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Quý độc giả và toàn thể Anh Chị Em CBNV Sacombank thân mến!

Lời

BAN
BIÊN
TẬP

Thời gian qua, Sacombank chúng ta đã có rất nhiều chuyển biến tích
cực về mọi mặt, thể hiện nội lực mạnh mẽ của tập thể Đại gia đình
Sacombank. Có thể thấy, càng trong khó khăn & thử thách, sức mạnh tập
thể đó lại càng được phát huy.
Kết thúc quý III, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của Sacombank đều tăng
trưởng khả quan, thị phần của Ngân hàng tiếp tục được củng cố, tỷ trọng
tài sản có sinh lời dần cải thiện, nguồn huy động tăng trưởng ổn định với
tiền gửi của hàng triệu khách hàng cá nhân đóng vai trò chủ lực và tín
dụng tăng gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, thu dịch vụ thực sự là
một điểm sáng với tỷ trọng đóng góp ngày một lớn trong tổng thu nhập
của Ngân hàng, chiếm 22% trên tổng thu nhập, trong đó thu từ ngân
hàng điện tử, thẻ tăng rất mạnh. Minh chứng cho những nỗ lực không
ngừng của Sacombank trong phát triển mảng bán lẻ là sự hợp tác độc
quyền 20 năm giữa Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam vào ngày 06/9
vừa qua, cũng như liên tục ra mắt các tính năng mới của dịch vụ ngân
hàng điện tử và những bước tiến dài trong ứng dụng thanh toán di động
với công nghệ thẻ không tiếp xúc, Samsung Pay, QR Pay…
Bên cạnh đó, công tác xử lý nợ xấu – yếu tố đóng vai trò tiên quyết cho
sự thành công của Đề án tái cơ cấu Sacombank – tiếp tục được tập trung
cao độ. Việc được lựa chọn là một trong những Ngân hàng tiên phong
áp dụng Nghị quyết 42 của Quốc hội và sự hợp tác toàn diện với VAMC
là những thuận lợi để chúng ta xử lý nợ xấu nhanh chóng và hiệu quả.
Về bộ máy hoạt động, từ ngày 02/10, Sacombank đã bắt đầu áp dụng mô
hình tổ chức quản lý mới với các quy trình, quy chế được cải tiến, phù hợp
với thực tế của Ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới. Cùng với niềm
tin, sự đồng lòng, đoàn kết trên nền tảng văn hóa đậm tính nhân văn của
Sacombank, chắc chắn Đại gia đình hơn 17.000 thành viên Sacombank
sẽ tạo nên sức mạnh, tăng tốc trong quý IV để hoàn thành vượt mức kế
hoạch năm 2017.
Một lần nữa, kính chúc Quý độc giả và toàn thể Anh Chị Em CBNV
Sacombank sức khỏe, luôn tự tin và tràn đầy năng lượng để tiếp tục đưa
Sacombank vượt qua thử thách, gặt hái thành công.
Trân trọng.
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ĐỔI MỚI

PHƯƠNG THỨC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

N

gày 02/10/2017, Sacombank đã áp dụng mô hình tổ chức quản lý mới nhằm phù hợp với giai đoạn
phát triển mới và theo định hướng của Đề án tái cơ cấu Ngân hàng. Bộ máy tổ chức ổn định thì phải
có phương thức quản trị điều hành chuẩn mực, chuyên nghiệp nhằm phát huy được hết năng lực của
cá nhân, tập thể cũng như mạng lưới hoạt động. Từ đó, tạo nên các giá trị hữu hình như lợi nhuận, hệ khách
hàng, tài sản… và giá trị vô hình như văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu…

NGUYÊN TẮC - PHƯƠNG THỨC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH
1. Chiến lược phát triển: Xác định
tầm nhìn, định hướng chiến lược
từng thời kỳ dựa vào tiềm năng địa
bàn và điều kiện kinh tế - xã hội và
xem đó là kim chỉ nam cho các mục
tiêu, hành động cụ thể hàng năm.
2. Điều hành kế hoạch: Thực hiện
xây dựng và điều hành kế hoạch theo
mô hình quản lý tập trung tại Hội sở
có phân cấp cho Khu vực để phát huy
tính năng động, sáng tạo, tinh thần
tự chủ và tự chịu trách nhiệm của
các đơn vị cơ sở; đảm bảo mục tiêu
“Củng cố vị thế - Phát triển thị phần
- Tăng trưởng cao hơn mức bình
quân ngành”.

3. Tổ chức bộ máy: Triển khai tổ
chức bộ máy của Ngân hàng theo
đúng chủ trương, định hướng tái cấu
trúc trong từng kỳ. Mọi hoạt động
phải tuân thủ theo nguyên tắc quản
trị chung “Thống nhất về Tổ chức Tập trung về Quản lý - Phân cấp về
Điều hành” nhằm đạt mục tiêu “Hoạt
động an toàn - Kinh doanh hiệu quả
- Phát triển bền vững”.
4. Công tác nhân sự: Tuân thủ các
quy định về Hệ thống chức danh,
Bảng Mô tả công việc nhằm nâng cao
chất lượng, khai thác tối ưu nguồn
nhân lực, làm cơ sở thống nhất trong
quá trình triển khai các lĩnh vực hoạt
động Ngân hàng.

5. Công tác Phân quyền - Ủy quyền:
Tuân thủ và thiết lập hệ thống Phân
quyền - Ủy quyền theo đúng quy định,
phát huy tính chủ động và phù hợp với
điều kiện nhân sự tại Đơn vị giúp phát
huy hiệu quả Mô hình quản trị điều
hành, đảm bảo kiểm soát tốt và tính
chủ động trong điều hành kinh doanh.

Trong giai đoạn phát triển mới của Sacombank, chúng ta phải đề
cao hơn nữa và vận dụng linh hoạt nguyên tắc tập trung dân chủ
trong quản trị điều hành của Ngân hàng. Các đơn vị phải chủ động
trong thảo luận và tập trung trong quyết định thực hiện. Phát huy
cao nhất tính chủ động sáng tạo ở cơ sở và đột phá ở cấp trên.



Cấp trên yêu cầu cấp dưới thực hiện thì phải có định
hướng rõ ràng và thời gian phù hợp; nếu cấp dưới không
thực hiện, cấp trên sẽ kỷ luật.

 Cấp dưới yêu cầu cấp trên hỗ trợ cũng cần có thời gian
phù hợp; nếu cấp trên không trả lời, cấp dưới được thực
hiện và cấp trên chịu trách nhiệm.

DƯƠNG CÔNG MINH
Chủ tịch HĐQT Sacombank

6. Hệ thống Văn bản nghiệp vụ:
Tuân thủ các văn bản nghiệp vụ của
Sacombank, đồng thời chủ động đóng
góp ý kiến với các đơn vị đầu mối phụ
trách nghiệp vụ, góp phần hoàn thiện
hệ thống văn bản lập quy của Ngân
hàng, đảm bảo tính hiệu quả trong quá
trình triển khai và nâng cao năng lực
cạnh tranh trên thị trường tiền tệ.

TẠI SAO PHẢI LUÔN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC QUẢN TRỊ - ĐIỀU HÀNH?
 Một tổ chức mạnh và gắn kết là điều
kiện then chốt để tổ chức đạt được mục
tiêu đề ra và vượt qua các biến động,
thách thức. Vì vậy, việc giúp mỗi cá nhân,
Đơn vị hiểu rõ vai trò và trách nhiệm trong
việc đạt mục tiêu của Đơn vị nói riêng,
cũng như của Ngân hàng nói chung thông
qua mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ
của Đơn vị, mô tả công việc, cơ chế phân
quyền, ủy quyền là đặc biệt quan trọng.
 Các hoạt động kinh doanh luôn đòi hỏi
sự năng động, sức sáng tạo, linh hoạt và
cơ chế quản lý cần có tính thích ứng cao
trước sự chuyển động không ngừng và đầy
thách thức của môi trường kinh doanh, đó
là nhu cầu ngày càng cao của khách hàng,
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sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của thị
trường.
 “Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố trường
tồn của doanh nghiệp”. Doanh nghiệp là
một tập hợp những con người khác nhau
về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa,
mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng
miền địa lý, tư tưởng văn hóa… tạo nên
môi trường làm việc đa dạng và phức tạp.
Cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại
Sacombank sao cho Ngân hàng trở thành
“mái nhà thứ 2 của mọi thành viên” và trở
thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực
con người, làm gia tăng giá trị nghề nghiệp
của từng thành viên, sẽ góp phần vào sự
phát triển bền vững của Ngân hàng.

 Trưởng Đơn vị có thể được ví như
“Thuyền trưởng của một con tàu”. Khi ra
biển lớn thì dù là tàu to hay tàu nhỏ cũng
đều phải cố gắng vượt sóng để đảm bảo
an toàn cho hành khách, thủy thủ đoàn và
bảo vệ hàng hóa cập bến thành công. Điều
đó có nghĩa rằng, Trưởng Đơn vị có vai trò
cực kỳ quan trọng và để có thể làm tốt
trách nhiệm thì đòi hỏi vị “Thuyền trưởng”
ấy phải có những tố chất và kỹ năng cần
thiết để áp dụng linh hoạt và hiệu quả
trong việc điều hành “con tàu”. Tố chất
cần thiết phải là sự tổng hòa của nhiều
mặt như hành vi, trí tuệ, tình cảm, thái
độ... để định hướng và cùng phối hợp với
thủy thủ đoàn đưa tàu vượt biển thật êm
và cập bến đúng giờ.
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TÂM ĐIỂM

HÃY ĐOÀN KẾT,
ĐỒNG LÒNG,
VỮNG TIN
ĐƯA CON THUYỀN
SACOMBANK
MẠNH MẼ
VƯỢT SÓNG
THÀNH CÔNG!

Các Anh Chị Em CBNV trên toàn hệ thống Sacombank
thân mến!
Lời đầu tiên, tôi trân trọng cảm ơn Quý vị Lãnh đạo và
toàn thể các Anh Chị Em CBNV Sacombank đã luôn đồng
hành và hỗ trợ tôi trong suốt 15 năm qua - kể từ ngày tôi
được gia nhập vào Đại gia đình Sacombank. Đặc biệt,
luôn khắc ghi trong tôi sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ
Lãnh đạo và các Anh Chị Em CBNV Sacombank, những
con người luôn tâm huyết và khát vọng xây dựng một
Sacombank với các giá trị mãi trường tồn ngày nay.
Trong suốt 26 năm hình thành và phát triển, Sacombank
chúng ta luôn quan niệm lấy NHÂN LÀM GỐC
và luôn xem đội ngũ CBNV là giá trị cốt lõi và
là nền tảng vững chắc giúp Sacombank vượt
qua mọi khó khăn thách thức của thị trường, của
những biến cố… và sớm thích nghi với những thay đổi để
không ngừng kiến tạo nên những giá trị lợi ích và gia tăng
hiệu quả cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cho sự phát
triển nghề nghiệp của mỗi CBNV - để từ đó đem lại sự
thịnh vượng và phát triển bền vững cho Ngân hàng.

Các Anh Chị Em thân mến,
Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ kết thúc năm tài chính 2017 –
năm bản lề đối với giai đoạn phát triển mới của Sacombank. Hiện
nay, Sacombank đang đối mặt với muôn vàn những thách thức bởi
tình hình vĩ mô nói chung và thị trường tài chính – tiền tệ nói riêng
có nhiều diễn biến phức tạp khi hàng loạt các vụ án kinh tế và tình
hình nợ xấu của Ngành ngân hàng đã và đang ảnh hưởng đến
tâm lý chung của người dân về sự tin tưởng đối với hệ thống các
NHTM.
Tuy nhiên, khó khăn là để đối mặt chứ không phải để lùi bước, bởi
qua thách thức thì chúng ta mới thêm trưởng thành. Vì vậy, nhân
danh Người đứng đầu Ban điều hành, tôi kêu gọi và mong mỏi
MỖI CBNV SACOMBANK:

• Phải là một Chiến binh trong kinh doanh với sự tự tin,
lòng quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất – để hoàn thành
xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong đó, tập trung:

 Tăng cường huy động mọi nguồn vốn từ TCKT và
dân cư, đặc biệt chú trọng huy động hiệu quả nguồn tiền nhàn
rỗi từ người thân và bạn bè nhằm góp phần gia tăng quy mô hoạt
động cho Ngân hàng;
 Phát triển cho vay phân tán, đẩy mạnh nguồn thu dịch vụ,
chú trọng phát triển thị phần hoạt động song hành với công tác kiểm
soát rủi ro;
 Không ngừng tu rèn đạo đức nghề nghiệp của bản
thân, để luôn xứng đáng là một Đại sứ thương hiệu Sacombank
tại địa bàn.

• Hãy đặt mình trong tính kỷ luật cao,
đoàn kết, đồng lòng và vững vàng tự tin
vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhất kế
hoạch kinh doanh năm 2017 với tinh thần trách
nhiệm cao nhất.
“Người tài giỏi sẽ chiến thắng trò chơi, nhưng tinh
thần đồng đội và trí óc giành chức vô địch”. Thật vậy,
dẫu biết rằng phía trước còn những thách thức và khó
khăn, không phải riêng với Sacombank, mà với cả hệ
thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn tái cơ cấu
hiện nay, nhưng nếu chúng ta luôn suy nghĩ tích cực,
luôn đồng lòng, chung sức thì mọi việc dù khó khăn
đến mấy cũng sẽ giải quyết được và chúng ta hoàn
toàn có thể biến những ước mơ, hoài bão của chúng
ta trở thành hiện thực.
Thông qua những chia sẻ này, tôi mong muốn Tập thể
CBNV Sacombank: hãy phát huy hơn nữa, nỗ lực hơn
nữa, sáng tạo hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, đoàn
kết hơn nữa và yêu thương hơn nữa… để chúng ta
cùng nắm chặt tay nhau, tiếp tục phát triển vì một
Sacombank hiện đại với sự chuyên nghiệp
- năng động - vững vàng hội nhập, nhưng
luôn tôn trọng gìn giữ và phát huy những
giá trị cốt lõi vững bền và nền văn hóa
doanh nghiệp đậm tinh thần hào khí của
Người Sacombank.
“Thành công không phải là đích đến, mà là cả một
hành trình” và Sacombank đang trong hành trình tiến
đến sự thành công và phát triển bền vững với những
nỗ lực và quyết tâm của hết thảy chúng ta. Tôi xin cam kết,
với tất cả nhiệt huyết, trí lực và khát vọng, sẽ nỗ lực hết
mình để cùng Anh Chị Em: ĐOÀN KẾT, ĐỒNG
LÒNG VÀ VỮNG TIN ĐƯA CON THUYỀN
SACOMBANK MẠNH MẼ VƯỢT SÓNG
THÀNH CÔNG!
Sau cùng, tôi xin kính chúc các Anh Chị Em CBNV
Sacombank luôn tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và
thành công!
Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Thạch Diễm
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• Quy mô tổng tài sản tăng nhanh,
tái cấu trúc danh mục tài sản có sự
chuyển biến
Đến 30/9/2017, Sacombank đã nâng
tổng tài sản lên 359.600 tỷ đồng, tăng
30.412 tỷ đồng (+9,2%) so với đầu
năm. Trong đó, tỷ trọng tài sản có sinh
lời tăng 1,3% so với đầu năm. Riêng
đối với danh mục tài sản không sinh lời,
các khoản phải thu đã giảm 10,1% so
với đầu năm.
Vốn chủ sở hữu của Ngân hàng đạt
22.223 tỷ đồng, tăng 471 tỷ đồng
(+2,2%) so với đầu năm. Trong đó, Vốn
điều lệ đạt 18.852 tỷ đồng. Vốn tự có
đạt 25.469 tỷ đồng, tăng 33,2% chủ
yếu từ nguồn vốn cấp 2.

P. Kế hoạch

T

rong quý III, Sacombank thực hiện
công tác tái cấu trúc mô hình tổ chức
bộ máy theo hướng chuyên môn hoá
các lĩnh vực cần thiết, đẩy mạnh phát triển
kinh doanh, tích cực xử lý nợ xấu/tài sản tồn
đọng. Kết quả: huy động từ tổ chức kinh tế
và dân cư tăng trưởng khá, thanh khoản đảm
bảo, đáp ứng được nhu cầu kinh doanh; cho
vay tăng trưởng theo đúng định hướng; nợ
xấu được giải quyết nhanh; lợi nhuận trước
thuế đạt gấp 2 lần so với bình quân 6 tháng
đầu năm; tỷ suất sinh lời cải thiện… Những
thay đổi tích cực trong 3 quý đầu năm 2017
là nền tảng vững vàng cho Sacombank vượt
đích thành công ở tất cả các chỉ tiêu kế hoạch
được giao.
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• Huy động tăng trưởng ổn định với cơ
cấu bền vững
Tổng nguồn vốn huy động của
Sacombank đến 30/9/2017 đạt
330.774 tỷ đồng, tăng 27.968 tỷ đồng
(+9,2%) so với đầu năm. Trong đó,
huy động từ TCKT&DC tăng 26.664 tỷ
đồng (+9,2%), chủ yếu từ khách hàng
cá nhân (tăng 10,2%) và kỳ hạn trên
12 tháng (tăng 101,7%). Cơ cấu huy
động càng bền vững với hơn 88% là tiền
gửi của khách hàng cá nhân. Tỷ trọng
tiền gửi trung dài hạn gia tăng đáng kể
(chiếm 10,8%, tăng 4,9% so với đầu
năm) giúp cải thiện tỷ lệ nguồn vốn
ngắn hạn cho vay trung dài hạn.
Về huy động mảng doanh nghiệp,
Sacombank đã lên kế hoạch rà soát,
kết nối lại những khách hàng đã ngưng
giao dịch thời gian dài, đồng thời tiếp
thị những khách hàng mới. Nhờ vậy,
huy động trong quý 3 của khối doanh
nghiệp đã tăng lên rõ rệt (tăng 3.279 tỷ
đồng (+9,5%) so với quý trước).
Dự kiến, trong quý IV, Sacombank tiếp
tục tăng cường tiếp thị, triển khai thêm
các sản phẩm, chương trình khuyến
mại, nâng cao chất lượng dịch vụ và
phục vụ chuyên nghiệp nhằm đẩy mạnh
công tác huy động, thu hút khách hàng
mới đến giao dịch, phấn đấu mục tiêu
tăng trưởng huy động toàn Ngân hàng
đạt 6.000 tỷ đồng/tháng, góp phần tăng
thu dịch vụ và quảng bá thương hiệu.
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• Hoạt động tín dụng tăng trưởng
mạnh mẽ với cơ cấu cải thiện
Dư nợ tín dụng đạt 220.344 tỷ đồng,
tăng 13,1% so với cuối năm 2016 (gấp
đôi tốc độ tăng cùng kỳ năm trước).
Cơ cấu tín dụng được kiểm soát theo
hướng tích cực: tăng trưởng mạnh cho
vay phân tán cá nhân (tăng 21,6% so
đầu năm), giảm dần tỷ trọng cho vay
kinh doanh bất động sản, chứng khoán
(giảm 0,3% tỷ trọng so với đầu năm).
Tín dụng ngắn hạn có tốc độ tăng
trưởng cao hơn nhiều so với tín dụng
trung dài hạn, tỷ trọng dư nợ trung dài
hạn giảm 2,7% so với tỷ trọng năm
2016 nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn
vốn của Ngân hàng. Đồng thời, thu lãi
thuần của Sacombank đã cải thiện rõ
rệt, 9 tháng đầu năm tăng 42,7% so
với cùng kỳ năm trước.
Những tháng cuối năm, Ngân hàng tiếp
tục chú trọng nâng cao chất lượng trong
công tác thẩm định, đồng thời, quan
tâm đến thời gian thẩm định hồ sơ tín
dụng nhằm đảm bảo công tác chăm
sóc, phục vụ khách hàng kịp thời.
• Nợ xấu / tài sản tồn đọng được xử lý
quyết liệt
9 tháng đầu năm, Ngân hàng đã tự
xử lý, thu hồi được 1.193 tỷ đồng nợ
xấu, bán nợ 6.650 tỷ đồng cho VAMC.
Đồng thời, thu hồi thêm 670 tỷ đồng
nợ bán VAMC, thanh lý được 38 tài sản
nhận cấn trừ với số thu về 1.350 tỷ
đồng. Ngoài ra, hoàn thành 129% tiến
độ KH hoàn thiện pháp lý các tài sản
nhận cấn trừ hiện đang tồn đọng (bao
gồm thực hiện thủ tục và hoàn tất đăng

bộ sang tên tài sản nhận cấn trừ sang
Sacombank).
Đặc biệt, vào ngày 28/9/2017,
Sacombank đã ký kết thỏa thuận hợp
tác với VAMC về việc xử lý nợ xấu và tài
sản tồn đọng của Sacombank trên cơ sở
tuân thủ các quy định của Chính phủ và
NHNN. Theo đó, Sacombank và VAMC
sẽ phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh công
tác xử lý triệt để nợ xấu nhằm thu hồi
được tiền, mục tiêu trước mắt là trong
năm 2017 sẽ xử lý và thu hồi nợ từ
15.000 - 20.000 tỷ đồng.
• Hoạt động dịch vụ khá hiệu quả,
đóng góp tỷ trọng ngày một lớn trong
tổng thu nhập
Thu dịch vụ 9 tháng đầu năm đạt
1.123 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng
kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 21,7%
trên tổng thu nhập, tăng 1,7% tỷ trọng
so đầu năm. Trong đó, thu từ ngân hàng
điện tử, thẻ tăng khá mạnh, lần lượt
tăng 64,6% và 30% so với cùng kỳ.
Hiện nay, số lượng khách hàng sử dụng
thẻ đã lên hơn 3,8 triệu khách hàng
với số lượng thẻ lưu hành hơn 4,1 triệu
thẻ, số lượng user thanh toán đạt hơn
974 ngàn user với số lượng giao dịch
qua ebanking trong 9 tháng đầu năm
đạt hơn 12,6 triệu giao dịch. Doanh số
thanh toán quốc tế và thanh toán nội
địa cũng tăng lần lượt 17,2% và 26,4%
so cùng kỳ.
Trong tháng 9/2017, Sacombank đã ký
kết hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền
với Dai-ichi Life Việt Nam với thời hạn
20 năm kỳ vọng đóng góp thu nhập lớn

và ổn định trong tổng thu dịch vụ của
Ngân hàng. Chỉ trong 10 ngày đầu tiên
chính thức triển khai, Trung tâm dịch vụ
bảo hiểm của Sacombank đã giới thiệu
được 325 khách hàng nộp hồ sơ yêu
cầu bảo hiểm về Dai-ichi Life Việt Nam
với 209 hợp đồng bảo hiểm thành công
và tổng phí bảo hiểm khách hàng đóng
đạt 5,61 tỷ đồng, thể hiện sự xuất phát
ngoạn mục.
• Tỷ suất sinh lời cải thiện so với năm trước
Lợi nhuận trước thuế luỹ kế 9 tháng đầu
năm 2017 khả quan, đạt 848 tỷ đồng,
tăng 446,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận
trước thuế hợp nhất đạt 1.024 tỷ đồng,
bằng 175,1% KH ĐHĐCĐ giao (585 tỷ
đồng). Tỷ suất sinh lời tại Sacombank
đang có xu hướng cải thiện rõ rệt, tỷ
suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
(ROE) quy cả năm lần lượt tăng 0,22%
và 3,46% so với năm trước.
• Các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt
động đạt quy định
Sacombank luôn duy trì các tỷ lệ an
toàn hoạt động của Ngân hàng đảm
bảo tuân thủ Thông tư 36/2014/TTNHNN và các quy định khác. Trong đó,
tỷ lệ an toàn vốn cải thiện ở mức khá
an toàn so với quy định. Đối với tỷ lệ
nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài
hạn Sacombank cũng đã triển khai các
giải pháp nhằm đảm bảo tuân thủ lộ
trình giảm của NHNN trong năm sau.

