghi nhận một năm có nhiều
thành công với GDP tăng trưởng 6,68%, cao hơn
mục tiêu 6,2% đã đặt ra và cao nhất trong giai
đoạn 2011-2015. Đó là nhờ các yếu tố đầu vào
(tổng vốn đầu tư toàn xã hội, vốn đầu tư nước
ngoài) và yếu tố đầu ra (tổng mức bán lẻ hàng hóa
và dịch vụ tiêu dùng) đều tăng trên nền tảng vĩ mô
ổn định. Ngoài ra, lạm phát được kiểm soát ở mức
thấp dưới 1% đã hỗ trợ hoạt động sản xuất phục
hồi và mở rộng. Bên cạnh đó, xuất khẩu cũng tăng
trưởng ở mức khá (+8,1%) dù không đạt mục
tiêu 10% do mặt bằng giá hàng hóa thế giới xuống
thấp. Tuy nhiên, tăng trưởng của lĩnh vực nông
nghiệp liên tục giảm tốc, nhập siêu tăng tại khu
vực doanh nghiệp trong nước, tiến độ quá trình
tái cơ cấu không đồng đều (nhất là trong khu vực
doanh nghiệp Nhà nước) hay tốc độ tăng năng
suất lao động tiếp tục sụt giảm… vẫn là những
vấn đề chưa được cải thiện. Viễn cảnh trung hạn
nhìn chung là tích cực nhờ những cơ hội tham gia
sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu khi Việt Nam
gia nhập ngày càng nhiều vào các khối thương
mại chung. Đồng thời, sức hút đối với nguồn vốn
nước ngoài cũng mạnh mẽ hơn với kỷ lục mới về
thu hút vốn FDI (ước đạt #22,76 tỷ USD) và giải
Phòng
Kếtếhoạch
ngân (#14,5 tỷ USD).
Kinh
Việt Nam được
nhận định năm 2016 sẽ tiếp tục phát huy những
thành công đạt được trong năm 2015.

Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới 2016
Kinh tế toàn cầu

2,9 - 3,3%
Hoạt động TM toàn cầu

3,9%

Mỹ

2,7%

Eurozone

1,7%

Trung Quốc

6,3 - 6,7%

Nhật Bản

1%
Nguồn:

DỰ BÁO
Kinh tế thế giới năm 2016 vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc khi xu hướng giảm của giá hàng
hóa, nhất là lương thực thực phẩm, chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cùng với đó là giá
dầu tiếp tục giảm mạnh sau khi các nước OPEC quyết định không cắt giảm sản lượng
và Mỹ xuất khẩu dầu thô trở lại, dù nhu cầu tiêu thụ đang giảm xuống khiến cung vượt
cầu. Trao đổi thương mại toàn cầu năm 2016 dự báo sẽ tăng khoảng 3,9% (cao hơn
mức +2,8% của năm 2015) khi Hiệp định TPP được thông qua, cùng với nhiều hiệp
định thương mại song phương, đa phương có hiệu lực hoặc được ký kết.
Dự báo kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi tốt hơn năm 2015 với mức tăng trưởng 2,93,3%. Trong đó, các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đều tăng trưởng
cao hơn năm trước; riêng Trung Quốc, dù CNY đã nâng cao vai trò đồng tiền thanh
toán và dự trữ quốc tế khi được đưa vào rổ tiền tệ IMF, nhưng nền kinh tế vẫn chưa
có nhiều yếu tố tăng trưởng tích cực và dự báo GDP sẽ thấp hơn năm 2015.

Đối với kinh tế Việt Nam, những yếu tố
hỗ trợ như tham gia Cộng đồng kinh tế
ASEAN (AEC), các Hiệp định thương mại
tự do (FTA) có hiệu lực - đặc biệt là TPP,
giá hàng hóa có xu hướng duy trì ở mức
thấp, lực đẩy từ các doanh nghiệp FDI
cùng với các cải cách về thể chế của nền
kinh tế sẽ là tiền đề đẩy mạnh tăng trưởng
trong giai đoạn 2016-2020. Riêng năm
2016, các tổ chức quốc tế dự báo tăng
trưởng của kinh tế Việt Nam có thể đạt
6,4-6,7%, khá tương đồng với mục tiêu
Chính phủ đặt ra là 6,7%. Chỉ số giá tiêu
dùng dự báo ở mức 3-5%, vẫn còn dư địa
để điều chỉnh giá hàng hóa và dịch vụ cơ
bản cũng như tỷ giá. Ngoài ra, các hiệp
định thương mại có hiệu lực sẽ hỗ trợ cho
xuất khẩu, nhờ đó có thể đạt mức tăng
trưởng 10%. Tuy nhiên, cán cân thương
mại sẽ tiếp tục thâm hụt do nhu cầu nhập
khẩu máy móc thiết bị và nguyên vật liệu
sản xuất tăng lên khi các nhà đầu tư nước
ngoài tham gia đầu tư hay mở rộng quy
mô hoạt động tại Việt Nam. Đồng thời,
theo đó nguồn vốn FDI tiếp tục chảy vào
khả quan.
Chính sách tiền tệ năm 2016 vẫn sẽ được
vận dụng linh hoạt nhằm trung hòa giữa
tín dụng và tỷ giá để đảm bảo ổn định
vĩ mô và đón đầu các cơ hội kinh doanh
thời kỳ hội nhập. Một số vấn đề chính
cần quan tâm trong năm 2016 như sau:
(i) Tăng trưởng tín dụng 18-20%; (ii) LS
huy động sẽ tăng nhẹ (0,5-1%) theo xu
hướng lạm phát và tỷ giá, theo đó LS cho
vay cũng chịu ảnh hưởng tăng nhẹ; (iii)
Áp lực phát hành TPCP cho năm 2016
là khá lớn để bù đắp nợ công, cũng như
để đảm bảo nhu cầu đầu tư phát triển xã
hội; (iv) Những vấn đề như nợ xấu, trích
lập dự phòng và margin LS thu hẹp…
có khả năng tiếp tục “đe dọa” kết quả
kinh doanh của các NH trong năm 2016,
thậm chí nợ xấu giảm nhưng chi phí trích
lập dự phòng sẽ càng tăng cao khi khối
nợ bán cho VAMC tăng theo thời gian; (v)
NHNN nhiều khả năng sẽ giảm giá VND
trong khoảng 3-5% do sự mạnh lên của
đồng USD và sự giảm giá của CNY; và
(vii) hệ thống NHTM Việt Nam sẽ có sự
thay đổi khá lớn trong năm 2016 với thị
phần ngày càng lớn của khối NHTMNN,
nhằm đưa hệ thống NH vào khuôn phép
và vận hành theo chủ trương nhất quán
của Chính phủ. Sự cạnh tranh không
lành mạnh theo đó cũng giảm đáng kể,
tạo thuận lợi cho các NH phát triển ổn
định, bền vững.
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RỔ TIỀN TỆ QUỐC TẾ

QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI
Ngô Minh Trí - Cố vấn truyền thông

Rổ tiền tệ quốc tế vừa có bước ngoặt mới khi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) gần đây quyết định
bổ sung thêm nhân dân tệ.

K

hi Thế chiến thứ 2 sắp kết thúc, nhiều nước muốn cùng
nhau tái lập hệ thống tiền tệ nhằm sớm ổn định tình hình
kinh tế giai đoạn hậu chiến. Tháng 7/1944, hội nghị
Tiền tệ tài chính liên hiệp quốc diễn ra tại Bretton Woods ở
bang New Hampshire (Mỹ). Hội nghị có sự tham gia của 730
đại biểu đến từ 44 quốc gia đã thỏa thuận các quy chế, thể
chế để kiểm soát hệ thống tài chính toàn cầu. Tại hội nghị, các
bên tham gia thống nhất thành lập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)
và Ngân hàng tái thiết, phát triển quốc tế - một nền tảng của
Ngân hàng thế giới (World Bank) về sau. Đặc biệt, hội nghị
thông qua hệ thống tiền tệ Bretton Wood hiểu đơn giản là hệ
thống chuyển đổi giữa vàng với USD. Với ưu thế đang nắm
lượng vàng dự trữ chiếm đến 2/3 của thế giới nên USD được
neo cố định với vàng theo tỷ giá 35 USD/ounce vàng.

Sự ra đời của rổ tiền tệ
Tuy nhiên, sau một thời gian dài tồn tại, Hệ thống Bretton
Woods dần bộc lộ những nhược điểm, bởi vị thế kinh tế của Mỹ
không còn như trước, nhiều nền kinh tế như các nước châu Âu
dần phát triển mạnh mẽ, Nhật cũng có nhiều chuyển biến tích
cực. Đến năm 1969, các nước thống nhất hình thành rổ tiền
tệ quốc tế (được dịch đầy đủ là Quyền rút vốn đặc biệt - SDR)
để hỗ trợ Hệ thống Bretton Woods. SDR, với mã tiền tệ là XDR,
là tài sản dự trữ quốc tế để các nước có thể dự trữ bổ sung,
bên cạnh vàng và USD. Khi mới ra đời, mỗi XDR được neo cố
định 1 XDR ăn một USD, tương đương 0,888671 gam vàng.
Đầu thập niên 1970, tình hình kinh tế Mỹ đối mặt không ít
khó khăn khiến USD giảm giá. Dự trữ vàng của Mỹ cũng bị
giảm sút. Trước áp lực này, Tổng thống Mỹ khi đó là Richard
Nixon quyết định đơn phương chấm dứt thỏa thuận neo giá cố
định 35 USD/ounce vàng. Diễn biến này đồng nghĩa với việc
Hệ thống Bretton Woods sắp kết thúc. Tuy nhiên, nhờ vào nỗ
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lực của 10 nền kinh tế lớn, Hệ thống Bretton Woods tạm thời
tồn tại khi các bên ký kết hiệp định Smithsonian vào cuối năm
1971. Theo đó, Mỹ đồng ý neo USD cố định với mức 38 USD/
ounce vàng và mỗi XDR tiếp tục có giá bằng 1 USD. Mặc dù
vậy, kinh tế Mỹ tiếp tục gặp bất trắc và rồi một lần nữa giá USD
phải giảm xuống mức 42,22 USD/ounce vàng. Cuối cùng, các
bên đều phải thừa nhận sự bất lực để tiếp tục giữ vững Hệ
thống Bretton Woods và đến năm 1973 thì hệ thống này chính
thức sụp đổ, tỷ giá hối đoái được thả nổi.
Đến tháng 7/1974, IMF đưa ra quy định SDR sẽ là một rổ gồm
nhiều loại tiền tệ đại diện các nền kinh tế có giao thương lớn.
IMF quyết định loại tiền tệ nào được nằm trong SDR dựa trên
nhiều tiêu chí như quy mô nền kinh tế quốc gia, dự trữ quốc
gia... Từ năm 1974-1981, có đến 16 loại tiền tệ trong SDR.
Tuy nhiên, đến năm 1981 thì IMF giới hạn lại chỉ còn 5 loại
tiền tệ: USD, DEM (mark Đức), JPY (yên Nhật), FRF (franc
Pháp) và GBP (bảng Anh). Cứ mỗi 5 năm, IMF lại công bố
danh sách các tiền tệ trong SDR và tỷ lệ của từng loại tiền tệ
trong SDR. Đến năm 1999, EUR (euro) ra đời và thay thế FRF,
DEM trong SDR. Vì thế, từ đó đến nay, SDR chỉ còn 4 loại tiền
tệ: USD, EUR, GBP và JPY. Cứ mỗi 5 năm, dựa trên tầm quan
trọng của nền kinh tế tương ứng trong thương mại và tài chính
quốc tế, IMF quyết định mỗi loại tiền tệ chiếm một tỷ trọng bao
nhiêu. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2011-2015, USD chiếm
tỷ trọng 41,9%, EUR chiếm 34%, JPY chiếm 9,4% và GBP
chiếm 11,3%. Từ tỷ trọng này kết hợp cùng cơ sở tính toán,
IMF quyết định ra công thức tính XDR dựa trên các loại tiền
tệ. Hiện tại: XDR = 0,66 USD + 0,423 EUR + 12,1 CNY +
0,111 GBP. Từ đó, dựa trên tỷ giá hàng ngày giữa USD và các
tiền tệ còn lại sẽ tính ra tỷ giá giữa USD với XDR. Ví dụ, theo
tỷ giá ngày 12/01/2016, tỷ giá EUR/USD là 1,0855, GBP/
USD là 1,4432, USD/JPY là 117,72 áp vào công thức trên sẽ
cho kết quả 1 XDR = 1,382148 USD vào ngày 12/01/2016.

Tiền tệ thứ năm
Tuy nhiên, việc SDR chỉ có 4 loại tiền tệ trên trong suốt nhiều
năm khiến nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng là không phù hợp
với tình hình kinh tế toàn cầu. Giữa bối cảnh đó, Trung Quốc
đẩy nhanh tham vọng đưa nhân dân tệ (CNY) vào SDR thông
qua hàng loạt nỗ lực quốc tế hóa CNY.
Theo tài liệu của Cơ quan quản lý tiền tệ Hồng Kông, từ năm
2003, Trung Quốc tiến hành quốc tế hóa CNY. Giải pháp đầu
tiên chính là chọn Hồng Kông làm “cửa ngõ” để đưa CNY ra
thế giới. Cụ thể, vào năm 2007, Hồng Kông trở thành nơi Bắc
Kinh phát hành trái phiếu quốc tế CNY đầu tiên và thu về gần
660 triệu USD. Bắc Kinh dần mở rộng khi cho phép các định
chế tài chính Hồng Kông thực hiện phát hành trái phiếu quốc
tế CNY. Việc thanh toán bằng CNY cũng tăng nhanh tại Hồng
Kông, với mức tăng trưởng trung bình lên đến 60% mỗi năm.
Bên cạnh đó, Trung Quốc mở rộng cho phép nhiều địa phương
trực thuộc dùng CNY để giao dịch khi xuất nhập khẩu. Ví dụ từ
năm 2008, tỉnh Vân Nam được thanh toán bằng CNY với các
nước Đông Nam Á.
Trung Quốc còn ký kết nhiều thỏa thuận thanh toán tiền tệ
trực tiếp với nhiều nước, và từ năm 2009 đến nay đã đạt thỏa
thuận này với Nga, Hàn Quốc, Nhật, New Zealand, Malaysia,
Indonesia, Belarus, Argentina, Iceland, Singapore…
Hiện tại, các doanh nghiệp nước ngoài cũng dần được phát
hành trái phiếu bằng CNY.
Đặc biệt, tháng 4/2014, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và
Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Hồng Kông thông qua
việc thí điểm kết nối thị trường chứng khoán Trung Quốc với
Hồng Kông. Đến tháng 01/2015, Thủ tướng Trung Quốc Lý
Khắc Cường chính thức giới thiệu kế hoạch thứ 2 về thiết lập
kết nối thị trường chứng khoán với Hồng Kông, cụ thể là kết
nối giữa thị trường tài chính Hồng Kông với Thẩm Quyến. Hai
thị trường sẽ hoạt động liên thông như một.

Ngoài ra, Trung Quốc cùng với các thành viên còn lại trong
nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) hình
thành nên Ngân hàng Phát triển BRICS, nay đổi tên thành
Ngân hàng Phát triển Mới. Tháng 7/2015 thì ngân hàng chính
thức đi vào hoạt động có trụ sở đặt tại thành phố Thượng Hải
(Trung Quốc). Mỗi thành viên BRICS đều giữ 20% cổ phần và
đều có quyền phủ quyết. Theo kế hoạch, Ngân hàng Phát triển
mới tập trung cho vay phát triển cơ sở hạ tầng với số vốn hình
thành vào khoảng 50 tỷ USD và dự kiến sớm tăng lên 100 t
USD.
Sau hàng loạt nỗ lực trên, đến tháng 11/2015, đại diện IMF
chính thức công bố sẽ bổ sung CNY vào SDR kể từ ngày
01/10/2016. Khi đó, tỷ lệ các loại tiền tệ trong SDR sẽ như
sau: USD chiếm 41,73%, EUR chiếm 30,93%, CNY chiếm
10,92%, JPY chiếm 8,33%, GBP chiếm 8,09%.

CIPS tham vọng thay thế SWIFT
Cuối tháng 9/2015, các hãng truyền thông quốc tế dẫn
một số nguồn tin cho hay Ngân hàng T.Ư Trung Quốc
đã hoàn thiện việc soạn thảo các quy định để tiến
hành thiết lập Hệ thống thanh toán quốc tế Trung Quốc
(CIPS) nhằm thay thế SWIFT. Hiểu đơn giản, lâu nay
các ngân hàng toàn cầu thông qua hệ thống SWIFT
để thực hiện các thanh toán quốc tế. Nhiều năm qua,
Trung Quốc cũng sử dụng thông qua SWIFT.
Theo các hãng thông tấn quốc tế, vào tháng 10/2015,
Trung Quốc sẽ chính thức vận hành CIPS. Tham gia
hệ thống này thời gian đầu sẽ gồm 11 ngân hàng của
Trung Quốc và 8 chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại
Trung Quốc.
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Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) đã ban hành một cơ
chế điều hành tỷ giá mới, để phù hợp và chủ động
hơn với những thay đổi của thị trường, đặc biệt là với
những thay đổi lớn trên thị trường thế giới.

TỶ GIÁ USD/VND
NĂM 2016
ỔN ĐỊNH TỪ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA
NHNN NHƯNG TÁC ĐỘNG MẠNH TỪ YẾU TỐ
BÊN NGOÀI
Lê Trần Hồng Phúc - P. Kinh doanh Ngoại hối
BỐI CẢNH CỦA TRUNG QUỐC

T

ừ tháng 7/2005, khi đồng Nhân dân tệ (CNY) đang quanh mức 8,2765 thì Trung
Quốc đã phải nâng giá đồng nội tệ trước sức ép của IMF, Mỹ và các nước lớn khi
có thời điểm hoàng kim thì cán cân vãng lai của Trung Quốc thặng dư gần 10%
GDP, khoảng 350 tỷ USD (2007). Đến 2008 thì khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra,
kinh tế các nước cực kỳ khó khăn, thậm chí các nước lớn như Mỹ (tung QE), các nước
Châu Âu và cả Nhật, nên trong 2 năm tiếp theo Trung Quốc neo tỷ giá quanh mức
6,8xxx. Từ 2010 đến 2013 Trung Quốc rất tích cực trong các hoạt động để làm cho
CNY ngày càng phổ biến trên thế giới như phát hành trái phiếu CNY (dimsum bond),
các thỏa thuận hoán đổi ngoại tệ song phương đa phương, cho phép tổ chức nước
ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán nội địa, nới biên độ giao dịch CNY (0,5% ->
1% -> 2%), do đó CNY tăng liên tục thời gian này và chạm đỉnh 6,0432 (tăng 27%
so với 7/2005).
Sau giai đoạn tăng trưởng quá nóng và dần dần hạ cánh (hard landing) thì kinh tế
Trung Quốc bắt đầu bộc lộ rất nhiều khó khăn thời gian gần đây: tăng trưởng GDP cực
thấp, cán cân thương mại sụt giảm, PMI dưới 50 từ đầu 2015, nợ xấu tăng 36% trong
6 tháng đầu năm 2015 (khoảng 1.800 tỷ CNY), dự trữ ngoại hối sụt mạnh (từ 3.900
tỷ USD 6/2014 còn 3.440 tỷ USD 11/2015), thị trường chứng khoán hoảng loạn
8/2015 (quy mô đến 6.000 tỷ USD), nhà đầu tư nước ngoài tháo chạy, bong bóng bất
động sản vỡ và các tranh chấp địa chính trị với nhiều nước.
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XU HƯỚNG CNY TRONG 2016
Sau cuộc họp giữa hơn 20 lãnh đạo của IMF đêm 30/11 (theo giờ Hà Nội) thì CNY đã chính thức được IMF đưa vào rổ SDR (Special
Drawing Rights), có hiệu lực từ 01/10/2016. Có những nhận định rằng sau khi CNY vào được SDR thì xu hướng CNY sẽ biến động
theo các hướng trái chiều nhau:
Giữ nguyên giá trị CNY

