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MUÅC LUÅC

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

Kết thúc quý 1 năm 2016, kinh tế toàn cầu dù phải đối mặt với nhiều thách thức hơn so với dự 
báo nhưng vẫn có sự tăng trưởng. Mức tăng trưởng GDP của Việt Nam chưa đạt bằng mức tăng 
cùng kỳ năm 2015 nhưng vẫn có những yếu tố tích cực làm lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế. 

Trong bối cảnh chung đó, Sacombank cũng không tránh được những ảnh hưởng nhất định, nhất 
là khi chúng ta vừa bước vào năm đầu tiên sau khi hoàn tất sáp nhập. Tuy nhiên, nhờ vào sự 
đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo và hơn 16.000 Cán bộ nhân viên, Sacombank đã đạt được 
những bước phát triển quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí Top 5 Ngân hàng lớn nhất Việt Nam 
với huy động tăng trưởng 5,1%, cho vay tăng trưởng 2,7%. Trong đó, tôi đặc biệt ghi nhận và 
gửi lời cảm ơn chân thành đến các Anh chị em thuộc Đội dự án triển khai core banking T24 cho 
các Đơn vị sáp nhập đã nỗ lực, không quản ngày đêm, lễ Tết để hoàn thành dự án trong thời 
gian nhanh nhất. Như vậy, giờ đây tất cả các điểm giao dịch trước và sau sáp nhập đã được vận 
hành trên cùng một hệ thống để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Bên cạnh đó, một điểm sáng nữa trong hoạt động của Sacombank là chúng ta đã xây dựng 
thành công mô hình Đơn vị kiểu mẫu và Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, góp phần nâng tầm 
và khẳng định sự chuyên nghiệp cũng như cam kết chất lượng với khách hàng. Khách hàng đến 
với Sacombank không chỉ để trải nghiệm những tiện ích sản phẩm – dịch vụ ngân hàng hiện 
đại mà còn hài lòng bởi sự phục vụ tận tâm, sự đồng hành đáng tin cậy. Đó chính là chìa khóa 
tạo nên sự khác biệt và vượt trội của Sacombank trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Những quý tiếp theo của năm 2016 chắc chắn sẽ còn rất nhiều thử thách đòi hỏi sự đồng lòng 
và nỗ lực không ngừng của toàn thể Anh chị em để vượt qua. Tôi tin với nền tảng vững chắc 
về tiềm lực cũng như truyền thống văn hóa tốt đẹp, Sacombank sẽ chinh phục được những thử 
thách đó để tiếp tục gặt hái thành quả đáng tự hào. 

Kính chúc Quý Lãnh đạo các cấp và toàn thể Anh chị em Cán bộ nhân viên Sacombank sức 
khỏe, hạnh phúc và thành công. 

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Phan Huy Khang
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KINH TẾ VIỆT NAM
Lĩnh vực sản xuất và doanh nghiệp FDI sẽ là những động lực tăng trưởng chính của kinh 
tế Việt Nam năm nay. GDP Quý 1/2016 tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 
mức tăng cùng kỳ của các năm 2012-2014 (lần lượt tăng 4,75%; tăng 4,76% và tăng 
5,06%), nhưng thấp hơn mức tăng 6,12% của Quý 1/2015, cho thấy kinh tế của Việt 
Nam bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Xét theo cơ cấu, tốc độ tăng trưởng được duy trì ở 
mức khá tại khu vực công nghiệp - xây dựng (tăng 6,72%, Quý 1/2015 tăng 8,74%) và 
khu vực dịch vụ (tăng 6,13%, cao nhất kể từ Quý 1/2012). Riêng khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản giảm 1,23%, trong đó nông nghiệp giảm 2,69%; lâm nghiệp tăng 
6,24%; thủy sản tăng 2,12%. 
Tổng cầu nền kinh tế tiếp tục tăng chậm khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng cao 
nhất trong 5 năm, nhưng vẫn ở mức thấp với mốc tăng 0,57% so với tháng trước (tăng 
1,69% so với cùng kỳ), chủ yếu do giá dịch vụ y tế - thuốc và giáo dục tăng mạnh.
Tình hình khó khăn trong những tháng đầu năm thể hiện qua chỉ số sản xuất công 
nghiệp tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước (thấp hơn mức tăng 9,3% của năm 2015 so 
với cùng kỳ 2014). Bên cạnh đó, cán cân thương mại trong Quý 1 gây bất ngờ với giá trị 
xuất siêu hơn 1,36 tỷ USD. Tuy nhiên, vị thế của khối DN FDI ngày càng lấn át khối DN 
trong nước khi kết quả hoạt động thương mại của hai khu vực này lần lượt là xuất siêu 
4,79 tỷ USD và nhập siêu 3,43 tỷ USD. Đồng hành với sự phát triển của khối DN FDI 
là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 4,03 tỷ USD, tăng 119,1% so với cùng kỳ 
2015, trong đó, giải ngân 3,5 tỷ USD, tăng 14,8%. Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp 
giảm là một lực cản, nhưng các yếu tố khác như sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng, 
hoạt động thương mại cải thiện và nguồn vốn FDI khả quan… là những lực đẩy hỗ trợ 
cho tăng trưởng chung của nền kinh tế.

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Khả năng bắt đầu xuất hiện cuộc đua lãi suất trong hệ thống NHTM vào những ngày 
đầu tháng 3 khi thanh khoản của một số NH có dấu hiệu căng thẳng. Lãi suất huy động 
ngắn hạn biến động nhẹ đối với kỳ hạn 6-12 tháng và chủ yếu tăng mạnh ở các kỳ hạn 
dài trên 12 tháng (phổ biến 7% - 8%/năm). Nguyên nhân chủ yếu của đợt tăng lãi suất 
này là nhu cầu cơ cấu lại nguồn vốn của các NHTM do tín dụng trung dài hạn năm 2015 
tăng trên 30%. Đồng thời, các NHTM cần tăng tỷ trọng huy động vốn trung dài hạn nhiều 
hơn nhằm đón đầu quy định về tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm từ 
60% xuống 40% theo dự thảo sửa đổi Thông tư 36 của NHNN. Ngoài ra, một điểm nữa 
đáng chú ý trong Dự thảo là việc thay đổi hệ số rủi ro của “Các khoản phải đòi để kinh 
doanh bất động sản” từ 150% lên 250% nhằm kiểm soát rủi ro cho vay đối với lĩnh vực 
này. Dự thảo sửa đổi Thông tư 36 hướng các NHTM sàng lọc, lựa chọn cho vay đối với 
những khách hàng có rủi ro thấp, hiệu quả hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến e 
ngại việc sửa đổi Thông tư này sẽ tác động không nhỏ đến thị trường bất động sản mới 
vừa nhen nhóm phục hồi trong 2 năm gần đây.
Trong khi lãi suất biến động, tỷ giá đã có khoảng thời gian khá dài tương đối ổn định. Tại 
các NHTM, tỷ giá dao động quanh mức 22.200 - 22.500 VND/USD. Trên thị trường tự 
do, tỷ giá dao động rất nhẹ quanh mức 22.300 VND/USD và thậm chí thấp hơn tỷ giá 
tại các NHTM. Diễn biến tỷ giá cho thấy sự thành công bước đầu của tỷ giá trung tâm 
trong việc ổn định thị trường ngoại hối. 

Kinh tế Việt Nam đã có quý khởi đầu không mấy suôn sẻ khi tốc độ tăng trưởng GDP 
chậm hơn so với dự báo và mức tăng của cùng kỳ năm trước. Dù vậy, khả năng tăng 
trưởng trên 6% trong năm nay tiếp tục được khẳng định trong bối cảnh tình trạng bất 

ổn đang tiếp tục tăng lên trên phạm vi toàn cầu. Việc các quốc gia chủ yếu dựa vào chính sách 
tiền tệ để phục hồi nền kinh tế trong những năm qua là chưa đủ và do vậy, các biện pháp cải 
cách cấu trúc nền kinh tế, trong đó tập trung kích thích tiêu dùng, tăng đầu tư công, giảm 
thuế… sẽ được chú trọng hơn trong thời gian tới.

PHòNG KẾ HoạCH

TĂNG TRƯỞNG GDP
CÓ DẤU HIỆU

CHỮNG LẠI

Đánh giá chung đối với hoạt động ngành 
NH trong Quý 1/2016 tương đối lạc quan. 
Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh 
đối với các TCTD và Chi nhánh NH nước 
ngoài tại Việt Nam của Vụ Dự báo, thống 
kê (NHNN) cho thấy, môi trường kinh 
doanh và kết quả hoạt động kinh doanh 
của ngành tiếp tục cải thiện trong Quý 1 
và dự kiến tiếp tục phục hồi trong Quý 2 và 
cả năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng 
và rủi ro của các nhóm khách hàng vẫn 
theo xu hướng giảm. Kỳ vọng đối với tốc 
độ tăng trưởng lợi nhuận, huy động vốn và 
tín dụng của các TCTD đều cao hơn tăng 
trưởng thực tế của năm 2015.

DỰ BÁo
Triển vọng kinh tế thế giới năm 2016 
thiếu tích cực hơn do thương mại và đầu 
tư ở mức yếu. Tổ chức Hợp tác và Phát 
triển kinh tế (OECD) đã hạ mức dự báo 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016 
xuống 3% từ 3,3% đưa ra trước đây. IMF 
ước tính tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ 
chỉ tăng 3,2% so với con số 3,4% của 
báo cáo kỳ trước. 
Do đó, các tổ chức quốc tế cũng hạ dự báo 
tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong bối 
cảnh tăng trưởng GDP Quý 1 thấp hơn số 
ước tính ban đầu. Cụ thể: ANZ dự báo 
kinh tế Việt Nam tăng 6,9% trong năm 
2016 và tăng 6,5% trong năm 2017 bởi 
ảnh hưởng từ sự suy giảm của sản xuất 
nông nghiệp; lạm phát duy trì ở mức thấp 
1,7% trong năm nay và 2,5% trong năm 
2017. Tương tự, HSBC hạ dự báo tăng 
trưởng GDP năm 2016 xuống còn 6,3% 
(từ 6,7%) và năm 2017 còn 6,6% (từ 
6,8%). Bộ KH&ĐT thậm chí dự báo GDP 
có thể chỉ tăng 5,45% cả năm nếu không 
có giải pháp tổng thể thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế. 
Hoạt động ngành NH dự kiến tiếp tục ổn 
định với thanh khoản ở tình trạng tốt, lãi 
suất không biến động mạnh trong thời 
gian ngắn sau khi đã tăng trong giai đoạn 
vừa qua. UBGSTCQG dự báo lãi suất năm 
2016 sẽ tăng khoảng 1% so với năm 
2015. Thị trường vàng và ngoại hối tiếp 
tục ổn định, diễn biến của tỷ giá và giá 
vàng tương đối độc lập so với diễn biến 
của thế giới. 
Nhìn chung, kinh tế Việt Nam giai đoạn 
2016-2020, mà đặc biệt là năm 2016, 
được kỳ vọng sẽ có những dấu ấn đặc biệt 
về tăng trưởng khi có làn gió mới từ sự 
thay đổi của bộ máy Chính quyền Nhà 
nước trong nhiệm kỳ mới.

KINH TẾ THẾ GIỚI
Những tháng đầu năm 2016, kinh tế 
toàn cầu được đánh giá là vẫn có sự 
tăng trưởng, nhưng có vẻ còn chậm và 
khó duy trì trong dài hạn. Giá dầu và 
hàng hóa tiếp tục xuống thấp làm yếu 
đi triển vọng tăng trưởng. Đầu tháng 4, 
WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại 

thế giới năm 2016 xuống mức 2,8% 
từ mức 3,9% đưa ra trước đây. Kinh tế 
Mỹ vẫn mở rộng nhưng ngày càng đối 
mặt với nhiều rủi ro, khiến FED hạ dự 
báo tăng trưởng chỉ còn 2,2%, thấp hơn 
0,2% so với dự báo hồi tháng 12/2015. 
Tại Eurozone, gói QE đã được tăng quy 
mô hàng tháng từ 60 tỷ EUR lên 80 tỷ 

EUR (tương đương 87 tỷ USD) và hạ lãi 
suất nhưng vẫn không đem lại hiệu quả 
mà ngược lại, nguy cơ giảm phát càng 
rõ rệt hơn. Trong khi đó, sự suy yếu của 
kinh tế Trung Quốc đã và đang cản trở 
sự hồi phục của kinh tế thế giới, nhất 
là đối với các nước tại khu vực châu Á.
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Trước tình hình nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2015 cũng như quý đầu năm 
2016, tăng trưởng tín dụng trong quý tăng nhẹ 1,54% so với cuối năm 2015 (cùng kỳ năm trước là 

1,25%), trong khi đó huy động có sự tăng mạnh hơn 2,26% (cùng kỳ tăng 0,94%), cùng với chính sách 
điều hành tỷ giá linh hoạt của NHNN trong thời gian qua, kỳ vọng thanh khoản thị trường TPCP trong 

thời gian tới sẽ tiếp tục được cải thiện và có nhiều đối tượng nhà đầu tư tham gia.

THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG BIẾN ĐỘNG MạNH
Do nhu cầu sử dụng vốn tăng cao và đa số các ngân hàng tập trung nguồn vốn VND 
để đảm bảo nhu cầu thanh toán trong dịp Tết nguyên đán dẫn đến thị trường giao 
dịch liên ngân hàng trong nửa đầu quý 1/2016 biến động. Lãi suất tăng mạnh, có 
những thời điểm lên đến 6%/năm cho kỳ hạn 1 tuần - vượt mức lãi suất trên thị trường 
mở (OMO) 100 điểm. Doanh số giao dịch OMO theo đó cũng tăng nhanh, trong quý 
1/2016 đạt hơn 223.000 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 137.742 tỷ đồng phát 
sinh trong quý 4/2015. Tuy nhiên, sau Tết nguyên đán, nguồn vốn VND quay lại hệ 
thống ngân hàng rất mạnh nên thanh khoản trở nên dư thừa, lãi suất liên ngân hàng 
hạ nhiệt nhanh chóng và chạm đáy tại mức 1,9%/năm kỳ hạn 1 tuần (thời điểm cuối 
tháng 02/2016) và trong tháng 3/2016 do ảnh hưởng của biến động tỷ giá USD nên 
lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ, duy trì mức bình quân 3,5%-4,5%/năm cho kỳ hạn 
qua đêm đến 1 tuần. 

P. KINH DoANH VốN &
P. KINH DoANH NGoạI HốI

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH 
PHỦ: THANH KHoẢN PHỤC HỒI, LÃI 
SUẤT GIẢM MạNH
Thị trường Trái phiếu Chính phủ (TPCP) 
đang hồi phục trở lại. Tính đến hết quý 
1/2016, Kho bạc Nhà nước (KBNN) 
đã phát hành thành công 73.114 tỷ 
đồng TPCP, đạt 97% kế hoạch quý 
(76.000 tỷ đồng), đạt 33% kế hoạch 
năm (220.000 tỷ đồng). Cũng trong 
quý 1/2016, KBNN đã phát hành 
thành công 19.600 tỷ đồng Tín phiếu 
kho bạc.

Bên cạnh đó, thị trường thứ cấp cũng 
ghi nhận thị trường giao dịch sôi động 
hơn, đặc biệt là trong tháng 3 với 
doanh số giao dịch hơn 74.000 tỷ 
đồng, đây là mức cao nhất kể từ tháng 
3/2015. Theo đó, lãi suất TPCP trong 
quý giảm mạnh 15 – 20 điểm ở tất 
cả các kỳ hạn, xuống còn mức 4,85%/
năm (kỳ hạn 1 năm); 5,10%/năm (kỳ 
hạn 2 năm); 5,50%/năm (kỳ hạn 3 
năm); 6,30%/năm (kỳ hạn 5 năm).

Quý 1 cũng đánh dấu sự quay lại mạnh 
mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài với 
tổng giá trị mua ròng của khối này đạt 
tỷ 7.049 đồng, trong khi thời điểm 
quý 4/2015 bán ròng khoảng 1.413 
tỷ đồng). Trong quý, nhà đầu tư nước 
ngoài mua ròng liên tiếp ở cả 3 tháng, 
điều này được xem là tín hiệu tích cực 
cho thị trường TPCP cũng như sự ổn 
định của thị trường tài chính và niềm 
tin nhà đầu tư dần được củng cố sau 
những biến động vĩ mô trong nước và 
thế giới vừa qua.

Trước tình hình nền kinh tế có nhiều 
chuyển biến tích cực trong năm 2015 
cũng như quý đầu năm 2016, tăng 
trưởng tín dụng trong quý tăng nhẹ 
1,54% so với cuối năm 2015 (cùng 
kỳ năm trước là 1,25%), trong khi đó 
huy động có sự tăng mạnh hơn 2,26% 
(cùng kỳ tăng 0,94%), cùng với chính 
sách điều hành tỷ giá linh hoạt của 
NHNN trong thời gian qua, kỳ vọng 
thanh khoản thị trường TPCP trong thời 
gian tới sẽ tiếp tục được cải thiện và có 
nhiều đối tượng nhà đầu tư tham gia.

MỘT VÒNG 
THỊ TRƯỜNG
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Nguồn: Reuters (tỷ giá thị trường: xanh dương) 

"Nội dung của bản tin thuộc về 
Sacombank. Tài liệu chỉ được sử dụng 
duy nhất cho mục đích thông tin và 
chỉ sử dụng cho mục đích khác khi có 
sự chấp thuận của Sacombank. Các 
thông tin được thu thập từ các nguồn 
đáng tin cậy và chỉ là thông tin tham 
khảo chứ không phải là lời khuyên cho 
một hoạt động mua, bán và đầu tư".

TỶ GIÁ USD/VND: ỔN ĐỊNH
Tại thời điểm đầu năm, với nhiều dự báo tỷ giá USD/VND sẽ 
có một năm tăng mạnh do nhiều thống kê tiêu cực về tình hình 
kinh tế vĩ mô: cán cân thương mại âm, thâm hụt ngân sách, 
Ngân hàng Trung ương Mỹ (FED) tăng lãi suất USD, Ngân hàng 
Trung ương Trung Quốc (PBOC) phá giá đồng CNY. Tuy nhiên 
với chính sách điều hành tỷ giá kịp thời và đúng lúc từ NHNN 
đã giúp tỷ giá không những ổn định mà còn giảm so với giá mở 
cửa đầu năm. Các chính sách mới gồm: thay đổi cách niêm 
yết tỷ giá trung tâm theo hàng ngày so với cố định trong thời 
gian dài theo cách cũ; bán USD bình ổn thị trường với thời gian 
kỳ hạn 3 tháng. Ngoài ra, tỷ giá duy trì ổn định còn nhờ vào:
- Cán cân thương mại xuất siêu trong tháng 1, ước tính 800 

triệu USD
- Doanh nghiệp nước ngoài (FDI) tăng giải ngân ngoại tệ đầu 

tư tại Việt Nam (tính đến hết tháng 3, dòng vốn này giải ngân 
được 3,5 tỷ USD)

- FED hoãn lộ trình tăng lãi suất

- PBOC thay đổi chính sách tỷ giá, không ưu tiên phá giá đồng 
nội tệ để kích thích xuất khẩu

Với dòng vốn ngoại tệ dồi dào đã giúp NHNN mua vào lượng 
ngoại tệ lớn, tương đương khoảng 4,3 tỷ USD. Theo thông cáo 
báo chí gần đây nhất từ NHNN, dự trữ ngoại hối hiện tại của 
Việt Nam đang ở mức 40 tỷ USD. Theo rổ tiền tệ gồm EUR 
(Euro), THB (Thái Lan), JPY (Nhật), SGD (Singapore), TWD 
(Đài Loan), KRW (Hàn Quốc), CNY (Trung Quốc) mà NHNN 
căn cứ để tính mức độ thay đổi của VND so với các đồng tiền 
trong rổ, nếu tính riêng so với đồng USD thì VND tăng giá gần 
1% tính từ đầu năm nhưng nếu tính chung với cả rổ thì VND 
lại mất giá khoảng 2%. Như thế có thể thấy được, xuất khẩu 
Việt Nam duy trì được khả năng canh trạnh với các nước khác 
trong khi giá trị tiền đồng vẫn giữ được tính ổn định. Dự báo 
diễn biến tỷ giá USD/VND trong quý 2 sẽ tiếp tục duy trì trạng 
thái ổn định trong biên độ từ 22.280 – 22.450 nếu không có 
đột biến nào quá lớn.



Từ

đến
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NGô MINH TRÍ - Cố VẤN TRUyềN THôNG

Phát minh đột phá
Đến nay, việc kết luận ai là người đầu tiên phát minh ra ATM 
vẫn còn nhiều tranh cãi. Theo tư liệu do báo The Alantic (Mỹ) 
lưu trữ, từ thập niên 1950 và 1960, những ý tưởng về ATM 
được hình thành sau khi trạm đổ xăng tự động, máy bán kẹo 
tự động, máy bán vé xe buýt và tàu điện tự động… dần phổ 
biến. Đầu thập niên 1960, nhiều nhà sáng chế đã bắt đầu 
nghiên cứu phát triển ATM ở Mỹ lẫn châu Âu và Nhật. Khi 
đó, thiết bị này được bắt tay vào nghiên cứu nhằm tạo ra tiện 
ích cho người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, giảm 
thiểu sử dụng tiền mặt và giảm chi phí nhân công cho các 
ngân hàng. 
Tại Mỹ, ông Luther George Simjian (1905-1997) là một người 
Mỹ gốc Armenia đã nộp đơn sáng chế cho thiết bị với ý tưởng 
trên vào năm 1961 nhưng đến năm 1963 thì ông mới được 
cấp giấy chứng nhận sáng chế. Cũng tại Mỹ còn có những 
nhà sáng chế khác tham gia mảng này như Don Wetzel. Ở 
Anh thì có các nhà sáng chế John Shepherd-Barron và James 
Goodfellow cũng được ghi nhận đặt nền móng cho ATM. 
Trong khi xứ cờ hoa chưa đẩy nhanh việc hiện thực hóa ATM 
thì vào năm 1967, 2 ngân hàng của Anh đã chính thức lắp 
đặt thiết bị này. Cùng năm, ATM cũng được triển khai ở Thụy 
Điển. Sau đó 1 năm, vào năm 1968, mạng lưới máy rút tiền 
tự động dần hình thành tại Mỹ. Đến năm 1969, thành phố 
Sydney (Úc) và thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) cũng bắt đầu 
có ATM. Cùng giai đoạn này, một cuộc cách mạng trong giao 
dịch ngân hàng chính thức bùng nổ. Vào năm 1971, ATM 
mọc lên như nấm sau mưa ở nhiều nước trên thế giới, đặc 
biệt tại Mỹ và Nhật.
Từ những kỹ thuật ban đầu là tích hợp bộ phận đọc các tấm 
séc có vật liệu giấy carbon kèm theo một số thiết kế đặc biệt 
nhằm tăng cường tính bảo mật, ATM dần chuyển sang dạng 
thẻ từ bằng nhựa được tích hợp mã PIN như chúng ta thường 
thấy ngày nay. Tất nhiên, loại thẻ này trong suốt hàng chục 
năm qua đã được cải tiến mạnh mẽ để tăng tính bảo mật và 
công nghệ điện tử cũng thay đổi rất nhiều khi tích hợp chip 
công nghệ cao.

Không ngừng phát triển
Song hành cùng sự phát triển của ATM, 
các hãng công nghệ đã không bỏ qua 
cơ hội hợp tác với ngành ngân hàng để 
ngày càng hiện đại hóa, tăng cường tối 
đa tiện ích mà ATM có thể cung cấp. 
Công ty IBM (Mỹ) được xem là tên tuổi 
tiên phong trong nhóm các hãng công 
nghệ theo đuổi sự phát triển mạng lưới 
hệ thống ATM để tăng cường kết nối, 
nhằm đẩy mạnh dịch vụ thanh toán 
giữa các ngân hàng. Vào năm 1973, 
IBM cùng Lloyd Bank triển khai hệ 
thống ATM có khả năng kết nối mạnh 
mẽ. Đầu thập niên 1970, IBM còn tung 
ra hệ thống hạ tầng để lắp đặt các thiết 
bị thanh toán ở những điểm giao dịch 
như máy cà thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ… 

Không những vậy, ATM dần không chỉ 
dùng để rút tiền mà còn thành thiết bị 
đáp ứng nhiều giao dịch ngân hàng như 
sao kê tài khoản, chuyển tiền và nộp 
tiền vào tài khoản. Cứ thế, những ứng 
dụng từ ATM nhanh chóng được mở 
rộng mạnh mẽ, nhất là khi kỷ nguyên 
công nghệ số và internet không ngừng 
phát triển. 

Thiết bị này cũng không chỉ được lắp 
đặt cố định ở một nơi mà còn được đưa 
lên xe để trở thành các trạm giao dịch 
lưu động. Tất cả những thành tựu đó 
giúp cho mọi người giảm thiểu sử dụng 
tiền mặt, có thể giao dịch dễ dàng hơn. 
Không ít tệ nạn cũng được kéo giảm, 
chẳng hạn như tình trạng cướp tiền vào 
buổi tối ở nhiều cửa hàng tại phương 
Tây giảm hẳn bởi mọi giao dịch chủ yếu 
bằng thẻ. Ngân hàng thì tiết giảm được 
chi phí nhân sự.  

ATM rút vàng miếng
Từ năm 2009, Công ty TG-Gold-Super-Markt (Đức) bắt đầu giới thiệu dòng 
máy bán vàng tự động tương tự ATM và đến nay nhiều người vẫn quen gọi 
là “ATM bán vàng miếng”, theo tờ The New York Times. Khi đó, Công ty 
TG-Gold-Super-Markt đưa mức đầu tư cho mỗi ATM bán vàng là 28.000 
USD. Khách hàng có thể chọn mua các miếng vàng có trọng lượng 1gram, 5 
gram hoặc 10 gram. Công ty TG-Gold-Super-Markt từng đặt ra tham vọng sẽ 
nhượng quyền bán 500 chiếc máy như thế trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đến 
nay, chỉ có một số ít ATM bán vàng miếng được lắp đặt tại Abu Dhabi (UAE), 
Florida (Mỹ), Singapore… Các máy này được kết nối để cập nhập liên tục 
theo giá vàng của thị trường.

Công nghệ di động lên ngôi
Tuy nhiên, khi công nghệ di động và internet ngày càng phát triển, các ngân hàng 
cũng lần lượt giới thiệu nhiều giao dịch có thể thực hiện thông qua kết nối internet 
trên laptop hoặc điện thoại di động thông minh (smartphone). Đến nay, ngoại trừ việc 
rút tiền mặt, smartphone và laptop có thể thay thế gần như toàn bộ các giao dịch có 
thể thực hiện qua ATM: chuyển khoản, kiểm tra số dư, thanh toán hóa đơn… Các 
thiết bị di động còn có ưu điểm vượt trội so với ATM chính là có thể dùng mọi lúc mọi 
nơi chỉ cần có sóng 3G hoặc kết nối wifi. 