- Đối với mạng lưới trong nước, từ đầu năm đến nay, Sacombank
đã thực hiện di dời, sắp xếp và tái bố trí lại 83 điểm giao dịch, trong
đó có 17 Chi nhánh. Các điểm giao dịch sau khi di dời đến địa bàn
mới phát huy khá tốt công tác quảng bá thương hiệu, khai thác
hiệu quả tiềm năng của địa bàn. Trong quý IV, Sacombank tiếp tục
rà soát, đánh giá và hoàn tất công tác tái bố trí mạng lưới, xây dựng
Chiến lược phát triển mạng lưới đến năm 2020.
- Đối với mạng lưới nước ngoài, việc thành lập thêm 2 Chi nhánh
tại Lào và Campuchia đánh dấu sự gắn bó lâu dài, đồng hành phát
triển bền vững, ổn định tại 2 nước láng giềng, góp phần đưa các
sản phẩm, dịch vụ, tiện ích ngân hàng hiện đại của Sacombank
đến với các địa bàn khác nhau tại Lào và Campuchia, phục vụ tốt
hơn nữa các nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
• Tái cấu trúc bộ máy tổ chức chuyên biệt
Đã triển khai tái cấu trúc mô hình bộ máy tổ chức theo hướng
chuyên môn hoá các lĩnh vực cần thiết, nhằm phục vụ cho chiến
lược phát triển trong giai đoạn mới. Tiếp tục duy trì định hướng về
bộ máy điều hành của Sacombank: (i) Thống nhất về tổ chức, (ii)
Tập trung về quản lý, (iii) Phân cấp về điều hành. Hoàn thiện hệ
thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy định ngành và chuẩn mực
quốc tế. Chuẩn bị sẵn sàng cho chiến lược phát triển công nghệ số.
Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bên cạnh tăng
cường công tác kiểm soát rủi ro.

• Quy mô và hiệu quả của các Công ty/Ngân hàng con vẫn duy
trì ổn định
- Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Sacombank - SBA:
72,1 tỷ đồng, đạt 80,4%KH;
- Công ty Kiều hối Sacombank - SBR: 8,1 tỷ đồng, đạt 103,3%KH;
- Công ty Vàng bạc đá quý Sacombank - SBJ: -7,6 tỷ đồng;
- Công ty Cho thuê tài chính Sacombank - SBL: 51,4 tỷ đồng, đạt
70,9%KH.
- Sacombank Lào:
Huy động quy USD đạt 105,3 triệu USD, tăng 20,2 triệu (+23,8%)
so với đầu năm. Trong đó, huy động TCKT&DC đạt 50,8 triệu USD,
tăng 5,8 triệu (+12,8%) so đầu năm.
Dư nợ quy USD đạt 88,8 triệu USD, tăng 16,6 triệu (+23%) so
đầu năm.
LNTT lũy kế 9 tháng đạt 1,08 triệu USD, đạt 70,9%KH.
- Sacombank Cambodia:
Huy động quy USD đạt 127,5 triệu USD, giảm 0,5 triệu (-0,4%)
so với đầu năm. Trong đó, huy động TCKT&DC đạt 76,6 triệu USD,
tăng 8,9 triệu (+13,1%) so đầu năm.
Dư nợ quy USD đạt 125,6 triệu USD, tăng 10,5 triệu (+9,1%)
so đầu năm.
LNTT lũy kế 9 tháng đạt 1,93 triệu USD, đạt 123,8%KH.
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• Tái cấu trúc mạng lưới hiệu quả
Trong tháng 9/2017, Sacombank lần lượt khai trương thêm 2
Chi nhánh tại Lào và Campuchia. Nâng tổng số mạng lưới của
Sacombank lên 566 điểm, bao gồm 552 điểm trong nước (109
chi nhánh và 443 PGD), 9 điểm tại Campuchia và 5 điểm tại Lào:

Hào khí Sacombank

Với những bước phục hồi và nền tảng vững chắc, bên cạnh việc ký kết thỏa thuận với VAMC trong việc xử lý nợ cũng như
hợp tác độc quyền về dịch vụ bảo hiểm với Dai-ichi Life Việt Nam, đã tạo điều kiện để Sacombank phát triển hoạt động kinh
doanh, sớm thu hồi nợ và lưu chuyển nhanh nguồn vốn sinh lời; Sacombank kỳ vọng tăng tốc trong thời gian tới, tạo nguồn
lực tài chính mạnh mẽ để sớm vượt đích thành công.

Hào khí Sacombank

11

TÂM ĐIỂM

TBKTSG: Ông có nghĩ sự ấm lên của
thị trường bất động sản vừa qua có
tác động tích cực lên việc xử lý nợ
không?
- Nhìn nhận thực tế tôi thấy thị
trường bất động sản không tăng toàn
bộ, mà tăng cục bộ ở từng khu vực,
từng loại sản phẩm.
Khi đánh giá kĩ lại từng tài sản thế
chấp, chúng tôi nhận thấy dư địa dôi
ra của giá trị tài sản để đảm bảo thu
hồi đủ nợ gốc và một phần lãi là có.
Giá trị khoản vay nhìn chung tương
đương 80% giá trị tài sản đảm bảo.
Điều này không thể phủ định. Một
khi thị trường bất động sản tốt lên sẽ
thuận lợi cho Ngân hàng.

Ông Dương Công Minh - CT HĐQT

Nguồn: Thời báo kinh tế Sài Gòn - ra ngày 05/10/2017

Xử lý nợ xấu triệt để là phải thu hồi được tiền. Mục tiêu của Sacombank là thu hồi được
tiền thật” - ông DƯƠNG CÔNG MINH, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank, khẳng
định khi trả lời phỏng vấn dưới đây.
TBKTSG: Công ty quản lý tài sản của các
tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa
thông báo chọn đơn vị thẩm định giá để
thẩm định giá trị khoản nợ xấu và tài sản
đảm bảo của Công ty cổ phần Hoàn Cầu
Khánh Hòa và Công ty TNHH Hoàn Cầu
Nha Trang tại Sacombank. Việc này có
liên quan gì đến Sacombank thưa ông?
- Ông DƯƠNG CÔNG MINH: Bản chất
của vấn đề ở đây không phải là xiết nợ,
mà khách hàng tình nguyện chuyển
giao tài sản đảm bảo cho Sacombank
để Sacombank chuyển giao cho VAMC.
Khách hàng hiện không có nhu cầu phát
triển dự án nữa và tự nhận thấy khoản vay
này không trả được và họ cũng chưa có
giải pháp xử lý.
Tôi nhấn mạnh, đối với nhóm công ty
Hoàn Cầu, đây là khách hàng tự nguyện
bán nợ chứ không phải ngân hàng xiết nợ.
Khoản nợ đã được Sacombank bán cho
VAMC và VAMC được quyền thu giữ tài
sản Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ
xấu.
TBKTSG: Nếu được VAMC xử lý theo giá
thị trường, liệu tài sản thế chấp trên có
đủ để thu hồi nợ cho Sacombank?
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- Chúng tôi đã đánh giá sơ bộ, khả năng
là thu hồi cả nợ gốc lẫn lãi. Việc xử lý tài
sản đảm bảo cần có sự đồng thuận của
khách hàng. Nghĩa là, VAMC, ngân hàng
và khách hàng đều phải đồng thuận xử lý.

trích lập dự phòng rủi ro hàng năm thì thu
hồi nợ không thể nhanh được.

TBKTSG: Ông có thể cho biết dự kiến
năm nay Sacombank sẽ bán cho VAMC
bao nhiêu nợ tất cả?

- Cái gốc vẫn phải xử lý dứt điểm tài
sản đảm bảo. Trung tâm xử lý nợ của
Sacombank đã tổng hợp, xem xét, đánh
giá lại từng khoản nợ. Về cơ bản, Ngân
hàng có khả năng thu hồi đủ nợ gốc,
còn lãi thì thu được một phần. Có những
khoản thu được gốc và một phần lãi, có
khoản thu được gốc hoặc cả gốc và lãi,
tuỳ thuộc vào từng khoản vay và giá trị tài
sản thế chấp của chúng.

- Theo đề án tái cơ cấu đã được Ngân
hàng Nhà nước phê duyệt, chúng tôi dự
kiến bán khoảng 17.000 tỉ đồng. Đây là
những khoản nợ có khả năng thu hồi. Sau
khi bán, Sacombank sẽ tiếp tục phối hợp
với VAMC để xử lý nhằm thu được tiền
thật.
Trong số nợ dự kiến bán, có một số khoản
có giá trị tương đối lớn và tất nhiên giá trị
tài sản đảm bảo đi kèm cũng lớn. Nếu giải
quyết được tài sản đảm bảo, các khoản
vay này có thể thu hồi được hàng ngàn
tỉ đồng.
Chúng tôi xác định rõ phải xử lý được tài
sản thế chấp thì mới thu hồi được nợ bằng
tiền thật cho Ngân hàng. Đây cũng là mục
tiêu của ban lãnh đạo mới. Còn bán nợ
cho VAMC để lấy trái phiếu đặc biệt và

TBKTSG: Dường như ông đã nhìn thấy
lối ra cho việc xử lý nợ tại Sacombank?

TBKTSG: Đánh giá tổng hợp của
Sacombank về tổng nợ xấu cụ thể như
thế nào, thưa ông?
- Thẳng thắn nhìn nhận, vấn đề nợ xấu
của Sacombank khá lớn, trong khi sự hấp
thụ của thị trường hiện nay có giới hạn,
đòi hỏi ban lãnh đạo mới phải rất quyết
liệt và dấn thân. Những tài sản chưa hoàn
thiện về mặt thủ tục pháp lý, chiếm chừng
50% tổng số lượng tài sản thế chấp thì
phải hoàn thiện mới giao dịch được, nên
sẽ mất thời gian.

Không phải doanh nghiệp bất động
sản nào cũng có thể tham gia xử lý
nợ xấu. Hiện nay, chỉ những doanh
nghiệp quy mô, có thực lực triển khai
dự án, bán được sản phẩm, sử dụng
một phần vốn tự có, một phần vốn vay
mới hỗ trợ được quá trình giao dịch
tài sản thế chấp. Riêng Sacombank,
đích đến cuối cùng phải là thu được
tiền thật. Trường hợp khách hàng vào
nhận nợ, khách hàng phải bỏ thêm
vốn, đồng thời phải tính lãi cho phần
nhận nợ thì mới lấy được tài sản ra
để kinh doanh.
TBKTSG: Ông có vẻ tự tin. Hiện nay
không phải cứ mang tài sản đảm bảo
ra xử lý là xử lý được.
- Chúng tôi giao dịch theo giá thị
trường và không tham vọng thu hồi
được hết cả gốc và lãi. Quan trọng
là thu hồi được nợ gốc và cố gắng
thu được lãi ở mức tối đa. Phần lãi
không thu được chúng tôi sẽ trích lập
dự phòng theo từng năm và lấy lợi
nhuận từ kinh doanh bù đắp.
Khi về Sacombank, tôi biết chất
lượng tài sản ở đây có vấn đề. Giải
pháp đầu tiên của chúng tôi là triệt
tiêu không để nợ xấu xấu thêm. Cụ
thể là làm một chốt chặn bên dưới
cho nợ xấu. Những khoản nợ xấu
phát sinh trước đây đều đã được
chuyển về hội sở để xử lý. Ở các chi
nhánh, phòng giao dịch bên dưới nếu
xuất hiện nợ xấu là xử lý ngay, kể cả
xử lý trách nhiệm của người, bộ phận
gây ra nợ xấu.

Kế hoạch là mỗi năm phải cắt được một
phần ba tổng nợ xấu từ năm 2017 và
trong ba năm sẽ xử lý xong. Năm nay cắt
được một phần ba nợ xấu thì sang năm
sẽ không phải bỏ ra chi phí vốn (trả lãi
huy động - NV) cho số nợ đó, đồng thời
còn thu được lợi nhuận nhờ đem số tiền
đáng lẽ dùng để giải quyết thanh khoản
do nợ vào kinh doanh.
TBKTSG: Ông sẽ nói gì để thuyết phục
thị trường về khả năng thu hồi 20.000 tỉ
đồng nợ của Sacombank trong năm nay?
- Từ đầu năm đến nay Sacombank đã
xử lý được gần 7.000 tỉ đồng nợ xấu. Ba
tháng qua, những khoản nợ nào thế chấp
bằng cổ phần, cổ phiếu, có thanh khoản
giao dịch là ngân hàng xử lý ngay. Sắp tới
phối hợp cùng với VAMC và nhóm công
ty Hoàn Cầu, Ngân hàng sẽ thu hồi được
hơn 2.500 tỉ đồng. Đồng thời, chúng tôi
cũng đang tích cực thương lượng với một
số đối tác để giao dịch tài sản thế chấp
ở Long An và TP.HCM của các khoản nợ
khác, dự kiến thu được 9.000 tỉ đồng
nữa.
Trước mắt chúng tôi tập trung xử lý nợ,
song không vì thế mà lơ là kinh doanh.
Các hoạt động lõi của Sacombank đang
được đẩy mạnh, hiện tăng trưởng tốt và
ổn định. Phần lớn lợi nhuận trích lập dự
phòng rủi ro, nhưng 9 tháng đầu năm
Sacombank vẫn đạt 900 tỉ đồng lợi
nhuận trước thuế. Cả năm chúng tôi sẽ
đạt lợi nhuận 1.200-1.300 tỉ đồng, gấp
2,5 lần kế hoạch đặt ra.
TBKTSG: Thị trường đang muốn biết
Sacombank có thực sự chuyển động và
chuyển động như thế nào kể từ Đại hội
đồng cổ đông cuối tháng 6-2017?
- Từ ngày 02-10-2017 Sacombank áp
dụng mô hình tổ chức quản lý mới. Hội
đồng quản trị điều hành ngân hàng qua
các Ủy ban. Các Ủy ban quyết định tất
cả các vấn đề của Ngân hàng, ban điều
hành chỉ thừa hành, tổ chức thực hiện.
Quy chế, quy trình nghiệp vụ cũng được
cải tiến, phù hợp với thực tế hiện tại
của Sacombank, ngành Ngân hàng nói
chung và tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh
đó, chúng tôi sắp xếp lại toàn bộ nhân sự
từ ban điều hành, phân công, phân cấp
đúng người đúng việc trên cơ sở không
tuyển mới, chỉ bổ sung một số vị trí còn
khuyết, cơ bản là người của Sacombank
hiện hành.

Quan điểm nhất quán là sắp xếp sao cho
phù hợp với năng lực làm việc. Những
trường hợp không làm, làm không đúng,
làm không có hiệu quả thì sẽ thay thế
ngay, kể cả chấm dứt hợp đồng lao động.
TBKTSG: Từ ngày về Sacombank ông đã
bao giờ trăn trở về quyết định ngồi ở vị
trí chủ tịch hội đồng quản trị tại đây?
- Tôi thực sự không băn khoăn gì, công
việc là công việc, cứ xốc tới và làm hết
sức. Quan trọng là xây dựng được đội ngũ
gắn kết, cùng một chí hướng, cùng nhìn
về mục tiêu đưa Sacombank trở lại tốp
những ngân hàng mạnh. Khi mới về đây,
anh em toàn là những người lần đầu tôi
được biết. Sau ba tháng làm việc, chúng
tôi đã phần nào hiểu nhau, trở thành ê
kíp làm việc tương đối hợp nhau, tất cả là
người của Sacombank, không phân biệt
người LienVietPostBank, Vietcombank,
Phương Nam, hay Sacombank cũ nữa.
TBKTSG: Sacombank là một thách thức,
đồng thời là một cơ hội cho những doanh
nhân cả về mặt tổ chức và cá nhân. Ông
có đồng ý với nhận định này?
- Sacombank có mạng lưới rộng nhất
trong số các ngân hàng cổ phần, đấy là
mối quan tâm của các tổ chức, cá nhân
kinh doanh trên thương trường. Kênh
phân phối lớn dẫn tới thị phần lớn là ưu
thế số một của Sacombank.
Thứ hai là quy mô tổng tài sản, quy mô
tín dụng của Sacombank cũng lớn nhất
khối ngân hàng cổ phần, bề nổi của
Sacombank đẹp. Tất nhiên hiện tại bên
trong nó còn vài điểm chưa ổn. Vai trò
của ban lãnh đạo mới là làm cho nó ổn,
chúng tôi tin là đang và sẽ làm được. Quy
trình, quy chế đã có, chỉ còn vận hành.
Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản
trị là người kiến tạo, hỗ trợ, giám sát ban
điều hành làm việc.
Cá nhân tôi khẳng định sẽ gắn bó lâu dài
với Sacombank, thể hiện ở chỗ tôi vẫn
đang tiếp tục mua vào cổ phiếu theo quy
định cho phép. Đấy là một sự đặt cược cụ
thể và rõ ràng nhất.

Hào khí Sacombank

13

TÂM ĐIỂM

KINH TẾ THẾ GIỚI

Kinh tế thế giới vững vàng
trước các biến động

Kinh tế
Việt Nam
đột phá
quý III,
tạo đà
hoàn thành
các mục tiêu
năm 2017

Kinh tế toàn cầu duy trì đà tăng trưởng trong phần lớn
thời gian của năm. Động lực lớn nhất vẫn là các đầu tàu
kinh tế như: Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản.
Trong báo cáo mới cập nhật, IMF dự báo kinh tế toàn
cầu tăng 3,5% trong năm 2017, cao hơn mức 3,2%
của năm 2016.
Các NHTW lớn đều tin tưởng triển vọng tăng trưởng tích
cực của các nền kinh tế hàng đầu. Tuy vậy, lạm phát
thấp là quan ngại lớn nhất hiện nay, dẫn đến chính
sách tiền tệ vẫn phải duy trì hỗ trợ nhất định. Chỉ duy
nhất FED chủ động tăng lãi suất hai lần trong năm và
dự tính sẽ tăng một lần nữa vào tháng 12. Đi cùng với
đó là chính sách thu hẹp gói nới lỏng định lượng (QE),
Bắt đầu từ tháng 10/2017, FED sẽ hút ròng 10 tỷ USD/
tháng, sẽ tăng thêm 10 tỷ USD/tháng sau mỗi ba tháng
cho đến khi đạt quy mô 50 tỷ USD/tháng vào tháng
10/2018. Cơ quan này tin tưởng vào sự hồi phục vững
chắc của Mỹ nên tự tin áp dụng chính sách thắt chặt
tiền tệ.
USD theo đó đã tăng trở lại vào nửa cuối tháng 9, so
với các đồng tiền chủ chốt khác. Các loại hàng hóa định
giá theo USD theo đó cũng giảm đi khá nhiều, điển hình
như vàng và dầu thô.