Tiếp tục giảm giá CNY

- Bài học từ việc phá giá đột ngột CNY ngày 11/8/2015 đã gây - Trung Quốc cũng đang có rất nhiều khó khăn và phải đánh đổi
ra rất nhiều khó khăn cho giới lãnh đạo và thị trường tài chính
cực lớn nếu duy trì CNY ổn định hoặc là để CNY mạnh lên. Do
Trung Quốc.
kinh tế toàn cầu khủng hoảng nên xuất khẩu của Trung Quốc
gặp rất nhiều khó khăn, giảm 4 tháng liên tiếp, nhân dân tệ
- Ngoài ra, các doanh nghiệp Trung Quốc đang vay hàng ngàn
ổn định hoặc tăng thêm sẽ làm cho sức cạnh tranh của hàng
tỷ USD ngoại tệ ở thời điểm cuối quý 2/2015 theo BIS, nếu
Trung Quốc suy yếu.
CNY giảm mạnh và đột ngội sẽ gây ra rất nhiều khó khăn
trong hoạt động kinh doanh.
- Là thành viên của SDR cũng thúc đẩy nhiều dòng vốn chảy
vào Trung Quốc tuy nhiên việc tài khoản vốn mở cũng làm cho
- IMF sẽ xem xét mỗi năm một lần các đồng tiền trong rổ, nên
dòng vốn ra khỏi Trung Quốc mạnh mẽ hơn do nhu cầu đa
các lãnh đạo Trung Quốc cần phải tạo dựng lòng tin đến IMF
dạng hóa danh mục của nhà đầu tư, quyết tâm giữ giá CNY sẽ
và các Ngân hàng Trung ương khác trong năm đầu tiên xuất
làm hao hụt dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đáng kể.
hiện trong rổ khi mà chênh lệch giá mua và giá bán của CNY
có lúc tương đối cao (Bloomberg) và lượng dự trữ ngoại tệ - Đặc biệt là FOMC đã nâng lãi suất USD và nhiều khả năng chu
bằng CNY hiện chỉ xếp thứ 7 sau nhiều đồng tiền lớn khác
kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ tiếp diễn thời gian
(IMF 2014).
tới, thì chênh lệch lãi suất giữa USD và CNY sẽ bị thu hẹp hơn
nữa (thấp hơn 4,35% nếu PBOC giữ nguyên lãi suất CNY),
cũng làm tăng áp lực bán CNY.
Trong bối cảnh hiện nay, việc CNY tiếp tục mất giá là gần như không thể tránh khỏi. Tình huống có khả năng cao nhất là FED tăng
lãi suất và thời gian sau đó thì PBOC cắt giảm lãi suất sẽ làm cho CNY giảm giá một cách hết sức tự nhiên. Và với cơ chế mới từ
ngày 11/8/2015 thì CFETS sẽ ấn định tỷ giá USD/CNY tham chiếu đầu mỗi phiên dựa trên tỷ giá đóng cửa liên ngân hàng của ngày
hôm trước và căn cứ theo mức cung cầu trên thị trường tiền tệ và diễn biến của các đồng tiền chủ chốt. Biên độ dao động có thể
vẫn được giữ ở mức +/-2%. Điều này là để Trung Quốc cho thế giới thấy rằng, việc CNY giảm giá là do thị trường quyết định chứ
không phải là PBOC kiểm soát dù thực chất là họ đang gián tiếp, CNY với tình hình trên sẽ đươc giảm dần hết sức tự nhiên, theo
chúng tôi thì mục tiêu là 6,6xxx quý 1/2016 và 6,8xxx hết năm 2016 (5% so với tỷ giá hiện tại 6,48).
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Phụ lục 1:
Số liệu xuất khẩu nhập với với các nước
của Việt Nam trong 2015
2015 (GSO)

Export
(BioUSD)

(%)

18,30

11%

China

17,00

10%

Japan

14,10

9%

Korea

9,00

6%

USA

35,50

22%

EU nations

30,90

19%

Others

37,60

23%

162,40

100%

Total

2015 (GSO)

Import
(BioUSD)

(%)

Asean

23,80

14%

China

49,30

30%

Japan

14,40

9%

Korea

27,70

17%

8,00

5%

EU nations

10,30

6%

Others

32,70

20%

166,20

100%

USA

Total

Xu hướng USD/VND năm 2016 sẽ ổn định từ chính sách điều hành tỷ giá của
NHNN bên cạnh tác động mạnh từ yếu tố bên ngoài đặc biệt từ diễn biến CNY
và các đồng tiền Châu Á.
YẾU TỐ

Asean

TÁC ĐỘNG
ĐẾN USD/VND

Thâm hụt ước tính khoảng 3,8 tỷ USD trong
2015, dự kiến thâm hụt trong 2016 ở mức
5-6 tỷ USD.

Tăng

Kiều hối

Kiều hối ước đạt 13 tỷ USD trong năm 2015
và dự báo tăng lên 14 tỷ USD trong năm
2016.

Giảm (nhẹ)

FDI, FII

Đã giải ngân 14,5 tỷ USD trong 2015, dự
báo tiếp tục tăng trong 2016, ước 17 tỷ USD.
Đầu tư gián tiếp nước ngoài dự báo cũng tăng
trong năm 2016 do tăng trưởng tiếp tục cải
thiện, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định.

Giảm

Chênh lệch
lãi suất VND
và USD

NHNN sẽ duy trì lãi suất thị trường liên Ngân
hàng ổn định từ 4-5% để giảm tình trạng găm
giữ đồng USD.

Giảm

Lạm phát

CPI bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với
bình quân năm 2014. Thấp nhấp 10 năm
qua. Kỳ vọng năm sau tăng ở mức 2-3%.

Ổn định

Thị trường
vàng

Không còn tác động đáng kể.

Ổn định

Chính sách
điều hành
của NHNN

Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) đã ban hành
một cơ chế điều hành tỷ giá mới, để phù hợp
và chủ động hơn với những thay đổi của thị
trường, đặc biệt là với những thay đổi lớn trên
thị trường thế giới.

CNY

Trong năm 2015, Việt Nam nhập siêu khoảng
32,3 tỷ USD từ Trung Quốc (theo GSO, Phụ
lục 1). Dù NHNN đã rất kiên định trong việc
giữ ổn định tỷ giá USD/VND và xu hướng đó
sẽ tiếp tục trong năm 2016 nhưng việc nhập
siêu nhiều từ Trung Quốc cũng tạo áp lực nhất
định lên tỷ giá (Phụ lục 2)

Các đồng
tiền khác
trong khu
vực
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Phụ lục 2: Đồ thị tỷ giá USD/VND (màu tím) và USD/CNY (màu cam)

XU HƯỚNG USD/VND TRONG 2016

FED đã tăng lãi suất 0,25% vào cuộc họp
16/12/2015 (giờ Mỹ) vừa qua và chúng tôi
cho rằng họ sẽ không chỉ tăng lần này mà sẽ
còn tăng trong các lần họp tiếp theo cho nên
diễn biến của đồng USD thời gian tới là sẽ
tăng và rất khó lường.
Nhiều đồng tiền ở Châu Á và thế giới đã mất
giá rất nhiều trong năm 2015. Dù VND đã
mất giá tầm 5% năm nay nhưng REER (Real
effective exchange rate) vẫn cho thấy VND
đang bị định giá cao hơn 20% so với giá trị
thực (Phụ lục 3)

Phụ lục 3: Bảng tăng giảm của các đồng tiền trong khu vực đến ngày 26/12/2015
ĐỒNG TIỀN
Yên Nhật

% THAY ĐỔI
(MẤT GIÁ)

FOMC: Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ
PBOC: Ngân hàng Nhân dân (Trung ương)
Trung Quốc

0,62%

1,4044

1,326

5,91%

32,77

31,718

3,32%

1.169,95

1.099,3

6,43%

Bath Thái

36,05

32,9

9,57%

Peso Philippines

47,18

44,72

5,5%

13.640

12.380

10,18%

66,0155

63,03

4,74%

4,305

3,4965

23,12%

Nhân dân tệ Trung Quốc

6,4748

6,204

4,36%

USD: Đồng đô la Mỹ

Đồng Việt Nam

22.510

21.400

5,19%

Riel Campuchia

4.044

4.065

-0,52%

QE: Gói nới lỏng định lượng, bơm tiền vào
thị trường

Kip Lào

8.125

8.120

0,06%

Đôla Đài Loan

Rupiah Indonesia
Rupee Ấn Độ
Ringgit Malaysia

Nguồn : Bloomberg, Reuters, PBOC, GSO, IMF, FED, BIS
Tăng

Tăng

FED: Cục dữ trữ liên bang Mỹ

119,66

Won Hàn Quốc

Tăng

01/01/2015

120,4

Đôla Singapore

Ổn định

26/12/2015

MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT

CFETS: Cơ quan quản lý tỷ giá và kinh
doanh liên Ngân hàng thuộc Ngân hàng
Nhân dân Trung Quốc
BIS: Ngân hàng thanh toán quốc tế
IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế
SDR: Quyền rút vốn đặc biệt, một đơn vị
tiền tệ quốc tế của IMF
GSO: Tổng cục thống kê Việt Nam
CNY: Đồng nhân dân tệ

GDP: Tổng sản phẩm quốc nội
PMI: Chỉ số nhà quản trị mua hàng
PPI: Chỉ số giá nhà sản xuất
CPI: Chỉ số giá người tiêu dung

Các thông tin về thị trường được cung cấp trên đây do Phòng Kinh doanh ngoại hối Sacombank
thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục
đích tham khảo và Sacombank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ tổn thất nào gây ra
do việc sử dụng thông tin trên đây vào hoạt động kinh doanh. Các thông tin trên đây hoàn toàn
có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và Sacombank không có trách nhiệm phải thông
báo về những sự thay đổi này. Bản tin này là sản phẩm và tài sản của Sacombank. Mọi hành vi
sao chép sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của Sacombank đều là trái luật.

AEC: Cộng đồng kinh tế ASEAN
TPP: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
FTA: Hiệp định Thương mại Tự do
FII: Đầu tư gián tiếp nước ngoài
FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
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T

THỊ TRƯỜNG

LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG BIẾN ĐỘNG MẠNH,
NHU CẦU ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CÓ
DẤU HIỆU HỒI PHỤC
P. Kinh doanh vốn

rong thời gian đầu quý 4/2015,
nguồn vốn VND trên thị trường liên
ngân hàng vẫn trong trạng thái dư
thừa, lãi suất liên ngân hàng giữ mức
ổn định và dao động trong biên độ hẹp.
Tuy nhiên, vào cuối tháng 11/2015 tỷ
giá USD/VND tăng đột biến, nhu cầu
tăng trưởng tín dụng cao cộng với việc
các ngân hàng tái đầu tư danh mục Trái
phiếu Chính phủ (TPCP) đến hạn dẫn
đến thanh khoản VND gặp nhiều khó
khăn và lãi suất liên ngân hàng VND
biến động mạnh - tăng hơn 1,0%/năm,
vượt mức 5,0% (kỳ hạn qua đêm), 5,2%
(kỳ hạn 1 - 3 tuần), 5,3% (kỳ hạn 1 - 3
tháng). Đây cũng chính là nguyên nhân
dẫn đến doanh số giao dịch trên thị
trường mở (OMO) trong tháng 12/2015
lên đến hơn 137.000 tỷ đồng, cao hơn
nhiều so với mức 624 tỷ đồng phát sinh
trong tháng 11/2015.
Trong khi đó thị trường TPCP đang có
nhiều tín hiệu khởi sắc, kết thúc năm
2015, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã
phát hành thành công 233.675 tỷ đồng
TPCP, đạt 93% kế hoạch 250.000 tỷ
đồng (đã bao gồm cả 35.930 tỷ đồng
Tín phiếu KBNN đã phát hành trong
năm). Như vậy trong quý 4, KBNN phát
hành thành công 100.985 tỷ đồng, gấp
hơn 3 lần khối lượng phát hành trong
quý 3 (29.456 tỷ đồng). Điều này là do
số lượng TPCP đáo hạn trong các tháng
cuối năm nhiều nên các Ngân hàng có
nhu cầu mua vào để tái đầu tư danh
mục. Ngoài ra, trong tháng 11, Quốc
hội đã cho phép Bộ Tài chính phát hành
TPCP kỳ hạn 3 năm càng góp phần làm
cho thị trường sơ cấp và cả thứ cấp giao
dịch sôi động hơn.

Lãi suất VNIBOR FIXING

Nguồn: Reuters

Kế hoạch phát hành và kết quả thực hiện năm 2015
Kế
hoạch
Tín phiếu
3 năm
5 năm
10 năm
15 năm
20 năm
Tổng

45.000
50.000
10.000
15.000
3.000
123.000

Quý 4
Thực
hiện
14.950
64.500
31.182
73
5.230
115.935

Tỷ lệ

Kế hoạch

143%
62%
1%
35%
0%
94%

45.000
120.000
40.000
38.000
7.000
250.000

Năm 2015
Thực hiện
lũy kế
35.930
64.500
95.243
6.563
31.439
233.675 233.675

Tỷ lệ
143%
79%
16%
83%
93%

(nguồn HNX)

Trước tình hình nền kinh tế có nhiều
chuyển biến tích cực trong năm 2015,
tăng trưởng tín dụng đạt hơn 17,17% so
với thời điểm cuối năm 2014, dự báo
tăng trưởng tín dụng có khả năng sẽ tiếp
tục tăng trong năm tới, thị trường vốn sẽ
đứng trước áp lực lớn về thanh khoản và
lãi suất VND sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao
từ nay cho đến tết Nguyên Đán 2016.
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CỔ PHIẾU STB
NĂM 2015

Phòng Kế hoạch

THÔNG TIN CỔ PHIẾU
Biên độ giá 12 tháng
Số CP lưu hành
Vốn hóa (31/12/2015)

10.800 – 20.400 đồng

EPS

8,40

P/B

0,76

Beta

1,05

1.803.653.429

BV

17.295

ROA

0,45%

Cổ tức 2014

12%

23.627,86 tỷ đồng

P/E

15,6

ROE

5,38%

KL GD BQ 12 tháng

1.921.765

Nguồn: HSX, Sacombank

DIỄN BIẾN GIÁ VÀ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TỪ 01/01/2015 – 31/12/2015

N

hìn chung, TTCK Việt Nam đã trải qua một năm thăng
trầm với nhiều giai đoạn tăng – giảm đan xen và chưa thể
hiện rõ xu hướng mục tiêu của nhà đầu tư. Những tháng
đầu năm, các thông tin vĩ mô tích cực và kết quả kinh doanh
khả quan của các công ty niêm yết đã kích thích dòng tiền bắt
đáy hoạt động, giúp thị trường tăng điểm. Đến đầu tháng 3, khối
ngoại chuyển hướng bán ròng trong khi dòng tiền chống đỡ của
NĐT nội khá yếu – thậm chí còn “xả hàng” mạnh khi xuất hiện
các thông tin thiếu tích cực khiến thị trường lại rơi vào xu hướng
downtrend, giảm từ 602 điểm về mức 529 điểm ngày 18/5. Giá
cổ phiếu giảm sâu tất nhiên sẽ lại kích thích dòng tiền đầu cơ
giúp xu hướng uptrend được xác định. Bên cạnh đó, sự hồi phục
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mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng và dệt may (sau khi
Hiệp định FTA với châu Âu được ký kết) cũng là những yếu tố
tác động tích cực đến thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh tâm
lý thận trọng vẫn là xu hướng chung thì giai đoạn tăng điểm này
cũng nhanh chóng kết thúc khi áp lực chốt lời xuất hiện. Đặc
biệt, biến động phá giá đồng CNY của Trung Quốc sau đó đã tạo
hiệu ứng giảm giá mạnh của TTCK thế giới, đồng thời kéo theo
động thái nới tỷ giá thêm 1% và tăng biên độ giao dịch lên +/-3%
của NHNN làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý NĐT. VN-Index
quay đầu giảm điểm mạnh và tạo đáy của năm ở mức 526,9
điểm vào cuối phiên ngày 24/8. Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng
11, thông tin vòng đàm phán TPP hoàn tất và Nghị định 60 v/v

không giới hạn tỷ lệ sở hữu của NĐTNN
được thông qua đã kích thích hoạt động
mua bán nhộn nhịp trở lại, giúp VN-index
quay lại xu hướng tăng về mức 617 điểm.
Đây cũng là giai đoạn tăng điểm cuối cùng
của năm khi sau đó thị trường vào giai
đoạn điều chỉnh trước thông tin tăng lãi
suất của FED, đà sụt giảm của giá dầu thô
thế giới cũng như tình hình bất ổn tại khu
vực Trung Đông. VN-Index kết thúc năm
2015 ở mức 579 điểm – tăng 34,5 điểm
tương ứng tăng 6,3% so với đầu năm.
Diễn biến của sàn Hà Nội trong năm 2015
không có nhiều khác biệt so với sàn TP.
HCM khi đặt trong cùng bối cảnh của thị
trường. Tuy nhiên, việc thiếu vắng nhiều
mã bluechips có tính dẫn dắt thị trường
khiến giao dịch tại đây ảm đạm hơn,
không thu hút được nhiều sự chú ý của
NĐT và do đó không tạo được sự đột phá
trong những giai đoạn cao điểm. Kết thúc
phiên 31/12, HNX-Index đạt 79,96 điểm
– giảm 2,8 điểm tương ứng giảm 3,4%
so đầu năm. Thanh khoản bình quân chỉ
đạt 41,7 triệu cổ phiếu/phiên – thấp hơn
nhiều so với mức 65 triệu/phiên trong
năm 2014 và chỉ bằng 41% so với thanh
khoản tại sàn HSX.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/12, cổ
phiếu STB đạt mức giá 13.100 đồng/cổ
phiếu - giảm 4.400 đồng (giảm 25,1%)
so với đầu năm, trong đó giảm giá do điều
chỉnh sau khi chia cổ tức ngày 16/10
là 2.800 đồng (giảm 16%). Là một mã
bluechip trên sàn HSX nên diễn biến giá
của STB trong 10 tháng đầu năm bám khá
sát với dòng chảy chung của thị trường với
các giai đoạn tăng/giảm tương ứng. Tuy
nhiên, việc điều chỉnh giá sau khi chia cổ
tức năm 2013, 2014 cũng như tâm lý e
ngại của NĐT với những khó khăn ngắn
hạn của Ngân hàng sau sáp nhập dẫn đến
giá STB liên tục giảm sâu trong nửa cuối
tháng 10. Ngay sau đó, thị trường vào giai
đoạn điều chỉnh giảm với hoạt động mua
bán ảm đạm như đã đề cập, khiến STB
tiếp tục giảm xuống mức 10.800 đồng vào
cuối phiên 09/12. Trong nửa cuối tháng
12, dù hoạt động bắt đáy diễn ra khá tích

cực nhưng mức giá cũng chỉ tăng nhẹ trở
lại quanh mức 12.000 đồng/cổ phiếu chứ
chưa thể bứt phá trong bối cảnh tâm lý
phòng thủ vẫn là chủ đạo, phải đến phiên
giao dịch cuối năm STB bật tăng mạnh lên
mức 13.100 đồng.
Trong năm 2015, các cổ đông của STB
được chứng kiến một mốc son quan trọng
trong quá trình phát triển của Sacombank
khi Ngân hàng sáp nhập thành công với
Southern Bank để vươn lên vị trí Top
5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Ngày
01/10/2015, thương vụ M&A đã chính
thức hoàn tất, Ngân hàng sau sáp nhập có
quy mô tổng tài sản hơn 290.000 tỷ đồng,
vốn chủ sở hữu hơn 22.600 tỷ đồng, hệ
thống mạng lưới lên đến 563 điểm giao
dịch và số lượng nhân sự hơn 15.500
người. Sau hơn 3 tháng, hoạt động kinh
doanh của Ngân hàng tiếp tục duy trì sự
ổn định, hệ thống mạng lưới và nhân sự
của Southern Bank cơ bản đã hòa nhập
với Sacombank, các giao dịch và quyền
lợi của khách hàng vẫn được đảm bảo.
Bên cạnh đó, Sacombank cũng đã hoàn
tất việc phát hành 642.704.126 cổ phiếu
để chia cổ phiếu quỹ kết hợp thưởng cổ
phiếu, chia cổ tức năm 2013 - 2014 và
hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập, từ đó tăng
vốn điều lệ từ 12.425 tỷ đồng lên mức
18.852 tỷ đồng như kế hoạch đề ra.
Bên cạnh những thành tựu về mặt hoạt
động kinh doanh, uy tín thương hiệu của
Sacombank đối với khách hàng, đối tác
và nhà đầu tư còn tiếp tục được khẳng
định. Thông qua việc đẩy mạnh hoạt động
bán lẻ với hệ thống SPDV đa dạng và các
chương trình ưu đãi phù hợp thị hiếu…
thương hiệu Sacombank đã ngày càng thu
hút sự quan tâm và tín nhiệm của khách
hàng. Đây là tiền đề quan trọng giúp Ngân
hàng tiếp tục nhận được các giải thưởng
uy tín trong và ngoài nước như Sao Vàng
Đất Việt, Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt
Nam, Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt
nhất Việt Nam… Song song với việc phát
triển về quy mô thì hoạt động kinh doanh
của Sacombank cũng được đánh giá là an
toàn và hiệu quả khi các Tổ chức xếp hạng

tín nhiệm trong kỳ rà soát vẫn giữ nguyên
mức xếp hạng với triển vọng ổn định. Đây
cũng là một trong những lý do trọng yếu
để ngày 24/7 vừa qua, Cathay United
Bank chấp thuận tài trợ cho Sacombank
khoản vay 50 triệu USD nhằm mục đích
tài trợ các hoạt động tín dụng trung và dài
hạn, đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ
hợp tác toàn diện, thiết lập mối quan hệ
hợp tác lâu dài. Điều này cho thấy Cathay
United Bank nói riêng và các định chế tài
chính nói chung luôn đánh giá lạc quan
triển vọng phát triển trong tương lai của
Sacombank sau sáp nhập. Những yếu tố
trên cùng với nền tảng tài chính được đánh
giá khá lành mạnh trong hệ thống đã khiến
STB tiếp tục được tín nhiệm trong danh
mục của các NĐT - đặc biệt là NĐT nước
ngoài. Sau các kỳ tái đánh giá, 2 quỹ ETF
lớn nhất trên thị trường hiện nay là FTSE
Vietnam ETF và Market Vector Vietnam
ETF vẫn duy trì tỷ trọng đầu tư STB trong
cơ cấu danh mục ở mức khá cao – lần lượt
là 5,83% và 6,47%. Một thông tin đáng
chú ý nữa là STB cũng là mã chứng khoán
được khối ngoại mua ròng nhiều thứ 5 trên
sàn HSX trong năm 2015 với giá trị giao
dịch gần 660 tỷ đồng.
Nhìn chung, trong bối cảnh tình hình thị
trường còn nhiều khó khăn nhưng hoạt
động kinh doanh của Sacombank năm
2015 vẫn đạt được nhiều kết quả tương
đối khả quan, đặc biệt là quy mô được
nâng lên một tầm cao mới khi sáp nhập
thành công với Southern Bank. Trong giai
đoạn ngắn hạn sắp tới, Sacombank sẽ
còn đối diện với nhiều khó khăn thách
thức để xử lý các vấn đề tồn tại sau sáp
nhập, nhưng với lợi thế về quy mô và thế
mạnh sẵn có trong hoạt động bán lẻ thì
dự báo Ngân hàng sẽ sớm trở lại quỹ đạo
tăng trưởng với chất lượng tài sản tốt và
khả năng sinh lời cao. Do đó, khuyến nghị
đối với nhà đầu tư trong giai đoạn hiện
nay là tiếp tục theo dõi những diễn biến
của Ngân hàng trong quá trình tái cấu
trúc sau sáp nhập để có quyết định đầu
tư kịp thời nhằm mang lại giá trị thặng
dư cao nhất.
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T

heo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI), khu vực Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) có
vị trí quan trọng trong nền kinh tế, chiếm trên 97% tổng
số DN cả nước, đóng góp 50% GDP, 33% thu ngân sách Nhà
nước, tạo ra 62% việc làm cho người lao động, đóng góp 49%
vào việc tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế.
Đến hết 2015, DN SMEs chiếm khoảng 99% số lượng KHDN
tại Sacombank, chiếm 78% tổng dư nợ cho vay bình quân và
66% số dư bình quân huy động.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SMEs:

THÁCH THỨC

& GIẢI PHÁP
Uyên Thi

Nhu cầu của DN SMEs, các đối thủ cạnh tranh trong dịch vụ tài chính và công
nghệ phát triển nhanh chóng đã mở ra cơ hội và thách thức cho dịch vụ ngân
hàng DN SMEs.
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sẽ giới thiệu một số giải pháp dựa trên việc nghiên cứu các báo
cáo khảo sát khách hàng và định chuẩn (benchmaking) dịch vụ
Ngân hàng DN SMEs. Các thông tin có tính thực tiễn áp dụng
cao cho Sacombank.
KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG DN SMEs CỦA NGÂN HÀNG
BARCLAYS: “HAVE YOU SAY”
Barclays vừa tiến hành cuộc khảo sát DN SMEs lần 2. Cuộc
khảo sát tiếp nhận hơn 5.000 phản hồi và kết quả cho thấy mối
bận tâm cũng như những ưu tiên của chủ DN SMEs.