Chưa dừng lại ở đó, các dòng smartphone hiện còn tích hợp cả tính năng thanh toán có 
thể hiểu đơn giản là tích hợp tính năng nhận diện như thẻ ATM, thẻ tín dụng… thông 
qua kết nối không dây NFC như dịch vụ Apple Pay mà Hãng Apple cung cấp kể từ dòng 
smartphone iPhone 6. Qua kết nối này, chiếc smartphone có thể sử dụng các dịch vụ 
thanh toán quốc tế phổ biến như Visa, MasterCard, American Express. Trong khi đó, từ 
dòng Samsung Galaxy Note 5, hãng Samsung còn cung cấp dịch vụ Samsung Pay với 
công nghệ tương tự hầu hết các loại máy quét thẻ đang sử dụng. Nhờ đó, Samsung Pay 
được hứa hẹn sẽ dễ dàng trở nên phổ biến hơn khi nhiều máy cà thẻ vẫn chưa dùng kết 
nối NFC. Tuy nhiên, thời gian tới, việc thanh toán trên thiết bị di động còn có thể đạt bước 
tiến lớn hơn nhờ vào sự tiến bộ của các sản phẩm công nghệ đeo tay. Trong đó, nổi bật là 
đồng hồ thông minh Apple Watch khi được kỳ vọng sẽ sớm hoàn thiện khả năng kết nối 
thanh toán như smartphone.

ATM bán vàng miếng ở Abu Dhabi

Ngày nay, máy rút tiền đem lại hàng loạt tiện ích giao dịch

Một trong những chiếc máy rút tiền thế hệ đầu tiên

Bước qua tuổi 50, máy rút tiền (ATM) nay đang dần bị thay thế bằng công nghệ di động hiện đại. Với 
người Việt Nam, giao dịch ATM chỉ dần phổ biến trong khoảng gần 20 năm qua, nhưng với thế giới thì đó 
là một công nghệ đã có mặt hơn 50 năm. Theo Hiệp hội ATM toàn cầu, hiện có hơn 3 triệu máy ATM được 
lắp đặt trên thế giới. Thiết bị này có nhiều tên gọi khác nhau: máy rút tiền mặt (cash machine), máy giao 
dịch thâu ngân tự động (automated teller machine - ATM), máy ngân hàng tự động (automated banking 
machine - ABM)…
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Sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, xu hướng uptrend 
vẫn được duy trì trong tháng 2, nhờ vào 
diễn biến tích cực từ thị trường dầu thế 
giới, động lực từ các cổ phiếu nhóm Large 
Cap và những thông tin khá tích cực của 
nhóm tài chính – ngân hàng… đã thu hút 
dòng tiền của các NĐT. Bước sang tháng 3, 
sức hút từ các mã bluechips giúp VN-Index 
giữ vững đà tăng điểm nhưng không mạnh 
như trong tháng 2 do áp lực chốt lời bắt 
đầu xuất hiện. Dù có sự hỗ trợ từ những 
cổ phiếu mang tính dẫn dắt (GAS, VNM, 
VCB, VIC…) và dòng tiền đổ vào nhóm 
cổ phiếu đầu cơ giúp hoạt động mua bán 
diễn ra sôi động, nhưng khi khối lượng 
giao dịch các mã Large Cap và bluechips 
suy giảm, kéo các chỉ số thị trường lùi 
sâu trong tuần cuối tháng 3. VN-Index 
kết thúc phiên giao dịch cuối quý với mức 
561,2 điểm – giảm 17,8 điểm tương ứng 
giảm 3,1% so với đầu năm.

Cùng thời điểm trên, HNX-Index đạt 79,1 
điểm, giảm 0,9 điểm tương ứng giảm 
1,1% so với đầu năm. Trong cùng bối 
cảnh chung của thị trường thì diễn biến 
của HNX-Index trong quý 1 cũng tương tự 
như VN-Index. Ngoài ra, việc khối ngoại 
mua ròng hơn 315,7 tỷ đồng trên sàn 
HNX trong 3 tháng đầu năm (gấp 13,4 lần 
so với giá trị mua ròng trong quý 4/2015) 
cũng là một động lực lớn giúp chỉ số thị 
trường không giảm quá sâu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/3, cổ 
phiếu STB đạt mức giá 10.300 đồng/
cổ phiếu – giảm 2.800 đồng (⇓21.4%) 
so với đầu năm. Biên độ giao động giá 
trong kỳ khá hẹp, trong khoảng 10.100 
– 12.800 đồng/cổ phiếu. Nhìn chung, xu 
hướng của cổ phiếu STB trong quý 1 là 
giảm điểm, do ảnh hưởng từ bối cảnh thị 
trường và tâm lý của NĐT trước những 
khó khăn tạm thời của Ngân hàng trong 
giai đoạn đầu sau sáp nhập. Trong nửa 
đầu tháng 1, chịu sự tác động bởi đà 
giảm điểm của VN-Index khiến giá STB 
rơi xuống 10.700 đồng vào cuối phiên 
18/01. Dù có sự phục hồi trong giai đoạn 
sau đó theo xu thế chung, nhưng cổ phiếu 
của Ngân hàng cũng chỉ được giao dịch 
quanh mức 11.000 đồng/cổ phiếu. Một 
trong những nguyên nhân chính khiến giá 

STB chưa thể bật tăng mạnh trong giai 
đoạn hồi phục của thị trường là thông tin 
lợi nhuận sau thuế riêng ngân hàng quý 
4/2015 ghi nhận lỗ 583 tỷ đồng. Tuy 
lợi nhuận cả năm vẫn vượt 28,6% so kế 
hoạch điều chỉnh, nhưng với những NĐT 
vốn đã quen với mức lãi “khủng” trong 
những năm trước thì đây là thông tin khá 
tiêu cực. Thực tế trong Đề án sáp nhập 
trình ĐHĐCĐ, Ban Điều hành đã tính 
toán đến việc hiệu quả kinh doanh sẽ bị 
ảnh hưởng do phải tập trung nguồn lực để 
xử lý những vấn đề tồn tại trước đây của 
Southern Bank. Tuy nhiên, so sánh với 
chi phí và thời gian để đạt được quy mô 
tài chính và hệ thống mạng lưới, khách 
hàng, đội ngũ nhân sự… như hiện tại, 
cũng như xem xét đến những lợi ích trong 
dài hạn thì đây là khoản đầu tư hợp lý. 
Ngoài ra, với lợi thế về quy mô và những 
thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực bán lẻ, 
dự báo Sacombank sẽ sớm quay lại nhịp 
độ tăng trưởng và khả năng sinh lời vốn 
có trong tương lai gần. Phần lớn thời gian 
còn lại của quý, cổ phiếu STB chủ yếu 
đi ngang do thiếu các thông tin hỗ trợ và 
giảm nhẹ vào tuần cuối tháng 3 theo đà 
giảm của thị trường. Khối lượng giao dịch 
cũng có sự sụt giảm trong quý, đạt khoảng 
650.000 cổ phiếu/phiên so với mức bình 
quân gần 980.000 cổ phiếu trong năm 
trước. 

Kết thúc quý 1/2016, hoạt động kinh 
doanh của Sacombank tiếp tục đạt được 
những kết quả tương đối khả quan. Tổng 

tài sản tăng trưởng 4,7% so đầu năm, 
trong đó cho vay khách hàng tăng 2,7%. 
Nguồn vốn kinh doanh cũng giữ nhịp tăng 
trưởng tốt trong bối cảnh thị trường nhiều 
biến động, cụ thể huy động từ TCKT&DC 
đến 31/3 tăng 5,1%. Hiệu quả kinh 
doanh mặc dù chưa trở lại mức cao như 
trong năm trước, nhưng cũng đạt 138 tỷ 
đồng so với kết quả lỗ trong quý trước. 
Bên cạnh việc duy trì mọi mặt hoạt động 
ổn định, Sacombank tiếp tục thực hiện 
công tác tái cấu trúc theo lộ trình tại Đề 
án sáp nhập, đặc biệt là công tác rà soát, 
tái bố trí mạng lưới để nâng cao hiệu quả. 
Hệ thống core banking của ngân hàng sáp 
nhập cũng đã được hợp nhất trong tháng 
3, tạo điều kiện cho công tác quản trị điều 
hành được thông suốt. Một thông tin tích 
cực nữa về cổ phiếu STB trong quý vừa 
qua là trong báo cáo đánh giá sau soát 
xét BCTC hợp nhất năm 2015, Moody’s 
xếp hạng nhà phát hành và xếp hạng tiền 
gửi dài hạn của Sacombank ở mức B3; 
xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) và BCA đã 
điều chỉnh ở mức “caa1”; đánh giá rủi ro 
đối tác (CR) được xếp ở mức B2 (cr), với 
triển vọng ổn định. Moody’s cho rằng, dù 
thương vụ sáp nhập gây bất lợi cho các 
chỉ số tài chính chủ chốt của Sacombank 
do các tài sản có vấn đề tăng lên, song tỷ 
lệ này vẫn được xếp ngang bằng với những 
ngân hàng khác. Điều này cho thấy quan 
điểm lạc quan của Moody’s về khả năng 
xử lý các khó khăn trong ngắn hạn của 
Sacombank.

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Biên độ giá 3 tháng 10.100 – 12.800 EPS 469 P/B 0,65 Beta 1,05

Số CP lưu hành 1.803.653.429 BV 15.752 ROA 0,27% Cổ tức 2014 12%

Vốn hóa (31/03/2016) 18.577,63 tỷ đồng P/E 21,9 ROE 3,25% KL GD BQ 3 tháng 650.038

Nhìn chung, diễn biến giá của một cổ phiếu trên thị trường, 
bên cạnh tác động của các yếu tố vĩ mô, ngành…, còn phản 
ánh sự kỳ vọng của NĐT vào những giá trị thặng dư mà cổ phiếu 
đó mang lại trong tương lai. Trong bối cảnh Sacombank còn 
phải đối mặt với nhiều vấn đề hậu sáp nhập, khả năng sinh 
lời trong ngắn hạn bị ảnh hưởng thì sức hút của STB trên thị 
trường bị suy giảm là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, thông 
qua những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh 
của Ngân hàng thời gian gần đây, tin rằng cổ phiếu STB sẽ 
sớm bứt phá để quay lại vị thế vốn có của mình trên thị trường.

PHòNG KẾ HoạCH

3 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

DIỄN BIẾN

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch từ 01/04/2015 – 31/03/2016

Nguồn: HSX, Sacombank

TTCK Việt Nam vừa đi qua ¼ chặng đường đầu tiên của năm 2016 với những diễn biến khá bất ổn, điển hình là 
sự tụt dốc của TTCK Trung Quốc và ảnh hưởng kéo theo của TTCK khu vực đã tác động mạnh đến tâm lý NĐT 
trong nước, dẫn đến lực bán tăng mạnh. Dù hoạt động bắt đáy diễn ra khá sôi nổi, nhưng thiếu thông tin hỗ 
trợ nên VN-Index nhanh chóng rơi xuống mức 526,4 điểm vào cuối phiên 18/01. Tuy nhiên, sự trở lại của dòng 
tiền đầu cơ và giá dầu thế giới tăng mạnh vào cuối tháng đã giúp thị trường kịp thời hồi phục.
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PHòNG KẾ HoạCH

Vốn huy động khả quan, bảo đảm tính bền vững
Các sản phẩm tiền gửi của Sacombank ngày càng được thiết 
kế đa dạng, phù hợp với đặc thù từng vùng miền, lãi suất huy 
động luôn được điều chỉnh linh hoạt, qua đó thu hút nguồn 
tiền dồi dào, cơ cấu nguồn vốn thay đổi theo hướng tích cực. 
Đến 31/3/2016, tổng huy động vốn đạt 277.868 tỷ đồng, tăng 
4,9% so đầu năm, chiếm tỷ trọng 91,3% TTS. Trong đó, huy 
động tổ chức kinh tế và dân cư (TCKT&DC) đạt 272.572 tỷ 
đồng, tăng 5,1% so đầu năm, chiếm tỷ trọng 98,1% trong 
tổng huy động. Cơ cấu nguồn vốn huy động của Sacombank 
đang chuyển dịch theo hướng tăng tiền gửi có kỳ hạn (CKH) 
của khách hàng cá nhân bằng VND, đáp ứng nhu cầu thanh 
khoản cao. Cụ thể: 

+ Tiền gửi VND đạt 261.999 tỷ đồng, tăng 6,1%, chiếm 
tỷ trọng 96,1%. 

+ Tiền gửi CKH đạt 237.988 tỷ đồng, tăng 5,4%, chiếm 
tỷ trọng 87,3%.

+ Tiền gửi khách hàng cá nhân đạt 240.406 tỷ đồng, 
tăng 5,7%, chiếm tỷ trọng 88,2%.

Cho vay được chú trọng và kiểm soát chặt chẽ
Trong những tháng đầu năm, mặt bằng lãi suất tương đối ổn 
định và ở mức thấp, chính vì vậy, nhu cầu vốn của khách 
hàng gia tăng nhanh. Tổng tín dụng đạt 200.580 tỷ đồng, tăng 
2,5% so đầu năm. Trong đó, cho vay TCKT&DC đạt 185.544 
tỷ đồng, tăng 2,7%. Cơ cấu dư nợ cho vay tăng tập trung vào 
loại cho vay ngắn hạn bằng VND của khách hàng cá nhân. 

+ Cho vay VND đạt 177.928 tỷ đồng, tăng 3%, chiếm tỷ 
trọng 95,9%. 

+ Cho vay ngắn hạn 68.821 tỷ đồng, tăng 3,1%, chiếm 
tỷ trọng 37,5%. 

+ Cho vay khách hàng cá nhân 91.558 tỷ đồng, tăng 
3,8%, chiếm tỷ trọng 49,3%.

Song song với việc tăng trưởng tín dụng, Sacombank không 
ngừng kiểm soát chất lượng tín dụng, ngăn ngừa nợ xấu phát 
sinh và quyết liệt xử lý nợ tồn đọng, khống chế tỷ lệ nợ xấu dưới 
mức 3% (2,19%).

Hoạt động dịch vụ tăng mạnh, góp phần nâng cao thu 
ngoài lãi
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ ngân hàng bán lẻ, phục 
vụ tốt nhiều phân khúc khách hàng, Sacombank đã phát triển 
các loại sản phẩm dịch vụ với nhiều tiện ích trên nền tảng công 
nghệ hiện đại, mở rộng các đối tác liên kết, triển khai công tác 
bán hàng trọn gói, tăng cường bán chéo sản phẩm tài chính, 
chú trọng triển khai mô hình bancassurance. Kết quả, thu 
dịch vụ ngày càng tăng trưởng, tạo điểm nhấn so cùng kỳ năm 
trước: đạt 273 tỷ đồng, tăng 27,2% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 
17,2% trên tổng thu nhập (tăng 4,7% tỷ trọng so năm 2015); 
+ Ngân hàng điện tử: phát triển thêm 73.230 user I.B có 
chức năng thanh toán, trong đó user đã đăng nhập tăng thêm 
40.153 user (số lượng user hiện hữu lên đến 228.217), tăng 
thêm 309.606 lượt ủy thác thanh toán hóa đơn thành công. 
Doanh thu phí đạt 36 tỷ đồng.

+ Doanh số thanh toán quốc tế đạt gần 2 tỷ USD, doanh 
số TTQT của 8 khu vực trong nước đạt hơn 1,7 tỷ USD. 
Thu phí TTQT đạt hơn 83 tỷ đồng;

+ Chuyển tiền đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng. Thu phí chuyển 
tiền đạt 62 tỷ đồng;

+ Bảo lãnh nội địa đạt hơn 2,7 ngàn tỷ đồng. Thu phí bảo 
lãnh đạt 39 tỷ đồng; 

+ Thẻ: Lượng khách hàng mở thẻ tăng ròng hơn 141.100 
người, tăng ròng 240 máy POS và 1 máy ATM, nâng 
tổng số máy POS và ATM hiện hữu lần lượt lên 6.126 
và 936 máy; Thu thuần dịch vụ thẻ đạt 85 tỷ đồng, 
tăng 39,2%.

Các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động luôn đạt 
quy định
Sacombank luôn chấp hành nghiêm túc các chỉ số hoạt động 
Ngân hàng theo Thông tư 36/2014/TT-NHNN và các quy định 
khác với độ an toàn cao:

Thực hiện mục tiêu “Kiện toàn hoạt động – 
Củng cố nền tảng – Phát triển bền vững”, hoạt 
động của Sacombank sau sáp nhập đi vào ổn 

định, phát triển toàn diện và vững chắc. Kết quả 
kinh doanh của Sacombank trong 3 tháng đầu năm 
tăng trưởng khá tốt, hoàn tất việc chuyển đổi hợp 
nhất hệ thống công nghệ thông tin, tổ chức bộ máy 
hoàn chỉnh theo mô hình thống nhất toàn Ngân 
hàng, sản phẩm dịch vụ được triển khai phong phú, 
làm nền tảng giúp Sacombank nỗ lực hoàn thành 
mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2016.

STT Chỉ tiêu Quy định 31/3/2016

1  Tỷ lệ an toàn vốn (riêng lẻ) >=9% 9,73%

2  Tỷ lệ cho vay TH&DH/ nguồn 
vốn huy động ngắn hạn

<=60% 25,82%

3  Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần <=40% 19,94%

4  Tỷ lệ đầu tư tài sản cố định <=50% 39,29%

5  Tỷ lệ cấp tín dụng trên tổng 
tiền gửi

<=80% 67,03%

6  Tỷ lệ đầu tư trái phiếu chính 
phủ so nguồn vốn ngắn hạn

<=35% 9,95%

Tổng tài sản tiếp tục tăng trưởng cao
Tính đến ngày 31/3/2016, tổng tài sản (TTS) của Sacombank 
đạt 304.696 tỷ đồng, tăng 4,7% so đầu năm. Trong đó, tài sản 
Có sinh lời tăng 5,7% so đầu năm, chiếm tỷ trọng 82,2% (tăng 
0,75% tỷ trọng so đầu năm). Vốn chủ sở hữu (VCSH) đạt 22.218 
tỷ đồng, trong đó, vốn điều lệ đạt 18.853 tỷ đồng. Vốn tự có được 
xác định ở mức 19.084 tỷ đồng, chiếm 85,9% VCSH, thể hiện 
năng lực tài chính của Sacombank tiếp tục ổn định.

Hoạt động Công ty/Ngân hàng con khá ổn định
Nhìn chung, hoạt động của các Công ty/Ngân hàng con đạt 
hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm với kết quả lợi nhuận 
khả quan. Riêng SBJ do đang thu hẹp hoạt động, nguồn thu 
nhập vẫn chưa ổn định, tuy nhiên hiện công ty đang dần hồi 
phục và tiếp tục triển khai sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu 
thị trường.

+ Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản - SBA: lợi nhuận 
trước thuế (LNTT) đạt 23,4 tỷ đồng;

+ Công ty Kiều hối - SBR:  LNTT đạt 1,9 tỷ đồng;
+ Công ty Vàng bạc đá quý - SBJ: LNTT lỗ 0,6 tỷ đồng;   
+ Công ty Cho thuê tài chính - SBL: LNTT đạt 18,1 tỷ 

đồng;
+ Sacombank Lào: Huy động quy đổi đạt 85,5 triệu USD, 

tăng 12,7 triệu USD so đầu năm, trong đó huy động 
TCKT&DC đạt 44,8 triệu USD, giảm 0,3 triệu USD. Dư 
nợ quy đổi đạt 61,6 triệu USD, giảm 4,6 triệu USD. 
LNTT đạt 0,23 triệu USD.

+ Sacombank Cambodia Plc: Huy động quy đổi đạt 119,5 
triệu USD, tăng 1,5 triệu USD so đầu năm, trong đó 
huy động TCKT&DC đạt 63,1 triệu USD, tăng 9,8 triệu 
USD. Dư nợ quy đổi đạt 110,6 triệu USD, tăng 0,3 
triệu USD. LNTT đạt 0,58 triệu USD.
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Mạng lưới hoạt động ngày càng hiệu quả
Sacombank đã tăng cường tái bố trí mạng lưới; rà soát, phân tích 
thị trường, đánh giá hiệu quả kinh doanh của các điểm giao dịch 
nhằm phân bổ đúng vị trí thuận lợi, có tiềm năng phát triển. Đồng 
thời, chú trọng phát triển theo chiều sâu, chuẩn hoá nhận diện 
thương hiệu, bố trí nhân sự phù hợp đối với 522 điểm giao dịch 
trong nước nhằm đảm bảo có hệ thống mạng lưới hoạt động hiệu 
quả nhất. 
Hoạt động tại các Phòng giao dịch (PGD) tiếp tục đóng góp ngày 
càng nhiều về quy mô hoạt động của ngân hàng: huy động đạt 
gần 169.600 tỷ đồng, tăng 6,1% so đầu năm, chiếm tỷ trọng 
62,4% (tăng 0,6% tỷ trọng); cho vay đạt gần 91.300 tỷ đồng, 
tăng 3,7%, chiếm tỷ trọng 49,8% (tăng 0,5% tỷ trọng). 

Các hoạt động hỗ trợ được triển khai toàn diện
Bám sát các nội dung và lộ trình của Đề án sáp nhập: Tiến hành 
cơ cấu tổ chức phù hợp với quy mô mới và mô hình hoạt động của 
Ngân hàng, triển khai và thực hiện đúng tiến độ các dự án trọng 
điểm. Trong đó, Ban Chỉ đạo Cải cách thủ tục kinh doanh, Ban 
Tiết giảm chi phí, Ban Chỉ đạo ngăn chặn và xử lý nợ quá hạn, Ủy 
ban ALCO… thường xuyên họp định kỳ để bàn giải pháp và triển 
khai đồng bộ đến các đơn vị trên toàn hệ thống nhằm nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốn, tinh gọn thủ tục kinh doanh, quản lý chi 
phí hiệu quả, tăng hiệu suất sử dụng chi phí điều hành, đảm bảo 
hệ thống vận hành ổn định, xuyên suốt, tăng năng suất lao động;
Quyết liệt triển khai các dự án công nghệ thông tin đúng tiến độ: 
Đã hoàn thành việc chuyển đổi hợp nhất core của đơn vị sáp nhập 
vào core của Ngân hàng thành hệ thống công nghệ thông tin đồng 
nhất. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển các dự án công nghệ thông 
tin ứng dụng vào sản phẩm dịch vụ đảm bảo đáp ứng tối ưu yêu 
cầu giao dịch của khách hàng trong tình hình mới;
Tăng trưởng nguồn vốn huy động vững chắc: Tăng trưởng số dư 
huy động từ khách hàng dịch vụ ngân hàng cao cấp bằng các gói 

giải pháp tài chính linh hoạt; triển khai chương trình thi đua nội bộ 
nhằm tăng trưởng huy động trung dài hạn hệ khách hàng cá nhân, 
đẩy mạnh tăng thu dịch vụ. Đồng thời, tiến hành xây dựng nhiều 
chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng, tăng dần tỷ 
trọng nguồn thu từ dịch vụ thông qua việc ứng dụng dịch vụ ngân 
hàng trực tuyến, dịch vụ mobile banking...; 
Tăng trưởng tín dụng trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả cho 
Ngân hàng: Tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề ít rủi ro; phù 
hợp với định hướng của NHNN, triển khai các gói cho vay ưu đãi 
(sản xuất kinh doanh cá nhân, Cho vay tiêu dùng, tài trợ xuất khẩu 
lãi suất ưu đãi…) đi kèm với việc triển khai các gói bảo hiểm tiền 
vay (an tâm tín dụng, an tâm tiêu dùng, bảo hiểm sạp chợ…);
Chú trọng công tác xử lý nợ: Đẩy nhanh công tác xử lý nợ và ngăn 
chặn nợ quá hạn phát sinh thông qua các phân ban từ Hội sở đến 
Chi nhánh. Đồng thời, cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro qua công tác 
giám sát, tự kiểm tra chấn chỉnh và các bản tin nghiệp vụ như Bản 
tin quản lý rủi ro, Bản tin pháp luật... Triệt để xử lý nợ quá hạn, nợ 
xấu nhằm đảm bảo đạt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%;
Hoàn thiện và ban hành các cơ chế, đòn bẩy thúc đẩy sự phát 
triển: Nhằm tạo động lực tinh thần thi đua sôi nổi, đáp ứng đúng 
các định hướng của Ngân hàng và được đánh giá trên cơ sở hiệu 
quả mang lại như Cơ chế thưởng kích thích hoạt động kinh doanh 
và Cơ chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận, Quy định về thi đua 
khen thưởng áp dụng cho tập thể đơn vị. Bên cạnh đó, thực hiện 
rà soát, sửa đổi, bổ sung… ban hành gần 70 văn bản lập quy 
nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn trong hoạt động Ngân hàng 
và hỗ trợ các đơn vị;
Thường xuyên tổ chức khảo sát và đánh giá thực trạng các điểm 
giao dịch: Ngoài việc đã thực hiện di dời thêm 4 PGD sang địa 
bàn thích hợp, Sacombank tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh công tác 
sắp xếp mạng lưới trên cơ sở nội dung đã được Hội đồng quản trị 
thông qua, nhằm tái bố trí mạng lưới hoạt động phù hợp, cải thiện 
hiệu quả kinh doanh.

Kỳ vọng nền kinh tế 9 tháng cuối năm có sự phục hồi tốt, khả năng gia tăng mạnh các nguồn lực thị trường, cùng 
với việc khai thác các thế mạnh nội tại, Sacombank tiếp tục phát huy lợi thế, củng cố và gia tăng thị phần, tăng 
trưởng mạnh mẽ hệ khách hàng, kiểm soát tốt chất lượng tài sản, đảm bảo an toàn hoạt động… nhằm sớm hoàn 
thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra trong năm 2016. Đồng thời, tháo gỡ các khó khăn, củng cố nội lực, hoàn 
thiện hệ thống mạng lưới hoạt động, đảm bảo quá trình tái cấu trúc Ngân hàng theo đúng lộ trình của Phương án 
đã được NHNN phê duyệt. 

THANH NIÊN NGÂN HÀNG

NÉT ĐẸP
TỎA SÁNG

HỒNG NHậT
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Các thí sinh trong phần thi trang phục 
áo dài tại đêm chung kết

Đến với đêm chung kết, các thí sinh đã 
trải qua 3 vòng thi: trình diễn áo dài, 
trình diễn trang phục dạ hội và thi tài 
năng - ứng xử. Nhận được sự đánh giá 
cao từ ban giám khảo, 4 thí sinh đại diện 
Sacombank gồm Thái Thị Thanh Loan - 
Phòng Nhân sự, Phan Thị Thúy Vy, Ninh 
Thị Phương Dung và Huỳnh Thị Hằng 
- VPKV Tây TP.HCM đã lọt vào top 26 
thí sinh xuất sắc nhất và tỏa sáng trong 
đêm chung kết. Ngoài ra, trong phần đấu 
giá từ thiện, đại diện Công đoàn cơ sở 
Sacombank, ông Phan Đình Tuệ - Phó 
tổng giám đốc kiêm Chủ tịch CĐCS đã 
ủng hộ 20 triệu đồng cho quỹ "Trái tim 
hồng" tạo kinh phí mổ tim cho những trẻ 
em kém may mắn.

Tự tin trong phần thi ứng xử với câu trả lời lưu loát và thông minh về suy nghĩ đối với 
việc thần tượng thái quá của giới trẻ hiện nay, thí sinh Huỳnh Thị Hằng đã xuất sắc 
nhận giải “Thí sinh ứng xử thông minh” và danh hiệu Á khôi 2 chung cuộc.

Được sự ủng hộ và yêu mến của các 
đoàn viên thanh niên, thí sinh Phan 
Thị Thúy Vy đã nhận được danh hiệu 
“Thí sinh được bình chọn nhiều nhất” 

trong vòng thi ảnh.

Thể hiện đầy thuyết phục tại vòng 
sơ khảo và đêm gala thi tài năng tổ 
chức tại Phan Thiết, thí sinh Ninh Thị 
Phương Dung đã được lựa chọn trình 
diễn vào đêm chung kết. Bằng chất 
giọng đầy nội lực và kỹ thuật với ca 
khúc “Mái đình làng biển”, Phương 
Dung đã chinh phục được ban giám 
khảo và nhận giải “Thí sinh tài năng”.