KINH TẾ VIỆT NAM
Kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng đột phá trong
quý III do sản xuất công nghiệp và xuất khẩu bứt phá
ngoạn mục. Ngoài điều kiện thuận lợi của kinh tế toàn
cầu, còn phải kể đến các giải pháp trọng tâm của Chính
phủ trong cắt giảm thủ tục hành chính theo đúng tinh
thần Chính phủ kiến tạo. Tất cả đã tạo điều kiện thuận
lợi nhất để kinh tế có thể tăng tốc trong quý III. Nhà
đầu tư nước ngoài nhận thấy những thay đổi mạnh mẽ
từ điều kiện vĩ mô nên mạnh dạn đầu tư vào Việt Nam.

So sánh PMI Việt Nam với các nước

Chỉ số PMI của Việt Nam đã tăng từ mức 51,8
điểm trong tháng 8 lên 53,3 điểm trong tháng 9.

53,3

Trong khu vực ASEAN, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu danh
sách tăng trưởng tổng thể về chỉ số PMI, bỏ xa các
nước khác về điểm số.

P. KẾ HOẠCH
50,8
50,4

50,3

K

inh tế thế giới tăng trưởng vững vàng giữa các bất ổn chính trị tăng cao tại các khu vực,
tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng đột phá trong quý III. Quan trọng
nhất, tinh thần Chính phủ kiến tạo đã lan toả đến các đơn vị, tạo ra động lực rất lớn cho
nền kinh tế tăng trưởng từ mức thấp nửa đầu năm. Cỗ máy kinh tế đang tăng tốc để hoàn thành
kế hoạch tăng trưởng 6,7% Quốc hội đề ra.

49,9
49,4
48,6

Việt Nam

Philippines

Indonesia

Thái Lan

Malaysia

Myanmar

Nikkei cho biết nhu cầu của khách hàng đã tăng lên
kéo theo lượng đơn đặt hàng mới tăng. Đây là mức
tăng đáng kể nhất trong 5 tháng. Tốc độ tăng đơn đặt
hàng cũng được cải thiện mạnh trong tháng 9. Nhờ
vậy, lượng hàng tồn kho cũng đã giảm tháng thứ 3 liên
tiếp, đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2016.
Sản lượng ngành sản xuất của Việt Nam cũng đã tăng
liên tiếp 11 tháng. Cả 3 lĩnh vực thị trường đều có sản
lượng tăng, đứng đầu là các công ty sản xuất hàng hóa
tiêu dùng.

Singapore

Nguồn: IHS Markit, Nikkei
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GDP 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với
cùng kỳ năm 2016. Trong đó, quý I tăng 5,15%; quý II

NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Kinh tế tăng trưởng tích cực trong quý III, áp lực lên chính sách
tiền tệ đã phần nào giảm bớt. Mục tiêu tăng trưởng cho quý IV
không quá cao, do đó chính sách tiền tệ không nhất thiết phải
tăng trưởng quá mạnh để đạt mục tiêu. Điểm sáng là huy động
đang dần bắt kịp nhịp tăng của tín dụng, đảm bảo thanh khoản
hệ thống ổn định. Tỷ giá đi ngang đã góp phần đảm bảo nền tảng
vĩ mô cho nền kinh tế trước các biến động lớn của thế giới.

tăng 6,28%; quý III tăng 7,46%. Mức tăng của quý III nằm
trong nhóm tăng cao nhất từ trước đến nay, tạo ra động lực
phấn đấu rất lớn để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng 6,7%.

Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2017
8

Đến ngày 20/9, tín dụng tăng 11,02%, cho thấy sự giảm tốc
trong tăng trưởng. Sau giai đoạn phát triển mạnh mẽ những tháng
đầu năm, cho vay nền kinh tế đã chậm lại khi NHNN tiến hành
các chủ trương siết chặt dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực không
ưu tiên.
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Xuất khẩu lạc quan trở thành mũi nhọn tăng trưởng. Tính
chung 9 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 154 tỷ
USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ 2016, trong đó khu vực kinh
tế trong nước đạt 43,2 tỷ USD, tăng 16,8%; khu vực FDI (kể cả
dầu thô) đạt 110,8 tỷ USD, tăng 21%. Kim ngạch hàng hóa nhập
khẩu 9 tháng đạt 154,5 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm
trước, trong đó: khu vực kinh tế trong nước đạt 61,3 tỷ USD, tăng
18,7%; khu vực FDI đạt 93,2 tỷ USD, tăng 26,1%. Điểm tích
cực là Hàn Quốc đã  thay thế Trung Quốc trở thành nước nhập
siêu lớn nhất vào Việt Nam, với 23,3 tỷ USD, tăng 57,7% so với
cùng kỳ 2016.

2
1
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Nguồn: TCTK, Sacombank

Trong mức tăng 6,41% của nền kinh tế 9 tháng, khu vực
nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, đóng góp 0,43%
vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng
7,17%, đóng góp 2,45%; khu vực dịch vụ tăng 7,25%,
đóng góp 2,80%.
Tăng trưởng quý III là nhờ sự gia tăng toàn ngành công
nghiệp (tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó
đóng góp mạnh mẽ từ công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng
12,8%) và tăng trưởng của xuất khẩu (tăng 19,5% so với
cùng kỳ).

CPI tháng 9 tăng 0,59% so với tháng 8, tăng 1,83%

so với tháng 12/2016 và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm
trước. Lạm phát cơ bản tháng 9 tăng 0,08% so với tháng
trước và tăng 1,32% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình
quân 9 tháng đầu năm nay tăng 3,79% so với bình quân
cùng kỳ năm 2016. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng
đầu năm 2017 tăng 1,45% so với bình quân cùng kỳ năm
2016.

Chính phủ nhận định lạm phát tháng 9 tăng chủ yếu là do
điều chỉnh liên tiếp giá xăng dầu, nhưng mặt bằng giá đang
thể hiện xu hướng giảm vào những tháng cuối năm. Lạm
phát cơ bản bình quân dự báo trong năm nay sẽ ở khoảng
1,5-1,8%, dưới mức chỉ tiêu Quốc hội giao.    
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Điểm tích cực là huy động vốn đã tốt hơn trong các tháng gần đây,
tăng 10,08% trong 9 tháng đầu năm. Chênh lệch tăng trưởng cho
vay và huy động đã thu hẹp đáng kể so với các tháng đầu năm,
qua đó đảm bảo thanh khoản của hệ thống.
Nguồn vốn duy trì tốt, lãi suất LNH duy trì ở mức thấp trong
quý III cũng như 9 tháng đầu năm. Tính đến cuối tháng 9, lãi
suất LNH kỳ hạn qua đêm duy trì dưới mức 1%, cho thấy thanh
khoản khá dồi dào.

Tăng trưởng Cho vay, Huy động 9 tháng năm 2017

FDI tiếp tục là nét chấm phá trong bức tranh của nền
kinh tế.

9 tháng, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ
phần của nhà đầu tư nước ngoài là 25,48 tỷ USD, tăng 34,3%
so với cùng kỳ năm 2016. Đây là mức đăng ký cao kỷ lục chỉ sau
năm 2008 khi nền kinh tế vừa gia nhập WTO. Tuy vậy, vốn đăng
ký hiện nay có sự thay đổi rõ rệt về chất, khác với năm 2008
tập trung chủ yếu là bất động sản. Dòng vốn FDI tập trung mạnh
nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn là
12,64 tỷ USD, chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực sản xuất,
phân phối điện đứng thứ hai với 5,37 tỷ USD, chiếm 21%; đứng
thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với 1,58 tỷ USD, chiếm 6,2%.
Quan trọng nhất, vốn giải ngân đã tăng trưởng mạnh mẽ thể hiện
cam kết đầu tư của khối FDI vào nền kinh tế năng động như Việt
Nam. Trong 9 tháng, dòng vốn FDI thực hiện 12,5 tỷ USD, tăng
13,4% so với cùng kỳ, là một trong những năm giải ngân mạnh
mẽ nhất của khối FDI.

Với những kết quả đạt được, có thể kỳ vọng một sự tăng tốc nữa
vào quý IV để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 6,7%. Quan
trọng nhất, các điều kiện vĩ mô vẫn ổn định để đảm bảo cho
sự tăng tốc này. Dư địa cho tăng trưởng chính là cải cách thủ
tục hành chính, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất nhập khẩu,
sản xuất kinh doanh. Các động lực tăng trưởng chính là tăng
trưởng tín dụng, đẩy nhanh cổ phần hoá, đồng thời tạo ra môi
trường vĩ mô thông thoáng để các thành phần kinh tế trong và
ngoài nước yên tâm đầu tư.

Nguồn: TCTK, NHNN, Sacombank

Tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 9 là 2,9%, tăng mạnh so với mức
2,46% cuối năm 2016. Điều này đã được dự đoán trước khi nghị
quyết 42 của Quốc hội chính chức thông qua. Các ngân hàng sẽ
phải minh bạch nợ xấu nếu muốn được hưởng các chính sách
hỗ trợ.

Đi cùng với chính sách tiền tệ chặt chẽ, NHNN cũng quan
tâm đến chất lượng tín dụng của hệ thống theo hướng bền
vững hơn. Dự thảo sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN đã
nới lỏng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn,
giúp hệ thống có đủ thời gian để thích nghi. Các nội dung
khác đều theo hướng thắt chặt các quy định để chống sở
hữu chéo và lũng đoạn ngân hàng.

Một số dự báo:
• Đà hồi phục của kinh tế toàn cầu được dự
báo kéo dài sang cả năm 2018, với mức
tăng trưởng 3,6%, cao hơn mức 3,5% của
năm nay. Chính sách tài khoá của Tổng
thống Trump đang được thảo luận sẽ tạo
ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh
tế Mỹ, lan rộng ra các khu vực. Mối lo ngại
hiện nay về lạm phát được kỳ vọng sẽ khắc
phục bằng gói nới lỏng tài khóa 1.000 tỷ
USD của Chính phủ Mỹ.
• Kinh tế Việt Nam được đánh giá là đang
đi đúng hướng để khơi thông nội lực của
nền kinh tế thông qua cải cách thủ tục
hành chính, tạo ra môi trường đầu tư hấp
dẫn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Việc đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% không
còn quá quan trọng khi nền tảng vĩ mô
đang khá tốt, ủng hộ cho xu hướng tăng
trưởng. Đã có những nhận định lạc quan về
mức tăng trưởng 7% cho năm 2018.
• Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tái
cơ cấu giai đoạn 2 hướng đến mục tiêu xử
lý nợ xấu, tạo hành lang pháp lý cho tăng
trưởng bền vững, phấn đấu đạt được 1-2
ngân hàng mang tầm Khu vực. NHNN đang
từng bước ban hành các chính sách theo
hướng kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm
bảo sự phát triển bền vững cho hệ thống,
tránh các nguy cơ đỗ vỡ như trong quá khứ.
Chính sách tiền tệ và tỷ giá thành công đã
góp phần không nhỏ cho mức tăng trưởng
tích cực của nền kinh tế.

Hào khí Sacombank
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Sản phẩm
dịch vụ
Mua hàng trả góp 0% bằng SMS

Sacombank đã áp dụng tính năng gửi tin nhắn
điện thoại di động (SMS) để đăng ký trả góp
cho chương trình “Trả góp lãi suất 0% mọi
lúc mọi nơi”. Đây là chương trình ưu đãi được
Sacombank triển khai từ đầu năm 2017 dành
cho chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank khi
mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 6 triệu
đồng trở lên tại điểm chấp nhận thẻ không liên
kết với Sacombank.

Thanh toán bằng smartphone với
Samsung Pay

Sacombank hợp tác với Công ty TNHH Điện
tử Samsung Vina (SAVINA) triển khai phương
thức thanh toán mới với thẻ Sacombank thông
qua Samsung Pay. Đây là ứng dụng dành riêng
cho điện thoại thông minh có thương hiệu
Samsung, giúp khách hàng tích hợp thông
tin thẻ của mình vào smartphone và thanh
toán nhanh chóng, an toàn tại bất kỳ điểm
bán hàng nào bằng cách chạm smartphone
lên máy POS thay vì sử dụng thẻ. Từ nay đến
31/12/2017, với mỗi giao dịch chi tiêu mua
sắm từ 100.000 đồng qua ứng dụng di động
Samsung Pay, chủ thẻ thanh toán Sacombank
Plus nhận được một mã dự thưởng chương
trình quay số may mắn để có cơ hội trúng điện
thoại Samsung Galaxy Note 8 hoặc phiếu quà
tặng Esteem Gift trị giá 200.000 đồng.

Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank
Visa Platinum Cashback

Là loại thẻ hoàn tiền không giới hạn cho tất cả
các giao dịch chi tiêu dành cho khách hàng
cá nhân có thu nhập bình quân tháng từ 20
triệu đồng trở lên. Chủ thẻ sẽ luôn được hưởng
các đặc quyền: Hoàn tiền 5% đối với chi tiêu
online, 3% chi tiêu tại nước ngoài và 0,5%
cho các khoản chi tiêu còn lại; Gói bảo hiểm
tai nạn du lịch toàn cầu trị giá đến 10,5 tỷ
đồng; Hỗ trợ miễn phí 24/7 trên toàn cầu...
Từ nay đến 31/12/2017, khách hàng mở thẻ
sẽ được thêm ưu đãi hoàn tiền 100% cho giao
dịch chi tiêu đầu tiên từ 500.000 đồng trở lên.
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MỚI

Thanh toán nhanh bằng Sacombank QR Pay

Chủ thẻ Sacombank (trừ thẻ Doanh nghiệp) dùng thiết bị di động (điện thoại/
máy tính bảng) tải ứng dụng mCard từ kho ứng dụng và cài đặt để tích hợp thông
tin thẻ. Để thanh toán, khách hàng sử dụng thiết bị di động quét mã QR tại các
đơn vị chấp nhận thẻ liên kết với Sacombank thay vì sử dụng thẻ để thanh toán
qua máy POS. Thời gian đầu, phương thức thanh toán này được triển khai trước
cho các thẻ Visa và Sacombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai
thanh toán bằng mã QR đối với các thẻ mang thương hiệu Visa (gọi là mVisa).
Sacombank QR Pay cũng giúp các đơn vị chấp nhận thẻ mở rộng kênh thanh
toán, gia tăng doanh số và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng thông qua
ứng dụng mMerchant – chấp nhận thanh toán bằng QR với thẻ Sacombank và
các ngân hàng khác.

Sacombank eBanking thêm nhiều tính năng mới

- Ứng dụng Sacombank mSign cung cấp mã xác thực giao dịch OTP (mCode)
hoặc cho phép khách hàng duyệt giao dịch trực tiếp trên ứng dụng (mConnected)
nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn vì khách hàng không cần phải mang
theo thiết bị token hoặc phải chuyển vùng quốc tế điện thoại (roaming) khi đi
nước ngoài, không lo nhầm lẫn OTP giả mạo.
- Tính năng Duyệt giao dịch qua ngày giúp khách hàng doanh nghiệp (người
duyệt lệnh) chủ động, linh hoạt duyệt các giao dịch chi lương, thanh toán,
chuyển khoản… trong vòng 15 ngày kể từ ngày tạo thay vì có hiệu lực trong
ngày như hiện tại.
- Tính năng Tiền gửi tích tài trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết
kiệm qua Internet Banking (www.isacombank.com.vn) với lãi suất hấp dẫn, linh
hoạt kỳ hạn gửi và không giới hạn số lần nộp tiền vào tài khoản qua Internet
Banking, Mobile Banking, ATM, các điểm giao dịch Sacombank.
- Tính năng Nộp tiền tài khoản có kỳ hạn giúp khách hàng chủ động nộp tiền vào
tài khoản có kỳ hạn tại Sacombank như tiết kiệm tích tài mở tại quầy, tài khoản
tài chính linh hoạt, tài khoản tài chính toàn diện và các tài khoản có kỳ hạn khác
thông qua Internet Banking.
- Chủ thẻ tín dụng, thẻ thanh toán và thẻ trả trước định danh Sacombank có thể
kích hoạt/khóa/mở khóa thẻ trong các trường hợp khẩn cấp thông qua Internet
Banking. Riêng đối với thẻ tín dụng, các yêu cầu này còn được thực hiện qua
Mobile Banking hoặc nhắn tin đến số 8149.

Hào khí Sacombank

19

TÂM ĐIỂM

THÔNG TIN NỔI BẬT QUÝ III/2017
HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI TỔNG CÔNG TY BƯU
ĐIỆN VN
Ngày 28/7, Sacombank và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
(VN Post) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong việc sử
dụng sản phẩm dịch vụ, tăng cường giới thiệu phát triển
khách hàng dựa trên thế mạnh về năng lực bán lẻ và hệ
thống mạng lưới rộng khắp của hai bên, từ đó đáp ứng tốt
hơn nhu cầu của khách hàng và mang lại hiệu quả cho cả
hai doanh nghiệp. Sacombank sẽ cung cấp các dịch vụ tài
chính hiện đại cho VN Post. Đồng thời, VN Post sẽ cung cấp
cho Sacombank các dịch vụ như: thu hộ, chi hộ cho khách
hàng của Sacombank; dịch vụ bưu chính, viễn thông… và
nhiều dịch vụ khác.

Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank và ông Đỗ
Ngọc Bình - Chủ tịch HĐTV Vietnam Post ký kết hợp đồng hợp tác
toàn diện dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai Đơn vị.

TỔ CHỨC THẺ VISA THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
SACOMBANK

DẪN ĐẦU DOANH SỐ THANH TOÁN THẺ JCB
NĂM 2017

Ngày 26/7, Tổ chức thẻ Visa đã đến thăm và có buổi
làm việc với Sacombank về mối quan hệ hợp tác giữa
hai bên. Ông Chris Clark - Chủ tịch Visa khu vực Châu Á
Thái Bình Dương và bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng
giám đốc Sacombank đã trao đổi về hiệu quả hợp tác
giữa hai bên trong thời gian qua, cũng như thảo luận về
định hướng phát triển các sản phẩm dịch vụ, tính năng
thẻ, nhằm gia tăng tiện ích thẻ và công nghệ thanh toán
tiên tiến cho người dân Việt Nam thời gian tới.

Sacombank vinh dự nhận 2 giải thưởng từ Tổ chức thẻ
quốc tế JCB trao tặng: Ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh
số giao dịch thanh toán qua thẻ; Ngân hàng dẫn đầu về
doanh số giao dịch thanh toán bình quân trong khuôn
khổ sự kiện “JCB Vietnam Review 2017” tại Đà Nẵng.
Hiện Sacombank đang phát hành ra thị trường 2 loại thẻ
tín dụng quốc tế mang thương hiệu JCB với tiện ích nổi
bật là miễn phí rút tiền mặt tại tất cả ATM Sacombank.

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM ĐỘC
QUYỀN VỚI DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

THUỘC TOP 40 THƯƠNG HIỆU GIÁ TRỊ NHẤT
VIỆT NAM 2017

Ngày 06/9, Sacombank và Dai–ichi Life Việt Nam đã ký
kết hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền với thời hạn 20
năm - được xem là dài nhất thị truờng bảo hiểm Việt Nam
hiện nay trong lĩnh vực liên kết kinh doanh bảo hiểm qua
ngân hàng. Theo đó, thông qua mạng lưới 552 điểm giao
dịch trên toàn quốc cùng với các kênh tư vấn, bán hàng
đa dạng của Sacombank, khách hàng sẽ được giới thiệu
về các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và các quyền lợi bổ
trợ ưu việt nhất được Dai-ichi Life Việt Nam phân phối
độc quyền cho Sacombank.

Với định giá thương hiệu 27,9 triệu USD, Sacombank vinh
dự nằm trong Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam
do Tạp chí Forbes Việt Nam thực hiện. Đây là năm thứ 2
Forbes Việt Nam triển khai chương trình đánh giá này theo
phương pháp tính toán vai trò đóng góp của thương hiệu
vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; và cũng là
năm thứ 2 Sacombank có mặt trong danh sách công bố.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng giám đốc Sacombank và
Ông Trần Đình Quân - Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam
tại lễ ký kết hợp đồng hợp tác.