XU HƯỚNG BANK 3.0
Như những phân tích của Brett King trong cuốn “Bank 3.0 –
Tương lai của Ngân hàng trong kỷ nguyên số” (2014), các phát
minh trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã thay đổi hành vi
con người, thu hẹp khoảng cách, thúc đẩy kết nối và giao lưu
văn hóa, kinh tế một cách nhanh chóng và toàn diện. Tác giả
dự đoán về sự biến mất của các chi nhánh Ngân hàng và chính
các giao dịch trên website, điện thoại di động và máy tính bảng
sẽ là nguồn doanh thu lớn nhất của ngành ngân hàng bán lẻ.

Mặc dù khảo sát này thực hiện ở Anh, nhưng kết quả của nó
cho chúng ta thấy nhiều điều: một khi Sacombank tiến hành
những khảo sát dành riêng cho hệ DN SMEs, chúng ta sẽ có
được những chỉ dẫn để phục vụ khách hàng DN SMEs tốt hơn,
chẳng hạn:

CÂU CHUYỆN SÁP NHẬP NHÌN TỪ TPP

•Tập trung phát triển nguồn lực hỗ trợ trực tuyến cho các DN:
công cụ hỗ trợ tính toán, các phần mềm hỗ trợ kinh doanh;
nhân viên ngân hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ trực tuyến một cách
nhanh nhất.

Ngày 05/10/2015, Việt Nam kết thúc đàm phán Hiệp định
đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Việt Nam nằm trong số
những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất và đang trở nên hấp dẫn
hơn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài thông qua dòng vốn đầu tư
trực tiếp (FDI) lẫn gián tiếp (FII). Làn sóng sáp nhập M&A được
dự báo sẽ bùng nổ ở các ngành dệt may, da giầy, thủy sản, đồ
gỗ… bởi M&A vẫn là cách thức nhanh nhất để chiếm lĩnh được
thị phần và mạng lưới hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Năm 2014 và nửa đầu 2015 ghi dấu bởi các thương vụ sáp
nhập từ nhà đầu tư Thái Lan, Singapore. Đồng thời, các ngân
hàng nước ngoài như UOB, Bangkok Bank đang dần mở rộng
hoạt động tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư
nước ngoài; vì những doanh nghiệp M&A sẽ có xu hướng sử
dụng các dịch vụ tài chính từ Ngân hàng của nhà đầu tư. UOB
đã tổ chức một loạt các buổi hội thảo giới thiệu dịch vụ “Tư
vấn đầu tư nước ngoài trực tiếp” và tích cực hỗ trợ các công ty
Singapore tìm kiếm cơ hội M&A với các DN SMEs Việt Nam.
Như vậy, nguy cơ cạnh tranh và mất đi lượng khách hàng DN
SMEs của Ngân hàng Việt Nam là rất đáng lo ngại.
Trước tác động của TPP và sự phát triển mạnh mẽ của kỷ nguyên
số, dịch vụ ngân hàng DN SMEs làm thế nào để nâng cao hiệu
quả hoạt động và có kế hoạch hành động cụ thể? Bài viết này

•Dần dần thích ứng với xu hướng Bank 3.0 khi biến website
thành nơi tương tác và bán hàng trực tuyến cho DN SMEs: DN
đăng ký sử dụng SPDV hoặc yêu cầu vay vốn chỉ với vài thao
tác đơn giản.

•Tập trung xây dựng các nội dung hữu ích cho DN SMEs và
quảng bá rộng rãi: câu chuyện thành công, tư vấn của ngân
hàng và các chuyên gia về các chủ đề kinh doanh “nóng”; cách
quản lý dòng tiền hiệu quả dành cho DN, tránh các sai lầm và
các bẫy tài chính trong kinh doanh; các bước đơn giản để vay
vốn ngân hàng…
•Tổ chức các chương trình hội thảo. Cung cấp các gói ứng dụng
và đào tạo kỹ năng kinh doanh, marketing miễn phí như là giá
trị tăng thêm cho DN SMEs…
ĐỊNH CHUẨN (BENCHMAKING) DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SMEs
Ngoài ra, một phương pháp giúp Sacombank có cái nhìn
tổng thể ngành và kế hoạch hành động cụ thể là định chuẩn
(benchmaking). Việc áp dụng những kết quả phân tích sẽ làm cơ
sở để xây dựng chiến lược hoạt động nhằm bắt kịp và vượt hơn
những đối thủ cạnh tranh hay những doanh nghiệp hàng đầu
trong ngành. Benchmaking là một quá trình đánh giá liên tục và
gắn liền với cải tiến không ngừng nghỉ.
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Hiện nay, các tổ chức tư vấn quốc tế uy tín đều cung cấp dịch
vụ benchmarking dành cho lĩnh vực tài chính như J.D.POWER
McGraw Hill Financial, McKinsey, Charterhouse, Finalta,
Avannis.
Chúng ta hãy lướt qua một giải pháp mà Finalta dự kiến tiến
hành để thực hiện định chuẩn dịch vụ Ngân hàng DN SMEs tại
Việt Nam. Nghiên cứu sẽ dựa trên 6 tiêu chí thể hiện hiệu quả
hoạt động kinh doanh của dịch vụ DN SMEs.

vay khác nhau – cấp tín dụng tự động cho khoản vay rủi
ro thấp và cấp xét tín dụng cho khoản vay rủi ro cao hơn.
•Hãy để các Chuyên viên KH tập trung vào kinh doanh và hỗ
trợ KHDN: bằng cách chuyển các công việc hành chánh,
công tác kiểm soát tiền vay, giải ngân cho các bộ phận hỗ
trợ.
•Tận dụng mọi nguồn dữ liệu thông tin KHDN sẵn có. Ví dụ,
Sacombank có thể truy xuất thông tin từ hệ thống xếp hạng
tín dụng nội bộ, sổ phụ khách hàng, giao dịch thẻ để xác
định khách hàng tiềm năng. Từ đó, Sacombank sẽ chào giá
ưu đãi, giảm bớt các thủ tục và rút ngắn thời gian xét duyệt
tín dụng dành cho hệ KHDN này.
2. Áp dụng việc quản lý KHDN dựa trên giá trị
Quản lý quan hệ KH hiệu quả sẽ giúp tăng doanh số và giúp
giữ chân KHDN. Theo McKinsey, thách thức lớn nhất với
các ngân hàng là chi phí và việc hài hòa giữa nguồn nhân
lực quản lý KH có hạn với nhu cầu của DN SMEs. KHDN có
doanh thu hàng năm càng cao thì tỷ lệ có CV KHDN quản lý
riêng càng lớn.
Hơn một nửa các ngân hàng hàng đầu tại Châu Âu (Spain’s
Bankinter, ABN AMRO, HSBC Anh) và Mỹ đang áp dụng
hình thức CV KHDN quản lý KH từ xa. Việc họp qua truyền
hình có thể giúp một vài CV KHDN duy trì tiếp xúc với một
lượng lớn KHDN và không cần phải di chuyển nhiều. Điều
này giúp tiết giảm số lượng CV KHDN. CV quản lý KHDN từ
xa sẽ đóng vai trò tạo sự gắn kết với hệ KHDN hiện hữu, tìm
kiếm thêm KHDN mới thông qua sự giới thiệu của KHDN
hiện hữu và KH vãng lai tại chi nhánh.

Kết quả nghiên cứu sẽ chỉ ra chúng ta đang ở vị trí nào so với
các ngân hàng cùng cấp, cao hơn, thấp hơn hay tương đương
bình quân ngành. Từ đó, đưa ra kế hoạch hành động cụ thể với
từng mức độ ưu tiên.
CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DN SMEs TẠI SACOMBANK
Nhu cầu của DN SMEs, các đối thủ cạnh tranh trong dịch vụ tài
chính và công nghệ phát triển nhanh chóng đã mở ra cơ hội và
thách thức cho dịch vụ ngân hàng DN SMEs. Sacombank nên
ưu tiên tập trung vào 3 nội dung chính:
1. Cải tiến quy trình cho vay
Nghiên cứu của McKinsey cho thấy 30% - 40% DN SMEs sẵn
sàng thay đổi ngân hàng giao dịch nếu có ngân hàng khác cho
vay nhanh chóng và có phản hồi rõ ràng trong quá trình thẩm
định cấp tín dụng. Để triển khai hoạt động cho vay hiệu quả,
Sacombank có thể thực hiện một số công tác sau:
•Quy trình đơn giản: chỉ hỏi những thông tin liên quan đến việc
cấp tín dụng; hạn chế tối đa hồ sơ chứng từ; và truy xuất dữ
liệu KH tự động từ các trang thông tin NH.

3. Thoát ra khỏi những SPDV truyền thống
Kết quả nghiên cứu của McKinsey cho thấy DN SMEs ngày
càng hứng thú với các dịch vụ như: chi lương, quản lý dòng
tiền, ủy thác thanh toán hơn các SPDV lõi truyền thống (tiền
gửi, tiền vay). Việc cung cấp đa dạng SPDV sẽ giúp tăng sự
gắn kết giữa ngân hàng với khách hàng, tăng cơ sở dữ liệu và
doanh thu. Tuy nhiên, Sacombank cần tập trung vào những
SPDV đáp ứng ít nhất 2 tiêu chí sau:
•Cung cấp dịch vụ trọn gói cho DN và nhân viên của họ.
•Dễ dàng, nhanh chóng (như chi lương).
•Khác SPDV lõi truyền thống tiền gửi, tiền vay (dịch vụ quản
lý dòng tiền)
Một số ngân hàng ở Mỹ và Châu Âu đã thử nghiệm chính
sách bán hàng “may đo” theo nhu cầu của DNVVN. Càng
tiến hành những cải tiến nhanh chóng, chúng ta càng có cơ
hội gia tăng lợi nhuận.

•Đồng ý cấp tín dụng nhanh chóng cho những hồ sơ đơn giản:
triển khai các mô hình cấp tín dụng khác nhau cho các khoản
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ó những khoảng lặng mang tên cà phê phin – từng giọt trầm lặng vô thức cuộn
tròn trong mùi hương đậm vị đánh thức những thứ thuộc về quá khứ tưởng
chừng đã ngủ quên. Trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần thoảng đâu đó hương cà
phê nồng nàn kia để tìm lại những lý tưởng, mục tiêu, những khát khao, hoài bão.

Cà phê 4P – Chương trình “Tận tâm
phục vụ khách hàng” nằm trong Phong
trào “Bán hàng trọn gói, Khách hàng
trọn đời” diễn ra từ ngày 01/10/2015
đến 31/12/2015 vừa qua như một
động lực nhằm khơi dậy ngọn lửa yêu
nghề, kích thích niềm đam mê bán
hàng, thổi bùng nhiệt huyết vẫn luôn
tồn tại trong trái tim mỗi CBNV.
Cà phê 4P là một “tách cà phê đa vị” với
vị ngọt là lời sẻ chia kinh nghiệm, những
gửi gắm chân tình từ “Sacombanker”
dành cho “Sacombanker” trên khắp
mọi miền: “Hãy tạo lòng tin cho khách
hàng bằng những hành động cụ thể
và chịu trách nhiệm với những lời hứa
chứ không phải chỉ là những lời nói
suông. Lòng nhiệt huyết và sự chân
thành trong cung cách phục vụ sẽ tạo
sự khác biệt và nâng cao giá trị thương
hiệu cá nhân. Tất cả những gì xuất
phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim”
(Chị Lương Thị Thu Hương – Chuyên
viên Tư vấn – CN Đồng Nai); với vị
đắng là góc khuất mệt nhoài đằng sau
nụ cười, là đâu đó sự chưa hài lòng
của khách hàng về thái độ phục vụ:
“Ngày 01/9/2015, tôi đến PGD X rút
100.000.000 đồng và nhờ nhân viên
hỗ trợ kiểm đếm tiền giúp nhưng nhân
viên bảo tôi tự đếm lấy. Nhiều lần khi
tôi đến sớm thì các nhân viên ở đây
không giao dịch ngay mà làm việc cá
nhân sau đó mới phục vụ khách hàng”
(KH Trần Thanh Thanh), nhưng đâu
đó cũng là lời biết ơn chân thành chưa
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thành lời của khách hàng: “Thời gian
vừa qua, gia đình tôi gặp phải nhiều
khó khăn rất lớn. Vợ tôi mắc phải bệnh
ung thư. Sau 2 năm kiên trì cuối cùng
cũng không qua khỏi. Tuy nhiên, lúc vợ
tôi còn sống hay nói nếu có dịp phải
đến Sacombank để cảm ơn 1 cô bé.
Vợ chồng tôi tuy không buôn bán lớn
nhưng giao dịch với khá nhiều ngân
hàng. Lúc vợ tôi đổ bệnh, cần tiền
để đóng tiền trị bệnh đợt đầu, tuy
nhiên tôi đến rất nhiều ngân hàng
mà vợ tôi có tài khoản họ đều từ chối
lạnh lùng không cho tôi giao dịch vì
tôi không được uỷ quyền. Tuy nhiên
khi đến Sacombank để cầu may thì lại
nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Lúc
đầu tôi gặp 1 cô bé là tư vấn ngồi tại
chỗ bốc số lầu lửng. Cô bé khá trẻ, cao
ráo, xinh xắn và có đeo mắt kiếng. Cô
bé đó nói rằng không thể cho tôi rút
tiền hay đem phiếu rút vào bệnh viện
cho vợ tôi ký được, tuy nhiên ngân
hàng sẽ hỗ trợ đến bệnh viện gặp vợ
tôi làm giấy uỷ quyền cho tôi rút tiền
tài khoản. Vợ chồng tôi rất cảm kích
sự nhiệt tình của cô tư vấn này và
Sacombank. Chi nhánh Sacombank đó
ở quận 6 mà cô bé phải đến bệnh viện
Ung bướu ở quận Bình Thạnh cho vợ tôi
ký giấy. Sự xuất hiện của cô bé trong
màu áo đồng phục của Sacombank tại
bệnh viện thật sự cho vợ chồng tôi cảm
giác của một thiên thần. Những người
xung quanh cứ nghĩ vợ chồng tôi chắc
phải là khách hàng VIP lắm mới được

chăm sóc tận nơi như thế chứ họ đâu
có tin là tài khoản giao dịch lúc đó của
chúng tôi còn chưa tới 20 triệu. Hiện
tại vợ tôi đã không còn có cơ hội để
đến cảm ơn cô bé đó. Nhưng tôi biết
đây là 1 tiếc nuối mà cô ấy chưa thực
hiện được…” (KH Nguyễn Anh Vũ); và,
cà phê 4P là một tách cà phê mang vị
ấm nóng thân tình, khích lệ tinh thần
toàn thể CBNV: “Bán hàng chưa bao
giờ là một công việc đơn giản, nó là
một nghệ thuật đòi hỏi sự kiên trì, sáng
tạo và người bán hàng là một nghệ sĩ
- luôn mang một tinh thần lạc quan
và khát khao chinh phục. Tôi hiểu đã
có lúc các bạn cảm thấy mệt mỏi và
chùn bước vì phải đối diện với nhiều áp
lực. Nhưng khi nghĩ đến đại gia đình
Sacombank, nơi mà mọi người luôn
tự hào và đặt niềm tin vào các bạn những Đại sứ thương hiệu, luôn cống
hiến vì sự phát triển bền vững của
Sacombank; và như được tiếp thêm
động lực, các bạn tiếp tục bước tiếp
với quyết tâm cao hơn. Hãy tận tâm
phục vụ khách hàng không chỉ bằng
niềm đam mê trong công việc, mà còn
là chia sẻ tình yêu thương đến mọi
người: mong muốn mang đến những
giá trị tốt đẹp nhất! Và rồi một lúc nào
đó khi nhìn lại, các bạn sẽ cảm thấy tự
hào và hạnh phúc về những gì các bạn
đã làm” (Ông Nguyễn Minh Tâm – Phó
TGĐ).
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Tại sao chúng ta phải mỉm cười?

N

ụ cười là gì? Một nụ cười, được định nghĩa trong từ điển là “vẻ biểu hiện trên mặt, thường với hai bên mép miệng kéo
lên, biểu lộ sự thích thú, chấp thuận, vui mừng”. Nụ cười là cách diễn đạt cảm nghĩ hay truyền đạt mối xúc cảm đến
người khác mà không dùng lời nói.

Tục ngữ có câu: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Nụ cười không chỉ có tác dụng tốt đến chính bạn mà còn tác động
rất nhiều đến người khác. Ví dụ như việc chúng ta đến công sở mỗi ngày với nụ cười thân thiện sẽ tạo được kết quả giao tiếp
tốt hơn bao giờ hết, bởi nụ cười là dấu hiệu có tác động rất mạnh, giúp truyền tải sự vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình và thích thú
trong công việc.

Sức mạnh của nụ cười trong
giao tiếp

Chị Nguyễn Lê Thanh Phương (PGD Phú Bài) nhiệt tình
tư vấn khách hàng sử dụng các gói Combo của Sacombank

Từ những chia sẻ, gửi gắm đó, công việc
bán hàng cũng đã được nhìn nhận thêm
ở nhiều góc độ khác nhau nơi chúng ta
thấu hiểu, cảm thông nhau hơn để từ đó
cùng nhau tương tác, phối hợp, hỗ trợ lẫn
nhau tốt hơn.
“Qua những dòng tâm sự gửi gắm của
CBNV và khách hàng thông qua Chương
trình 4P, mình cảm thấy công tác bán
hàng không chỉ đơn giản là việc giới thiệu
sản phẩm đến khách hàng hay chạy theo
chỉ tiêu kinh doanh mà hơn hết, chúng ta
nên chú trọng vào suy nghĩ, nhu cầu và
sự hài lòng của khách hàng. Một người
bán hàng thành công chính là người có
thể đáp ứng cũng như đoán biết được
trước các nhu cầu của khách hàng, để
làm được điều đó cần phải lấy sự hài lòng
của khách hàng làm niềm vui và động
lực trong công việc. Mỗi CBNV luôn cần
phải hết lòng với công việc, luôn giữ một

thái độ lạc quan, thân thiện khi phục vụ
khách hàng, phải tạo cho khách hàng có
một niềm tin mạnh mẽ rằng Sacombank
sẽ luôn là nơi đáp ứng được mọi nhu cầu
của họ.” (Chị Nguyễn Khánh Linh – Nhân
viên Phát triển kinh doanh – Phòng Khách
hàng Doanh nghiệp).
“Bản tin 4P với thông điệp truyền tải đơn
giản, súc tích cùng nhiều chia sẻ thú vị
giúp mình có thêm cảm hứng bán hàng
và đam mê với nghề. Đến giờ mình vẫn
còn ấn tượng với phương châm bán hàng
“Hãy giúp khách hàng mua”. Rõ ràng,
sản phẩm của Sacombank rất phong phú
và đa dạng, do đó nhiệm vụ của Chuyên
viên Tư vấn là phải chủ động tư vấn, khơi
gợi nhu cầu khách hàng để họ hiểu và
tiến tới trải nghiệm sản phẩm. Cảm ơn
vì tất cả những chia sẻ chân thành từ
các bạn.” (Chị Lê Ngọc Phương Linh Chuyên viên Tư vấn – PGD Hoàng Mai).