Cứ đến tháng 3 hàng năm, rất nhiều hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên lại diễn ra sôi nổi 
trên khắp đất nước. Năm 2016 là mốc son đáng tự hào của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
nói chung và mỗi bạn đoàn viên thanh niên nói riêng, đánh dấu 85 năm (26/3/1931 - 26/3/2016) 
một chặng đường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đoàn thanh niên. Cuộc thi “Nét đẹp 
thanh niên ngân hàng 2015” lần thứ nhất do Đoàn khối Ngân hàng TP.HCM tổ chức diễn ra từ tháng 
12/2015 đến tháng 3/2016 vừa qua là một trong những hoạt động tiêu biểu thu hút sự tham gia và 
hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên và CBNV các ngân hàng.

Không những thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 85 
năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đây còn là hoạt 
động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đoàn Khối 

Ngân hàng TP.HCM (1990 - 2015), đồng thời đẩy mạnh việc 
thực hiện cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh 
niên TP.HCM trong giai đoạn mới”, góp phần xây dựng văn hoá 
nơi công sở, khắc hoạ hình ảnh cán bộ ngân hàng thông minh – 
duyên dáng – năng động.
Cuộc thi đã tạo sân chơi giao lưu văn hóa – nghệ thuật bổ ích, 
lành mạnh, môi trường để đoàn viên thanh niên tự rèn luyện bản 
thân, lan tỏa các giá trị tốt đẹp. Chính vì vậy, xuyên suốt các nội 
dung của cuộc thi, Ban tổ chức đều đưa ra các tiêu chí đánh giá 
xếp hạng mang tính toàn diện, không những dựa trên vẻ đẹp hình 
thể mà còn là những nét đẹp về nhân cách, về tài năng cũng như 
chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân 
hàng. Bên cạnh các vòng thi chính, các thí sinh đã có nhiều hoạt 
động ý nghĩa, qua đó thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện 

của thanh niên ngân hàng nhân dịp Xuân Bính Thân như: Chương 
trình “Trao yêu thương – Đón xuân ấm áp” chăm lo các bệnh nhân 
khó khăn tại Bệnh viện nhân dân Gia Định, chương trình hoạt động 
tình nguyện “Ngày thứ bảy hồng” của các thí sinh tại Trung tâm nuôi 
dưỡng trẻ em tàn tật và mồ côi Thị Nghè, chương trình đồng hành 
với thanh niên công nhân khó khăn ăn Tết xa nhà tại các khu lưu trú 
thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố... Thông qua cuộc thi, 
Ban tổ chức cũng muốn khẳng định với xã hội, các tổ chức, cơ quan, 
doanh nghiệp về một thế hệ nhân viên ngân hàng không những đẹp 
về ngoại hình mà còn đẹp về tri thức và nhân cách.
Mặc dù đây là năm đầu tiên Đoàn khối Ngân hàng TP.HCM tổ chức 
cuộc thi này nhưng đã thu hút sự tham gia của gần 100 thí sinh 
đến từ 104 cơ sở Đoàn trực thuộc, cũng như nhận được sự quan 
tâm, ủng hộ từ nhiều tổ chức tín dụng, các đơn vị truyền thông, báo 
chí. Cuộc thi gồm 3 vòng thi: vòng sơ khảo - vòng chụp ảnh và bình 
chọn - vòng chung kết và trao giải tổ chức vào ngày 12/3/2016 tại 
Hội trường Nhà văn hoá Thanh niên TP.HCM.

Với phong thái tự tin và chuyên nghiệp, 4 thí 
sinh đến từ Sacombank nổi bật trong phần thi 
trang phục áo dài và trang phục dạ hội.
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Để ngày 8/3 trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn, vừa qua Sacombank 
đã tổ chức cuộc thi “Bé vẽ tranh tặng mẹ” tại fanpage 
Sacombank từ ngày 08/3/2016 đến 15/3/2016. Theo đó, các 
bé từ 4 đến 10 tuổi trên toàn quốc đều được tham gia dự thi 
bằng cách ba mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp chụp hình bức 
tranh bé vẽ tặng mẹ nhân ngày 8/3 và gửi đến ban tổ chức 
trong thời gian diễn ra chương trình. Cuộc thi không chỉ giúp 
các bé thể hiện năng khiếu, niềm đam mê vẽ tranh mà còn là 
nơi lưu giữ tình cảm gia đình thiêng liêng, ấm áp.

Nét vẽ của các bé tuy còn ngây thơ, mộc mạc nhưng chứa 
đựng những tình cảm trong sáng và chân thành nhất dành tặng 
mẹ. Hơn thế, những lời chúc mừng, dòng sẻ chia và cả ước mơ 
của bé thông qua bức tranh có lẽ sẽ khiến tất cả những người 
làm mẹ trên thế giới này vô cùng cảm động khi đọc được.

MSDT: BVT10012

“Nhân ngày 8/3 con vẽ bức tranh gia đình mình 

đi chơi ăn kem bố mẹ ngồi nói chuyện với nhau. 

Con rất thích khi nhìn mẹ cười vui mùng 8/3. Con 

chúc mẹ luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và vui vẻ bên 

bố và con. Con yêu mẹ nhiều lắm!” - Lời chúc của 

bé Lương Hồng Minh (8 tuổi) dành tặng mẹ.

MSDT: BVT08003

Bức tranh mang chủ đề “Chiếc xe mơ ước của mẹ” của bé Nguyễn 
Trúc Xuân (6 tuổi): “Sáng nào cũng vậy, mẹ đưa con đến lớp, rồi 
lại chạy xe thật xa để đưa em đến trường mầm non. Từ trường con 
đến trường em xa quá hả mẹ. con thấy mẹ đi mãi đi mãi mới tới. 
Những lúc trời mưa to mẹ tội nghiệp quá, mẹ cho con vào áo mưa 
rồi nói, xe hơi nhà mình đó con, ráng tí nữa là đến trường rồi. 8/3 
con không biết tặng mẹ gì hết, con có bức tranh này tặng mẹ như 
mẹ đã từng nói với con. Ráng vài năm nữa mẹ tích cóp mua xe 
chở tụi con đi học mẹ nhé!”

MSDT: BVT10004

Mẹ đi làm về, con chạy lon ton ra chào mẹ và nói: “Cô giáo 
nói hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ, con tặng mẹ bức tranh 
nè! Cả gia đình mình cùng đi chơi, có cả hình bố tặng hoa cho 
mẹ nữa. Nhưng, sao hôm nay bố về trễ thế?” - Bé Lê Hoàng 
Bảo Nhi (7 tuổi). Mẹ không biết nói gì rồi cảm động muốn rơi 
nước mắt vì con đã thay bố tặng món quà ý nghĩa cho mẹ dù 
chỉ là trên giấy. 

8/3 không chỉ là ngày tôn vinh nét đẹp 
của phụ nữ mà còn là ngày mà người mang 
thiên chức làm mẹ đón nhận sự thổ lộ tình 
yêu thương từ người thân trong gia đình. 
Một món quà bé xinh chân thành từ những 
thiên thần nhỏ cũng đủ khiến trái tim người 
mẹ ngập tràn hạnh phúc.

THANH THANH

MSDT: BVT14009

Bé Lâm Thị Kim Huyền - giải Nhất cuộc thi - ấp ủ mơ ước 
của mình trong bức tranh:“Con rất thích biển, mỗi lần con 
được mẹ dẫn đi biển là con không muốn về nhà nữa. Con 
ước gì nhà con ở gần biển, để mỗi ngày con có thể đánh đàn 
và hát cho mẹ nghe. Con sẽ cùng mẹ ngắm tàu - thuyền chạy 
ngoài biển, con sẽ tập bắt cá và nướng thật nhiều cá cho mẹ 
ăn. Con chúc mẹ 8/3 luôn trẻ đẹp và tràn ngập hạnh phúc.”

Từ cuộc thi, không chỉ mẹ, bé và gia đình mà 
tất cả mọi người đều cảm nhận được nét hồn 
nhiên, đáng yêu của trẻ thơ, tình cảm gia đình 
giản đơn mà sâu sắc. Chị Trịnh Thị Phương Hoa 
chia sẻ: “Các bé vẽ rất dễ thương. Mình đã 
ủng hộ các bé bằng cách like tranh. Tuy hiện 
tại mình chưa có gia đình riêng nhưng mình 
vẫn cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng, 
cao quý. Qua đây, mình cũng muốn cảm ơn 
mẹ - người luôn hy sinh, che chở cho mình, 
người đã nuôi dạy mình lớn khôn như bây giờ”. 
Anh Trần Duy Hòa thì chia sẻ: “Tuy là nam giới 
nhưng tôi rất thích Cuộc thi Bé vẽ tranh tặng 
mẹ. Nhớ lúc nhỏ tôi cũng thường vẽ tranh và 
bí mật để dưới gối của mẹ trong những dịp đặc 
biệt như vậy. Có lẽ cuối tuần tôi sẽ cho các 
cháu về thăm bà. Hạnh phúc không ở đâu xa 
mà ngay bên cạnh chúng ta. Điều quan trọng 
là ta có nhận ra điều đó hay không!”.
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PHƯỚC yÊN - MạNH TIẾN

Hệ thống công nghệ ngân hàng hay còn gọi là hệ thống ngân hàng lõi (core banking) là một trong những 
yếu tố quan trọng nhất trong sự hình thành và hoạt động của một ngân hàng. Công nghệ phần mềm lõi 
là điều kiện cần để hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, mở ra khả năng xử lý đa sản phẩm dịch vụ với cơ 
sở dữ liệu tập trung. Đây là hệ thống các phân hệ nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng như tiền gửi, tiền vay, 
khách hàng… Trên nền tảng đó, ngân hàng phát triển thêm nhiều dịch vụ, sản phẩm và quản lý nội bộ 
chặt chẽ, hiệu quả hơn. Năm 2009, Sacombank đã nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi từ Smarbank lên T24 
- một trong những phần mềm công nghệ ngân hàng hiện đại nhất, được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế, 
có tính an toàn bảo mật cao và được hàng trăm tổ chức tài chính trên thế giới chọn lựa. Sacombank cũng 
không ngừng cập nhật những phiên bản mới nhất của T24, hiện là R11.

Khi chính thức sáp nhập Southern Bank 
vào Sacombank từ ngày 01/10/2015, một 
trong những nhiệm vụ quan trọng nhất 
đó chính là hợp nhất core banking của 2 
Ngân hàng để Ngân hàng sáp nhập hoạt 
động nhất thống trên 1 hệ thống duy nhất 
(T24-R11). Dù phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thử thách nhưng nhóm dự án đã nỗ 
lực không ngừng để hoàn thành nhiệm 
vụ trong thời gian nhanh nhất. Và ngày 
21/3/2016 vừa qua, Sacombank đã chính 
thức hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu 
ngân hàng lõi, tức là các điểm giao dịch 
sáp nhập đã được vận hành trên cùng hệ 
thống của Sacombank.

NHậT KÝ HỢP NHẤT CoRE 
BANKING
Một buổi sáng, tháng 10 năm 
2015
Việc chính thức sáp nhập Southern Bank 
vào Sacombank cũng chính là phát đạn 
hiệu cho cuộc đua với thời gian của 
mảng Công nghệ thông tin (CNTT) trong 

việc hợp nhất 2 core banking. Một chặng 
đường hứa hẹn đầy những chông gai,  
thử thách.

Buổi chiều, tháng 02 năm 2016 
Dù không khí Tết nguyên đán đã cận 
kề nhưng vẫn còn đó những vấn đề 
cần phải giải quyết, cả đội dự án đã có 
những cuộc tranh cãi nảy lửa để tìm ra 
một giải pháp tối ưu và bảo đảm an toàn 
cũng như tính liên tục của hệ thống. Bởi 
dữ liệu là một yếu tố quan trọng trong 
một hệ thống quản lý nói chung và của 
core banking nói riêng nên việc đảm bảo 
tính nhất quán của dữ liệu là điều tiên 
quyết. Tuy nhiên có những bất đồng về 
giải pháp giữa CNTT và yêu cầu từ phía 
nghiệp vụ nên dù không khí Xuân đã về 
nhưng mọi người vẫn tạm thời gác lại 
niềm vui riêng để có thể cùng nhau hoàn 
thành mục tiêu lớn đã đề ra. Những ngày 
này, người ta gặp nhau hỏi chuyện bánh 
chưng, chuyện du Xuân, còn chúng tôi 
chỉ bàn với nhau về số liệu, về phương 
án chuyển đổi. Cũng hơi chạnh lòng 

chút nhưng dự án không những là tâm 
huyết của chúng tôi mà còn ảnh hưởng 
đến toàn hệ thống Sacombank với gần 
16.000 người, vì thế mà không ai bảo ai, 
mọi người vẫn cứ cùng nhau suy nghĩ và 
thảo luận về những giải pháp.

Tiến độ của dự án được cập nhật chi tiết
và liên tục

Đêm ngày 18 tháng 3 năm 2016 
Những bước chuẩn bị đã hoàn tất, toàn 
đội dự án đang bước vào những bước 
cuối cùng để có thể ghi danh công trạng. 
Ngoài kia đèn đường đã sáng, trăng cũng 
lên cao nhưng tại mảng CNTT, những 
tiếng gõ lọc cọc vẫn vang vọng trong 
đêm như tiếng trống trận đang thúc dục 
lòng quân, xông pha ra “chiến trường” để 
mang về những vinh quang. Từng dòng 
lệnh báo thành công khiến tinh thần của 
toàn đội thực sự hưng phấn. Đêm cứ trôi 
và trời cũng bắt đầu rạng đông, thành 
quả sau những ngày lao động trí óc căng 
thẳng đã hiện ra ngay trước mắt. 

Buổi sáng một ngày sau
Mảng CNTT liên tục nhận được những 
cuộc điện thoại hỗ trợ từ các đơn vị hỗ 
trợ với những vấn đề hóc búa liên tục 
được đặt ra và đội dự án hoạt động gần 
như lên đến hơn 100% năng suất hằng 
ngày. Không ai bảo ai nhưng mọi người 
đều hiểu, chỉ cần cố gắng một chút thôi 
thì cả đội sẽ cùng nhau đến đích. Các 
đơn vị sáp nhập càng gửi nhiều thắc 
mắc thì khoảng cách đến mốc sáp nhập 
thành công càng gần.

Buổi sáng ngày 21 tháng 3 năm 
2016
Cảm giác thật thoải mái và vui vẻ tràn 
ngập khắp không gian làm việc. Từ đây, 
tất cả các đơn vị Sacombank sau sáp 
nhập sẽ cùng vận hành trên hệ thống 
T24, không còn những bối rối của việc 
chạy cùng lúc hai chương trình nữa. Đáng 
mừng hơn là các đơn vị sáp nhập từ nay 
có thể trải nghiệm hệ thống giao dịch tiên 
tiến, giúp cho việc cung cấp sản phẩm 
dịch vụ của Ngân hàng trở nên đồng đều 
và nhất quán hơn ở mọi địa phương.

NGÀy ĐẦU HỢP NHẤT TạI 
CÁC ĐƠN VỊ SÁP NHậP

Sau khi hợp nhất hệ thống core banking 
thành công, đòi hỏi các điểm giao dịch sáp 
nhập phải tiến hành chuyển đổi một số sản 
phẩm, dịch vụ cho các khách hàng hiện 
hữu như tài khoản thanh toán, tiền gửi có 
kỳ hạn, thẻ, ngân hàng điện tử, séc… Đây 
cũng là một trong những thử thách mà các 
điểm giao dịch cần vượt qua bởi quá trình 
chuyển đổi SPDV này yêu cầu sự nắm bắt 
nhanh chóng của CBNV và sự hợp tác, 
thấu hiểu của khách hàng.

Điểm đầu tiên có thể nhận thấy là trong 
hoạt động tại các điểm giao dịch còn 
gặp một số vướng mắc, tuy nhiên nhìn 
chung đều nhận được sự thông cảm từ 
phía khách hàng. Theo chị Trần Thị Như 
Quỳnh, TP. Kế toán & Quỹ (CN Giảng Võ) 
cho biết: “Ngày đầu golive, do mới làm 
quen với các thao tác trên core mới nên 
thời gian giao dịch với khách hàng có lâu 
hơn một chút so với trước đây. Nhưng khi 
nhận được chia sẻ đây là ngày đầu tiên 

sau khi hợp nhất hệ thống thì khách hàng 
cũng rất thông cảm và có phần hào hứng 
khi được biết các sản phẩm mình đang 
sử dụng tại chi nhánh Giảng Võ nay đã có 
thể giao dịch ở bất kỳ điểm giao dịch nào 
trong hệ thống Sacombank.” 

Cùng chung nhận định với CN Giảng Võ, 
chị Trương Thị Huyền Trang – Giám đốc 
Chi nhánh Sông Hàn cho biết: “Tuy mới 
thao tác trên hệ thống mới nhưng được sự 
hướng dẫn, hỗ trợ của các đồng nghiệp từ 
Chi nhánh Đà Nẵng và VPKV Bắc Trung 
Bộ, Chi nhánh Sông Hàn đã phần nào 
giảm bớt áp lực. Từ nay, Chi nhánh có thể 
phục vụ cho khách hàng tất cả các sản 
phẩm dịch vụ đa dạng như những đơn vị 
hiện hữu, sẽ giúp tăng thu nhập và thu 
hút khách hàng hơn nữa đến giao dịch .”

“Để golive trong ngày đầu tiên đạt hiệu 
quả tốt nhất, tất cả các nhân viên của 
PGD đã có mặt từ lúc 6h sáng để chuẩn 
bị và sẵn sàng giao dịch với khách hàng. 
Là ngày thứ 2 đầu tuần, cùng với việc 
tạm ngưng giao dịch trước đó để chuyển 
đổi, lượng khách hàng đông hơn những 
ngày thường. Ngoài những khách hàng 
thường xuyên giao dịch, còn có các khách 
hàng mới yêu cầu những sản phẩm mà 
hệ thống trước đây chưa đáp ứng được. 
Tuy khối lượng công việc tăng lên đáng 
kể nhưng chúng tôi đều cảm thấy rất vui 
và hào hứng”, chị Phạm Thị Thuý Hằng - 
Trưởng PGD Phú Hoà cho biết.

Còn tại CN Đồng Xoài thì “CN đã huy 
động toàn bộ đội ngũ chuyên viên khách 
hàng và chuyên viên công nghệ thông tin 
để cùng hỗ trợ thao tác được nhanh hơn, 
giúp khách hàng đỡ sốt ruột hơn, đồng 
thời động viên CBNV cố gắng nắm bắt 
một cách nhanh nhất để phục vụ khách 
hàng tốt nhất”, chị Lê Kiều Oanh – Phó 
giám đốc CN Đồng Xoài chia sẻ.

Không kể ngày đêm để gấp rút cho
giai đoạn cuối hợp nhất core banking

Khách hàng đổi sổ tiết kiệm
tại CN Giảng Võ

Với tinh thần nỗ lực vượt qua thử thách trong những ngày 
đầu, nay các đơn vị sáp nhập đã vận hành thông suốt trên 
hệ thống core banking mới và tự tin cung ứng đến các đối 
tượng khách hàng những sản phẩm dịch vụ tiện ích của 
Sacombank. Trên nền tảng vững chắc này, Sacombank tiếp 
tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường về chất lượng 
phục vụ và năng lực quản trị, điều hành cũng như quản lý rủi 
ro trong hoạt động.
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Theo khảo sát gần đây của 
Ernst & Young – một trong 
4 hãng kiểm toán lớn nhất 

thế giới về ngân hàng bán lẻ cho 
thấy, người dân Việt Nam hay 
thay đổi ngân hàng nhất trong 
khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương. Theo đó, 65-77% người 
VIệt được hỏi cho biết sẵn sàng 
đóng tài khoản tại ngân hàng 
đang dùng và chuyển sang 
mở ở nhà băng khác. Trong khi 
đó, tỷ lệ này của các nước khác 
trong khu vực chỉ trên khoảng 
50%, riêng Australia, Nhật Bản 
chỉ khoảng 10-20%. Chia sẻ về 
nguyên nhân trên, theo lãnh 
đạo Ernst & Young là do: "Ở 
Australia, Nhật Bản - những nơi 
hệ thống ngân hàng tương đối 
gọn thì chỉ có 3-4 đơn vị lớn và 
khách hàng không cần phải lựa 
chọn nhiều. Còn ở Việt Nam thì 
phải có tới 40 ngân hàng, chưa 
kể một loạt công ty tài chính 
và các đơn vị cung cấp dịch vụ 
tương tự".

CỦA SỰ KHÁC BIỆT

Từ điều này có thể thấy được một thực tế tại các ngân hàng ở Việt 
Nam, các danh mục sản phẩm dịch vụ và các quy trình giao dịch 
hầu như tương tự nhau, bởi tất cả các ngân hàng đều chịu sự giám 
sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý Nhà nước, đều tham khảo và 
tuân thủ các thông lệ quốc tế và đều áp dụng các kỹ thuật tương tự 
nhau như thẻ thanh toán, hệ thống công nghệ phần mềm… Vậy, 
điều gì chính là “chìa khóa” tạo nên sự khác biệt và vượt trội giữa các 
ngân hàng với nhau?

NÂNG CAo CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ - VẤN Đề “SốNG CòN”

Cũng trong kết quả khảo sát này của Ernst & Young, lý do quan 
trọng nhất để khách hàng quyết định đóng hay mở một tài khoản 
tại ngân hàng đó là trải nghiệm của họ đối với dịch vụ của ngân 
hàng. 

Trải nghiệm của khách hàng – một việc không hề đơn giản vì đây 
là một khái niệm trừu tượng; bởi bản chất của dịch vụ là khó đo 
lường, không nhất quán và không ổn định. Không thể đưa ra “thước 
đo giá trị” cho một lời tư vấn của nhân viên ngân hàng cũng như 
“đóng hộp” dịch vụ ngân hàng để các giao dịch đều “đồng nhất” 
và đạt chất lượng cao. 

Vậy làm cách nào để đảm bảo cho mọi khách hàng đều được cung 
cấp dịch vụ chất lượng cao, tại bất kỳ thời gian nào cũng như tại 
bất kỳ điểm giao dịch nào?

Câu trả lời là: Tiêu chuẩn hóa một cách cụ thể quá trình cung 
cấp dịch vụ để mỗi CBNV đều hiểu được tầm quan trọng, yêu 
cầu của công việc và biết cách thực hiện đúng. Và đó cũng là lý 
do ra đời của Bộ tiêu chuẩn Chất lượng dịch vụ (BTCCLDV) của 
Sacombank. Để phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng phát 
triển, BTCCLDV được Sacombank cải tiến theo từng thời điểm. 
Trong BTCCLDV được ban hành mới nhất vào tháng 11/2015 vừa 
qua, Sacombank quy định rõ từ các chuẩn mực hình ảnh bên ngoài 
(cơ sở vật chất, đồng phục, tác phong…) đến các chuẩn mực bên 
trong (thái độ giao tiếp ứng xử, kỹ năng phục vụ và giải quyết vấn 
đề phát sinh…).  Thông qua BTCCLDV này, tuy chưa thể tổng quát 
hết các “trải nghiệm của khách hàng”, nhưng nó đã giúp chỉ ra 
những cảm xúc mà khách hàng có thể gặp trước, trong và sau khi 
tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ.

Ví dụ như trước khi bước vào một điểm giao dịch, khách hàng có 
thấy trụ sở sạch sẽ, khang trang không? Các anh bảo vệ có nhiệt 
tình hỗ trợ khách hàng gửi xe không? Cô tiếp tân có niềm nở hướng 

dẫn khách hàng không? Trang phục của CBNV có gọn gàng, đầu 
tóc có tươm tất không? Bàn làm việc có bừa bộn không? Nhân viên 
giao dịch có mỉm cười không? Giọng nói có rõ ràng, thể hiện sự tôn 
trọng khách hàng không? Thao tác xử lý giao dịch có thuần phục, 
chính xác và nhanh chóng không?... Có thể nói, chính những phút 
đầu tiên khi bước chân vào một điểm giao dịch ngân hàng có ảnh 
hưởng đến thiện cảm và đánh giá của khách hàng về chất lượng 
dịch vụ - đó chính là sự trải nghiệm của khách hàng. 

Việc đồng nhất chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống, việc biến 
những quy định thành thói quen chưa bao giờ là việc dễ dàng. Tất 
cả những gì chúng ta cần phải làm là ghi nhớ và thực hành thường 
xuyên để những chuẩn mực đó trở thành thói quen, thành văn hóa 
và bản sắc riêng của Sacombank. 

HƯỚNG ĐẾN TRỞ THÀNH “NGÂN HÀNG Số”

Ngày nay, khách hàng đến với ngân hàng không chỉ vì có nhu cầu 
giao dịch, mà còn kỳ vọng được trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ 
thông minh và đa dạng. Theo khảo sát của Ernst & Young, ngân 
hàng điện tử đang là xu hướng của toàn khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương khi 50-75% số khách hàng trên thị trường sử dụng các kênh 
trực tuyến/internet ít nhất 1 lần/tuần và 1/3 trong số đó sử dụng các 
ứng dụng trên điện thoại. Việc tự động hóa giúp giảm thiểu chi phí 
nhân lực, tiết kiệm thời gian nên tăng trưởng của ngân hàng cũng 
tốt hơn.

Tại Việt Nam, dịch vụ Ngân hàng điện tử (Internet Banking) đã được 
các ngân hàng lớn phát triển từ vài năm trở lại đây và đang trở thành 
tâm điểm phát triển của các ngân hàng. Xu hướng này được dự báo sẽ 
ngày càng mạnh mẽ trong tương lai do chủ trương khuyến khích không 
thanh toán bằng tiền mặt, số người sử dụng internet và điện thoại di 
động tăng nhanh, áp lực cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng.

Với mục tiêu duy trì vị trí “Ngân hàng điện tử được yêu thích tại Việt 
Nam” đã được giới chuyên môn đánh giá cao và được khách hàng tin 
dùng, Sacombank đã không ngừng cải tiến và bổ sung các tiện ích 
giúp khách hàng có thể giao dịch với ngân hàng an toàn, nhanh chóng 
và mọi lúc mọi nơi. Ngoài những chức năng cơ bản như: chuyển tiền 
trong - ngoài hệ thống, thanh toán hóa đơn, thanh toán thẻ tín dụng, 
nạp tiền điện thoại, mua vé máy bay, bán ngoại tệ… Dịch vụ Ngân 
hàng điện tử Sacombank còn cung cấp nhiều tính năng, tiện ích ưu 
việt hướng đến tính cá nhân hóa, dựa trên nhu cầu và trải nghiệm thực 
tế của người dùng như: Thay đổi giao diện theo chủ đề; Chuyển tiền 
đến thẻ Visa; Chuyển tiền - Nhận bằng di động (rút tiền tại ATM, không 
cần thẻ); nạp tiền điện thoại/thẻ trả trước, thanh toán hóa đơn tự động 
bằng thẻ tín dụng, mua thẻ trả trước, mở tiền gửi tương lai trực tuyến, 
nộp tiền chứng khoán và nhiều dịch vụ khác… 

Tuy nhiên, so với sự tiên tiến của ngành tài chính – ngân hàng thế giới, 
dịch vụ “Ngân hàng số” của Sacombank hiện chỉ mới ở giai đoạn đầu 
và còn cả một quá trình dài để phấn đấu. Trong tương lai, tại các điểm 
giao dịch của Sacombank sẽ không còn những hình ảnh khách hàng 
ngồi chờ đợi đến phiên giao dịch nữa, thay vào đó các khách hàng 
sẽ tự đến và tự phục vụ khi các giao dịch đều được tự động hóa. Các 
khách hàng chỉ cần ký tên, không cần ghi chép thông tin hoặc chỉ cần 
ngồi tại nhà và làm vài thao tác trên máy tính hay điện thoại để thực 
hiện các giao dịch.