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU
THEO NGHỊ QUYẾT 42 VỚI VAMC
Ngày 28/9, Sacombank và VAMC đã ký kết thỏa thuận hợp
tác về việc xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng của Sacombank
đã bán cho VAMC trên cơ sở các quy định tại Nghị Quyết
42/2017/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ, Chỉ thị 06/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà
nước và Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập của Sacombank. Hai
bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng lộ trình và triển
khai xử lý nợ cho từng năm, đẩy nhanh công tác xử lý nợ xấu
để thu hồi nợ, mục tiêu trước mắt là trong năm 2017 sẽ xử
lý và thu hồi nợ từ 15.000 - 20.000 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng giám đốc Sacombank tiếp đón
ông Chris Clark - Chủ tịch Visa khu vực châu Á Thái Bình Dương
đến thăm và làm việc.

NGÂN HÀNG CON TẠI CAMPUCHIA VÀ LÀO
KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH
Ngày 28/9, Sacombank Cambodia khai trương hoạt động
Chi nhánh Siêm Riệp tại địa chỉ số 06, làng Banteay
Chas, phường Sla Kram, thành phố Siem Reap, tỉnh Siem
Reap, nâng số lượng điểm giao dịch của Sacombank tại
Campuchia gồm 1 Ngân hàng con và 8 Chi nhánh.
Ngày 29/9, Sacombank Lào khai trương hoạt động Chi
nhánh Savannakhet tại địa chỉ số 203, đường Sisavangvong,
bản Na Lao, huyện Kaisone, tỉnh Savannakhet, nâng số
lượng điểm giao dịch của Sacombank tại Lào gồm 1 Ngân
hàng con và 4 Chi nhánh.
Các Chi nhánh này thực hiện tất cả các dịch vụ và tiện
ích ngân hàng như huy động vốn, cho vay, chuyển tiền
nhanh “Campuchia - Việt Nam - Lào”, thanh toán quốc
tế, bảo lãnh, thu chi trả lương hộ, thẻ ATM, kinh doanh
và thu đổi ngoại tệ, chi trả kiều hối…

TRAO SỔ TIẾT KIỆM 1 TỶ ĐỒNG CHO KHÁCH HÀNG
TRÚNG THƯỞNG
Ngày 07/8, Sacombank trao giải Đặc biệt của chương trình
khuyến mãi “Hè rộn ràng - Ngàn niềm vui” là sổ tiết kiệm trị giá
1 tỷ đồng cho khách hàng Đỗ Quốc Quỳnh Như và 12 khách
hàng khác trúng các giải thưởng giá trị của chương trình. Đây là
các khách hàng giao dịch tại CN Thủ Đức (TP.HCM). Các khách
hàng trúng thưởng còn lại trên cả nước nhận giải tại địa điểm
mà khách hàng đã giao dịch. Trước đó, Sacombank đã tìm ra
6.144 khách hàng trúng thưởng giá trị của chương trình sau 6
đợt quay số.
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Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Tổng Giám đốc - trao giải Đặc biệt là
sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng cho khách hàng Đỗ Quốc Quỳnh Như.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng giám đốc Sacombank và ông
Đoàn Văn Thắng - Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc VAMC
ký kết thỏa thuận hợp tác với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao
NHNN Chi nhánh TP.HCM, VAMC và Sacombank

Lễ khai trương Chi nhánh Siêm Riệp của Sacombank Cambodia
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Sự sôi động của thị trường TPCP có sự tham gia tích cực của nhà đầu tư nước
ngoài, trong quý III khối ngoại đã mua ròng hơn 2.000 tỷ đồng, lũy kế từ đầu
năm mua ròng hơn 17.000 tỷ, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước (22.000
tỷ đồng).
Nhìn chung xu hướng bán chốt lời của khối này trong Quý III đã rõ hơn so với
cuối quý II. Tuy nhiên với thị phần nắm giữ TPCP chỉ chiếm ước hơn 5% toàn
thị trường nên khả năng lãi suất TPCP biến động mạnh khó có thể xảy ra.

Thanh khoản thị trường VND Liên ngân hàng (LNH)
quý III nhìn chung vẫn khá dồi dào mặc dù NHNN
đã liên tục phát hành tín phiếu để giảm bớt lượng
tiền dư thừa trong hệ thống. Trong quý III, NHNN đã
hút ròng 21.000 tỷ đồng chủ yếu thông qua kênh tín
phiếu (kênh OMO hầu như không phát sinh chỉ phát
hành thành công 527 tỷ đồng). Trong quý, thị trường
giao dịch cũng khá sôi động với doanh số bình quân/
phiên khoảng 30.000 tỷ đồng, chủ yếu tập trung
giao dịch ở kỳ hạn qua đêm đến 1 tuần chiếm 77%
tổng giá trị giao dịch của quý.

Đánh giá các yếu tố tác động đến thanh khoản và
dự báo xu hướng lãi suất TPCP cuối năm
Lãi suất TPCP chịu tác động bởi những yếu tố tăng/giảm đan xen nhau.
Các yếu tố hỗ trợ xu hướng giảm lãi suất TPCP vẫn còn chiếm ưu thế.

Phòng kinh doanh vốn

T

hị trường sơ cấp trái phiếu chính phủ (TPCP) Quý III khá trầm lắng do mức lãi suất trái phiếu giảm sâu. Khối lượng TPCP phát
hành thành công chỉ đạt 50% kế hoạch đặt ra. Khối lượng phát hành sụt giảm nhanh, chỉ đạt hơn 22.000 tỷ đồng, thấp hơn
nhiều so với quý II là 69.000 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành 148.000 tỷ
đồng, đạt 81% kế hoạch phát hành cả năm 2017. Trong đó, kỳ hạn 7 năm đã vượt kế hoạch đề ra, các kỳ hạn khác đạt trung bình
trên 70% kế hoạch năm. Xét về cơ cấu kỳ hạn, kỳ hạn ngắn được nhà đầu tư ngày càng quan tâm, giá trị đăng ký dự thầu của kỳ
hạn 5-7 năm chiếm 59% tổng giá trị đặt thầu của cả quý.
Trái với diễn biến trầm lắng trên thị trường sơ cấp, giao dịch trên thị trường thứ cấp quý III có những dấu hiệu sôi động hơn. Tổng
giá trị giao dịch đạt hơn 331.000 tỷ đồng, tăng 27% so với quý II. Xu hướng chủ đạo của lãi suất TPCP trong quý III là giảm. Lãi
suất giao dịch cuối quý quanh mức 4,65-4,7% kỳ hạn 5 năm và 4,85-4,90% kỳ hạn 7 năm.
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Tính đến hết quý III, KBNN đã hoàn thành được 81% kế hoạch phát
hành TPCP năm 2017, như vậy áp lực phát hành của KBNN không còn
nhiều, khả năng KBNN đẩy lãi suất lên cao để hoàn thành kế hoạch
năm là rất khó xảy ra. Hơn nữa, thâm hụt ngân sách Nhà nước lũy kế
9 tháng đầu năm tiếp tục ở mức thấp (Theo Tổng cục thống kê ước chỉ
36% dự toán năm) nên áp lực phát hành sơ cấp cũng giảm trong các
tháng còn lại. Lực cầu đầu tư được hỗ trợ nhờ thanh khoản hệ thống vẫn
duy trì ổn định khi mà số dư tiền gửi của KBNN tại hệ thống NHTM còn
rất lớn (theo báo cáo Ủy ban giao dịch tài chính quốc gia tính đến cuối
tháng 8/2017 số dư lên tới 160.000 tỷ đồng, tăng so với đầu năm hơn
68%) và thực trạng giải ngân đầu tư công vẫn còn chậm (mới đạt hơn
38% kế hoạch cả năm). Tỷ giá USD/VND duy trì xu hướng ổn định và
mặt bằng lãi suất LNH ở mức thấp góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư và
sự ổn định thanh khoản thị trường. Ngoài ra, NHNN duy trì điều hành
chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng và lạm phát được kiểm soát tốt
hỗ trợ cho việc giảm lãi suất trong những tháng cuối năm.
Bên cạnh đó, áp lực tăng lãi suất TPCP đến từ một số yếu tố. Sức ép
từ việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng lên 21-22% của Chính Phủ trong
thời điểm cuối năm (hiện tại mới chỉ đạt được 11%) gây ra áp lực lớn
lên thanh khoản thị trường và làm sụt giảm cầu đầu tư từ các NHTM vì
Ngân hàng có xu hướng giữ lại nguồn cho vay thay vì đầu tư trái phiếu.
Nguồn cung thứ cấp sẽ dồi dào hơn trong những tháng cuối năm khi mà
các NHTM đã tận dụng sóng giảm sâu trong Quý III để bán ra chốt lời
tạo áp lực lên lãi suất TPCP. Ngoài ra, áp lực tăng lãi suất TPCP trong
giai đoạn cuối năm còn đến từ yếu tố chu kỳ tín dụng tăng trưởng nhanh.
Cuối năm, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp gia tăng, thanh khoản hệ
thống LNH bớt dồi dào hơn, sẽ làm sụt giảm cầu đầu tư. Thêm vào đó,
dòng tiền đáo hạn TPCP toàn thị trường trong 3 tháng cuối năm không
còn nhiều (khoảng 1.280 tỷ đồng), do đó nhu cầu tái đầu tư danh mục
của các ngân hàng trong thời gian tới sẽ thận trọng hơn.
Nhìn chung, các yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng/giảm lãi suất TPCP trong
thời gian tới vẫn khá cân bằng và tâm lý thị trường đang ở trạng thái
thận trọng, đặc biệt là diễn biến của tăng trưởng tín dụng và thanh
khoản của hệ thống ngân hàng. Với diễn biến thị trường như hiện nay,
thì dự báo thanh khoản thị trường TPCP cuối năm sẽ tập trung phần
lớn các kỳ hạn ngắn an toàn, xu hướng lãi suất TPCP cũng sẽ biến động
trong biên độ hẹp, đi ngang ổn định và tăng nhẹ dần vào tháng cuối
năm. Dự kiến kỳ hạn 5 năm sẽ chạm ngưỡng 4,8-4,9%.
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Thị trường tài chính toàn cầu diễn biến
phức tạp với các căng thẳng chính trị
liên quan đến Hoa Kỳ và Triều Tiên. Các
tài sản an toàn như Yên Nhật, vàng tăng
giá trong khi đồng USD suy yếu. Chỉ số
US dollar index giảm 2,22% trong quý
III. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là đà
giảm của đồng USD đã chững lại và
phục hồi nhanh trước kế hoạch giảm
thuế của Tổng thống Trump cùng các
động thái mới nhất của FED. FED đã
tuyên bố thông qua kế hoạch cắt giảm
số dư trên bảng cân đối kế toán bắt
đầu từ tháng 10/2017, qua đó đánh
dấu bước đi đầu tiên để tháo gỡ các
gói kích thích đã bơm vào nền kinh tế
trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính
năm 2008-2009. Đây là lần đầu tiên
FED cung cấp lộ trình chính thức cho
chương trình bình thường hóa bảng cân
đối kế toán với số dư 4.500 tỷ USD.
Thay vì tái đầu tư toàn bộ số tiền từ
danh mục trái phiếu khổng lồ, FED sẽ
cho phép thoái vốn một lượng giới hạn
mỗi tháng. Chương trình sẽ bắt đầu ở
mức thoái vốn là 10 tỷ USD/tháng và
sau mỗi 3 tháng, sẽ tăng thêm 10 tỷ
USD cho đến khi đạt mức 50 tỷ USD.

TT. Kinh doanh Tiền tệ

Bức tranh thị trường
ngoại hối quý III
Tỷ giá USD/VND trên thị trường
LNH tiếp tục duy trì xu hướng
ổn định trong quý III, giao dịch
quanh mức 22.725 VN đồng trên
mỗi USD. Tỷ giá trung tâm và tỷ
giá trên thị trường phi chính thức
cũng không nhiều biến động dù thị
trường tài chính thế giới diễn biến
khá phức tạp trước những căng
thẳng chính trị.
Chênh lệch lãi suất USD, VND trên
thị trường LNH âm là nhân tố có
thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ USD
của các ngân hàng tăng nhưng tỷ
giá vẫn ổn định chủ yếu do nguồn
cung USD trên thị trường rất dồi
dào. Số liệu từ Cục Đầu tư nước
ngoài cho thấy, từ đầu năm đến hết
20/9, vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
vào Việt Nam đã đạt mức kỷ lục,
lên 25,48 tỷ USD, tăng đến 34,3%
so với cùng kỳ năm 2016. Các dự
án FDI đã giải ngân được 12,5 tỷ
USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ
năm trước. Bên cạnh đó dòng vốn
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gián tiếp cũng tích cực đến từ mua
bán sáp nhập của các công ty nước
ngoài với các doanh nghiệp nổi bật
trong nước, hoạt động mua ròng kỉ
lục trên thị trường cổ phiếu và trái
phiếu. Ước tính, dòng vốn gián tiếp
ròng đầu tư nước ngoài từ đầu năm
đạt hơn 1,2 tỷ USD. Tổng giá trị thị
trường danh mục nắm giữ của nhà
đầu tư nước ngoài trên thị trường
vốn đạt 25,4 tỷ USD, tăng 25% so
với cuối năm 2016.
Cán cân thương mại bất ngờ thặng
dư trong quý III với mức xuất siêu
đạt hơn 1 tỷ USD cũng là một
trong những nguyên nhân chính
hỗ trợ tỷ giá. Thặng dư thương
mại chủ yếu đến từ hoạt động tích
cực của các doanh nghiệp đầu tư
nước ngoài. Theo đó, lũy kế trong
quý, các doanh nghiệp đầu tư
nước ngoài ước tính xuất siêu
6,59 tỷ USD trong khi các
doanh nghiệp trong nước nhập
siêu 4,46 tỷ USD. Các mặt hàng
xuất khẩu chủ đạo tiếp tục là các
mặt hàng điện thoại, máy tính,
sản phẩm điện tử và linh kiện.

Về giá trị của VND, dưới biến động tăng
so với USD của các ngoại tệ trong giỏ
xác định tỷ giá trung tâm của NHNN
trong khi tỷ giá USD/VND đi ngang,
chúng tôi ước tính giá trị của VND đã
giảm 5,0% so với giỏ các đồng tiền này.

Bình luận thị trường và
dự báo quý IV
Mặc dù tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ
chưa thực sự thuyết phục và hạ triển
vọng lạm phát, FED vẫn quyết định thu
hẹp bảng cân đối kế toán và thực hiện
giảm cung tiền ra nền kinh tế. Điều này
cho thấy FED rất quyết tâm theo đuổi
chính sách tiền tệ thắt chặt mà họ thực
hiện kể từ cuối năm 2015. Chúng tôi
đánh giá xác suất tăng lãi suất của FED
thời điểm tháng 12 là rất cao và khả
năng đồng USD sẽ thiên về xu hướng
hồi phục từ đây đến cuối năm. Các cặp
tỷ giá USD/JPY và USD/CNY đang tăng
trở lại lần lượt là 3,0% và 1,0% kể từ đầu
tháng 9 sau thời gian giảm kéo dài.

Về tỷ giá USD/VND, nguồn cung USD
dồi dào từ FDI vẫn sẽ là yếu tố hỗ trợ
tỷ giá. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá
vùng giá giao dịch hiện tại (22.725,
mức giá NHNN mua vào trên thị
trường LNH) đang là vùng giá đáy của
năm 2017. Chúng tôi dự báo tỷ giá
sẽ tăng với mục tiêu có thể đạt mốc
22.950 – 23.000 vào cuối năm với
các lý do sau:
(i) Thị trường sẽ bước vào mùa cao
điểm chi trả, thanh toán cuối năm,
điều này làm thúc đẩy nhu cầu USD
vào quý IV. Các doanh nghiệp đầu tư
nước ngoài cũng thường chuyển lợi
nhuận về nước vào tháng cuối năm.
(ii) Cán cân thương mại khó có khả
năng duy trì xuất siêu như quý III. Nhu
cầu nhập khẩu thường gia tăng vào
giai đoạn cuối năm phục vụ Tết Âm
lịch năm sau.
(iii) Sức mạnh của đồng USD cải thiện
sau động thái mới nhất của FED và
triển vọng tăng lãi suất đang tăng
cao. Xác suất tăng lãi suất của FED
theo khảo sát của CME Group đã khá
nhanh lên mức 81,4%, cao hơn mức
37% thời điểm đầu tháng 9.
(iv) Khoảng cách giá vàng trong nước
và quốc tế đang nới rộng trở lại sau khi
giá vàng thế giới giảm mạnh gần đây.
(v) Tỷ giá USD/CNY có thể tăng trở lại
trước diễn biến đồng USD tăng và xuất
khẩu của Trung Quốc chưa đạt được
như kỳ vọng.
(vi) Nguồn cung bị tác động do hoạt
động thoái vốn của các quỹ đầu tư và
Việt Nam không còn thuộc diện được
nhận các khoản vay ưu đãi của Ngân
hàng Thế giới.
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Thị trường
chứng khoán
quý III/2017:

Trên HOSE, vốn hóa tại thời điểm 29/9/2017 đạt 2,06 triệu tỷ đồng,
tăng 566.000 tỷ đồng (+38%) so với đầu năm. Vốn hóa thị trường
trên HNX tăng 44.300 tỷ đồng (+29,2%) lên 196.000 tỷ đồng.
Nếu tính cả thị trường Upcom, vốn hóa TTCK có thể đạt xấp xỉ 60%
GDP. Hàng loạt các doanh nghiệp lớn đã thay nhau lên sàn trong
năm 2017 như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX), Tổng công ty
Hàng không Việt Nam (HVN), Ngân hàng Quốc Tế (VIB), Ngân hàng
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tạo ra luồng gió mới về
chất lượng “hàng hoá” trên thị trường, giúp nhà đầu tư có thêm lựa
chọn. Mặt khác, các doanh nghiệp lớn lên sàn cũng giúp nhà đầu tư
nước ngoài có cái nhìn lạc quan về TTCK Việt Nam.  

Liên tiếp
chinh phục

CÁC
ĐỈNH
MỚI
p. kế hoạch

T

ính chung cả sàn HOSE và HNX, 9 tháng đầu năm 2017 khối
ngoại đã mua ròng 57,25 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua
ròng vào khoảng gần 13.512 tỷ đồng (tương đương 600 triệu
USD), một con số rất tích cực so với cùng kỳ các năm trở lại đây.
9 tháng đầu năm duy trì tích cực

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 có sự tăng trưởng
vượt bậc cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index. VN-Index đạt mức 804,42 điểm ngày
29/9, tăng 139,55 điểm (tăng 21%) so với cuối năm 2016. Tương tự, chỉ số HNX-Index
tăng 27,54 điểm (tăng 34,4%) lên 107,66 điểm. VN-Index đã vượt qua mốc 800 điểm
trong tháng 9/2017, vốn được thiết lập từ tháng 02/2008. Có thể thấy TTCK đã phải mất
gần 10 năm để một lần nữa trở lại ngưỡng đặc biệt này. Các chuyên gia cho rằng ngưỡng
800 điểm không chỉ mang ý nghĩa về mặt phân tích mà còn phản ánh niềm tin của nhà
đầu tư trên thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế.

VN Index 9 tháng đầu năm 2017

HNX Index 9 tháng đầu năm 2017

Tính chung cả sàn HOSE và HNX, 9 tháng đầu năm 2017 khối ngoại
đã mua ròng 57,25 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng vào
khoảng gần 13.512 tỷ đồng (tương đương 600 triệu USD), một con
số rất tích cực so với cùng kỳ các năm trở lại đây. Nếu tính toàn nền
kinh tế sẽ có một con số cực kỳ ấn tượng về lượng vốn nhà đầu tư
nước ngoài tham gia vào các doanh nghiệp Việt Nam. Theo số liệu
Tổng cục thống kê, có 4,2 tỷ USD của nhà đầu tư nước ngoài tham
gia góp vốn, mua cổ phần trong 9 tháng đầu năm, tăng 64% so với
cùng kỳ.
Chính phủ đang đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính cùng với
quyết tâm cổ phần hóa để gia tăng hiệu quả của nền kinh tế. Nhà
đầu tư trong và ngoài nước nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng của
nền kinh tế nên mạnh dạn giải ngân tạo nên bức tranh cực kỳ lạc
quan đối với thị trường vốn, là trụ cột quan trọng để huy động vốn
trung dài hạn cho nền kinh tế, vốn trước nay do hệ thống Ngân hàng
“gánh vác”.

STB vững vàng trong gian khó
Trong quý III/2017, cổ phiếu STB giảm 10,4%, đạt 12.500
đồng/CP do các thông tin tiêu cực liên quan các nguyên lãnh
đạo. Tuy vậy, sau khi rơi mạnh về mức 11.500 đồng/CP,
STB cũng đã có sự hồi phục trở lại trong thời điểm cuối quý.
So với đầu năm, cổ phiếu STB vẫn tăng trưởng 32,27%.