“Nhờ Chương trình Cà phê 4P, tôi cảm
thấy có thêm nhiều động lực để làm
việc vì luôn có những đồng nghiệp
từng ngày, từng giờ cùng tôi cống hiến
vì Sacombank, tôi cảm nhận đó như sự
đồng tâm hiệp lực, sự kề vai sát cánh.
Ngoài ra, thông qua chương trình, tôi
nhận thấy còn nhiều điều mà bản thân
nên học hỏi để phục vụ tốt hơn cho công
tác cũng như những cách gỡ cho các nút
thắt của công việc còn tồn đọng. Từ Cà
phê 4P, tôi đã có ít nhiều những thay đổi
từ chính mình. Thay đổi tích cực nhất của
tôi là cách thức phục vụ khách hàng. Chỉ
cần cho đi những điều đơn giản là thái
độ tích cực, sự tận tâm, nhiệt tình thì
sẽ được nhận lại sự hài lòng của khách
hàng.” (Anh Lê Phú Bình Trọng – Chuyên
viên Khách hàng Cá nhân – Chi nhánh
Tân Phú).

Khi bước chân vào bất kỳ một
văn phòng nào lần đầu tiên,
khách hàng dù ít hay
nhiều cũng sẽ có cảm
giác bỡ ngỡ vì mọi thứ
đều lạ lẫm: từ sản
phẩm/dịch vụ, cách
bày trí đến người
đang tiếp xúc với
họ. Để đánh tan
căng thẳng và tạo
sự thân thiện cho
là
khách, nụ cười
chính là yếu tố
then chốt.

Sức mạnh của
Nụ cười
chiếc chìa khóa duy nhất
mở được trái tim
của người khác

Ý nghĩa từ một nụ
cười chân thành sẽ
không bao giờ bị hiểu
sai, bất kể khách hàng
bao nhiêu tuổi, màu da
nào, giới tính gì và trình
độ văn hóa đến đâu. Nụ cười
không chỉ đánh bay sự mệt mỏi
mà còn thể hiện sự quan tâm và
thấu hiểu. Chỉ với một nụ cười tươi
tắn và giọng nói nhẹ nhàng, người nhân
viên đã xây dựng niềm tin và khiến khách
hàng cảm thấy an toàn về khả năng hợp
tác với doanh nghiệp đó.
Vì thế, dù đang gặp một ngày khó khăn
hay chịu đựng nhiều áp lực, người nhân
viên phải luôn giữ được nụ cười trên
môi. Cho dù việc này đòi hỏi không ít
cố gắng, thế nhưng khi độ tín nhiệm,
độ trung thành và cả lợi ích từ khách
hàng chịu tác động rất lớn từ một chi tiết
tưởng chừng bình dị này. Một nhân viên
giỏi sẽ luôn ý thức và chuyên nghiệp hóa
đến từng cử chỉ nhỏ.
Có thể nói, doanh nghiệp nếu muốn
mình luôn đứng trong danh sách chọn
lựa của các “thượng đế” thì hãy để nụ
cười của bạn làm hài lòng khách hàng.
Văn hóa kinh doanh là yếu tố cơ bản
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bảo đảm cho sự phát triển bền vững
của mỗi doanh nghiệp, thực hiện tốt
văn hóa kinh doanh, không những
hình ảnh doanh nghiệp trong tiềm thức
khách hàng sẽ ngày càng đẹp hơn mà
đó chính là cơ hội để mỗi CBNV hoàn
thiện chính mình.

Nụ cười Sacombank
Là một ngân hàng đang phát triển từng
ngày trong bối cảnh kinh tế thị trường
luôn vận động và biến đổi, Sacombank
tiên phong trong việc tạo dựng sự khác
biệt nhằm chứng tỏ vị thế trong lòng
khách hàng. Và sự khác biệt mà Sacombank hướng tới chính là xây dựng hình

ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp song vẫn
thể hiện sự thân thiện trong phong
cách phục vụ.
Từ hiệu ứng do chương trình
thi đua “Đơn vị Sacombank
kiểu mẫu” mang lại, trong
thời gian vừa qua, khi đến
các điểm giao dịch của
Sacombank, các khách
hàng có thể cảm nhận
sự nề nếp, chỉn chu,
sạch sẽ tại trụ sở giao
dịch. Bên cạnh đó, sự
cởi mở hiện ra qua nụ
cười và ánh mắt, cử
chỉ thân thiện của các
CBNV khi giao tiếp với
khách hàng. Sự chân
thành trong lời nói và
thái độ quan tâm tới
khách hàng.
Cũng nằm trong chương trình
thi đua “Đơn vị Sacombank
kiểu mẫu”, cuộc thi sáng tác
ảnh “Nụ cười Sacombank 2015”
được triển khai với mong muốn mọi
CBNV nhận thức rõ tầm quan trọng
của “nụ cười”, đồng thời lưu giữ những
khoảnh khắc “tỏa sáng” của nụ cười
Sacombank. Có thể nói, ý nghĩa của
cuộc thi không chỉ ở giá trị nụ cười, mà
còn truyền tải hình ảnh thân thiện trong
phong cách phục vụ chuyên nghiệp đến
khách hàng của Sacombank.
Cuộc thi đã diễn ra sôi nổi và tạo được
sự thu hút của hàng ngàn lượt bình
chọn theo dõi của các CBNV trên toàn
hệ thống và các công ty con, ngân hàng
con. Dù đã tổ chức khá nhiều cuộc thi
ảnh, nhưng cuộc thi này dường như có
ý nghĩa hơn khi có sự tham gia của
các đơn vị mới sáp nhập. Chính điều
này đã tạo nên làn gió mới cho cuộc
thi và giúp gắn kết mọi người lại với
nhau hơn.
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Sau 4 tuần phát động (từ ngày 30/11/2015 đến 28/12/2015),
cuộc thi đã chính thức khép lại với 365 tác phẩm dự thi đến từ
các khu vực. Trong đó, Khu vực Bắc Trung Bộ dẫn đầu với 52
tác phẩm dự thi. Mỗi tác phẩm là một gam màu đặc trưng riêng
nhưng cùng hợp lại tạo nên một gam màu ấm áp – gam màu
của sự đoàn kết và sẻ chia. Với tác phẩm của anh Trần Đại Tân
(CN Gò Vấp) - giải Nhất cụm 1, nụ cười chính là sự gắn kết.
Theo anh Tân, “chỉ có người trong ngành mới hiểu được công
việc của nhân viên ngân hàng cũng vất vả như ai. Hầu hết thời
gian và tâm huyết đều dành cho ngân hàng. Vậy nên, đã từ lâu,
mọi người xem Sacombank như ngôi nhà thân yêu thứ hai của
mình. Ấn tượng ban đầu của anh khi đến với CN Gò Vấp có
lẽ là “nụ cười” bởi dù công việc rất bận rộn, lịch công tác dày
đặc nhưng ai cũng cởi mở, thân thiện và vui vẻ cùng nhau như
những anh em trong cùng một gia đình vậy. Mỗi thành viên của
Chi nhánh đã hỗ trợ nhau rất tốt, lợi ích chung luôn được đặt lên
hàng đầu bởi “tinh thần đồng đội là chìa khóa cho mọi thành
công”. Đây là một trong những phương châm giúp CN Gò Vấp
vững bước tiến lên, phát triển vững chắc hơn trong tương lai”.

Nụ cười là sự gắn kết
Còn với anh Trần Hữu Toàn (VPKV Tây TP.HCM) – giải Nhì cụm 2, đó là
nụ cười ngày đổi mới. Bởi tấm hình này được chụp tại CN Phương Nam đơn vị mới sáp nhập. Giữa bộn bề, tất bật trong công tác phục vụ khách
hàng những ngày cuối năm và khó khăn buổi đầu là thành viên mới của
đại gia đình Sacombank, nhưng vẫn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương
mặt của mọi CBNV nơi đây. Phải chăng đó là nụ cười của ngày đổi mới?
Có lẽ khi hòa nhập vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, đẳng cấp
của một thương hiệu ngân hàng với bề dày 24 năm hoạt động, bản thân
mỗi CBNV đều ý thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh
trong mắt khách hàng, điều mà Sacombank đã thực hiện xuyên suốt
những năm qua để có được vị thế như ngày hôm nay. Trên tinh thần vừa
giữ gìn các giá trị cốt lõi, phát huy những nội lực vốn có, vừa tiếp nhận
thêm cái mới để nâng tầm thương hiệu, mỗi đơn vị sáp nhập đều đang
dần hoàn thiện cái riêng để hòa vào cái chung lớn nhất: “Khách hàng
hài lòng, Sacombank thành công”.

Nụ cười ngày đổi mới

Và theo anh Toàn, “hãy nhanh chân bước đến bất kỳ điểm giao dịch
nào của Sacombank để thấy được giá trị của nụ cười! Đó có thể là nụ
cười niềm nở của anh bảo vệ khi dẫn xe cho khách, nụ cười duyên dáng
của các cô giao dịch viên, hay nụ cười ân cần của những chuyên viên
khách hàng năng động... Tất cả những nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất
đều dành để chào đón khách hàng”.

Nụ cười có khi đơn giản chỉ là sự sẻ chia cảm xúc. Bởi
theo chị Nguyễn Phương Quỳnh Mai Lan (PGD Bà Chiểu – CN
Phương Nam) – giải Nhì cụm 3, nụ cười sẽ giúp chúng ta
tiếp cận gần hơn và nhanh hơn với khách hàng. Không
ai có thể cau có, giận dữ hay khó chịu khi nhìn thấy bạn
mỉm cười. Vì thế, “hãy mỉm cười với nhau - bất kể đó là
người ta không quen biết. Nụ cười ấy sẽ chạm đến những
góc khuất của tâm hồn và tỏa sáng cả nơi tăm tối nhất”.
Sacombank cần khách hàng và nụ cười chính là sợi dây
liên kết bền vững cho mối quan hệ tốt đẹp này, bởi “khoảng
cách ngắn nhất giữa hai con người là một nụ cười”.

Và bạn hãy mỉm cười ngay lúc này nhé!
Nụ cười sẻ chia cảm xúc
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trong
bàn tay

Ngân hàng rồi sẽ ở…
Thảo Nguyên – Báo Sài Gòn Tiếp thị

Những cô nhân viên ngân hàng xinh
đẹp, cao ráo, những phòng giao dịch
được thiết kế sang trọng, mát lạnh…
một ngày nào đó sẽ không còn là hấp
lực với khách hàng, khi mà nhiều dịch
vụ ngân hàng giờ đã có công nghệ hỗ
trợ. Có thể chẳng bao lâu nữa người
dùng dịch vụ chỉ cần một chiếc điện
thoại, máy tính là ngân hàng đã ở
trong bàn tay.
Lì xì tết bằng ngân hàng điện tử

N

hững ngày giáp tết của vài năm
trước, đến bất kỳ một ngân hàng
nào cũng sẽ thấy cảnh người dân
ngồi chen chúc, chờ đợi đến số thứ tự
của mình. Rất nhiều giao dịch được
thực hiện trong những ngày này, khiến
cho khách hàng và cả nhân viên giao
dịch đều mệt mỏi. Nhưng rồi mọi thứ
đã chuyển mình. Ngân hàng điện tử
đã giúp khách hàng bớt mất thời gian
chờ đợi gọi tên giao dịch, các chi nhánh
cũng bớt ngộp thở bởi hơi nóng của sự
đông đúc.
Chia sẻ với báo Sài Gòn Tiếp thị, Phó
Tổng giám đốc Sacombank, ông Nguyễn
Minh Tâm cho rằng hiện giờ dịch vụ
ngân hàng điện tử đã phủ sóng khá
rộng. Khách hàng có thể ngồi ở nhà, ở
quán cà phê, ở nước ngoài… bất kỳ nơi
nào, giờ nào, miễn có kết nối Internet
là có thể giao dịch được với ngân hàng.
Ở Sacombank, ông Tâm cho biết trong
mùa tết, nếu ở xa mà vẫn muốn lì xì cho
người thân với số tiền tùy thích hi vọng
mang lại may mắn, như 99.999 hay
686.868 kèm lời chúc, người gửi có thể
thao tác trên ngân hàng điện tử, bằng
cả Internet Banking và Mobile Banking,
thông qua tài khoản cá nhân hoặc thẻ.
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Nếu thích nhận bằng tiền mặt, người
gửi có thể dùng chức năng “Chuyển
tiền nhận bằng di động”. Người thụ
hưởng chỉ cần đến bất kỳ ATM nào
của Sacombank để nhận tiền với các
thao tác đơn giản: bấm phím 9 trên
bàn phím ATM, nhập mã rút tiền, số
tiền do người chuyển tiền cung cấp
và mã xác thực do Sacombank gửi
đến điện thoại người nhận tiền sau
khi nhập đúng mã rút tiền. Dịch vụ
này thực sự hữu ích nhất là vào dịp
tết, khi đa phần các phòng giao dịch
ngân hàng đều đóng cửa mà người
nhận không có thẻ hoặc tài khoản
ngân hàng.
Còn nếu đi du lịch trong tết mà tiền
trong thẻ Visa bất ngờ hết, khách
có thể chuyển tiền từ tài khoản tại
Sacombank đến thẻ Visa của bất cứ
ngân hàng nào phát hành thông qua
ngân hàng điện tử của Sacombank.
Đây là một dịch vụ mới, giúp người
dùng chuyển tiền đến thẻ Visa một
cách nhanh nhất.
Bên cạnh đó ngân hàng điện tử cũng
giúp người dùng gửi tiết kiệm online,
thanh toán các hóa đơn tiêu dùng –
điện, nước, internet, truyền hình cáp;
chuyển tiền cho người thân, rút tiền
tại ATM không cần thẻ và tài khoản.

Và các giao dịch này không nghỉ tết.
Nghĩa là dù ở thời điểm nào trong
năm, khách hàng đều có thể thao tác
trên máy tính hay điện thoại, máy
ATM để giao dịch.
Công nghệ thanh toán cũng đã bước
sang một giai đoạn mới. Hiện tại, việc
thanh toán bằng thẻ đã quá thông dụng
và tiện lợi. Hiện thay vì cà thẻ bằng
máy POS, hiện Sacombank cũng có
cả M-POS (một thiết bị gắn vào điện
thoại di động và thẻ của khách hàng khi
thanh toán) với giá bán chỉ bằng 1/5,
giúp cho việc thanh toán bằng thẻ trở
nên phổ biến hơn.
Thẻ dần trở thành thứ yếu?
Thẻ ngân hàng đã từng là niềm tự hào
của những người dùng thẻ. Và trên
thực tế, thẻ đã giúp cho người tiêu
dùng thấy tiện lợi và an toàn hơn là
dùng tiền mặt. Chỉ cần nhìn vào chiếc
ví của một nhân viên văn phòng, có
thể thấy rất nhiều loại thẻ, trong đó
có không ít là thẻ ngân hàng. Nhưng
cách thức giao dịch sẽ có nhiều thay
đổi trong vài năm tới, theo ông Nguyễn
Minh Tâm.

Ông Tâm cho rằng hiện giờ đã có một
số dịch vụ thực hiện bằng Internet
Banking hay Mobile Banking. Nhưng
trong 3-4 năm tới diện mạo của ngân
hàng điện tử sẽ khác. Ngân hàng
số (digital banking - có thể gọi là kỷ
nguyên mới của ngân hàng) sẽ làm
thay đổi không chỉ trong lĩnh vực ngân
hàng mà toàn bộ hoạt động của con
người trong đời sống kinh tế xã hội. Khi
đó mọi thiết bị điện tử của cá nhân
như đồng hồ, smartphone, máy tính
bảng ... và cả thiết bị giải trí như TV,
đều có thể tương tác, giao dịch được
với ngân hàng. Khái niệm thanh toán
qua ngân hàng, nhất là giao dịch cá
nhân sẽ rất mờ nhạt; hình thức thẻ
nhựa không còn tồn tại, thay thế bằng
các mã hoá nhận diện thông qua các
thiết bị giao tiếp điện tử… Khách hàng
sẽ hiếm khi đến ngân hàng giao dịch.
Lúc này thực tế, ngân hàng đã ở trong
bàn tay mỗi người.
Và cùng với những hiệp định, hiệp ước
thương mại giữa các quốc gia được
thực thi thì hoạt động giao dịch (chủ
yếu thanh toán) sẽ diễn ra trên “một
thế giới phẳng” hoàn toàn, không có
rào cản, không cần thiết mở chi nhánh
ở nước ngoài.

Trên thực tế, hiện tại một số ngân hàng
đã bắt đầu dùng mạng xã hội như
Facebook để triển khai dịch vụ. Nghĩa
là thay vì vào web của ngân hàng để
chuyển tiền thì có thể dùng tài khoản
Facebook để chuyển tiền và xác nhận
bằng điện thoại di động.
Những biến đổi này dự báo về sự chuyển
động nhanh chóng của dịch vụ ngân
hàng trong thời đại công nghệ Internet
bùng nổ.
Nhưng một thách thức không nhỏ cho
hệ thống ngân hàng chính là bảo vệ
khách hàng an toàn trong giao dịch
trực tuyến. Vì cùng với sự phát triển
nhanh của công nghệ, tội phạm công
nghệ cũng đang ngày càng tinh vi hơn.
Đây cũng là mối quan tâm đầu tiên của
khách hàng khi tìm hiểu hay đang sử
dụng những loại hình giao dịch điện
tử và thẻ. Theo ông Tâm, Sacombank
cũng phải không ngừng nâng cấp
những công nghệ bảo mật tiên tiến
nhất trên thế giới như: xác thực giao
dịch đa yếu tố - bắt buộc phải có OTP
(mật mã dùng một lần) khi giao dịch;
3D secure (khi thanh trực tuyến trên
toàn thế giới, khách hàng sẽ nhận mã

xác thực qua điện thoại di động trước
khi thanh toán nếu trang trực tuyến có
tham gia 3D secure); Tokenization (mã
hóa thẻ khách hàng giống như thành
“tên” khác nhau cho mỗi lần giao dịch,
giúp bảo mật thông tin thẻ, không cho
phép bên thứ 3 lưu thông tin thẻ của
khách hàng).
Như vậy chúng ta đang ngày càng tiến
gần hơn đến việc giao dịch ngân hàng
bằng click và tín hiệu. Cho dù các lỗ
hổng an ninh sẽ luôn có, nhưng chúng
ta không thể phủ nhận những tiện ích
mà nó mang lại. Như chia sẻ của ông
Tâm thì với việc áp dụng các công nghệ
bảo mật tiên tiến của các ngân hàng,
chúng ta nên chủ động đón luồng gió
công nghệ, và an tâm “thưởng thức” nó
song hành với việc giữ gìn thông tin tài
khoản của mình để không kẻ cắp trên
mạng nào có thể lấy được.
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CƠ HỘI
KINH DOANH

NẮM BẮT
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Ô. Trần Văn Ngừng – Giám đốc CN Gò Vấp

$

Thế Như

C

ơ hội, dịp may là những thứ hiếm có, nó hoàn toàn mang
tính khách quan và không hình thành từ ý muốn của con
người. Như câu chuyện “ôm cây đợi thỏ” mà người lớn
tuổi thường kể để khuyên nhủ lớp con cháu nên chăm chỉ học
tập và làm việc thay vì chỉ biết ngồi đợi thời cơ đến... Chuyện
kể rằng, thời Xuân Thu chiến quốc, có một anh nông dân đang
cày cuốc ngoài ruộng thì đột nhiên thấy một con thỏ rừng chạy
ngang qua, nó đâm thẳng đầu vào gốc cổ thụ, gãy cổ mà chết.
Lúc đó, chỉ mỗi anh nông dân trông thấy, vậy nên bỗng dưng
không tốn công sức gì mà anh được ngay một con thỏ rừng
to béo. Từ ngày đó, anh không màng động đến nông cụ mà
cứ ngày ngày ra đứng gần gốc cây, chờ có thỏ béo đem về...
Nhưng anh đợi mãi, đợi mãi, chẳng một con thỏ nào lại đâm
đầu vào gốc cây ấy nữa.
Vậy đó, trong một sự vụ, cơ hội thường chỉ đến một lần hoặc
có người còn khẳng định rằng: dịp may không bao giờ gõ cửa
lần thứ hai. Chính vì cơ hội, dịp may quý giá như vậy nên khi

CHI NHÁNH
GÒ VẤP

nó đến thì người nhận phải biết nắm bắt, tận dụng, biến nó
thành lợi ích; hoặc một số người ý thức được nó rất hiếm đến
nên không đặt mình trong tâm lý chờ thời mà chỉ ngày ngày
cần mẫn gầy dựng tương lai, sự nghiệp và cuộc đời mình… Tuy
nhiên, phải nói thêm, một điều quan trọng là, bản thân con
người phải tạo dựng được không gian, nền tảng; xây dựng được
biện pháp, cách thức để khẩu vị, dự đoán được thời cơ sắp đến
chứ không thể chờ đợi một cách vô minh như anh nông dân
trong câu chuyện trên.
Riêng với môi trường kinh doanh, khi mà những khó khăn,
thách thức luôn rình rập thì cơ hội có thật sự là chìa khóa cho
những ai muốn thành công? Qua chia sẻ của Lãnh đạo Chi
nhánh Gò Vấp và Phòng giao dịch Tiềm năng Đà Lạt – hai Đơn
vị được đánh giá là hoạt động hiệu quả nhất toàn hàng về mọi
mặt trong năm 2015, chúng ta sẽ có nhiều cách nhìn hơn về
cơ hội trong kinh doanh.