Và chúng ta sẽ làm được điều đó!

MINH NGọC

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ:
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Trong chương trình thi đua “Đơn vị Sacombank kiểu mẫu” 
năm 2015 vừa qua, CN An Giang vinh dự trở thành “Chi 
nhánh kiểu mẫu năm 2015”. Danh hiệu này chính là niềm 

vinh hạnh và tự hào bởi vì nó đã thể hiện sự quyết tâm và kiên 
trì của từng CBNV CN An Giang trong việc áp dụng các tiêu chí 
chuẩn mực của Ngân hàng trong suốt 10 năm qua.

LƯU VăN HoN

HÀNH TRÌNH ĐẦy KHÓ KHăN VÀ THÁCH THỨC

Giai đoạn đầu triển khai thực hiện, CN An Giang gặp một số khó 
khăn nhất định bởi có nhiều tiêu chí chuẩn mực được quy định 
rất khắt khe, khó áp dụng, tạo cảm giác chán nản đối với CBNV. 
Chính lúc này, vai trò và sự quyết tâm của Ban lãnh đạo đơn vị 
là “đơn thuốc” giải quyết vấn đề trên. Bởi BLĐ đơn vị là người 
thấu đáo mục tiêu, thấy được các giá trị thật sự khi áp dụng các 
tiêu chí chuẩn mực, để định hướng cho nhân viên biết được rằng 
“sự chuẩn mực“ chính là vũ khí cạnh tranh lợi hại nhất để tồn 
tại và phát triển trong xu thế hội nhập. BLĐ đơn vị còn phải là 
người tiên phong – ngọn cờ đầu triển khai thực hiện để dẫn dắt 
nhân viên cùng thực hiện, do trong suốt quá trình thực hiện sẽ 
gặp rất nhiều khó khăn – thử thách, rất dễ làm cho nhân viên 
bỏ cuộc; khi ấy vai trò lãnh đạo là người “giữ lữa – nhiệt huyết” 
đảm bảo sự quyết tâm thực hiện đến cùng.

Bên cạnh đó, CN cũng áp dụng biện pháp Chế tài bởi vì chúng 
ta không thể nào hoàn toàn kêu gọi tính tự giác của người thực 
hiện, mà phải “tạo điều kiện ban đầu - áp đặt tuân thủ thực hiện 
- có công cụ giám sát thực hiện - có khen thưởng chế tài - có 
kinh phí”. Vì thế, CN An Giang đã đưa vào tiêu chí chấm điểm 
thi đua hàng tháng có khen thưởng/chế tài, tạo không khí thi 
đua chuẩn mực toàn CN. Nếu đơn vị nào vi phạm sẽ bị trừ điểm 
thi đua và đối với cá nhân vi phạm sẽ nộp phạt vào “Heo vàng” 
để rút kinh nghiệm và tránh tái phạm, như vậy quá trình thực 
hiện sẽ nhanh và đạt hiệu quả nhiều hơn.

Tại giai đoạn triển khai thực hiện, nhận thức được rằng giai 
đoạn này có thể gặp khó khăn do thay đổi các thói quen không 
tốt đã được hình thành trước đây và bắt buộc phải tuân thủ các 
thói quen mới tốt hơn. Yếu tố quyết định thành công giai đoạn 
này chính là sự kiên trì thực hiện trong thời gian dài và cần sự 
sáng tạo linh hoạt khi áp dụng.

Việc áp dụng các tiêu chí, chuẩn mực không phải áp dụng 1 
ngày, 2 ngày, 3 ngày… là thành công mà cả một quá trình rất 
dài đòi hỏi sự quyết tâm, kiên trì được thực hiện hằng ngày để 
tạo nên thói quen mới – thói quen chuẩn mực. Bên cạnh đó, CN 
cũng vận dụng linh hoạt các tiêu chí chuẩn mực trong 2 bộ tài 
liệu “Bộ tiêu chuẩn Chất lượng dịch vụ” và “Cẩm nang Quản trị 

HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH 
ĐƠN VỊ KIỂU MẪU

CHI NHÁNH AN GIANG:
điều hành” do Ngân hàng ban hành để phù hợp với tình hình 
thực tế tại Đơn vị cũng như địa phương.  

Theo CN An Giang, danh hiệu “Chi nhánh kiểu mẫu năm 2015” 
mà chúng tôi đạt được không chỉ là kết quả áp dụng các chuẩn 
mực trong năm 2015 mà đây là kết quả của một quá trình dài 
đã được CN triển khai ngay từ lúc thành lập; được điều chỉnh 
thường xuyên, thay đổi liên tục để phù hợp chiến lược kinh 
doanh của Ngân hàng và tình hình thực tế tại địa phương. Có 
lẽ do CN An Giang đã quen với các chuẩn mực nên việc triển 
khai thực hiện các tiêu chí chuẩn mực theo Mô hình “Đơn vị 
kiểu mẫu” thuận lợi hơn so với các đơn vị khác trên hệ thống 
Sacombank. Có thể nói, nhờ việc áp dụng các chuẩn mực này 
trong nhiều năm qua đã giúp cho CN An Giang có được hệ 
khách hàng phong phú, tạo niềm tin cho khách hàng khi đến 
giao dịch và đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong suốt 10 
năm qua. 

… VÀ VẪN CòN TIẾP TỤC

Đối với CN An Giang, phần thưởng giá trị nhất mà CN nhận 
được không phải là danh hiệu mà quan trọng nhất chính là sự 
thay đổi rất lớn của từng CBNV CN trong suốt quá trình triển 
khai thực hiện. Mỗi CBNV đã có ý thức tuân thủ các tiêu chí 
chuẩn mực, hình thành nên nhiều thói quen tốt và loại bỏ các 
thói quen xấu; qua đó gia tăng thêm niềm tin của khách hàng 
đối với Sacombank. Đây chính là nền tảng vững chắc để tập thể 
CBNV CN An Giang quyết tâm thiết lập kỷ lục Guinness về danh 
hiệu của Sacombank “Tập thể xuất sắc 10 năm liền từ năm 
2007 – 2016”. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng ý thức được rằng không được tự 
mãn “ngủ quên trên chiến thắng” và BLĐ CN An Giang luôn đặt 
câu hỏi: Phải làm sao luôn duy trì ngọn lửa nhiệt huyết thực 
hiện các chuẩn mực sau khi chương trình kết thúc? Phải làm 
sao nâng cao chất lượng dịch vụ mang lại tiện ích và giá trị cho 
khách hàng? Làm sao để khách hàng luôn chọn Sacombank làm 
đối tác tin cậy?... Có như vậy mới xứng đáng với kỳ vọng BLĐ 
Ngân hàng đã tin tưởng giao phó cho tập thể CBNV Chi nhánh 
An Giang.

Khi Hội đồng quản trị ban hành 
Chỉ thị 123/2015/CT-HĐQT ngày 
20/11/2015 về việc chuẩn hóa 
thương hiệu, nâng cao chất lượng 
dịch vụ và triển khai “Mô hình Đơn 
vị Sacombank kiểu mẫu”; đồng 
thời phát động chương trình thi 
đua “Đơn vị Sacombank kiểu mẫu 
2015”, CN An Giang nhận thấy 
đây là 2 chương trình hành động 
rất ý nghĩa và quan trọng trong bối 
cảnh Sacombank trở thành Ngân 
hàng lớn thứ 5 trong nước (sau sáp 
nhập) và thể hiện tầm nhìn chiến 
lược dài hạn để đưa thương hiệu 
Sacombank phát triển bền vững 
– một Sacombank chuẩn mực và 
khác biệt. Đồng thời, đây cũng là 
“cơ hội tuyệt vời” để CN đánh giá 
lại tình hình thực tế tại đơn vị mình, 
phát hiện các tồn tại và thiếu sót để 
ngày càng hoàn thiện hơn. 

Vấn đề đầu tiên được đặt ra là đơn 
vị có đồng lòng quyết tâm thực hiện 
hay không? Có cam kết bằng mọi 
giá phải đi đến đích để đạt mục tiêu 
hay không? Câu trả lời của chúng 
tôi là: “CÓ”.
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Khác biệt trong SKILLS

            trong
THU NHẬP

Cách biệt
nhỏ

lớn

Là bộ mặt của công ty, ngày nay, hình ảnh 
của nhân viên bán hàng không chỉ gắn liền 
với các gian trưng bày và bán sản phẩm 

của các doanh nghiệp nữa. Họ trở thành một 
lực lượng năng động và nhiều cơ hội thăng 
tiến bởi ưu thế hiểu biết khách hàng muốn gì, 
cần gì rất rõ của mình. Họ có thể làm việc trong 
những văn phòng tiện nghi và hiện đại khi đã 
đạt được những thành công trong công việc 
bán hàng và được cân nhắc lên những vị trí cao 
hơn. Ở tất cả các doanh nghiệp, nhân viên bán 
hàng là bộ phận không thể thiếu, là bộ phận 
quan trọng luôn được chú ý tìm kiếm. Bạn ít 
phải lo lắng về cơ hội việc làm nếu như bạn có 
duyên bán hàng và lại được đào tạo bài bản.

“Những ai đã tới được đích cũng đều phải bắt đầu từ vạch xuất 
phát” (Richard Paul Evans)

PHI VÕ - VPKV ĐôNG NAM BỘ

Tại Sacombank, chúng ta đã từng xác định với nhau “Khách 
hàng hài lòng - Sacombank thành công”. Để biết được khách 
hàng cần gì, từ đó tư vấn và hỗ trợ họ thì không ai khác chính 
là nhân viên Sacombank. Thử nghĩ xem nếu như nhân viên của 
Sacombank không làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thì 
sao? Hãy nhớ rằng một khách hài lòng sẽ nói cho một khách 
hàng khác, ngược lại một khách hàng không hài lòng sẽ truyền 
miệng đến hơn chục khách hàng khác. Như vậy, sự chọn lựa 
của chúng ta đã quá rõ ràng: “Khách hàng phải là trung tâm 
cho hoạt động của Sacombank”.

Sự khác biệt lớn nhất của những kỹ năng (skills) mà người 
bán hàng có sẽ quyết định sự khác biệt về thu nhập của họ. 
Tuy nhiên, để duy trì được thu nhập đó thì ngoài việc bạn tiếp 
thị khách hàng về, điều quan trọng là phải giữ được hệ khách 
hàng bền vững của riêng mình.

Khu vực tôi công tác với đặc trưng là tam nông nên hiệu quả 
bán hàng thay đổi theo mùa vụ là điều không tránh khỏi. Có 
dịp đi gặp khách hàng trực tiếp cùng CN/PGD, có dịp trải lòng 
với họ mới nghe họ chia sẻ những nhu cầu mà họ rất cần 
những người bán hàng chuyên nghiệp tư vấn những giải pháp 
tài chính tốt nhất. Với 1 đồng họ bỏ ra, sẽ thu lại hơn 1 đồng, 
đó mới gọi là kinh doanh tạo lợi nhuận.

Mỗi nhóm khách hàng đều có những kỳ vọng khác nhau, 
nhiệm vụ của nhân viên là phát hiện ra những kỳ vọng đó để 
phục vụ nhằm mang lại cho khách hàng những trải nghiệm thú 
vị nhất khi bước vào mỗi trụ sở Sacombank. 

Khách hàng luôn mong muốn có được sản phẩm hay dịch vụ 
của họ ngay trong ngày hôm nay, chứ không phải chờ đến ngày 
mai hay tuần sau, tháng sau. Trong một xã hội hối hả như hiện 
nay, nếu mất quá 24 giờ để trả lời một yêu cầu hay đề nghị từ 
khách hàng, rất có thể khách hàng đó sẽ tìm kiếm một Ngân 
hàng khác để thay thế. Sacombank không chấp nhận bất cứ lý 
do gì để một nhân viên có thể vịn rằng vì bận quá nên không 
thể đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh hơn nữa.

Có thể nói, chế độ chăm sóc khách hàng là cốt lõi trong chính 
sách của mỗi Ngân hàng với mong muốn tồn tại bền vững trong 
thị trường đầy cạnh tranh. Những khảo sát chuyên nghiệp đã 
chỉ ra rằng độ khác biệt trong SPDV ngân hàng là 0%, giá cả 
ngày càng có xu hướng tiệm cận nhau – như vậy, việc khách 
hàng chọn và sử dụng các SPDV của Sacombank là dựa vào uy 
tín, thương hiệu và khả năng phục vụ của người bán hàng. Tuy 
nhiên, không phải chỉ dừng lại ở đó mà khách hàng cũng có 
nhiều kỳ vọng khi chọn SPDV Sacombank. Kỳ vọng được giải 
quyết những nhu cầu cá nhân, doanh nghiệp và kỳ vọng được 
phục vụ ưu tiên, chu đáo. Sacombank không để bất cứ khách 
hàng nào phải ra đi vì lý do chất lượng phục vụ.

Và như vậy hiện nay, Sacombank nói chung và tại các CN/
PGD Sacombank nói riêng đều đồng bộ trong cách chăm sóc, 
phục vụ khách hàng, bởi một lý do hết sức đơn giản: khách 
hàng là mục tiêu cho sự phát triển của Sacombank. Do vậy, 
Sacombank đang không ngừng triển khai những SPDV đa 
dạng, cập nhật thường xuyên các thông tin bổ ích cho khách 
hàng. Không dễ để khách hàng tự chọn một sản phẩm phù 
hợp nhất đối với mình. Như vậy, trách nhiệm của CBNV 
Sacombank mọi vị trí là phải cung cấp đầy đủ thông tin, giải 
thích, phân tích và cuối cùng giúp khách hàng đi đến quyết 
định chọn sử dụng SPDV phù hợp nhất.

Thay cho lời kết, tôi muốn chia sẻ và nhấn mạnh rằng nguyên 
tắc đầu tiên của dịch vụ khách hàng là “mỉm cười”. Nếu nhân 
viên dịch vụ khách hàng không biết mỉm cười - mọi cố gắng 
đối với khách hàng đều không hoàn hảo.  Sacombank khuyến 
khích nhân viên - trong bất cứ hoàn cảnh nào - cũng dành 
cho khách hàng những nụ cười thân thiện nhất. Đó cũng 
chính là một sự khác biệt trong skills của từng nhân viên bán 
hàng tại Sacombank.
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Cách người tiêu dùng hiện đại

Sáng tinh mơ, ở các quán cà phê vỉa hè, rôm rả vang lên 
những âm thanh bàn tán xôn xao về giá xăng, giá dầu; 
về việc hãng A sắp tung ra sản phẩm smartphone mới, 

hãng B vừa triển khai chương trình ưu đãi mới và hãng C thì 
đang ấp ủ ước mơ trở thành thủ lĩnh của thị trường thức ăn 
nhanh... Tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhân viên các công sở “tám” 
với nhau nhiều thông tin về các sản phẩm dịch vụ mới, giá tốt, chất 
lượng cao… Ở nhà buổi tối, các thành viên trong gia đình thường 
bình luận xem nên sử dụng sản phẩm của công ty này vì an toàn 
hay mua thức ăn ở cửa hàng kia cho đảm bảo vệ sinh… Người tiêu 
dùng bây giờ thông minh lắm, do đã có một quá trình dài họ phải 
tự rèn luyện kỹ năng chọn lựa trước một thị trường cung cấp ngày 
càng phong phú, rộng lớn như hiện nay.

NHƯ TRẦN

Đứng trước một thế hệ khách hàng như 
thế, nhà cung cấp cũng phải nhiêu khê 
lắm mới tìm ra được vài điểm khác 
biệt hay lợi thế riêng. Đặc biệt, khi các 
nguồn cung ứng nguyên vật liệu đã trở 
nên quá đa dạng thì việc giành một chỗ 
đứng nhất định cho các sản phẩm của 
mình cũng là một bài toán khó đối với 
nhà cung cấp. Thế nên, họ chuyển sang 
giải bài toán về dịch vụ, hãng thì triển 
khai ưu đãi, hãng thì chú trọng hậu mãi 
cho khách hàng, hãng thì hợp tác với 
nhau để bán chéo... Trong đó, nổi bật 
là việc hợp tác chia sẻ lợi nhuận, điển 
hình là giữa doanh nghiệp với ngân 
hàng. Thời gian đầu, bằng nhiều hình 
thức, các đơn vị kinh doanh uy tín liên 
tục thông báo cho khách hàng biết rằng 
họ có thể mua sản phẩm của họ bằng 
việc trả góp với lãi suất thấp. Thời gian 
sau, thông điệp không còn là mua hàng 
trả góp lãi suất thấp nữa mà là mua 
hàng trả góp với lãi suất 0% qua thẻ tín 
dụng. Điều này mang lại hứng thú cho 
nhiều khách hàng bởi không cần chi ra 
một số tiền lớn mà vẫn sở hữu được 
sản phẩm mong muốn. Ngoài ra, khách 
hàng cũng không cần lo lắng phần chi 
phí hao hụt do phải trả lãi suất nữa vì 
lãi suất bây giờ đã là 0%. 

Về góc độ ngân hàng, có thể nói, với 
tiện ích trả góp 0%, khách hàng có thể 
sử dụng ngay khoản tiền được ngân 
hàng cấp hạn mức trong thẻ tín dụng 
để mua món hàng mình cần hoặc yêu 
thích mà không bị tính lãi hoặc trả bất 
kỳ khoản phí nào cho các đơn vị kinh 
doanh. Đồng thời, lĩnh vực được trả góp 
cũng rất đa dạng, từ hàng gia dụng, 
tiêu dùng đến học ngoại ngữ, spa/gym, 
mua sắm trang sức, vàng bạc, du lịch, 
khám chữa bệnh… Sử dụng dịch vụ trả 
góp, hàng tháng khách hàng chỉ phải 
trả một khoản tiền vừa phải, khoản này 
được chia từ giá trị món hàng cho số 
lượng tháng mà khách hàng đăng ký trả 
(lên đến 24 tháng). Như vậy, áp lực tài 
chính của khách hàng đã giảm đi rất 
nhiều so với việc mua sắm trả tiền mặt 
thông thường. Do đó, nếu muốn mua 
nhiều món hàng cùng một lúc thì khách 
hàng cũng không phải băn khoăn quá 
nhiều. Riêng tại Sacombank, hiểu được 
rào cản hạn chế khách hàng mua sắm 
0% là việc làm sao để sở hữu thẻ tín 

dụng nên Ngân hàng đã mở rộng nhiều 
điều kiện cấp thẻ ngoài những điều kiện 
đã quy định trước đây như: căn cứ vào 
sổ tiết kiệm, giá trị nhà, xe…

Chị Huệ Phương, Quản lý Quan hệ 
Đối tác Lazada cho biết: “Hợp tác với 
Sacombank triển khai chương trình 
bán hàng trả góp lãi suất 0% qua thẻ 
tín dụng từ đầu năm 2015, đến nay, 
Lazada nhận thấy khách hàng của 
mình rất hài lòng và hưởng ứng tích 
cực giải pháp này. Bởi họ không chỉ có 
thêm một lựa chọn trong việc sử dụng 
“ví tiền” của mình khi sắm sửa đồ đạc 
trên Lazada mà còn là giải pháp cứu 
cánh khi nhu cầu cấp bách mà số tiền 
dành dụm lại không thích hợp để chi 
ra một lúc. Bên cạnh đó, việc mua sắm 
qua thẻ trên các trang mua bán điện tử 
là quá tiện ích vì chỉ với vài cái click 
chuột là khách hàng có thể chọn và 
mua ngay những sản phẩm yêu thích 
mà không cần phải di chuyển đi đâu xa 
hay đề phòng rủi ro vì mang theo tiền 
mặt. Hơn nữa, số tiền cần thanh toán 
còn được chia nhỏ ra theo từng tháng 
để trả nữa thì thật sự là rất đáng để 
cân nhắc khi mua sắm. Riêng về phía 
Lazada, với việc triển khai thanh toán 
qua thẻ, đặc biệt là trả góp 0% qua thẻ 
thì lượng khách hàng của chúng tôi đã 
tăng lên đáng kể, doanh thu cũng ngày 
một tăng trưởng ổn định hơn.”

Chị Ngọc Lan, khách hàng tại một siêu 
thị điện máy (TP.HCM) chia sẻ: “Là một 
nhân viên có thâm niên gần 5 năm tại 
một công ty lớn nên việc sở hữu thẻ 
tín dụng đối với tôi không quá khó sau 
khi hoàn tất một vài thủ tục đơn giản. 
Được cấp hạn mức gấp 4 lần lương là 
giải pháp rất hữu ích trong việc chi 
tiêu, mua sắm của tôi. Trước đây, tôi 
thích mấy chương trình giảm giá, tích 
lũy điểm thưởng đổi quà tặng. Giờ tôi 
thích nhất là chương trình trả góp 0%. 
Cách đây 3 tháng, tôi chuyển nhà và 
phải mua lại hầu hết các thiết bị điện 
máy. Tổng cộng số tiền hơn 50 triệu 
mà lúc đó tôi chưa tiết kiệm kịp. Được 
tư vấn về hình thức trả góp 0%, thấy 
giải quyết được vấn đề của mình nên 
tôi quyết định tham gia luôn. Không 
còn áp lực phải thanh toán ngay toàn 
bộ số tiền, tôi có thêm sự lựa chọn cho 

mình những món đồ chất lượng hơn 
chút xíu. Với mức lương ổn định hàng 
tháng thì việc thanh toán khoản tiền 
sau khi được chia đều trong vòng 1 
năm không còn là vấn đề nan giải nữa. 
Thực sự mà nói nếu không có giải pháp 
này thì không biết khi nào tôi mới có 
thể được sống thoải mái trong căn nhà 
của mình. Mà tôi nghĩ là không chỉ có 
tôi mà cũng sẽ có rất nhiều khách hàng 
khác hài lòng về chương trình này.”  

Sau một khoảng thời gian triển khai 
không quá dài nhưng mua sắm trả 
góp 0% qua thẻ tín dụng đã khẳng 
định được tính thiết yếu của mình đối 
với người tiêu dùng Việt Nam. Ở một 
suy nghĩ khác, có thể việc cho vay với 
lãi suất 0% sẽ không chỉ hỗ trợ trực 
tiếp cho từng cá nhân trong việc giải 
quyết nhu cầu mua sắm mà còn góp 
phần kích cầu tiêu dùng, đẩy nhanh 
quá trình hội nhập và phát triển của 
đất nước. Điển hình ở một số nước 
mới công nghiệp hóa, việc vay tiêu 
dùng hay vay trả góp 0% đã rất phổ 
biến và tạo tiền đề rất tốt cho vấn đề 
an cư lạc nghiệp của người dân. Từ đó, 
họ mạnh tay hơn khi quyết định sắm 
sửa cho mình các phương tiện cần 
thiết, nỗ lực hơn khi làm việc, nghiêm 
túc hơn khi trả nợ… Những điều này 
góp phần cải thiện đời sống, giúp tăng 
trưởng GDP, thúc đẩy kinh tế phát triển 
toàn diện. Hy vọng, tại Việt Nam cũng 
sẽ như vậy…

Trả góp

Mua sùæm
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SÁNG KIẾN
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG
PHòNG CôNG NGHỆ THôNG TIN SACoMBANK CAMBoDIA

Khát khao nghiên cứu – Tự 
tin trải nghiệm – Chủ động 
đề xuất
Từ ngày 01/10/2011, Sacombank 
Cambodia (SC) chính thức trở thành 
Ngân hàng con 100% vốn nước ngoài 
của Sacombank với 1 trụ sở chính và 7 
chi nhánh hoạt động tại Campuchia. Từ 
đó đến nay, quy mô kinh doanh của SC 
ngày một phát triển, số lượng nghiệp vụ 
cũng như khách hàng ngày càng nhiều. 
Đặc biệt, tại SC Hội sở và Chi nhánh 
Olympic thường có lượng khách hàng 
khá đông đến giao dịch, cần thiết phải 
tổ chức lấy số thứ tự giao dịch với khách 
hàng, tạo sự công bằng, thoải mái và hài 
lòng khách hàng trong thời gian chờ đến 
lượt giao dịch.
Theo như tìm hiểu thì công ty BMS là công 
ty chuyên về hệ thống xếp hàng tự động 
tại Campuchia, đã được đa số ngân hàng 
lớn tại Campuchia sử dụng. Hiện công ty 
BMS có 2 loại hệ thống chính: (1) Sử dụng 
phần cứng (Press Button) gồm bảng hiển 
thị LED, bàn điều khiển tại bàn để gọi số 
tự động; (2) Sử dụng phần mềm (Touch 
Screen) gồm bảng hiển thị bằng màn hình 
LCD và gọi khách hàng bằng phần mềm 
trên máy tính. Tuy nhiên, chi phí để lắp 
đặt hệ thống của BMS là khá cao. Nhằm 
tiết kiệm chi phí cho Ngân hàng và mong 
muốn chinh phục thử thách, Phòng Công 
nghệ thông tin SC đã đưa ra sáng kiến tự 

xây dựng hệ thống xếp hàng tự động. Và 
sau hơn 7 tháng nghiên cứu và thử nghiệm, 
hệ thống xếp hàng tự động với công nghệ 
TouchScreen, giao diện thân thiện đã chính 
thức được đưa vào áp dụng tại SC Hội sở từ 
ngày 01/10/2015, tại chi nhánh Olympic 
từ tháng 3/2016 và tại các chi nhánh khác 
trong thời gian tới. Chi phí mà SC tiết kiệm 
được so với việc mua sản phẩm từ công ty 
BMS là hơn 41.500 USD.

Hiệu quả cao từ nguồn lực 
nội bộ
Hệ thống xếp hàng tự động tự phát triển 
được triển khai thành công tại SC Hội sở và 
chi nhánh Olympic đã giải quyết được việc 
xếp hàng giao dịch theo thứ tự, tạo cảm 
giác thoải mái, thư giãn, giảm thời gian chờ 
đợi của khách hàng, và quan trọng là khách 
hàng được phục vụ công bằng, ai đến trước 
lấy phiếu thứ tự sẽ được phục vụ trước. Đối 
với giao dịch viên, chuyên viên tư vấn thì 
làm việc nhanh chóng, hiệu quả hơn do có 
thể tập trung làm việc với một khách hàng 
trong một lần giao dịch. Còn đối với cấp 
quản lý cũng giám sát được tình trạng của 
giao dịch hiện thời tại các quầy giao dịch, 
đánh giá được tình hình giao dịch, thời 
lượng giao dịch của từng nghiệp vụ làm cơ 
sở đưa ra giải pháp phát triển hoặc điều 
chỉnh quy trình hoạt động cho phù hợp. 
Trên nền tảng hệ thống này, SC có thể 
mở rộng cho nhiều user khác mà không 
tốn thêm phí như mua bên ngoài, có thể 

áp dụng cho các đơn vị trong hệ thống 
Sacombank bằng nhiều ngôn ngữ khác 
nhau (Việt, Anh, Khmer, Lào), đặc biệt 
là SC hoàn toàn được làm chủ hệ thống, 
thay đổi theo tùy chọn.
Trước đó, SC cũng đã phát triển và áp 
dụng thành công nhiều ứng dụng như 
hệ thống quản lý các công ty chuyển 
tiền kiều hối, hệ thống quản lý hồ sơ 
tín dụng, hệ thống quản lý ấn chỉ ấn 
phẩm, hệ thống quản lý văn bản lập 
quy… Trong thời gian tới, SC sẽ tiếp tục 
khảo sát và nghiên cứu thêm các ứng 
dụng khác nữa để ngày càng áp dụng 
nhiều các giải pháp tự động hóa, hỗ trợ 
hiệu quả trong công tác quản trị - điều 
hành và hoạt động kinh doanh của SC.