Cổ phiếu STB 9 tháng đầu năm 2017

Thanh khoản của cổ phiếu STB đạt trung bình 2,5 triệu
CP/phiên, thấp hơn mức bình quân của 9 tháng là 3,9
triệu CP/phiên. Diễn biến thanh khoản của Ngân hàng khá
tương đồng với chỉ số chung, quý III rơi vào thời điểm thiếu
hụt thông tin, cùng tâm lý tránh giao dịch trong tháng 7 Âm
lịch.

Nguồn: HOSE, HNX, Sacombank
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Các hoạt động của Sacombank vẫn diễn ra bình thường,
không chịu tác động tiêu cực quá lớn từ sự kiện trên. Bên
cạnh đó, Ngân hàng cũng đang tích cực xử lý nợ xấu theo
Đề án đã được phê duyệt. Thị trường vẫn đánh giá lạc
quan với tiến trình xử lý nợ xấu của Ngân hàng. Dù áp lực
khá lớn nhưng Ngân hàng tin tưởng có thể giải quyết được
15.000-20.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2017, tiến
đến xử lý các tồn tại sau sáp nhập trong vòng 3-5 năm.
Điều này tạo ra triển vọng lạc quan đối với hoạt động của
Sacombank, tương tự như các các ngân hàng khác đã
thành công trong tái cơ cấu, tạo ra đột phá về hiệu quả
hoạt động, phản ánh vào giá cổ phiếu với mức tăng trưởng
50-60% trong năm nay.  

Nguồn: HOSE, Sacombank
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ỨNG PHÓ KHỦNG HOẢNG

TRUYỀN THÔNG
Ngô Minh Trí - Cố vấn Truyền thông

Sự bùng nổ của mạng xã hội tạo ra kênh thông tin đa chiều nhưng cũng mang
theo nguy cơ nhiều tin đồn, thông tin sai lệch, bôi nhọ và có thể biến thành
một cuộc khủng hoảng truyền thông tại doanh nghiệp.

Trên đây chỉ là một số vụ nổi bật có ảnh
hưởng diện rộng, chứ chưa kể đến hàng loạt
vụ tương tự khiến nhiều doanh nghiệp khốn
đốn. Mà thực tế thì nhiều tin đồn đôi khi chỉ
xuất phát từ một dòng status trên một tài
khoản Facebook nào đó chưa được kiểm
chứng. Chỉ cần dòng status đó trùng hợp
với điều mà người xem từng “cảm giác” là
có như “công ty A bán hàng giả…”, “công
ty B sắp vỡ nợ…” thì người tiếp nhận cũng
có thể dễ dàng tin là thật và chia sẻ. “Cảm
giác” được đề cập ở đây chính là những

thông tin có thể đúng nhưng chưa đủ. Ví
dụ, một người từng nghe công ty B chậm
thanh toán thuế hay chậm trả tiền cho đối
tác, nên dù chưa biết mức độ thế nào thì
vẫn có thể tin rằng tin đồn “công ty B vỡ
nợ” là đúng. Hậu quả là nhiều người tiếp
nhận tin thất thiệt còn chia sẻ rộng rãi trên
mạng xã hội khiến tin đồn càng lan rộng.
Ngoài tin đồn, khủng hoảng truyền thông
còn đến từ muôn hình vạn trạng lý do. Điển
hình như một khách hàng là người có ảnh

hưởng trên cộng đồng mạng xã hội cũng
có thể “bôi nhọ” một doanh nghiệp chỉ
vì bức xúc nhỏ. Cứ thế, chuyện ban đầu
tưởng chừng nhỏ nhưng như đã nói, tin
đồn nào cũng có thể biến thành một cuộc
khủng hoảng thực sự cho doanh nghiệp.
Doanh nghiệp nào cũng có thể trở thành
mục tiêu, nhất là những lĩnh vực nhạy
cảm như ngành tài chính.

Sẵn sàng xử lý

Từ chuyện bắt cóc đến đỏ sàn chứng khoán
Gần đây, nhiều người nói rằng nếu ghét
ai thì chỉ cần giữa đám đông, hô hoán kẻ 
mình ghét là “bắt cóc trẻ em” thì người đó 
chắc chắn “no đòn”. Nghe tưởng chừng vô
lý nhưng việc một số người bị hiểu lầm là
bắt cóc trẻ em nên bị hành hung tập thể
là có thật. Tất cả bắt nguồn từ hàng loạt
tin thất thiệt về việc bắt cóc trẻ em xuất
hiện trên mạng xã hội. Cứ thế, người này
đồn người kia rồi lan ra như một loại hình
tội phạm đang bùng nổ dù thực tế chẳng
phải như vậy. Hậu quả, không ít người
bị đánh trọng thương, thậm chí suýt mất
mạng. Người đánh nhầm người thì chắc
chắn cũng bị pháp luật trừng trị. Tiếc rằng,

Muôn kiểu nguy cơ

bất chấp những cảnh báo từ báo chí chính
thống, nhiều người vẫn rơi vào vòng xoáy
tin đồn như thế để rồi thiệt thân.

Nhưng không chỉ ngân hàng này bị thiệt
hại, nhiều khách hàng cũng bị mất đi tiền
lãi chỉ vì nghe tin đồn mà rút tiền trước hạn.

Nếu kiểu tin thất thiệt bắt cóc trẻ em gây
thiệt hại trên quy mô nhỏ thì những tin đồn
liên quan đến kinh tế - tài chính ảnh hưởng
mức độ rộng hơn rất nhiều. Gần 15 năm
trước, vụ tin đồn Tổng giám đốc ngân hàng
A. bỏ trốn đã khiến cho hàng ngàn khách
hàng đổ đến nhà băng này rút tiền. Bất
chấp đại diện Ngân hàng Nhà nước xuất
hiện cùng người bị cho là bỏ trốn, nhiều
khách hàng vẫn khăng khăng rút tiền. Hậu
quả, các phòng giao dịch của Ngân hàng
A. rơi vào cảnh quá tải, thậm chí hỗn loạn.

Rồi mới đây, những thông tin không chính
xác về tình hình của một cựu lãnh đạo
ngân hàng B. đã khiến cho cổ phiếu của
nhà băng này nhanh chóng mất giá. Chẳng
những vậy, không ít nhà đầu tư chấp nhận
bán tháo cổ phiếu ngay thời điểm giá thấp.
Tình hình còn căng thẳng hơn khi nhiều
mã chứng khoán khác cũng bị ảnh hưởng,
dẫn đến tình trạng “đỏ sàn” nên vấn đề
thiệt hại không còn giới hạn ở ngân hàng
B. hay những người sở hữu cổ phiếu nhà
băng này.

Từ thực tế trên, mỗi doanh nghiệp đều cần có biện pháp để sẵn sàng ứng phó với
những khủng hoảng truyền thông có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Chuyên gia Dan
Dunn, Giám đốc phụ trách truyền thông toàn cầu - Công ty tư vấn Flash Global, hồi
đầu tháng 9/2017 đã có bài viết hướng dẫn các doanh nghiệp và các bước ứng phó
khi xảy ra khủng hoảng truyền thông.

Đánh giá tình hình và lên kế
hoạch: Doanh nghiệp cần xác định

chính xác chuyện gì đang xảy ra, vạch
rõ các cáo buộc và chỉ trích đang phải
hứng chịu. Từ đó xác định các nguy cơ
doanh nghiệp, nhân viên và khách hàng
có thể bị ảnh hưởng thế nào. Ước tính
diễn biến thiệt hại theo thời gian.

Sau khi có được nguyên nhân và hậu
quả có thể xảy đến thì cần xây dựng kế
hoạch phản ứng:
- Kế hoạch cần đầy đủ chi tiết là cần
phản ứng qua kênh thông tin nào, đến
những ai để tạo hiệu ứng tương xứng,
phản ứng theo từng giai đoạn như thế
nào trong bao lâu.

- Lựa chọn người phát ngôn phù hợp và
thông tin phải hoàn toàn chính xác, mọi
sự hiểu lầm sẽ càng khiến khủng hoảng
trầm trọng và mất niềm tin ở đối tượng
mục tiêu.
- Cần kèm theo một kế hoạch truyền
thông dự phòng.

Truyền thông nội bộ và bên ngoài:

Trước khi tiến hành bất cứ biện pháp
giao tiếp bên ngoài, doanh nghiệp phải
thực hiện truyền thông nội bộ để đảm
bảo nhân viên hiểu rõ vấn đề, không
đưa các thông tin gây nhiễu cho kế
hoạch chung. Tiến hành truyền thông
ra ngoài theo kế hoạch định ra.

Theo dõi phản ứng sau truyền thông:

Theo dõi sát sao phản ứng từ bên ngoài
sau khi tiến hành kế hoạch xử lý khủng
hoảng. Nếu có bất cứ phản ứng nào
ngoài dự đoán thì phải đánh giá tình hình
và điều chỉnh kế hoạch tương ứng, đồng
thời điều chỉnh cả kế hoạch dự phòng.
Song song đó cần tiếp tục truyền thông
nội bộ để đảm bảo tính thống nhất và
minh bạch toàn doanh nghiệp.

Đánh giá toàn bộ quá trình:

Sau khi kết thúc kế hoạch xử lý khủng
hoảng truyền thông thì cần đánh giá toàn
bộ diễn biến vụ việc. Kết quả đánh giá sẽ
là cơ sở điều chỉnh hoạt động để phòng
ngừa các khủng hoảng tương tự và cũng
cần đánh giá hiệu quả cũng như tốc độ xử
lý khủng hoảng để thay đổi phù hợp.

Cẩn trọng chung
Không riêng gì doanh nghiệp, mọi người dân cũng
cần phòng ngừa để tránh thiệt hại vì tin đồn. Khi
nghe một tin có tính bất ngờ cần cẩn thận kiểm tra
dựa vào nguồn thông tin chính thống là các báo có
uy tín. Song song đó, cần xem rằng nguồn tin loan ra
có được cơ quan chức năng xác nhận hay chưa, và
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đối tượng được nhắc đến đã phản hồi hay chưa. Khi
chưa chắc thì đừng vội tin và cũng đừng vội “share”.
Bản thân nhân viên các công ty đang gặp khủng
hoảng truyền thông cũng cần tỉnh táo, không nên
đưa ra bất cứ thông tin hay nhận định nào dựa trên
cảm tính cho bên ngoài.
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Dương Thanh Thanh

Không chỉ vững nghiệp vụ, giỏi kỹ năng, các thành viên của Đại gia đình Sacombank còn là những vận
động viên tài năng, nhiệt tình với tinh thần tràn đầy năng lượng trong các phong trào thể dục thể thao.
Các tháng vừa qua, toàn bộ 8 khu vực
của sacombank đã lần lượt tổ chức
Hội thao dành cho CBNV tại mỗi khu
vực. Với các môn thi đấu đa dạng,
mang tính đồng đội cao, từ bóng đá,
cầu lông, bóng bàn, tennis đến kéo co,
nhảy bao bố, bóng chuyền hơi, CBNV
không những được nâng cao sức khoẻ
mà còn phát triển kỹ năng làm việc
nhóm, tăng cường gắn kết bền chặt
giữa các thành viên nhờ vào tinh thần
thể thao.

Những buổi khai mạc tràn ngập sắc màu
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Đây là một hình thức lừa đảo khá quen
thuộc gần đây. Các chuyên gia an ninh
mạng khuyên rằng nếu rơi vào trường hợp
này thì liên lạc trực tiếp với người quen ở
nước ngoài để kiểm tra lại. Tuy nhiên, cần
lưu ý rằng, các thông tin về tên đăng nhập,
mật khẩu đăng nhập, OTP… là các thông
tin không được cung cấp cho bất cứ ai, bởi
người gửi tiền cũng không cần phải biết.
Tương tự trường hợp anh M., chị T.N. (Hà Nội)
cũng có một phen “hú vía” khi nhận email
từ một địa chỉ với tên miền giống của
ngân hàng chị đang sử dụng. Email thông
báo chị nhấp vào một đường link để cập
nhật phiên bản mới cho ứng dụng Mobile
Banking. Cũng may, chị đã kiểm tra lại
thông qua một nhân viên ngân hàng nên
kịp thời “thoát bẫy”.

VỚI TỘI PHẠM

Hãy trở thành người dùng thông minh

Mỹ Quyên

Ngày nay, Dịch vụ Ngân hàng điện tử (Internet Banking) trở nên thuận tiện hơn nhờ vào
Internet, đôi khi chỉ bằng một cái click chuột hoặc một cái chạm tay trên chiếc
smartphone. Tuy nhiên, các giao dịch và tài khoản ngân hàng cũng liên quan mật thiết đến
tiền bạc của người dùng nên vấn đề bảo mật của Internet Banking cũng cực kỳ quan trọng.
Muôn trùng cạm bẫy
Anh H.M. (Q.6, TP.HCM) thường
xuyên sử  dụng dịch vụ  Ngân hàng
điện tử, tài khoản thường có số tiền
khá  lớn. Anh nhớ mãi bài học “để
đời” khi một hôm, anh nhận được
tin nhắn qua Facebook từ người bạn
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thân ở nước ngoài báo rằng đang
cần chuyển tiền gấp về cho người
thân. Vì là bạn thân và thường xuyên
liên lạc nên anh không mảy may
nghi ngờ, không gọi điện kiểm tra
mà vẫn làm theo đề nghị cung cấp
các thông tin: tên ngân hàng, số tài

Nhằm giúp người dùng nhận biết trang Internet Banking chính xác,
Sacombank đã bổ sung thêm bước xác thực bằng “Hình ảnh” và “Ghi chú
riêng” trước khi khách hàng sử dụng mật khẩu để đăng nhập vào Internet
Banking (www.isacombank.com.vn). Theo đó, khách hàng sẽ  dùng “Hình
ảnh” và câu “Ghi chú riêng” đã cài đặt ngay lần đăng nhập đầu tiên để hiển
thị cho những lần đăng nhập tiếp theo. Ví dụ: Khách hàng có thể chọn hình
Cô gái chèo thuyền và đăng ký câu ghi chú riêng “Dòng sông tuổi thơ”.

Từ trường hợp này, chuyên gia cũng đã đưa
ra lời cảnh báo, khi nhận được các email
đáng ngờ, tốt nhất khách hàng hãy xóa các
email này. Nếu đã mở email thì không click
vào bất cứ đường link nào hoặc tải về các
file đính kèm. Đặc biệt, không bao giờ trả
lời các email này để cung cấp thông tin cá
nhân như: số điện thoại, số CMND, tên
đăng nhập, mật khẩu Internet Banking…

TỈNH TÁO
CÔNG NGHỆ CAO

Sacombank tiên phong trong công tác bảo vệ khách hàng
trên nền công nghệ mới

khoản, số chứng minh, số điện thoại
di động… Tuy nhiên, qua quá trình
trao đổi, anh đã bắt đầu nhận ra dấu
hiệu đáng ngờ, nên vội vàng gọi điện
cho bạn xác minh thì đúng là mình bị 
lừa. May mắn là anh kịp liên hệ ngân
hàng để tạm khóa tài khoản.

Để an tâm sử dụng Internet Banking, khách
hàng cần lưu ý:
- Luôn truy cập vào website bắt đầu từ                  
          và có biểu tượng ổ khóa màu xanh;
- Luôn kiểm tra dòng địa chỉ để đảm bảo
mình vào đúng trang web, nên gõ trực tiếp
tên miền Internet Banking vào thanh địa
chỉ của trình duyệt thay vì click vào đường
link có sẵn;
- Thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng
nhập;
-   Luôn luôn “đăng xuất” khi rời khỏi máy
hoặc khi sử dụng xong; không mở những
tập tin hoặc bấm vào đường link từ những
email lạ;
- Không cung cấp thông tin cá nhân, tên đăng
nhập, mật khẩu hay OTP cho bất kỳ ai…

Vào những lần đăng nhập tiếp theo, khách hàng thực hiện đăng nhập
theo 3 bước:
Bước 1: Nhập tên đăng nhập và mã xác nhận
Bước 2: Xác nhận bằng Hình ảnh và Ghi chú riêng
Bước 3: Cung cấp mật khẩu đăng nhập
Nếu không thấy hoặc hệ thống hiển thị không giống với “Hình ảnh” và câu
“Ghi chú riêng” đã cài đặt trước đó thì khách hàng dừng ngay các thao
tác tiếp theo và hãy liên hệ ngay với Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900 5555 88 để được hỗ trợ nhanh nhất!
Bên cạnh đó, Internet Banking của Sacombank còn có  CƠ CHẾ  TỰ
ĐỘNG ĐĂNG XUẤT khi khách hàng sử dụng các chức năng Back,
Forward hoặc Refresh trong trình duyệt; để cửa sổ trình duyệt quá 10
phút mà không thao tác; đăng nhập từ một cửa sổ trình duyệt khác; vô
tình click chuột nhiều lần liên tục trên chương trình… giúp khách hàng an
tâm hơn khi thực hiện giao dịch.
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THÊM VỐN

CHO NGƯ DÂN
KHAI THÁC THỦY SẢN XA BỜ
Phước Yên

Trong những năm qua, nghề khai thác thủy sản ngày càng phát triển cả về số lượng lao động và
kỹ thuật, nên năng suất khai thác cũng không ngừng gia tăng. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2017,
GDP của nước ta ước tính tăng hơn 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực nông,
lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,65% và ngành thủy sản được ghi nhận có mức tăng cao nhất. Tổng
sản lượng thủy sản khai thác biển đạt hơn 1,6 triệu tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước,
mang lại giá trị xuất khẩu đạt cao hơn 60 triệu USD. Hoạt động đánh bắt thủy sản tại 4 tỉnh
miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển cũng đã hồi phục và tăng trưởng trở lại.
Trước tiềm năng của ngành đánh bắt thủy hải sản và thực hiện
chiến lược phát triển kinh tế biển, Chính phủ, các bộ, ngành đã
ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển sản xuất,
góp phần tích cực bảo đảm việc khai thác, nuôi trồng và chế
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biến thủy sản được ổn định, từng bước cải thiện đời sống vật
chất của các hộ ngư dân, xóa đói, giảm nghèo ở vùng ven biển
và hải đảo. Các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo đó cũng
có những chính sách hỗ trợ thiết thực cho ngư dân.

Điển hình trong số đó có thể kể đến Sacombank. Ngân hàng
hiện đang triển khai nguồn vốn 300 tỷ đồng cho vay đối với
các ngư dân đang hoạt động trong lĩnh vực đánh bắt thủy
sản xa bờ tại khu vực Bắc Trung Bộ có nhu cầu bổ sung vốn      
kinh doanh hoặc sửa chữa, thay mới máy, cải hoán tàu thuyền.
Thời hạn ngư dân có thể vay tối đa lên đến 7 năm, cơ chế
lãi suất ưu đãi, số tiền vay tối đa đến 70% giá trị đầu tư tàu
thuyền. Đây là nguồn vốn thiết thực thực giúp tăng số lượng
và chất lượng tàu thuyền, nâng cao khả năng đánh bắt xa bờ.
Theo đó ngư dân có thể ra khơi dài ngày hơn, sản lượng thu
được nhiều hơn, đồng thời xóa bỏ dần các tập quán đánh bắt
tàn phá tài nguyên gần bờ.
Nguồn vay này đã được triển khai từ cuối năm 2016, bắt đầu
tại tỉnh Quảng Ngãi và đã nhanh chóng nhận được sự quan
tâm của đông đảo bà con ngư dân. Chỉ trong 6 tháng triển khai
thí điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sacombank đã tiếp nhận
xử lý trên 50 hồ sơ và cấp tín dụng cho bà con để sửa chữa,
đóng mới, hay cải hoán các tàu thuyền, kịp thời đưa thuyền
vươn khơi - bám biển, gìn giữ và phát triển nghề đánh bắt thủy
hải sản, góp phần ổn định đời sống ngư dân và phát triển kinh
tế địa phương. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết về vốn của ngư
dân, Sacombank đã nhanh chóng mở rộng áp dụng sản phẩm
này ra nhiều địa phương duyên hải Trung Bộ khác như Đà
Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh, hay Thừa Thiên Huế...

Anh Lâm cũng cho biết trung bình mỗi bạn tàu sau một chuyến
ra khơi trung bình thu nhập được 30 triệu đồng, riêng anh thì
mỗi chuyến thu nhập vài trăm triệu đồng, sau khi hoàn trả nợ
Ngân hàng thì vẫn còn dư kha khá.
Ngoài ra, tháng 7/2017 Sacombank đã triển khai gói tín dụng
1.000 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay ngắn hạn VND tối đa
là 6,5%/năm trong suốt thời hạn vay nhằm đáp ứng nhu cầu
bổ sung vốn sản xuất, kinh doanh đối với các khách hàng đang
hoạt động trong 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: nông nghiệp - nông
thôn; công nghiệp hỗ trợ; kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh
nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao,
hưởng ứng chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 6
tháng cuối năm 2017 của Chính phủ và NHNN (theo Quyết
định số 1425/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 của NHNN). Việc
giảm lãi suất này sẽ góp phần cung ứng nguồn vốn đến với
các cá nhân, doanh nghiệp trong 5 lĩnh vực ưu tiên nhanh
chóng và kịp thời hơn, qua đó đồng hành cùng doanh nghiệp
giảm chi phí lãi vay gia tăng hiệu quả kinh doanh – mở rộng
thị phần. Dự kiến đến cuối năm 2017, tổng dư nợ cho vay của
Sacombank trong 5 lĩnh vực ưu tiên sẽ tăng gấp đôi so với thời
điểm 6 tháng đầu năm.

