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Lúâi

BAN BIÊN TẬP
Quý độc giả và toàn thể Anh Chị Em CBNV Sacombank thân mến,
Quý 1 vừa qua kinh tế toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ, các nền kinh tế lớn
đều cho thấy xu hướng hồi phục sản xuất và chính sách tiền tệ ổn định.
Kinh tế Việt Nam tuy tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng, nhưng điểm tích cực
là chính sách tài khoá và tiền tệ đang triển khai đúng hướng, điều này sẽ
hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát trong các quý tới.
Chúng ta đang trước thềm Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015,
2016 – là Đại hội đầu tiên sau khi chính thức sáp nhập Ngân hàng Phương
Nam vào Sacombank và cũng là một mốc đánh dấu thời kỳ phát triển
mới, trong đó tập trung vào hoạt động tái cơ cấu Ngân hàng và nâng cao
chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như chất lượng phục vụ khách hàng.
Kết thúc quý 1/2017, Sacombank tiếp tục tăng trưởng cả về quy mô và
hiệu quả hoạt động, tạo động lực củng cố nền tảng, tập trung thực hiện
theo các định hướng đã đề ra, cũng như các giải pháp cốt lõi của chiến
lược tái cơ cấu sau sáp nhập nhằm hoàn thành tốt kế hoạch 2017 và rút
ngắn lộ trình Đề án Tái cơ cấu. Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2017, tổng tài
sản đạt 341.176 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu duy trì Top 5 ngân hàng lớn nhất
Việt Nam với mức 22.450 tỷ đồng, vốn điều lệ 18.852 tỷ đồng, lợi nhuận
trước thuế lũy kế đạt 221,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sacombank đảm bảo
an toàn hoạt động luôn đạt quy định, nhanh chóng kiện toàn hệ thống
mạng lưới hoạt động. Đặc biệt, tính năng bảo mật của các sản phẩm thẻ
và ngân hàng điện tử được không ngừng cải tiến.
Những kết quả tích cực trên đã minh chứng Chiến lược phát triển đúng
đắn của Sacombank. Cùng với sự quyết tâm cao độ và tinh thần đoàn
kết của tập thể Ban lãnh đạo cũng như CBNV Sacombank toàn hệ thống,
chúng tôi tin rằng Sacombank sẽ vượt qua thách thức để đưa Ngân hàng
trở lại quỹ đạo tăng trưởng như trước đây.
Kính chúc Quý vị Lãnh đạo và toàn thể Anh Chị Em CBNV Sacombank sức
khỏe, luôn tự tin và tràn đầy năng lượng để hoàn thành tốt nhất nhiệm
vụ của quý 2 nói riêng và năm tài chính 2017 nói chung.
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Các hoạt động nổi bật của Sacombank quý 1/2017
3.000 TỶ ĐỒNG CHO CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI NGÂN HÀNG - DOANH NGHIỆP 2017

Ô. Lý Hoài Văn - PTGĐ Sacombank (thứ tư, từ trái sang) và đại diện các NH khác ký kết biên bản thực
hiện gói tín dụng hỗ trợ các DN trên địa bàn TP.HCM trong năm 2017 với NHNN CN TP.HCM và Sở
Công Thương TP.HCM

Ngày 10/01/2017, tại Hội nghị báo cáo
kết quả chương trình Kết nối Ngân hàng
– Doanh nghiệp năm 2016 và triển khai
kế hoạch năm 2017, Sacombank và Ngân
hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, Sở
Công Thương TP.HCM ký kết thực hiện gói
tín dụng trị giá 3.000 tỷ đồng với lãi suất
6,9%/năm đối với vay ngắn hạn và 9%/
năm đối với vay trung, dài hạn dành cho
doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp
trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, xuất
nhập khẩu, ứng dụng công nghệ cao và
nông nghiệp nông thôn tại 24 quận huyện
trên địa bàn TP.HCM trong năm 2017.

SACOMBANK IMPERIAL ĐƯỢC BÌNH CHỌN “DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CAO CẤP CỦA NĂM 2016”
Ngày 17/01/2017, Dịch vụ Ngân hàng cao cấp Sacombank
Imperial được bình chọn là “Dịch vụ Ngân hàng cao cấp của năm
2016” trong khuôn khổ giải thưởng “Best of the Best Awards
2016” do Robb Report (một tạp chí uy tín chuyên cung cấp thông
tin trong lĩnh vực sản phẩm và dịch vụ cao cấp) công bố. Đây là
giải thưởng được tổ chức nhằm lựa chọn những thương hiệu, sản
phẩm và dịch vụ đẳng cấp được ưa thích nhất tại Việt Nam năm
2016 thuộc các lĩnh vực: dịch vụ ngân hàng cao cấp, khách sạn,
khu nghỉ dưỡng, dự án bất động sản, đơn vị phát triển bất động
sản, xe hơi, đồng hồ, trang sức, phụ kiện, thời trang… do độc giả
của Robb Report (chủ yếu là những người thành đạt, có tầm ảnh
hưởng nhất định trong xã hội) bình chọn.

Đại diện Sacombank – Bà Nguyễn Phương Huyền – GĐ KHCN kiêm TP
DVNHCC nhận giải thưởng “Dịch vụ Ngân hàng cao cấp của năm 2016”

TOP 50 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT
NAM 2016

Đại diện Sacombank – Ông Nguyễn Xuân Vũ – PTGĐ nhận giấy chứng nhận
từ Ban tổ chức
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Ngày 19/01/2017, Sacombank vinh dự được xét chọn thuộc Top 50
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016 tại Lễ trao giải VNR500
– Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2016 do Công ty cổ
phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) kết hợp với
báo VietnamNet tổ chức. Đây là năm thứ 4 Sacombank có mặt
trong bảng xếp hạng VNR500. Được xây dựng theo mô hình
của Fortune500 (Hoa Kỳ), bảng xếp hạng VNR500 đánh giá thứ
hạng của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí: quy mô doanh thu
doanh nghiệp, lợi nhuận, triển vọng tăng trưởng doanh thu, tổng
lao động, các chỉ số sinh lời ROA, ROE, có đóng góp tích cực vào
ngân sách Nhà nước và uy tín truyền thông…

SACOMBANK “ẤM TÌNH MÙA XUÂN” CÙNG CỘNG ĐỒNG
Ngày 22/01/2017, kết thúc chuỗi chương trình Từ thiện Xuân
Đinh Dậu 2017 - “Ấm tình mùa Xuân” (từ ngày 07 - 21/01/2017),
Sacombank phối hợp với Hội cứu trợ trẻ em tàn tật TP.HCM tổ
chức Ngày hội từ thiện Xuân Đinh Dậu 2017 “Ấm tình mùa
Xuân” tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) dành cho hơn 4.500
cụ già neo đơn và trẻ em mồ côi, khuyết tật đang được nuôi
dưỡng và chăm sóc tại các trường, trung tâm, mái ấm, nhà mở
trên địa bàn TP.HCM. Ban lãnh đạo Sacombank đã trực tiếp
chúc Xuân và trao tặng hơn 4.500 phần quà Tết, mỗi phần
trị giá 300.000 đồng, đến tận tay các cụ và các em. Ngày hội
diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng với nhiều tiết mục văn
nghệ, hài kịch đặc sắc. Đặc biệt còn có các tiết mục được dàn
dựng công phu do học sinh các Trường khuyết tật thính giác
Hy Vọng 1, Trường Điếc – Câm TP.HCM và Trường khiếm thính
Hy Vọng Bình Thạnh thể hiện bằng cả trái tim khao khát yêu
thương và hòa nhập thay cho lời cảm ơn chân thành đến các tổ
chức đã luôn quan tâm đến các em.

Đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM, Liên đoàn lao động TP.HCM, NHNN CN
TP.HCM và Sacombank trao quà cho các cụ, các em tại sự kiện

UBND TP.HCM TẶNG BẰNG KHEN
VỀ THÀNH TÍCH CHĂM LO PHỤC
VỤ TẾT ĐINH DẬU 2017

Đại diện Sacombank – Ông Huỳnh Thiên Phú – GĐ KHDN VVN (thứ năm từ phải sang) nhận
Bằng khen của UBND TP.HCM

Ngày 03/02/2017, Sacombank vinh dự nhận Bằng
khen của UBND TP.HCM về thành tích trong công
tác chăm lo phục vụ Tết Đinh Dậu 2017. Theo
đó, từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 31/3/2017,
Sacombank đã dành nguồn vốn 2.000 tỷ đồng
ưu đãi tài trợ doanh nghiệp tham gia chương trình
Bình ổn thị trường của Sở Công thương TP.HCM,
nhằm đáp ứng về vốn cho sản xuất kinh doanh
các mặt hàng bình ổn thị trường và hàng Tết Đinh
Dậu 2017. Lãi suất cho vay ngắn hạn từ 6,5%/
năm, trung và dài hạn từ 9%/năm.

NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI SACOMBANK LAOS
Ngày 08/02/2017, nhận lời mời của của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước
CHDCND Lào Bounnhang Vorachith, Nguyên chủ tịch nước CHXHCN Việt
Nam Trương Tấn Sang cùng Phu nhân đã có chuyến thăm hữu nghị lãnh
đạo Nhà nước Lào. Nhân đây, Nguyên Chủ tịch nước cũng đã thăm và làm
việc với các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, trong đó có Sacombank Laos.
Tiếp đón Đoàn có ông Nguyễn Miên Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Sacombank,
ông Nguyễn Gia Định - Thành viên HĐQT Sacombank, Chủ tịch HĐQT
Sacombank Laos và ông Phan Huy Khang - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng
giám đốc Sacombank. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đánh giá
cao tình hình kinh doanh hiệu quả của các Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư
tại Lào, đặc biệt là Sacombank Laos và kỳ vọng Ngân hàng sẽ tiếp tục phát
huy trong thời gian tới để luôn nhận được đánh giá cao từ nước bạn. Bên
cạnh đó Sacombank Laos cần đẩy mạnh cho vay đối tượng khách hàng có
kế hoạch kinh doanh và phát triển cụ thể, nhằm giúp các doanh nghiệp tại
Lào cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào phát triển trên tinh
thần đôi bên cùng có lợi, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước.

Ông Phan Huy Khang - PCT HĐQT kiêm TGĐ Sacombank (phải)
đón tiếp Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc
tại Sacombank Laos
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THAM GIA HỘI NGHỊ SONG PHƯƠNG GIỮA NHTW LÀO VÀ NHNN VIỆT NAM
Ngày 15/02/2017, tại Luang Prabang (Lào), đại diện
Sacombank là ông Phan Huy Khang - Phó chủ tịch HĐQT
kiêm Tổng giám đốc đã tham gia Hội nghị song phương giữa
Ngân hàng Trung ương CHDCND Lào và Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam dưới sự chủ trì của Thống đốc Ngân hàng
Trung ương Lào Somphao Phaysith và Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng. Hội nghị đã thông tin về

tình hình kinh tế vĩ mô, tổ chức và quản lý chính sách tiền
tệ, cải tiến hệ thống ngân hàng, cũng như kết quả hoạt động
5 năm vừa qua và thành tích năm 2016 cùng kế hoạch hợp
tác song phương và đa phương tiếp theo giữa NHTW Lào
và NHNN Việt Nam… Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh
Hưng và Thống đốc NHTW Lào Somphao Phaysith đã ký
kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên.

THAM GIA HỘI NGHỊ SONG PHƯƠNG GIỮA NHQG CAMPUCHIA VÀ NHNN VIỆT NAM
Ngày 17/02/2017, tại Siem Reap (Campuchia), đại
diện Sacombank là ông Phan Huy Khang - Phó
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã tham gia
Hội nghị song phương giữa Ngân hàng Quốc gia
Campuchia và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
dưới sự chủ trì của Thống đốc Ngân hàng Quốc gia
Campuchia Chea Chanto và Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng. Hội nghị đã
thông tin và đánh giá tổng quan bối cảnh quốc tế và
trong nước đã tác động đến nền kinh tế Việt Nam
nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Nhằm
tăng cường hợp tác song phương càng hiệu quả
và thực chất hơn, hai bên thống nhất tổ chức hội
nghị song phương mỗi năm 1 lần; tăng cường phối
hợp và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác
chung, thỏa thuận hợp tác về thanh toán biên mậu,
thanh tra giám sát ngân hàng, phòng chống rửa tiền
và phòng chống tiền giả; đẩy mạnh hợp tác nhóm
các nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam.
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NGÂN HÀNG
NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

bằng cam kết
thời gian giao dịch
Phòng Truyền thông & Marketing

Ngày nay, khi giữa các NHTM đều có sự tương đồng
về SPDV, chính sách giá, ưu đãi phí dịch vụ... thì sự
thu hút và giữ chân khách hàng được các ngân hàng
tập trung cải tiến về công nghệ, mạng lưới, chất lượng
phục vụ khách hàng, thậm chí có ngân hàng xây dựng
hẳn thành “cam kết” thời gian thực hiện giao dịch.
Nhiều người cho biết, điều họ ngại
nhất khi đến giao dịch ngân hàng là
thái độ và phong cách phục vụ của
nhân viên. Thời gian phải chờ đợi khi
giao dịch, mở tài khoản hay làm thủ
tục vay vốn khiến nhiều khách hàng
bức xúc. Chị Thùy Trang, kế toán
một công ty truyền thông ở Cầu Giấy,
Hà Nội than thở: “Công ty tôi mở
tài khoản tại một ngân hàng lớn có
lượng khách hàng giao dịch mỗi ngày
rất đông và công ty tôi hầu như ngày
nào cũng phải tới ngân hàng để kiểm
tra tài khoản, chuyển tiền... Mỗi lần
tới ngân hàng với tôi là một “cực
hình” vì phải chờ rất lâu mới đến lượt
mình trong khi công việc ở công ty
cũng nhiều, nhất là vào những ngày
phải quyết toán thuế”.
Nhận thức được hạn chế này, hiện
nay các ngân hàng đã có nhiều nỗ lực
để nâng cao chất lượng giao dịch như
trang bị hệ thống lấy số thứ tự điện
tử, tăng số lượng quầy giao dịch, tăng

nhân sự xử lý công việc… Một giải
pháp nữa là phát triển dịch vụ ngân
hàng trực tuyến như internet banking,
mobile banking, SMS banking, phone
banking… nhằm giúp khách hàng tiết
kiệm thời gian, công sức cũng như
nhiều chi phí phát sinh khác. Tuy
nhiên, những nỗ lực cải tiến công
nghệ trên chỉ giúp giảm tải một phần
chờ đợi của khách hàng bởi yếu tố
con người vẫn đóng vai trò quan trọng
nhất. Tại bất cứ ngân hàng nào, dù có
hệ thống công nghệ tối tân và quy mô
mạng lưới rộng khắp thì con người
vẫn là người nhập thông tin, thẩm
định và quyết định mọi giao dịch.
Như tại Standard Chartered, từ năm
2013, ngân hàng này đã triển khai ba
cam kết dịch vụ bao gồm cam kết 8
phút phục vụ, 30 phút mở tài khoản
và 24 giờ vay tín chấp. Thậm chí, nếu
thời gian mở tài khoản quá 30 phút,
Standard Chartered sẽ trả 100.000
đồng vào tài khoản của khách hàng.

Sắp tới đây, Sacombank cũng sẽ
thực hiện chương trình “Đo lường
thời gian giao dịch và mức độ hài
lòng của Quý Khách hàng” thông
qua các kênh như website, màn hình
đánh giá tại quầy… Những ý kiến từ
khách hàng sẽ là cơ sở thiết thực
để Sacombank nâng cao chất lượng
dịch vụ, cải tiến công tác chăm sóc
khách hàng, rút ngắn thời gian giao
dịch và tăng hiệu quả hoạt động. Từ
đó, mang đến cho khách hàng những
trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đến với
Sacombank.
Cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng
trong khối bán lẻ đang ngày càng
trở nên gay gắt khi khách hàng luôn
yêu cầu các dịch vụ chất lượng cao
và thời gian nhanh chóng. Trong bối
cảnh đó, tận tâm và không ngừng cải
tiến để đáp ứng những yêu cầu ngày
càng đa dạng của khách hàng chính
là yếu tố để thành công.
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TÊM ÀIÏÍM

SỰ KHỞI ĐỘNG

ĐẦY

HỨA HẸN

P. Kế hoạch

K

ết thúc quý 1/2017, kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank khá khả quan, đánh dấu sự khởi
động đầy hứa hẹn cho mục tiêu tăng trưởng bền vững trong cả năm 2017. Thanh khoản cải thiện hơn
so với quý trước và kỳ vọng duy trì trạng thái tích cực trong thời gian tới. Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm
(giảm 0,49% so với đầu năm). Thu dịch vụ ngày càng chiếm ưu thế và đem lại hiệu quả cao trong hoạt động
kinh doanh chính của Ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế và tỷ suất sinh lời cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái.

QUY MÔ TĂNG TRƯỞNG TỐT
Tính đến ngày 31/3/2017, tổng tài sản của Sacombank đạt
341.176 tỷ đồng, tăng 10.799 tỷ (tương đương 3,3%) so với
đầu năm. Trong đó:
• Vốn chủ sở hữu duy trì top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam,
đạt 22.450 tỷ đồng. Vốn điều lệ đạt 18.852 tỷ đồng và vốn
tự có đạt 21.910 tỷ đồng. Trong đó, vốn cấp 1 đạt 16.632 tỷ
đồng, vốn cấp 2 đạt 5.279 tỷ đồng.
• Huy động vốn tăng trưởng ổn định, theo đúng định hướng
phân tán. Tổng huy động vốn đạt 312.932 tỷ đồng, tăng
10.127 tỷ (tương đương 3,3%) so với đầu năm, chiếm tỷ
trọng 91,7% tổng tài sản. Cụ thể:
- Huy động TCKT&DC đạt 303.686 tỷ đồng, tăng 14.229 tỷ
đồng (tương đương +4,9%) so với đầu năm và tăng gấp hơn
2 lần mức tăng quý trước, chiếm tỷ trọng 97% tổng nguồn
huy động. Huy động từ TCKT&DC tăng khá tốt nhờ lượng
tiền gửi của khách hàng cá nhân (bình quân tăng trên 6.000
tỷ/tháng) với lượng khách hàng tiền gửi tăng hơn 167.000
khách hàng (+4,8%) so với đầu năm;
- Cơ cấu nguồn vốn được đa dạng hóa với huy động VND
đạt 294.662 tỷ đồng, tăng 13.754 tỷ đồng (tương đương

+4,9%) so với đầu năm, huy động USD tăng khá tốt (5,2%).
Huy động có kỳ hạn đạt 264.439 tỷ đồng, tăng 14.029 tỷ  
đồng (tương đương +5,6%) so với đầu năm và huy động
không kỳ hạn tăng 0,5%.
• Cho vay tăng trưởng tốt với thế mạnh cho vay phân tán:
Ngay từ đầu năm, Sacombank đã triển khai các gói cho vay
ưu đãi với lãi suất thấp, dành 3.000 tỷ đồng cho chương trình
kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM,
1.000 tỷ đồng để cho cho vay bình ổn thị trường; 3.500 tỷ
đồng dành cho khách hàng cá nhân có mục đích vay mua
nhà, ô tô, sản xuất nông nghiệp...
   Kết thúc quý 1/2017, tổng tín dụng(*) đạt 204.172 tỷ đồng,
tăng 9.316 tỷ đồng (tương đương 4,8%) so với đầu năm, đạt
34,2% kế hoạch tăng trưởng. Trong đó, cho vay khách hàng
đạt 200.440 tỷ đồng, tăng 7.341 tỷ (tương đương +3,8%)
so với đầu năm, chủ yếu tăng mạnh về cho vay phân tán cá
nhân VND (đạt 110.154 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm)
thuộc các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, cho
vay mua nhà… Riêng đối với mảng khách hàng doanh nghiệp
thuộc lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, tín dụng đã
bắt đầu chậm lại nhằm phù hợp đúng định hướng chung.

(*) Tổng tín dụng bao gồm cho vay khách hàng, mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC).
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CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC CẢI THIỆN
• Danh mục tín dụng được kiểm soát tốt nhằm giảm thiểu
tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu. Sacombank đã tăng cường
giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực
tiềm ẩn rủi ro, giảm dần tỷ trọng cho vay kinh doanh
bất động sản (giảm 0,1%), tích cực triển khai nhiều giải
pháp nhằm hạn chế cũng như xử lý nợ xấu trên toàn hệ
thống. Trong quý 1, Ngân hàng đã tự xử lý được gần 553
tỷ đồng nợ xấu, thu hồi được hơn 133 tỷ đồng nợ bán
VAMC giúp cho tỷ lệ nợ xấu giảm 0,49% so với đầu năm.
• Cơ cấu thu nhập tiếp tục dịch chuyển theo hướng tăng
tỷ trọng từ hoạt động dịch vụ. Sacombank nâng cao hiệu
quả hoạt động thông qua triển khai nhiều sản phẩm, dịch
vụ hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nhằm đem lại tiện
ích, an toàn cho khách hàng và đạt hiệu quả kinh doanh
cao nhất cho Ngân hàng. Vì thế, hoạt động dịch vụ ngân
hàng ngày càng hiệu quả, đem lại nguồn thu đáng kể
trong tổng thu nhập. Thu dịch vụ (bao gồm cả thu bảo
lãnh) đạt 386 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ, chiếm

STT

tỷ trọng 24,9% trên tổng thu nhập (tăng 2,8% tỷ trọng so
với năm 2016). Trong đó, phát triển dịch vụ tăng mạnh ở
lĩnh vực Ngân hàng điện tử (tăng 7,3% so cùng kỳ), thanh
toán quốc tế (tăng 23,9%), chuyển tiền (tăng 110,3%),
bảo lãnh (tăng 11,4%), thẻ (tăng 27,9%).
• Tỷ suất sinh lời cải thiện so với năm trước. Bước sang
năm thứ 2 sau tái cơ cấu, hiệu quả hoạt động kinh doanh
của Ngân hàng đã tiến triển khá khả quan. Lợi nhuận
trước thuế lũy kế quý 1/2017 đạt 221,5 tỷ đồng, tăng
60% so với cùng kỳ. 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 0,16% và 1,99% so với năm trước.
• Các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động luôn 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.  