Khát khao chinh phục thử thách đã mang lại thành công cho chúng tôi
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Đưa dịch vụ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI 
ĐẾN VỚI MIỀN BẮC

NGUyễN VIỆT ĐỨC – VPKV MIềN BắC

Trong những năm qua, việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại 
Khu vực Miền Bắc gặp khá nhiều khó khăn do đặc thù còn nhiều 
ảnh hưởng của ngành nông nghiệp lúa nước và thói quen tiêu dùng 
tiền mặt của người dân. Tuy nhiên, những nỗ lực không ngừng của 
các Đơn vị Sacombank thuộc Khu vực đang từng bước đưa dịch 
vụ Ngân hàng điện tử gần gũi và phổ biến hơn với người dân. Tính 
đến hết ngày 15/3/2016, lũy kế số lượng khách hàng sử dụng dịch 
vụ Ebanking (thanh toán đăng nhập) toàn Ngân hàng là 12.314 
khách hàng. Trong đó riêng tại Khu vực Miền Bắc đạt 1.752 chỉ 
tiêu IB thanh toán đăng nhập (gần 25,9% kế hoạch năm 2016) và 
mục tiêu hoàn thành tối thiểu 33% kế hoạch năm 2016 trước ngày 
31/3/2016.
Ra đời từ năm 2011, PGD Văn Giang hoạt động trên địa bàn huyện 
Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) được xem là hình ảnh thu nhỏ của khu 
vực miền Bắc khi mang đầy đủ đặc điểm của ngành nông nghiệp lúa 
nước và đang trong quá trình phát triển đổi mới, đặc biệt được hưởng 
lợi từ dự án Khu đô thị Ecopark. Với những thuận lợi đó, ngoài việc 
đẩy mạnh được quy mô huy động - cho vay, PGD Văn Giang cũng 
tận dụng phát triển được dịch vụ Ngân hàng điện tử trên địa bàn. 
Năm 2016, chỉ tiêu của PGD Văn Giang là 80 User IB thanh toán 
đăng nhập và chỉ trong vòng 2,5 tháng PGD đã hoàn thành được 

đến 90% kế hoạch. Định hướng của PGD trong công tác phát triển 
dịch vụ IB thanh toán là phát triển cả về lượng và chất thông qua việc 
xác định đối tượng khách hàng tiềm năng; tận tình giới thiệu, hướng 
dẫn và hỗ trợ khách hàng trước và sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
Đối tượng khách hàng PGD Văn Giang hướng đến bao gồm: khách 
hàng sử dụng dịch vụ chi lương (đơn vị hành chính sự nghiệp, trường 
học), khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, khách hàng tiền vay, khách 
hàng đang có hoạt động sản xuất kinh doanh. Lực lượng bán hàng 
của PGD luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng để có thể 
sử dụng dịch vụ IB thanh toán thành thạo; trong những trường hợp 
cần thiết, nhân viên còn tới tận đơn vị công tác hoặc nhà của khách 
hàng để giải quyết các vướng mắc phát sinh. 
Với hướng đi đúng đắn và sự quyết tâm trong công tác triển khai, có 
thể nói PGD Văn Giang là điểm sáng của Khu vực Miền Bắc trong 
định hướng đẩy mạnh phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử trong 
thời gian vừa qua. Sắp tới, Khu vực Miền Bắc kỳ vọng sẽ nhân rộng 
cách thức của PGD Văn Giang tới các đơn vị khác, phấn đấu hoàn 
thành vượt mức chỉ tiêu Ngân hàng điện tử được giao năm 2016. 
Đây cũng là tiền đề để Khu vực Miền Bắc đồng hành cùng phát triển 
với chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 
2014 - 2020.

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, các 
Ngân hàng tại Việt Nam nói chung và Sacombank 
nói riêng đã có được những bước tiến quan trọng 

trong việc đa dạng hóa kênh thanh toán dành cho các tổ 
chức kinh tế và dần dần thay đổi thói quen sử dụng tiền 
mặt của người tiêu dùng. Năm 2014, Sacombank vinh 
dự đón nhận giải thưởng My Ebank - Ngân hàng điện 
tử được yêu thích nhất tại Việt Nam, thể hiện quyết tâm 
của Ngân hàng trong việc dẫn dắt thị trường Ebanking 
tại Việt Nam.

TRẦN VăN THôNG

Mong
bé tư vấn

gặp em giao dịch viên

Chỉ cần một lần đến Sacombank để 
đăng ký các dịch vụ như Combo, thẻ tín 
dụng, ủy thác thanh toán hóa đơn… bạn 
sẽ thoải mái tận hưởng hầu hết các tiện 
ích ngân hàng hiện đại. Thật đơn giản!

Điều tuyệt vời là lương của tôi được trả 
qua Sacombank. Tôi có thể thực hiện 
mọi giao dịch mà không cần phải đến 
ngân hàng. Nhưng nếu bạn nhận lương 
bằng tiền mặt thì cũng không vấn đề gì. 
Bạn có thể ghé qua ATM Sacombank để 
nộp tiền vào tài khoản. Không cần phải 
gửi xe, vào trụ sở ngân hàng, đợi chờ 
đến số thứ tự.

Hàng tháng, tôi muốn tích lũy một 
phần tiền lương. Thế là tôi vào iBanking 
đăng ký sản phẩm Tiền gửi Tương lai, 
tự động trích một phần tiền lương để 
gửi tiết kiệm. Đến ngày đáo hạn, toàn 
bộ vốn và lãi được trả trực tiếp vào tài 
khoản thanh toán. Khi đó, tôi sẽ gửi kỳ 
hạn 1 tháng bằng sản phẩm Tiền gửi 
Online. Chờ thưởng cuối năm rồi gửi 
chung thành một cục luôn.

Dạo này cứ đọc báo, xem tivi là thấy 
toàn tin “sâu sợ rau”, thịt có chất tạo 
nạc, cá ướp urê… nên tôi mua hàng 
ở quê cho nó an tâm. Mở cái “sờ mát 
phôn”, tôi chọn mBanking để chuyển 
tiền cho bà chị Phú Yên nhờ mua 
dùm... Lâu lâu má vợ lại gọi “Bữa nay 
mobi có khuyến mại, con nộp tiền dùm 
mẹ đi”. Thế là tôi vô mBanking nộp 
liền. Còn một cái hay hay mà tôi hay 
dùng trên mBanking là xem tổng số dư 
tiền gửi Tiết kiệm online. Chu cha cũng 
kha khá rồi!

Vừa rồi vay mua căn nhà ở Thảo Điền, tôi 
cảm thấy dịch vụ ở Sacombank thiệt là tốt. 
Sau khi đăng ký nhu cầu vay trên Facebook. 
Sacombank đến tận nơi tư vấn, hướng dẫn 
chuẩn bị hồ sơ thật rõ ràng, đơn giản. Rồi 
đến khi ra công chứng mua bán nhà, làm 
thủ tục đóng thuế trước bạ, đăng bộ… tất cả 
đều do nhân viên Sacombank thực hiện. Chỉ 
phải đến ngân hàng một lần để ký giải ngân 
là xong. Ấy vậy mà cái sự sung sướng chưa 
chịu dừng lại. Mấy em tư vấn cho tôi cách trả 
nợ vay bằng internet banking, đăng ký cho tôi 
cái ủy thác thanh toán hóa đơn để tự động 
cắt tài khoản để thanh toán hóa đơn tiền 
điện, tiền nước, truyền hình cáp, internet.

Tưởng sướng đến đây là đủ. Ai ngờ còn 
nữa… Mấy em tư vấn nói: Anh có cái sổ 
Tiết kiệm Phù Đổng mà sao ít bỏ tiền vô 
cho con vậy? Bận rộn quá nên quên phải 
hông anh? Để em đăng ký cho anh cái Ủy 
thác thanh toán theo lịch tự động trích tiền 

gửi vào Tiết kiệm Phù Đổng cho cục cưng 
nhen. Nghe nhắc đến cục cưng là tôi chịu 
liền, cũng tiện để tích lũy cho con một ít.

Hàng tuần, cả gia đình thường hay đi siêu 
thị. Cái thẻ tín dụng MasterCard được dịp 
phát huy. Tổng thể là khi mua hàng, tôi luôn 
luôn ưu tiên quẹt thẻ tín dụng. Vừa được 
tích điểm đổi quà vừa được miễn lãi đến 55 
ngày. Ta nói… lợi toàn tập! Dạo này tui cũng 
tập tành săn vé máy bay giá rẻ, lên Lazada 
mua hàng online... tít tít “thẻ MC Credit 
Gold 3979 giao dịch xxx VND tại…”.  Tới kỳ 
nhận tin nhắn báo dư nợ thẻ tín dụng, tôi lại 
lên iBanking để thanh toán dư nợ thẻ dụng.

À tôi vẫn còn xài cái thẻ thanh toán Visa, thi 
thoảng ghé ATM rút ít tiền dằn túi. Lâu lắm 
rồi không tới Ngân hàng. Sao tôi thấy nhớ 
cô giao dịch viên Sacombank quá! Chắc 
mai phải ghé thăm em… tư vấn (vì phải 
gặp em tư vấn rồi mới vô quầy em giao dịch 
viên được).

Ở thập kỷ trước, khách hàng thường xuyên đến chi nhánh ngân 
hàng để giao dịch, gửi tiết kiệm, chuyển tiền... Sự ứng dụng công 
nghệ điện tử như internet banking, mobile banking đã giúp người sử dụng ngày càng 

độc lập hơn với kênh phân phối chi nhánh truyền thống. Mọi giao dịch sẽ được chuyển ra 
ngoài phạm vi chi nhánh.

Khu vực Miền Bắc đang từng bước đưa dịch vụ Ngân hàng điện tử 
gần gũi và phổ biến hơn với người dân
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Chồng yêu à,

Từ ngày có cu Kent, vợ chồng mình bận rộn hơn 
hẳn nhỉ? Thì tại hai đứa còn nhiều thứ phải lo 
mà, cu Kent cũng còn nhỏ quá nên mình càng 
phải cố gắng chồng nhé!

Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng đấy mà 
đã 4 năm rồi, thành quả lớn nhất của hai đứa 
là một nhóc tì 15 tháng, cơ mà vẫn còn nhiều 
dự định chưa làm được chồng nhỉ! Vợ cứ ước 
mình có thêm thật nhiều thời gian để có thể 
làm được nhiều thứ hơn, để có nhiều thời 
gian dành cho gia đình hơn, để chồng không phải nhắc khéo 
vợ rằng “sao lâu rồi không thấy vợ trổ tài làm bánh nhỉ?”… Chắc chồng sẽ 
nghĩ vợ ước toàn những thứ không thể, vì mỗi ngày chỉ có 24 giờ và thời gian dành cho mỗi người 
là như nhau! Bật mí với chồng là vợ đã có giải pháp cho ước mơ của mình rồi đấy nhé!

Chuyện là hôm trước vợ ra Sacombank chuyển tiền và gửi tiết kiệm, may sao gặp cô giao dịch viên 
xinh đẹp thấy vợ thường xuyên ra ngân hàng giao dịch nên đăng ký giúp vợ dịch vụ internet banking 
và mobile banking. Thật sự lúc đầu vợ cũng không rành lắm vì chồng biết rõ nhất là vợ cũng hơi mù 
công nghệ mà. Nhưng được cô ấy hướng dẫn và giải thích tận tình thì vợ như được “khai sáng”, cảm 
giác giống như đang ở nông thôn được rước lên thành thị, đang nấu cơm bằng bếp than chuyển sang 
nấu cơm bằng bếp điện chồng ạ.

Này nhé! Mỗi tháng gửi tiết kiệm thay vì vợ phải chạy ra ngân hàng thì giờ vợ chỉ cần ở nhà bật máy 
tính lên và đăng nhập vào internet banking là có thể mở ngay sổ tiết kiệm trong vòng 2 phút. Muốn tất 
toán sổ tiết kiệm cũng chỉ cần lên internet banking nhấn enter một cái là tiền tự động chuyển trả lại 
gốc và lãi vào tài khoản. Chuyển tiền về dưới quê, vợ cũng chỉ cần nhấc cái điện thoại lên, vào mobile 
banking chuyển tiền, 1 phút 30 giây là tiền có ngay vào tài khoản bé Tư.

Vợ thích cái vụ nộp tiền qua điện thoại nữa, không phải đội mưa đội nắng ra quán bà Ba mua thẻ cào 
nữa nhé, vợ dùng điện thoại nạp tiền, ngân hàng sẽ trừ tiền trong tài khoản lương của vợ và nạp tiền 
vào tài khoản điện thoại chưa đến 2 giây.

Còn một cái nữa rất là thú vị, cái này chồng cũng sẽ rất thích đấy! Vợ đã đăng ký Ủy thác thanh toán, 
hàng tháng ngân hàng sẽ trích tiền từ thẻ tín dụng để tự động trả tiền điện và nước. Thế là từ nay vợ 
chồng mình không còn phải lo lắng đến ngày đóng tiền, cũng không còn lo bị cắt điện, cắt nước khi tài 
khoản đang trong tình trạng “hết tiền tạm thời” nữa nhé!

Thế giờ thì chồng đã tin rằng ước mơ “quá sức” của vợ đã trở nên “quá nhỏ nhoi” hay chưa? Rằng vợ 
muốn trở thành “super woman” lo toan hết mọi thứ cho gia đình bé nhỏ của mình… Chẳng biết có quá 
sức không nhưng ít nhất giờ đây vợ đã có nhiều thời gian hơn cho những người thương yêu của mình.

Đã lâu lắm rồi vợ quên mất thói quen viết thư cho chồng mỗi tối cuối tuần nhỉ! Vợ thích cái cảm giác 
nôn nao xem phản ứng của chồng mỗi sáng sau khi đọc thư vợ gửi. Bộn bề công việc và con cái vốn dĩ 
làm cho con người ta ít có thời gian dành cho nhau hơn nhưng mà từ giờ vợ đã có thể quay lại thói quen 
của ngày ấy và đây sẽ là lá thư đầu tiên sau 3 năm… Rằng vợ yêu chồng và con rất nhiều!

Vợ yêu của chồng

Thư gửi

chồng yêu
VÕ THỊ CẩM Tú
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ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
TỰ TIN HỘI NHẬP TPP VÀ AEC
PHAN yẾN

Cho thuê tài chính (CTTC) là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho 
thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác giữa bên cho 
thuê (Công ty Cho thuê tài chính) với bên thuê (Khách hàng). Bên cho thuê mua tài sản 

theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bên thuê 
sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê như thoả thuận nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên thuê được chuyển quyền sở hữu tài sản thuê khi hết thời 
hạn thuê với giá tượng trưng sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng.

Công ty Cho thuê tài chính Ngân Hàng 
Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBL) 
là công ty CTTC đầu tiên trong hệ thống 
Ngân hàng TMCP được thành lập vào 
năm 2006 với mục tiêu cùng đồng hành 
với cộng đồng doanh nghiệp. Thừa hưởng 
thương hiệu và mạng lưới của Ngân 
hàng mẹ Sacombank, Sacombank-SBL 
đã khẳng định uy tín với hệ thống khách 
hàng trải rộng ở cả 3 miền Bắc - Trung - 
Nam và giải thưởng Thương mại Dịch vụ 
Việt Nam (Vietnam Top Trade Services 
Awards). Đồng thời, Sacombank-SBL 
cũng nhận được sự tín nhiệm từ các 
Tổ chức tài chính nước ngoài như Công 
ty Phát triển Tài chính Hà Lan (FMO), 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), 
Quỹ đầu tư hỗ trợ các nước đang phát 
triển Na Uy (NORFUND)… để có thêm 
nguồn tài chính với chi phí hợp lý để mở 
rộng quy mô cho thuê tài chính đến với 
các doanh nghiệp. 

Ngoài nhiều lợi thế về tỷ lệ tài trợ cao, 
lãi suất cạnh tranh, thủ tục đơn giản và 
không cần tài sản đảm bảo, với dịch vụ 
chuyên nghiệp vì sự hài lòng của khách 
hàng, Sacombank-SBL còn mang lại lợi 
ích thiết thực khác như chiết khấu về 
giá, về thời hạn thanh toán hay chính 
sách bảo hành khi là đối tác của rất 
nhiều nhà cung cấp có uy tín về máy 
móc thiết bị và phương tiện vận chuyển. 

Đồng thời, đội ngũ chuyên viên tư vấn 
kỹ thuật của Sacombank-SBL luôn sẵn 
sàng tư vấn miễn phí về công nghệ, giá 
và quảng bá thông tin cho khách hàng 
trên website của Công ty.

Trên thế giới, hoạt động CTTC được 
sử dụng tại hơn 80 quốc gia, trong đó 
chiếm hơn 75% là các quốc gia phát 
triển như Mỹ, Nhật, Đức, Ý và Nga để 
tạo ra nhiều giá trị cho thương hiệu 
cũng như sử dụng vốn tái đầu tư cho 
các lĩnh vực quan trọng khác. Ở Việt 
Nam, loại hình này xuất hiện từ năm 
1997 với sự tham gia của 13 Công ty, 
đã và đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp 
trong việc đầu tư đổi mới tài sản cố định 
và tài trợ tín dụng dài hạn với chi phí 
hợp lý.

Kinh tế Việt Nam đã đi qua năm 2015 
với những tín hiệu tích cực, xếp hạng năng 
lực cạnh tranh và niềm tin của Doanh 
nghiệp. Đặc biệt, với việc ký kết các Hiệp 
định thương mại tự do song phương, đa 
phương FTA và Hiệp định TPP, các Doanh 
nghiệp Việt Nam sẽ chính thức tham gia 
khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới 
với 800 triệu dân, chiếm tới 40% tổng sản 
lượng kinh tế toàn cầu và 30% kim ngạch 
thương mại. Chúng ta có nhiều tín hiệu tốt 
để kỳ vọng nền kinh tế sẽ khởi sắc rực rỡ 
hơn trong giai đoạn 2016 - 2020.

Cánh của của cơ hội và cũng là thách 
thức đã mở ra với các doanh nghiệp Việt 
Nam khi chúng ta sẽ cùng cạnh tranh bình 
đẳng với các doanh nghiệp nước ngoài 
trong một thị trường rộng lớn. Là đối tác 
đồng hành tin cậy, Sacombank-SBL sẵn 
sàng chung tay với doanh nghiệp để giải 
quyết bài toán về vốn đầu tư trên mọi các 
lĩnh vực. Đồng thời, để hỗ trợ các doanh 
nghiệp giảm chi phí vốn, đầu tư đổi mới 
công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho hội nhập, Sacombank-SBL đang 
áp dụng chương trình ưu đãi về lãi suất 
cho các Doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 
14/3/2016.

bGiải quyết nhanh chóng

bPhục vụ tận tâm, chu đáo

bTư vấn máy móc, thiết bị

bLiên kết nhà cung cấp lớn

bHỗ trợ thủ tục hành chính và bảo hiểm.

Công ty Cho thuê Tài chính Ngân 
hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 
(Sacombank–SBL)
230 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, 
TP. Hồ Chí Minh
Hotline: (08) 39 326 820
Fax: (08) 39 326 819 
www.sacombankleasing.com 

Chi nhánh Hà Nội
60A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng 
Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 32 595 393
Fax: (04) 32 595 394
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Mỹ QUyÊN

Đào tạo
Đào tạo cũng là một trong những mục tiêu trọng điểm của 
Sacombank nhằm kịp thời bồi dưỡng lực lượng kế thừa. Trong 
những năm qua, Sacombank đã và đang xây dựng một đội 
ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kinh doanh nhạy bén, chặt chẽ 
đáp ứng với sự thay đổi liên tục của thị trường. Các chương 
trình đào tạo tổ chức phù hợp cho từng vị trí và được triển 
khai với nhiều hình thức, nội dung đa dạng.
Ngoài các khóa đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, Ngân 
hàng còn đào tạo dưới hình thức lớp học trực tuyến online 
(E-Learning) trên hệ thống môi trường ngân hàng ảo. Các 
khóa huấn luyện kỹ năng mềm (kỹ năng bán hàng, thuyết 
trình, làm việc nhóm…) được đan xen với chương trình đào 
tạo nghiệp vụ… đã cung cấp những kỹ năng cần thiết phục 
vụ tốt hơn cho quá trình công tác tại Sacombank.

Gắn kết dài lâu
Trẻ, năng động, nhiệt huyết, thái độ phục vụ ân cần và chuyên 
môn cao là những hình dung chung của khách hàng, đối tác 
về CBNV Sacombank. Đó chính là một trong những yếu tố 
quan trọng góp phần tạo nên thành công của Sacombank 
ngày hôm nay. Bên cạnh đó, môi trường làm việc hiện đại, 
thân thiện, chế độ lương, thưởng cạnh tranh theo hiệu quả 
kinh doanh của cá nhân & tập thể; chế độ phúc lợi, đãi ngộ, 
du lịch hàng năm trong và ngoài nước; chế độ đào tạo chuyên 
nghiệp và chất lượng; lộ trình & cơ hội thăng tiến minh bạch... 
là những yếu tố tạo nên chất keo bền vững để mỗi CBNV có 
thể gắn kết dài lâu với đại gia đình mang tên Sacombank. 

Sacombank đang triển khai tuyển 
dụng thêm 800 nhân sự mới, 
dự kiến tổng số nhân sự sẽ 

tăng lên con số hơn 16.000 
người – một con số ấn tượng 
thể hiện được chất lượng 
và quy mô hoạt động 
của Ngân hàng.

cùng khát vọng
VƯƠN CAO 

Chính sách về nhân sự

Khởi điểm với con số “khiêm tốn” 100 CBNV từ 
những ngày đầu thành lập vào năm 1991, cùng 
với sự phát triển về quy mô và phạm vi hoạt động, 
số lượng CBNV của Sacombank đã không ngừng 
tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Đầu 2015, 
Sacombank đã đạt mức trên 12.800 người và sau sự 
kiện sáp nhập Southern Bank vào tháng 10/2015, 
số lượng nhân sự Sacombank đã cán mốc hơn 
15.000 người, trở thành một trong 5 Ngân hàng lớn 
nhất Việt Nam cả về quy mô hoạt động và lực lượng 
nhân sự. Xem nhân lực là tài sản quý giá nhất của 
mình, Sacombank đã xây dựng môi trường làm việc 
thân thiện và chuyên nghiệp cùng chính sách thu 
hút và duy trì nhân sự tối ưu, được điều chỉnh phù 
hợp qua các thời kỳ. Mọi CBNV được tạo điều kiện 
để phát triển sự nghiệp vững bền, tối đa hóa giá trị 
và năng lực của mình.

việc giải quyết đầu ra cho các trường Đại học – Cao đẳng 
trên cả nước; đồng thời nâng cao hiệu quả của chi phí đầu 
tư vào công tác tuyển dụng sự chất lượng cao. 

Đội ngũ nhân sự tương lai luôn được Sacombank chú trọng phát triển

Các chuyên viên Tuyển dụng của Sacombank luôn tận tâm trong 
công việc để tìm ra nhân tài thực sự

Xây dựng đội ngũ nhân sự tương lai

Có thể nói, đợt tuyển dụng này là một trong những chương 
trình trọng điểm nhất của chiến lược xây dựng, hoàn thiện 
và phát triển toàn diện mảng nhân sự của Sacombank. Kể 
từ năm 2010, Sacombank đã chủ động tiếp cận, liên kết với 
các trường Cao đẳng, Đại học trên toàn quốc để thực hiện các 
chương trình tuyển dụng trực tiếp sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 
với tên gọi Chương trình Thực tập viên tiềm năng. Đến nay, 
chương trình đã được triển khai trên quy mô toàn quốc và thu 
hút số lượng lớn sinh viên năm cuối nộp đơn ứng tuyển. Riêng 
năm 2015, Sacombank đã tiếp nhận 525 sinh viên vừa tốt 
nghiệp vào đại gia đình Sacombank. Con số này đã lên đến 
tổng cộng gần 3.000 sinh viên sau 6 năm thực hiện. Đặc biệt, 
Sacombank luôn duy trì tỷ lệ 60% - 70% thực tập viên được 
nhận việc sau khi khóa thực tập kết thúc. 

Bên cạnh đó, Sacombank còn tổ chức chương trình “Học kỳ 
Sacombank”, đây là chương trình tạo cơ hội cho các bạn sinh 
viên ưu tú năm thứ 3 thuộc khối ngành kinh tế của trường 
các trường đại học được kiến tập, trải nghiệm môi trường 
làm việc thực tế chuyên nghiệp. Đồng thời đây cũng là dịp 
để Sacombank tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân 
lực tương lai cho Ngân hàng. Tuy mới được thực hiện từ năm 
2015, nhưng chương trình đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt 
tình từ Ban giám hiệu của các trường. Dự kiến trong thời gian 
sắp tới, chương trình ý nghĩa này sẽ tiếp tục được Sacombank 
triển khai nhân rộng hơn, hiệu quả và chất lượng hơn.

Ngoài ra, Sacombank còn thường xuyên tổ chức chương trình 
“Ngày hội việc làm” ngay tại các trường đại học uy tín trên 
phạm vi cả nước. Đây là một trong những hoạt động bổ trợ hiệu 
quả cho chính sách tuyển dụng nhân sự địa phương đi kèm với 
các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên. Và đa phần 
các sinh viên này sau khi được tuyển dụng làm nhân viên chính 
thức hoặc thực tập viên sẽ được giữ lại và bố trí công việc phù 
hợp tại địa phương. Do đó, chất lượng nhân sự làm việc tại địa 
phương và mức thu nhập bình quân đầu người tại các địa bàn 
Sacombank đang hoạt động được cải thiện.

Có thể nói, các chương trình nhằm xây dựng đội ngũ tương lai 
mà Sacombank đã và đang triển khai đã  góp phần rất lớn vào 
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BAN NăNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Tiếp nối truyền thống văn hóa tốt đẹp của Sacombank luôn đề cao trách nhiệm - đạo 
đức kinh doanh vì niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng xã hội, sau 
6 năm triển khai áp dụng, Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp Sacombank đã được hệ 

thống lại, cập nhật và ban hành tái bản cho phù hợp với tầm nhìn và tâm thế mới của 
Sacombank. Nhằm cụ thể hóa các quy tắc, Ban Năng suất chất lượng đưa ra một số tình 
huống thực tế để các Anh chị CBNV có thể hiểu rõ hơn Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp 
Sacombank.

Tình huống

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

CÁN BỘ NHÂN VIÊN

PHÁP LUẬT QUY TẮC 1

QUY TẮC 2

QUY TẮC 3

QUY TẮC 4

QUY TẮC 5

QUY TẮC 6

QUY TẮC 7

QUY TẮC 8

QUY TẮC 9

QUY TẮC 10

ĐỒNG NGHIỆP

KHÁCH HÀNG

XÃ HỘI

SACOMBANK

Được ban hành kèm theo Quyết định số 105/2014/QĐ-HĐQT, Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp Sacombank bao gồm 10 Quy tắc và 
5 mối quan hệ mà mọi CBNV Sacombank phải luôn quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng, phát huy và thi hành.