KHÔNG CHỜ ĐỢI VÀO VẬN MAY

Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe câu nói “thiên thời – địa
lợi – nhân hòa”. Lẽ dĩ nhiên ngoài việc chuẩn bị một kế hoạch,
một chương trình hành động cụ thể thì vận may cũng là một
trong những yếu tố khá quan trọng góp phần vào sự thành
công của một thương vụ. Tuy nhiên nói về cơ may, nếu nó
đến thì chúng tôi tận dụng nhưng chúng tôi không chờ đợi.
Chiến lược kinh doanh của chúng tôi không phải là những
chiến lược chờ thời mà là những chiến lược được xây dựng
dài hạn 5 năm, 10 năm và hơn thế nữa. Trong năm 2015, với
định hướng khung tự đặt ra là phải thực hiện các chỉ tiêu kinh
doanh trong 10 tháng, điều này được xem như một thách thức
không nhỏ để chúng tôi cố gắng bằng việc bám sát, hỗ trợ,
theo dõi, đôn đốc và tổ chức thường xuyên các chương trình
thi đua nội bộ nhằm tạo động lực khích thích nhiệt huyết của
đội ngũ CBNV. Bên cạnh đó, chúng tôi còn không ngừng chú
trọng việc chăm sóc và giữ chân khách hàng hiện hữu trên cơ
sở cam kết mang đến cho khách hàng sự trải nghiệm tốt nhất
khi đến giao dịch tại Sacombank – CN Gò Vấp. Thật sự trong
365 ngày vừa qua, 300 thành viên trong gia đình chúng tôi đã
nỗ lực và nỗ lực rất nhiều chứ không thể trông đợi vào dịp may,
nhất là hiếm khi nó mới đến như vậy.

B. Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc CN
Gò Vấp
Với CN chúng tôi, tuy không phải lúc nào thời cơ cũng xuất
hiện, nhưng để đạt được thành tích như năm vừa qua thì
chúng tôi khẳng định là mình đã có những may mắn hết sức
khác biệt. May mắn đầu tiên phải kể đến là chúng tôi có một
quá trình hình thành và phát triển khá lâu đời. Trụ sở chính và
9 PGD vệ tinh đều trú đóng tại khu dân cư sầm uất trên địa
bàn quận Gò Vấp với số lượng khách hàng nhỏ lẻ trung thành,
gắn bó. May mắn tiếp theo là chúng tôi có một đội ngũ Cán
bộ quản lý dày dặn kinh nghiệm. Mọi người thường nói đùa
“CN Gò Vấp là lò luyện nhân tài”, đúng là rất nhiều vị Lãnh
đạo Ngân hàng đã có xuất phát điểm từ Sacombank – CN Gò
Vấp. Nói một cách khác, may mắn của chúng tôi là được kế
thừa một cơ sở vật chất, một nền tảng điều hành, quản trị
hết sức chuyên nghiệp. May mắn thứ ba là chúng tôi có một
đội ngũ CBNV tuy không đồng đều về độ tuổi nhưng tinh thần
phấn đấu và nhiệt huyết trong công việc là như nhau. Trong
suốt những năm vừa qua, chúng tôi đã không ngừng tận dụng
những may mắn, lợi thế đó để đưa CN Gò Vấp ngày một đi
lên, ngày một lớn mạnh và từng bước khẳng định vị thế của
Sacombank trên địa bàn.
Trong năm 2016, chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát chiến lược 5
năm của Ngân hàng, Khu vực để thực hiện các mục tiêu trong
kinh doanh. Với định hướng thông qua Đơn vị đầu mối đã và
đang được CN triển khai với các đối tác như: ngành Giáo dục
(đơn vị Hành chánh sự nghiệp) với hơn 120 đơn vị liên kết;
Ban quản lý các chợ với hơn 50 chợ; Chi cục thuế Quận; Kho
bạc; các đầu mối cung ứng hàng tiêu dùng; những nhãn hàng
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thiết yếu; mối quan hệ với Ủy ban Quận, Phường… dự kiến sẽ
mang về thêm gần 20.000 khách hàng cho CN. Bên cạnh đó,
chất lượng dịch vụ luôn là vấn đề chúng tôi đặt lên hàng đầu.
Mục tiêu của chúng tôi là “biến mỗi CBNV CN trở thành đại sứ
thương hiệu cho Sacombank”.
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DỊCH
PHÒNG GIAO
À LẠT
TIỀM NĂNG Đ

TẬN DỤNG CƠ HỘI GIÚP VƯỢT MỐC CÁC CHỈ TIÊU

Yến Linh

C

ùng với sự sôi động của thị trường
ô tô thế giới, thị trường ô tô Việt
Nam cũng bùng nổ trong năm
2015 khi nhu cầu mua ô tô của người
Việt chưa bao giờ cao như vậy. Hiệp
hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam
(VAMA) mới đây cho biết, trong tháng
11/2015, doanh số bán hàng của toàn
thị trường đạt 29.706 xe, tăng 33% so
với tháng 10 và tăng 86% so với cùng
kỳ năm 2014. Kết thúc năm 2015,
tổng số toàn thị trường sẽ đạt hoặc vượt
mức kỷ lục 220.000 xe bán ra, đánh
dấu mốc quan trọng cho thị trường ô tô
Việt Nam.

B. Nguyễn Thị Liễu – Trưởng PGD TN Đà Lạt

Ô. Đặng Văn Trung – Phó PGD TN Đà Lạt

Có một câu nói thế này “Ba điều trong cuộc đời mỗi người, nếu
đi qua sẽ không lấy lại được, đó là thời gian, lời nói và cơ hội”.
Vì vậy, nắm bắt được cơ hội là một việc hết sức quan trọng,
nó quyết định sự thành công của một sự việc, một doanh
nghiệp hay có khi là cả một đời người. Năm 2015 vừa qua,
thành công của PGD TN Đà Lạt chúng tôi đã đến từ sự chuyển
mình đúng lúc trong cách thức điều hành và hoạt động, những
chuyển mình này đã tạo ra nhiều cơ hội cho các anh chị em
CBNV nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực bán
hàng... Quan trọng hơn hết, yếu tố tạo nên sự thành công cho
đơn vị chúng tôi chính là khi cơ hội đến, các anh chị em CBNV
đều nhận biết, nắm bắt và tận dụng chúng một cách đúng đắn,
hiệu quả, góp phần tạo nên sự phát triển đồng đều về mọi mặt
cho đơn vị. Nếu năm 2014, PGD TN Đà Lạt chỉ đạt lợi nhuận
hơn 10 tỷ thì năm 2015 vừa qua, chúng tôi đã đạt gần 146%
kế hoạch lợi nhuận, vượt mốc tất cả các chỉ tiêu.

Chúng tôi quan niệm, khi cơ hội đến thì phải nắm bắt và phản
ứng thật nhanh với những thay đổi để thích nghi trong điều
kiện mới. Dĩ nhiên, trên thực tế, với mỗi cơ hội tương tác với
khách hàng hoặc các thỏa thuận, hợp đồng lớn thì vẫn tiềm
ẩn một số rủi ro hoặc khó khăn nhất định nhưng vì dịp may
thường chỉ gõ cửa một lần nên chúng tôi đã phải luôn trau dồi
kiến thức, kỹ năng để khi có cơ hội thì có thể tận dụng được
ngay chứ không để lúng túng trong xử lý, triển khai.
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Đón chào năm 2016 với một tâm thế lạc quan, chúng tôi hy
vọng nhiều cơ may mới sẽ đến với đơn vị mình. Và nếu cơ may
thật sự đến, chúng tôi sẽ tận dụng để tiếp tục xây dựng một
hình ảnh Sacombank chuyên nghiệp, tận tâm trong phục vụ,
chu đáo trong chăm sóc khách hàng...

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia,
đây là thời điểm tốt nhất để mua xe ô
tô khi kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu
phục hồi, thu nhập người dân quay lại
mức ổn định. Bên cạnh đó, nếu mua
ô tô vào thời gian này người tiêu dùng
còn có thể giảm thiểu một phần chi phí
về thuế tiêu thụ đặc biệt trước khi hiệp
định TPP chính thức có hiệu lực. Bởi
trong tương lai, thuế nhập khẩu ô tô có
thể giảm, nhưng thuế tiêu thụ và thuế
trước bạ sẽ không thay đổi, thậm chí
còn tăng.
Mặt khác, với sự phát triển của việc ứng
dụng phần mềm trong kết nối vận tải
(Grab taxi, Uber) cũng góp phần khiến
cho thị trường ô tô trở nên sôi động
hơn khi giờ đây người dân ngoài việc

sử dụng xe là phương tiện di chuyển cá
nhân còn có thể kinh doanh, tăng thu
nhập với chính chiếc xe đó. Đây cũng
là lí do khiến một số hãng xe có lượng
bán ra tăng đột biến trong thời gian qua,
đặc biệt là dòng xe giá rẻ. Có thể thấy,
Thaco Trường Hải có lượng xe tiêu thụ
cao nhất và tiếp tục là hãng xe dẫn đầu
thị trường, giữ vị trí số 1 về doanh số
bán hàng. Bám sát vị trí thứ 2 là Toyota
Việt Nam và Ford Việt Nam đứng ở vị
trí thứ 3.
Nắm bắt nhu cầu mua và sử dụng xe hơi
ngày càng cao của thị trường, Sacombank
đang triển khai các gói cho vay mua ô tô
với lãi suất hấp dẫn, tỷ lệ cho vay cao và
thủ tục đơn giản dành cho cả khách hàng
cá nhân và doanh nghiệp.
Đối với khách hàng cá nhân, Sacombank
có gói vay ưu đãi đặc biệt Phúc An Gia, bắt
đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 với
mong muốn đem đến hạnh phúc cho mọi
gia đình trong dịp đầu xuân Bính Thân:
• Tổng nguồn vốn cho vay ưu đãi lên
đến 7.000 tỷ đồng
• Mục đích sử dụng cho các khoản
vay mua nhà, tiêu dùng và đặc biệt
là vay mua xe ô tô
• Lãi suất vay đặc biệt chỉ từ 7,49%/năm
• Liên kết với với gần 130 đối tác là
các đại lý ô tô lớn trên toàn quốc

• Cơ chế tài trợ luôn thuế VAT và thuế
trước bạ khi mua xe ô tô giúp khách
hàng không còn lo lắng về tài chính
khi phải dành một phần vốn tự có
để nộp thuế.
Đối với khách hàng doanh nghiệp, khi
vay mua ô tô tại Sacombank cũng sẽ
nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt như:
• Thời hạn vay kéo dài tối đa tới 84 tháng
• Tỷ lệ cho vay lên đến 80% giá trị xe
• Phương thức trả nợ linh hoạt theo
dư nợ giảm dần nhằm giảm bớt áp
lực tài chính hàng tháng
• Lãi suất ưu đãi 7 - 8,99%/năm và
cố định trong 12 tháng đầu tiên
• Tài sản đảm bảo là chính chiếc xe
định mua hoặc bất động sản.
Những tháng cuối năm, các hãng xe
luôn có lượng tiêu thụ ô tô đột phá do
chính sách giá được nới lỏng nhằm kích
cầu, hoàn thành chỉ tiêu năm. Song
song đó, đây là thời điểm mọi người
đã tích góp được một số tiền lớn trong
tay, từ đó nhu cầu mua xe ô tô đi chơi
Tết tăng khá cao. Với những gói vay ưu
đãi từ các ngân hàng, giới kinh doanh
xe trong nước đang kỳ vọng, lượng xe
bán ra sẽ còn tốt hơn nữa, đánh dấu
một năm thành công tiếp theo cho thị
trường ô tô tại Việt Nam.
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KV NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN

Tâm thế vững vàng chào đón kế hoạch
Nguyễn Thị Liễu - PGD TN Đà Lạt

2016

K

húc ruột Miền Trung - Phú Yên đón chúng tôi trong một buổi chiều tà, nắng cuối đông không
còn gay gắt như vốn có mà nhẹ nhàng len lỏi sau những rặng tre. Dọc quốc lộ 1A là những
cánh đồng lúa xanh mơn mởn, đem lại cảm giác thư thái đến lạ lùng. Đây là lần thứ hai, chúng
tôi - những người con của khu vực Nam Trung bộ & Tây Nguyên (NTB&TN) có dịp quay lại nơi này để
chuẩn bị cho chuỗi sự kiện của KV. Ngồi trên chuyến xe hơn 7 tiếng từ Đà lạt đi Phú Yên, chúng tôi
hào hứng kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống, những vấn đề trong công
việc, tiếng nói, tiếng cười như hòa lẫn vào không gian...

Đón chào ngày mới, chúng tôi khoác lên
mình những bộ trang phục của từng chi
nhánh với đủ màu sắc, tư thế sẵn sàng
cho việc chinh phục những trò chơi,
những thử thách. Sự đối kháng, trí thông
minh, sự năng động và tinh thần đoàn
kết là những gì mà chúng tôi phải thể
hiện. Cả một vùng Đồi Thơm hình như
chỉ dành cho chúng tôi - những người trẻ,
nhiệt huyết và đầy sức sống. Sinh hoạt
câu lạc bộ PGD được tổ chức vào thời
điểm cuối năm đã mang lại cho chúng
tôi những phút thư giãn thực sự sau một
năm dài cống hiến, song không được
quên nhiệm vụ trước mắt và những khó
khăn phía trước. Chúng tôi đã được học
cách sử dụng “cái đầu và trái tim” như
thế nào để có được kết quả tốt nhất và
quan trọng hơn là giúp chúng tôi vượt qua
chính bản thân mình. Những con dốc dài
trong khu du lịch giờ đây không còn quá
cao bởi chúng tôi đã có những người đồng
đội luôn sát cánh, mỗi bước chân chợt
nhẹ tênh bởi mệt nhọc đã được chia đều
và hạnh phúc kia như được nhân đôi khi
đội mình chiến thắng. Mồ hôi nhễ nhại
nhưng cảm giác thật hưng phấn. Mỗi
chặng đường vượt qua lại cho chúng tôi
một bài học về sự trải nghiệm thật đáng
quý. Tôi nhớ mãi trò chơi tâng bóng đồng
đội và vượt qua rào chắn, nó cho tôi hiểu
hơn về tinh thần đồng đội, sự hy sinh và
chia sẻ, hiểu sự bình tĩnh trong việc giải
quyết một vấn đề, sự chuyển hóa và linh
hoạt để vượt qua khó khăn... Song lớn
hơn là niềm tin trong mỗi người và chiến
thắng chính bản thân mình trong những
hoàn cảnh đặc biệt.
Tiếng cười nói vẫn rộn ràng, những khuôn
mặt ửng hồng không những vì nắng mà
còn vì niềm vui và sự hân hoan. Những
câu chuyện hài hước được kể lại cho
nhau, ai cũng cố dành cho mình những

Khu du lịch Đồi Thơm là nơi mà chúng
tôi dừng chân trong chuyến đi này,
khung cảnh thật yên bình, đâu đó tiếng
chim hót líu lo trên những hàng cây
cao vút, chút ánh nắng vàng vọt cuối
ngày như muốn níu kéo lại thời gian...
Chúng tôi dạo bước trong khu du lịch
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để tận hưởng một buổi chiều thư thái.
Đêm xuống, cái tĩnh lặng càng giống
với Đà Lạt hơn: không xô bồ, không
tất bật, tất cả như quyện mình lại với
nhau trong vòng của tạo hóa. Hơn một
trăm con người tiên phong của từng
Chi nhánh, Phòng giao dịch và thêm

khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Sau đó
chúng tôi lại bước vào cuộc hội thảo về
đặc thù vùng miền với sự dẫn dắt của
các Giám đốc CN đã cho chúng tôi những
giây phút thoải mái và những trải nghiệm
hết sức quý báu, qua đó chúng tôi đã
thấy được những vấn đề tồn tại trong các
sản phẩm dịch vụ của ngân hàng cũng
như trong công tác quản trị điều hành để
tự rút cho mình những bài học thực tế
đầy ý nghĩa.
Sau buổi Sinh hoạt câu lạc bộ PGD
chúng tôi lại gặp nhau tại buổi Đàm
phán kế hoạch. Chúng tôi nâng niu
những ngôi sao màu vàng dành cho
người chiến thắng trong các trò chơi buổi
sáng để sử dụng sao cho hiệu quả trong
chương trình buổi chiều. Thử thách đặt
ra cho chúng tôi là sử dụng ngôi sao may
mắn như thế nào, tận dụng cơ hội gì để
đàm phán và đặc biệt là làm gì để thuyết
phục được Ban giám đốc Chi nhánh và

Lãnh đạo KV thông qua bản lĩnh của
những người “Giám đốc địa phương”.
Lần lượt gần 50 con người đã dũng cảm
đứng lên chia sẻ, sử dụng tất cả những
gì đang có để đàm phán. Đó thật sự là
một buổi làm việc nghiêm túc và hiệu
quả. Những bản tóm tắt kế hoạch nhanh
chóng được thực hiện, thể hiện trách
nhiệm cá nhân và cam kết của các đơn
vị nhỏ với ngôi nhà chung Sacombank.
Trên đường về, chúng tôi mỗi người một
tâm trạng, có thể đó là những suy tư trăn
trở, có thể đó là những tính toán cho bước
đường tiếp theo trong năm 2016, nhưng
tôi tin chắc rằng, tất thảy chúng tôi đều
đồng lòng vì mục tiêu chung với một tâm
thế vững vàng nhất để bước vào năm mới.

một số thành viên mới của đại gia đình
Sacombank đã có mặt ở đây để chuẩn
bị cho một ngày mai với tâm trạng đầy
hào hứng đó là tham gia Sinh hoạt
Câu lạc bộ Phòng giao dịch & Đàm
phán kế hoạch!

Haâo khñ Sacombank

55

CHUYÏÍN ÀÖÅNG

ĐẨY LÙI

RỦI RO

Châu Thị Phương Thảo – CN Củ Chi

C
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Thu thập
thông tin

- Các tình huống giao dịch thực tế của
khách hàng, thái độ của khách hàng
trong lúc giao dịch…
Bậc thang tiếp theo là phân loại thông
tin. Đây là bước tiến hành sàng lọc các
thông tin thu thập được thành 3 dạng
cơ bản sau:
- Thông tin có phát sinh rủi ro có khả
năng gây hậu quả nghiêm trọng
(thông tin khẩn).
- Thông tin có phát sinh sai sót
nhưng có thể khắc phục chưa gây
thiệt hại (thông tin trung bình).

Phân loại thông tin

Từ đợt tái cấu trúc bộ máy hoạt động tại các Chi Nhánh Sacombank vào năm 2013, Phòng
Kiểm soát rủi ro (KSRR) đã được ra đời cho thấy định hướng phát triển kinh doanh hiệu
quả là phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng. P.KSRR của
Chi nhánh Củ Chi được thành lập từ đó và tôi may mắn trở thành một trong những thành
viên đầu tiên của Phòng với chức danh mới toanh – Chuyên viên KSRR.
ông việc mới, nhiệm vụ mới như mở ra
những cánh cửa với những trải nghiệm
thú vị. Trách nhiệm của CV.KSRR là
kiểm tra, giám sát quá trình tác nghiệp của
Bộ phận Xử lý giao dịch, đồng thời phải quan
sát và cảnh giác với các hoạt động có khả
năng gây rủi ro/thất thoát cho Ngân hàng.
Công việc này đòi hỏi những tố chất như: khả
năng quan sát, thu thập thông tin, phán đoán
nhanh tình huống, thận trọng trong quá trình
tác nghiệp… cộng thêm những kinh nghiệm
đã tích lũy trong quá trình đã công tác tại
Ngân hàng. Thời gian đầu, tỷ lệ hoàn thành
công việc của CV.KSRR đi kèm với những ánh
mắt và những ý kiến trái chiều từ các bộ phận
được kiểm tra. Phần đông trong số đó là mọi
người ủng hộ và tích cực hợp tác, chỉnh sửa
các ghi nhận, kiến nghị để hạn chế rủi ro/sai
sót cho Đơn vị mình. Bên cạnh đó cũng còn
những ánh mắt kiêng dè vì chưa hiểu đúng về
công việc của CV.KSRR, cho rằng đó là người
chuyên đi “vạch lá tìm sâu”. Nhưng bằng sự
quyết tâm, sau hơn 2 năm các anh chị em
P.KSRR đã phần nào ngăn ngừa được một số
rủi ro cho Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc.
Rồi từ lúc nào, mọi người cũng hiểu rõ hơn
về công việc của CV.KSRR với ánh nhìn thiện
cảm hơn. Bằng chứng là đến thời điểm hiện
nay, Chi Nhánh và các Phòng giao dịch trực
thuộc của chúng tôi không xảy ra các rủi ro
mang tính trọng yếu. Ngoài ra, các sai sót
trong tác nghiệp cũng được các Đơn vị chỉnh
sửa kịp thời góp phần tạo nên sự an toàn hoạt
động toàn Ngân hàng.