Theo vợ chồng anh Lâm, một ngư dân có truyền thống gia
đình theo nghề đánh bắt hải sản xa bờ tại tỉnh Quảng Ngãi
cho biết: “Khởi đầu gia đình chỉ có con thuyền tầm 40 mã lực
làm nghề kéo lưới, phấn đấu nhiều năm mới đầu tư được cặp
thuyền khoảng 300-400 mã lực. Nhờ nguồn vốn vay của
Sacombank, gia đình tôi đã quyết định cải hoán cả cặp
tàu và mua máy thủy mới, nâng công suất lên đến
750 mã lực/tàu. Nhờ vậy đi biển được dài ngày
hơn, đánh bắt ra đến tận Vịnh Bắc Bộ, cũng như
tạo công ăn việc làm cho nhiều bạn tàu hơn.”
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Cựu thực tập viên tiềm năng

2017
VTN

ế
nY

Không chỉ đơn giản là đơn vị tiên phong, Sacombank còn tạo
ra nhiều điểm khác biệt mang tính đặc trưng mà không phải
chương trình Thực tập của tổ chức nào cũng có được. Đó chính
là sự trải nghiệm công việc thực tế, kết hợp kiến thức với kỹ năng
văn phòng, kỹ năng nghiệp vụ để áp dụng vào công việc giống
như một nhân viên Ngân hàng thực thụ. Từ đó, các Thực tập
viên Tiềm năng sẽ tự đánh giá mức độ phù hợp của mình đối với
công việc, từ đó có thể tự định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho
bản thân một cách chính xác nhất và đồng thời Sacombank cũng
sẽ chọn được những cá nhân phù hợp để tuyển dụng.

N guyễ
n

Xuất phát từ nhu cầu thực tế này, từ năm 2010, Sacombank
đã đồng hành cùng các trường trong việc “Trăm năm trồng
người” nhằm trang bị đầy đủ kiến thức cho những sinh viên có
định hướng làm việc trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng trên
khắp cả nước bằng chương trình mang tên “Thực tập viên tiềm
năng” (TTVTN). Ngay thời điểm bắt đầu thực hiện chương
trình này, Sacombank quan niệm phải tạo ra được một môi
trường thực tế kết hợp nhiều kỹ năng để đào tạo cho những
nhân sự tương lai của mình. Đến nay, sau 7 năm Chương trình
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“Thực tập viên Tiềm năng” tự hào đã trở thành nơi để các bạn
sinh viên cũng như nhà trường trao trọn niềm tin trong việc
định hướng và tìm kiếm cơ hội sự nghiệp.

TT

Định hướng nghề nghiệp là vấn đề rất quan trọng, luôn thôi
thúc chúng ta đi tìm câu trả lời, đặc biệt là khi đứng trước
ngưỡng cửa sắp rời ghế giảng đường Đại học. Chọn đúng nghề,
cơ hội phát triển sẽ rộng mở, còn nếu chọn sai, bạn sẽ phải bắt
đầu lại từ đầu, chông gai hơn, gian khổ hơn.

h
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Đồng hành cùng định hướng nghề nghiệp với sinh viên

m
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ạ
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BƯỚC ĐỘT PHÁ CHO SỰ NGHIỆP

Thật may mắn, mình đã đậu. Trong suốt
3 tháng thực tập tại Sacombank đã
cho mình nhiều kinh nghiệm và những
điều hay mà trước đây mình chưa từng
được trải nghiệm. Thế là, một đợt các
bạn TTVTN nữa cũng sắp bước vào
nhà chung Sacombank, mình lại thấy
nhớ những ngày đầu chân ướt chân
ráo. Giờ mình đã trưởng thành hơn rất
nhiều và đang từng bước tự tin khẳng
định bản thân”

ựu

2018

“Mình đến với Sacombank như một cái
duyên. Vốn có liên kết với trường nên
hình ảnh Sacombank luôn xuất hiện
và trở thành điểm nổi bật trong tâm
trí mình suốt 4 năm Đại học. Mình còn
nhớ, tại ngày hội việc làm tại trường,
gian hàng Sacombank là một trong
những nơi thu hút đông đảo sinh viên
nhất, mình cũng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
cùng trang phục gọn gàng, tác phong
lịch sự rồi tự tin bước vào phỏng vấn.

Tr

an

ựu

Chương trình

nói gì về chương trình ý nghĩa này?
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“Có thể nói khoảng thời gian 3 tháng
là TTVTN là khoảng thời gian vô cùng
ý nghĩa trong quãng đời tuổi trẻ của
mình. Tại chi nhánh Tân Phú nơi mình
thực tập, mình đã được hướng dẫn
học nghiệp vụ và tác nghiệp ngay tại
chỗ. Đặc biệt thực tập tại vị trí Chuyên
viên tư vấn đã giúp mình tiếp xúc và trải
nghiệm được nhiều khía cạnh khác nhau
của một nhân viên ngân hàng: vừa nhuần
nhuyễn nghiệp vụ, vừa chăm sóc khách
hàng đồng thời hỗ trợ đồng nghiệp và

điều phối sảnh. Sau thời gian thực
tập, mình nhận lại được kha khá kinh
nghiệm quý báu. Sacombank đã “mài
dũa” mình một đứa khá thoáng về mọi
thứ trở nên có kỷ luật hơn, biết sắp
xếp tổ chức công việc sao cho hợp lí,
có tác phong chỉnh chu của một nhân
viên. Và bây giờ, mình cảm thấy rất tự
hào khi đã trở thành nhân viên chính
thức của Sacombank. Chân thành cảm
ơn TTVTN đã đưa mình chạm tay đến
được ước mơ”
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phẩm thẻ thanh toán/thẻ tín dụng...;
cách thiết lập một bộ hồ sơ cho vay đúng
chuẩn; tham gia trực tiếp vào các chiến
dịch bán hàng của đơn vị thực tập...
Theo tôi, những kiến thức về lý thuyết
cũng như thực hành thực tế đã giúp tôi
học hỏi và tích lũy được rất nhiều kinh
nghiệm. Tôi mong các bạn sinh viên hãy
thật tự tin, vượt qua được các kỳ thi và
phỏng vấn để trở thành thành viên chính
thức của chương trình TTVTN 2018 và
cố gắng hơn nữa để có thể trở thành
thành viên chính thức của Đại gia đình
Sacombank”

N

Mỗi mùa TTVTN, Sacombank lại chấp
cánh cho nhiều ước mơ được khoác lên
mình bộ đồng phục mang sắc cam thân
thiện và chuyên nghiệp. Trong số đó, đã
có rất nhiều CBNV nắm giữ vị trí quan
trọng trong Ngân hàng.

“Có thể nói, chương trình TTVTN đã
nhận được nhiều sự quan tâm từ Ban
lãnh đạo Ngân hàng, vì thế khâu tổ chức
rất bài bản và chuyên nghiệp. Chúng tôi
đã được trau dồi những kiến thức cơ bản
qua các lớp học lý thuyết tập trung trước
khi được phân bổ về Đơn vị thực tập và
tác nghiệp thực tế. Khi được phân về
Đơn vị thực tập, chúng tôi được các
anh/chị CBNV hiện hữu hướng dẫn các
quy trình, quy định, chính sách tín dụng
của ngân hàng, được học cách tiếp thị
các sản phẩm dịch vụ cơ bản như các
chương trình khuyến mãi hoặc các sản

Anh Tú - Phó
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nhận những nỗ lực của các bạn trong
quá trình thực tập. Bởi lẽ Sacombank
hiểu rằng, mọi cố gắng và phấn đấu để
thực hiện ước mơ đều xứng đáng được
trân trọng. Ước mơ được đứng vào hàng
ngũ CBNV Sacombank đã trở thành sự
thật! Sau 3 tháng thực tập không hề là
điều khó khăn. Bởi Sacombank đã và
đang cam kết cơ hội nghề nghiệp cho ít
nhất 80% các bạn sinh viên.

ễn

38

Không đơn thuần chỉ là 3 tháng “thực tập”,
các bạn sinh viên sẽ có dịp trải nghiệm
công việc thực tế, thử sức và được giao
những nhiệm vụ, chỉ tiêu nhất định.
Một CBNV sẽ kèm tối đa 2 bạn sinh
viên, đây là cơ hội để các bạn tiếp xúc
và cảm nhận rõ ràng nhất về vị trí công
việc tại một tổ chức ngân hàng. Bên
cạnh kiến thức chuyên môn, được rèn
luyện kỹ năng mềm là một phần không
thể thiếu để hoàn thiện bản thân trong
bước đường phát triển sự nghiệp của
các bạn sinh viên. Đặc biệt, các TTV
sẽ được hỗ trợ tài chính trong quá trình
học việc. Đây được xem như phần quà
đặc biệt Sacombank gửi đến các bạn
TTV nhằm khích lệ tinh thần và ghi

gu
y

Tiếp nối thành công từ những năm trước,
chương trình TTVTN 2018 vẫn duy trì
đầy đủ những nét đặc trưng cơ bản,
đồng thời tích hợp thêm nhiều phương
pháp đổi mới nhằm tối ưu hóa lợi ích
của sinh viên và phát huy tinh thần đào
tạo sinh viên trở thành những nhân viên
ngân hàng trong tương lai giỏi chuyên
môn, vững nghiệp vụ. Sacombank ưu
tiên 5 suất tuyển thẳng vào chương
trình khi tham gia Ngày hội tuyển dụng
TTVTN Sacombank 2018 tại 38 trường
ĐH/CĐ trong cả nước. Đây là một điểm
sáng và đổi mới của TTVTN 2018 – cơ
hội tốt dành cho các bạn sinh viên biết
nắm bắt cơ hội.

13

“Thực tập viên tiềm năng” 2018 - Đến hẹn lại lên

ao

dịc h

Tân Sơn

ì
Nh

Hào khí Sacombank

C

N

39

THỊ TRƯỜNG

40

Hào khí Sacombank

Hào khí Sacombank

41

NGƯỜI SACOMBANK

Phước Yên
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gày 03/8 vừa qua, một trận lũ quét dữ dội tràn qua thị trấn Mù Cang Chải cuốn trôi 26 căn nhà,
giật sập hoàn toàn 14 căn, khiến hàng chục hộ dân và hàng trăm bà con phải di dời. Các trường
học tại huyện bị hư hỏng nặng. Tính đến ngày 19/8/2017, đã có 8 người chết, 9 người bị thương
và 6 người vẫn mất tích.

Ông Phan Đình Tuệ - Phó TGĐ kiêm Chủ tịch CĐCS xúc động thăm
hỏi đồng bào bị thiệt hại do cơn bão

Chung tay để sẻ chia những nỗi đau…
Trước những thực trạng đó, là một người Việt Nam với
tinh thần tương thân tương ái, chúng ta sẽ không khỏi
xót xa và sẵn lòng chia sẻ cùng đồng bào Tây Bắc. Trong
2 ngày 18 và 19/8, Ban Lãnh Đạo và CĐCS Sacombank
đã tiến lên Tây Bắc trong một chiều mưa trắng xóa để
đến với bà con Mù Cang Chải và tiên phong trao tặng
bàn ghế cho trường học, dụng cụ học tập cho các em
học sinh theo nhu cầu cấp thiết tại địa phương để
chuẩn bị cho năm học mới. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo
Sacombank cũng đã trực tiếp đến từng gia đình, xã, bản
làng để gặp gỡ, động viên, thăm hỏi và trao tặng thực
phẩm khô, dầu gió, giường ngủ, tiền mặt… cho những
gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra để chia sẻ những
mất mát quá lớn mà đồng bào đang phải gánh chịu.
Những món quà rất nhỏ bé so với những vết thương mà
người dân Tây Bắc đã gánh chịu, nhưng sự sẻ chia khi
gian khó sẽ là niềm an ủi to lớn để Mù Cang Chải gượng
dậy sau cơn bão.

Những thông tin xuất hiện vừa qua
trên các phương tiện thông tin đại chúng đã
làm hàng triệu trái tim Việt Nam xót xa khi hay
tin đồng bào mình đang gồng mình chống chọi
những cơn cuồng nộ của thiên tai. Dẫu biết
rằng sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Cây rồi
sẽ xanh, nhà cửa sẽ dựng lại. Nhưng
có những mất mát sẽ là vết
thương để lại sẹo.
Đông đảo CBNV Sacombank vui vẻ tham gia chương trình hiến
máu nhân đạo “Sacombank - Chia sẻ từ trái tim”

Kiên trì tích lũy giá trị sự sống
Hành trình của những tấm lòng trong đại gia đình
Sacombank đối với công tác xã hội sẽ không chỉ đơn
thuần là cứu trợ đồng bào trong cơn bão lũ, mà còn
là sự kiên trì tích lũy những giá trị sự sống. Điều đó
thể hiện rõ rệt qua chương trình Hiến máu nhân đạo
“Sacombank - Chia sẻ từ trái tim” được Ngân hàng tổ
chức định kỳ từ năm 2012 nhằm hưởng ứng chiến dịch
hiến máu nhân đạo “Hành trình đỏ”. Năm nay, chương
trình Sacombank chia sẻ từ trái tim được tổ chức trong
tháng 7 và tháng 8 ở các tỉnh thành trên toàn quốc.
Sau khi kết thúc chương trình, có khoảng 1.500 đơn vị
máu được Trung tâm hiến máu nhân đạo các tỉnh thành
tiếp nhận để chuyển về Trung tâm truyền máu và huyết
học, từ đó góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu tại
các bệnh viện, cơ sở y tế. Hàng ngàn CBNV Sacombank
đã vui vẻ chia sẻ giọt máu của mình để gửi đến những
bệnh nhân. Ai cũng hân hoan vì ý thức được Mỗi giọt
máu cho đi không chỉ là đại diện cho sự sống tiếp diễn
mà còn là cả một tấm lòng, một nghĩa cử cao đẹp, một
niềm tin, hy vọng của tình người.
Ươm mầm cho những ước mơ
Sacombank luôn là một người bạn đồng hành của cộng
đồng với nhiều hoạt động mang giá trị nhân văn. Một
trong số đó không thể không nhắc đến “Học bổng ươm
mầm cho những ước mơ” mà Sacombank kiên trì thực
hiện trong 14 năm qua. Những động lực nho nhỏ được
gửi đến cho các bạn học sinh, sinh viên nghèo hiếu học
trên cả nước để chung tay che chở cho những mầm
xanh vươn lên khỏi những gai góc của cuộc đời, để
các em có thể viết tiếp ước mơ trở thành những nhân
tài của đất nước. Khi mùa tựu trường đến, cũng là lúc
những đôi cánh lại tiếp tục được chắp trên đôi vai để
các em có thể tự do tung bay đến những chân trời thành
đạt, để những giá trị nhân văn hôm nay sẽ tiếp tục lan
tỏa, và hành trình thiện nguyện sẽ tiếp tục đi xa, và xa
hơn nữa…

Năm nay Sacombank trao gần 3.100 suất học bổng cho học sinh,
vinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
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Mở cánh cửa ra, tiếng nhạc relax lẩn
quẩn vào tai và bắt đầu tác động ngược
lại hoàn toàn với tên gọi của nó. Giữa
cái không gian lạnh lẽo thênh thang
này, tiếng nhạc trầm trầm vang vang thì
thật khó mà thư giãn. Hoàn tất “nhiệm
vụ thiêng liêng”, tôi lập tức quay trở về
và tiếp tục công việc. Bây giờ, nghĩ lại
những đêm đầu tiên đó tôi không khỏi
bật cười và rồi tự thấy mình nay thật
can đảm, đêm tối bây giờ cũng đã êm ả
tựa như nhung.

LỬA THỬ VÀNG, GIAN NAN THỬ SỨC
Hà Trần Trọng Duy – TT DVKH
Reeeng…!!! Một âm thanh ồn ào thân
quen nhưng đã làm tôi không khỏi giật
mình, với tay bắt điện thoại theo quán
tính: “Dạ, Duy xin nghe”.
Đó là cuộc gọi lúc ba giờ sáng, tôi
vẫn ngồi tại bàn làm việc, khách hàng
thì đang ở nước ngoài và yêu cầu
Sacombank khóa chiếc thẻ vừa bị mất
của mình. Nghe đến đây thì các bạn
cũng đã biết tôi là ai rồi phải không, tôi
là Nhân viên dịch vụ khách hàng, hay
khách hàng vẫn gọi, là “nhân viên trực
tổng đài”. Và hôm nay, tôi sẽ kể cho các
bạn nghe về công việc của một nhân
viên “trực-tổng-đài” là như thế nào nhé!
Chắc hẳn mọi người đã biết Sacombank
có một hệ thống tổng đài 24/7 với đường
dây nóng số rất đẹp 1900 555 88. Và
để duy trì hoạt động, chúng tôi có một
đội ngũ các anh chị em luân phiên làm
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việc tại tất cả các thời điểm trong
ngày. Giờ làm việc của các bạn có thể
là 7h30 hay 8h00, còn chúng tôi thì bắt
đầu ngày làm việc của mình lúc 7h30,
12h00, thậm chí là 21h30… Với thời
gian làm việc linh động như vậy, chúng
tôi cần thích nghi và thay đổi thói quen
của mình theo từng thời điểm, cũng như
sắp xếp để dung hòa công việc và cuộc
sống của mình một cách hợp lý nhất.
Có những câu chuyện về ngày đầu tiên
làm ca đêm, dù với nam hay nữ thì ca
đêm cũng là “người bạn khó làm quen
nhất”. Đặc biệt là với nam, vì chúng tôi
sẽ ở lại Ngân hàng suốt một đêm, và
những đêm đầu tiên luôn là những đêm
“sóng gió”. Tôi còn nhớ cái cảm giác
mọi người bắt đầu về, nhân sự thưa dần
rồi còn lại vỏn vẹn 3 “nam nhân”. Ban
đầu chúng tôi cũng chả để ý mấy vì đầu
óc đã bận bịu với những thông tin cần

giải đáp cho khách hàng về phí lãi và dư
nợ. Rồi nửa đêm, phần lớn khách hàng
đã chìm vào giấc ngủ, chúng tôi mới có
những phút giây để nhìn mặt nhau, rồi
trong đầu vang lên tiếng chuông vô hình
điểm chỉ mười hai giờ, khẽ rùng mình,
cái giờ giới nghiêm này Lọ Lem cũng
đã cuống quýt chạy về nhà rồi. Đêm,
một đêm im lặng đến mức chỉ nghe
tiếng máy lạnh chạy rù rì, lúc này chỉ
cần tiếng một bước chân nhỏ thôi cũng
có thể làm vụn vỡ những trái tim đang
treo trong lồng ngực. Những ngày ấy, tôi
đã tự nhủ lòng mình sẽ không ra ngoài
sau mười hai giờ đêm và tôi đã làm được,
cho đến một hôm khi cơ thể biểu tình đòi
“xả nước cứu thân”. Không còn cách nào
khác, dùng hết tất cả ý chí nam nhi thẳng
tiến đến cánh cửa có hình người đàn ông
mặc vest. Đoạn đường tôi vẫn đi lại hằng
ngày giờ bỗng trở nên dài vô tận.

Với tính chất hỗ trợ 24/7 nên những
ngày cuối tuần hay nghỉ lễ với chúng tôi
đôi khi lại trở nên quá xa xỉ. Còn nhớ
những ngày trực Tết, các cuộc gọi của
khách hàng còn xen thêm tiếng nhạc
xuân xập xình, tiếng trẻ con vui đùa,
tiếng người người rủ đi chơi… những
âm thanh nho nhỏ nhưng lại làm tim
mình thổn thức vô cùng. Rồi bạn bè,
người thân thay phiên nhau gọi điện,
hỏi sao năm ngoái hẹn năm nay sẽ về
mà giờ chẳng thấy đâu. Khát khao về
nhà, được chơi Xuân như mọi người
bỗng bùng lên mạnh mẽ. Rồi tiếng
chuông điện thoại lại reo lên, kéo tất cả
ước mong đó về miền sâu thẳm. Nếu
ai cũng chơi lễ vậy ai trực bây giờ? Ai
khóa thẻ cho khách hàng khi vui Xuân
vội vã đã đánh rơi, ai hướng dẫn khách
hàng rút tiền mua đồ sắm Tết… Tự an
ủi và cảm thấy công việc của mình ý
nghĩa vô cùng.
Công việc chính của tôi là tư vấn, cung
cấp thông tin về tất cả các sản phẩm
dịch vụ của Sacombank nên đòi hỏi
lượng kiến thức phải được cập nhật
thường xuyên, đầy đủ. Mỗi khi có một
sản phẩm mới thì tất cả các nhân viên
TT DVKH đều phải nắm thông tin, biết
được đặc tính sản phẩm và có cách thức
phù hợp để truyền đạt đến khách hàng.
Đặc biệt là các chương trình khuyến
mãi, ở mỗi thời điểm Sacombank luôn
có chương trình khuyến mãi riêng của
từng dịch vụ, chỉ tính riêng các chương
trình khuyến mãi thôi thì cũng có thể
tạo nên một kho dữ liệu khổng lồ rồi. Vì
thế chúng tôi luôn phải tự trau dồi và tự
hệ thống kiến thức của mình. Nó cũng
giống như một thử thách, nếu bạn vượt
qua thì bạn sẽ có được lượng kiến thức
nền tảng và bao quát nhất về sản phẩm
dịch vụ của ngân hàng.
Nhưng làm tôi nhớ nhất là những
lần cập nhật dữ liệu hay những lần
chuyển đổi sang một hệ thống mới.