QUy TắC 1: Tuân thủ pháp luật và quy định của Sacombank
CBNV có trách nhiệm tuân thủ pháp luật, các quy định và tiêu chuẩn của ngành Ngân hàng, các 
thông lệ quốc tế; các quy định nội bộ của Sacombank và các tiêu chuẩn đạo đức phổ biến khác 
của xã hội nhằm hướng đến sự hoàn thiện bản thân.

Tình huống: Khách hàng thực hiện giao dịch đáng ngờ. Tuy nhiên, đây là khách hàng giao dịch 
thường xuyên của đơn vị, do đó, Giao dịch viên (GDV) đã thông báo với khách hàng là giao dịch 
của khách hàng đã được báo cáo (giao dịch đáng ngờ) đến Ngân hàng Nhà nước. GDV có vi phạm 
Quy tắc ĐĐNN không?

Trả lời: Có. GDV đã vi phạm về bảo đảm bí mật thông tin theo Luật Phòng chống rửa tiền. Trong 
trường hợp này, GDV không được tiết lộ thông tin về việc đã báo cáo giao dịch đáng ngờ cho NHNN.

QUy TắC 2: Xây dựng mối quan hệ làm việc tôn trọng và đối xử công bằng
CBNV được làm việc trong môi trường cởi mở, an toàn, không phân biệt đối xử. Sacombank yêu 
cầu CBNV đối xử với đồng nghiệp công bằng và tôn trọng; nghiêm cấm hành vi chèn ép, quấy rối, 
xúc phạm đồng nghiệp hoặc sử dụng ngôn ngữ không phù hợp trong giao tiếp.

Tình huống: Một CBNV liên tục đùa cợt, chòng ghẹo và bình phẩm làm đồng nghiệp thấy khó chịu. 
CBNV này có vi phạm Quy tắc ĐĐNN không?

Trả lời: Có. Đùa cợt hay bình phẩm có thể được coi là một hình thức quấy rối bằng lời nói, hơn 
nữa việc này lặp đi lặp lại nhiều lần. Sacombank không chấp nhận bất cứ hình thức quấy rối nào 
đối với đồng nghiệp.

QUy TắC 3: Sử dụng thời gian làm việc và tài sản của Sacombank đúng mục đích và hiệu quả
CBNV phải sử dụng thời gian làm việc tối ưu, đúng mục đích và hiệu quả. CBNV phải có trách 
nhiệm giữ gìn, bảo quản và tiết kiệm khi sử dụng tài sản của Sacombank.

Tình huống: Một Cán bộ quản lý đã nghỉ việc đề nghị nhân viên cũ gửi một số văn bản lập quy 
(VBLQ) để tham khảo cho công việc mới tại Ngân hàng đối thủ. Nhân viên này có thể gửi văn bản 
không?

Trả lời: VBLQ là tài sản cần bảo mật của Sacombank. CBNV không được phép chuyển cho một 
cá nhân bên ngoài trong mọi trường hợp.

QUy TắC 4: Không lợi dụng chức quyền để tư lợi
CBNV không được lợi dụng chức quyền để nhũng nhiễu, trục lợi hoặc đưa ra yêu sách với 
khách hàng.

Tình huống: Một khách hàng hứa tặng CBNV một cặp vé đi du lịch nước ngoài nếu khoản vay của 
anh ta được chấp nhận, CBNV có được phép nhận món quà này không?

Trả lời: CBNV không được nhận quà tặng/vật phẩm từ bất kỳ cá nhân/tổ chức có quan hệ kinh 
doanh với Sacombank. Quà giá trị danh nghĩa như vật có logo của bên thứ ba (ví dụ: mũ, bút, quần 
áo…) có thể được chấp nhận.
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QUy TắC 5: Đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau
Tăng cường đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ giữa các Đơn vị, cá nhân trong hoạt động kinh 
doanh trên tinh thần vì mục tiêu lợi ích chung của Sacombank. Không bàn luận các vấn đề nội 
bộ gây ảnh hưởng xấu đến Sacombank hoặc các bất đồng với đồng nghiệp trên mạng xã hội, tại 
những nơi công cộng.

Tình huống: Một khách hàng đang thực hiện giao dịch với GDV nhưng phát sinh nhu cầu cần tư 
vấn sử dụng sản phẩm dịch vụ (SPDV) khác, tuy nhiên tại thời điểm này Quầy tư vấn đang có rất 
đông khách hàng ngồi chờ, GDV nên hướng dẫn khách hàng gặp Chuyên viên Tư vấn (CVTV) hay 
tư vấn luôn cho khách hàng?

Trả lời: Trong trường hợp GDV hiểu rõ về SPDV và Quầy tư vấn đang đông khách thì GDV có thể tư 
vấn cho khách hàng nếu thông tin không quá phức tạp và mất nhiều thời gian.

QUy TắC 6: Quản lý các xung đột về lợi ích
CBNV cần tránh xung đột lợi ích tác động đến việc ra quyết định. Khi xác định có xung đột lợi 
ích, phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn và/hoặc giải quyết phù hợp, đảm bảo công khai và hiệu 
quả, đồng thời báo cáo cho các cấp quản lý.

Tình huống: Chuyên viên Khách hàng (CVKH) không đòi hỏi nhưng một khách hàng lâu năm gợi ý 
cho mượn tiền để mua xe. CVKH đã thảo luận và thống nhất với khách hàng về cách thanh toán. 
Trong trường hợp này CVKH có được phép mượn tiền của khách hàng không?

Trả lời: CBNV không được yêu cầu hoặc chấp nhận một khoản vay/hoặc mượn tiền của khách hàng. 
Nếu không, khoản vay/mượn này có thể tạo ra xung đột tiềm ẩn giữa lợi ích của CBNV với lợi ích 
của khách hàng và lợi ích của Sacombank. Hơn nữa, sự sắp đặt giống như một món quà có thể ảnh 
hưởng đến CBNV trong việc giải quyết các giao dịch về sau với khách hàng.

QUy TắC 7: Trách nhiệm với khách hàng
Luôn đồng hành với khách hàng là triết lý, đạo đức kinh doanh mà Sacombank duy trì và hướng 
đến trong suốt quá trình hình thành và phát triển. CBNV phải cung cấp các thông tin về SPDV 
kịp thời, dễ hiểu, rõ ràng và đầy đủ, tránh gây cách hiểu sai, hiểu lầm; thực hiện đúng quy trình 
bán hàng của Sacombank; giải quyết khiếu nại một cách nhanh chóng, thoả đáng và thuận tiện 
cho khách hàng.

Tình huống: Bạn đang tư vấn dịch vụ cho khách hàng nhưng do bạn nhớ nhầm chi tiết chương trình 
nên cung cấp sai thông tin. Hôm sau, khách hàng gọi đến và phàn nàn với bạn về điều đó, nhưng 
cách nói chuyện rất khó nghe. Bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào?

Trả lời: Trong trường hợp này bạn chưa làm tròn trách nhiệm của mình khi cung cấp sai thông tin 
cho khách hàng. Bạn cần nhận lỗi và xử lý thỏa đáng cho khách hàng.

QUy TắC 8: Trách nhiệm với xã hội và môi trường
CBNV cần hưởng ứng và tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội, nhân đạo, từ thiện 
và bảo vệ môi trường. Sacombank cam kết bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động cung ứng 
sản phẩm dịch vụ.

Tình huống: Sau quá trình tiếp cận, CVKH đã thuyết phục một doanh nghiệp lớn ở Khu chế xuất 
đồng ý chuyển giao dịch từ một Ngân hàng khác sang Sacombank. Khi doanh nghiệp có nhu cầu 
vay một số tiền lớn để triển khai dây chuyền sản xuất mới, CVKH trong quá trình thu thập thông tin 
và thực hiện đánh giá tác động đến môi trường và xã hội đối với khách hàng và khoản vay mà khách 
hàng đề nghị Sacombank cấp tín dụng, kết quả cho thấy khách hàng và khoản vay này có ảnh 
hưởng đến môi trường và xã hội ở mức độ trung bình vì chưa có hệ thống xử lý nước thải và đã từng 
bị phạt về việc xả nước thải ra sông Đồng Nai; sử dụng lao động trẻ em. CVKH này cần phải làm gì?

Trả lời: CVKH cần yêu cầu khách hàng lập kế hoạch khắc phục những tác động tiêu cực như kết 
quả đánh giá đã nêu để đính kèm hồ sơ trình phê duyệt cấp tín dụng. Sau khi khách hàng được 

cấp tín dụng, CVKH tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch của khách hàng, đồng thời thực hiện tái thẩm định tác động môi 
trường xã hội đối với khách hàng theo định kỳ hàng năm. Trong trường hợp khách hàng không thực hiện theo đúng những cam kết 
đã thỏa thuận với Sacombank, CVKH phải báo cáo cấp thẩm quyền để có hướng xử lý khoản vay phù hợp.

QUy TắC 9: Minh bạch và bảo mật thông tin
Minh bạch và bảo mật thông tin là yếu tố quan trọng để xây dựng lòng tin trong các quan hệ của 
Sacombank. Ghi chép chứng từ, hạch toán chính xác, không được làm sai lệch, giả mạo hoặc 
xuyên tạc các số liệu giao dịch. CBNV không được tiết lộ các thông tin ra bên ngoài gây bất lợi 
hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của Sacombank, của khách hàng, của đối tác.

Tình huống: Một khách hàng đến điểm giao dịch của Sacombank để yêu cầu cung cấp số dư tài 
khoản của đối tác nhằm kiểm tra khả năng trả nợ của đối tác, CVTV có được phép cung cấp không?

Trả lời: Không. CBNV tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến tiền gửi, tài 
sản tiền gửi và các thông tin liên quan đến tiền gửi của khách hàng. Việc cung cấp thông tin này 
cần phải được thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Sacombank về cung cấp thông tin 
khách hàng và bảo mật.

QUy TắC 10:  Trách nhiệm báo cáo
CBNV phải báo cáo các hành vi vi phạm, các hành vi đáng ngờ hoặc có khả năng gây ảnh hưởng 
bất lợi đến thương hiệu, uy tín và lợi ích của Sacombank và khách hàng thông qua các kênh báo 
cáo đã quy định.

Tình huống: CBNV biết rằng một đồng nghiệp gần đây đã tư vấn khách hàng điều chỉnh Báo cáo 
tài chính để khoản vay được thông qua. CBNV có nên báo cáo việc này cho người quản lý không?

Trả lời: Làm sai lệch hồ sơ và Báo cáo tài chính của khách hàng là vi phạm nghiêm trọng Quy tắc 
Đạo đức nghề nghiệp, gây rủi ro và phải được báo cáo ngay lập tức theo các kênh được thiết lập 
tại Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp.

Mọi ý kiến góp ý, bổ sung tình huống, Anh chị vui lòng liên hệ
Ban Năng suất chất lượng (B. Nguyễn Thu Hương)
theo số điện thoại (08) 38 469 516 (Nội bộ: 1719), email: nscl@sacombank.com)
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Bí quyết 1: TậP TRUNG VÀo ĐIỂM MạNH CỦA CoMBo 

Combo này có gì hấp dẫn và nổi trội so với các sản phẩm tương tự trên thị trường? Trả 
lời được câu hỏi này, bạn đã có lợi thế cạnh tranh để dễ dàng thuyết phục khách hàng 
lựa chọn sử dụng combo. Chị Nguyễn Ngọc Huyền - Trưởng bộ phận Tư vấn của CN Tân 

Phú, một trong những đơn vị dẫn đầu doanh số bán GGPTCLH, cho biết: “Tiện ích nổi bật của 
GGPTCLH là khách hàng có thể gửi, rút tiền linh hoạt nhưng vẫn được hưởng lãi suất có kỳ 
hạn. Ngoài ra, lãi suất tài khoản Tài chính linh hoạt của GGPTCLH thả nổi giúp khách hàng 
được lợi hơn trong xu hướng lãi suất đang tăng. Và khi khách hàng rút vốn trước hạn theo 
quy tắc nhập sau xuất trước thì tiền lãi cũng không bị giảm nhiều, càng làm tăng thêm tính 
linh hoạt của sản phẩm. Chưa hết, khách hàng tham gia GGPTCLH còn được sử dụng các sản 
phẩm ưu đãi đóng gói đi kèm như: Tiết kiệm Phù Đổng được hưởng lãi suất cộng thêm, sản 
phẩm bảo hiểm liên kết với Công ty Bảo hiểm Bảo Long được ưu đãi về phí, dịch vụ cung ứng 
ngoại tệ cho 7 mục đích có tỷ giá ưu đãi…”

Bí quyết 2: HIỂU RÕ KHÁCH HÀNG 
CẦN GÌ
Đối với GGPTCLH, dù là sản phẩm 
khá mới trên thị trường nhưng chỉ 
cần tìm được mối tương quan giữa 
nhu cầu của khách hàng và tiện ích 
sản phẩm thì con đường tiếp cận 
khách hàng mục tiêu sẽ được rút 
ngắn đáng kể. Theo chị Trần Ngọc 
Mỹ Anh (PGD Ô Môn - CN Cần Thơ): 
“Một trong những đối tượng khách 
hàng của GGPTCLH là những người 
buôn bán kinh doanh có vốn lớn, 
đồng thời nguồn vốn luôn muốn sử 
dụng linh hoạt, khi có tiền nhàn 
rỗi thì họ muốn gửi để được lãi 
suất cao, nhưng lúc cần vốn đầu 
tư tiếp vẫn có thể rút dễ dàng tại 
bất kỳ điểm giao dịch nào. Vì vậy 
mà GGPTCLH sẽ luôn đáp ứng được 
nhu cầu nêu trên của khách hàng”. 
Bên cạnh đó, không thể bỏ qua hệ 
khách hàng VIP hiện hữu có số dư 
tiền gửi lớn vì theo chị Nguyễn Ngọc 
Huyền (CN Tân Phú), “Những khách 
hàng này đang có Chuyên viên quản 
lý riêng, chăm sóc rất đặc biệt, có 
mối quan hệ tốt với Ngân hàng nên 
khi giới thiệu sản phẩm dễ hơn. 
Chuyên viên Tư vấn biết rõ nhu cầu, dòng tiền ra vào và thời gian sử dụng vốn của khách 
hàng, từ đó có thể đánh vào tiện ích nổi bật của GGPTCLH là gửi/rút tiền linh hoạt vẫn áp 
dụng lãi suất có kỳ hạn để tiếp thị hiệu quả cho khách hàng.”

Bí quyết 3: KHôNG NGỪNG CẢI TIẾN SẢN PHẩM
Bất kỳ sản phẩm nào sau khi đưa ra thị trường một thời gian đều cần được đánh giá lại để cải 
tiến và phát triển hơn. GGPTCLH với nhiều tiện ích nổi trội cũng không là ngoại lệ. Từ kinh 
nghiệm bán GGPTCLH, chị Bùi Thị Thoa (PGD Đồng Tâm – CN Thanh Trì) gợi ý một số hướng 
để cải thiện sản phẩm trọn gói này: “Lãi suất của GGPTCLH nên bằng lãi suất của tiết kiệm 
truyền thống để cạnh tranh hơn, và thời gian nộp tiền nên linh động hơn cho khách hàng.” 
Theo chị, khi được tiếp cận giới thiệu về GGPTCLH, hầu hết khách hàng đều thấy gói sản phẩm 
này rất hữu ích, phù hợp với nhu cầu sử dụng dòng tiền của bản thân và do có sự quan tâm 
đặc biệt đối với GGPTCLH nên khách hàng cũng có nhiều góp ý với mong muốn sản phẩm sẽ 
ngày càng đem lại nhiều lợi ích hơn nữa.

Tại Sacombank, việc bán sản phẩm trọn gói (combo) đang là xu hướng kinh doanh rất “hot” vì Ngân hàng có 
thể khai thác triệt để mỗi khách hàng bằng cách bán cùng lúc nhiều sản phẩm – dịch vụ, đồng thời đáp ứng tối 
đa nhu cầu của khách hàng với những “mâm cỗ” combo vô cùng thịnh soạn. Đặc biệt, phân khúc khách hàng 
cao cấp (VIP) với khả năng tài chính cao là đối tượng rất tiềm năng cho loại hình kinh doanh này. Hãy cùng 
khám phá bí quyết bán combo cho khách hàng VIP thông qua “Gói giải pháp tài chính linh hoạt” (GGPTCLH) 
– sản phẩm trọn gói nhắm đến các khách hàng Dịch vụ Ngân hàng cao cấp Sacombank Imperial (*) hoặc các 
khách hàng cá nhân có tổng giá trị tài khoản tiền gửi/tiết kiệm từ 5 tỷ đồng trở lên.

BÁN HÀNG TRỌN GÓI CHO
KHÁCH HÀNG VIP
MINH LÝ

BÍ QUYẾT
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(*) Khách hàng thỏa điều kiện tham 
gia DVNHCC là những khách hàng có 
tổng giá trị tài khoản tiền gửi/tài khoản 
tại Sacombank từ 5 tỷ đồng/ngoại tệ 
tương đương tại TP.HCM hoặc từ 3 tỷ 
đồng/ngoại tệ tương đương tại các tỉnh/
thành khác.

Bí quyết 4: LUôN Tạo ĐỘNG LỰC 
CHo BẢN THÂN
Những khó khăn trong kinh doanh vừa 
là thử thách vừa là động lực để bạn 
phát huy sức sáng tạo và những tiềm 
lực chưa khai thác hết của bản thân. 
Bên cạnh đó, những chương trình thi 
đua nội bộ với phần thưởng hấp dẫn 
cũng góp phần thúc đẩy các cá nhân và 
tập thể đơn vị kinh doanh không ngừng 
phấn đấu đạt chỉ tiêu đặt ra. Với mục 
tiêu đẩy mạnh kinh doanh GGPTCLH 
và tạo động lực cho CN/PGD triển khai 
rộng rãi và mạnh mẽ hơn nữa gói sản 
phẩm này, chương trình “Thúc đẩy bán 
hàng Gói giải pháp tài chính linh hoạt” 
đang được triển khai cho toàn hệ thống 
Sacombank từ ngày 15/3/2016 đến 
hết ngày 31/7/2016 với tổng giá trị 
giải thưởng lên đến 36.000.000 đồng. 
Tuy vừa triển khai không lâu, chương 
trình đã thu hút sự tham gia nhiệt tình 
của CN/PGD cũng như ghi nhận được 
những kết quả kinh doanh bước đầu 
khá ấn tượng. Kết quả chương trình sẽ 
liên tục được cập nhật tại trang web 
haokhi.sacombank.com.

Chị HUỲNH THỊ NGọC NỮ - Giao dịch viên (CN Quận 8)
Nhặt được của rơi và hoàn trả lại cho khách hàng
“Đặc thù công việc của tôi là tiếp xúc với rất nhiều khách hàng mỗi ngày, tuy áp lực 
công việc khá cao nhưng tôi vẫn luôn giữ thái độ niềm nở và nhiệt tình với khách hàng, 
vì nếu khách hàng tin tưởng mình đồng nghĩa với việc sẽ tin tưởng Ngân hàng. Khi phát 
hiện khách hàng đánh rơi tài sản, việc đầu tiên tôi làm là liên hệ và trả lại cho khách 
hàng ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà bất cứ anh chị em nào trong tình 
huống tương tự cũng sẽ hành động như vậy, đó chính là một trong những nét truyền 
thống tốt đẹp của Sacombank, điều đã khiến tôi nghĩ rằng mình sẽ gắn bó lâu dài 
với Sacombank.”

Anh TRẦN LÂM VŨ - NV Bảo vệ (PGD Giồng Riềng - CN Kiên Giang)
Nhặt được của rơi và hoàn trả lại cho khách hàng

“Tính đến thời điểm này tôi đã làm việc tại Sacombank được hơn 4 năm, tuy thời gian 
không dài nhưng cũng đủ để tôi học hỏi được rất nhiều điều từ môi trường chuyên nghiệp 

của Sacombank nói chung và các anh chị tại PGD Giồng Riềng nói riêng. Có thể nói đây là 
khoảng thời gian quý báu nhất để tôi có thể hoàn thiện mình đồng thời cũng là cơ hội để 
tôi được cống hiến cho một môi trường chuyên nghiệp, năng động như Sacombank. Tôi rất 
bất ngờ và xúc động khi nhận được sự quan tâm cũng như tuyên dương từ Tổng giám đốc, 

đó chắc chắn sẽ là nguồn động lực rất lớn để tôi và anh em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu 
cho sự phát triển chung của Ngân hàng nói chung và PGD Giồng Riềng nói riêng.”

Chị NGUyễN THỊ CẩM NHUNG - CV Tư vấn (CN Long An)
Phát hiện tài sản khách hàng để quên đã trả lại cho khách hàng
“Tôi vẫn thường đọc chuyên mục “Người tốt - việc tốt” trên các số Bản tin, mỗi anh chị đều là một tấm 
gương đáng để học hỏi. Hơn nữa, tôi nhận ra rằng mỗi CBNV khi làm việc tại Sacombank đều nhận được 
sự quan tâm rất sâu sát từ Ban lãnh đạo Ngân hàng trong việc tuyên dương và ghi nhận thành quả của mỗi 
cá nhân. Chính điều này đã tạo cho tôi cảm giác tự hào khó tả khi giới thiệu với mọi người rằng mình đang 
làm việc tại Sacombank. Nên đến khi mình gặp tình huống phát hiện tài sản khách hàng để quên, ngay 
lập tức tôi đã báo cáo với lãnh đạo và trả lại tài sản cho khách hàng một cách nhanh chóng, vì đó không 
chỉ đơn giản là tài sản của khách hàng mà đó còn là uy tín của Ngân hàng nữa.”

Anh HUỲNH MạNH LUÂN - NV Bảo vệ (PGD Cần Đước - CN Long An)
Phát hiện tiền khách hàng bỏ quên đã trả lại cho khách hàng

“Bảo vệ của PGD Cần Đước hiện nay gồm có 3 anh em đều là dân sông nước miền Tây ai cũng 
thật thà mà phóng khoáng. Nên khi phát hiện khách hàng bỏ quên tiền tại quầy giao dịch, tôi 

ngay lập tức nghĩ rằng khách hàng hẳn sẽ rất lo lắng bởi đây là số tiền lớn. Và khi nhìn thấy 
khách hàng vui mừng khi nhận lại tiền, các anh chị em ở PGD đều vui lây vì biết rằng từ nay 
khách hàng sẽ tin tưởng mình hơn, gắn bó với mình hơn. Dù bây giờ tôi đã chuyển công tác 

làm CV Khách hàng cá nhân của PGD Cần Đước, nhưng tôi tin rằng cá nhân tôi nói riêng và 
toàn thể các anh chị em nói chung đều tâm niệm củng cố niềm tin của khách hàng cũng 

là một cách cống hiến hiệu quả nhất cho sự phát triển của Ngân hàng.”
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Với nền tảng về “Bản lĩnh” ban đầu, tôi tận dụng tối đa những 
gợi ý cho những bước đi tiếp theo mà VPKV và Sacombank cụ 
thể hóa bằng những chương trình định hướng trong từng thời 
kỳ như: Chương trình “Sinh nhật vui - Xuân hạnh phúc”, Đường 
đua huy động tại Đơn vị sáp nhập, “Gửi tiền tặng tiền”, “Lì xì 
đầu xuân”… cùng với các khóa đào tạo cho CBNV và cấp quản 
lý, bước đầu đơn vị đã tìm hiểu, cập nhật được chuyên môn 
nghiệp vụ cũng như nắm bắt được các sản phẩm dịch vụ của 
Sacombank để triển khai và hoàn thành một cách tốt nhất. Đây 
cũng được xem như là một nấc thang đầu tiên của Đơn vị trong 
giai đoạn khó khăn ban đầu. Kết quả đạt được từ sự nỗ lực của 
tập thể PGD Thượng Đình đó là PGD đã hoàn thành chương 
trình “Sinh nhật vui - Xuân hạnh 
phúc” và “Gửi tiền tặng tiền”. 
Mỗi một chương trình định hướng 
hoàn thành là một nguồn động viên, 
là niềm tin để tập thể PGD Thượng Đình 
dần từng bước khẳng định mình với cương 
vị mới: PGD Tiềm năng – một cơ hội 
mới mà lãnh đạo Sacombank đã 
tin tưởng trao cho Đơn vị.
Đơn vị đã xây dựng cho mình định 
hướng hoạt động trong thời gian tới với các 
bước triển khai cụ thể như sau:

Bước 1: 
Hoàn thiện bản thân cá nhân lãnh đạo và nhân viên tại PGD, 
xây dựng Đơn vị kiểu mẫu Sacombank là bước khởi đầu chúng 
tôi hướng tới:
- Duy trì thói quen họp nhanh đầu ngày để lãnh đạo và nhân 
viên cùng cập nhật tình hình hoạt động của Đơn vị và kịp thời 
khắc phục những tồn tại, điều chỉnh kế hoạch triển khai cho 
hợp lý. Đồng thời tự hoàn thiện theo tiêu chuẩn 5S-MS.
- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, 
chuyên môn nghiệp vụ do PGD, CN, VPKV và Sacombank tổ 
chức.
- CBNV trong Đơn vị lên kế hoạch kiểm tra chéo nhau để tự 
hoàn thiện mình cũng như trao đổi kinh nghiệm cho nhau, phát 
huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu của nhau.
- Luôn tạo môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, hòa đồng và 
đoàn kết để làm nên PGD Tiềm năng Thượng Đình trẻ trung, 
năng động, chuyên nghiệp.

Bước 2: 
Song song với việc triển khai các kế hoạch nêu trên, Đơn vị 
cũng bám sát các chương trình định hướng của Sacombank, 
cộng với rà soát đánh giá lại cơ cấu khách hàng hiện hữu.

PGD Tiềm năng Thượng Đình: 
BẢN LĨNH ĐỂ VƯỢT KHÓ VÀ HÒA NHẬP

VŨ VÂN ANH – PGD THƯỢNG ĐÌNH

Lãnh đạo đưa ra định hướng, hướng dẫn đến từng 
nhân viên các bước thực hiện kế hoạch được giao. 
Đồng thời, CBNV hằng ngày không ngừng tự hoàn 
thiện chuyên môn nghiệp vụ để hòa nhập cùng với sự 
phát triển chung của Sacombank, góp phần khẳng 
định được vị thế mới của Đơn vị.

Nói đi đôi với làm, PGD bắt tay ngay vào việc tổng rà 
soát khách hàng hiện hữu và giao cho từng bộ phận 
khai thác tối đa khách hàng hiện hữu của Đơn vị. Từ 
đó, các bộ phận tiến hành các biện pháp: tiếp thị tại 
quầy, gặp trực tiếp khách hàng, liên lạc với khách 
hàng qua điện thoại để giới thiệu các sản phẩm dịch 
vụ của Sacombank một cách hiệu quả nhất, đồng 
thời tận dụng tối đa các mối quan hệ của Đơn vị để 
phát triển thêm hệ khách hàng cá nhân, cũng như 

quảng bá tiện ích của sản phẩm thẻ thanh toán cũng như thẻ tín dụng Sacombank, tiến tới hoàn thành kế hoạch định hướng phát 
triển khách hàng cá nhân, thẻ,máy POS… mà Đơn vị được giao. Cụ thể:

- Với hệ khách hàng cá nhân có độ tuổi về hưu: Đơn vị tập trung tiếp thị bán các sản phẩm huy động có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên giúp Đơn 
vị ổn định về nguồn đầu vào vì đối với những người cao tuổi, gửi tiết kiệm ổn định và hưởng lãi là lựa chọn hàng đầu. Nhờ đó, Đơn vị đã hoàn 
thành kế hoạch huy động trung/dài hạn, cụ thể là chương trình “Gửi tiền tặng tiền” mới chạy được nửa thời gian Đơn vị đã hoàn thành vượt kế 

hoạch được giao. 