CHỈ TIÊU

QUY ĐỊNH

31/3/2017

>=9%

10,55%

1

Tỷ lệ an toàn vốn (riêng lẻ)

2

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

<=50%

46,35%

3

Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần

<=40%

19,52%

4

Tỷ lệ đầu tư tài sản cố định

<=50%

39,68%

5

Tỷ lệ cấp tín dụng/tổng tiền gửi

<=80%

65,14%

6

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

<=35%

10,38%

7

Tỷ lệ dự trữ thanh khoản (quy VND)

>=10%

14,04%

• Công tác tái cấu trúc mạng lưới hoạt động được triển
khai quyết liệt. Đáp ứng yêu cầu mới về kinh doanh và
quản trị rủi ro, từ đầu năm đến nay, Sacombank đã di
dời, chuyển địa điểm, đổi tên, chuyển quyền quản lý 30
ĐGD sang địa bàn thích hợp. Đồng thời, hoàn tất công
tác nâng cấp 11 Quỹ tiết kiệm lên thành PGD và triển
khai đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhằm góp phần rút
ngắn quá trình tái cơ cấu của toàn NH.
Đến nay, mạng lưới của Sacombank là 564 điểm, bao
gồm 552 điểm trong nước (109 Chi nhánh và 443 PGD),
8 điểm tại Campuchia và 4 điểm tại Lào.
• Công tác bảo mật được đẩy mạnh nhằm tạo nền tảng
vững chắc để phát triển sản phẩm mới. Sacombank đã
hoàn tất công tác bảo trì và nâng cấp hệ thống thẻ với
gần 1.000 ATM, 6.000 POS và hơn 4 triệu thẻ đang

lưu hành. Ngân hàng dự kiến ra mắt thị trường các sản
phẩm thẻ vượt trội và phát triển thêm nhiều tiện ích linh
hoạt cho dịch vụ thẻ, đặc biệt, khách hàng sẽ được trải
nghiệm sản phẩm thẻ không tiếp xúc cùng POS công
nghệ giao tiếp tầm ngắn.

Trong quý 1/2017, Sacombank tiếp tục phát triển cả
về quy mô và hiệu quả hoạt động, tạo động lực tiếp
tục củng cố nền tảng, tập trung thực hiện triệt để
các định hướng đã đề ra, cũng như các giải pháp
cốt lõi theo lộ trình Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập
nhằm hoàn thành tốt kế hoạch 2017 và rút ngắn lộ
trình Đề án tái cơ cấu.
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THÕ TRÛÚÂNG

KINH TẾ THẾ GIỚI
TĂNG TRƯỞNG TÍCH CỰC

VIỆT NAM CHÍNH SÁCH
TÀI KHÓA
VÀ TIỀN TỆ
ĐÚNG HƯỚNG
P. Kế hoạch

K

inh tế toàn cầu duy trì đà tăng trưởng tích cực
trong quý 1. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam lại
chịu ảnh hưởng từ sự cố của Samsung, tăng trưởng
vì thế không như kỳ vọng. Điểm tích cực là chính
sách tài khóa và tiền tệ đang triển khai đúng hướng
sẽ hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát trong
các quý tới.
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KINH TẾ THẾ GIỚI
Kinh tế toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1 khi
niềm tin kinh doanh và  tiêu dùng cao. Các nền kinh tế 
lớn đều cho thấy xu hướng hồi phục sản xuất, tỷ lệ thất
nghiệp thấp và  chính sách tiền tệ ổn định. Ngày 29/3,
Anh chính thức khởi động chương trình đàm phán để rời
khỏi EU. Tuy vậy, thị trường tài chính và tiền tệ cơ bản ổn
định, không chịu cú sốc như 9 tháng trước. FED tăng lãi
suất lên mức 0,7%-1% trong tháng 3, đồng thời dự định
sẽ có 2 đợt tăng lãi suất nữa trong năm 2017, nhà đầu
tư vẫn đón nhận tin này như một sự khẳng định cho xu
hướng hồi phục của kinh tế Mỹ và thế giới.
Thế giới hiện đang tập trung vào kế hoạch tài khoá của
Tân tổng thống Mỹ với kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích đột phá 
cho tăng trưởng. Chính phủ Mỹ đang dự thảo kế hoạch
đầu tư 1.000 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng, cùng một chính
sách ưu đãi thuế để kích thích sản xuất tại Mỹ. Nhà đầu
tư đang kỳ  vọng dự  luật sẽ  mở  ra chu kỳ  tăng trưởng
mạnh mẽ cho Mỹ, kéo theo là sự hồi phục của thế giới.
Chính sách tài khoá được thực thi nghiêm túc với quyết
tâm kiểm soát bội chi của Chính phủ, lập lại kỷ luật ngân
sách, xử lý một cách triệt để mối nguy về nợ công. Bội
chi ngân sách quý 1 ước đạt 12.400 tỷ đồng, chỉ bằng
1/3 so với cùng kỳ (bội chi ngân sách quý 1/2016 hơn
47.000 tỷ đồng).

Tăng trưởng kinh tế quý 1

CPI năm 2016-2017

FDI đăng ký quý 1 tăng 77,6% về vốn đăng ký trong khi chỉ 
tăng 14,8% về số lượt dự án. Trong quý 1 này, đầu tư FDI tăng
đột biến do dự án 2,5 tỷ USD của SamSung Display Việt Nam
tại Bắc Ninh. Tuy vậy, vốn giải ngân chỉ tăng 3,4% so với cùng
kỳ. Việt Nam hiện đang phụ thuộc nhiều vào các dự án lớn của
Samsung, thiếu vắng đầu tư của DN này thì FDI là một bức
tranh tối màu.
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Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý 1 tăng 8,6% so với cùng
kỳ năm trước và bằng 32% GDP, đây là mức tăng trưởng thấp
nhất trong vòng 3 năm qua. Vốn khu vực Nhà nước đạt 99.900
tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng vốn và tăng 4,9% so với cùng kỳ
năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 117.400 tỷ đồng,
chiếm 39,4% và tăng 13,8%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài đạt 80.500 tỷ đồng, chiếm 27,1% và tăng 6,2%.

CPI quý 1 tăng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây, do
một số nguyên nhân chủ yếu sau: (i) Các địa phương
điều chỉnh giá dịch vụ y tế và học phí; (ii) 2 tháng đầu
năm trùng với Tết Nguyên đán nên nhu cầu về lương
thực, thực phẩm tăng lên; (iii) Giá nhiên liệu trên thị
trường thế giới trong 3 tháng đầu năm tăng mạnh, giá
xăng dầu bình quân quý 1 tăng 34,92% so với cùng
kỳ, đóng góp 1,45% vào mức tăng CPI chung.

0/

Điểm tích cực là nông nghiệp đã có dấu hiệu hồi phục, tăng
1,38% so với cùng kỳ. Tuy vậy, ngành công nghiệp và xây dựng
chỉ tăng 3,85% so với cùng kỳ 2016, thấp nhất kể từ 2011.
Ngành khai khoáng giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước,
làm giảm 0,76% tăng trưởng chung. Theo tin từ  Bloomberg,
sản lượng sản xuất của Samsung trong quý 1 giảm 38% so với
cùng kỳ, là nguyên chính kéo giảm tăng trưởng công nghiệp.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 0,21% so
với tháng 2, tăng 0,9% so với tháng 12/2016 và tăng
4,65% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản
tháng 3 không đổi so với tháng 2 và tăng 1,6% so với
cùng kỳ 2016. Lạm phát cơ bản bình quân 3 tháng
đầu năm 2017 tăng 1,66% so với bình quân cùng kỳ
năm 2016.

T1

GDP quý 1 chỉ tăng 5,1%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp
và thủy sản tăng 2,03%, đóng góp 0,24% vào mức tăng trưởng
chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,17%, đóng góp
1,46%; khu vực dịch vụ tăng 6,52%, đóng góp 2,65%.   

Nguồn: TCTK, Sacombank

4.76%

2013

2014

2015

2016

2017

Nguồn: TCTK, Sacombank

Chính phủ đã đánh giá một cách tổng quát và quyết tâm phát triển ngành nông nghiệp vốn nhiều tiềm
năng nhưng hiệu quả sản xuất còn khá thấp. Quyết tâm của Chính phủ đang từng bước chuyển hóa
thành hành động với mục tiêu thay đổi cơ bản chính sách đất đai, gia tăng ưu đãi tạo điều kiện cho
DN tham gia phát triển nông nghiệp, giúp vực dậy chất lượng và giá cả nông sản, trở thành mũi nhọn
đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội.
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NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Tín dụng tăng nhanh ngay từ đầu năm thể hiện khả năng hấp
thụ vốn khá tốt của nền kinh tế. Dòng vốn khởi động sớm sẽ có 
sức lan tỏa giúp nền kinh tế tăng trưởng ngay trong quý 2, chứ 
không có độ trễ như các năm trước.
Tính đến thời điểm 20/3/2017, tổng phương tiện thanh toán
tăng 2,88% so với cuối năm 2016, trong khi cùng kỳ năm
trước tăng 3,08%. Huy động vốn của các NHTM tăng 2,43%.
Tín dụng 3 tháng đầu năm tăng 2,81%. Tín dụng tăng trưởng
mạnh ngay từ đầu năm là tín hiệu khá tích cực cho nền kinh tế 
và ngành NH, chứng tỏ khả năng hấp thụ vốn khá tốt.
Tuy vậy, tăng trưởng tín dụng cao hơn huy động đã tạo ra cuộc
chạy đua lãi suất trong quý 1. Cùng với đó là thông Tư 06 có 
hiệu lực buộc các NH gia tăng huy động trung dài hạn bằng các
sản phẩm chứng chỉ tiền gửi, cũng tạo ra làn sóng tăng lãi suất
huy động.

Tăng trưởng Cho vay, Huy động quý 1 giai đoạn 2011-2017
Cho vay

4.18%

3.67%
1.56%

Huy động

6.84%

3.29%
1.00%

1.17%

0.52%

2.81%

2.65%

1.81%

3.04%
2.43%

-1.96%
Q1/2011

Q1/2012

Q1/2013

Q1/2014

Q1/2015

Q1/2016

Q1/2017

Nguồn: TCTK, NHNN, Sacombank

Theo NHNN, tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm 2016 đã  về  mức
2,46% (giảm so với mức 2,55% vào cuối năm 2015). Tính đến
31/12/2016, nợ còn phải xử lý tại VAMC khoảng 190.000 tỷ
đồng; nợ tồn đọng tại khâu thi hành án tính đến 30/9/2016 là
khoảng 58.998 tỷ đồng.
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Dự kiến trong năm 2017, VAMC mua khoảng
25.000 tỷ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt và
tập trung xử lý khoảng 33.000 tỷ đồng. Kế hoạch
VAMC và NHNN đặt ra là đến hết năm 2020,
VAMC mua nợ xấu của các TCTD qua các hình
thức với tổng giá trị dư nợ gốc là 400.000 tỷ đồng
và thu hồi nợ đạt 100.000-150.000 tỷ đồng. Các
biện pháp xử lý nợ cụ thể gồm: thu hồi nợ qua bán
nợ (20.000-35.000 tỷ đồng), thu hồi nợ qua xử
lý tài sản đảm bảo (30.000-45.000 tỷ đồng), thu
hồi nợ qua đôn đốc khách hàng trả nợ (50.00070.000 tỷ đồng).

Kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục
tăng trưởng tích cực trong quý 2 bất
chấp những lo ngại về việc Anh kích hoạt
Brexit. Trong tháng 4, Chính phủ Mỹ sẽ
trình dự thảo về kế hoạch chi tiêu cơ sở
hạ tầng và cắt giảm thuế. Thị trường
đang kỳ vọng các chính sách mới có thể
giúp Mỹ đạt được tăng trưởng 3-4% như
Tổng thống Trump đã cam kết. Kinh tế
toàn cầu theo đó cũng sẽ hưởng lợi từ kế
hoạch đột phá của Mỹ.
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng thấp
nhưng các cân đối vĩ mô đều duy trì ổn
định. Chính sách tiền tệ đang hỗ trợ cho
mục tiêu tăng trưởng, trong khi nợ công
đã được kiểm soát chặt chẽ qua mức bội
chi giảm. Áp lực lạm phát và tăng trưởng
cao là những thách thức của Chính phủ
trong quý 2, tuy vậy các điều kiện thuận
lợi trong và ngoài nước đang khá tốt để
đạt mục tiêu ổn định vĩ mô.
NHNN đang quyết liệt trong xử lý nợ xấu
và các TCTD yếu kém. Kế hoạch trong
quý 2 sẽ trình dự thảo Luật tái cơ cấu
và hỗ trợ xử lý nợ xấu trong kỳ họp Quốc
hội tới. Đây là tiền đề cơ bản để giải
quyết dứt điểm nợ xấu trước năm 2020,
đảm bảo hệ thống TCTD phát triển ổn
định, lành mạnh.

Định hướng

PHÁT TRIỂN SACOMBANK
SAU SÁP NHẬP

P.Kế hoạch

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc hệ thống tổ chức tín dụng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước,
Sacombank đã nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vào hệ thống từ ngày
01/10/2015, trở thành một trong 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam về mạng lưới hoạt động, vốn điều lệ và
tổng tài sản. Trong giai đoạn đầu sáp nhập, Ngân hàng không thể tránh khỏi một số khó khăn nhất định
do phải xử lý những vấn đề tài chính còn tồn tại trước đó, nhưng xét về lợi ích dài hạn, việc sáp nhập
mang lại giá trị cộng hưởng rất lớn, từ đó sẽ mang lại giá trị gia tăng bền vững cho cổ đông và khách
hàng, góp phần phát triển kinh tế đất nước.
Quy mô hoạt động lớn đòi hỏi phải có một chiến lược phát
triển phù hợp với hệ thống quản lý ngày càng chặt chẽ. Vì
vậy, Sacombank xác định tăng trưởng bền vững là định hướng
chủ đạo, trong đó, củng cố nhân sự, sắp xếp lại vị trí các
điểm giao dịch, giải quyết các tồn đọng sau sáp nhập và kiện
toàn mô hình hoạt động là các giải pháp trọng tâm để tiếp
tục khẳng định mục tiêu NGÂN HÀNG BÁN LẺ HÀNG ĐẦU
TẠI VIỆT NAM.
Định hướng trong vòng 3 năm sau sáp nhập của Ngân hàng
là phải giải quyết dứt điểm các tồn tại tài chính còn tồn đọng
trong quá trình sáp nhập. Từ năm thứ 4 trở đi sẽ phấn đấu
đưa hiệu quả  hoạt động trở về  bằng mức trước sáp nhập.
Sacombank cũng đã xây dựng lộ trình nhằm giảm bớt sự phụ 
thuộc vào thu nhập tín dụng, hướng tới thu nhập phi tín dụng
chiếm 20-30% tổng thu nhập hoạt động Ngân hàng. Quá 
trình tái cơ cấu được giải quyết dứt điểm trong 7-8 năm, mở 
ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho Sacombank. Các mục tiêu
tài chính cụ thể cho giai đoạn 2016 – 2025 như sau:
• Tổng tài sản tăng 12%/năm

tục mở rộng để đảm bảo phủ khắp các tỉnh thành trong cả 
nước. Bên cạnh đó, chiến lược đẩy mạnh các kênh giao dịch
hiện đại (ATM/POS/KiosBanking/Ngân hàng điện tử) sẽ là giải
pháp đột phá trong phát triển thị trường. Đặc biệt, nhân sự là 
chiến lược trọng tâm trong quá trình tái cấu trúc để đảm bảo
luôn duy trì và phát triển chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng
những yêu cầu ngày càng cạnh tranh của thị trường tài chính.
Dù quá trình tái cấu trúc đòi hỏi phải tốn nhiều công sức
và thời gian, nhưng Sacombank tự tin có thể
vượt qua được giai đoạn khó khăn này để
tiến bước trên con đường phát triển
của mình. Ngân hàng cam kết sẽ
luôn đồng hành cùng nhà đầu
tư, phục vụ khách hàng tốt
nhất, tạo ra sự thịnh
vượng cho nhân viên
cũng như phát triển
vì sự phồn vinh của
cộng đồng.

• Huy động TCKT&DC tăng 13%/năm
• Tín dụng tăng 14%/năm
• Vốn điều lệ tăng 9%/năm
• Thu thuần dịch vụ tăng 17%/năm
• Lợi nhuận trước thuế tăng 29%/năm
Đối với chiến lược kinh doanh, Sacombank xác định cần phải
phát triển song song cả kênh giao dịch truyền thống và hiện
đại đảm bảo phục vụ được tối đa nhu cầu khách hàng. Hệ 
thống mạng lưới sẽ được tái bố trí - sắp xếp, đồng thời tiếp
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CHUYỂN ĐỘNG

MẠNG LƯỚI SACOMBANK
Thúy Hằng

M
CN CHƠN THÀNH
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ột trong những lợi thế của Sacombank sau sáp nhập
chính là quy mô tăng trưởng về mạng lưới với 564
điểm giao dịch tại 48/63 tỉnh thành Việt Nam và 2
nước Lào, Campuchia. Thực hiện theo Đề án tái cấu trúc giai
đoạn 2016 – 2020, Sacombank đã thực hiện sắp xếp, tái bố
trí mạng lưới các điểm giao dịch để thúc đẩy tăng trưởng,
đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả hoạt động tại từng địa
bàn. Theo đó, các Chi nhánh/Phòng giao dịch/Quỹ tiết kiệm
trên toàn hệ thống đang được nhanh chóng thực hiện di dời,
chuyển quyền quản lý, nâng cấp. Trong 4 tháng đầu năm
2017, đã có 19 điểm giao dịch được tái bố trí và đi vào hoạt
động, phục vụ tốt cho khách hàng trên địa bàn.