Cập nhật, chuyển đổi dữ liệu là công
việc của các phòng ban nghiệp vụ, còn
giải thích để khách hàng hiểu là công
việc của chúng tôi. Đó là lúc khách hàng
liên hệ để hỏi vì sao không rút tiền được,
sao thẻ không giao dịch được, sao ngân
hàng điện tử vào không được... Chúng
tôi gọi đó là “bão”, những đợt “bão line”
ì ầm cuốn lấy chúng tôi cả ngày, cả
đêm. Cùng với hệ thống mới, chúng tôi
phải học thêm những kiến thức mới để
hiểu về nó. Vì một nhân viên dịch vụ
khách hàng của Sacombank không chỉ
thuần túy là tư vấn, mà còn phải biết
kiểm tra các dịch vụ, sau đó xử lý để
thỏa mãn khách hàng một cách hoàn
hảo nhất. Tôi tự thấy mình giống như
bác sĩ vậy, khi khách hàng nói rằng họ
đang gặp vấn đề ở đâu thì chúng tôi sẽ
xin các biểu hiện, triêu chứng, đó là về
tình trạng dịch vụ, câu báo lỗi… Sau đó
thì tìm ra phương thuốc phù hợp nhất
để chữa trị, và dĩ nhiên cũng có nhiều
ca phải chuyển lên tuyến trên thì mới
khỏi bệnh được.
Bù lại cho những giờ trực ca, chúng tôi
có những thời gian mà các bạn làm giờ
hành chính không bao giờ có được. Tôi
có thể ngủ nướng đến 8h00 vì hôm nay
tôi làm lúc 9h00, hoặc sáng ngày mai
có thể đi công chứng giấy tờ vì đến tận
13h30 mới bắt đầu công việc hoặc tuy
hôm nay là thứ Năm nhưng tôi được
nghỉ cả ngày. Sau ngần ấy thời gian gắn
bó với công việc này, chúng tôi thích
nghi và tập cho mình thói quen thay đổi
linh hoạt, vì đó là đặc thù của công việc
yêu thích mà mình đã chọn.
Làm khách hàng hài lòng là mục tiêu và
đồng thời cũng là khó khăn của chúng
tôi. Quá trình để làm một khách hàng hài
lòng đôi khi dài hơn rất nhiều so với độ
dài một cuộc điện thoại. Để có vài phút
nói chuyện với khách hàng thì chúng tôi
đã mất cả ngày, thậm chí cả tuần để
liên hệ với các phòng ban kiểm tra và xử
lý. Thế nhưng không phải khách hàng
nào cũng hiểu một cách nhanh chóng
về các dịch vụ mà họ sử dụng, và cũng
rất nhiều lần họ không hiểu rằng những
gì chúng tôi tư vấn chính là hướng tốt
nhất cho họ. Tìm ra giải pháp cho
khách hàng đã khó, truyền đạt để họ
tin tưởng lại càng khó hơn. Tôi còn nhớ
có bạn nhân viên nữ mới vào, khách
hàng không đồng ý với hướng giải quyết
của bạn ấy mà còn cáu gắt, chỉ khăng
khăng làm theo ý mình. Vừa gác máy,

bạn nhân viên khóc nức nở, ai hỏi cũng
chẳng trả lời, hồi sau mới biết thì ra cô
nàng ấm ức vì sao khách hàng không
chịu hiểu. Và với những trường hợp
như vậy chúng tôi bắt buộc phải tìm ra
phương pháp hiệu quả nhất, đơn giản
nhất để diễn đạt với khách hàng, đồng
thời phải luôn kiên trì, đồng hành cùng
khách hàng, tìm mọi cách để khách
hàng đồng tình và hài lòng nhất. Mấu
chốt của vấn đề là khi khách hàng gọi
đến, họ chỉ biết rằng họ sử dụng sản
phẩm của Sacombank thì người đang
nói chuyện với họ chính là Sacombank
chứ không phải anh A, chị B nào cả.
Hiểu được điều này, chúng tôi dần tạm
gác cái tôi cá nhân để giải quyết nhanh
chóng khúc mắc cho khách hàng. Đây
không chỉ là nghĩa vụ và còn là niềm
vinh hạnh của chúng tôi, khi công việc
của mình là được đại diện cho Ngân
hàng để trao đổi cùng khách hàng.
Có người hỏi tôi làm công việc này đi
sớm về khuya, khách hàng lớn tiếng
dữ dằn, vậy mà sao không sợ? Sợ chứ
sao không! Sợ mình thức đêm nhiều rồi
thành ra xấu xí, sợ mình chẳng làm sai
gì mà người ta cứ buông lời khó nghe.  
Vậy mà sao vẫn đeo theo làm? Ngẫm
nghĩ hồi lâu rồi tôi đáp gọn ơ: “Thích!”.
Mà thích thật, tôi thích được tư vấn
cho khách hàng những sản phẩm của
Sacombank, tôi muốn thể hiện mình
biết nhiều, biết rộng, từ tiền gửi, tiền
vay cho đến thẻ ngân hàng. Thích cái
cảm giác ngồi tính một bài toán khó chi
chít những con số rồi cuối cùng ra được
rõ ràng phí lãi bao nhiêu. Thích vắt óc
suy nghĩ xem cách nào là cách tốt nhất
cho khách hàng. Và hơn cả là sau những
cuộc gọi tư vấn chi li thì được nghe câu:
“Ah, chị đã hiểu rồi!”. Tất cả gói gọn
lại trong hai chữ “Đam mê”. Nếu không
mê thì sẽ không chấp nhận được những
khó khăn mà bước tiếp trên hành trình
của mình. Ngày nào khách hàng còn
cần chúng tôi, thì chúng tôi luôn nguyện
cống hiến hết sức mình, luôn trau dồi,
luôn sáng tạo và luôn đồng hành cùng
khách hàng mọi lúc mọi nơi.
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THẦY GIÁO
đi... bán thẻ
Trần Văn Nam - Trung tâm thẻ
Lớn lên tại một vùng núi hẻo lánh trên Tây Nguyên, như bao
bạn bè đồng trang lứa, từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn
ấp ủ mơ ước sẽ trở thành một nhà giáo tương lai.
Vì ước mơ này và niềm đam mê với khối C, tôi chọn thi vào
ngành Ngữ văn tại trường Đại học Xã Hội Nhân Văn, nhưng
“chỉ” thiếu “có 1,5 điểm” thôi nên tôi trượt. Vẫn không từ bỏ
ước mơ, tôi nộp hồ sơ vào khoa Ngữ văn của một trường đại
học nhỏ bé ít ai biết đến là Đại học Văn Hiến.
4 năm trải qua đời sinh viên xa nhà, tôi vẫn nung nấu ước mơ
thuở nào. Ngày ra trường, bạn bè còn mải mê thư giãn, đi du
lịch thì tôi vác hồ sơ đi “rải” tất cả các trường tôi biết, thật
may mắn khi trường gần nhà “chịu” nhận tôi làm giáo viên
hợp đồng.

Hẳn nhiều người sẽ hỏi, “Ơ, vậy sao bạn lại
ở đây và viết về nghề ngân hàng?”

Vâng, sự thực là ước mơ 14 năm chỉ dập tắt trong vài tháng ít
ỏi, làm trong ngành tôi mới hiểu được rằng “đời không như mơ,
cuộc sống vốn chẳng dễ thở”, đam mê không thể giúp tôi sống
qua ngày với đồng lương của giáo viên hợp đồng. Chỉ cần suy
nghĩ tới việc sau này sẽ có gia đình và tôi chẳng thể lo nổi cho
vợ con thì tôi đã quyết định từ bỏ, dù đam mê vẫn cháy bỏng.
Trở lại thành phố Hồ Chí Minh, tôi thử sức đủ công việc, bắt
đầu là làm bảo vệ, nghe có vẻ lạ nhưng nó là sự thật. Với tấm
bằng đại học trên tay, các công ty bảo vệ sẵn sàng trao cho tôi
các “trọng trách” cực kì quan trọng như: gác cửa, gác công ty
và giữ xe... Làm được 30 ngày, nhận tháng lương đầu tiên, tôi
xin nghỉ không một chút luyến lưu. Sau đó là đủ thứ nghề, từ
nhân viên chăm sóc khách hàng cho đến.... xe ôm.
Cơ hội của tôi cũng đến khi một ngày lướt trang tuyển dụng và
thấy Sacombank đang tuyển cộng tác viên kinh doanh thẻ tín
dụng. Tôi nộp đơn và được nhận ngay. Ở đây, tôi gặp một người
thầy mà tới giờ tôi vẫn thần tượng và theo anh làm việc, anh
đã dẫn dắt tôi và chỉ bảo tôi những điều nhỏ nhất về tài chính.
Còn nhớ tháng đầu tiên cộng tác, tôi chỉ mở được 1 thẻ, tháng
lương chỉ vỏn vẹn 300 ngàn đồng. Một lần nữa tôi phải đấu
tranh rằng liệu công việc này có phù hợp với tôi hay không, vì
tôi vốn được đào tạo không phải để làm ngân hàng. Khi các
anh chị nghe câu “nhà giáo đi bán thẻ”, chắc hẳn không ít
người phải cười mà xót xa.
Tôi đem tất cả băn khoăn chia sẻ thẳng thắn với sếp của mình
và xin ý kiến, anh nhìn tôi và nói: “Anh rất mến em, anh thấy
em có tố chất và chăm chỉ, nếu em từ bỏ thì đáng tiếc lắm”.
Nếu tại đây tôi từ bỏ như những lần trước có lẽ tới giờ tôi vẫn
lang thang trong hành trình tìm việc làm của mình. Tôi đã
chọn ở lại và cố gắng học, học từng chút một, tôi học từ những
thứ giản đơn như phân biệt các loại thẻ, phân biệt các loại hồ
sơ, rồi bù đầu suy nghĩ xem phải tìm khách hàng ở đâu? Câu
hỏi đau khổ của một người bán dịch vụ mỗi khi thức giấc đó là
“Hôm nay, ai sẽ là khách hàng của tôi?”.

Vì không phải là dân chuyên về tài chính nên khi nhận hồ sơ
tôi hay bị những thiếu sót nhỏ, có lần tôi phải chạy qua chạy
lại cả một buổi sáng chỉ để lấy các chứng từ thiếu của khách
hàng. Và cũng từ đó, đồng nghiệp và bạn bè thân thương gọi
tôi bằng biệt danh “ngáo từ bé”, biệt danh ấy theo tôi tới giờ và
đồng nghiệp dường như không còn ai gọi tôi bằng tên thật nữa.

sự CafeF đã giúp tôi nâng tầm sale của chính mình, trước kia
tôi không thể mơ rằng có ngày tôi được gặp những người giàu,
thậm chí là rất giàu, rồi những lãnh đạo của các doanh nghiệp
lớn như Rạng Đông, Hòa Bình, Thế giới di động, Novaland,
Thiên Long… vì tôi chỉ là một người bình thường. Song tôi đã
tiếp cận họ thành công, có cơ hội mời nhiều người trong Top
200 người giàu nhất trải nghiệm dịch vụ của Ngân hàng mình.

Ngày đi làm, tối về tranh thủ đọc sách về tài chính, tôi tâm đắc
nhất cuốn “Đắc nhân tâm” do Nguyễn Hiến Lê dịch. Ở đấy, tôi
học được nhiều thứ, cách gây thiện cảm với khách hàng, nghệ
thuật lắng nghe, nghệ thuật kiềm chế bản thân… và vô vàn
những thứ quý giá. Cuốn sách dạy tôi thứ luôn luôn thiếu trong
cuộc sống hiện đại đó là “sự lắng nghe”, nghề bán hàng bắt
“chúng tôi” phải tranh thủ từng giây trao đổi qua điện thoại,
từng giây gặp gỡ khách hàng để truyền đạt thông tin sản phẩm
mình cần bán…

Qua thời gian tích lũy và những kinh nghiệm học được, tôi thấy
rằng, một người bán hàng thành công là một người chịu lắng
nghe nhu cầu của khách hàng để tư vấn chứ không phải thao
thao thuyên giảng về sản phẩm của mình. Tôi không còn chê
sản phẩm của người khác là tệ mà khen nhiều hơn, khen một
cách thành tâm. Các cuộc gặp gỡ với khách hàng, tôi không
còn là người nói “xuyên thời gian” mà chỉ lắng nghe và lắng
nghe, tôi muốn đặt câu hỏi gợi mở và nghe khách hàng nói…

Ngoài đọc sách, tôi còn lướt các báo về tài chính để có thêm
thông tin. Nhớ có lần, một đồng nghiệp nói với tôi rằng: “Nếu
làm tài chính ngân hàng mà không đọc CafeF thì đã là một
thất bại lớn rồi”, đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến CafeF.
Nhưng thực sự, lời bạn tôi nói không sai chút nào, nhờ truy
cập vào đó mà tôi biết được rất nhiều thông tin liên quan trực
tiếp đến mình, biết được nhiều doanh nghiệp để đưa vào mục
tiêu tiếp cận bán hàng của mình. Nói không quá, nhưng thực

Tiếp tục cố gắng theo đuổi và học hỏi để tiến bộ từng ngày.
Sau 6 tháng, từ một “nhà giáo” tôi chuyển mình trở thành
“Best Seller Trung tâm thẻ Sacombank”, tự xây dựng thương
hiệu cho mình “ngáo có phong cách”. Năm thứ 2, tôi được
nhận làm Chuyên viên kinh doanh chính thức mà không có
bằng chuyên ngành tài chính. Sau tất cả cố gắng tôi đã được
Sacombank chấp nhận, hạnh phúc muốn vỡ òa!...Tôi hiểu
rằng “Nghề chọn mình” là câu chuyện có thật!

(Bài viết tham gia cuộc thi “Nghề tài chính-Ngân hàng: Thử thách và vinh quang” đăng trên www.cafef.vn ngày 21/9/2017)
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M ẠO D A N H NGÂN H ÀNG
Nguồn: Báo Thanh Niên, ngày 21/10/2017

Đánh vào thời điểm cần vốn cho sản xuất kinh doanh, hoạt động tiêu dùng dịp cuối năm,
một số tổ chức, cá nhân mạo danh ngân hàng hoặc núp bóng dưới hình thức công ty tư vấn
tài chính... để cho vay lãi cao.
Để tiếp cận người vay tiền, chủ yếu là các tiểu thương và cá nhân, tờ rơi quảng cáo cho vay gần đây được rải ở nhiều chợ. Để con
mồi dễ cắn câu, hầu hết các tờ rơi này đều mạo danh ngân hàng (NH). Bởi NH là kênh vay vốn mà các tiểu thương và nhiều cá
nhân rất khó để tiếp cận do không có tài sản thế chấp cũng như không thạo thủ tục.

Lãi suất ông Tuấn nói là 1 triệu đồng
trả lãi 28.000 đồng/tháng (tương đương
2,8%/tháng, khoảng 34%/năm) nhưng
lãi suất trên tờ rơi lại cao hơn nhiều. Cụ
thể, vay 10 triệu đồng trong vòng 12
tháng, mỗi tháng sẽ trả góp 1,184 triệu
đồng, hằng tuần góp 296.000 đồng.
Như vậy, phần tiền lãi tính theo tháng lên
đến hơn 4,2 triệu đồng, tính theo tuần
gần 5,4 triệu đồng, chiếm 42 - 54% tiền
gốc, tương ứng 3,5 - 4,5%/tháng.
Không chỉ phát tờ rơi, hình thức mạo
danh NH cho vay trực tuyến cũng được
một số tổ chức triển khai với lãi suất
cao công khai mời gọi khách hàng vay
nhanh, vay tín chấp. Trang vay tiền
nhanh đăng thông tin gói tín dụng cho
tiểu thương tại chợ mà “khách hàng
không cần phải đến chi nhánh NH”
được ghi là NH TMCP Việt Nam Thịnh

Vượng (VPBank) nhưng ông Trần Tuấn
Việt, Giám đốc Trung tâm truyền thông
và tiếp thị - VPBank, khẳng định không
phải. “Đây là trường hợp mạo danh NH
để có thể tiếp cận các tiểu thương. Tại
TP.HCM, NH có đặt bàn tư vấn ngay tại
các chợ lớn nên tiểu thương có thể tiếp
cận trực tiếp”, ông Việt cho biết.
Liên lạc với Sacombank, ông Lê Văn
Ron, Phó tổng giám đốc Sacombank,
cũng khẳng định những tờ rơi rải ở
chợ trên địa bàn TP.HCM là mạo danh
Sacombank nhằm tiếp cận với các tiểu
thương tại các chợ đang cần vốn gấp
hoặc không đủ điều kiện vay vốn NH.
Việc này đã được Sacombank phát hiện
từ hồi tháng 6 tại 12 chợ trên địa bàn
TP. “Sacombank hiện đang phối hợp với
các cơ quan chức năng làm rõ và ngăn
chặn những diễn biến có thể xảy ra. Để

bảo vệ mình, để tránh rơi vào bẫy mạo
danh NH, tiểu thương nên yêu cầu cán
bộ tín dụng xuất trình thẻ cán bộ công
nhân viên trước khi giao dịch và đọc
kỹ hợp đồng trước khi giao dịch. Trong
trường hợp cần thiết, tiểu thương có thể
đến trụ sở Sacombank gặp trực tiếp các
chuyên viên tư vấn để được hướng dẫn
chi tiết”, ông Ron khuyến cáo.
Còn ở website có tên Doctor thì giới
thiệu đây là công ty tư vấn tài chính
(trụ sở tại TP.HCM) nhưng triển khai
cho vay. Sau khi điền thông tin cá nhân,
công ty này cho chúng tôi vay 2,5 triệu
đồng với thời gian 1 tháng, tổng số tiền
thanh toán là 3,48 triệu đồng, lãi suất
39,2%. Nhân viên của trang web này
cho biết, do lần đầu tiên vay nên số tiền
vay chỉ tối đa 2,5 triệu đồng, số tiền vay
sẽ tăng lên khi vay lần thứ hai.