- Với hệ khách hàng trẻ, làm công ăn lương, thu nhập ổn định, trả lương qua tài khoản: Đơn vị tập trung bán các 
sản phẩm về thẻ như thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, dịch vụ Ngân hàng điện tử... vì lượng khách hàng này trẻ, 

năng động tận dụng được những tiện ích khi sử dụng sản phẩm thẻ. Từ đó cũng khai thác các khoản huy 
động không kỳ hạn từ việc mở tài khoản thanh toán, trả lương qua tài khoản của Sacombank.

- Với hệ khách hàng còn lại có công việc ổn định, lượng tiền tiết kiệm cũng nhiều hơn, nhu cầu đầu 
tư phát triển kinh doanh riêng hoặc nhu cầu xây sửa nhà, mua nhà, mua xe là cần thiết, Đơn vị 

tập trung bán các sản phẩm cho vay ưu đãi “Phúc An Gia” và “Phú Thịnh Vượng” theo định 
hướng cho vay phân tán giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, gia tăng các mối quan hệ khách hàng 
thân thiết từ hệ khách hàng này để tận dụng mối quan hệ của họ giới thiệu, phát triển hệ 
khách hàng mới, bán chéo sản phẩm.

Bước 3: 
Để gối đầu cho những chương trình định hướng tiếp theo và để lên kế hoạch cho 6 tháng 
cuối năm, Đơn vị tự đánh giá tốc độ tăng trưởng trong và ngoài nước, cộng với khảo sát 
thị trường trên địa bàn hoạt động để tìm ra hệ khách hàng mới phù hợp với các sản 
phẩm dịch vụ của Sacombank. Cụ thể: 

- Khảo sát các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể, các đại lý salon ô 
tô, khu tập thể, căn hộ chung cư, căn hộ cao cấp trên trục đường, các nhánh đường từ 
đường Nguyễn Trãi.

- Tìm hiểu ngân hàng bạn trên địa bàn để so sánh và tìm ra những lợi thế, khó khăn của 
Đơn vị mình.

Bước 4: 
Rà soát, rút kinh nghiệm hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để điều chỉnh định hướng cho sự phát 

triển của Đơn vị. Đồng thời cũng kịp thời khích lệ, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, động viên và 
hỗ trợ để toàn thể CBNV cùng đồng lòng hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Là một trong những viên gạch tạo nên ngôi nhà chung Sacombank, PGD TN Thượng Đình ý thức được vai trò, 
sứ mệnh của mình trong mục tiêu phát triển của Sacombank. Từ đó không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, gắn 

kết từ nhân viên đến lãnh đạo, từ PGD đến Chi nhánh, VPKV và Ngân hàng nói chung để tạo nên sợi dây xuyên suốt và là 
kim chỉ nam cho mọi hoạt động của PGD.

Là một đơn vị được thành lập và đi vào hoạt 
động từ ngày 07/3/2007, PGD Thượng 
Đình đã trải qua những khó khăn, thăng 

trầm trong hoạt động và dần dần từng bước 
hoạt động ổn định. Đặc biệt, chúng tôi đã 
và đang sát cánh bên nhau cùng nỗ lực gây 
dựng một Đơn vị năng động, phát triển bền 
vững trong giai đoạn đầu sau sáp nhập.

Nhớ lại những ngày đầu sáp nhập, khi mới là một thành viên 
của gia đình Sacombank, với vai trò là Trưởng PGD, bản thân tôi 
thấy rất hoang mang trước sự lớn mạnh và chuyên nghiệp của 
các đơn vị hiện hữu. Trong lòng tự thấy có chút tự ti vì trước mắt 
chẳng có gì ngoài phát triển được số dư huy động, một lợi thế 
nhưng cũng là tiềm ẩn khó khăn trong chính nội tại đơn vị mình. 

Một gợi ý nhỏ ban đầu nhưng có ấn tượng sâu sắc và ý nghĩa 
giúp bản thân tôi vượt qua khó khăn và tìm ra hướng đi cho đơn 
vị mình mà tôi nhận được trong cuộc họp  tại VPKV Hà Nội đó là 
món quà lưu niệm với 2 chữ “Bản lĩnh”. Cộng với những sự đón 
nhận thân tình và lời động viên kịp thời của Lãnh đạo Khu vực 
giúp tôi vững tâm hơn.

Ý thức được tầm quan trọng của người dẫn đầu, là trưởng 1 
đơn vị dù lớn hay nhỏ phải là tấm gương mẫu mực, phải đi 
tiên phong và phát huy bản lĩnh để an lòng nhân viên cũng như 
làm gương để anh chị em từng bước vượt qua khó khăn và hòa 
nhập, theo kịp sự phát triển của Khu vực Hà Nội nói riêng, của 
Sacombank nói chung.
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ĐOÀN KẾT VÀ NIỀM TIN 
TẠO NÊN SỨC MẠNH
NGUyễN QUANG VINH – CN TÂN PHú

CHI NHÁNH TÂN PHú

Chỉ mới gắn bó với Sacombank 
Chi nhánh Tân Phú gần 3 năm 
nhưng với tôi, nơi đây giống như 

ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đó, cứ 
mỗi buổi sáng thứ hai tôi lại cùng đồng 
nghiệp đặt tay lên trái tim, mắt ngước 
nhìn vào lá cờ đỏ sao vàng và cất cao 
bài hát Quốc ca như một lời nhắc nhở 
về việc phụng sự Tổ quốc thiêng liêng, 
về trách nhiệm đối với xã hội và về 
niềm vinh quang được khoác lên mình 
đồng phục Sacombank.

“Địa bàn này thật sự là cơ hội nhưng 
cũng là thách thức cho đội ngũ Sacombank 
chúng ta. Văn hóa doanh nghiệp, sự 
đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ 
nhân viên sẽ là chìa khóa quyết định 
thành công cho toàn bộ Chi nhánh”, 
Anh Nguyễn Hữu Tâm, Giám đốc Chi 
nhánh Sacombank Tân Phú thường xuyên 
chia sẻ nguyên lí này với anh em trong 
những dịp hội họp.

Dù gặp nhiều thách thức nhưng 2015 
là năm mà tập thể cán bộ nhân viên Chi 
nhánh gặt hái được khá nhiều kết quả tích 
cực. Tổng số lượng khách hàng cá nhân 
đạt hơn 94.994, tăng 18% so với năm 
2014, tổng số lượng khách hàng doanh 
nghiệp đạt 3.526, tăng trưởng mạnh 23%. 
Điều đó cho thấy niềm tin của khách 
hàng đối với thương hiệu Sacombank 
vẫn đang tăng lên không ngừng.

Ở Sacombank Tân Phú, sự nhiệt huyết 
của các bạn trẻ cùng với kinh nghiệm 
của các cán bộ lãnh đạo dường như hòa 
quyện vào nhau, cùng chia sẻ những 
bài học không chỉ về khía cạnh kinh 
doanh mà còn là cách đối nhân xử thế,  
giúp đỡ nhau cùng vươn lên trong sự 
nghiệp và cuộc sống. 

Với định hướng trở thành một ngân 
hàng bán lẻ hàng đầu, đội ngũ nhân 
viên Chi nhánh Tân Phú luôn bám sát 
từng góc ngách, tiếp cận sâu sát từng 
người dân, hộ gia đình để kịp thời mang 
đến những giải pháp tài chính tốt nhất 
cho khách hàng.

Nhờ hệ thống quản lí đào tạo chuẩn 
mực, đánh giá thành tích theo các tiêu 
chí KPIs hiện đại, cùng sự hỗ trợ kịp 
thời của ban lãnh đạo Hội sở mang đến 
một nền tảng vững chắc, tạo điều kiện 
để nhân viên Chi nhánh phát huy tối đa 
năng lực của mình. Những người đạt 
thành tích xuất sắc, sở hữu tiềm năng 
lớn điều được quy hoạch để trở thành 
những lãnh đạo chủ chốt trong tương lai, 
kế thừa di sản của những người đi trước. 

Bên cạnh đảm bảo mức thu nhập đủ 
để đảm bảo cuộc sống vật chất ổn định 
cho người lao động yên tâm công tác, 
Sacombank Tân Phú còn luôn quan tâm 
sâu sắc đến đời sống tinh thần của mỗi 
nhân viên. Công đoàn Chi nhánh luôn 
kịp thời hỗ trợ, động viên cán bộ nhân 
viên mỗi khi gặp khó khăn; thường 
xuyên tổ chức các hội thi âm nhạc, thể 
thao để tạo tinh thần đoàn kết, thoải 
mái và gắn bó cho cán bộ nhân viên. 
Những người gặp khó khăn về nhà ở 
còn được Chi nhánh hỗ trợ các khoản 
vay với lãi suất ưu đãi. 

Hằng năm, Chi nhánh luôn tổ chức 
những chuyến đi du lịch dã ngoại, 
những đêm tiệc Gala Dinner sôi động và 
ấm áp để tạo điều kiện cho mọi người 
xích lại gần nhau, đúng với khẩu hiệu 
“làm hết sức, chơi hết mình” mà lãnh 
đạo Sacombank Tân Phú luôn hướng tới. 

Sau gần 25 năm thành lập, Sacombank 
hiện là một thương hiệu hàng đầu, một 
trong 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. 

Đó thật sự là nơi đáng tin cậy, là nơi chắp 
cánh ước mơ cho các bạn trẻ tâm huyết 
với lĩnh vực tài chính ngân hàng như tôi.

Không chỉ dừng lại trong nội bộ Chi 
nhánh, Sacombank Tân Phú còn chú 
trọng đến các hoạt động xã hội khác 
trên địa bàn như tặng nhà tình thương, 
nhà tình nghĩa, nuôi dưỡng bà mẹ Việt 
Nam anh hùng suốt đời, xây dựng nhà 
vệ sinh công cộng miễn phí, trao tặng 
ghế đá hữu nghị cho các trường học, 
các cơ quan Nhà nước và nhiều tổ chức 
xã hội. Cái tên Sacombank vì thế đã trở 
nên thật gần gũi, thân thuộc với người 
dân khu vực này.

Tôi thật sự yêu mến môi trường làm 
việc nơi đây và có tâm huyết sẽ gắn bó 
lâu dài. Bởi Sacombank chính là cái 
nôi, tạo nên niềm tin vững chắc cho tôi 
và gia đình mình. Ở đó, văn hóa tương 
thân tương ái cùng sự hỗ trợ kịp thời của 
lãnh đạo đã giúp tôi đạt được những 
bước tiến vượt bậc không những trong 
công việc mà còn trong cuộc sống.

Thách thức trong 2016 vẫn còn rất lớn 
khi nền kinh tế vẫn đang giai đoạn phục 
hồi cùng sự cạnh tranh quyết liệt trong 
lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhưng với 
nền tảng vững chắc cùng niềm tin tuyệt 
đối vào nội lực của mình, vào sự ủng 
hộ chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Ngân 
hàng, Sacombank Tân Phú tự tin sẽ 
hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng 
góp vào tiến trình phát triển bền vững 
của Sacombank.

Mỗi ngày mới đến, tôi lại mong chờ được gặp những nụ cười tươi rói 
của các anh chị em đồng nghiệp, được cùng hòa vào không khí làm 
việc tích cực, khẩn trương và đoàn kết của hơn 237 con người nơi đây 
để hướng về thành công chung của tập thể.

Ở đó, tôi cảm nhận được sự quan tâm sâu sát từ các lãnh đạo, sự 
chia sẻ của đồng nghiệp, của cán bộ công đoàn Chi nhánh mỗi khi 
gặp khó khăn trong công việc và cuộc sống. Nó tiếp thêm cho tôi sức 
mạnh và nghị lực để vượt qua những trở ngại ban đầu. Nhờ đó ngay 
trong năm đầu tiên làm việc, tôi đã vinh dự nhận được phần thưởng 
Chiến sĩ thi đua Xuất sắc và đặc biệt hơn hơn, tôi đã tìm được “một 
nửa” của cuộc đời mình cũng từ môi trường này.

Tân Phú là một trong những địa bàn phát triển kinh tế trọng điểm ở 
khu vực phía Tây của TP.HCM, nằm trên trục Bình Tân – Bình Chánh. 
Nơi đây sở hữu quỹ đất dồi dào, có nhiều khu công nghiệp lớn, hàng 
chục nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng lực lượng đông 
đảo bà con tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể với những nhu cầu đa 
dạng về tài chính.
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Hưng Yên ra sên

Trûúác giúâ lùn boáng trêån giao hûäu boáng àaá nûä giûäa àöåi Sacombank Chi 
nhaánh (CN) Hûng Yïn vaâ caác àöåi Phoâng giao dõch (PGD) nhên ngaây 
Quöëc tïë Phuå nûä 8/3, bònh luêån viïn baá àaåo Nguyïîn Chñnh Minh xin giúái 
thiïåu àïën caác cöí àöång viïn möåt söë thöng tin thuá võ vïì trêån boáng cuäng nhû 

caác cêìu thuã cuãa 2 àöåi!

Coá thïí noái, àêy laâ lêìn àêìu tiïn coá möåt sûå kiïån khiïën cho cöång àöìng lïn cún 
söët, àùåc biïåt laâ caánh àaân öng thao thûác haâng àïm chúâ àúåi. Taåi sûå kiïån naây, 

núi caác boáng höìng CN Hûng Yïn seä thïí hiïån hïët tinh hoa cuãa möåt nûãa thïë giúái, àoá laâ 
sùæc àeåp, taâi nùng vaâ niïìm kiïu haänh!  Vêng, àoá laâ trêån DERBY BOÁNG ÀAÁ NÛÄ àïí daânh ngöi 
hêåu cuãa SPRING SACOMBANK SUPER CUP! Núi maâ hai àöåi boáng luön chúi vúái 200% thïí 

lûåc vaâ tinh thêìn, döëc têët caã nhûäng gò hoå coá àïí giaânh chiïën thùæng - Möåt sûå kiïån khöng thïí boã qua!

Bûúác vaâo trêån derby naây, tûúng quan lûåc lûúång cuãa 
àöåi CN vaâ àöåi PGD àaä ñt nhiïìu àöíi thay. Nhû chuáng 
ta àaä biïët, vaâo cuöëi muâa giaãi nùm ngoaái, àöåi CN àaä 
àûúåc mua laåi búãi möåt võ hoaâng thên cuãa UAE, öng 
Fatit Abdulah Nguyen Doan Luan, möåt öng truâm 
dêìu moã, möåt nhaâ àêìu tû àûúåc taåp chñ Play àaánh giaá 
thaânh cöng nhêët trong 10 nùm trúã laåi àêy vúái chuöîi 
haâng ngaân caác siïu thõ mùåt àêët, resort coá mùåt trïn 
khùæp thïë giúái nhû: Hoaã Loâ Prison Resort, Guatalemo 
Bay Diamond Resort... Àûúåc sûå hêåu thuêîn cuãa möåt 
öng bêìu giaâu coá, haâng loaåt caác baãn húåp àöìng àaä 
àûúåc àöåi CN kñ nhùçm tùng cûúâng lûåc lûúång cho àöåi 
boáng, trong àoá phaãi kïí àïën:

Bïn caånh àoá cuäng khöng thïí khöng kïí àïën nhûäng 
cêìu thuã taâi nùng vaâ xinh àeåp khaác nhû: Trûúng 
Phûúng, Ngoåc Mai, Thu Hiïìn, Diïåu Hûúng... Sûå kïët 
húåp giûäa nhûäng cêìu thuã xuêët sùæc naây nhû thïë naâo, 
chuáng ta hay àúåi úã phña trûúác. Öng HLV ngûúâi Súâ 
Cöët Len Àa Vñt Kiïn IT cho biïët, àöåi CN seä trònh diïîn 
löîi àaá pressing vúái muåc àñch phuã àêìu àöëi thuã ngay tûâ 
àêìu vaâ seä giaânh möåt chiïën thùæng caách biïåt.

NGUyễN CHÍNH MINH
PGD Bô THỜI

Trung vïå àöåi trûúãng Nguyïîn Thõ Toan - Thuã 
lônh núi haâng phoâng ngûå. ÊËn tûúång chõ àïí 
laåi cho ngûúâi hêm möå laâ cùåp gioâ to khoãe, 
nïìn taãng thïí lûåc cûåc töët cuâng khaã nùng tò 
àeâ vö cuâng maånh meä. Chõ laâ nöîi khiïëp súå 
cho moåi tiïìn àaåo muöën nhùm nhe ghi baân.

Tiïìn vïå cöng Buâi Thanh Thuãy múái chuyïín 
àïën tûâ CLB Than Quaãng Ninh - möåt hoa khöi 
thûåc sûå trïn sên boáng, nuå cûúâi cuãa chõ coá 
thïí laâm lu múâ moåi àöëi thuã. Möåt tiïìn vïå taâi 
hoa, löëi chúi àeåp mùæt, kô thuêåt caá nhên àiïu 
luyïån vúái súã trûúâng laâ nhûäng pha dêîn boáng 
àaão chên kiïíu quêëy chaáo vùån sûúân àöëi thuã.

Cùåp tiïìn àaåo “song saát” Duyïën Idol vúái khaã nùng caân 
lûúát vaâ àaánh húi baân thùæng nhaåy beán, àûúåc mïånh 
danh laâ “baâ hoaâng khu vûåc cêëm àõa” kïët húåp vúái tiïìn 
àaåo Mai cao kïìu nöíi bêåt vúái khaã nùng tò àeâ, laâm tûúâng 
cuâng kyä thuêåt àaánh àêìu cûåc töët. Sûå kïët húåp cuãa böå àöi 
naây trïn haâng cöng hûáa heån seä laâ muäi khoan vö cuâng 
sùæc nhoån sùén saâng xuyïn thuãng bêët cûá haâng phoâng 
ngûå naâo.

Thuã mön ngûúâi nhïån Thanh Thuáy vúái àöi tay 
vaâ àöi chên daâi tûúãng nhû bêët têån giuáp cho chõ 
coá nhûäng pha bùæt boáng, caãn phaá vö cuâng thêìn 
thaánh. Cuâng böå àêìu göëi vaâ khuyãu tay nhoån hoùæt 
rêët dïî laâm chêën thûúng àöëi thuã.

Traái vúái nhûäng thöng tin liïn tuåc xuêët hiïån 
trïn mùåt baáo cuãa àöëi thuã, àöåi PGD coá veã 
kñn tiïëng hún cho viïåc chuêín bõ thi àêëu 
lêìn naây. Àûúåc súã hûäu búãi baâ chuã Viïåt kiïìu 
ngûúâi Nga Mrs. Anna Tuyïët Thanh, thöng 
tin vïì ngûúâi phuå nûä naây chuáng töi biïët 
àûúåc laâ rêët ñt, chó biïët rùçng nhûäng gò baâ àêìu 
tû cho àöåi boáng laâ vö cuâng àaáng kïí, bùçng 
chûáng laâ àöåi PGD àang súã hûäu möåt daân 
cêìu thuã vö cuâng chêët lûúång, àùåc biïåt hún, 
àêy laâ nhûäng saãn phêím “cêy nhaâ laá vûúân” 
tûâ loâ àaâo taåo cuãa àöåi boáng nhû:

Thuã mön Mrs. Hùçng Nga, àuáng nhû caái tïn 
cuãa chõ, chõ bùæt boáng nhû ngûúâi giúâi vêåy, 
àïí chûáng kiïën chõ bõ loåt lûúái thò ngûúâi xem 
seä phaãi khaá laâ kiïn nhêîn.

Trung vïå Thu Haâ, möåt taãng àaá àñch thûåc 
aán ngûä trûúác khung thaânh cuãa Hùçng 
Nga, möåt cêìu thuã sung sûác, löëi chúi 
khöng ngaåi va chaåm, chûa tûâng thêët baåi 
trong nhûäng pha tranh chêëp tay àöi. Sau 
möîi pha tranh boáng, àöëi phûúng cuãa chõ 
chó kõp AÁ !!!... lïn möåt tiïëng.

Cùåp tiïìn vïå trung têm Myä Lïå àûúåc vñ nhû “hoång 
suáng giêëu trong tay aáo” cuãa àöåi PGD vúái nhûäng 
cuá suát xa buáa böí vaâ Nguyïîn Hûúng súã hûäu löëi 
chúi thöng minh, laâ möåt ngûúâi tiïëp àaån bïìn bó 
cho caác àöìng àöåi thay nhau nöí suáng. Sûå ùn yá cuãa 
böå àöi naây seä àaãm baão cho àöåi PGD coá àûúåc thïë 
trêån öín àõnh trong trêån thi àêëu túái.

Cùåp tiïìn àaåo 1 to 1 nhoã Giang Coâi vaâ Haãi Hêåu, 
nhoã thò nhanh coân to thò khoãe, chó möåt phuát lú laâ 
thöi, böå àöi naây seä khiïën cho àöëi phûúng bõ traã 
giaá àùæt.

Möåt söë gûúng mùåt saáng giaá khaác cuãa àöåi PGD nhû 
Àùång Duyïn, Hoaâng Thu, Nguyïîn Huïå, Ngö Dung... 
Qua trao àöíi vúái HLV treã Jö-Sï Trung Thuãy, öng 
khöng noái vïì chiïën thuêåt thi àêëu, maâ öng cho biïët tinh 
thêìn cuãa chõ em àang lïn rêët cao, quyïët têm mang 
vinh quang vïì cho àöåi boáng, giaânh àûúåc giaãi thûúãng 
àïí mua sûäa vaâ bóm cho caác chaáu!

Àïí chuêín bõ cho cuöåc so gùng naây, 2 àöåi àaä coá 1 
thaáng àïí têåp trung vaâ thûåc hiïån caác baâi têåp cuäng nhû 
phûúng aán thi àêëu. Cho duâ thúâi tiïët nhûäng ngaây qua 
khöng thûåc sûå uãng höå búãi mûa dai dùèng vaâ coân se 
laånh nhûng khöng hïì laâm aãnh hûúãng àïën khöng khñ 
têåp luyïån, noái chung laåi laâ:

Trúâi mûa ûúát aáo, ûúát quêìn,
Nhûng khöng ûúát nöíi tinh thêìn chõ em! 
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Trong xã hội, từ thuở xa xưa đã luôn tồn tại cái 
thiện - cái ác và những cuộc đấu tranh không 
ngừng của thiện - ác được thể hiện dưới nhiều 

hình thức khác nhau. Còn nhớ, cách đây không lâu, 
vào đầu tháng 10/2013, chương trình “Tỏa sáng giữa 
đời thường” do Đài truyền hình TP.HCM phối hợp với 
báo Công an TP.HCM và Sacombank thực hiện đã kể 
lại cho khán giả xem đài câu chuyện về “cuộc chiến” 
chống lại cái xấu của anh Lê Thừa Dương Hùng - Chủ 
cơ sở điêu khắc Tịnh Tín xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, 
TP.HCM. Anh Hùng từng là một giang hồ nghiện ma 
túy khét tiếng ở Quảng Trị. Người dân sống ở Quảng Trị 
vào những năm 90 ít ai là không biết tiếng anh. Nhưng 
sau nhiều cám dỗ, va vấp khiến anh vô tình mang đến 
nhiều nỗi đau cho đời, cho người và cho mình thì ý 
thức về hoàn lương đã tìm đến với anh. Bàn tay chỉ 
biết cầm mã tấu đánh nhau vậy mà đã tỉ mẩn thổi hồn 
cho những thước đá vô tri trở thành người, thành phật. 
Qua những việc làm này, có thể nói anh đã thật sự phát 
tâm hướng đạo, hướng thiện. Chắc cũng không phải vô 
tình mà những tác phẩm điêu khắc của anh đa số đều 
là tượng phật. Không dừng lại ở bản thân, ý thức được 
sứ mệnh của một người làm điều thiện, anh đã đem 
lòng tử tế để cảm hóa nhiều thành phần lêu lổng, thu 
nạp và truyền nghề cho họ, định hướng họ hoàn lương, 
cải tạo và đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng 
đất nước, tốt đẹp hóa xã hội… Được biết, cơ sở điêu 
khắc của anh cũng tham gia tạc một số tượng trong 
ngôi chùa Linh Ứng nổi tiếng linh thiêng ở Đà Nẵng.

”Tỏa sáng giữa đời thường” là một trong những chương trình truyền hình có lượng người 
xem nhiều nhất (số liệu khảo sát từ TNS). Sau 3 năm lên sóng, chương trình đã thực hiện rất hiệu 
quả việc tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng các tấm gương điển hình, góp phần 
giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp, đấu tranh đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực.

Anh Lê Thừa Dương Hùng thổi hồn cho những thước đá vô tri

Ngoài những trường hợp tự cải hóa như anh Hùng, chương trình cũng giới 
thiệu đến khán giả những tấm gương sáng, những con người ngày ngày 
sống vì người khác, vì những mục đích cao cả hơn cuộc mưu sinh hay tranh 
đấu giành cho mình một vị trí nhất định trong xã hội. Bác Phạm Văn Nhiều, 
sống ở huyện Hóc Môn, TP.HCM được mọi người quen gọi là bác Ba Nhiều, 
cách đây hơn 15 năm đã dùng số tiền gom góp được mua một chiếc xe cứu 
thương, mục đích không phải để kinh doanh mà chỉ để khi bà con, hàng 
xóm xa gần có vấn đề cấp bách về sức khỏe, tính mạng là bác đánh xe 
tới chở đến bệnh viện ngay. Mong muốn của bác Nhiều đơn giản, hôm lên 
sóng, bác nói: “giúp bà con chòm xóm tai qua nạn khỏi, vậy là mình thấy 
vui, thấy ý nghĩa rồi”. Ngoài chiếc xe cứu thương từ thiện, bác Nhiều hơn 
20 năm qua cũng tham gia khá nhiều công tác nhân đạo ở địa phương. Bác 
là một nhân tố có sức ảnh hưởng lớn trong việc vận động mọi người tham 
gia từ thiện, hiến máu cứu người, sắm xe giúp người nghèo, hỗ trợ kinh phí 
cho trẻ em nghèo tại địa phương được đến trường. Năm 2015, bác nhận 
bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những việc làm cao cả của mình 
dành cho bà con xã Nhị Bình, Hóc Môn.

Ở một vai trò khác, không phải là những người dân thường mang tấm lòng 
tử tế như anh Hùng, bác Nhiều, những con người này được đất nước đặc 
biệt tin tưởng và giao phó trọng trách bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, mang 
lại bình yên cho mọi người – đó là các chiến sĩ cảnh sát, công an. Trật tự, 
mạch lạc cuộc sống được lập lại ở nơi hỗn độn là nhờ vào các anh. Việc đối 
diện với những hiểm nguy, mất mát khôn lường không làm các anh nguôi 
ngoai ý chí, nghị lực. Một trong số những chiến sĩ mà “Tỏa sáng giữa đời 
thường” đã vinh danh là anh Nguyễn Văn Muốc, Công an viên xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè. Anh Muốc là một trong những công an viên đi đầu 
trong việc theo dõi, truy bắt các đối tượng trọng án. Với công việc vô cùng 
đặc thù như vậy, nhiều đêm ròng, anh phải thức trắng để nằm mật phục, 
nhiều tháng liền anh phải rong ruổi ngoài đường để tìm bằng được hung thủ 
về thi hành án. Trong đó có vụ trọng án chặt tay, cướp xe SH xảy ra dưới 
chân cầu Phú Mỹ, Q.2. 