PGD CẨM MỸ - CN LONG KHÁNH

PGD LINH ĐÀM- CN 8/3 HÀ NỘI

PGD HOÀNG ĐẠO THÚY - CN THANH XUÂN

PGD NGHĨA ĐÔ - CN THANH XUÂN

PGD BẠCH MAI - CN HÀNG BÀI

PGD KIM MÃ - CN HÀNG BÀI

Haâo khñ Sacombank

CN NINH HÒA

PGD PHƯƠNG SÀI - CN KHÁNH HÒA

PGD TÂN LỢI - CN ĐẮK LẮK

PGD THẮNG LỢI - CN KHÁNH HÒA

CN THỚI BÌNH

CN GÒ CÔNG ĐÔNG

PGD ĐẦM DƠI - CN CÀ MAU

PGD TÂN HỒNG - CN ĐỒNG THÁP

CN DUYÊN HẢI

PGD BÌNH TRƯNG TÂY - CN THỦ ĐỨC

CN CAO LÃNH - CN THANH BÌNH

PGD VĨNH HƯNG - CN LONG AN
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TRƯỜNG
VỐN
QUÝ
1/2017
P. Kinh doanh vốn

Thị trường liên ngân hàng: Lãi suất biến động
Giao dịch tiền gửi và tiền vay VND trên thị trường liên ngân hàng
(LNH) chứng kiến nhiều biến động trước và sau Tết Nguyên đán.
Sau thời gian dài lãi suất duy trì ổn định ở mức thấp, nhu cầu VND
đã tăng mạnh trở lại trong tháng 01/2017 trước áp lực thanh toán
cuối năm 2016. Cùng lúc đó, thanh khoản VND cũng chịu áp lực từ
tốc độ tăng trưởng tín dụng khi tăng quanh mức 2% so với cuối năm
2016, đạt mức cao so với cùng kỳ nhiều năm gần đây trong khi huy
động giảm 0,35%, dẫn đến lãi suất giao dịch luôn ở mức cao trên
5%/năm ở hầu hết các kỳ hạn. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục
hỗ trợ thanh khoản thông qua thị trường mở (OMO) với hơn 239.000
tỷ đồng được bơm ra thị trường (tính đến cuối tháng 01/2017).
Sau Tết Nguyên đán, nguồn VND đã quay trở lại hệ thống ngân
hàng, phần nào giúp hạ nhiệt mặt bằng lãi suất về dưới 4%/năm
trong tháng 02/2017. Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến cùng kỳ
năm 2016, ảnh hưởng từ biến động của tỷ giá USD/VND trong bối
cảnh đồng USD liên tục tăng giá do kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang
Mỹ sẽ nâng lãi suất USD trong kỳ họp tháng 03/2017, dẫn đến
thanh khoản VND đã nhanh chóng căng thẳng trở lại vào tháng cuối
của quý 1. Nguồn chào gửi giảm mạnh, đặc biệt từ khối ngân hàng
quốc doanh khiến mặt bằng lãi suất trở về quanh mức 5%/năm và
các phiên đấu thầu trên kênh OMO tiếp tục thu hút sự quan tâm thị
trường với dư nợ tăng đều mỗi ngày (hiện đang có 27.000 tỷ đồng
dư nợ trong khi số dư Tín phiếu NHNN sẽ đáo hạn hết trong tháng
03/2017).
Dự báo thanh khoản VND trên thị trường LNH sẽ không dồi dào như
năm 2016 và khả năng tiếp tục cần sự hỗ trợ kịp thời từ NHNN
thông qua kênh OMO, mặt bằng lãi suất LNH sẽ tiếp tục duy trì ở
mức cao trên dưới 5%/năm.
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Thị trường Trái phiếu Chính phủ: Thanh khoản
được duy trì tốt trên thị trường sơ cấp và
thứ cấp
Ngày 17/02/2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã công bố
kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2017
là 183.300 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 281.000 tỷ
đồng đã phát hành năm 2016. Tính đến giữa tháng 03/2017,
KBNN đã phát hành thành công 46.803 tỷ đồng TPCP (đạt
72% kế hoạch quý và 26% kế hoạch năm).
Lãi suất trúng thầu sơ cấp giảm khá nhiều trong quý và
giảm mạnh nhất trong tháng 3. Cụ thể, với kỳ hạn 5 năm
giảm còn 5,03%, 7 năm là 5,39% (giảm 0,11%), 10 năm
giữ nguyên, 15 năm là 6,95% (giảm 0,25%), 20 năm là
7,5% (giảm 0,25%), 30 năm là 7,95% (giảm 0,03%)…
Quý 1 ghi nhận sự khác biệt so với các năm trước khi các
kỳ hạn trúng thầu rất da dạng. Kỳ hạn dài đang được quan
tâm, cụ thể như 27% (kỳ hạn 5 năm), 28% (7 - 10 năm),
18% (15 năm) và 27% (20 - 30 năm) trên tổng khối lượng
phát hành.
Thị trường thứ cấp tiếp tục giao dịch sôi động. Doanh số
giao dịch tính đến ngày 15/3/2017 đạt mức khá cao, hơn
187.000 tỷ đồng, tuy có giảm hơn so với quý trước nhưng
vẫn cao hơn mức 159.000 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lãi
suất duy trì ở mức 3,80 - 4,05% (1 năm); 4,5 - 4,75% (3
năm); 4,95 - 5,05% (5 năm). Đây là mức chạm đáy thấp
nhất trong vòng 3 năm qua.
Trong quý 1, khối ngoại liên tiếp mua ròng hơn 7.000 tỷ
đồng TPCP. Điều này được xem là tín hiệu tích cực cho sự
ổn định của thị trường tài chính, niềm tin nhà đầu tư dần
được củng cố sau những biến động vĩ mô trong nước và thế
giới vừa qua.

Thị trường TPCP quý 2: Phát triển theo
hướng đa dạng hóa sản phẩm
Trong giai đoạn tới, để tiếp tục hỗ trợ tích cực cho sự phát triển
theo chiều sâu, chuyên nghiệp hơn của thị trường trái phiếu
Việt Nam theo thông lệ quốc tế, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện
khung pháp lý, Bộ Tài chính cho biết, trên thị trường sơ cấp,
sẽ thí điểm phát hành TPCP có lãi suất thả nổi từ quý 2/2017;
trên thị trường thứ cấp, dự kiến sẽ đưa thị trường phái sinh
trái phiếu đi vào hoạt động trong năm nay và ra mắt 2 sản
phẩm mới là vay TPCP để bán và bán kết hợp mua lại (sell/buy
back). Đồng thời thực hiện cơ chế chuyển chức năng thanh
toán TPCP từ NHTM sang NHNN.
Mặc dù có nhiều ảnh hưởng từ thị trường thế giới, tuy nhiên
với sự điều hành linh hoạt của cơ quan Nhà nước, cùng với
chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường TPCP năm 2017
được dự báo sẽ ít biến động và lãi suất sẽ được duy trì ổn định.
Đồng thời quy mô thị trường càng được mở rộng khi kỳ hạn dài
ngày càng được thị trường quan tâm và sản phẩm ngày càng
đa dạng hơn.
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THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI QUÝ 1/2017

NHIỀU BIẾN ĐỘNG
P. Kinh doanh ngoại hối

Tổng quan thị trường quý 1
Thị trường ngoại hối quý 1/2017 diễn biến khá sôi động. Tính đến
ngày 15/3, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng (LNH)
tăng 0,35% so với đầu năm, đóng cửa tại 22.818 đồng trên mỗi
USD (cao hơn nhiều so với mức giảm 0,96% của 2,5 tháng đầu
năm 2016).
Tỷ giá giảm sâu những ngày đầu năm do chênh lệch lãi suất USD
và VND trên thị trường LNH tăng mạnh khi đây là thời điểm nhu
cầu thanh toán bằng VND của dân cư, doanh nghiệp ở mức cao.
Tuy nhiên, sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh giá
mua vào trên thị trường LNH lên mức 22.575 đồng/USD, đà giảm
của tỷ giá được hãm lại và dần ổn định. Ước tính từ đầu năm,
NHNN đã mua vào khoảng 1,4 tỷ USD từ thị trường, dự trữ ngoại
hối tính đến tháng 3/2017 ở mức 40,15 tỷ USD.
Tỷ giá sau đó tăng nhanh trong tháng 02/2017 do các doanh
nghiệp bắt đầu chu kỳ sản xuất mới sau Tết Nguyên đán, nhu cầu
nhập khẩu tăng cao so với thời điểm đầu năm (cán cân thương mại
02 tháng đầu năm thâm hụt 0,8 tỷ USD, cùng kỳ năm 2016 thặng
dư 0,7 tỷ USD). Tỷ giá duy trì ở mức cao trong năm (quanh 22.800
đồng/USD) cho đến hiện tại và đã chạm ngưỡng bán ra của NHNN
ở một vài thời điểm cuối tháng 02 và đầu tháng 3/2017.
Điểm đặc biệt của thị trường ngoại hối quý 1 là mặc dù US Dollar
Index giảm 0,65%, tỷ giá trung tâm của NHNN lại tăng 0,46%
lên mức 22.262 đồng/USD (cao nhất kể từ ngày tỷ giá trung tâm
ra đời). Điều này đến từ việc các đồng tiền trong rổ xác định tỷ
giá trung tâm của Việt Nam đã tăng đáng kể so với USD và VND
trong quý 1(*). Theo tính toán của chúng tôi, giá trị của VND đã
giảm 2,9% so với giỏ tiền tệ này kể từ đầu năm 2017 (xem bảng
Biến động một số ngoại tệ so với USD).

Thị trường vàng trong nước nhìn chung ổn định khi cung cầu không có
biến động lớn, trong khi đó giá vàng thế giới tăng mạnh trong hai tháng
đầu năm và bắt đầu giảm trở lại từ cuối tháng 02. Chênh lệch giá vàng
trong nước và giá vàng thế giới ở mức 2,3 – 3,5 triệu đồng/lượng,  
giảm đáng kể so với thời điểm cuối năm 2016 (chênh lệch giá vàng
ở mức trên 5 triệu đồng/lượng). Độ nóng của tỷ giá USD/VND trên thị
trường phi chính thức cũng ổn định hơn so với cuối năm 2016, giao
dịch trong biên độ 22.740 – 23.100 đồng/USD.
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Biến động một số ngoại tệ so với USD

Chúng tôi đánh giá tỷ giá USD/VND tiếp tục nghiêng
về xu hướng tăng giá trong quý 2 và đến hết năm
2017 bởi một số lí do sau:
1. Một đồng USD mạnh đang được hỗ trợ bởi khả năng tăng lãi
suất nhiều lần của FED và chính sách “Chống toàn cầu hóa và
đưa nước Mỹ lên trên hết” của Tổng thống Donald Trump (giảm
thuế, giảm nhập khẩu, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tăng việc làm,
hạn chế nhập cư…). Các chính sách trên cũng sẽ tác động tiêu
cực lên dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài vào
Việt Nam trong năm 2017. Bên cạnh đó, lượng kiều hối đổ về
Việt Nam đón đầu Hiệp định TPP sẽ không còn mạnh mẽ như
những năm trước do Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi hiệp định này. Số
lượng kiều bào của Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng có thể giảm do
ảnh hưởng từ các hoạt động kiểm soát nhập cư chặt chẽ. Lượng
kiều hối về Việt Nam năm 2016 chỉ đạt khoảng 9 tỷ USD, thấp
hơn nhiều so với con số 12,25 tỷ USD của năm 2015.

Triển vọng thị trường ngoại hối quý 2
Trong quý 1, sự kiện quốc tế quan trọng nhất của thị
trường tài chính đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã
quyết định nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, lên 0,5%
- 1,0% vào giữa tháng 3, đồng thời báo hiệu FED có thể
nâng lãi suất thường xuyên hơn trong tương lai. Với dự báo
tăng trưởng kinh tế Mỹ ở mức 2,1%, tỷ lệ thất nghiệp ở
mức 4,5% (mức toàn dụng lao động), lạm phát tiến đến
mức mục tiêu 2% trong năm 2017, nhiều khả năng FED
sẽ tăng lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay và 3 lần
trong năm 2018.
(*)Tỷ giá trung tâm được xác định trên cơ sở tham chiếu diễn biến tỷ giá
bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ LNH, diễn biến tỷ giá trên
thị trường quốc tế của một số đồng tiền các nước có quan hệ thương mại,
vay, trả nợ, đầu tư lớn với Việt Nam, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ
và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ. Cách thức điều hành tỷ giá
mới cho phép tỷ giá biến động linh hoạt hàng ngày theo diễn biến cung
cầu ngoại tệ trong nước, biến động trên thị trường thế giới, nhưng vẫn
đảm bảo vai trò quản lý của NHNN theo định hướng điều hành chính
sách tiền tệ.

2. Mức độ thặng dư thương mại có thể giảm, thậm chí có thể thâm
hụt do nhập khẩu dự báo tăng mạnh khi tăng trưởng kinh tế
phục hồi, Chính phủ đang nỗ lực tạo ra môi trường kinh doanh
thông thoáng và đột phá, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất. Bên
cạnh đó, xuất khẩu có thể gặp khó khăn hơn khi một số mặt
hàng chủ lực đang bị cạnh tranh và giá trị của VND đã tăng giá
khoảng 1% trong năm 2016 so với giỏ các đồng tiền với các
quốc gia có quan hệ thương mại lớn.
3. Áp lực giảm giá của VND do lạm phát dự báo tăng cao hơn năm
2016. Chúng tôi đánh giá lạm phát năm 2017 đối diện với một
số áp lực đến từ: (i) tổng cầu của nền kinh tế được dự kiến tăng
so với năm 2016, (ii) biến động khó lường của giá xăng dầu tác
động bởi giá dầu thế giới, (iii) còn nhiều tỉnh chưa thực hiện điều
chỉnh giá y tế theo Thông tư liên tịch 37 của Bộ Tài chính và và
Bộ Y tế (36 tỉnh điều chỉnh tăng giá y tế đã đóng góp 2,7% vào
mức tăng chung của CPI tháng 12/2016 so với cùng kỳ).
Trước những diễn biến trên, chúng tôi giữ nguyên mức dự báo cho
tỷ giá USD/VND thời điểm giữa năm 2017 ở mức 23.000 và nâng
mức giá dự báo thời điểm cuối năm 2017 lên 23.200 so với nhận
định trên Bản tin Hào khí Sacombank số trước (số 01/2017).
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CHỨNG
KHOÁN
QUÝ 1/2017
TIẾP TỤC

T

hị trường chứng khoán (TTCK) trong quý 1 diễn tiến khá tích
cực, tăng cả về điểm số và thanh khoản. VN-Index chốt phiên
giao dịch cuối cùng của tháng 3 ở mức 722,31 điểm (vượt đỉnh
9 năm thiết lập vào tháng 2/2008), tăng 8,64% so với thời điểm cuối
năm 2016. HNX-Index tăng 13,4% trong 3 tháng đầu năm, chốt ở 
mức 90,82 điểm.

VƯỢT ĐỈNH
9 NĂM

Giá trị giao dịch bình quân trên cả 2 sàn 3 tháng đầu năm đạt mức
3.631 tỷ đồng/phiên, tăng 34,6% so với cùng kỳ, tăng 23,5% so với
bình quân của năm 2016. Dòng tiền vào thị trường khá lớn và đã xuất
hiện những phiên giao dịch kỷ lục lên đến 5.000-6.000 tỷ đồng, cho
thấy niềm tin của NĐT đối với thị trường là khá cao.

P. Kế hoạch

HNX Index quý 1/2017

VN Index quý 1/2017
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Trong quý 1, động lực tăng trưởng của
thị  trường chủ  yếu đến từ  dòng tiền
của NĐT trong nước, chiếm 88,32%
tổng giao dịch, tăng so với mức 84,7%
cùng kỳ và 86,55% của cả năm 2016.
Tuy vậy, ảnh hưởng từ khối ngoại vẫn
không hề nhỏ, dù chỉ mang yếu tố tâm
lý. NĐT nước ngoài đã mua ròng tổng
giá  trị  4.224 tỷ  đồng trong 3 tháng
đầu năm, ngược với trạng thái bán
ròng 744 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Điều này càng tạo ra tâm lý tích cực
cho NĐT tham gia vào thị trường, giúp
nâng đỡ chỉ số vượt đỉnh.
Về hoạt động M&A trong năm 2017, các
chuyên gia đều có chung nhận định thị 
trường Việt Nam sẽ tiếp tục sôi động các
thương vụ mua bán bất chấp thị trường
thế giới đang gặp nguy cơ đi xuống vì
những bất ổn trên phạm vi toàn cầu.
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Ngoài sức hút của các công ty đại
chúng hiện tại, hoạt động cổ phần
hóa diễn ra mạnh mẽ hơn cũng
là lý do khiến NĐT nước ngoài quan
tâm. Hiện NĐT đến từ Nhật Bản, Hàn
Quốc, Singapore, Thái Lan đang rất
quan tâm đến Việt Nam. Những ngành
như bán lẻ, tiêu dùng, bất động sản,
hạ tầng, năng lượng, viễn thông…
sẽ là những ngành hút vốn mạnh. Đặc
biệt, trong năm 2017 với hàng loạt
doanh nghiệp lớn bán cổ phần lần đầu
ra công chúng (IPO) như Mobifone,
PV Oil, Satra, Becamex IDC… thì NĐT
nước ngoài sẽ có thêm “hàng hóa” để
chọn lựa. Báo cáo của hãng tư vấn
Baker McKenzie, do Deal Street Asia
dẫn lại, nhận định thị trường M&A Việt
Nam năm nay có thể tăng trưởng vượt
một tỷ USD năm thứ ba liên tiếp.

STB
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Ngoài những yếu tố chung như TTCK
đang tăng mạnh, hoạt động ngành NH
dần ổn định và hồi phục trở lại từ vùng
đáy, bản thân Sacombank có  những
ưu thế vượt trội góp phần tạo ra mức
tăng trưởng khá lớn trong quý 1. Quá 
trình sáp nhập diễn ra gần một năm
với những tín hiệu tích cực khi các
hoạt động dần đi vào ổn định và phát
huy lợi thế  cộng hưởng của 2 ngân
hàng. Quá trình tái cơ cấu Sacombank
sẽ  diễn ra công khai, minh bạch, do
đó, thu hút sự  quan tâm của nhiều
nhóm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính
và kinh nghiệm. Tiềm năng phát triển
của Sacombank là rất khả quan, vì thế 
thu hút dòng tiền tạo ra sự tăng trưởng
mạnh về giá cổ phiếu.   

Hòa chung xu hướng tăng trưởng của TTCK, cổ 
phiếu STB đã  có  một quý  tăng trưởng khá ấn
tượng. Giá  trị  cổ  phiếu STB đã  tăng 21,2% so
với cuối năm 2016, đạt mức 11.450 đồng/CP,
cao hơn mức tăng chung của VN-Index cũng như
nhóm cổ phiếu tài chính, ngân hàng. Thanh khoản
bình quân quý 1/2017 của cổ phiếu STB cũng khá 
tích cực, với 3,6 triệu CP/phiên so với chỉ 1,6 triệu
CP/phiên trong quý 4/2016 và 1,1 triệu CP/phiên
của cả năm 2016.

Ngu n: Sacombank, HOSE
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MÙA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2016:
DỰ BÁO GÌ CHO NGÀNH NGÂN HÀNG 2017?
P. Định chế Tài chính

N

gay trong tháng 01/2017, Sacombank đã đưa Trung tâm Xử lý nợ vào hoạt động với nhiệm vụ
tập trung xử lý các khoản nợ tồn đọng trên bảng cân đối tài sản của Ngân hàng. Bước đầu, mô
hình này đã cho thấy đây là công cụ hữu hiệu giải quyết “cục máu đông” đang gây đau đầu cho
các ngân hàng trong nước.
Mặc dù tổng kết năm 2016, rất nhiều
ngân hàng đã báo cáo kết quả kinh
doanh một năm rất khả quan, nhưng
nợ xấu vẫn là nỗi ám ảnh không dứt
và là thách thức mà các lãnh đạo ngân
hàng phải giải trình trước cổ đông một
cách rõ ràng, minh bạch. Sở dĩ cổ
đông quan tâm đến vấn đề này vì tỷ
lệ nợ xấu cao, có nghĩa trích lập dự
phòng sẽ tăng lên và tương ứng lợi
nhuận phân phối lại cho cổ đông sẽ vì
thế mà kém đi.

đến ngày 31/12/2016, nợ còn phải xử
lý tại VAMC khoảng 190.000 tỷ đồng;
nợ tồn đọng tại khâu thi hành án tính
đến 30/9/2016 là khoảng 58.998 tỷ

Từ báo cáo tài chính của các ngân
hàng có thể thấy đa số có tỷ lệ nợ xấu
dưới 3%. Tuy nhiên, trên thực tế thì tỷ
lệ này cao hơn nhiều so với báo cáo,
bởi các khoản nợ xấu đã được bán cho
VAMC để kéo giãn thời gian xử lý và
“làm đẹp” bảng cân đối. Theo ước tính,

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Sacombank
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đồng. Nói cách khác, nợ xấu thực tế
tại các ngân hàng vẫn đang được duy
trì ở mức cao.

Có thể thấy những thay đổi trong
Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm
soát các ngân hàng diễn ra theo
các hướng như sau:
1. Việc bổ sung chỉ mang tính
hoàn thiện cơ cấu/mô hình hoạt
động sẵn có của ngân hàng,
hoàn toàn không có sự thay đổi
về cơ cấu chủ sở hữu, thay đổi
về chiến lược kinh doanh. Đại
diện của xu hướng này là các
ngân hàng thương mại cổ phần
có nguồn gốc quốc doanh.