Lãi “trên trời”
Theo quảng cáo trên một tờ rơi ghi “Tài chính
Sacombank”, lời mời gọi hết sức hấp dẫn
là vay 200 triệu đồng không cần thế chấp,
không cần hồ sơ thủ tục rườm rà, nhận tiền
ngay trong ngày, làm hồ sơ và giao tiền tại
nhà, không thu tiền dịch vụ, không phải
đóng phí bảo hiểm... Khi liên hệ số điện thoại
0909 xxxxxx trên tờ rơi, người nhận cuộc gọi
khẳng định là “Tuấn Sacombank”. Ông Tuấn
hỏi chúng tôi có giấy tờ nhà hay không? Trong
trường hợp không có nhà cửa thì người đang
cho ở nhờ như ba mẹ, anh chị em... có thể
bảo lãnh.
Khi chúng tôi thắc mắc trong quảng cáo
cho vay nói không cần thế chấp, người này
giải thích, mặc dù cho vay không có tài sản
thế chấp nhưng trong trường hợp khách vay
không trả được nợ thì những người bảo lãnh
này phải chịu trách nhiệm trả nợ thay. Không
chỉ thế, theo ông Tuấn, giấy tờ nhà phải là bản
gốc để tránh trường hợp nhà đã bán và đang
thuê ở lại. Trong trường hợp nhà đã được thế
chấp NH thì cung cấp hợp đồng vay.
Sau khi nghe hướng dẫn, chúng tôi đồng ý ký
hợp đồng vay và hỏi địa chỉ NH Sacombank
chi nhánh nào, ở đâu thì ông Tuấn né tránh và
nói: “Tụi anh xem giấy tờ xong là cho vay ngay
tại nhà mà không cần phải đến NH làm gì
cho mất thời gian. Lãi suất cho vay thấp nhất
thị trường. Vay 1 triệu đồng trả lãi 28.000
đồng/tháng. Hằng tuần, nhân viên NH sẽ đến
tận nhà hay sạp chợ để thu tiền góp”.  
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Dẹp quán trốn nợ
Thực tế, có rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của tình trạng lừa đảo cho
vay nặng lãi này. Chị Tâm (kinh doanh hủ tiếu tại Q.3, TP.HCM) vay 10 triệu
đồng bên ngoài với tiền lãi mỗi ngày 200.000 đồng. Khoảng 3 tháng nay, ngày
nào chị Tâm cũng trả lãi đều đặn 200.000 đồng (tính ra tiền lãi lên đến 18
triệu đồng) mà gốc vẫn còn nguyên. Do buôn bán không được nên chị Tâm
đành phải bỏ trốn, gánh hủ tiếu cũng nghỉ bán.
Theo Bộ Công thương, cả nước có gần 8.600 chợ các loại, thu hút khoảng 2
triệu người kinh doanh. Giá trị hàng hóa, dịch vụ qua các chợ chiếm 40% tổng
mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Tổng cục Thống kê vừa công bố tổng mức bán lẻ
hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng từ tháng 1 - 9.2017 đạt trên 2,917 triệu tỉ đồng.
Như vậy giá trị hàng hóa, dịch vụ qua các chợ lên khoảng 1,166 triệu tỉ đồng.
Ông Đinh Hồ Duy Ngọc, Trưởng ban quản lý Trung tâm thương mại dịch vụ An
Đông (Q.5, TP.HCM), cho biết nhu cầu vay của tiểu thương hiện nay tăng cao
do chuẩn bị hàng hóa sản xuất kinh doanh vào dịp cuối năm. Vừa qua ban
quản lý chợ có làm một cuộc khảo sát nhỏ về nhu cầu vay vốn của các tiểu
thương tại chợ. Kết quả cho thấy, nhu cầu vay vốn của các tiểu thương đa số ở
mức 300 - 500 triệu đồng, một số ít muốn vay 800 triệu - 1 tỉ đồng. Nguyện
vọng họ muốn NH cho vay theo hình thức tín chấp.
“Để tránh trường hợp các đối tượng cho vay tín dụng đen tiếp cận tiểu thương
tại chợ, ban quản lý chợ sẽ tăng cường công tác bảo vệ. Đồng thời phối hợp với
các NH triển khai đặt các bàn cho vay tại chợ để tiểu thương dễ dàng tiếp cận
vốn NH”, ông Đinh Hồ Duy Ngọc cho biết.
Luật sư Bùi Quang Tín cho rằng nhiều NH đã triển khai tiếp cận đến tận chợ
cho tiểu thương vay, nên thị trường tín dụng đen tại chợ bị thu hẹp lại. Vì vậy,
những người cho vay nặng lãi bằng mọi cách tiếp cận tiểu thương. Cạnh tranh
của loại hình này là nhanh, ít thủ tục nhưng lãi suất gấp 3 - 5 lần so với lãi
suất NH. Đặc biệt, dù thủ tục cho vay không cần tài sản thế chấp nhưng khi
người vay không trả được nợ, ngay lập tức bị “gí”, “khủng bố” và có khi dẫn
đến “siết nhà”.
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Góc

Chúc mừng

NGƯỜI SACOMBANK

TUYÊN DƯƠNG CÁC CÁ NHÂN - TẬP THỂ

CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Ông Trần Anh Hùng
Giám đốc  CN Sài Gòn

Ông Lê Triều Thịnh
Phó phòng Kinh doanh
CN Sài Gòn

THÀNH TÍCH

CHI NHÁNH
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Miền Bắc

Bằng khen của Cục trưởng
Cục thuế tỉnh Tiền Giang về
việc chấp hành tốt các chính
sách thuế năm 2016.
Chi nhánh Trà Vinh

Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh  Trà Vinh về
đóng góp cho Phong trào
thi đua của Tỉnh năm
2016.

Chi nhánh Vĩnh Long

Chi nhánh Sài Gòn

Ông Nguyễn Ngọc Hiển
Trưởng phòng Kinh doanh
CN Trà Vinh
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Khu vực

Chi nhánh Tiền Giang

Bà Nguyễn Thị Kim Nhi
Trưởng Phòng Kế toán & Quỹ
CN Trà Vinh

Ông Lê Hoàng Định
NV Bảo vệ - PGD Càng Long
CN Trà Vinh

THÀNH TÍCH

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về việc thực hiện
tốt công tác kê khai, nộp
thuế năm 2016.

Bằng khen của Chủ tịch
UBND Quận 1 về “Chương
trình kết nối Ngân hàng –
Doanh nghiệp năm 2017”.

Ông Đỗ Văn Công Ngôn
Phó Giám đốc CN Trà Vinh

Ông Nguyễn Hoàng Chương
Giám đốc CN Bến Tre

(Theo Thông báo số 3235/2017/TB-KH ngày 18/10/2017)

Chi nhánh Bến Tre

Ông Châu Duy Nhân
Giám đốc CN Trà Vinh

Bà Hà Thị Mỹ Giàu
Phó Giám đốc
CN Trà Vinh

CÁC ĐƠN VỊ XUẤT SẮC ĐẠT CỜ THI ĐUA ĐẾN QUÝ III/2017

TẬP THỂ

CÁ NHÂN

Bằng khen thực hiện tốt
chính sách pháp luật thuế
năm 2016, được Tổng Cục
trưởng Tổng Cục Thuế tặng.

Xuất sắc trong phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc, góp phần ổn định
tình hình an ninh, trật tự
ở địa phương, Giám đốc
Công an tỉnh Trà Vinh Bằng
khen.

Chi nhánh Bình Thuận

Cờ thi đua của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
về việc có thành tích tiêu
biểu, xuất sắc trong phong
trào thi đua năm 2016.

Bằng khen của Tổng Giám
đốc Bảo Hiểm Xã Hội Việt
Nam tặng về việc Thực hiện
tốt chính sách BHXH, BHYT
năm 2015 – 2016.

Bằng khen của Chủ tịch Ủy
ban Nhân dân Quận 1 về
việc tham gia chương trình
“Kết nối Ngân hàng – Doanh
nghiệp năm 2017”.
Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Thuận về
việc có nhiều đóng góp trong
cuộc vận động Quỹ khuyến học
“Tiếp bước cho em đến trường”
tại tỉnh Bình Thuận năm 2017.

Chi nhánh Bạc Liêu
Bằng khen của Tổng Cục
Trưởng Tổng Cục Thuế về
việc thực hiện tốt chính sách,
pháp luật thuế năm 2016.

KHU VỰC

CHI NHÁNH

KHU VỰC TP. Hà Nội

CHI NHÁNH Thanh Trì

KHU VỰC Miền Bắc

CHI NHÁNH Lạng Sơn

KHU VỰC Bắc Trung Bộ

CHI NHÁNH Đà Nẵng

KHU VỰC Nam Trung Bộ & Tây Nguyên

CHI NHÁNH Kon Tum

KHU VỰC Đông Nam Bộ

CHI NHÁNH Bình Dương

KHU VỰC Tây Nam Bộ

CHI NHÁNH Phú Quốc

KHU VỰC Đông TP. Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH Quận 4

KHU VỰC Tây TP. Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH Hóc Môn

KHU VỰC Nhóm Chi nhánh mới

CHI NHÁNH Lê Thánh Tông

KHU VỰC

PHÒNG GIAO DỊCH TIỀM NĂNG

KHU VỰC Đông TP. Hồ Chí Minh

Pgd tn Thạnh Lộc

KHU VỰC Tây TP. Hồ Chí Minh

Pgd tn Gò Cát

KHU VỰC Đông Nam Bộ

Pgd tn Phước Long

KHU VỰC Nam Trung Bộ & Tây Nguyên

Pgd tn Tam Quan

KHU VỰC Tây Nam Bộ

Pgd tn Sa Đéc

KHU VỰC TP. Hà Nội, Miền Bắc, Bắc Trung Bộ

Pgd tn Móng Cái

KHU VỰC Nhóm PGD TN mới

Pgd tn Tân Hương
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quyết định phần lớn sự sống còn
của một doanh nghiệp. Bởi SPDV
của các doanh nghiệp trong cùng
lĩnh vực ngày nay thường khá giống
nhau và khách hàng có rất nhiều sự
lựa chọn. Làm sao để thương hiệu
của mình được chọn thay vì thương
hiệu kia, có khi chỉ xuất phát từ một

sự cảm tình, một ấn tượng tốt. Hơn
nữa, một người có thể bây giờ là
người cung cấp dịch vụ nhưng vài
phút sau lại trở thành người mua
dịch vụ. Vậy nên sẽ là cần thiết khi
chúng ta đặt những mong muốn
được nhận từ người cung cấp dịch
vụ vào quyết định thái độ đối với

khách hàng khi mình trở thành
người bán hàng. Như vậy, chất
lượng dịch vụ sẽ luôn luôn được cải
tiến, góp phần vào sự phát triển của
doanh nghiệp và khách hàng cũng
hài lòng, tin tưởng hơn.

“Một người bây giờ là người cung cấp dịch vụ nhưng vài phút sau có thể trở thành người mua dịch vụ”

N

gười Nhật
nổi tiếng với
những phẩm chất
như trung thành, kỷ luật
cao, thực tế, nhanh nhạy, kiên
trì, khiêm tốn… tạo nên một thứ gọi
là “tinh thần Nhật Bản” mà toàn thế
giới phải khâm phục. Chúng ta còn
đều biết sản phẩm của Nhật có chất
lượng tốt, cũng như cung cách phục
vụ của người Nhật luôn được đánh giá
rất cao, làm cho khách hàng cảm thấy
thoải mái và hài lòng với dịch vụ của
mình. Trong tiếng Nhật có 1 từ được
dùng để nói về điều đặc biệt này, đó
chính là “Omotenashi” và người Nhật
xem đó là bí quyết, là kim chỉ nam
trong dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Chúng ta có thể học hỏi được điều gì
từ tinh thần Omotenashi?
Chăm sóc khách hàng chu đáo
trên cả sự mong đợi của họ
Xuất phát từ những cử chỉ quan
tâm đến khách hàng, giúp khách
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nơi sang trọng hay
cửa hàng nhỏ, nhân
viên đều lễ phép, lịch sự,
phục vụ tận tâm mà không
yêu cầu thêm chi phí nào. Thái
độ đó được xem như là mặc nhiên
khách hàng đã trả vào chi phí mua
hàng, còn sự “hậu tạ” mà họ muốn
nhận được chính là sự hài lòng và
quay trở lại của khách hàng. Là một
người bán hàng đồng nghĩa với việc
là người cung cấp cả Dịch vụ bán
hàng. Hơn nữa, sự chăm sóc xuất
phát từ lòng chân thành chứ không
phải gượng gạo, vì sự chân thành sẽ
làm nên thái độ ân cần chu đáo hơn
vỏ bọc của khuôn mẫu hình thức.

Thuý Yên

hàng cảm thấy thoải mái, dễ chịu,
từ đó có cảm tình, ấn tượng đẹp để
quay trở lại những lần sau. Đây là
điều cơ bản khác nhau giữa Dịch
vụ và Dịch vụ khách hàng. Dịch
vụ là khi nhân viên ngân hàng
mở sổ tiết kiệm cho khách hàng,
nhưng Dịch vụ khách hàng là lời
chào hỏi cùng nụ cười thân thiện
hoặc câu hỏi thăm “Hôm nay công
việc của cô có bận không ạ?”…
Hết lòng phục vụ khách mà không
cần phải “hậu tạ”
Ở các nước Âu Mỹ, khi được phục
vụ đối đãi lịch sự thì khách thường
phải kẹp thêm ít tiền thưởng cho
nhân viên đó. Nhưng ở Nhật, dẫu là

Từ tinh thần Omotenashi đến 5T tại
Sacombank
Tại Việt Nam, sự cạnh tranh đang diễn
ra ngày càng khốc liệt trên thị trường
thì việc có được chất lượng dịch vụ sẽ

Ý thức được tầm quan trọng của
chất lượng dịch vụ, Sacombank
không ngừng nghiên cứu, nâng
cao công tác chăm sóc khách
hàng nhằm tạo sự khác biệt cho
Ngân hàng bên cạnh việc liên tục
phát triển, cải tiến các tiện ích,
tính năng hiện đại của hệ thống
SPDV. Được phát động từ đầu
tháng 10/2017, Chương trình 5T:

PHỤC VỤ TẬN TÂM – NÂNG TẦM
CHẤT LƯỢNG ra đời nhằm mục
đích cải tiến chất lượng SPDV cũng
như nâng cao hơn nữa công tác
chăm sóc khách hàng của CBNV
tại các CN/PGD trên toàn quốc.
Chương trình 5T với 5 tiêu chí
cốt lõi: Thương hiệu thân thiện,
Tác phong chỉnh chu, Thái độ tận
tâm, Tri thức đầy đủ, Thao tác

chuyên nghiệp - mong muốn thu
ngắn khoảng cách giữa kỳ vọng và
cảm nhận thực tế của khách hàng
khi trải nghiệm chất lượng dịch
vụ tại Sacombank. Qua đó hướng
đến sự hài lòng hơn mức mong
đợi của khách hàng từ việc được
chăm sóc bởi từng CBNV - đại sứ
thương hiệu của Sacombank theo
như tinh thần Omotenashi.
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Sức Mạnh Đoàn Kết
1 Tất cả vinh quang đều đến từ sự dám bắt đầu (Eugene F Ware)
2 Điều lớn lao nhất trên thế gian này không phải là nơi ta
đứng mà là hướng ta đi. ( Johann Wolfgang von Goethe)
3 Nếu bạn đi đúng đường và bạn quyết tâm vững bước, bạn
sẽ tiến triển. ( Barack Obama)
4 Ý chí là sức mạnh duy nhất không kiệt quệ, cũng là sức mạnh
ai cũng luôn có. ( Schopenhauer)
5 Nếu bạn nghĩ bạn có thể thắng là bạn có thể. Niềm tin cần thiết cho
chiến thắng. ( William Hazlitt)
6. Biển lặng chẳng tạo nên thủy thủ tài ba. ( Ngạn ngữ Châu Phi)

Được thôi thúc bằng niềm tin vào loài người vừa tìm lại và sự
hy sinh cao cả của Superman, tỷ phú Bruce Wayne – Batman
quyết định tìm kiếm và tập họp những đồng minh mới cũng
như Wonder Woman để chuẩn bị đối mặt với những kẻ thù
lớn hơn.

Lời hay
ý đẹp

Phim tiếp tục được giao vào tay đạo diễn Zack Snyder – người
gây nhiều tranh cãi khi cầm trịch Batman v Superman: Dawn
Of Justice. Dàn diễn viên quen thuộc Ben Affleck, Henry Cavill
và Gal Gadot tiếp tục góp mặt trong phim. Justice League
được xem là siêu phẩm hoành tráng nhất của DC Comics.
Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày: 17/11/2017

Thói quen nghề nghiệp
Mẹ nói chuyện với con trai về nàng dâu:
- Này Bob, con vợ mày ngày xưa nói năng cộc lốc, nhanh như máy nổ...
- Dạ... dạ... hồi đó nhà con còn trực ở tổng đài trả lời miễn phí, nên có bị
nhiễm đôi chút bất nhã, mẹ bỏ quá cho.
- Nhưng bây giờ thì nó còn tệ hơn, phải cạy miệng mới nói được một
tiếng, mà lại còn ề à, chậm chạp.
- Vâng, mẹ ơi, dạo này cô ấy chuyển sang tổng đài tư vấn có tính cước rồi!

Mít nác gì…
Một bác nọ ra tỉnh chơi. Trưa về, gặp thầy học của con mình, bác ta khẩn khoản mời thầy về
nhà, để thết thầy một bữa. Bác ra sai bắt gà làm thịt rồi làm các món nhắm khác.
Bụng thầy đói meo, mà chủ nhà vẫn từ từ chuẩn bị bữa ăn cho thật tươm tất.
Bụng thầy càng cồn cào. Nhìn thấy quả mít trong gầm gường, miệng thầy thèm lắm. Chờ mãi,
không thầy chủ nhà bưng mâm lên, thầy nói:
- Thôi bác ạ, phiền phức quá, bác để tôi về.
Chủ nhà sai con:
- Có nác mới (nước chè xanh mới nấu), lấy ấm rót, mời thầy uống con.
Cốt ý của gia chủ là muốn cầm chân thầy lại. Song thầy:
- Mít nác gì, để tôi về thôi bác ạ!
Lúc đó, bác ta mới nhớ là nhà mình có quả mít chín để ở gầm giường, liền sai con:
- À quên, lấy quả mít, bố mời thầy xơi đã con!
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Đi Xuyên Hà Nội
Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến đã mang
đến bạn đọc những tác phẩm giá trị nhất
về Hà Nội như 5678 bước chân quanh Hồ
Gươm, Đi dọc Hà Nội, Đi ngang Hà Nội và tiểu
thuyết Me Tư Hồng. Tiếp tục chủ đề những
câu chuyện rất đời thường về Hà Nội, tác giả
mang đến tác phẩm “Đi Xuyên Hà Nội” để
khắc họa một thủ đô theo dòng chảy lịch sử.
Tác phẩm cho biết vì sao Hà Nội mang dáng
dấp xưa cũ bởi được hình thành và xây dựng
theo kiểu phương Tây do người người Pháp lập
nên; những phong tục và tập quán con người
nơi đây từ thế hệ trước; những thăng trầm
biến cố lịch sử mà mảnh đất Hà Nội đã trải

qua. Từ những câu chuyện về những căn biệt
thự cổ cho đến phận đời của những con người
sống tại Hà Nội với cuộc sống mưu sinh cho
đến ngày Hà Nội trở mình phát triển với đèn
giao thông, cây cầu Long Biên hay những sinh
hoạt nơi hàng chợ… Tất cả những yếu tố đó
với những ảnh hưởng chiến tranh đã tạo nên
mảnh đất Hà Nội cổ kính.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Giá bìa: 95.000 VND
Phát hành: tại các nhà sách trên toàn quốc

Hào khí Sacombank

55

CUỘC SỐNG QUANH TA

HÀNG NGANG
2. Tính năng chạm để thanh toán trên thẻ Sacombank có tên là gì?
3. Từ ngày 14/9/2017, Samsung triển khai phương thức thanh toán gì
ở Việt Nam?
7. Sacombank đang áp dụng tiêu chuẩn hệ thống Quản lý chất lượng
quốc tế nào?

5 giải thưởng,
mỗi giải trị giá 200.000 đồng

9. Vào ngày 28/7/2017, Sacombank đã kí hợp đồng hợp tác toàn diện
với doanh nghiệp nào?

8

10. Có bao nhiêu CBNV được vinh danh trong Chương trình thi đua Best
Sellers 2017 giai đoạn 1?

13
9

11. Sản phẩm thẻ tín dụng của tổ chức thẻ nào cho phép khách hàng
rút tiền mặt mà không tốn phí?

11
6

12. Khu vực nhận danh hiệu phát triển toàn diện trong chương trình
“Kích thích thi đua mảng thẻ năm 2017” (tính đến 31/8/2017)?

10
1
5
2

HÀNG DỌC

4
7

1. Gói cho vay đối với các Ngư dân đang hoạt động trong lĩnh vực đánh bắt
thuỷ sản xa bờ được triển khai tại Khu vực Miền Bắc và Khu vực nào?

3

4. Chi nhánh nào đạt giải xuất sắc nhất Mảng Cá nhân 6 tháng đầu
năm 2017?

12

5. Bên cạnh phương thức xác thực giao dịch qua Token, SMS; Sacombank
vừa triển khai thêm phương thức xác thực giao dịch nào?
6. Ngoài việc Khóa/Mở khóa/Kích hoạt thẻ tại quầy và Sacombank
eBanking thì Khách hàng còn có thể Khóa/Mở khóa/Kích hoạt thẻ
bằng cách nào?

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: tt-marketing@sacombank.com

8. Vào ngày 6/9/2017, Sacombank đã ký kết hợp đồng dài hạn 20
năm với công ty nào?
13. Giải nhất của Chương trình khuyến mãi “Đơn giản chỉ là chạm” là gì?

ĐÁP ÁN
Ô CHỮ
SỐ 3/2017

1
2

HÀNG NGANG
2. API
3. TPHCM
9. SSC
10. Maldives
11. Alberto Guerra
12. ADB
13. Hà Văn Ngoan
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C M
B
A

Chúc mừng
các Anh/Chị

trúng
thưởng

1. Bùi Thị Hoàng Giang
CN Kiên Giang
2. Hồ Hà Nhiên
CN Cà Mau
3. Đậu Thị Biên
CN Hà Tĩnh
4. Nguyễn Thị Hoài Thu
PGD Sao Đỏ
5. Nguyễn Thị Mỹ Hòa
CN Tân Phú
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HÀNG DỌC
1. Sacombank Imperial
4. Đồng Đăng
5. Fresh Studio
6. Mười sáu
7. Nghĩa Đô
8. Air Blade

Giải thưởng 200.000 đồng được chuyển vào tài khoản lương tháng 11/2017 của các Anh/Chị.

Chịu trách nhiệm xuất bản: Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng giám đốc
Giấy phép xuất bản số: 19/QĐ-XBBT-STTTT - In tại: Cty Sức Sống Mới - Số lượng: 3.500 bản - Nộp lưu chiểu tại: STTTT tháng 11 năm 2017