Ngoài 3 nhân vật kể trên, xuyên suốt 3 năm phát sóng, “Tỏa sáng giữa đời 
thường” còn khắc họa hơn 150 chân dung cá nhân, tập thể, những người 
đang ngày ngày nỗ lực cho cuộc chiến chống lại cái ác, nhân rộng cái tốt. 
Vui thay, con số này chỉ là một phần rất nhỏ trong số những người đang 
ngày đêm góp phần tuyên truyền và hành động để đẩy lùi các tệ nạn, tiêu 
cực… “Ba năm qua đồng hành cùng báo Công an TP.HCM và Đài truyền 
hình TP.HCM thực hiện xuyên suốt 156 tập chương trình “Tỏa sáng giữa 
đời thường” cũng là khoảng thời gian Sacombank được trải nghiệm cảm 
xúc dâng trào trước những tấm gương người tốt việc tốt đầy nghị lực ngay 
xung quanh chúng ta. Đó có thể là các chú xe ôm giữ gìn an ninh trật tự, 
cụ bà góp phần xóa bỏ những con hẻm ngập nước, người cảnh sát khu vực 
được nhân dân tin tưởng, cô giáo mở lớp học cho trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt, anh lính cứu hỏa xả thân chiến đấu với “giặc lửa”, tiến sĩ khoa học 
không ngại mạo hiểm trong quá trình nghiên cứu, bác sĩ của bệnh nhân 

Bác Phạm Văn Nhiều và chiếc xe cứu thương từ thiện

Bà Trương Nguyễn Quỳnh Hương - Phó GĐ 
Sacombank CN Quận 4 đại diện Ngân hàng trao 

tặng số tiền hỗ trợ cho anh Nguyễn Văn Muốc.

HIV... Tôi tin là chương trình đã góp phần 
rất lớn trong việc lan tỏa niềm tin vào cuộc 
sống, tiếp thêm nghị lực không những cho 
chính các nhân vật mà còn cả những khán 
giả xem chương trình. Chính vì những ý nghĩa 
đó, Sacombank rất vinh dự được đồng hành 
cùng chương trình. Mong rằng chương trình 
tiếp tục được duy trì, đồng thời chất lượng 
ngày càng được nâng cao, bởi vì xung quanh 
chúng ta vẫn còn rất nhiều những con người 
đang thầm lặng cống hiến, góp phần làm cho 
xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”, ông Phan Huy 
Khang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám 
đốc Sacombank chia sẻ.

THẾ NHƯ
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Bon bon một mình, qua vạt rừng vắng, 
yên tĩnh tuyệt đối, vắng đến độ vài cây 
số thấy có một xe máy đậu bên đường, 
kiểm lâm đang đứng bảo vệ rừng và đảm 
bảo an ninh cho người đi đường chăng? 
Nhưng gặp được người đang làm nhiệm 
vụ, khách độc hành cảm thấy an tâm 
hơn giữa đoạn đường dài hoang vắng. 
Thỉnh thoảng có bầy chim cu đất sà 
xuống đậu bên đường. Tự nhiên và an 
yên như thể đây là giang sơn riêng của 
chúng mà không cần phải ngó ngàng 
đến có người lạ hay không. Giữa trưa, 
nghe tiếng chim rừng hót, thật là một 
trời bình yên đến đứng tim, như đôi lần 
nghe tiếng gà trưa nơi xóm vắng. 

Qua một vài chiếc cầu, một vài dòng 
sông, thì đến Lôi Giang. Xe vẫn đang 
chạy mà tôi thì đứng sững vì cảm khái 
một con sông xanh hoang sơ chưa từng 
thấy trong đời. Không một nhà dân, 
chảy quanh co giữa đôi bờ xanh mải 
miết. Nước sông và bầu trời đều xanh, 
thanh sạch như chưa từng có bước 
chân hay dấu hiệu của con người qua 
lại nơi này. Lôi Giang ơi Lôi Giang, đã 
mấy lần làm tim tôi thổn thức!

Chưa kịp mỏi mắt nhìn rừng thì đã đến 
thị trấn Cần Thạnh. Hai mươi năm, tuy 
không dâu bể nhưng Cần Thạnh cũng 
đã thay đổi khá nhiều. Đường sá và nhà 
cửa đã định hình rõ nét, phân thành hai 
khu rõ rệt. Cả hai khu đều nhìn sang 
phố thị Vũng Tàu, một khu hành chánh 
khang trang, một khu bãi biển truyền 
thống mà năm xưa thời sinh viên bọn 
tôi chỉ ra chỗ ấy. Bây giờ vẫn vậy, lứa 

trẻ vẫn hay ra khu biển truyền thống 
này để ăn hải sản, dạo biển và uống 
cà phê. Nằm võng hoặc nằm ghế bố 
ngủ trưa có lẽ là món không thể thiếu, 
nếu không nói là hấp dẫn nhất của mỗi 
chuyến đi bụi Cần Giờ. Nó phù hợp lắm 
về thời gian, không gian và khung cảnh. 

Mất độ hai giờ đồng hồ từ Thành phố 
Hồ Chí Minh ra đây, đi dạo, đùa giỡn 
và chụp hình, xong ghé quán ven biển 
để gọi món ăn hải sản buổi trưa xong là 
cũng đến giờ ríu mắt. Tiếng sóng biển 
và gió biển mặn mòi, hương biển lạ lẫm 
mà dễ chịu làm người ta cảm giác như 
cánh chim trời đậu một nơi xa lạ. Cho 
nên giấc ngủ trưa cũng thật êm đềm. 
Ví như, có một mối tình trắc trở, ví như 
đường đời đã nặng gánh thị phi, mà hẹn 
với nhau, tìm đến đây ngủ một giấc trưa 
thì cũng vì nhau mà vơi dịu được những 
khát khao giằng xé. Buổi trưa quá xế, 
khi mà bạn vẫn còn chìm trong giấc dịu 
dàng, sao tôi cảm bài thơ này quá:

“Nắng chia nửa bãi, chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây...”
(Ngậm ngùi - Huy Cận)

Nửa thế kỷ trước, Huy Cận đã ru ai ngủ 
mà nặng nỗi niềm? Đời lắm thị phi nên 
tình không trọn vẹn; ru nhau một giấc 
trưa quá xế, chỉ ước rằng mộng được 
“bình thường”. Và kết thúc lời ru ấy mới 
thật “ngậm ngùi”:

“Vai anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi”
Đúng là “thơ sầu rụng”! (*)

Những thiên tình sử của thế kỷ trước 
cũng lắm bi thương, cũng đầy nước mắt 
và cũng quá đỗi ngọt ngào. Khi trái tim 
trải qua nhiều cung bậc, người nghệ sĩ 
càng thấm niềm đau, vẻ đẹp, sự sâu 
lắng của tình yêu. Buổi trưa nay có gì 
mà rì rầm gợi một niềm thương miên 
man như sắp mất! Chính Cần Giờ và bài 
thơ này đã dệt dịu hồn tôi. 

Cần Giờ, rồi đây sẽ lấn biển, sẽ có 
những chuyến đò to và nhanh hơn hoặc 
cầu nối với Vũng Tàu. Chắc chắn rồi! Và 
khi cầu Bình Khánh làm xong thì việc đi 
lại nhanh chóng dễ dàng, người ta sẽ 
tìm đến Cần Giờ nhiều hơn. Trên xe trở 
về, trong dòng suy tưởng của hai mươi 
năm sau, tôi vẫn tin rằng rừng cần Giờ 
vẫn xanh tươi chờ đón…

(*): Tên một bài thơ của Lưu Trọng LưT ôi thích đến những nơi chưa có nhiều thay đổi, thiên 
nhiên và trời đất vẫn còn hoang sơ như vốn có thuở 
nào. Những nơi thật sự chưa đông đúc, chen chúc 

hoặc giả đến vào những ngày thấp điểm. Cần Giờ 20 năm 
trước đáp ứng tất cả những mong đợi đó của tôi, và còn hơn 
thế nữa! Bây giờ, tôi muốn quay lại như một cuộc hẹn hò để 
thăm lại cố nhân. 

Để lắng lòng và thấm sâu với Cần Giờ, tôi quyết định ở lại 
đêm và lặng lẽ với ít bạn đồng hành. Vậy mà gần cả tuần 
trước khi đi cứ nôn nao lạ. Vì cảnh hay vì người hay vì một 
niềm mềm yếu mơ hồ của lòng mình? Về rừng Cần Giờ, cũng 
gần gũi như về rừng quê mình vậy. Hệ sinh thái ngập mặn 
của Cần Giờ và Cà Mau giống nhau gần như tuyệt đối. Một 
thời, chính quyền Thành phố đã xuống Cà Mau để mua trái 
đước về đây phủ xanh các bãi bồi sau chiến tranh. Xét về yếu 
tố nguồn gốc, đước Cần Giờ còn có nguyên quán ở Cà Mau. 
Cũng như tôi!

Nắng chia
nửa bãi,
Cần Giờ...
LÊ PHú CƯỜNG
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Trong những “tài sản” ít ỏi hiện có 
của mình, có lẽ thứ tôi yêu quý 
và trân trọng nhất là sách. Với tôi, 

mỗi cuốn sách là một câu chuyện đong 
đầy cảm xúc từ hạnh phúc đến khổ 
đau, từ bất hạnh đến kiên cường vượt 
lên số phận. Và mỗi một câu chuyện 
đối với tôi đều là “duyên”, gần 400 
cuốn sách - gần 400 câu chuyện đã 
theo tôi suốt chặng đường gần 10 năm 
ròng rã. Có những câu chuyện mang 
đến cho tôi sự đồng cảm, có những câu 
chuyện lại cho tôi sức mạnh vô hình để 
có thể bình tâm và đối diện với những 
khó khăn trong cuộc sống. Và có một 
cuốn sách đã khiến tôi kinh ngạc mà 
phải đọc một mạch bỏ quên cả giấc ngủ 
- đó là câu chuyện có thật về cô bé 5 
tuổi: Yasutake Hana – trong “Súp Miso 
của bé Hana”.

“Không ai sinh ra là đã biết kiên cường, kỹ năng này chỉ thực sự được nâng cao sau rất nhiều 
lần khóc nức nở…”

Cung đường
của bé H NA

QUyÊN LÊ

Mẹ của Hana là Chie đã phát hiện 
ra căn bệnh ung thư vú ngay vào lúc 
chuẩn bị kết hôn. Suốt quãng thời gian 
hơn 7 năm đấu tranh dai dẳng với bệnh 
tật, điều Chie luôn trăn trở là khi mình 
chết đi thì điều gì để lại cho con gái 
là quan trọng nhất, để khi không có 
mẹ ở bên, cô bé vẫn có thể tự chăm 
sóc được bản thân. Cuối cùng, cô đã 
nhận ra rằng, dạy con biết tự chăm sóc 
bản thân và nấu ăn là cách duy nhất 
để bố con Hana có thể vượt qua mọi 
khó khăn ngay cả khi không có cô bên 
cạnh. Để con gái có thể sống tốt trong 
tương lai mà không có mẹ bên cạnh, 
vào sinh nhật 4 tuổi của Hana, Chie 
đã tặng cho con gái yêu một chiếc tạp 
dề. Từ đó, cô đã dạy cho Hana tất cả 
những bí quyết nấu nướng của mình. 
Chie hi vọng, món súp miso mang tên 
Hana sẽ là tình yêu của cô gửi gắm 
theo con gái đến cuối cuộc đời.

Ở độ tuổi lên 5, Yasutake Hana đã phải 
đối mặt với những nghiệt ngã của cuộc 
sống. Khi cha của Hana – một người 
đàn ông đã từng rất kiên cường - không 
thể vượt qua được cú sốc mất đi người 
bạn đời yêu thương nhất, chìm đắm 
trong bóng tối của đau thương, thì 
Hana lại giống như một bông hoa xinh 
đẹp, rạng ngời ở bên cạnh, giúp cha cô 
bé xua đi những ngày tăm tối. Một buổi 
sáng, khi cha Hana còn đứng trong bếp 
với vẻ mặt buồn thảm thì cô bé Hana 5 
tuổi đã nhanh tay cầm lấy một cái dao: 
“Hana đặt miếng đậu phụ lên lòng bàn 
tay nhỏ xíu. Cắt đậu phụ chậm rãi, bật 
lửa lên, rót nước dùng cá ngừ vào trong 
cái chảo. Thao tác rất thành thục. Con 
bé cho rất nhiều rau củ theo mùa.” 
Chứng kiến các thao tác của Hana, 
người cha thực sự ngạc nhiên. Và ông 
chợt phát hiện ra rằng, không chỉ nấu 
mỗi súp miso, Hana còn chùi rửa bồn 
tắm, sắp xếp giày ở hành lang, gấp áo 
quần, sắp xếp đồ dùng của mình để đi 
tới trường mầm non….

Trong tất cả những việc Hana làm hầu 
như đều có bóng dáng của người mẹ 
đã quá cố. Những việc nội trợ mà mẹ 
đã dạy, Hana đều nhớ và làm được một 
cách khéo léo, thành thạo. Hana không 
ngờ rằng, bữa sáng với hương vị súp 
miso ngọt ngào đã cứu rỗi trái tim của 
người cha: “Vì Hana tôi thể làm mọi 
thứ. Nếu làm cho con bé đau buồn thì 
tôi sẽ là người bố tồi tệ nhất”. Trong 
bức thư gửi mẹ ở trên thiên đường, 
Hana đã thủ thỉ với mẹ rằng: “Mẹ ơi, 

có chuyện con muốn kể với mẹ. Con 
biết nấu thạo cơm rồi đấy. Không nói 
xấu người khác, luôn luôn mỉm cười là 
những điều mẹ dạy con. Dù con thấy 
mọi việc khó khăn quá nhưng vẫn phải 
đi đúng không ạ. Con sẽ không khóc 
nữa đâu!”.

Thật vậy. Cuộc sống chúng ta vốn 
không do cơ thể làm chủ mà phần 
nhiều ảnh hưởng bởi tâm tính và hoàn 
cảnh. Một người vui vẻ hay buồn rầu là 
do tâm quyết định, bởi vui vẻ và mạnh 
mẽ không phải là tính cách là mà một 
loại năng lượng. Phật từng nói, nếu tâm 
mỗi người là một thửa ruộng, thì chăm 
trồng nhân thiện sẽ hái được nhiều quả 
ngọt, còn gieo nhiều hạt ác sẽ chỉ có 
được quả đắng, nếu không biết trồng 
hoa hồng thì cỏ gai tất sẽ mọc hoang.

Người xưa cũng từng nói, nhà ở có thể 
không cần lớn nhưng tấm lòng và tâm 
hồn thì nhất định phải rộng rãi. Một 
tấm lòng rộng rãi thì sẽ luôn bao dung 
và một tâm hồn rộng rãi thì chắc chắn 
sẽ vị tha – những đức tính mà có khi 
phải cố gắng hết cả đời người mới ngộ 
ra được. Ở Tây Tạng, người ta tin rằng 
nhiều bệnh tật có thể được chữa khỏi 
bằng vị tha và lòng từ bi. Họ cũng tin 
rằng những phẩm chất này là gốc rễ 
đầu tiên của hạnh phúc con người, là 
cốt lõi thực sự giúp chúng ra trở nên 
mạnh mẽ hơn trước những nghịch cảnh 
của cuộc đời. Bạn cũng hãy tin vào điều 
đó, hãy tin bằng một niềm tin tuyệt đối, 
cứ thế lâu dần bạn sẽ có một tấm lòng 
khoan dung, một trái tim lương thiện và 
một tinh thần tràn đầy sức sống, tức là 
đã trồng xuống hạt giống lạc quan, tất 
sẽ có cuộc sống vui vẻ. 

Hãy luôn tâm niệm, cuộc sống phía 
trước mới là quan trọng. Bởi vì suy nghĩ 
quá nhiều, nên con người ta thường làm 
cho cuộc sống của mình trở nên phức 
tạp. Rõ ràng là bạn đang sống ở hiện tại, 
nhưng bạn vẫn nhớ mãi không quên quá 
khứ, lại không ngừng lo lắng cho tương 
lai. Hãy sống đơn giản, bạn có thể thực 
sự tránh được các vấn đề thật giả thị 
phi. Nếu không mạnh mẽ và bản lĩnh 
như mẹ Chie trong “Súp Miso của bé 
Hana” thì hãy để mình được trở thành 
bé Hana, một tâm hồn trong trẻo chỉ 
chuyên tâm bước tiếp trên cung đường 
duy nhất mà cô bé tin tưởng rằng nó là 
đúng đắn, cho dù “Con thấy mọi việc 
khó khăn quá nhưng vẫn phải đi đúng 
không ạ. Con sẽ không khóc nữa đâu!”
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Hạnh phúc là... 
Thi thoảng bạn buồn, thi thoảng bạn cô đơn, thi thoảng bạn thấy cuộc đời 
quá đỗi bất công và mình thật bất hạnh…

Hi vọng lúc đó bạn có cuốn sách này trong tay và hãy lật mở “cẩm nang 500 
điều” này để hai tác giả Lisa Swerling và Ralph Lazar đưa ra cho bạn một 
vài gợi ý, tất nhiên, về cách để tìm được niềm hạnh phúc trong cuộc sống 
hàng ngày.

Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là mở cuốn sách này ra và cảm nhận niềm 
vui của những nhân vật trong cuốn sách, cảm nhận sự phấn khích của họ và 
cả thôi thúc trong bạn được một lần trải nghiệm chúng. Cuối cùng, hãy để 
sự háo hức ấy trở thành cách mà bạn cảm nhận thế giới xung quanh, thành 
động lực để bạn vui sống. Đó cũng chính là lúc “Hạnh phúc là...” phát huy 
toàn bộ sự nhiệm màu của nó.

Mỗi ngày hai giờ hiệu quả 
Trong thực tế, quá nhiều thứ cần chúng ta để mắt tới trước khi ta biết đâu là những việc thực 
sự quan trọng, mà chỉ tính riêng “những việc quan trọng” thôi cũng đã quá đủ rồi. Chúng ta 
thường xuyên phải làm việc cả ngày - hết ở văn phòng lại về nhà, hết chăm sóc gia đình, đến 
dọn dẹp rồi thanh toán hóa đơn - cứ đi ngủ thôi chứ chẳng bao giờ hết việc. Thời gian có hạn 
mà những việc cần hoàn thành lại quá nhiều.

Cuốn sách “Mỗi ngày hai giờ hiệu quả” chia sẻ 5 chiến lược đơn giản đã giúp ích cho những 
người bận rộn có được ít nhất hai giờ làm việc hiệu quả nhất mỗi ngày. Hy vọng rằng, mỗi 
khi cầm cuốn sách này trên tay, bạn sẽ khám phá ra những tầm nhìn mới và làm chủ cuộc 
chơi tinh thần hiệu quả của mình.

Captain America: Nội chiến siêu anh hùng 
- Civil War
Sau màn đối đầu giữa Batman và Superman, khán giả lại được 
tiếp tục chứng kiến cuộc nội chiến dữ dội trong liên minh siêu 
anh hùng The Avenger giữa hai phe Ironman và Captain America. 
Được mệnh danh là Avengers 2.5, Civil War bắt đầu khi nội bộ 
nhóm Avengers bị chia rẽ bởi đạo luật Kiểm soát Siêu nhân đến 
từ Chính phủ. Đứng ở hai đầu chiến tuyến là Iron Man (Robert 
Downey Jr.) và Captain America (Chris Evans). Nhiều nhân vật 
siêu anh hùng cả cũ lẫn mới sẽ xuất hiện trong phim, như Winter 
Soldier, Falcon, Hawkeye, Black Widow, Black Panther, Ant-Man, 
Scarlet Witch, Vision... Ngoài ra, “Civil War” còn đánh dấu lần 
ra mắt của Spider-Man trong thế giới phim của Marvel Studios.

Dự kiến khởi chiếu: ngày 27/4/2016

Alice ở xứ sở Trong Gương
Công chiếu vào năm 2010, bộ phim “Alice in Wonderland” 
với định dạng 3D đã đem về 1 tỷ USD tiền vé. Tuy nhiên, 
phần tiếp theo sẽ không do “phù thủy” Tim Burton đạo 
diễn nữa mà thay vào đó là James Bobin.

Lần này trở lại thế giới phép thuật Underland thông qua 
một cánh cửa, Alice đã hội ngộ với những người bạn cũ 
như Thỏ trắng, Sâu bướm Absolem, Cheshire cat và Mad 
Hatter. Mặc dù vậy, Mad Hatter dường như không còn là 
chính mình nữa. Để cứu bạn, Alice đã dấn thân vào một 
cuộc phiêu lưu mới đầy mạo hiểm.

Dự kiến khởi chiếu: ngày 27/5/2016 

Thông tin sách
Tác giả:  Lisa Swerling - Ralph Lazar
Nhà xuất bản:  NXB Thế giới
Giá bìa:  99.000 đồng
Phát hành:  tại các nhà sách trên toàn quốc

Thông tin sách
Tác giả:  TS. Josh Davis
Nhà xuất bản:  NXB Lao động Xã hội
Giá bìa:  59.000 đồng
Phát hành:  tại các nhà sách trên toàn quốc
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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

HÀNG NGANG
3.  SINGAPORE
6.  TRẦN PHÚ
9.  INTERCONFORMITY 
10. TÂY TPHCM
12.  NGUYỄN MINH TÂM

HÀNG DọC
1.  BỘ CÔNG THƯƠNG
2.  SACOMBANK EBANKING 
4.  SAO VÀNG ĐẤT VIỆT
5.  BẢY
7.  PHÓ THỐNG ĐỐC
8.  LÊ NGỌC ĐÀO 
11. THỦ ĐỨC
13. THUẾ THU NHẬP 

5 giải thưởng,
mỗi giải trị giá 200.000 đồng

ĐÁP ÁN Ô CHỮ KỲ TRƯỚC

GIẢI THƯỞNG 200.000 ĐỒNG
ĐƯỢC CHUyỂN VÀo TÀI KHoẢN LƯƠNG 
THÁNG 04/2016 CỦA CÁC ANH/CHỊ.

Chúc mừng các Anh/Chị

Nguyễn Thị Phương Trang
CN Quận 12

Nguyễn Thị Liên
CN Đắk Nông

Hoàng Anh Dũng
CN Thăng Long

Bùi Thị Hoàng Giang
PGD TN Hòn Đất

Lưu Vũ Nguyên
P. Kinh doanh vốn

HÀNG NGANG
1. Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm nào của 

Sacombank dành riêng cho khách 
hàng cá nhân từ 40 tuổi trở lên?

7. Tại Hội nghị tổng kết toàn Ngân hàng 
năm 2015, ông Lưu Văn Hon – Giám 
đốc CN An Giang đã trình bày tham 
luận về giải pháp nhân rộng “Mô hình 
Đơn vị…”. 

8. Phòng giao dịch Buôn Ma Thuột (trực 
thuộc Chi nhánh Đắk Lắk) có trụ sở tại 
phường nào?

12. Họ tên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước 
Chi nhánh tỉnh Phú Yên tham gia lễ 
khánh thành trụ sở mới Phòng giao dịch 
Trần Hưng Đạo (trực thuộc Chi nhánh 
Phú Yên) vào ngày 18/01/2016?

13. Từ tháng 02/2016, Sacombank triển 
khai tiếp nhận yêu cầu giao dịch qua 
kênh giao dịch nào?

HÀNG DọC
2. Ngày 12/01/2016, Sacombank vinh dự có mặt trong Top 10 của bảng xếp hạng VNR500 

– Top 500 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam 2015. Bảng xếp hạng VNR500 được xây 
dựng dựa trên phương pháp luận của mô hình nào?

3. Ngày 08/01/2016, Sacombank khánh thành trụ sở mới Chi nhánh nào?
4. Ngày 28/02/2016, Sacombank đã đồng hành cùng Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng 

nghiệp năm 2016 do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức tại trường đại học nào ở TP.HCM?
5. Tên của nhóm hài Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 đã tham gia biểu diễn trong Ngày hội 

từ thiện Xuân lần 13 - Xuân Bính Thân 2016 của Sacombank tổ chức.
6. Một trong số các vị trí Sacombank tiếp nhận thực tập cho Chương trình “Thực tập viên tiềm 

năng 2016”.
9. Từ ngày 04/01/2016 đến hết ngày 31/3/2016 Sacombank triển khai chương trình khuyến 

mãi “Vui Xuân đón lộc – Mở thẻ …” dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế. 
10. Ngày 26/02/2016, ngoài hoạt động từ thiện vào tại Sủng Trái, tỉnh Hà Giang, đoàn cán bộ 

cấp cao của Sacombank còn đồng hành cùng nhóm Mai Vàng và Quỹ Tấm lòng vàng của 
Lao Động đến thăm, từ thiện tại tỉnh nào? 

11. Giải thưởng Tivi Sony Led 40 inches của chương trình khuyến mại “Sinh nhật vui – Xuân 
hạnh phúc” là giải mấy?

Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao.
Samuel Johnson

Lòng tự tin vào bản thân chắc chắn sẽ biểu lộ trong bất cứ 
những gì bạn làm.
Les Brown 

Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu.
Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.
Helen Keller 

Chúng ta trở nên mạnh mẽ, từng trải và tự tin nhờ từng trải 
nghiệm mà chúng ta thực sự dừng lại để nhìn thẳng vào mặt nỗi 
sợ, chúng ta phải làm điều mà chúng ta nghĩ mình không thể.  
Eleanor Roosevelt 

Tin tưởng vào bản thân sẽ khiến sự tuyệt vọng biến mất.
Frank Tyger

Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin 
tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với 
tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi 
xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.
Sophia Loren

Thành đạt không phải do sự giúp đỡ của người khác mà 
chính do lòng tự tin.
Khuyết danh 

Nếu tự tin ở bản thân, bạn sẽ truyền niềm tin đến người khác.
Ngạn ngữ Đức

Tôi đã học được rằng nếu một người tự tin tiến bước 
theo hướng của giấc mơ và nỗ lực sống cuộc đời mình đã 
mường tượng thì anh ta sẽ bất ngờ gặp được thành công 
trong những lúc bình thường.
Henry David Thoreau 

Tự tin không phải vì đúng mà vì không sợ sai.
Khuyết danh

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.  
Paul Tournier

Không gì xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin tốt hơn 
thành tựu.
Thomas Carlyle
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Sống thọ
- Học thì kém, ca hát vẽ 

vời, thể thao võ thuật chả 
biết món gì, mặt mũi tầm 
thường, tính cách nhạt 
nhẽo, người yêu không có, 
tiền bạc càng không. Tao 
nghĩ mãi mà không ra, rút 
cục thứ gì đã nâng đỡ tao 
sống đến tận hôm nay?

-  Thì mày ăn giỏi. Ăn như 
hùm ấy, bao giờ mới chết!

Gương thần
Một hôm, Bao Thanh Thiên hỏi
gương thần:

-  Hãy cho ta biết vị quan thanh 
liêm nhất trên đời này là ai?

Gương thần hốt hoảng:
- Ai? Ai đang nói đấy? Bước 

ra đây xem nào! Trời tối rồi, 
đừng dọa ta nha!

Mất ngủ
Chàng trai:
- Thiền sư, con hay bị mất ngủ, nên làm thế nào ạ?
Thiền sư chỉ tay về bức tường trắng xóa ngoài sân.
Chàng trai ngẫm nghĩ hồi lâu:
- Ý thầy là con nên vứt bỏ tạp niệm, lòng sáng như ngọc mới mong an giấc?
Thiền sư bực mình nói:
- Ý ta là mời cậu về cho, nửa đêm, nửa hôm không cho ai ngủ à?

Trình độ tiếng Anh
Rất tự tin với vốn tiếng anh của mình 
khi đi du lịch nước ngoài, Tèo gọi cho 
nhân viên khách sạn:

- Do you know Tom and Jerry?

- Yes I do.

- Help meeeee! Jerry is here!
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