Rõ ràng, để giải quyết bài toán nợ xấu
buộc các ngân hàng mạnh tay dành
lợi nhuận đạt được để trích đầy đủ dự
phòng rủi ro và cũng như để xóa/giảm nợ.
Bình quân các ngân hàng dành 40 – 55%
lợi nhuận năm qua (cá biệt có trường
hợp lên 70%) cho trích lập dự phòng.
Ngoài việc trích lập dự phòng từ khoản
thu nhập, phần lợi nhuận còn lại để tái
đầu tư và nâng cao năng lực vốn, mua
lại khoản nợ xấu từ VAMC, theo quan
điểm của một số lãnh đạo cấp cao ngân hàng.
Do đó, ngoại trừ một số ngân hàng đã
xử lý xong vấn đề nợ xấu, đang mở rộng
quy mô kinh doanh, các ngân hàng còn
lại được dự báo sẽ có mức chi trả cổ tức
năm 2016 khiêm tốn.
Chi trả cổ tức bằng hình thức nào cũng
là vấn đề được các cổ đông quan tâm.
Tình hình năm 2017 cho thấy các ngân
hàng không có nhiều chọn lựa khi áp
lực phải tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng
những tiêu chuẩn an toàn vốn khắt khe
hơn (Basel II), mở rộng thị phần cạnh
tranh. Hình thức chia cổ tức bằng cổ
phiếu vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu của
nhiều ngân hàng để gia tăng năng lực
tài chính.
Bên cạnh đó, với một số ngân hàng
đang trong giai đoạn tái cấu trúc hoặc
vì những tính toán trong chiến lược dài
hạn, việc không chia cổ tức năm 2016
là điều nhìn thấy rõ. Ở một góc nhìn
khác, điều này ảnh hưởng không nhỏ
đến thương hiệu, cơ hội tìm kiếm đối tác
chiến lược khi nhà đầu tư không hứng

thú vì khả năng thu lợi suy giảm từ việc
đầu tư vào cổ phiếu đơn vị đó.
So với các ngân hàng khu vực, năng lực
vốn tự có của các ngân hàng Việt Nam
chưa phải là cao. Để có khả năng cạnh
tranh mạnh hơn trong giai đoạn hội
nhập kinh tế khu vực thời gian tới, trách
nhiệm của ban lãnh đạo ngân hàng kêu
gọi sự chia sẻ từ cổ đông về những khó
khăn, thách thức trong việc dành lợi
nhuận để tăng vốn là hết sức nặng nề.
Một câu hỏi tiếp theo được đặt ra là:
sẽ tăng vốn từ đâu? Khả năng tăng vốn
từ cổ đông hiện hữu có thể thấy là khá
hạn chế, không đủ đáp ứng quy mô mở
rộng danh mục tài sản Có trong thời
gian qua và sắp tới. Trong khi đó, nếu
các ngân hàng quốc tế đang giao dịch ở
mức từ 0,4 đến 1,1 lần giá trị sổ sách
thì các ngân hàng Việt Nam đang giao
dịch ở mức 2 đến 3 lần giá trị sổ sách.
Điều này làm cổ phiếu ngân hàng Việt
Nam trở nên đắt đỏ trong mắt nhà đầu
tư nước ngoài. Rõ ràng, đây là rào cản
cho khả năng mở rộng danh mục cổ
đông, tìm kiếm các nhà đầu tư chiến
lược ngoại mới.

2. Thay đổi một phần hoặc toàn
bộ thành viên HĐQT và BKS
xuất phát từ sự thay đổi rõ rệt
về cơ cấu chủ sở hữu, từ đó dẫn
đến có thể hoặc không dẫn đến
sự thay đổi về chiến lược kinh
doanh, khẩu vị rủi ro. Đây là đặc
điểm của các ngân hàng đang
trong quá trình tái cấu trúc. Điều
này sẽ ảnh hướng đến chiến lược
kinh doanh và định hướng, khẩu
vị rủi ro, quản trị doanh nghiệp,
chính sách chi trả cổ tức cho cổ
đông và cũng như giải pháp xử
lý nợ tồn đọng của Ngân hàng
trong thời gian tới.
Như vậy, mặc dù cho đến thời điểm
này các ngân hàng chưa cập nhật chi
tiết lịch trình đại hội đồng cổ đông,
nhưng có thể thấy qua các chia sẻ
của nhiều ngân hàng, xử lý nợ xấu
vẫn là vấn đề ưu tiên trong kế hoạch
kinh doanh năm 2017. Vì vậy, ngành
ngân hàng vẫn rất cần sự chia sẻ,
cảm thông của cổ đông trong ngắn
hạn về những thách thức, chiến lược
kinh doanh và cổ tức.

Một vấn đề khác được các ngân hàng
đưa ra và chắc chắn thu hút sự quan
tâm của cổ đông là việc bầu lãnh đạo
cấp cao của ngân hàng. Theo ghi nhận
ban đầu, có ít nhất 6 ngân hàng đã lên
kế hoạch bầu mới, bầu bổ sung thành
viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
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THÕ TRÛÚÂNG

TRIỂN VỌNG NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO
P. Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Xu hướng thế giới hiện đại
Có thể hiểu khái quát “nông nghiệp
công nghệ cao”, “nông nghiệp thay thế”
hoặc “nông nghiệp bền vững” là việc
áp dụng những phương pháp sản xuất
khác thay thế cho cách làm nông nghiệp
truyền thống, hoặc là một hệ thống tích
hợp sản xuất cây trồng và vật nuôi với
các ứng dụng khoa học kỹ thuật tại một
hoặc một số bước phù hợp theo vùng
địa lý để có thể tăng năng suất và duy
trì hoạt động trong dài hạn.
Hiện nay, nhiều nước dù không được
thiên nhiên ưu đãi, nhưng nhờ áp dụng
nông nghiệp công nghệ cao, nên vẫn
đủ sức phát triển mạnh mẽ ngành nông
nghiệp. Điển hình như Israel - quốc gia
mà phần lớn là đất sa mạc và bán sa
mạc với diện tích chỉ khoảng 20.000
km2 và dân số chưa đến 9 triệu người.
Thế nhưng, nông nghiệp nước này vẫn
đạt những kết quả ấn tượng. Cụ thể,
theo dữ liệu do Cơ quan tình báo trung
ương Mỹ (CIA) công bố, chỉ 1,1% lực
lượng lao động tham gia nông nghiệp
nhưng tạo ra sản lượng tương đương
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rong xu hướng chung của thế giới về phát triển
nông nghiệp công nghệ cao, Việt Nam cũng
đang có nhiều chính sách hướng tới đột phá
trong lĩnh vực này.

2,1% GDP, đủ để cung cấp phần lớn
nhu cầu trong nước và hàng năm xuất
khẩu đạt hơn 1 tỷ USD.
Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore là
đảo quốc nhỏ bé đã đô thị hóa gần như
100%. Thế nhưng, cũng bằng ứng dụng
nông nghiệp công nghệ cao, sản lượng
rau lấy lá ở đây đã tăng 20% trong 5
năm qua, ở mức 11.420 tấn vào năm
2015, đáp ứng được 13% nhu cầu của
cả quốc gia 5,4 triệu dân này.

Thách thức cho Việt Nam
Thực trạng nền nông nghiệp Việt Nam
hiện còn nhiều khó khăn. Năng suất lao
động trong nông nghiệp ngày càng được
nâng cao nhưng vẫn thâm dụng đáng
kể lực lượng lao động: Tỷ trọng nông
nghiệp trong GDP ở mức 18-20% so với
tỷ trọng lao động trong lĩnh vực này là
50%. Bên cạnh đó, sản xuất mang tính
tự phát cao, không theo quy hoạch vùng
miền thế mạnh dù Nhà nước có quy
hoạch vùng sản xuất nông nghiệp theo
thế mạnh của từng địa phương nhưng
người nông dân thường sản xuất mang

tính tự phát khi thấy giá cả tăng cao bất
chấp khuyến cáo của chính quyền địa
phương. Hệ quả là nông sản Việt Nam
luôn xảy ra tình trạng vừa thừa lại vừa
thiếu – thừa sản phẩm chất lượng thấp,
tồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật/
kháng sinh; nhưng lại thiếu sản phẩm
chất lượng cao, chưa đáp ứng được điều
kiện khắt khe của các thị trường xuất
khẩu khó tính như Nhật, Mỹ, Châu Âu.
Đất đai trong sản xuất nông nghiệp
phân bố không đồng bộ, quy hoạch
đất sản xuất còn manh mún. Theo số
liệu điều tra của Bộ Tài nguyên và Môi
trường, đến năm 2011, nước ta vẫn còn
69% số hộ sử dụng đất sản xuất có quy
mô dưới 0,5 ha; 34,7% số hộ có quy
mô dưới 0,2 ha. Như vậy, có thể thấy
đất sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
đang bị phân tán lớn, quy mô sản xuất
nhỏ, số thửa canh tác nhiều. Điều này
dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác
thủy lợi, ứng dụng công nghệ mới và
cơ giới hóa, việc đưa máy móc vào sản
xuất nông nghiệp khó thực hiện và tăng
chi phí.

Hàm lượng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
trong sản xuất nông nghiệp còn thấp.
Nhiều năm nay, ứng dụng khoa học công
nghệ vẫn được xem là một trong những
điểm yếu của lĩnh vực nông nghiệp, cả
trong sản xuất và chế biến. Không những
vậy, công tác bảo quản, chế biến nông
sản vẫn còn sơ sài, mang tính tự phát,
phân tán, công nghệ lạc hậu; đặc biệt,
khâu chế biến nông sản còn đơn giản,
sản phẩm đưa ra thị trường dưới dạng
thô, giá trị kinh tế thấp.
Ngoài ra, do thiếu tính liên kết giữa các
vùng sản xuất nên không điều tiết được
thời gian thu hoạch của cùng một loại
nông sản, dẫn đến nhiều vùng thu hoạch
rộ cùng lúc, nguồn cung tăng cao trong
khi công nghệ và quy mô chế biến các
sản phẩm giá trị gia tăng còn nhiều hạn
chế dẫn đến tình trạng “dội chợ”, giá cả
xuống thấp.
Đặc biệt, giá trị sản xuất các loại nông
sản thực phẩm chưa cao, chủ yếu còn
dựa vào số lượng mà chưa hướng đến
chất lượng cao để có được giá trị lớn
hơn. Lợi nhuận từ sản xuất nông nghiệp
hiện nay phân bổ bất hợp lý: người nông
dân trực tiếp sản xuất nhưng hưởng lợi
nhuận rất ít, còn phần lớn thuộc về các
thành phần thương mại do họ có thế
mạnh sở hữu hệ thống phân phối rộng
khắp; do tồn tại nhiều tầng lớp thương
lái trung gian.   

Bước ngoặt mới
Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã có
nhiều chính sách mới để thúc đẩy nông
nghiệp công nghệ cao. Điển hình như
Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất
ngành nông nghiệp đến năm 2020 và
tầm nhìn đến 2030 (theo Quyết định
số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của
Thủ tướng Chính phủ). Cụ thể, đến năm
2020, tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm
thủy sản bình quân từ 3,5 - 4%/năm; tốc
độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm
thủy sản 4,3 - 4,7%/năm; kim ngạch
xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40 tỷ
USD, trong đó nông nghiệp đạt 22 tỷ
USD, lâm nghiệp đạt 7 tỷ USD và thủy
sản đạt 11 tỷ USD.

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: các
nhà đầu tư có dự án nông nghiệp được
miễn/giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê
đất, thuê mặt nước của Nhà nước, tiền
sử dụng đất khi chuyên đổi mục đích
sử dụng đất và được hỗ trợ nguồn vốn
đầu tư (theo Nghị định số 210/2013/
NĐ-CP).
Chính sách tín dụng riêng dành cho nông
nghiệp bao gồm các ưu đãi trong một
số lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển
nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích
sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên
kết, ứng dụng công nghệ cao (theo Nghị
định số 55/2015/NĐ-CP).
Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế
ngành nông nghiệp và phát triển nông
thôn đến năm 2030: Ngày 30/9/2015,
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định
số 1684/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược
hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông
nghiệp và phát triển nông thôn đến năm
2030, trong đó định hướng chiến lược
phát triển theo ngành hàng, chủ yếu các
ngành: lúa gạo, rau quả, thủy sản, cà
phê, chè, cao su, điều, tiêu, gỗ và các
sản phẩm từ gỗ, chăn nuôi; trong đó tập
trung vào các giải pháp để thúc đẩy xuất
khẩu các mặt hàng này.
Từ năm 2016, Chính phủ cũng nhấn
mạnh vào các chương trình như Cánh
đồng lớn với Doanh nghiệp cung cấp
giống, vật tư nông nghiệp đầu vào, hướng
dẫn kỹ thuật... cho hộ nông dân; Nông
dân sản xuất đúng quy trình kỹ thuật do
doanh nghiệp hướng dẫn, doanh nghiệp
nhận lại sản phẩm từ nông dân với mức
giá đảm bảo lợi ích hai bên. Doanh
nghiệp thuê đất để xây dựng cánh đồng
lớn, thuê lại người nông dân làm công
nhân nông nghiệp.
Một số doanh nghiệp đã mạnh dạn
tham gia mô hình Cánh đồng lớn như
Dự án nuôi cá basa chế biến xuất khẩu
của Công ty TNHH SXTM DV Thuận An
(An Giang). Trong dự án này, Công ty
ứng vốn cho hộ nuôi có ký liên kết để
mua thức ăn, thuốc thủy sản, hỗ trợ kỹ
thuật nuôi; sau khi thu mua, phần còn
thừa so với công nợ và nợ vay Công ty
sẽ chuyển trả cho hộ nuôi. Hay Công
ty Sơn Dương ký hợp đồng và bao tiêu

sản phẩm mía nguyên liệu trực tiếp với
khoảng 30 nghìn hộ dân trên địa bàn
tỉnh Tuyên Quang, với sự tài trợ của ngân
hàng Agribank.
Tháng 2 năm nay, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đến Hà Nam nhấn nút khởi
động sản xuất nông nghiệp công nghệ
cao, đồng thời thăm một số mô hình
thuộc nhóm này. Tại đây, Thủ tướng cũng
nhấn mạnh phải nâng gói hỗ trợ cho đầu
tư nông nghiệp công nghệ cao từ 60.000
tỷ đồng đến 100.000 tỷ đồng và giao
Ngân hàng Nhà nước vận động các ngân
hàng có gói tín dụng hỗ trợ cần thiết để
thực hiện chương trình này.
Tất cả những diễn biến trên đang tạo ra
vận hội mới cho nông nghiệp công nghệ
cao tại Việt Nam.

Hiện nay, tại tất cả 63 tỉnh
thành trên cả nước đều đã
có Liên minh hợp tác xã.
Theo báo cáo của Liên minh
HTX thì đến tháng 6/2015,
cả nước có gần 18.200 HTX
hoạt động trong các lĩnh vực,
trong đó lĩnh vực nông nghiệp
chiếm tỷ trọng cao nhất với tỷ
lệ 56% với hơn 10.100 HTX
và hơn 5,5 triệu xã viên trải
rộng toàn quốc.
Đứng về phía tổ chức tài
trợ vốn, trong lĩnh vực nông
nghiệp, Sacombank định
hướng phát triển theo 2 mô
hình trên trong tương lai, khi
các Doanh nghiệp tham gia
nhiều vào nông nghiệp, nhất
là khâu sản xuất để hình
thành chuỗi giá trị chặt chẽ
trong ngành, với mô hình HTX
cần có sự cộng tác nhiều bên
để HTX có mô hình phát triển
bền vững, từ đó các ngân
hàng tài trợ vốn và kết nối đưa
vào chuỗi giá trị.
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THÕ TRÛÚÂNG

CUỘC ĐUA
THỜI ĐẠI
Ngô Minh Trí - Cố vấn truyền thông

H

iện nay, kỹ thuật số đang trở thành thước đo của sự thay đổi, đặc biệt xu hướng số hóa các giao
dịch ngân hàng ngày càng mạnh mẽ hơn, nên đòi hỏi các nhà băng phải có chiến lược tiếp thị
phù hợp kỷ nguyên số.

Đầu năm 2017, chuyên trang tài
chính The Financial Brand dẫn nghiên
cứu của giới chuyên gia trong ngành
khẳng định cuộc cách mạng số hóa
đang tạo ra thay đổi lớn đối với các
định chế tài chính bán lẻ trên thế
giới. Nếu đơn vị nào không theo kịp
xu hướng này thì sẽ bị loại khỏi cuộc
đua đang ngày càng khốc liệt.

Làn sóng vũ bão

Thực tế, công nghệ số đang thay đổi
gần như mọi mặt của nhân loại. Cụ
thể, liên lạc bằng email khiến cho thư
tín truyền thống đang lùi sâu vào dĩ
vãng, bởi theo kết quả nghiên cứu của
Công ty nghiên cứu thị trường Radicati
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(Mỹ), năm 2015, cả thế giới mỗi ngày
gửi khoảng 2,6 tỷ email và ước tính
đến năm 2019 thì con số sẽ là 2,9 tỷ
và mỗi ngày có khoảng 1/3 dân số thế
giới dùng email. Mạng xã hội trở thành
hệ thống kết nối gần như xuyên suốt,
xóa bỏ mọi giới hạn và cũng từ năm
2015 thì Facebook đã đạt 1 tỷ người
hoạt động mỗi ngày trong tổng số hơn
1 tỷ tài khoản Facebook.
Lướt web trở thành xu hướng chủ đạo
để tìm kiếm thông tin. Đặc biệt, mua
sắm trên mạng đang bùng nổ khắp
toàn cầu, chiếm ưu thế lớn trong mảng
bán lẻ. Theo Công ty nghiên cứu thị
trường eMarketer (Mỹ) thì doanh thu

bán lẻ trực tuyến toàn cầu năm 2016
đạt hơn 1.900 tỷ USD và dự kiến đạt
4.000 tỷ USD vào năm 2020.
Việt Nam tất nhiên không nằm ngoài
xu hướng trên và đang chuyển dịch
nhanh sang việc mua sắm trực tuyến
trên thiết bị di động. Hồi cuối năm
2016, Công ty nghiên cứu thị trường
Criteo công bố kết quả khảo sát: cứ 10
người mua hàng trực tuyến ở Việt Nam
thì có đến 7 người thông qua thiết bị
di động. Trong đó, số lượng giao dịch
thành công trên máy tính xách tay
chiếm 43% còn điện thoại di động và
máy tính bảng chiếm 40%.

Những diễn biến mới trên tại Việt Nam bởi nước ta hiện
nay có độ phủ sóng 3G khá rộng rãi và các nhà mạng cũng
đang phủ sóng 4G ngày càng nhiều hơn. Nhờ đó, việc kết
nối internet thông qua máy tính xách tay hay điện thoại di
động, máy tính bảng gần như không còn gặp hạn chế nào
về không gian lẫn thời gian.
Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận khách hàng thông qua internet
bằng những chương trình tiếp thị số (digital marketing) cũng
dễ dàng và hiệu quả hơn. Góp phần cho thực tế này chính
là những thuật toán tiếp cận đối tượng khách hàng ngày
càng thông minh hơn. Điển hình như các phương thức
quảng cáo của Google hay Facebook đều dựa trên thông tin
cá nhân, thói quen người dùng thông qua lịch sử truy cập,
hoạt động trên internet. Ví dụ như độ tuổi, giới tính, nghề
nghiệp, nhu cầu mua sắm, sở thích… đều được thống kê
khi thực hiện các chương trình quảng bá.
Nhờ đó, khi sử dụng phương tiện tiếp thị số thì mức độ tiếp
cận mục tiêu chính xác hơn. Chính nhờ hiệu quả của tiếp
thị số, nên các dịch vụ truyền thông tiếp thị trên internet
càng tăng vị thế. Năm 2016, nhiều đơn vị báo chí dẫn một
số thống kê cho thấy doanh thu quảng cáo của Google và
Facebook tại Việt Nam đều lên đến hàng trăm triệu USD.
Trong bối cảnh đó, ngành ngân hàng Việt Nam vốn đang
đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ trực tuyến thì việc hướng
đến các công cụ tiếp thị số cũng là xu hướng tất yếu. Trong
đó, đặc biệt là các ngân hàng tập trung vào mảng bán lẻ
thì càng phải xem việc đẩy mạnh tiếp thị số như một chiến
lược sống còn, bởi mảng bán lẻ nói chung ngày càng gắn
kết với sự bùng nổ của thương mại điện tử.

3 xu hướng năm 2017

Trong một bài viết đăng trên mạng LinkedIn vào tháng
2/2017, chuyên gia Sherina Kapany, nhà sáng lập Công ty
sunSTRATEGIC Digital chuyên về tư vấn tiếp thị số khẳng
định, ngành tài chính của nhiều nước đang đứng trước
nhiều thách thức lớn cần vượt qua do sự phát triển không
ngừng của internet. Qua đó, chuyên gia Sherina Kapany chỉ
ra 3 xu hướng tiếp thị số cho ngành tài chính ngân hàng.
Đó là:

khách hàng quản lý vấn đề tài chính cá nhân. Giao dịch
tài chính trên thiết bị di động và máy tính ngày càng
chiếm vai trò quan trọng hơn. Chính vì thế, muốn tiếp
cận, thu hút khách hàng thì đòi hỏi mỗi ngân hàng phải
phát triển mạnh mẽ ứng dụng và những trải nghiệm
người dùng thật hấp dẫn trên thiết bị di động. Công nghệ
mới đang ngày càng ảnh hưởng hơn đến ứng dụng di
động và dịch vụ tài chính. Các tính năng như đăng nhập
bằng sinh trắc học, cảnh báo cho thiết bị di động và cả
trí tuệ nhân tạo cho thiết bị di động bắt đầu phổ biến
hơn, tạo ra nhu cầu mới cho khách hàng.

UX: Sự thay đổi lớn nhất đối với ngành ngân hàng, dịch

vụ tài chính và bảo hiểm thời kỹ thuật số là cách tiếp cận
của ngành này đối với trải nghiệm người dùng và thiết kế
sản phẩm. Trước đây, nhóm ngành tài chính thường có
xu hướng thiết kế UX và giao diện dựa trên góc nhìn của
chuyên gia, mang đậm tính “nghiệp vụ”. Giờ đây, cuộc
chạy đua của xu hướng này đòi hỏi các doanh nghiệp
trong ngành phải thay đổi dựa trên quá trình phân tích
dữ liệu và nhận thức của khách hàng. Nói dễ hiểu hơn,
việc đem đến những trải nghiệm gần gũi, với thiết kế thân
thiện chính là xu hướng để tăng cường hiệu quả trong việc
tiếp cận khách hàng trong kỷ nguyên số.