Thông qua Bản tin, tôi xin chia sẻ
tóm lược các bước kiểm soát rủi ro
thông qua 5 bậc thang trong tầng
tháp như sau:

Kiểm tra thông tin nghi vấn

Cảnh báo thông tin rủi

Theo dõi

Thu thập thông tin là tiêu chí đầu tiên
trong công tác kiểm tra. Bậc thang này
vô cùng quan trọng vì thông qua bậc
thang này mà CV.KSRR có thể nhận
diện được rủi ro. Các thông tin thu thập
chủ yếu dựa các nguồn chính sau:

Chúng ta hãy cùng đồng lòng hợp tác đẩy lùi rủi ro bạn nhé !

Rủi ro là một phạm trù khá rộng và có thể xảy ra tại mọi mặt hoạt động của Đơn
vị. Tại mỗi thời điểm, nó có thể trở thành nhiều dạng khác nhau. Nhưng nhìn
tổng thể, rủi ro có 2 dạng: dạng tiềm ẩn và dạng có thể nhìn thấy. Nhận diện
được hầu hết các rủi ro không phải là điều đơn giản và kiểm soát được rủi ro lại
càng khó hơn. Vậy vấn đề đặt ra là CV.KSRR phải làm gì để kiểm soát rủi ro tại
các Đơn vị? Dựa theo tháp nhu cầu của Maslow, chúng tôi tự tạo cho mình 5 tầng
tháp riêng phục vụ cho công việc kiểm tra. Đó là: Thu thập thông tin – Phân loại
thông tin – Kiểm tra thông tin nghi vấn – Cảnh báo thông tin rủi ro – Theo dõi.

- Dựa vào các chương trình hỗ trợ báo
cáo, truy xuất dữ liệu từ Bitol, T24,
Anchianpham… hay các chứng từ, tài
liệu, sổ sách kế toán liên quan đến
tác nghiệp hàng ngày. Bên cạnh đó,
cũng không quên những đợt kiểm tra
tồn quỹ đột xuất, ấn chỉ ấn phẩm…
tại các đơn vị vì đây là cơ sở thực tế
để nhận định, ngăn ngừa rủi ro.
- Ngoài ra, thông tin từ mạng xã hội,
báo, đài… cũng có thể cho CV.KSRR
phần nào nhận diện được các rủi ro
đang tồn tại ngoài xã hội và dự báo rủi
ro có thể ảnh hưởng đến ngân hàng.
- Nếu chúng ta tạo dựng được mối
quan hệ tốt thì các cuộc trò chuyện
với anh chị đồng nghiệp, bạn bè luôn
mang lại cho ta nhiều thông tin quý
báu.

- Thông tin chưa phát sinh rủi
ro (thông tin an toàn).

Kế đến kiểm tra chi tiết
từng thông tin và theo
trình tự ưu tiên khẩn
ro
→ trung bình → an
toàn dựa theo các
thông tin đã được
phân loại như
trên. Đây là
tiêu chí thứ 3
nhưng là tiêu
chí quyết định
việc kiểm soát rủi
ro hiệu quả hay không? Chính vì vậy, tại
giai đoạn này, CV.KSRR cần phải sáng
suốt, tập trung kiểm tra đối chiếu, sâu
sát hơn các nguồn thông tin. Đây cũng
là bước rà soát và quyết định xác nhận
từ thông tin nghi vấn thành thông tin
rủi ro.
Sau khi xác nhận rủi ro thì tiến hành
cảnh báo thông tin và có thể đề xuất
một số giải pháp đến các cấp và đơn vị
liên quan trong phạm vi cho phép của
mình. Đây là bậc thang cũng khá quan
trọng, vừa giúp các Đơn vị, các cấp có
thể nhìn nhận rủi ro và khắc phục kịp
thời các sai sót. Đồng thời có thể giúp
các Đơn vị cẩn trọng hơn trong các giao
dịch tác nghiệp, hoạt động để hạn chế
các sai sót, rủi ro tương tự xảy ra trong
tương lai. Cách thức áp dụng như sau:
- Các trường hợp phát sinh rủi ro có
khả năng gây hậu quả nghiêm trọng
(khẩn) thì CV.KSRR nên gửi thông tin
đến Ban lãnh đạo. Và tùy vào từng
trường hợp cụ thể mà có những giải
pháp xử lý phù hợp.

- Nếu các rủi ro phát sinh do chủ quan
trong tác nghiệp có khả năng khắc
phục (trung bình) thì CV.KSRR nên
gửi thông tin cảnh báo đến các Đơn vị
có liên quan để tiến hành chỉnh sửa,
khắc phục.
- Còn những thông tin hiện tại là an
toàn chưa rủi ro nhưng nếu chúng ta
chủ quan thì có khi trong tương lai
sẽ phát sinh rủi ro không ngờ và gây
hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, nếu
xác nhận được rủi ro trong những tình
huống này CV.KSRR cũng nên gửi
thông tin cảnh báo đến các Đơn vị để
lưu ý và cẩn trọng hơn.
Cuối tháng, CV.KSRR tiến hành lập báo
cáo tổng hợp về các nội dung đã kiểm
tra ghi nhận phát sinh trong tháng.
Qua quan sát và đánh giá những yếu
tố khách quan, chủ quan, tìm ra các
nguyên nhân dẫn đến sai sót và sẽ đề
xuất các kiến nghị chung vào cuối mỗi
báo cáo nhằm hạn chế, tránh phát sinh
sai sót lập lại trong tương lai.
Bậc thang cuối cùng của tầng tháp là
theo dõi. Đây là công tác xuyên suốt
và không thể lãng quên trong công việc
của một CV.KSRR. Để công tác kiểm
soát rủi ro an toàn và hiệu quả thì
không những phải tìm ra rủi ro mà còn
phải theo dõi sự phát triển của rủi ro.
Quan trọng là các rủi ro sau khi cảnh
báo các Đơn vị có kiểm soát được chưa
và tiến độ xử lý ra sao?
Kiểm soát rủi ro có thật sự hiệu quả hay
không, không phải duy nhất phụ thuộc
vào các bước của tầng tháp, nhiệm vụ
của P.KSRR hay của các cấp lãnh đạo
mà còn phụ thuộc vào chính bạn. Bạn
mới là chìa khóa chính để mở ra các
cánh cửa thành công và ngăn ngừa các
rủi ro. Dù làm việc ở bất kỳ vị trí nào,
cấp bậc nào, nếu chúng ta chậm cập
nhật thông tin (công văn, qui định, quy
trình…), không cẩn trọng trong các giao
dịch tác nghiệp, thiếu quan sát… và
hơn hết là không giữ được chính mình
trước những cám dỗ thì rủi ro vẫn sẽ
tồn tại và xảy ra. Vì vậy, chúng ta hãy
cùng đồng lòng hợp tác đẩy lùi rủi ro
bạn nhé!
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Hợp nhất Core Banking 2 Ngân hàng:

KHẨN TRƯƠNG VÀ CHÍNH XÁC

ĐOÀN KẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN
Võ Văn Tưởng
CN Bình Thuận

Nguyễn Mạnh Tiến – P. Vận hành Core

M

ỗi thương vụ sáp nhập ngân hàng luôn mang
nhiều sắc thái, cơ hội và thách thức. Ngày
01/10/2015, khi Southern Bank chính thức
sáp nhập vào Sacombank, hành trình hợp nhất hai
chương trình Core Banking cũng thực sự bước sang
một chương mới, gấp rút hơn và thú vị hơn sau quãng
thời gian dài chuẩn bị.
Việc hợp nhất hai chương trình Core Banking của
Southern Bank và Sacombank là một hành trình dài
với nhiều khó khăn và thách thức tựa như tựa sách
đầy câu đố với người đọc, buộc họ phải suy nghĩ và
vận dụng tất cả trí óc để giải những bí ẩn sau những
trang sách đó. Quá trình từ hai cá thể độc lập trở
thành một luôn là một quá trình đầy gian nan và khó
khăn bởi mỗi cá thể đều mang những cá tính riêng,
những đặc thù riêng và để hòa hợp những điều đó sẽ
tốn rất nhiều thời gian cũng như sức lực. Ở trường
hợp hai chương trình Core Banking của Southern
Bank và Sacombank cũng như vậy. Mỗi chương trình
đều có những đặc tính riêng và để hợp nhất hai Core
Banking thì toàn bộ tập thể của nhóm dự án chuyển
đổi đều phải làm việc hết công suất mới có thể nhanh
chóng giúp các đơn vị sáp nhập sớm sử dụng chương
trình T24 nhằm đồng bộ và chuẩn hóa thao tác, đảm
bảo cung cấp đầy đủ chất lượng dịch vụ mà Ngân
hàng đã cam kết với khách hàng.
Dù đã có kinh nghiệm trong những dự án chuyển
đổi trước đây như khi chuyển đổi từ Smartbank sang
T24 hay T24 phiên bản R05 lên phiên bản R08 rồi
R11 nhưng khi trải nghiệm chương trình Core Banking của Southern Bank là TCBS thì nhóm dự án cũng
gặp không ít khó khăn. Những sự khác biệt về mặt

nghiệp vụ cũng như tính năng của
hai chương trình gây ra những khó khăn
nhất định trong quá trình hoạch định chiến lược
chuyển đổi. Đôi khi nhóm dự án phải đánh vật với từng
con chữ trong những tài liệu kỹ thuật của TCBS hay phải bàn
luận những phương án chuyển đổi một cách hiệu quả nhất nhằm
đảm bảo phương châm nhanh và chính xác trong dự án chuyển đổi lần
này. Những cuộc họp bất thường cũng căng thẳng không kém như những
điểm nóng đang diễn ra trên khắp thế giới bởi đây được xác định là một
dự án quan trọng bậc nhất trong thời gian này. Tuy nhiên với những kinh
nghiệm dày dạn qua nhiều năm thì những khó khăn đều được nhóm dự
án giải quyết một cách hợp lý nhất.
Ngoài những khó khăn gặp phải trong quá trình chuyển đổi, việc bắt tay
vào dự án này cũng khơi gợi lại ngọn lửa nhiệt huyết cũng như đam mê
tìm tòi những điều mới lạ. Những sự khác biệt giữa TCBS và T24 như
những điều mới lạ đang chờ người chinh phục và luôn mang thách thức
những khát khao chinh phục. Dù vấp phải những chướng ngại vật trên
hành trình hợp nhất nhưng nhìn những đôi mắt tràn đầy ngọn lửa “chiến
đấu” dường như cũng tiếp thêm niềm hứng khởi chạy cuồn cuộn trong
những thành viên dự án.
Chặng đường chuyển đổi vẫn đang được chinh phục từng ngày bởi những
con người tràn đầy năng lượng và trước mắt vẫn biết có những điều bất
ngờ khó đoán nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm sau nhiều năm, đích
đến đã thấy được trước mắt và những bước chân thành công sẽ nhanh
chóng chạm đến. Với mục tiêu rõ ràng cùng những con người phù hợp
và hành trang đầy đủ, việc sáp nhập hai chương trình Core Banking chắc
chắn sẽ đạt được những thành công và tiếp tục giúp Sacombank củng
cố và phát triển thành một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

V

ậy là đã hơn 3 tháng kể từ ngày chính thức sáp nhập Southern Bank vào Sacombank,
mở ra một chặng đường mới đầy thách thức nhưng rất vững chắc khi kể từ giờ phút
này Sacombank đã tự tin đứng vào Top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.

Tôi biết rằng đâu đó sẽ có những hoang
mang không biết mình có sớm bắt nhịp
với đồng nghiệp mới không, rồi chế
độ đãi ngộ, lộ trình thăng tiến… liệu
rằng có được đảm bảo không. Tôi bỗng
nhớ đến câu nói của Mattie Stepanek:
“Đoàn kết là sức mạnh. Khi có tinh thần
đồng đội, sự hợp tác thì có thể đạt được
những điều tuyệt vời.”
Trong hành trang từ những ngày thơ
ấu chắc hẳn trong chúng ta ai cũng
đã từng được học bài học vỡ lòng về
sức mạnh của tình đoàn kết thông qua
câu chuyện dân gian “Bó đũa” mà ở đó
chúng ta sẽ dễ dàng bẻ gãy từng chiếc
đũa, tuy nhiên với nhiều chiếc đũa tập
hợp lại với nhau thì khó ai có thể bẻ
được. Câu chuyện là một bài học giản
dị nhưng sâu sắc về sức mạnh của sự
đoàn kết.
Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan
từng nói “Người tài giỏi sẽ chiến thắng
một trận đấu, nhưng tinh thần đồng đội
và trí óc sẽ giành chức vô địch.” Và tôi
chợt nhớ đến 2 đội bóng đáng xem nhất
của Tây Ban Nha là Real Madrid và
Barcelona trong mùa giải vừa rồi. Trước
một Real Madrid khởi đầu mùa bóng
trong hừng hực khí thế khi vừa đoạt
chức vô địch Champion League và một
đội hình với rất nhiều hảo thủ thượng
thặng như Ronaldo, Gareth Bale, James
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và trên băng ghế chỉ đạo là một Ancelotti lừng lẫy… thì Barcelona đã âm
thầm chiêu mộ các ngôi sao lẻ loi từ các
Câu lạc bộ khác nhưng cùng có điểm
chung là sự khát khao chiến thắng, đó
là một HLV Luis Enrique còn mới lạ,
một Neymar chưa thật sự hòa nhập,
một Luis Suarez bị treo giò nhiều trận
và một Messi vừa bị Ronaldo vượt mặt
trong cuộc đua giành quả bóng vàng.
Thế nhưng khi mùa giải kết thúc, trong
khi Barcelona giành được cả 3 danh
hiệu lớn nhất trong mùa gồm chức vô
địch Champion League, vô địch giải Tây
Ban Nha và đoạt cúp Nhà Vua thì Real
Madrid ra về tay trắng.
Tôi nhận thấy rằng các yếu tố quyết
định sự thành công của Barcelona đó
là sự kiên định của Ban quản trị CLB,
khả năng tập hợp sức mạnh tập thể của
HLV Luis Enrique và hơn hết đó là sự
tận tâm trong từng cầu thủ Barcelona,
sự phối hợp ăn ý không thể tuyệt vời
hơn của bộ ba Messi-Neymar-Suarez
cũng như nhiều cầu thủ khác, sự hỗ
trợ, nhường nhịn và đồng lòng trong
mỗi cầu thủ vì mục tiêu chung của đội
bóng. Còn ngược lại, Real Madrid đã có
một mùa giải thất bại, những bất ổn nội
bộ do sự không đồng thuận giữa nhóm
cầu thủ khác quốc tịch, sự ích kỷ của
Ronaldo, của Gareth Bale trong từng

pha bóng, sự cạnh tranh không lành
mạnh khi muốn nâng tầm ảnh hưởng
của các cầu thủ đã dẫn tới sự mất đoàn
kết nghiêm trọng và cầu thủ ít hợp tác
cùng nhau để đạt mục tiêu chung của
đội bóng.
Từ câu chuyện thành công của
Barcelona, tôi liên tưởng về sự hợp
nhất cùng phát triển giữa Sacombank
và Southern Bank. Với lịch sử phát
triển lâu đời của cả 2 ngân hàng, triết
lý quản trị, đội ngũ nhân lực hùng hậu
và đầy chất lượng. Song song đó là sự
thấm nhuần chiều sâu văn hóa doanh
nghiệp của CBNV 2 ngân hàng thì sự
hợp nhất này sẽ là phép nhân của tinh
thần đoàn kết. Sự phối hợp ăn ý của
từng từng phòng ban, từng bộ phận, sự
gắn kết của tất cả CBNV thì chắc chắn
rằng sau hợp nhất Sacombank sẽ vươn
tầm mạnh mẽ để vươn ra tầm khu vực.
Henry Ford từng nói: “Đến với nhau là
một sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự
tiến triển. Làm việc cùng nhau là sự
thành công.” Tôi tin rằng mùa xuân hợp
nhất thành công của Sacombank và
Southern Bank đã đến, lúc tất cả CBNV
đoàn kết, tập hợp thành sức mạnh tập
thể, đưa Sacombank phát triển ngày
càng bền vững.
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Câu chuyện của tôi
Câu chuyện của tôi có lẽ không được
như câu chuyện của viên sỏi nhỏ kia, vì
những khó khăn mà tôi đã qua chưa đến
mức “nung nấu”, chưa đến mức bão táp,
nhưng tôi hy vọng cuộc đời mình cũng
làm một viên sỏi nhỏ, trải qua thăng trầm,
mài giũa, va chạm để thấy cuộc sống này
ý nghĩa hơn.
Bước chân ra khỏi cánh cổng trường Đại
học với bao hoài bão, mộng mơ, tôi may
mắn được làm việc ở đúng những môi
trường mơ ước. Cũng biết bao thử thách,
bao khó khăn, rồi cơ duyên thế nào tôi
gặp Sacombank và cứ theo dòng chảy đó
mãi đến giờ. Nói vậy không phải thời gian
tôi làm tại Sacombank đã lâu, chỉ là với
tôi, tại giây phút tôi ngồi đây, viết những
dòng này và ngẫm lại để rồi thấy rằng mỗi
ngày trôi qua lại là một ngày khác, mỗi
ngày trôi qua đều có những kỷ niệm, có
vui có buồn. Và đúng như ai đó nói, kỉ
niệm đáng nhớ không phải vì nó vui hay
buồn, mà vì nó không bao giờ xảy ra một
lần nữa.
Giữa năm, đang đi học nghiệp vụ thì tôi
bị tai nạn, nghỉ ở nhà suốt một tháng, đến
lúc đi làm thì vô cùng vất vả vì đó là những
ngày đầu tôi học việc tại Sacombank.
Nhưng lúc nào tôi cũng được các anh chị
cảm thông, ưu ái, có khi phải dùng từ “ưu
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Câu chuyện viên sỏi
ãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng
đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt
trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão
và nước lũ cuốn tôi vào sông suối. Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương
đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương
của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.
Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống
của chúng ta không ai là bằng phẳng, không có ai chỉ nhận được niềm vui
và hạnh phúc. Nhưng chỉ khi vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua
được những nỗi đau bạn mới có thể tự làm hoàn thiện chân dung mình.
“Ngọc bất trát bất thành khí”, nếu cuộc sống của bạn quá phẳng lặng và
bình yên, thật khó cho bạn để biết giá trị của đấu tranh và niềm hạnh phúc
tự hào của bản thân khi vượt qua những chặng đường gian khổ.

H

tiên” mới đúng, có gì đều chỉ bảo tận tình.
Với tôi lúc đó mà nói, tình cảm của các
anh chị dành cho tôi khiến tôi thấy vô
cùng ấm áp. Qua từng ngày làm việc, từng
bữa cơm trưa vui vẻ mỗi giờ nghỉ trưa thì
tình cảm giữa chúng tôi ngày càng trở nên
thân thiết, gắn bó. Có những khi làm sai,
hay lơ đãng gây ra thiếu sót, không ít lần
khiến các sếp phải đau đầu, không tránh
khỏi bị trách mắng nhưng lần nào cũng
vậy, chưa bao giờ các anh nặng lời với tôi,
lần nào cũng nhẹ nhàng mà lại khiến tôi
nhớ lâu, nhớ dai để lần sau “chừa”. Cũng
có những lúc phải buồn, buồn vì công
việc, buồn vì khách hàng, buồn nhiều
hơn là vì bản thân mình nhưng lại tự nhủ
cuộc sống mà, lúc này lúc khác, thế mới
là cung bậc của cuộc sống giống như
bản nhạc có nốt trắng nốt đen, nốt thăng
nốt trầm. Qua những lúc buồn là những
lúc vui, cũng
như tất cả
những

bạn làm việc tại Sacombank, niềm vui
lớn nhất của tôi không phải được nhận
giải thưởng thi đua, niềm vui của tôi chính
xác là cảm giác khi những đóng góp của
mình được ghi nhận, niềm vui của tôi là
khi thấy được niềm vui của khách hàng
mình phục vụ.

Sacombank là duyên may hay lựa
chọn?
Trong một lần đi leo núi, khi thấy tôi thở
không ra hơi xua xua tay định không đi
nữa, anh đồng nghiệp của tôi đã nói:
“Hạnh phúc không phải đích đến mà
là một cuộc hành trình, em cứ đi đi rồi
đến nơi em mới thấy nó tuyệt như thế
nào”. Sống là một cuộc hành trình chống
chọi với thác lũ. Nếu làm sai qui luật
đó bạn sẽ bị dòng xoáy nuốt trôi. Và với
tôi, Sacombank không phải cái nôi đầu
tiên nuôi dưỡng và mài giũa tôi, nhưng
cho đến giờ, Sacombank không phải dòng
suối nhỏ nhẹ nhàng đưa đẩy tôi đi đâu,
trong cảm nhận của mình thì Sacombank
là một dòng nước lớn, cứ cuốn đi, cứ bắt
mình phải tự hoàn thiện mình, tự tròn trịa
để lăn đi dễ dàng hơn, tự tin hơn. Giờ ai
đó mà hỏi tôi, Sacombank là duyên may
hay lựa chọn tôi cũng có thể trả lời không
cần đắn đo rằng với tôi Sacombank chính
là duyên may trong lựa chọn.
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Con chờ một 				

trừ tiền
Nguyệt Khanh - PGD Tân ThànH

T

hưa ba mẹ, con còn nhớ ngày đầu tiên con lãnh tháng lương
đầu tiên, con đã hứa với ba mẹ là con sẽ phụ tiền điện, tiền
nước ở nhà để ba mẹ đỡ lo. Nhưng chỉ được vài tháng đầu
đều đặn, dần dần công việc bận rộn, thêm vào đó con đi làm cả
ngày, không thể để ý đến những điều nhỏ nhặt. Ba mẹ cũng nhận
ra con không nhớ và ba mẹ cũng lặng lẽ đóng thay phần của con.
Con gái lớn, đã đi làm, vậy mà chỉ phụ cho ba mẹ có vài tháng.
Con thật vô tâm phải không ạ? Hôm nay con đã là vợ, là mẹ, việc
nhà chồng con phải lo chu toàn. Con nhớ những ngày vô tư ở với
ba mẹ lắm.