Cẩn trọng với nội dung
Cuối tháng 3 vừa qua, truyền thông Mỹ liên tục đưa
tin càng lúc càng có nhiều “đại gia” rời bỏ quảng cáo
trên Youtube. Theo đó, nối gót AT&T, Verizon thì còn
có General Motors rồi Johnson & Johnson cũng từ bỏ
quảng cáo trên Youtube. Lý do được đưa ra là vì
Youtube có thể liên quan vấn đề “câu view” đã thiếu
kiểm soát nội dung các video clip. Trong đó, nhiều
đoạn video mang tính cực đoan, trong khi thuật toán
lựa chọn thể hiện quảng cáo lại không xét đến nội
dung của đoạn video. Chính vì thế, hình ảnh thương
hiệu quảng cáo đã bị ảnh hưởng xấu.

Adwords: Đây không phải là xu hướng quá mới lạ. Google

Adwords là phương tiện quảng cáo trực tuyến theo mục
tiêu ngày càng thể hiện rõ tính hiệu quả bởi đi sát vào phân
khúc khách hàng mục tiêu. Dù không phải mới lạ nhưng
phương tiện quảng cáo trực tuyến này cũng liên tục không
ngừng thay đổi, nhờ vào khả năng tùy biến và đổi mới.
Chính vì thế, đây vẫn là một xu hướng trong năm 2017.

Apps và Mobile UX: Các ứng dụng (Apps) và trải
nghiệm người dùng trên thiết bị di động (Mobile UX - User
Experience) trở nên quan trọng cho ngành ngân hàng, dịch
vụ tài chính và bảo hiểm trong năm 2017. Đó là vì việc
thanh toán trực tuyến thông qua các ứng dụng trên thiết
bị di động đang bùng nổ, mở ra một xu hướng mới để giúp
Haâo khñ Sacombank
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ĐỘT PHÁ

TRONG

HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ
P. Khách hàng Cá nhân

V

iệt Nam là một trong những nước đang phát triển với thu nhập bình quân trên đầu người thuộc
mức trung bình - thấp trên thế giới nhưng lại đang có những tiền đề thuận lợi cho phát triển lĩnh
vực bán lẻ. Các yếu tố thuận lợi có thể kể đến như: tỷ trọng dân số trẻ cao, tốc độ và phạm vi
phổ cập internet lớn, tỷ trọng người dân có hiểu biết, quan tâm và cập nhật nhanh với những tiến bộ
kỹ thuật trong tin học và truyền thông ngày càng tăng, mức thu nhập bình quân trên đầu người liên
tục được cải thiện…

Trong vài năm trở lại đây, mô hình
ngân hàng bán lẻ đã và đang được
các ngân hàng đẩy mạnh bằng
nhiều cách nhưng nhìn chung hoạt
động này vẫn chưa thật sự “rầm
rộ”. Chỉ từ 25% - 30% người tiêu
dùng sử dụng sản phẩm dịch vụ tài
chính ngân hàng và hầu hết chỉ tập
trung ở khu vực thành thị.
Có  rất nhiều mô hình ngân hàng
bán lẻ được các ngân hàng tìm
hiểu, nghiên cứu và đưa vào thử
nghiệm, dĩ nhiên đã có nhiều điều
chỉnh để phù hợp khẩu vị, đặc thù
với thị trường Việt Nam. Bán tại
quầy (Chi nhánh/Phòng giao dịch)
vẫn còn chiếm tỷ lệ khá lớn trong
hoạt động này trong khi với sự phát
triển vượt bậc của công nghệ hiện
đại, xu hướng smartphone sẽ là
bước tiến tiếp theo của các ngân
hàng. Hiện chỉ mới 22% người
dùng smartphone có sử dụng ứng
dụng ngân hàng trên điện thoại để
phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.
Điều này cho thấy dư địa để các
ngân hàng cạnh tranh nhau về thị
phần bán lẻ là còn rất “màu mỡ”.
Vậy, chúng ta phải làm gì trước
thách thức đẩy mạnh hiệu quả 
hoạt động bán lẻ?
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TĂNG CƯỜNG BÁN CHÉO SẢN PHẨM DỊCH VỤ
Theo phân tích của Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ), chi phí để tìm kiếm khách hàng
mới tốn kém gấp 5 lần so với bán hàng cho khách hàng hiện hữu. Tìm kiếm
khách hàng mới rất tốn kém nhưng việc giữ chân họ không phải là dễ dàng. Theo
báo cáo “Khảo sát toàn cầu về ngân hàng bán lẻ 2014” của Earns & Young, có
đến 77% khách hàng cá nhân Việt Nam đã đóng hoặc mở một tài khoản ngân
hàng trong vòng 12 tháng qua, 66% sẵn sàng đóng tài khoản cũ và mở một tài
khoản mới trong 12 tháng tới. Các con số trên cao hơn rất nhiều so với bình quân
của thế giới (lần lượt là 52% và 40%), nó cũng phần nào phản ánh thực trạng các
ngân hàng Việt Nam gặp khó khăn trong việc giữ chân hệ khách hàng hiện hữu. Vì 
vậy, một trong những giải pháp để gia tăng khả năng giữ chân khách hàng đó là
tăng cường bán chéo sản phẩm dịch vụ (SPDV).

“Đóng gói” sản phẩm dịch vụ
Nền tảng để tăng cường bán chéo là “hệ sinh thái” SPDV phải phong phú để đáp
ứng đa dạng nhu cầu tài chính khác nhau của khách hàng. Hiện nay, SPDV của
Sacombank phát triển lên đến con số hơn 100. Bên cạnh các SPDV riêng lẻ,
Sacombank đã đóng gói thành các Combo đa tiện ích để khách hàng dễ dàng lựa
chọn gói phù hợp với nhu cầu và tiện ích gia tăng.
Chỉ cần đăng ký sử dụng Combo, khách hàng sẽ thoải mái tận hưởng tất cả các tiện
ích ngân hàng hiện đại như: tin nhắn báo giao dịch tự động, thanh toán tự động các
loại hóa đơn (điện, nước, internet…), rất nhiều giao dịch có thể thực hiện online
(chuyển tiền trong/ngoài hệ thống, gửi tiết kiệm/vay vốn/trả nợ vay/thanh toán thẻ
tín dụng), thanh toán bằng thẻ khi mua hàng, mua hàng trực tuyến…
Hơn thế, Sacombank còn đóng gói sản phẩm theo phân khúc khách hàng như gói
Payroll dành nhóm khách hàng nhận lương qua tài khoản, gói Tài chính học đường
dành cho nhà trường, thầy cô giáo, học sinh - sinh viên… với những tiện ích phù
hợp cho từng đối tượng khách hàng cụ thể.

Không chỉ bán 1 sản phẩm – chúng ta đang
cung cấp một giải pháp

Sản phẩm phong phú, nhiều tiện ích nhưng khách hàng chưa tiếp cận
được thì cũng xem như bằng không. Vì vậy, đội ngũ bán hàng phải
thấm nhuần “văn hóa bán trọn gói” – bán thêm SPDV đáp ứng nhu
cầu của khách hàng hiện hữu, bán trọn gói cho khách hàng mới. Muốn
vậy, đội ngũ bán hàng phải am hiểu từng SPDV, nắm bắt rõ nhu cầu
và tâm lý của khách hàng, chủ động khơi gợi và giới thiệu thêm SPDV
phù hợp.
Nhiều trường hợp khách hàng chỉ có mỗi khoản vay hay chỉ gửi tiết
kiệm tại ngân hàng. Khách hàng tất toán khoản vay hay sổ tiết kiệm
xem như giao dịch kết thúc. Như đã nêu, chi phí để bán cho khách
hàng mới tốn kém gấp 5 lần so với khách hàng hiện hữu. Với nhóm
khách hàng này, Chi nhánh có thể bán thêm Combo tài khoản để
khách hàng trải nghiệm tiện ích thanh toán nợ vay/gửi tiết kiệm online,
thanh toán các hóa đơn điện, nước…, dịch vụ ngân hàng điện tử
(internet banking)… Hành động này sẽ giúp Chi nhánh tiết kiệm chi
phí, gia tăng hiệu quả trên mỗi khách hàng và quan trọng là duy trì
được mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Hãy ghi nhớ, chúng ta không phải bán một sản phẩm mà chúng ta
đang cung cấp cho khách hàng cả một giải một giải pháp tài chính.

PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI HIỆN ĐẠI

Hệ khách hàng Gen Y (thế hệ Gen Y) là những người sinh từ năm 1982
đến trước năm 2000.Tại Việt Nam, độ tuổi từ 17 đến 34 chiếm con số
hơn 33,8 triệu người, là thế hệ có xu hướng kiếm tiền và tiêu tiền một
cách thông minh nhất. Họ thích giao dịch online cho mọi nhu cầu tài
chính Ngân hàng hơn là sử dụng hệ thống ngân hàng truyền thống (Chi
nhánh/Phòng giao dịch), họ thích mở tài khoản thanh toán online để 
dễ dàng làm chủ cuộc sống hơn. Họ am hiểu công nghệ và hầu hết sở
hữu máy tính bảng, smartphone, sử dụng phần lớn thời gian vào lướt
web, truy cập Facebook, Zalo… Theo nghiên cứu của Lemmon Tree
Marketing Group về sự kết nối internet, sử dụng mạng xã hội, email
thì 75% thế hệ Gen Y có thông tin cá nhân trên mạng xã hội; nữ giới
sử dụng mạng xã hội nhiều lần trong một ngày hơn nam giới (33%
của nữ so với 24% của nam); 83% thế hệ Gen Y đi ngủ mang theo
smartphone; nguồn thông tin chính đến từ 65% từ tivi, 59% từ internet
và mạng xã hội…
Xuất phát từ những yếu tố trên, nắm bắt được xu thế phát triển cũng
như nhu cầu của khách hàng, trong những năm gần đây, Sacombank
đã không ngừng đẩy mạnh đầu tư, mở rộng, nâng cao chất lượng dịch
vụ ngân hàng bán lẻ, cho ra đời hàng loạt các ứng dụng mới có hàm
lượng công nghệ cao nhằm hướng đến phục vụ thế hệ khách hàng Gen
Y, tiếp theo sẽ là hướng đến hệ khách hàng Gen Z - thế hệ vàng của
nền công nghệ và có xu hướng khác biệt về nhu cầu tiêu dùng, thanh
toán, đầu tư, tiết kiệm…
Tỷ lệ khách hàng đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch để thực hiện các
nhu cầu tài chính ngân hàng sẽ ngày càng giảm dần. Đó là điều chắc
chắn, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ ngừng
giao dịch hoặc không có nhu cầu tài chính ngân hàng, chỉ là họ lựa
chọn kênh tiếp cận ngân hàng khác đi, mới mẻ hơn, nhanh chóng hơn
và tiện ích hơn.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN
NHÂN LỰC

Trong những năm gần đây, nhân lực ngành ngân hàng có
mức độ biến động khá lớn, việc tuyển dụng nhân sự thay
thế vẫn diễn ra thường xuyên. Kéo theo đó, đội ngũ bán
hàng có sự chênh lệch về mức độ am hiểu SPDV, kỹ năng
bán hàng.
Do vậy, Sacombank đã có nhiều chương trình đào tạo để
giúp nhân sự mới hội nhập, nắm bắt sản phẩm, trang bị
các kỹ năng bán hàng cần thiết. Với cơ chế lương kinh
doanh theo KPI, 99% Cán bộ quản lý được quy hoạch từ
đội ngũ nhân viên đã góp phần thu hút nguồn nhân lực bán
hàng giỏi, có sự gắn bó và cống hiến với Ngân hàng hơn.
Trong năm 2017, Sacombank sẽ tiếp tục triển khai nhiều
hoạt động sôi nổi nhằm tạo thêm động lực cho đội ngũ bán
hàng như tổ chức Talk show với các chủ đề hấp dẫn: Đam
mê nghề bán hàng, Thổi bùng ngọn lửa Sale bên trong
bạn, Sale Đắc nhân tâm… Bên cạnh đó, chương trình Thi
đua Best Seller cũng sẽ được triển khai nhằm vinh danh
các cá nhân bán hàng xuất sắc nhất với nguồn ngân sách
lên đến 5 tỷ đồng.
Định hướng bán hàng nhằm tạo đột phá trong
hoạt động bán lẻ
Trước bán hàng: Phát triển thêm nhiều SPDV
hướng đến tiện ích trọn gói, chú trọng trên kênh
ngân hàng điện tử.
Trong bán hàng: Đội ngũ bán hàng tăng cường bán
trọn gói SPDV, hướng đến đáp ứng tối đa nhu cầu
của khách hàng.
Sau bán hàng: Chăm sóc để khách hàng trải
nghiệm các tiện ích, tăng cường giao dịch và cung
cấp thêm tiện ích mới.
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LỜI KHUYÊN
BÁN HÀNG
Trương Mạnh Hùng - PGD Lê Đức Thọ

B

ạn đang làm nghề bán hàng hay mới bước chân vào công việc này? Nếu các Sellers không thật
sự làm chủ kỹ năng bán hàng, liệu chúng ta sẽ ở đâu trong tổ chức? Hãy cùng suy ngẫm về nghề
nghiệp của mình để làm sao biến nó thành kỹ năng, thành điểm mạnh của bản thân thông qua
một số lời khuyên về bán hàng, hãy vận dụng phù hợp và coi nó là 1 trong những công cụ đắc lực tạo
dựng sự nghiệp và khả năng chinh phục thử thách của bạn!

#1

TẠI SAO KHÁCH HÀNG TỪ CHỐI

Có 5 nguyên nhân cơ bản thường gặp (Zig Ziglar): Không
có nhu cầu - Không có tiền - Không vội vàng mua hàng
ngay - Không có khát khao thực sự - Không tin tưởng.
Nguyên nhân nào bạn đang thường gặp, hãy đào sâu câu
hỏi và trả lời nó.
Đối với những người bán hàng xuất sắc, họ không coi sự
từ chối là dấu chấm hết. Họ coi đó là sự khởi đầu mới, là
khi cần bổ sung thêm thông tin, là cơ hội trong tương lai, là
bài học, là chuyện hàng ngày của nghề bán hàng, là mảnh
đất thể hiện tài năng, là nơi những người xuất sắc tìm đến
và chinh phục. Khi đó, họ sẽ lao vào tìm kiếm giải pháp và
luôn nghĩ rằng sẽ làm được. Họ có thể ra về mà không bán

#2

Trong nghề bán hàng, đặc biệt với những người mới, chúng
ta nên đi để gặp được nhiều KH, để cảm nhận và đối diện
với việc bị từ chối. Gặp thất bại càng sớm bao nhiêu, bạn
sẽ có được nhiều bài học bấy nhiêu. Còn trong một buổi
hẹn bán hàng cụ thể, bạn nên nghe được sự từ chối ngay
trong cuộc nói chuyện, đừng để sau đó KH mới tiết lộ cho
bạn, sẽ rất lãng phí thời gian.

SỰ THUYẾT PHỤC NẰM Ở ĐÂU?

Những KH tiềm năng sẽ bị thuyết phục bởi sự sâu sắc
trong cách bạn giao tiếp hơn là sự cao siêu và logic trong
ngôn từ của bạn. Nếu bạn nghĩ mình đã có sự logic, am
hiểu về sản phẩm là có thể bán được hàng, rất có thể bạn
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được hàng, nhưng vẫn nuôi dưỡng ý định một ngày quay
trở lại. Hãy thử cùng xem lại những khách hàng (KH) hiện
nay của bạn, có bao nhiêu KH đã từng từ chối, có lẽ số
lượng sẽ không ít.
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sẽ thất vọng vì không thành công như mong đợi. Sự logic
khiến cho KH phải suy nghĩ, nhưng cảm xúc mới khiến cho
KH hành động và thay đổi quan điểm. Điều tốt nhất bạn
nên có cả hai năng lực này để thuyết phục KH (IQ+EQ).

#3

CƠ HỘI BÁN HÀNG

#4

AI LÀ NGƯỜI THẦY BÁN HÀNG TỐT NHẤT?

Bạn sẽ có tất cả nếu bạn có mặt đúng lúc, giúp KH giải
quyết 1 vấn đề nào đó. Hãy luôn nhớ “Thâm canh không
bằng đúng vụ” trong bán hàng. Đó cũng là bài học về sự
chăm sóc KH khi họ đã hoặc chưa là KH của bạn. Nếu bạn
chưa thể “Close” một thương vụ bán hàng, hãy coi như
bắt đầu “Open” một mối quan hệ mới với KH, dù đó là
mối quan hệ hàng tháng, hàng năm hoặc trong nhiều năm.

Nhiều người không thể hiểu tại sao họ không giỏi bán hàng
cho đến khi họ gặp được đủ nhiều số lượng KH tiềm năng.
Trong nghề bán hàng, tốt nhất hãy để cho KH là người
thầy của bạn, không phải là sếp hay chuyên gia bán hàng
của bạn. Mỗi KH bạn gặp là một cơ hội mới, ý tưởng mới,
kiến thức mới. Hãy đo lường hiệu quả việc bán hàng của

#5

SỰ CHUẨN BỊ

Trước khi bước chân để đi gặp KH, hãy hỏi chính bạn: Tại
sao chúng ta lại là người được KH lựa chọn? Chúng ta có
tin sẽ bán được sản phẩm nào đó cho KH? Nếu không có
một chút manh mối nào chúng ta hãy chuẩn bị cho mục
tiêu khác. Ai đó đã nói: “May mắn là sự kết hợp của cơ hội
và sự chuẩn bị”. Và nó sẽ luôn luôn đúng như vậy, không
chỉ trong bán hàng, mà trong sự thành công của mọi người.

#6

Hãy chuẩn bị cho mình một hình ảnh chuyên nghiệp, chỉn
chu, tuy nhiên không quá cầu kỳ. Hãy chuẩn bị một tâm
lý tích cực và xông pha khi bắt đầu đi, có thể ngày hôm
nay sẽ mở ra một cơ hội mới cho bạn. Hãy chuẩn bị một
tâm thế “I CAN” lớn hơn “I CAN’T” khi gặp bất cứ KH nào
tiềm năng. Hãy chuẩn bị 3-5 ý chính về sự vượt trội của
sản phẩm và lý do bạn đến với KH.

HÃY THỬ MIÊU TẢ PHONG THÁI BÁN HÀNG MÀ BẠN MONG MUỐN CÓ

Họ có khả năng lắng nghe rất cao để tổng hợp thông tin
và chia sẻ thông tin mà họ có. Họ có khả năng tạo mối
quan hệ rất tự nhiên và đôi khi rất duyên dáng trong bán
hàng. Họ rất tự chủ và cân bằng trong giao tiếp và thể
hiện sự nhiệt tình khác biệt đối với vấn đề của KH. Họ
không để cho cái tôi lấn lướt cảm hứng bán hàng. Họ là
chuyên gia nhưng hành động nhiệt tình như những người
mới bắt đầu vào nghề. Họ tin vào nghề bán hàng, họ tin

#7

bạn và của một tổ chức nào đó bằng số cuộc hẹn KH hàng
tuần, hàng tháng, hàng năm. Sao bạn không thử đặt cho
mình mục tiêu gặp 50 KH mới trong năm 2017? Tôi tin
rằng bạn sẽ thay đổi tích cực. Nếu bán hàng mỗi ngày là
động lực chính tạo cảm hứng cho bạn, tôi tin là bạn sắp
thành công.

sẽ bán được một sản phẩm nào đó cho KH hoặc nếu
không thì tạo một ấn tượng rất tốt cho KH về sau. Họ
có sự tự tin vào bản thân và sản phẩm để thuyết phục
KH. Họ có đủ dũng cảm để đặt ra những câu hỏi quan
trọng đối với KH. Chuyên gia Zig Ziglar nói rằng: “Bạn có
thể mất đi 1 KH vì sự quá nhiệt tình của mình, nhưng
bạn sẽ mất đi cả 100 KH nếu bạn không đủ sự nhiệt tình
cần thiết”.

THÓI QUEN CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG THÀNH CÔNG

Họ có thói quen hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng ghi
lại những KH tiềm năng còn có cơ hội bán hàng. Khi gặp
KH, họ sẽ gọi tên KH thường xuyên, họ cảm ơn KH khi
họ đưa Business Card. Họ rất lạc quan, chỉ cần 1 nụ cười
của KH cũng khiến họ tiếp tục say mê bán hàng. Họ kiên
nhẫn và sẵn sàng tập trung để lắng nghe KH trình bày.
Họ sẽ hỏi những câu hỏi quan trọng và có ý nghĩa với
KH. Họ đi vào NHU CẦU - MONG MUỐN - KẾ HOẠCH

- ƯỚC MƠ - HOÀI BÃO - DỰ ĐỊNH - VẤN ĐỀ của KH
một cách cụ thể bằng cách đặt câu hỏi và cách nêu quan
điểm cá nhân. Họ nắm được thời gian để bắt đầu và họ
cũng biết thời gian để kết thúc cuộc nói chuyện. Họ luôn
thể hiện sự tôn trọng thời gian của KH. Khi đã là KH, họ
“online” trong mọi thời gian để nghe điện thoại của KH.
Hoặc khi KH có nhu cầu, họ sẽ ngay lập tức thu xếp để
có mặt khi KH cần.
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#8

NIỀM TIN TRONG BÁN HÀNG

Bạn có 100% niềm tin vào nghề nghiệp và SPDV. Bạn sẽ
trình bày xuất sắc và khiến cho KH ấn tượng. KH tin vào
bạn, KH sẽ suy nghĩ về những gì bạn nói, khi đó bạn mới
có cơ hội bán hàng. Nếu bạn chưa hiểu hết sự tin cậy trong
giao tiếp, bạn sẽ không thể thuyết phục được ai cả, kể cả
đồng nghiệp và cấp trên của bạn. Shiv Khera – tác giả người

#9

Ấn Độ (You can Win) nói rằng 90% công việc bán hàng là
làm cho ai đó tin bạn, 10% là thuyết phục KH mua hàng
của bạn. Bạn tin vào sản phẩm, còn KH thì tin vào bạn,
sẽ luôn là như vậy. Hãy tập trung vào điều này, đó là kỹ
năng, là những nguyên tắc trong giao tiếp mà bạn có thể
học và áp dụng được.  

NẾU PHẢI TRÁNH TỪ “BÁN HÀNG” CHÚNG TA SẼ NÓI GÌ?

• Mang đến giải pháp: Bạn mang đến giải pháp mới cho
KH, giúp KH giải quyết một vấn đề nào đó.
• Giúp cho KH đạt được ước mơ: KH có hoài bão và ước
mơ của họ, sản phẩm dịch vụ của bạn có giúp họ đạt
được ước mơ hay không?

• Giúp khách hàng có trải nghiệm mới: Hãy xem Apple
giới thiệu về sản phẩm của họ, họ muốn KH mua một
trải nghiệm mới, chứ không đơn thuần là sản phẩm
mới. Họ tập trung vào câu hỏi tại sao bạn nên mua hàng
của chúng tôi. Chúng tôi mang đến cho bạn trải nghiệp
hoàn toàn mới, một cách để bạn tận hưởng cuộc sống…

• Một nguồn cảm hứng và ý tưởng mới: Bán hàng suy
cho cùng vẫn là mối quan hệ, là sự tin cậy, là sự giao
tiếp giữa con người để thỏa mãn nhu cầu, liệu còn điều
gì quan trọng hơn?

• Mang đến cho KH một sự lựa chọn mới: Chúng ta có
thể là người đến sau, hãy thể hiện là một sự lựa chọn
đáng để cân nhắc trong tương lai, trong dài hạn, hãy tin
vào điều đó. Đừng bao giờ kết thúc cuộc hẹn trắng tay.

#10

10 KỸ NĂNG CẦN CÓ NGƯỜI BÁN HÀNG

1. Luôn đúng giờ và trả lời đúng hẹn.
2. Chuẩn bị hình ảnh bản thân và thông tin thật chỉn chu
trước khi bắt đầu đi gặp KH. Nhưng nếu chưa có thông
tin gì, cũng cứ bước đi gặp KH.
3. Lắng nghe và ghi chép nếu cần, trước khi ra về nếu
chưa chốt được bán hàng, hãy chốt những nhu cầu
của KH mà bạn đã nghe được.
4. Có kỹ năng giao tiếp ngắn gọn, dễ hiểu và đi vào
vấn đề chính, không dùng từ ngữ cao siêu học thuật
chuyên ngành khó hiểu.
5. Luôn biết cách và dũng cảm phá vỡ sự xa lạ ban đầu,
tạo nồng ấm ngay cho cuộc nói chuyện.
6. Tóm tắt những lợi ích sản phẩm của bạn trong 3-5 ý chính.
7. Không kỳ vọng cao về chốt bán hàng ngay tại cuộc
hẹn, luôn để mở cho một mối quan hệ mới, cơ hội mới
trong tương lai.
8. Bắt tay một cách nhiệt tình và chắc chắn, đôi khi một
sự tiếp xúc thân thiện qua cái bắt tay còn hơn cả lời
giới thiệu dài dòng.
9. Luôn đặt câu hỏi để tìm hiểu xem liệu còn lý do gì KH
sẽ từ chối.
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10. Hãy tưởng tượng hình ảnh bạn là người bán hàng
chuyên nghiệp và thành công. Chúng ta sẽ làm việc
với những người có chức vụ cao nhất, thành đạt nhất,
hay giàu có nhất.

THẺ PHI VẬT LÝ SACOMBANK - BFF CỦA NHỮNG

TÍN ĐỒ SHOPPING ONLINE
Minh Lý

Như bắt được vàng, nàng nhanh chóng hỏi thăm
chàng tất tần tật về tiện ích, cách sử dụng cũng như
cách thức mở thẻ. Và chỉ vài ngày sau đó, nàng đã
có thể bắt đầu “công cuộc shopping online” với thẻ
phi vật lý của riêng mình.

G

iờ nghỉ trưa tại văn phòng, nàng tranh thủ ngồi lướt
web để tìm mua một chiếc đầm dành riêng cho sự
kiện lớn của công ty vào cuối tuần. Chọn được món
đồ ưng ý đang được giảm giá, nàng hí hửng click chuột bỏ
vào giỏ hàng và chuẩn bị rút thẻ ra để nhập thông tin thanh
toán trên web. Thế nhưng, nàng chợt nhận ra đã làm mất thẻ
cả tuần nhưng quên chưa đi đăng ký lại. Không thể để vuột
mất chiếc đầm đẹp giá hời, nàng ngay lập tức cầu cứu chàng
đồng nghiệp ngồi cạnh. Chàng, như thường lệ rất ga lăng với
phái đẹp, chỉ trong nháy mắt đã giúp nàng thanh toán mua
xong, mà lạ một điều là chàng chả-cần-chiếc-thẻ-nào-cả.

Thấy nàng tròn xoe mắt, chàng cười nhẹ “Thẻ của anh
tuy không có ở đây nhưng vẫn như ở đây em ạ”. “Wow,
sao anh làm được vậy?!” nàng thảng thốt. Chàng cười
tiếp lời: “Đây, vũ khí vô hình của anh - thẻ phi vật lý
của Sacombank. Không phải là thẻ nhựa bình thường
mà thẻ có tất cả thông tin được Sacombank gửi qua
email cho khách hàng sau khi đăng ký mở thẻ. Và
mình có thể mua sắm, thanh toán trực tuyến bằng
những thông tin đó luôn chứ không cần cầm trên tay
một chiếc thẻ hữu hình”.

Nàng sung sướng vì thẻ quá tiện lợi cho việc mua
sắm trực tuyến: được chấp nhận trên tất cả các
website bán hàng trong nước (Lazada, Tiki…) và
quốc tế (Amazon, Ebay, Macy’s…); chỉ cần nạp
tiền rồi kích hoạt thẻ để sử dụng cho đến khi hết
số tiền trong thẻ; số tiền nạp tối đa là 5 triệu đồng
nên an tâm hơn khi không phải đối mặt với nguy cơ
bị hack tiền trong thẻ; việc thanh toán trên nhiều
website được bảo mật hơn vì thêm bước xác thực
bằng cách nhập mã giao dịch gửi qua tin nhắn điện
thoại di động hoặc thiết bị Token…
Nàng hài lòng vì thủ tục và cách thức đăng ký thẻ
phi vật lý Sacombank cũng thật dễ dàng: không
mất thời gian cung cấp thông tin cá nhân (do đây
là thẻ vô danh), không cần chứng minh thu nhập,
chỉ cần đăng ký trực tuyến trên website https://
isacombank.com.vn hoặc thông qua các đối tác
của Sacombank như Ngân Lượng, MoMo, Vimo,
Trustpay…
Nhưng, nàng cũng có chút buồn lòng. Vì từ khi
có “người bạn tốt” này, cơn nghiện mua sắm qua
mạng của nàng ngày càng bùng phát hơn nữa.
Thế nhưng, lại một chữ “nhưng”, như bao tín đồ
shopping khác, nàng nhanh chóng nguôi ngoai và
lại cho phép mình tận hưởng niềm vui mua sắm
không ngừng cùng chiếc thẻ “vô hình”  - BFF (Best
friend forever – bạn thân mãi mãi) của những con
nghiện mua sắm trực tuyến.
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P. Dịch vụ Ngân hàng cao cấp
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ghề bán hàng cũng lắm gian nan,
mà người bán hàng lại là đại diện
gần nhất của công ty, của nhãn
hàng hay cả một thương hiệu. Vì vậy,
người bán hàng chuyên nghiệp luôn cần
sẵn sàng những công cụ để hỗ trợ quá
trình tư vấn, giúp khách hàng nghiên cứu
mua sản phẩm phù hợp, đồng thời giúp
bản thân truy cập thông tin một cách dễ
dàng, gia tăng cơ hội bán hàng.

Ý nghĩa của Cẩm nang?

Cẩm nang này có gì?

Ý thức được vai trò này, Cẩm nang Sản phẩm Dich
vụ Ngân hàng cao cấp không dừng ở thông tin sản
phẩm thông thường mà còn cung cấp góc nhìn tổng
quát về các Dịch vụ Ngân hàng cao cấp (DVNHCC):
từ khách hàng mục tiêu, nhu cầu của sản phẩm, lợi
ích của khách hàng khi sử dụng từng sản phẩm cụ
thể và những trang giới thiệu sản phẩm có thể gửi
đến khách hàng

Cẩm nang bao gồm một Bảng tổng hợp hệ thống
các SP DVNHCC và các trang giới thiệu từng sản
phẩm, được tóm tắt ngắn gọn, khoa học các thông
tin về: khách hàng mục tiêu, nhu cầu được phục vụ,
đặc tính sản phẩm, lợi ích dành cho khách hàng…
để phục vụ công tác giới thiệu sản phẩm đến từng
khách hàng. Tại các trang giới thiệu sản phẩm, sẽ
cung cấp chi tiết hơn những lợi ích dành cho khách
hàng cũng như các hướng dẫn cùng điều kiện và thủ
tục tham gia sử dụng để gửi đến khách hàng.

Sử dụng Cẩm nang khi nào?
Các nhân viên bán hàng (NVBH) có thể sử dụng Cẩm
nang để:
- Tư vấn trực tiếp cho khách hàng tại quầy hoặc qua
điện thoại;
- Gửi email hoặc thư qua bưu điện (tùy yêu cầu của
khách hàng) khi NVBH đang bán hàng qua điện
thoại mà khách hàng không có thời gian nghe;
- Tiếp tục gửi đến khách hàng nhằm giúp khách
hàng dễ dàng ghi nhớ thông tin sau khi tư vấn,
hoặc để khách hàng giới thiệu đến người thân và
bạn bè…

Tải Cẩm nang ở đâu?
CBNV Sacombank dễ dàng tải Cẩm nang tại Cổng
thông tin nội bộ Hào khí Sacombank theo đường
dẫn:
Haokhi.sacombank.com -> Sản phẩm dịch vụ ->
Dich vụ Ngân hàng cao cấp -> [Chọn Tên sản
phẩm] -> Tài liệu bán hàng -> file Giới thiệu sản
phẩm… [Tên sản phẩm]
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VPKV Đông TP.HCM

K

hách hàng có vai trò quan trọng nhất trong kinh doanh vì họ chính là yếu tố quyết định cho việc tạo ra lợi nhuận, phát
triển thương hiệu của một doanh nghiệp. Duy trì một mối quan hệ tốt giữa khách hàng và doanh nghiệp là một bài
toán không hề đơn giản. Bên cạnh việc đáp ứng hợp lý nhu cầu và mong muốn của họ, chăm sóc khách hàng cũng
là bước quan trọng trong việc giữ chân người tiêu dùng của mình.
Tại Sacombank, công tác chăm sóc khách hàng luôn được quan tâm hàng đầu thông qua khẩu hiệu “Khách hàng hài lòng
– Sacombank thành công”. Do đó, ngoài việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích, Sacombank luôn chú trọng phục vụ
khách hàng với thái độ thân thiện, chân thành.

Không chỉ là sản phẩm ngân hàng hiện đại,
thái độ ân cần là một trong những tiêu chí
làm cho khách hàng tin yêu những dịch vụ
mà Sacombank cung cấp…
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...Cũng như những hoạt động
hướng đến cộng đồng mà
Sacombank tổ chức hàng năm

Haâo khñ Sacombank

37

NGÛÚÂI SACOMBANK

Ân cần và chu đáo, Sacombank đón tiếp
khách hàng bằng tất cả trái tim. Khách
hàng đã yêu quý Sacombank như chính
sự trân trọng Sacombank dành cho họ

Sự hài lòng bắt đầu
từ những sự quan tâm nhỏ nhất

Sacombank cũng tự hào
là lựa chọn của mọi người
khi dừng chân nghỉ ngơi
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Sáng danh
SACOMBANK
Trương Quang Lực - CN Thủ Đô

Nếu có ai hỏi rằng
Trong muôn nghề thế gian
Sao không chọn nghề khác
Lại chọn việc ngân hàng.

Giá trị cốt lõi nhất
Là tiên phong đi đầu
Uy tín và chất lượng
Giữ thành công bền lâu.

Vì tôi mơ sớm trưa
Ngưỡng mộ từ thuở xưa
Vào Ngân hàng là nhất
Nơi ấy thật mến ưa.

Giữa muôn mặt cuộc sống
Cầu thị để tiến lên
Đổi mới và năng động
Để phát triển dài lâu.

Môi trường sống năng động
Đội ngũ trẻ thông minh
Sống đúng ý nghĩa sống
Mong nơi ấy có mình.
Tôi chọn Sacombank
Là Sài Gòn Thương Tín
Vượt qua mọi khó khăn
Đồng hành cùng phát triển.
Vị thế Ngân hàng lớn
Năm 91 hình thành
Sacombank nhanh chóng
Lớn mạnh trong cạnh tranh.

Sacombank cam kết
Chất lượng là hàng đầu
Trách nhiệm là trên hết
Phát triển ngày càng cao.
Tạo dựng sự khác biệt
Là chiến lược kinh doanh
Táo bạo và kiên quyết
Sáng danh Sacombank.
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NHỮNG CỐNG HIẾN THẦM LẶNG
Phòng Vận hành Core Banking

K

hi đèn tắt, màn hạ kết thúc một buổi biểu diễn,
trong tâm trí của khán giả thường đọng lại những
âm thanh, hình ảnh, tình tiết ấn tượng của tiết
mục họ yêu thích. Nhưng tiếp theo sau đó, công việc
thu dọn sân khấu của những người phụ trách hậu đài
vẫn còn đang tiếp diễn. Đó là những hình ảnh mà
người ta thường hay so sánh để hình dung một cách
tường tận về những công việc thầm lặng nhưng đóng
góp không nhỏ cho sự thành công của một tập thể nói
chung trong tất cả các lĩnh vực.
Từ câu chuyện quen thuộc ấy, lại ngẫm nghĩ, phải chăng
trong cuộc sống này, miễn nơi đâu có tập thể hoạt động, thì
sẽ có một lực lượng chuyên làm những công việc thầm lặng.
Họ sẽ không xuất hiện tươi đẹp, hoành tráng như những
nghệ sỹ chính trong ánh đèn và âm nhạc vang dội mà lặng
lẽ, cần mẫn, cũng đặt toàn bộ tâm huyết vào công việc được
giao như những nhân vật chính kia. Tuy ít được nhắc đến
nhưng họ là một lực lượng không thể thiếu cho thành công
của tập thể.
Chợt nghĩ đến các anh chị đồng nghiệp trong tổ chức nơi
mình đang công tác. Phải chăng cũng có không ít những
người như vậy. Tại doanh nghiệp chuyên về kinh doanh như
Sacombank thì giao dịch viên, chuyên viên khách hàng là
những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng được ví như
bộ mặt của Ngân hàng. Còn anh chị Mảng Công nghệ thông
tin thì sẽ như những “nghệ sỹ hậu đài” luôn sẵn sàng hỗ
trợ để công tác kinh doanh được vận hàng xuyên suốt. Có
chứng kiến những đêm thức trắng cho việc nâng cấp hệ
thống, chuyện gia đình bè bạn tạm thời gác lại, thì mới
thấm thía được giọt mồ hôi rơi xuống của anh chị. Bình
thường có thể họ khô khan, làm việc với máy móc, số liệu,
nhưng thẳm sâu họ vẫn có một trái tim biết mệt mỏi sau
ngày dài lao động, một ánh mắt biết yêu thương và đôi tay
ấm san sẻ những trách nhiệm trong cuộc sống. Thế nhưng
điều khiến họ vượt lên những “khắc nghiệt” trong yêu cầu
nghề nghiệp là hai từ trách nhiệm. Vì nếu lơ là trong giây
lát, sự an toàn của hệ thống sẽ không được đảm bảo. Thế
nên công việc nâng cấp, điều chỉnh hệ thống dù diễn ra vào
thời điểm các giao dịch tại quầy đã hoàn tất, khách hàng
và đồng nghiệp khác đã ra về, họ vẫn tận tâm với công
việc. “Những đêm thức trắng, những quãng đường về bầu
bạn cùng ánh đèn đường không còn là chuyện quá xa lạ.
Nhưng nghĩ đến sự góp phần của mình rất quan trọng đối
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với nhiều người khác, nghĩ đến sự hài lòng của khách hàng,
chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục, vậy là đủ bù đắp
cho công sức của anh em rồi”. Họ đã nói như vậy trong đôi
mắt ánh lên niềm hạnh phúc về công việc của mình.
Bên cạnh đó là không ít khi khách hàng làm cho giao dịch
viên hay chuyên viên khách hàng Sacombank phải bối rối
bởi các câu hỏi phức tạp liên quan đến những yêu cầu đặc
biệt trong khi giao dịch. Khi ấy những người “nghệ sỹ hậu
đài” xuất hiện ứng cứu, giúp khách hàng giải tỏa được thắc
mắc, hài lòng với dịch vụ của Sacombank.
Trong một thế giới mà công nghệ đang phát triển từng phút,
từng giây, việc nhận thấy cơ hội và quyết định đúng thời
điểm mang đến những lợi thế vô cùng to lớn để chiếm vị
thế trên thị trường cũng như thu hút sự quan tâm của khách
hàng. Vai trò của Mảng Công nghệ thông tin nói chung và
các anh chị thành viên của Mảng đối với sự phát triển của
Sacombank ngày càng to lớn. Họ cùng nhau, cùng chúng
ta làm nên một Sacombank tự tin tranh đua với các ngân
hàng bạn. Minh chứng sống động nhất chính là những giải
thưởng lớn nhỏ về mặt công nghệ mà Sacombank đã đạt
được trong thời gian vừa qua. Còn trong nội bộ Ngân hàng,
họ xứng đáng được vinh danh là Đơn vị nghiệp vụ ngân hàng
xuất sắc nhất năm 2016.

Phòng Vận hành Core Banking nhận danh hiệu
Đơn vị Nghiệp vụ Ngân hàng xuất sắc nhất năm 2016
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SỰ CHUYỂN MÌNH CỦA

KHU VỰC

MIỀN BẮC
Thanh Thanh

Ông vui lòng chia sẻ đôi nét về cách thức hoạch định và
triển khai Chiến lược kinh doanh của Khu vực Miền Bắc?

Thứ nhất, ngay từ tháng đầu tiên quý cuối cùng của năm, Khu
vực tiến hành định hướng giao kế hoạch cho các đơn vị trực
thuộc cho năm kế tiếp. Từ đó, công tác điều hành kinh doanh
của Khu vực và thực hiện của các CN/PGD có sự chủ động hơn.
Thứ hai, các chương trình thi đua nội bộ được xây dựng và triển  
khai sớm để động viên, khích lệ các đơn vị thực hiện ngay từ
đầu năm.
Thứ ba, xác lập quan điểm và xuyên suốt là “xem CN/PGD là
khách hàng cần được phục vụ, chăm sóc” và “VPKV luôn
đồng hành cùng CN/PGD mỗi ngày”. Theo đó, nhu cầu của đơn
vị được tiếp nhận và đáp ứng, đồng thời nắm bắt tiến độ thực
hiện từng chỉ tiêu kinh doanh của mỗi điểm giao dịch hàng tuần,
từ đó đánh giá và hỗ trợ kịp thời.
Cuối cùng và quan trọng nhất chính là đề cao sự chủ động,
quyết tâm thực hiện của từng CN/PGD trên cơ sở bám sát mục
tiêu đề ra.

Các CN/PGD trực thuộc có sự liên kết, hỗ trợ nhau trong
hoạt động kinh doanh không thưa Ông?