Lần trước khi con đăng ký ủy thác thanh toán cho nhà mình. Con đã
đăng ký đóng tiền điện nước cho ba mẹ luôn. Con gọi về dặn ba mẹ nói
với mấy chú thu tiền điện nước là con đã đóng tiền qua ngân hàng cho
ba mẹ rồi. Con vẫn nghĩ điều con làm là trách nhiệm với ba mẹ, không
có gì to tát. Hàng tháng con nhận được tin nhắn rút tiền đóng tiền điện
nước của nhà ba mẹ, con vô tâm lướt qua nó.
Mãi cho đến mấy ngày trước, con nhận được một cuộc gọi của nhỏ Vân
trong xóm. Một người bạn thân thiết thuở ấu thơ nhưng lại bị chính
những bận rộn cuộc sống riêng của mỗi người làm lãng quên mất nhau.
Ngoài việc hỏi thăm về tình hình cuộc sống hiện tại của con, nhỏ muốn
hỏi con về việc đăng ký đóng tiền điện nước tự động qua ngân hàng. Nhỏ
kể, một lần nhỏ thấy mẹ tôi nói chuyện với chú thu tiền điện rằng: “Chú
để giấy báo ở đây đi, con gái tui đã đóng tiền ở ngân hàng rồi. Chú cứ yên
tâm, không tháng nào nó quên đâu”. Nhỏ nói, nhìn ánh mắt mẹ nói về
con gái với niềm tự hào xen lẫn yêu thương, tự dưng nhỏ cũng xúc động
và cũng muốn làm được một điều tương tự như vậy.
Ba mẹ à, khi nghe nhỏ Vân nói như vậy, tư dưng con không còn thấy những tin nhắn trừ tiền để đóng tiền điện nước cho
ba mẹ của ngân hàng là một tin nhắn vô cảm được người ta lập trình sẵn. Nó là một món quà yêu thương mà ngân hàng
đã thay con hàng tháng gửi đến cho ba mẹ. Và cũng nhờ nó, mỗi tháng, sau khi nhận được tin báo trừ tiền, con lại gọi về
nhà hỏi: “Mẹ à? Con đã đóng tiền điện rồi, ba mẹ có khỏe không?” Và con thật vui khi nghe mẹ trả lời: “Ba mẹ vẫn khỏe!”

Chắp cánh
những
ƯỚC MƠ

- Thôi đi cô, tiền đâu mà mua, đi làm
lương ba cọc ba đồng, lo bản thân
chưa xong, lắp thêm cái điều hòa
tiền điện chết luôn nhé.

Thùy Dung
CN Trung tâm

N

hững ngày nắng nóng
luôn khiến người ta
thấy mệt mỏi và khó
chịu. Nhưng tôi – một cô
nhân viên văn phòng ngày 8
tiếng ở chốn công sở với máy
lạnh phà phà, sao cảm nhận
hết được những cái nắng như
thiêu đốt ngoài trời?

Chợt buổi trưa hôm đó tôi ghé ngang
nhà, bước vào căn phòng nhỏ mẹ
đang ngủ, nhìn hình ảnh mẹ tôi áo
đẫm mồ hôi, gương mặt mỏi mệt dù
đã có 2 cái quạt phà thẳng vào người
mà chạnh lòng đến lạ. Mẹ tôi, người
phụ nữ mạnh mẽ và lạc quan, suốt 10
năm ròng vẫn cố gắng hết mình để vừa
làm cha, vừa làm mẹ nuôi lớn 2 đứa
con thơ dại nên người, chăm sóc cho
con từng bữa ăn, sắm cho con đủ đầy
tiện nghi tốt nhất mà không dám lo
cho bản thân cái gì.
Lòng mẹ như bát nước đầy
Mai này khôn lớn, ơn này tính sao
Từ khi bước chân vào đại học, tôi luôn
canh cánh trong lòng những hi sinh
này sao đáp đền. Mẹ đã cho tôi mọi
thứ, cho tôi học vấn, cho tôi mái nhà
ấm êm, cho tôi cuộc sống hạnh phúc
mà không bao giờ đòi hỏi đáp lại gì. Vì
vậy làm một điều gì đó cho mẹ trong
lúc này, là điều tất lẽ.
- Mẹ à, con đi mua cho mẹ cái điều
hòa lắp trong phòng nhé, trời ngày
càng oi, cực mẹ quá.

Đúng là vậy, với cô nhân viên kế toán
đi làm được vài tháng như tôi thì kiếm
đâu ra 1 số tiền ngay lúc này để chi trả
chứ. Nhưng bất chợt tôi nhớ ra chương
trình TRẢ GÓP 0% mà Sacombank
đang triển khai ở nhiều nơi với nhiều
tiện ích khó tin: Thứ nhất, chỉ với 1
cái thẻ tín dụng Sacombank, sẽ được
mua trả góp mà không cần phải trả
lãi suất. Thứ hai, số tiền gốc của món
hàng sẽ được chia đều và trả góp trong
vòng 12 tháng. Thứ ba, đăng ký làm
thẻ Sacombank rất dễ dàng và nhanh
chóng bằng cách trực tuyến hoặc tại
các điểm giao dịch của Sacombank
gần nhất. Ngoài ra, khi sử dụng thẻ
tín dụng của Sacombank, còn được
tích điểm thưởng để đổi những món
quà có giá trị.
Vậy sao mình không làm 1 cái thẻ tín
dụng để tham gia chương trình trả góp
0% nhỉ? Nghĩ là làm, tôi bắt tay vào
tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ liền, chỉ
sau 3 ngày làm việc, tôi đã cầm trên
tay chiếc thẻ MasterCard xinh xắn và
hí hửng dẫn mẹ đi sắm một chiếc máy
lạnh LG mới tinh. Đã vậy, tôi còn đăng
ký luôn dịch vụ Ủy thác thanh toán
tiền điện, tiền nước cho mẹ. Vậy là tôi
đã có thể gánh thêm 1 khoản nho nhỏ
chi phí cho mẹ tôi, mẹ không cần phải
ngồi ở nhà ngóng nhân viên thu tiền
điện, tiền nước nữa, nhất là mẹ có thể
xài máy lạnh được thoải mái.
Cám ơn Sacombank đã giúp những
ước muốn nho nhỏ của tôi được
chấp cánh!

Cuộc đời mới ngắn ngủi làm sao! Càng ngày con càng sợ câu nói: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn phụng
dưỡng báo hiếu, mà cha mẹ chẳng còn”. Cho nên với con, ủy thác thanh toán hóa đơn không chỉ là một sản phẩm dịch vụ
của ngân hàng, nó còn là sợi dây gắn kết yêu thương. Cám ơn đời vẫn cho con nhận được tin nhắn nhắc nhở sự yêu thương!
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NGÛÚÂI SACOMBANK

Phạm Thị Mỹ Nhân – CN TP. Vũng Tàu

L

à đơn vị mới sáp nhập vào Sacombank, mọi thứ đối với tôi dường như hoàn toàn thay đổi.
Từ diện mạo cho tới con người như có một cuộc lột xác đầy ngoạn mục. Với cách thức làm
việc đầy chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, trong tôi lúc nào cũng thấy như có một
luồng sức mạnh vô hình, cứ thôi thúc, buộc tôi phải vươn lên hoàn thiện bản thân để đáp ứng
được tiêu chí một con người tại Sacombank – Con người mới.

Nguyễn Khánh Hồng - CN Phương Nam

M

ột năm lại sắp đi qua, Sài
Gòn những ngày cuối cùng
nhộn nhịp và tất bật…
Không khí se lạnh ngày đông hiện
diện trên những ngả đường, những
cửa hiệu trang hoàng lộng lẫy,
đèn hoa giăng khắp lối, lòng người
dường như cũng rộng mở để cùng
nhau đón một mùa Giáng Sinh an
lành, một năm mới hạnh phúc.
Khoảnh khắc giao mùa bao giờ cũng
thế, là khoảng thời gian để nhìn lại
những thăng trầm trong cuộc sống
mỗi người chúng ta.
Với tôi cũng như tất cả CBNV
Southern Bank, năm nay là một
năm thật đáng nhớ, một bước ngoặt
lớn trong công việc - đó là trở thành
thành viên trong ngôi nhà chung
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Sacombank. Kể từ khi sáp nhập,
trong guồng quay công việc mới,
anh em trong đơn vị đã làm việc với
cường độ cao nhất có thể, từ cấp
nhân viên đến cấp lãnh đạo đều
có những áp lực riêng. Những lúc
như thế tôi cảm nhận một điều trân
quý. Tôi còn nhớ sau mỗi cuộc họp
triển khai công việc bao giờ câu cuối
cùng cũng là “các em có tư chất,
các em sẽ làm được”, vẫn sẽ là như
thế! Đây là lời động viên chân thành
của một người chị, một người lãnh
đạo đối với những đứa em những
nhân viên của mình trong lúc mọi
người dường như đã thấm mệt trên
đường đua.
Sau ba tháng, Chi nhánh cũng đi
vào ổn định và bắt đầu phát triển

kinh doanh với một tập thể không
ngại khó khăn và đầy nhiệt huyết.
Dẫu biết rằng con đường phía trước
còn rất dài đối với các đơn vị sáp
nhập cũng như Chi nhánh của tôi,
mọi người còn phải cố gắng nhiều
hơn nữa. Ngay lúc này đây, khi đang
viết những dòng tản mạn ngày giao
mùa thì ai cũng đang bận rộn với
những báo cáo, những tổng kết, hội
nghị cuối năm, kế hoạch phát triển
cho năm sau… nhưng trên gương
mặt mỗi người là nét tươi vui, hứng
khởi chờ đợi một sự đổi thay. Ngày
cuối năm, ta hãy gói gém những
điều đã cũ để khép lại những gì của
ngày hôm qua và chào đón điều bất
ngờ sẽ đến vì niềm vui thường hay
đến sau những nỗ lực cố gắng.

Ngày làm việc cuối cùng, tôi như đang
xếp lại một trang sách viết về những
hồi ức tốt đẹp tại Ngân hàng Phương
Nam cũ, xếp lại mọi thứ vui buồn mà
bao năm mình đã trải qua, đó cũng
như là một hành trang để giúp mình
vững bước hơn ở môi trường mới. Có
thể hai từ “Phương Nam” sẽ còn vương
lại đâu đó trong lòng của mỗi người –
Góc kỉ niệm.
Bắt đầu cho ngày đầu tiên sau sáp
nhập, người cũ, khách cũ nhưng diện
mạo mới, phong cách làm việc mới,
đồng phục mới… Có những lúc khó
khăn, có những lúc như muốn từ bỏ tất
cả nhưng không sao làm được. Tại sao
người ta làm được mà mình không làm
được, tại sao mình có thể từ bỏ dễ dàng
một công việc mà bao năm qua mình
vẫn làm. Có thể vì mình chưa thích
nghi được chương trình mới, cách thức
làm việc mới, nhưng mọi thứ sẽ qua
nếu mình biết cố gắng và phấn đấu. Có
một người từng nói “Khi lũ qua đi sẽ
mang cho ta nhiều phù sa màu mỡ”.
Đó là câu nói dành cho người đang
gặp phải những khó khăn trước mắt và
mất đi phương hướng. Đối với tôi, câu
nói này cũng như là lời động viên từ
sâu trong đáy lòng mà người đó muốn

gửi đến các anh chị em tại Ngân hàng
Phương Nam cũ – Cùng phấn đấu.
Mỗi sáng thứ hai khi đi làm, đâu đó
trên đường tôi cũng bắt gặp hình ảnh
tà áo dài màu cam truyền thống của
Sacombank tung bay trong gió, có thể
ta không biết, không quen nhưng trên
môi vẫn luôn có một nụ cười và một cái
gật đầu chào nhau - Đồng nghiệp mới.
Vũng Tàu ngày cuối năm trở nên bận
rộn hơn, ngân hàng cũng đông hơn
hẳn. khách hàng tranh thủ đến giao

dịch tại Sacombank, nào là thanh toán
tiền hàng, chuyển tiền cho người thân,
thanh toán thuế… nhìn lại đồng hồ
thấy thời gian trôi qua nhanh, ngày trôi
qua nhanh, mọi hoạt động đều nhanh,
con người ta cứ cuốn vào guồng quay
của công việc hoạt động hết công suất
– Ngày năng động.
Mong cho một năm mới chúng ta sẽ
cùng nhau tạo nên nhiều niềm vui mới
hơn nữa!

Chúng tôi đã bắt đầu quen với màu áo mới
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Nguyễn Khánh Hồng - CN Phương Nam

Từng cơn gió lạnh tràn qua vai ta khi bước xuống phố
Chiếc lá khô rơi trên lòng đường chật hẹp
Chợt nhận ra… tháng 12 đã về đó sao?
Tháng 12 - đoản khúc thời gian
Ta ngoái nhìn những tháng ngày trôi về phía cũ
Ngẫm dấu chân qua với những buồn vui
Dẫu còn đó bộn bề lo toan
Tình yêu, sự nghiệp và bao điều dang dở
Cần được cống hiến hơn nữa cho cuộc sống này
Ta sẽ làm những điều hơn thế
Vì ta chỉ có một cuộc đời để sống.
Trong âm hưởng khúc giao thừa dìu dặt
Từng nốt thời gian rơi trên phím đàn
Tờ lịch cuối cùng cũng sang trang
Tạm biệt tháng 12 những điều đã qua
Chào năm mới bao niềm ước vọng
Đón một mùa Xuân ngọt ngào yêu thương
Mã đáo thành công - Công thành danh toại!
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Cường Lê

G

iữa tháng chạp, những bụi vạn
thọ lơ đễnh đã bắt đầu nụ hoặc
nở vàng. Sao nhái thì nở sớm hơn
hoặc nở quanh năm mà mùa này mình
mới hữu tình để ý. Giá mà có đàn bướm
đậu bên đám sao nhái thì mình cũng
chẳng nhận ra, cánh hoa và cánh bướm
giống nhau quá, đều quá đỗi mong
manh. Một cơn gió lùa qua, cả hai đều
chấp chới. Vào chạp, gió bấc cứ lạnh
dần. Gió là thứ tiếp xúc được với da thịt,
nên đánh thức nỗi nhớ và ý thức thời
gian của người ta nhất. Giá lạnh bảo
rằng sắp hết một năm rồi.
Hoa giấy cũng là giống lạ. Mùa mưa thì
chỉ toàn lá, nhưng nắng ròng thì lại trổ
bông. Cành khô, cánh cũng khô nhưng
mà chói chang kỳ lạ. Hoa cứ rực lên
như có họa sĩ nào đem đổ màu vào.
Mỗi miền có một số loài hé nụ khoe
sắc riêng; đường về miền Tây thì không
thể thiếu vắng hoa mai vàng. Vì mai
đã được trồng từ mấy chục năm nay.
Người ta có thể bận rộn mùa vụ, sự đời
mà lãng quên thì mai vẫn cứ tới mùa
là nảy nụ. Thấy hàng xóm tuốt lá mai
rồi, sực nhớ đã rằm tháng chạp, cũng
phải về lặt lá cho mai để cho Tết được
nhiều hoa.
Sống ở quê hoặc ở nơi chan hòa với
thiên nhiên có cái thú giao hòa với
thiên nhiên khi mùa thay đổi. Trời đất

thay đổi, mùa nào thức ấy nên vô tâm
cũng có loài cây này, loài hoa kia nhắc
nhớ đến mùa rồi khi chúng cho trái, cho
hoa. Vì vậy, mà người đi xa, khi trời đất
trở mùa thường thao thức lắm. Quà quê
gởi lên mớ vú sữa, biết mùa xuân đã về.
Quà quê là mớ trái dâu, biết mùa mưa
đã đến, nhà có dịp bắt cá lên. Những
thức ấy thường gợi nhớ kỷ niệm tuổi thơ
và người thân nên lòng bồi hồi trong
thoáng chốc.
Còn Tết, ôi thôi làm sao mà kể xiết
chuyện gió, chuyện hoa, chuyện làm
bánh trái, chuyện người thân. Qua
những con đường mai vàng, cờ đỏ, khói
đồng chiều bảng lảng là đến khói bếp,
khói nồi bánh tét, khói cá lóc nướng
rơm. Mùi khói này là mùi của tuổi thơ
và của quê nhà vì từ hồi sống đời thành
thị không còn đốt củi nữa nên đã không
còn nghe mùi khói. Cái mùi mù cay mà
quá đỗi êm đềm. Người ta dễ mềm lòng
và dịu đi bên đống lửa rơm tỏa khói
và sẽ rất thơm thảo chia nhau con cá
nướng trui hay củ khoai lùi. Trong thiên
nhiên, có những thứ thật kỳ diệu, có thể
cảm hóa con người như vậy đó. Ngoài
khói, thì gió và hoa cũng có thể lung lạc
lòng người. Và tình mẹ nữa. Gió đưa gió
đẩy, hoa cười lá reo hay bao nhiêu thứ
êm đềm khác thì cũng không trọn vẹn
nếu thiếu hình bóng mẹ ở quê nhà. Mẹ
vẫn là đích đến cuối cùng của chuyến
đi về đó.

Trong sâu thẳm tâm hồn, chuyến đi
về vẫn là về với mẹ. Mà đôi khi, mùa
xuân đẹp quá, ai cũng bảo về ăn Tết.
Rồi những năm sau của đời người, khi
không còn mẹ, người ta chợt nhận ra,
sự thôi thúc của quê nhà đã bắt đầu
nhạt nhòa, cơ hồ như ký ức sắp ngủ
yên. Lúc đó, khi đã ở tuổi làm cha làm
mẹ, lòng bắt đầu chờ mong gặp những
đứa con ở đâu đó quay về. Vòng quay
bốn mùa bắt đầu tuần hoàn thêm vòng
quay sinh lão của đời người. Trong vòng
quay đó, người ta râm ran nhận ra sự
mất còn trong đời và ý thức được niềm
hạnh phúc hay bất hạnh.
Nhưng ở cung bậc nào, thì mùa xuân
cũng ân cần vun bồi, hoặc làm vơi nhẹ
đời sống con người. Nắng lên nhẹ, gió
lùa khe khẽ và hoa hé nụ bên thềm. Vũ
trụ đó, mùa đẹp đó là lộc trời ban. Tinh
khôi và thanh khiết. Nên khi mở cửa
sáng nay, trong khung cảnh “Đình tiền
tạc dạ nhất chi mai” (*) lòng đạo chợt
bừng reo câu “Nhất sinh đê thủ...”(**).
(*): Thơ Mãn Giác thiền sư:
“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”
(Đừng tưởng xuân tàn hoa nở hết
Đêm qua sân trước một nhành mai)
(**): Thơ cổ:
“Thập tái luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”
(Mười năm đi khắp tìm kiếm cổ
Một đời chỉ cúi lạy hoa mai)

Haâo khñ Sacombank

67

CUÖÅC SÖËNG QUANH TA

Đối thủ khắp bốn phương

Thành công không dễ đến

Vòng tay thêm siết chặt

Và cũng chóng qua đi

Trái tim chung chí hướng

Cần nắm lấy tay nhau

XUÂN nhớ Ngoại

Cố gắng ắt thành công.

Vượt qua ngàn gian khổ.

Ngọc Trâm - CN Sóc Trăng

Từ Bắc đến tận Nam

Tình yêu Sacom đó

Dọc 2 miền đất nước

Vang dội mãi trong tim

Đến tận Cam và Lào

Với ý chí quyết tâm

Sacombank cùng bước.

Và nội lực sức trẻ.

Nhớ ngày hôm qua ấy

Sau một chặng đường dài

Mong một ngày sẽ đến

Thoáng bỗng nghe cái tên

Nhiều chông gai thử thách

Không chỉ ở Việt Nam

Sacombank gì đấy

Bao mồ hôi công sức

Mà vươn ra biển lớn

Tên lạ rất dễ quên.

Kết quả thỏa nguyện cầu.

Khắp bốn bể năm châu.

Chợt
LÊ THỊ NGỌC HUYỀN
PGD Phan Rí Cửa

Thấm thoát 24 năm

Nhưng đừng vội chùn chân

Sacombank tên ấy

Một chặng đường vất vả

Bởi đường dài mới hiểu

Sẽ là bạn chí thân

Không dài cũng không ngắn

Chỉ cần chậm một giây

Là hành trang không thiếu

Đủ ghi khắc trong ta.

Là lùi sau tất cả.

Trên những chuyến đường xa.

“Đón xuân này con lại nhớ xuân xưa”

Xuân đã về ngoài ngõ đó ngoại ơi!