Năm 2016, Khu vực Miền Bắc lần đầu tiên đoạt Cờ thi đua xuất
sắc toàn Ngân hàng và có khá nhiều đơn vị trực thuộc đạt danh
hiệu Xuất sắc. Kết quả này một phần nhờ vào việc hỗ trợ lẫn
nhau giữa các đơn vị. Sự hỗ trợ qua lại đã tạo hiệu quả thi đua
tích cực và giúp hạn chế đến mức thấp nhất tâm lý phòng thủ
của CN/PGD trong việc thực hiện từng chỉ tiêu kinh doanh, các
đơn vị phát huy tối đa lợi thế có được để có thể chia sẻ khó khăn
với đơn vị khác khi cần thiết. Sau đó là việc điều phối/điều chỉnh
kế hoạch của từng CN/PGD phù hợp thực tế.
Ông Hoàng Thanh Hải
Phó Tổng giám đốc kiêm GĐKV Miền Bắc

M

ỗi Khu vực đều có những khó khăn
nhất định ảnh hưởng đến hoạt động
kinh doanh. Do đó cần nghiên cứu
để hoạch định một chiến lược kinh doanh
riêng nhằm tận dụng tối đa lợi thế để đạt
được thành công. Đó chính là bí quyết của
Sacombank - Khu vực Miền Bắc nói chung
và Chi nhánh Thanh Hóa nói riêng đã áp
dụng để vượt lên trở thành Đơn vị xuất sắc
nhất năm 2016 vừa qua.

Bản tin Hào khí Sacombank đã có cuộc
trao đổi với Ông Hoàng Thanh Hải - Phó
Tổng giám đốc kiêm GĐKV Miền Bắc và
ông Nguyễn Huy Phương - Giám đốc CN
Thanh Hóa để hiểu rõ hơn về bí quyết này.
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Hiện tại, khó khăn lớn nhất của Khu vực Miền Bắc là gì?

Khó khăn lớn nhất của Khu vực Miền Bắc là cải thiện nguồn thu
dịch vụ tại các CN/PGD. Để giải quyết vấn đề này, ngoài sự phối
hợp với các Đơn vị liên quan, Khu vực tập trung giữ khách hàng
hiện hữu, phát triển hệ khách hàng mới, chú trọng đẩy mạnh
hoạt động mảng doanh nghiệp trong nửa đầu năm, trên cơ sở
vận dụng tối đa và trình tháo gỡ cơ chế chính sách phù hợp cho
từng nhóm đối tượng hay từng khách hàng. Bên cạnh đó, Khu
vực tập trung vào việc đào tạo đội ngũ bán hàng, cũng như công
tác điều hành kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu trong Quý 1
để củng cố nguồn lực và tập trung tăng tốc từ Quý 2.

Mục tiêu trong năm 2017 của Khu vực Miền Bắc là gì ạ?

Mục tiêu trong năm 2017 của Khu vực Miền Bắc là tiếp tục giữ
vững tốc độ tăng trưởng huy động, cho vay; hoàn thành các chỉ
tiêu kế hoạch kinh doanh; bảo đảm an toàn hoạt động; các đơn
vị trực thuộc đạt danh hiệu Xuất sắc năm.
Xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo Ngân hàng/Khu vực, các
ĐV.NVNH đã luôn đồng hành, hỗ trợ mọi mặt hoạt động của
Khu vực Miền Bắc trong suốt thời gian qua và kính mong tiếp tục
nhận được những chỉ đạo, hỗ trợ tích cực trong thời gian tới để
Khu vực Miền Bắc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Huy Phương-Giám đốc CN Thanh Hóa

Năm 2016, Chi nhánh Thanh Hóa đã đạt được
các thành tích nổi bật, như: Chi nhánh đóng
góp cao nhất Khu vực Miền Bắc về Lợi nhuận
trước thuế, Chi nhánh Xuất sắc toàn diện Mảng
Cá nhân. Để đạt được những thành tích trên, Chi
nhánh Thanh Hóa đã có những chiến lược kinh
doanh như thế nào?

Trước tiên, Chi nhánh luôn kiên định theo định hướng
phát triển chung là chiến lược Ngân hàng bán lẻ hiện
đại đa năng. Chú trọng tối đa vào việc phát triển hệ  
KHCN sử dụng các SPDV ngân hàng hiện đại (thẻ, dịch
vụ NHĐT…), phát triển hệ khách hàng FDI nhằm đẩy
mạnh các khoản thu dịch vụ ngoài lãi,  phát triển khách
hàng thực chất, không chạy theo doanh số ảo. Xem yếu
tố con người là mấu chốt cho mọi thành công, từng nhân
viên phải thẩm thấu lợi ích mang lại của từng giao dịch
đến mỗi khách hàng. Đồng thời luôn theo sát kết quả
kinh doanh, thi đua so với các Chi nhánh bạn để có giải
pháp điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Ban giám đốc CN đã tổ chức những chương trình/
sự kiện nào nhằm gắn kết CBNV, nâng cao khả
năng nghiệp vụ cũng như thúc đẩy kỹ năng bán
hàng của CBNV?

Chi nhánh luôn xem con người là yếu tố quan trọng và quyết
định đến sự thành công. Do đó, Chi nhánh luôn quan tâm xây
dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó, chia sẻ với tinh
thần làm việc cống hiến và trách nhiệm. Để xây dựng môi
trường như vậy, đội ngũ lãnh đạo luôn công bằng minh bạch
trong quản lý, là hạt nhân gương mẫu và luôn quan tâm hỗ
trợ, đào tạo và truyền lửa cho CBNV. Các hoạt động tập thể
thường được tổ chức như: hội thảo chia sẻ nghiệp vụ, hoạt
động ngoại khóa, tổ chức tập luyện hàng tuần các môn thể
thao như bóng đá, bóng bàn…cũng như định kỳ tổ chức giải
thể thao nội bộ giữa các đơn vị nhằm tạo sân chơi giao lưu
để gắn kết CBNV.

Chi nhánh có đến 4/5 PGD đạt danh hiệu PGD
xuất sắc. Để phát triển toàn diện như vậy, BLĐ CN
Thanh Hóa đã định hướng hoạt động như thế nào?

Chi nhánh xác định thành công của Chi nhánh phải xuất
phát từ thành công của từng điểm giao dịch, xem Phòng
giao dịch như là một chi nhánh thu nhỏ - đây cũng là
định hướng xuyên suốt của Lãnh đạo Khu vực. Do đó,
việc phát huy hiệu quả hoạt động của các Phòng giao
dịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu
của Ban giám đốc Chi nhánh, mọi hoạt động của Phòng
giao dịch luôn được Chi nhánh cũng như VPKV quan
tâm hỗ trợ. Ban giám đốc trực tiếp tham gia vào định
hướng kinh doanh, theo dõi, hỗ trợ thực hiện và tổng kết
đánh giá thường xuyên. Bên cạnh đó, gắn trách nhiệm
của Trưởng, Phó PGD cũng như Phó Giám đốc phụ trách
PGD với kết quả PGD, từ đó xếp loại thi đua khen thưởng
hay xem xét luân chuyển phù hợp.
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TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO

P. NHÂN SỰ

T

hông thường, tại các tổ chức, Lãnh đạo luôn chiếm số ít, thậm chí là duy nhất. Tuy nhiên, điều đó,
không có nghĩa là bạn không có cơ hội, mà cơ hội nhiều hay ít nằm ở khả năng kết hợp nhuần nhuyễn
giữa các tố chất bẩm sinh và những tố chất kỹ năng được sinh ra do quá trình rèn luyện của chính bạn.

Hãy nghĩ việc trở thành một Nhà lãnh đạo giống như đầu tư vào thị trường bất động sản. Nếu bạn hy vọng
sẽ gặp may trong một ngày, bạn sẽ không thành công. Nhưng nếu bạn bắt đầu từ hôm nay, bạn sẽ sẵn sàng
lãnh đạo khi thời cơ đến.

Vậy môi trường làm việc tại Sacombank có cơ hội nào dành cho bạn - những người đã và đang chuẩn bị
sẵn sàng cho vai trò Lãnh đạo?
“Với chủ trương bổ nhiệm 99% Cán bộ quản lý từ đội ngũ nhân viên hiện có, Sacombank đã thực hiện nhiều
chương trình QUY HOẠCH CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỀM NĂNG định kỳ. Trong đó, chương trình quy hoạch gần
đây nhất được thực hiện theo Thông báo số 2305/TB-NS ngày 20/08/2015 do Tổng giám đốc ký ban hành”.

ĐỂ TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO CỦA SACOMBANK
BẠN

• Chuẩn bị sẵn kiến thức nghiệp vụ đáp ứng vị trí ứng tuyển

CHỈ

• Tham gia chương trình quy hoạch Cán bộ quản lý
• Đạt tối thiểu 5/10 điểm thi kiểm tra Kiến thức nghiệp vụ

CẦN • Vượt qua vòng PHỎNG VẤN
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Kết quả quy hoạch

CÁN BỘ QUẢN LÝ

(19,4% )

(55,1% )

2015 - 2016

Sau thành công của công tác quy hoạch Cán bộ quản lý trong 02
năm 2015 và 2016, Phòng Nhân sự sẽ tiếp tục phối hợp với Trung
tâm Đào tạo và các Văn phòng Khu vực tiếp tục thực hiện quy
hoạch Cán bộ quản lý cho năm 2017 để chọn lọc và đào tạo đội
ngũ nhân sự kế thừa cho Sacombank.
Với nhu cầu 179 vị trí Cán bộ quản lý cần đáp ứng, Phòng Nhân sự
tin rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cũng như đảm
bảo chương trình luôn khách quan, minh bạch và công bằng, việc
quy hoạch Cán bộ quản lý năm 2017 sẽ được thực hiện thành
công hơn nữa và nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến tích cực
từ các đơn vị và các Cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống.
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Các chia sẻ dưới đây là sự đúc
kết từ những trải nghiệm và
kinh nghiệm thực tế của các
Anh/Chị đã tham gia Chương
trình Quy hoạch CBQL Tiềm
năng được Ban chuyên đề
bản tin của Phòng Nhân sự
ghi nhận nhằm cung cấp cho
người đọc cái nhìn toàn diện
về phẩm chất, kỹ năng cần có
ở người lãnh đạo tiềm năng.

Thấu hiểu và vận dụng được
những điều đó, bạn sẽ tự tăng
thêm cơ hội hiện thực hóa
ước mơ trở thành một Nhà
lãnh đạo của bản thân trong
tương lai nếu bạn vẫn đang
trong quá trình phấn đấu.

Còn nếu bạn đã đang ngồi ở
vị trí số ít trong công ty? Bạn
sẽ nhìn rõ hơn con đường mà
mình đang và sẽ bước đi trên
đó, để từng bước đi của bạn
càng trở nên vững vàng hơn…

Chức danh: Phó Phòng Kinh doanh - CN Long Biên
Năm sinh: 1988
Ngày vào Ngân hàng: 03/01/2012.
Tốt nghiệp Học viện Tài chính Ngân hàng
Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Các vị trí đã trải qua:
Chuyên viên KHCN - Chuyên viên KHDN Trưởng BP Kinh doanh - Phó PGD - Phó Phòng
Kinh doanh

Chức danh: Phó PGD Cần Đước
Năm sinh: 1988
Ngày vào Ngân hàng: 26/08/2011.
Tốt nghiệp Đại học Tài chính Ngân hàng
Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Các vị trí đã trải qua:
Chuyên viên KHCN - Trưởng BP Kinh doanh
- Phó Phòng giao dịch

Chức danh: Phó PGD Bạch Đằng
Năm sinh: 1988
Ngày vào Ngân hàng: 14/06/2010
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế
Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Các vị trí đã trải qua:
Chuyên viên KHCN - Chuyên viên KHDN
Phó Phòng giao dịch
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“Trong quá trình làm nhân viên, tôi hay lưu lại các tài liệu có liên
quan, tìm hiểu và đọc lại để nắm kiến thức cũng như tích lũy
thêm kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp, đồng thời đọc thêm
các tờ trình thường dùng và tìm hiểu thêm các nghiệp vụ khác.
Ngay khi nhận được thông báo quy hoạch từ VPKV và Ban giám
đốc, tôi đã tham khảo thêm từ các anh chị đi trước về kỹ năng,
nghiệp vụ chuyên môn để bổ sung kiến thức.
Chương trình quy hoạch CBQL rất hay, tạo cơ hội để nhân viên
thăng tiến, tạo động lực làm việc và cống hiến cho Sacombank.
Các tiêu chí Chương trình đưa ra rõ ràng, được ghi nhận công sức
và thành tích đã cống hiến.”

Chia sẻ công việc phải làm và cảm nhận sau khi được bổ nhiệm,
anh Thanh cho biết: “Chủ yếu 3 tháng đầu, do được điều động và
bổ nhiệm từ địa bàn khác (PGD Gò Đen -> PGD Cần Đước) nên
tôi giành nhiều thời gian để nghiên cứu địa bàn mới, hệ khách
hàng hiện hữu, tạo mối quan hệ với các anh chị em trong Phòng,
với chính quyền địa phương, phát triển thêm hệ khách hàng mới.
Qua đó giúp đánh giá và phân chia được từng Chuyên viên Khách
hàng phù hợp để phụ trách địa bàn nào nhằm phát huy hiệu quả
cao nhất.
Cảm nhận sau khi đảm nhận ở vị trí CBQL: “Tôi thấy mình cần
có trách nhiệm hơn với công việc và quan tâm đến nhân viên của
mình nhiều hơn để tạo động lực cho họ, hỗ trợ khi họ gặp khó
khăn nhằm đạt hiệu quả kinh doanh của từng cá nhân nói riêng
và hiệu quả kinh doanh của Phòng Giao Dịch nói chung”

“Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, nắm bắt địa bàn hoạt động,
định hướng phát triển kinh doanh tại đơn vị, phục vụ khách
hàng chu đáo là mục tiêu cần đạt được khi còn là nhân viên
nhằm tạo nền tảng cho công việc vị trí quản lý sau này. Đồng
thời đây cũng là cách PR khả năng bản thân mình với đồng
nghiệp và Cán Bộ Quản Lý.
Nhân tiện, tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn mới được bổ nhiệm
rằng các bạn đừng nên quá căng thẳng mà hãy cố gắng học hỏi,
bổ sung kiến thức, học cách ứng xử từ mọi người, từ Cán Bộ Quản
Lý cấp cao và quan trọng nhất là xây dựng được lòng tin để kết
nối với Cán bộ nhân viên lại với nhau nhằm tạo nên một tập thể
đoàn kết, gắn bó.”
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Thế Như

K

hông ít lần, trên đường, tôi bắt gặp những
chiếc áo   xanh, cổ vàng, sau lưng là logo
Sacombank hoặc dòng chữ Ngày hội từ thiện
“Ấm tình mùa Xuân”. Người mặc nó là những anh
chị bị khuyết tật bán vé số, là những bác sửa xe
dọc các vỉa hè, hay những người nghèo chạy việc
vặt trong các khu chợ truyền thống…

Không biết từ lúc nào, chiếc áo mà Sacombank tặng cho các cụ
già, em nhỏ để mặc khi tham dự Chương trình Ngày hội từ thiện
“Ấm tình mùa Xuân” đã trở thành một vật hữu dụng thường
ngày của nhiều người cơ nhỡ. Cũng không biết vô tình hay cố
ý, mà chiếc áo lại màu xanh, nếu cho đó là màu thương hiệu,
thì Sacombank có đến 3 màu.Nhưng màu xanh được chọn có
lẽ cũng vì ý nghĩa của nó, là màu của hy vọng, màu của tâm
nguyện “mong áo xanh như đời” mà người Sacombank gửi gắm
đến những người thiếu may mắn xung quanh.
Tuy nhiên, Sacombank không chỉ mang đến cho đời những
mùa Xuân ấm tình người cùng chiếc áo xanh hy vọng, mà
còn tô vẽ thêm nhiều màu sắc khác qua các hoạt động
thiện nguyện như: hiến máu nhân đạo, cứu trợ đồng bào
là nạn nhân của thiên tai lũ lụt, ủng hộ xây nhà tình nghĩa
- nhà tình thương, đồng hành cùng chương trình truyền
hình “Tỏa sáng giữa đời thường”, trao tặng học bổng
“Sacombank - Ươm mầm cho những ước mơ”… Chưa kể,
trong nội bộ Ngân hàng, khi có anh chị em CBNV hoặc
người thân của anh chị em CBNV gặp hoạn nạn thì những
đồng nghiệp cũng nhanh tay đóng góp, san sẻ khó khăn.
Thường thì, trong bất kỳ môi trường nào, một tâm hồn
lương thiện, biết trải lòng giúp đỡ người cơ nhỡ đều là
những điều luôn được khuyến khích. Riêng tại Sacombank,
hơn 25 năm qua, công tác thiện nguyện dường như đã trở
thành nét văn hóa đặc trưng của Đại gia đình này, nó góp
phần tạo nên sự khác biệt và động lực hướng đến xây
dựng tác phong đạo đức, lối sống chuẩn mực cho mọi thế
hệ Người Sacombank. Vì lẽ đó, như là nếp nhà, như là
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Tại Ngày hội từ thiện “Ấm tình mùa Xuân”
do Sacombank tổ chức hàng năm
nếp người, ngoài những hoạt động chung của Ngân hàng,
thì ngày thường, cứ nghe thấy nơi đâu, hay người nào gặp
khó khăn, cần giúp đỡ, là các anh chị em Sacombank lại
cùng nhau phát động quyên góp, ủng hộ. Mà không những
về vật chất, người Sacombank còn dành cả thời gian, sức
lực để mang đến niềm vui tinh thần cho những mảnh đời
bất hạnh.

Biết là có rất nhiều anh chị em Sacombank
như thế, nhiều anh chị em đã vì người
khác mà không ngại khó, không ngại vất
vả, nhưng ở đây, tôi xin được phép kể về
chị Nguyễn Thị Diệu Hiền, chị là Chuyên
viên Phát triển Kinh doanh của Phòng
Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ
(Hội sở). Ngoài công việc ở Ngân hàng,
chị dành gần hết thời gian còn lại cho các
hoạt động từ thiện. Vừa đảm bảo hoàn
thành công việc được giao, vừa chăm lo
cho gia đình, vừa tận tâm đến với từng
hoàn cảnh khốn khó, thật không thể dễ
dàng và không tránh được mệt mỏi, ấy vậy
mà tôi chỉ thấy trên khuôn mặt chị nụ cười
tươi rói mỗi khi gặp chị.
Chị còn có một quán ăn chay nho nhỏ mang
tên Diệu Hiền, vừa để kiếm thêm chút chi
phí lo cho những người thiếu may mắn, vừa
để thuận tiện chuẩn bị những phần cơm
chay chia sẻ cho những người nghèo, lang
thang cơ nhỡ hàng đêm. Tôi biết chị cũng
qua lời kể của vài đồng nghiệp thích ăn
chay quán của chị, ngoài việc khen đồ ăn
ngon thì họ còn kể rất nhiều về các hoạt
động thiện nguyện mà chị thường phát
động.
Một lần hỏi thăm chị về công tác thiện
nguyện, không ngại ngần, chị chia sẻ rất
chân thành rằng: trước kia, thỉnh thoảng
thấy nhóm này nhóm kia tổ chức phát quà
cho bà con nghèo hay giúp đỡ người khó
khăn… chị chỉ biết tham gia một cách
thụ động. Nhưng sau đó, mỗi khi nghĩ
đến hình ảnh những con người bất hạnh,
những gia đình có người bị bệnh hiểm
nghèo, bị tai nạn hy hữu nhưng không có
bảo hiểm, không có khả năng chữa chạy
và đa phần đều khó có cơ hội tiếp xúc
báo chí, thì trong lòng chị lại thôi thúc, chị
thấy mình cần phải làm nhiều hơn, thế là
chị kêu gọi người nhà, bạn bè, rồi đồng
nghiệp Sacombank cùng góp sức... Bên
cạnh đó, thấy lợi thế Sacombank là mạng
lưới “người nhà” rộng, nên với những hoàn
cảnh ở vùng sâu, vùng xa, chị liền liên lạc,
nhờ vả anh chị em ở Chi nhánh đến thăm
hỏi và trao quà trực tiếp. Sau này, thông
qua facebook, chị càng nhận được nhiều
hơn những bàn tay chung sức. Đến giờ,
nhóm từ thiện của chị Hiền đã có rất nhiều
anh chị em Sacombank tham gia.

Trong một chuyến đi thiện nguyện của chị Diệu Hiền
Hoạt động của nhóm chị Hiền rất phong phú. Đều đặn mỗi ngày, nhóm
phát cơm, dầu gió cho những người lang thang, cơ nhỡ. Một tuần một
lần, nhóm đến thăm, động viên tinh thần các em nhỏ ở các trại mồ côi,
khuyết tật. Hàng tháng, nhóm gửi tiền cho các tình nguyện viên nấu
những bữa cơm có thịt cho các bạn nhỏ vùng núi; nhóm còn gom cả
áo quần, sách vở gửi lên cho các em. Quán cơm chay Diệu Hiền của
chị cũng là một điểm đến quen thuộc của những người cơ nhỡ, những
người lao công, quét dọn đường phố… Ngoài ra, nhóm còn chung tay
xây nhà, xây cầu cho bà con nông thôn, xây trường mẫu giáo cho trẻ
em miền núi và nhiều hoạt động ý nghĩa khác…

Còn nhiều lắm những trăn trở của chị, những đau đáu về kiếp nhân
sinh mà chị đã chia sẻ mà bài viết của tôi chắc không thể tả hết. Và
tôi biết rằng, trăn trở của chị cũng là trăn trở của rất nhiều người trong
chúng ta. Vậy nên, sống ở đời, chúng ta nhất định phải là con chim
biết hót, chiếc lá mãi xanh. Hy vọng, thông qua những người như chị
Diệu Hiền, tính thiện và tinh thần hết lòng vì cộng đồng của người
Sacombank không chỉ lan truyền trong nội bộ mà còn nhân rộng hơn
nữa ở bên ngoài.
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NGÛÚÂI SACOMBANK

Góc

TUYÊN DƯƠNG CÁC CÁ NHÂN - TẬP THỂ
CÁ NHÂN

HỌ TÊN - CHỨC DANH - ĐƠN VỊ

THÀNH TÍCH

Bà Vũ Thị Thu Nga
Giám đốc  CN Hải Dương

Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh
doanh đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội cũng
như xây dựng phát triển Hiệp hội vừa và nhỏ tỉnh Hải
Dương, được Chủ  tịch phòng Thương mại và  Công
nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng TW các Hiệp hội
Doanh nghiệp Việt Nam tặng bằng khen.