Nhớ đòn bánh hai bà cháu mình cùng gói

Cây mai trước sân cũng bắt đầu chớm nụ

Tác phẩm của con nhìn vào thấy tội

Hoa vạn thọ búp mầm non vừa nhú

Đứa ốm gầy, đứa bụ bẫm tù lu.

Dọc lối vào cúc tím vẫy bàn tay.

Bên hiên nhà gió thổi điệu vi vu

Mâm cỗ bày hòa quyện khói hương bay

Thổi bùng lên ngọn lửa hồng đêm lạnh

Con và mẹ lắng lòng mình khấn nguyện

Con gối đầu mơ thiên thần chắp cánh

Hình như ngoại còn nơi này quyến luyến

Thả điều ước ngọt ngào qua ô cửa xuân sang.

Ngát hương trầu lan tỏa quẩn quanh đây.

Con lại tập tành ngồi đổ bánh bông lan
Trầy trật cả ngày hơn chỉ được chừng cân bột
Nhễ nhại mồ hôi ngoại vừa lau vừa xót
Con cười xòa hạnh phúc nở trên môi.

Đường về nhà
LÊ PHÚ CƯỜNG - PGD Bình Hòa

Đường về nhà

Chiều ba mươi

Cá lóc nướng trui

U Minh hạ

Cờ thắm tươi

Mắm đồng nồng mặn.

Nửa quen nửa lạ

Mai vàng trước ngõ

Bổi hổi bồi hồi

Chuối chín sau hè

Đường về nhà

Sắp tới nhà rồi.

Nhánh mận de

Lòng mãi còn xao động

Hoa lài dịu trắng

Dù gió đã lặng rồi!

Tình rất nặng
Nghĩa thật sâu
Ta lại gặp nhau.
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“Đừng buồn nữa, nếu không sẽ bị ung thư tâm hồn đấy! Hãy
quên đi những người bạn không xứng đáng và đi tìm cho mình
một người tri kỷ!”

“Không ai có thể cho đi thứ mình không
có, nên khi muốn mang đến niềm vui,
hạnh phúc cho người khác thì trước hết
bản thân phải vui vẻ và hạnh phúc.”
Mỹ Quyên

N

gười ta bảo, có ba thứ trong đời mà bạn không nên nuối tiếc:
một tình yêu đã ra đi, một người bạn không xứng đáng và ngày
hôm qua…

“Đừng buồn nữa, nếu không sẽ bị ung thư tâm hồn đấy! Tiếc
nuối làm gì một tình yêu đã qua!”
Hãy tin rằng những người chúng ta gặp trong đời không phải là tình cờ.
Họ đi ngang đời ta là có một lý do. Và chắc chắn có rất nhiều người bước
qua nhưng sẽ chỉ vài người để lại dấu chân trong tim bạn. Từng cuộc đời
trôi qua nhau, nặng nề có, nhẹ tênh có. Nhưng có lẽ nặng nề nhất chính là
một tình yêu đã bỏ bạn mà ra đi trong khi bạn những tưởng mình vẫn đang
đắm chìm trong hạnh phúc. Đau đớn nào hơn? Nhưng, bạn không cần phải
hồi tiếc nó đâu. Bởi người ta có thể vô tâm trước nỗi đau của người khác
nhưng không có quyền tùy tiện gây tổn thương cho ai đó rồi lại giả vờ như
không biết rồi rũ áo ra đi. Họ không hề xứng đáng! Sẽ có lúc, bạn quay quắt
trong nỗi nhớ, hằng ngày, hằng đêm, hằng giờ, hằng giây phút. Bạn sẽ sợ
khi nhìn về phía trước vì một khi đã nhớ nhung nhiều quá thì tâm làm sao
quên, tim sao ngừng nghĩ? Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra là mình đã sai, qua
bao tháng ngày, dù chưa đủ dài để quên, nhưng bạn sẽ nhận ra mình đã
không còn nhớ! Bạn nuối tiếc làm chi thứ tình yêu lâu năm nhưng không
nên duyên phận. Thứ tình yêu ấy sẽ bòn rút hết tuổi thanh xuân rồi sau
đó làm người ta chới với không biết nên làm gì với trái tim, với lý trí của
mình trong những năm tháng ít ỏi còn lại của thời son trẻ. Chỉ có người
yêu thương bạn thực sự mới để ý đến chuyện bạn đau đớn thế nào thôi!
Gạt nước mắt, mỉm cười và bước tiếp, đó là cách duy nhất và nhanh nhất
để bạn sớm tìm thấy một tình yêu chân thành vốn chỉ dành cho riêng bạn.
Nhưng bạn hãy nhớ, người ta cũng sẽ quên hết tất cả những gì bạn nói, tất
cả những gì bạn làm, nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác bạn
đã mang đến cho họ, thế nên hãy cứ chân thành. Cuộc đời sẽ công bằng
với tất cả, cho đi và nhận lại vốn dĩ là để cân bằng, hãy tin là như thế!
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Tri kỷ là ai? Tri kỷ là người mà chúng ta có thể nghịch đủ trò với họ như một
người bạn lãng mạn với họ như người yêu và là nơi tìm đến sẻ chia sau những
vấp ngã như một người thân. Đôi khi đó là người cả một năm không gặp lấy một
lần, cả một tuần không hỏi thăm nhau, nhưng trong mỗi buồn vui của cuộc đời,
ta luôn tin cậy mà san sớt, sẻ chia. Đó là một mối quan đặc biệt vì nó vượt lên
xa tình bạn nhưng cũng không cần lo lắng phạm đến giới hạn của tình yêu. Khi
đã là tri kỷ, một cái ôm, một cái siết nhẹ bàn tay cũng là một điều an ủi hiệu
quả nhất khi bạn bị cuộc đời đá rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Chẳng cần bày tỏ
bằng lời nói hay hành động, chỉ cần thở thôi cũng đủ để hiểu được đối phương
đang nghĩ gì, muốn gì. Nhưng tri kỷ là người mà không phải lúc nào chúng ta
cũng có thể tìm được và không phải ai cũng may mắn sở hữu, họ ẩn rất sâu, rất
sâu, rất sâu như chính bí mật của riêng mỗi người. Vậy nên khi bạn có cơ hội
được cầm chiếc chìa khóa, đừng ngại ngùng mở chiếc hộp bí ẩn kia, bởi đó có
thể sẽ trở thành mối quan hệ đặc biệt nhất trong cuộc đời bạn. Đôi khi, giữa
người yêu thì vẫn còn có sự riêng tư cần phải giữ, nhưng với tri kỷ thì khoảng
cách giữa hai ý nghĩ gần như bằng không. Và không phải cứ là bạn thân thì mới
là tri kỷ, tri kỷ là khi ở bên cạnh họ bạn sẽ cảm thấy cảm xúc của mình liên tục
được đẩy đi mà thời gian thì như đang ngưng đọng. Hãy trân trọng và đối xử với
mối quan hệ đặc biệt này như đối xử với một bức tranh tuyệt tác, hãy đặt nó ở
những góc tâm hồn có nhiều ánh sáng nhất!

“Đừng buồn nữa, nếu không sẽ bị ung thư tâm hồn đấy!
Thời gian đâu ai níu kéo được, phải không?”
Ai cũng có cho riêng mình một quỹ thời gian nhất định. Thời gian sẽ không
bao giờ trở lại, nên ai biết giữ gìn, đón nhận và trân trọng thì người đó chắc
chắn sẽ làm được nhiều điều ý nghĩa trong đời. Mỗi người trong chúng ta
đều có một vết thương lòng và chọn đối diện với nó theo một cách riêng, một
số người để trong đôi mắt, một số khác lại giấu nó trong nụ cười. Nhưng thời
gian vốn là liều thuốc diệu kỳ, nó sẽ biến nỗi buồn thành bài học, biến cô
đơn thành thói quen, và biến nước mắt thành nụ cười mạnh mẽ. Phần lớn
chúng ta cân nhắc quá nhiều đến cái giá phải trả cho sự thay đổi và ít chịu
cân nhắc về cái giá phải trả nếu không thay đổi. Không ít người cố chấp ôm
lấy nỗi buồn, xem nó như một phần cuộc sống không thể tách rời rồi hàng
ngày tự biến mình thành một người hoài cổ. Sợ bóc tách nỗi buồn vì sợ mất
đi một phần quá khứ - họ vẫn luyến tiếc những gì đã qua đi. Ai cũng mong
muốn được hạnh phúc và luôn đi tìm để được sở hữu cảm giác hạnh phúc,
nhưng ít ai hiểu được hạnh phúc là ở ngay tại bên trong mỗi chúng ta chứ
không phải ở thế giới ngoài kia mà hoài công tìm kiếm. Nếu tâm ta yên ổn
thì ta sẽ thấy hạnh phúc. Hãy quên đi những đau khổ đã qua, những muộn
phiền đã khiến tâm can ta héo úa, thời gian đang cạn dần, cớ gì mà không
phấn chấn lên. Tâm an tất vạn sự sẽ an, hãy luôn tin như vậy!
Lòng ta là mặt nước
Còn nỗi buồn như mây
Ta nằm yên dưới đáy
Trông mây về quanh đây…
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Sách hay
Cách mạng ý tưởng - những sáng kiến chỉ chờ thực hiện
Một số người nhìn sự việc như chúng vốn có và hỏi “Tại sao?” Tôi lại nghĩ về những
việc chưa bao giờ xảy ra và tự hỏi “Tại sao không?” (trích lời George Bernard Shaw)
Bạn có muốn chế tạo ra một cái bẫy chuột tốt hơn không? Hay làm thế nào để trả
nợ thế chấp dễ dàng hơn? Làm thế nào để giảm số vụ tai nạn do trẻ vị thành niên
gây ra? Làm thế nào ngăn chặn thư rác trên Internet?
Nhiều người cho rằng những vấn đề trên chỉ dành cho các chuyên gia mà thôi.
Còn Barry Nalebuff và Ian Ayres thì lại chứng minh rằng chúng ta ai cũng tràn đầy
năng lực sáng tạo. Cuốn sách hấp dẫn này đã chuyển hoá được gợi ý của Robert
F.Kennedy thành những ý tưởng có thể thay đổi mọi cách nghĩ, cách làm việc của
thế giới hiện nay.
Được coi như một cái “túi gấm” cho các doanh nhân với đầy mưu lược kỳ diệu để
giải quyết những vấn đề nan giải nhất. Bạn sẽ tìm thấy lời giải đáp đơn giản, hiệu
quả đến đáng kinh ngạc cho rất nhiều vấn đề thường ngày trên mọi lĩnh vực của đời
sống ngay trong cuốn sách mang cái tên đầy khiêu khích này.
Mà quả thực, sao chỉ có rất ít người biết hỏi “Tại sao không?” nhỉ!
Thông tin sách
Tác giả:
Barry Nalebuft - Ian Ayres
Nhà xuất bản: NXB Lao động
Giá bìa:
88.000 đồng
Phát hành:
tại các nhà sách trên toàn quốc

Kung Fu Panda 3
Hiện tượng Kungfu Panda từng “gây bão” các
phòng vé, từng thu về khoảng 1,3 tỷ USD trên toàn
cầu sẽ trở lại trong phần mới nhất vào năm 2016.
Trong phần này, chú gấu trúc Po đáng yêu từ vai
trò đệ tử đã “lột xác” trở thành sư phụ để dạy cho
những người anh em của mình chuẩn bị sẵn sàng
cho cuộc chiến vĩ đại. Trở lại với cuộc phiêu lưu
hài hước lớn nhất của mình khi người cha đã mất
từ lâu của Po đột nhiên xuất hiện, hai cha con của
“đệ nhất Kung Fu” - Po đã đi tới một thiên đường
gấu trúc bí mật để gặp mặt rất nhiều gấu trúc mới.
Nhưng khi nhân vật phản diện siêu nhiên Kai bắt
đầu càn quét Trung Quốc, đánh bại tất cả các bậc
thầy Kung Fu, Po buộc phải trưởng thành và làm
những việc lớn lao hơn; đó chính là đào tạo những
người anh em của cậu trở thành một ngôi làng
Kung Fu gấu trúc có 1-0-2 trên đời.
Dự kiến khởi chiếu: Ngày 18/3/2016

Đường về nhà
Cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là chuyện một cô gái trẻ quyết định năm nay không về
nhà ăn Tết bằng cách thông thường nữa. Nhà cô cách trường 3.395 km. Cô đạp
xe từ mùa đông Bắc Kinh cóng buốt về mùa xuân Hà Nội ẩm ướt. Dưới cái lạnh âm
độ C, dưới mưa tuyết, dưới sương mù dày đặc, cô đạp xe dọc theo những đường
nội hạt, đường vành đai, đường quốc lộ, đường đồi núi cheo leo, đêm tối ngủ nhờ
dưới mái nhà của những con người hào hiệp hoặc trong một nhà trọ tồi tàn. Có ít
nhiều gian nan, có vài lần hung hiểm, có đôi bận chực nản chí, chân cô guồng rất
nhanh nhưng đôi mắt và trái tim cô thả chậm, để cảm nhận bao con người, bao
câu chuyện, bao cuộc đời và quan trọng nhất là bao tấm lòng.
Tất cả những người biết chuyện này đều bảo cô điên thật rồi. Nhưng chuyện thật
cũng có gì đâu, chẳng qua “Nếu không điên bây giờ thì sau này sẽ già mất..”
Mà quả thực, sao chỉ có rất ít người biết hỏi “Tại sao không?” nhỉ!
Thông tin sách
Tác giả:
Đinh Phương Linh
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
Giá bìa:
78.000 đồng
Phát hành:
tại các nhà sách trên toàn quốc
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Người Dơi và Siêu Nhân:
Nơi công lý khởi nguồn
Đây là câu trả lời của Warner Bros. và DC dành
cho The Avengers của Disney và Marvel Studios.
Batman v Superman là những sự kiện xảy ra sau
Man of Steel (2013), khi Người Dơi (Ben Affleck)
lo ngại sức mạnh của Siêu Nhân (Henry Cavill) có
thể gây hại cho nhân loại, dẫn đến chuyện hai siêu
anh hùng ở thế đối đầu. Song, sự xuất hiện của Lex
Luthor (Jesse Eisenberg) cùng nhiều kẻ thù khác
khiến họ mau chóng phải hợp tác. Đó cũng là khởi
điểm cho sự ra đời của nhóm siêu anh hùng Justice League (Liên minh Công lý) sau này.
Dự kiến khởi chiếu: Ngày 25/3/2016
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Hãy bắt đầu một ngày mới với nụ cười, ít ra nó cũng là một sự khởi đầu
tốt đẹp.
Khuyết danh
Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.

Charlie Chaplin

HÀNG NGANG

9. Ngày 31/10/2015, Sacombank nhận Giải thưởng “Doanh nghiệp Chất lượng –
Qmix 100:2015” do Viện Nghiên cứu Kinh tế phối hợp với Tổ chức Liên kết
Thương mại Toàn cầu Global GTA (Vương quốc Anh) và Tổ chức đánh giá và
chứng nhận Quốc tế nào tổ chức bình chọn?

13
2

Tiếng cười là một trong những đặc quyền của lý trí, chỉ xuất hiện ở loài người.
Thomas Carlyle

Không gì đứng vững được trước sự công phá của tiếng cười.

6. Trụ sở Chi nhánh Kon Tum nằm trên đường nào?

1

Hãy cười lên, đó là chiếc chìa khóa có thể mở mọi trái tim.
Anthony J. D’Angelo

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai con người là một nụ cười.

3. Ngày 14/10/2015, Tạp chí Global Finance (Mỹ) trao giải thưởng “Ngân hàng
cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” năm 2015 cho Sacombank tại
đâu?

5 giải thưởng,
mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10

11

10. CN Hoa Việt hiện trực thuộc khu vực nào (viết tắt)?

4

12. Lãnh đạo nào là đại diện Sacombank ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng
trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM vào ngày 29/12/2015?

5
6

Khuyết danh

7

HÀNG DỌC

8

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc
đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.
John Lennon

1. Sacombank tổ chức quay số chương trình khuyến mãi “Dịch vụ tiện ích – Quà
tặng yêu thích” với sự chứng kiến của đại diện cơ quan Nhà nước nào?

9

Mark Twain

2. Ngày 25/12/2015, Sacombank nhận giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền
thông TP.HCM do UBND TP.HCM tổ chức dành cho “doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu” với sản phẩm/ dịch vụ nào?

3

4. Tên gọi của giải thưởng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
trao tặng cho Sacombank ngày 04/10/2015?

Mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của yêu thương, một món quà,
một điều đẹp đẽ.
Mẹ Teresa
Hãy mỉm cười với nhau - bất kể đó là người ta không quen biết. Nụ cười ấy sẽ
chạm đến những góc khuất của tâm hồn và tỏa sáng cả nơi tăm tối nhất.
Khuyết danh
Chúng ta không bao giờ có thể thực sự yêu ai mà chúng ta chưa từng cùng cười.
Agnes Repplier
Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý
do để cười.
Khuyết danh

5. Tính đến ngày 12/12/2015, Sacombank có mặt tại Lào được bao nhiêu năm?
7. Chức vụ của ông Đào Minh Tú tại NHNN VN?

12

ĐÁP ÁN
Ô CHỮ
KỲ
TRƯỚC

11

Chúc mừng
các Anh/Chị

trúng thưởng
1. Huỳnh Nguyên Hoàng
CN Phú Yên
2. Nguyễn Thị Hồng Thy
PGD Lâm Hà
3. Bùi Thu Huyền
CN Lâm Đồng
4. Nguyễn Thị Phương Hòa
PGD Ni Sư Huỳnh Liên
5. Nguyễn Thị Hoài Thu
PGD Sao Đỏ

74

Haâo khñ Sacombank

8. Tên của một trong các vị khách quý tham dự Lễ kỷ niệm 24 năm thành lập
Sacombank (21/12/1991 – 21/12/2015) vào ngày 18/12/2015?

CÂU HỎI PHỤ
Bao nhiêu người có đáp án chính xác?
Thư trả lời (bằng tiếng Việt, có dấu) vui lòng ghi
đầy đủ họ tên, mã số nhân viên, đơn vị công tác và
gửi về email: info@sacombank.com
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HÀNG NGANG
2. XE VESPA LX
3. TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG
NGÂN HÀNG
8. HỒNG BÀNG
9. GỬI TIẾT KIỆM
10. ĐÀI LOAN
12. VIENTIANE
13. NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
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13. Cuối tháng 11/2015, Sacombank được xếp hạng 22 trong Top V1000 - bảng
xếp hạng dành cho các doanh nghiệp nộp … doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam 2015?
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11. Tên của 1 trong 2 Chi nhánh tiếp nhận sinh viên kiến tập thuộc chương trình
Học kỳ Sacombank 2015?
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HÀNG DỌC
1. CHÀO CỜ
4. KẾ TOÁN
5. BẮC TRUNG BỘ
6. DOANH NGHIỆP
7. TRÁI TIM
11. IMPERIAL SIGNATURE

Giải thưởng 200.000 đồng được chuyển vào
tài khoản lương tháng 01/2016 của các anh/chị.
Haâo khñ Sacombank
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CUÖÅC SÖËNG QUANH TA

Kết hôn chưa được bao lâu ông xã đi ngoại tình.
Tôi đau đớn chỉ biết khóc trong câm lặng: "Nếu
sớm biết anh thích đàn ông thì em đâu cần
chuyển giới làm gì cho mất công?"

Một đôi tình nhân đang đi trên đường, đột
nhiên chàng trai quỳ xuống, cô gái đỏ mặt cảm
động, nước mắt chực oà ra.
Chàng trai ngẩng đầu lên nói:
Đến phải mua đôi khác, dây giày hơi tí lại tuột.

Ai cũng bảo tâm trạng không tốt thì tìm thím
Năm cuối ngõ. Trong lúc bế tắc, tôi thử đến tìm
thím xem sao. Nghe tôi trình bày xong hoàn cảnh
khốn khó, thím mỉm cười hiền hậu vỗ vai tôi:
Thế đã là gì hả con? Cậu trai phòng 505 còn thảm
hơn con nhiều.
Nghe xong tôi không kìm được nước mắt, vì
phòng tôi ở chính là 505.

Cô gái một mực đòi chia tay, chàng trai buồn rầu bảo:
- Cho anh nắm tay em lần cuối.
Cô gái đành đồng ý. Chàng trai nắm chặt tay cô gái rồi mới bảo:
- Nếu em rút tay ra được thì anh đồng ý chia tay.
Cô gái bực bội dùng hết sức bình sinh rút tay ra, chàng trai bèn
quay lưng đi luôn. Lúc này cô gái mới bàng hoàng hét lên:
- Có cái nhẫn mà anh cũng lấy lại bằng được hả? Đồ khốn nạn!

Trên đường về nhà thấy hai cụ già đang vô cùng
chăm chú chơi cờ, tôi bèn đứng lại xem. Hai mươi
phút trôi qua mà họ vẫn trầm tư suy nghĩ. Chờ
mãi một cụ mới cất tiếng:
- Đến lượt ai nhỉ?
Cụ kia đáp:
- Không biết nữa.
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- Sau này con lớn con có tiền rồi sẽ mua máy bay
chở bố đi làm mỗi ngày bố nhé!
- Mày có tiền mua máy bay rồi mà vẫn bắt bố đi
làm mỗi ngày hả con? Uổng công bố cưng chiều
mày nhất nhà.

Haâo khñ Sacombank
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