Ông Nguyễn Xuân Thắng
Giám đốc CN Hải Phòng

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016 và
được chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng bằng
khen.

Ông Nguyễn Văn Chính
Giám đốc CN Hà Tĩnh

Đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong
trào thi đua yêu nước năm 2016 và được Chủ tịch
UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen.

Ông Nguyễn Đình Lịch
Trưởng phòng Kinh doanh
CN Hà Tĩnh

Đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong
trào thi đua yêu nước năm 2016 và được Chủ tịch
UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen.

Bà Lê Thị Hóa
Trưởng BP hành chánh
CN Hà Tĩnh

Đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện
phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và được
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
Trưởng BP hành chánh
CN Phú Quốc

Đóng góp vào các sự kiện năm Du lịch Quốc gia 2016 Phú Quốc - Đồng Bằng Sông Cửu Long, được Giám đốc
Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tặng giấy khen.

Ông Nguyễn Hoàng Tất Thắng
Chuyên viên Kỹ thuật QTHT
Trung tâm Dịch vụ khách hàng

Có ý tưởng đạt Giải khuyến khích trong Chương trình Ý
tưởng vàng Sacombank Đợt 1/2017 theo phương thức
triển khai thường xuyên.
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TẬP THỂ
TẬP THỂ

Chi nhánh Hải Phòng

Chi nhánh Phú Quốc

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Hoàn thành xuất sắc công tác nhiệm vụ 
công tác năm 2016 và được Chủ tịch UBND
Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen
Đóng góp vào các sự kiện năm Du lịch Quốc
gia 2016 – Phú Quốc – Kiên Giang đồng bằng
sông Cửu Long, được Giám đốc Sở du lịch tỉnh
Kiên Giang tặng Bằng khen
Đạt danh hiệu Doanh nghiệp mạnh và phát
triển bền vững năm 2016, được Giám đốc
Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam
công nhận

Chi nhánh Hà Tĩnh

Đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức thực
hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2016
và được Chủ  tịch UBND tỉnh Hà  Tĩnh tặng
Bằng khen

Chi nhánh Quảng Nam

Hoàn thành xuất sắc trong phong trào “Toàn
dân bảo vệ An ninh tổ quốc” năm 2016 và
được Chủ  tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng
Bằng khen

Chi nhánh Ninh Thuận

Góp phần vào thành công Hội nghị xúc tiến
đầu tư tỉnh Ninh Thuận năm 2016 và Chủ 
tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen

Chi nhánh Đồng Tháp

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu
phong trào thi đua của Khối, Cụm thi đua
năm 2016, được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng
Tháp tặng Bằng khen

Chi nhánh Vĩnh Long

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu
phong trào thi đua của Khối, Cụm thi đua
năm 2016, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen

Chi nhánh Tân Bình

Đóng góp trong phát triển sản xuất kinh doanh, tham gia công tác xã hội, góp phần phát
triển kinh tế xã hội quận năm 2016, được
UBND quận Tân Bình tặng Bằng khen
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CUÖÅC SÖËNG QUANH TA

Phương Thảo - CN Củ Chi

Áo tím bay trong chiều nhạt nắng
Ngẩn ngơ hồn trong sắc tím bình yên…

Không biết tự khi nào tôi lại yêu màu tím. Chắc chỉ bởi gam màu
nhẹ nhàng, sâu lắng ấy đã lay động hồn tôi tìm về với ký ức của
những ngày thơ.
… Nhớ lắm những ngày hè yên ả, lũ
trẻ chúng tôi nô đùa đuổi bắt nhau trên
những con đường ngập đầy nắng và gió.
Con đường nhỏ nhấp nhô, trải đầy cát
trắng, nằm ẩn mình giữa cánh đồng
phủ tím màu hoa sim. Lúc thấm mệt,
chúng tôi ngồi bệt trên những rặng đồi,
rồi ngắt những quả sim chín mọng cho
vào miệng. Vị ngọt có chút chát chát
nơi đầu lưỡi, bất giác trở thành món ăn
dân dã đậm chất, trọn hương vị của một
làng quê thanh bình. Nhớ những ngày
gió lớn, chúng tôi cùng nhau vót những
nan tre rồi dán giấy tập cũ làm những
con diều. Con diều tuổi học trò trắng
trong với những chiếc đuôi dài tung bay
trên bầu trời lộng gió. Mặc cho gió thổi
bay những chiếc áo lấm lem cùng mái
đầu cháy nắng, chúng tôi thả mình vào
những dây diều đang căng và bay cao
vút… Con đường đã gắn chặt cả một
tuổi thơ hồn nhiên, đã in vết những dấu
chân hằn trong ký ức.
Lớn hơn một chút, chúng tôi rời xa
trường làng lên thị xã học. Khoảng cách
từ nhà đến trường cũng không xa lắm,
vỏn vẹn vài cây số. Tôi đến trường trên
chiếc xe đạp mẹ mua cho từ một người
quen. Chúng bạn ngày nào đứng ngoài
cổng, í ới gọi tôi chung bước đến trường.
Những tà áo dài trắng tinh khôi, bay
phấp phới trên những chiếc xe đạp cọc
cạch. Những tia nắng chói chang của
ánh mặt trời như vô tình làm cho những
tà áo thêm lung linh, sáng bừng cả con
phố đông người.
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Lối rẽ vào trường không có những hàng
sim, nhưng mát rượi với những cây bằng
lăng tím trải dài. Vào những mùa hoa
nở, sắc tím ngập cả lối đi. Có lần cơn gió
vô tình bay ngang, những cánh hoa tím
lung lay, được dịp rơi rồi nán lại trên mái
tóc dài đen mượt. Những lúc ấy chúng
tôi gọi đùa là “cơn mưa tình yêu”.
Ngày ra trường, tôi xa quê lên thành phố
học. Nơi phố thị đông người tôi không
còn thấy những hàng bằng lăng tím để
ngẩn ngơ mỗi lúc tan trường. Nơi có nỗi
nhớ vị ngọt của quả sim tím ngắt cũng
không còn được nếm. Ngày đầu lên
giảng đường, tôi cứ dáo dác trông mong
giữa dòng người, có ai đó nhận ra và gọi
tên mình. Nhưng… chẳng ai, có chăng
là tiếng gọi tên từ những người bạn mới
quen học cùng trường.
Vài ngày sau, tôi nhận được một phong
thư ở dưới quê gửi lên. Háo hức tôi mở
ngay và ngạc nhiên khi lá thư không có
chữ. Bên trong là cành hoa sim được ép
cẩn thận trong trang giấy học trò, kèm
theo một tấm thiệp tự tay làm với những
trái tim hình thù ngộ nghĩnh. Tụi nó đã
tự tay vẽ mỗi trái tim biểu tượng cho
riêng mình. Trái tim dài sọc có đôi mắt
long lanh, cái miệng chữ o là của thằng
Tí ròm, còn trái tim tròn trịa có cái miệng
chúm chím là của bé Ba, trái tim được
vẽ tỉ mỉ hài hòa với hàng mi dài cùng cái
miệng xinh là của con Út… Mỗi trái tim
như là điều nhắn gửi rằng tụi nó nhớ tôi
nhiều! Món quà đầy ắp yêu thương được

tôi cất giữ cẩn thận trong suốt tháng
ngày xa quê.
Thế là năm học cũng kết thúc, tôi trở
về nhà trong niềm hân hoan khó tả.
Tôi mang theo lá thư ấy bên mình và
mường tượng khi gặp lại những người
bạn thân, tôi sẽ nói tôi nhớ tụi nó nhiều
lắm! Rồi chúng tôi lại chạy ra những
triền đồi thưởng thức những chùm sim
mà tôi nhớ đến quay quắt. Chúng tôi sẽ
kể nhau nghe về những gì đã trải qua...
Những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua,
hương thơm từ những chùm hoa sim
bay ngào ngạt. Ngồi giữa lưng chừng
đồi, nhìn ngắm bầu trời rộng lớn, bất
giác tôi thấy mình thật nhỏ bé. Những
khoảnh khắc được nô đùa trên cánh
đồng màu tím giờ không còn nữa, bạn
bè tôi giờ mỗi đứa mỗi nơi. Thằng Tí thì
đi học nghề trên tỉnh, bé Ba thì đi làm
trên thị xã. Riêng con Út thì lấy chồng ở
tỉnh khác, lâu lâu nó mới về thăm nhà
một lần. Ngày cưới nó có gọi điện thông
báo, nhưng lại rơi vào những ngày thi,
tôi không thể thu xếp để về chung vui
cùng nó. Tôi hứa khi nào về sẽ mang
cho Út một món quà thật bất ngờ...
Giờ đây trong không gian rộng lớn này
chỉ còn mỗi mình tôi với những ký ức
ngọt lịm như hương vị của chùm sim.
Có lẽ vì thế mà tôi yêu màu tím, màu
của tuổi thơ chúng tôi hồn nhiên không
muộn phiền, màu của quê hương dù đi
đâu vẫn nhớ, màu của tình yêu và của
thủy chung!

BÍ QUYẾT

T

rong một cuộc hội thảo về phương pháp
đồng hành cùng việc học của con trẻ, Tiến
sĩ Vũ Thu Hương (Đại học Sư phạm Hà Nội)
đã đặt ra câu hỏi: “Trong số các vị ngồi đây, ai
không hỏi con điểm khi con đi học về?” 100%
khách mời im lặng và mỉm cười.

Đúng vậy, 100% phụ huynh hỏi con về điểm ngay
sau khi chúng đi học về.
Thực tế, điểm số chỉ là một trong những cách đánh giá quá trình
tiếp thu bài học của con trẻ chứ không đại diện cho sự thông minh
hay kém cỏi, càng không thể hiện sự thành đạt trong tương lai cũng
như sự trưởng thành của từng cá thể. Thay vì thế, Tiến sĩ Thu Hương
đã khuyên các bậc phụ huynh rằng, hãy thay câu hỏi về điểm bằng
câu hỏi: “Hôm nay con đi học có vui không?” và hãy đồng hành
cùng con trẻ trong việc học để đảm bảo rằng mình luôn nắm chắc
khả năng thực của bé, hơn hết là có thể giúp trẻ có được phương
pháp học tập tốt nhất, đặc biệt là có thể vượt qua các kỳ thi quan
trọng. Các bậc phụ huynh hãy tham khảo một số “bí quyết” nhỏ sau
để có thể làm tốt được điều đó nhé!
1. Hãy đảm bảo dinh dưỡng và cho trẻ ngủ sớm, dậy sớm
Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng trong việc quyết định trẻ có trí nhớ
tốt hay không. Phụ huynh nên thường xuyên thay đổi thực đơn, cho
con ăn đa dạng các loại thực phẩm để bổ sung đầy đủ dinh dưỡng,
vi khoáng chất cho trẻ, đặc biệt là trong mùa thi căng thẳng. Một
số loại thực phẩm tốt cho não bộ như quả bơ, bí đỏ, trứng… Ngoài
ra, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ sẽ thông minh, ghi nhớ tốt hơn
nếu được cho ngủ sớm vào buổi tối và dậy sớm vào buổi sáng. Bởi
một giấc ngủ chất lượng sẽ giúp não bộ tập hợp và tiếp thu tốt hơn
những bài học trẻ được học trong ngày.  

Bài Thi
Cùng Bé

Quyên Lê

3. Ôn thi cùng bé
Bé còn nhỏ nên có thể chưa tự học hiệu quả, đặc biệt là tự ôn
tập tốt cho kỳ thi. Vì vậy, phụ huynh nên dành thời gian nhất
định trong ngày để học cùng con như: hướng dẫn con làm bài
tập, kiểm tra các bài học cũ, dạy con từ đơn giản tới phức tạp...
Việc ôn thi cùng con sẽ giúp con có thái độ ôn thi nghiêm túc và
tập trung hơn so với việc trẻ phải tự ôn một mình. Vì phần lớn,
trẻ nhỏ tự học một mình sẽ dễ bị xao nhãng nếu cảm thấy bài
toán quá khó và không thể làm được. Hơn hết, hãy nhẹ nhàng
và kiên nhẫn với bé, như vậy bé sẽ cảm thấy được quan tâm và
sẽ thực sự trở nên nghiêm túc với “nhiệm vụ” của mình.
4. Đừng tỏ ra quá nặng thành tích với bé
Ngày nay, xã hội phát triển, đời sống được nâng cao nên có
nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng chi nhiều tiền cho việc học của
con, đồng nghĩa với việc họ đã đặt quá nhiều kỳ vọng (và cả
tham vọng) vào con em mình. Đôi khi điều đó vượt quá sức
của một đứa trẻ. Phụ huynh hãy lưu ý, việc ép buộc bé học quá
nhiều sẽ trở thành nỗi ám ảnh, sợ sệt. Khi bắt bé học quá nhiều,
có thể một số bé sẽ theo kịp nhưng về mặt phát triển tâm lý thì
việc này gây áp lực không hề nhỏ. Rõ ràng, đây là việc không
cần thiết.
Phụ huynh thường kỳ vọng rất lớn vào con nên hay bắt con phải
học thật nhiều, ôn thi thật kỹ lưỡng để đạt được thành tích cao.
Có thể, thành tích của con là điều khiến chúng ta tự hào, nhưng
xét cho cùng, một đứa trẻ khỏe mạnh, ngoan ngoãn và hoạt
bát sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hơn, đúng không nào? Vì thế,
bên cạnh việc hướng dẫn và cùng con ôn thi, phụ huynh hãy cố
gắng tạo tâm lý thật thoải mái cho bé, hãy cho bé biết rằng việc
học là rất quan trọng nhưng cảm nhận của bé đối với bạn mới
là quan trọng nhất!

2. Hiểu rõ sở trường của bé
Việc học đôi khi cũng đơn giản như việc ăn của bé vậy, bé có thể rất
thích ăn khoai tây chiên và không thích rau xanh. Tương tự, mỗi bé
có thể ham thích các môn học khác nhau, tùy thuộc vào “khẩu vị”
của từng bé. Có bé thích toán, có bé ham khoa học, có bé lại hứng
thú với môn văn học. Vì thế, hãy theo sát con để tìm hiểu “khẩu vị”
của chúng. Tuy nhiên “khẩu vị” này có thể thay đổi. Lúc tiểu học, có
bé rất thích toán và học toán rất tốt nhưng lên cấp 2, bé lại chọn vào
lớp văn vì thấy môn học này đột ngột trở nên hấp dẫn.
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KHI BẾP VẮNG LÒ
Tiếp nối Nhật ký học làm bánh 1 và 2, Khi bếp vắng lò
tập hợp những công thức nấu ăn không cần dùng lò
nướng, với mong muốn mỗi người đều có thể tự
tay làm ra những món ăn thơm ngon và xinh đẹp
dành cho gia đình, bạn bè và bản thân.
Khi bếp vắng lò được biên soạn theo tiêu chí
không cần nhiều kĩ năng hay dụng cụ bếp đặc
biệt, nguyên liệu không quá khó tìm, cách thực
hiện đơn giản, ngay cả người lần đầu vào bếp
cũng có thể làm thành công. Và quan trọng hơn
hết là tất cả những món ngọt này đều không cần lò
nướng, truyền tải thông điệp ý nghĩa của tác giả Linh
Trang đến người đọc “Tôi rất mong rằng cuốn sách này sẽ tiếp
thêm cho bạn thật nhiều cảm hứng để đạt được ước mơ ấy, để lăn vào bếp mỗi ngày,
cho mỗi ngày trôi qua đều là một ngày ngọt ngào đầy hương vị”.

Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mả Mẹ ruột đau như dần.
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.
Lên chùa thấy Phật muốn tu,
Về nhà thấy Mẹ công phu chưa đền.

Thông tin sách
Tác giả:
Linh Trang
Nhà xuất bản: NXB Thế giới
Giá bìa:
159.000 đồng
Phát hành:
tại các nhà sách trên toàn quốc

Trông lên thấy đạo Cha già,
Lòng con tưởng nhớ xót xa rầu rầu.
Xa Cha lòng những quặn đau,
Biết ngày nào mới cùng nhau quây quần…
Đêm đêm thắp ngọn đèn trời,
Cầu cho Cha Mẹ sống đời với con.
Ơn Cha trọng lắm ai ơi,
Nghĩa Mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau.
Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.
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CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBE 5 - SALAZAR BÁO THÙ
Salazar báo thù là bộ phim thứ 5 của loạt phim Cướp biển vùng
Caribe do nam diễn viên Johnny Depp thủ vai chính, thuyền trưởng
Jack Sparrow. Trong phần 5, hồn ma của thuyền trưởng Salazar trở
về và dự định tiêu diệt mọi cướp biển dám đi lại trên biển, kể cả
Jack Sparrow. Để sống sót, Jack Sparrow phải lên đường đi tìm cây
đinh ba huyền thoại của thần biển Poseidon, một báu vật có khả
năng điều khiển biển theo ý muốn của người sử dụng.
Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 26/5/2017.

BÀN TAY
Chàng trai rầu rĩ hỏi:
- Thưa thầy, liệu có phải một cô gái xinh đẹp sẽ không
đời nào mê một anh chàng nghèo khổ không ạ?
Thiền sư nghe vậy bèn xoè bàn tay ra, hỏi:
- Con nhìn thấy gì đây không?

NGHE ĐÀI

- Dạ, một bàn tay ạ.

Có lần, tôi học bài lâu quá đâm mệt, mới bật đài lên nghe.
Một giọng nói truyền cảm vang lên: “... Nếu màu da hồng
hào, lông tơ trên mặt mềm mại, mịn màng thì chứng tỏ rất
khỏe mạnh...”

- Vậy con đã hiểu rồi chứ?

Nghe tới đó, tôi không kìm được, sờ lên mặt rồi soi gương cười
toét miệng. Đúng là rất khỏe mạnh, đáng yêu. Chợt MC lại nói
tiếp: “Vâng, thính giả nghe đài thân mến, chương trình “Tọa
đàm tri thức nuôi lợn” của chúng tôi kỳ này đến đây là hết...”
!!!

Thiền sư gật gù:
Dưới ánh nắng chan hoà, chàng trai trầm tư một hồi
rồi mỉm cười đáp:
- Vâng thưa thầy, đến bàn tay còn có mặt sấp và mặt
ngửa, sự đời muôn màu muôn vẻ, thôi thì thuận
theo tự nhiên, sống vui từng ngày là được ạ.
Thiền sư thở dài đáp:
- Không, ý ta là chuyện rõ như ban ngày, còn thắc
mắc cái nỗi gì?!
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ĐỐ VUI

5 giải thưởng,
mỗi giải trị giá 200.000 đồng
1

2

3

Ô CHỮ

HÀNG NGANG

3. Tên Lãnh đạo chủ trì Hội nghị song phương giữa NHTW Lào và NHNN Việt
Nam vào ngày 15/02/2017 tại Luang Prabang, Lào?
4. Một trong những đối tượng trọng tâm của Chương trình Kết nối Ngân hàng –
Doanh nghiệp năm 2017 là loại hình doanh nghiệp nào?
7. Tên của một trong những thương hiệu nổi tiếng về lĩnh vực sản xuất ô tô được
bình chọn trong khuôn khổ giải thưởng “Best of the Best Awards 2016” do tạp
chí Robb Report công bố?

4 5
6

8. Tên của “Nghệ sĩ nhí” được mệnh danh là “thần đồng” có tiết mục biểu
diễn tại Ngày hội từ thiện Xuân Đinh Dậu 2017 “Ấm tình mùa Xuân” do
Sacombank tổ chức vào ngày 22/01/2017?

7

8
9
10

10. Từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 31/3/2017, Sacombank đã dành nguồn
vốn 2.000 tỷ đồng tham gia chương trình nào của Sở Công thương TP.HCM
để cho vay ưu đãi khách hàng doanh nghiệp?
12. Ngày 06/02/2017, Sacombank khai trương hoạt động PGD Bình Mỹ (trước
đây là PGD Tân Thạnh Tây) tại tại huyện nào?

11
12

HÀNG DỌC

13

1. Chỉ trong 3 ngày kể từ khi triển khai (từ ngày 15 - 17/3/2017), Sacombank
đã hoàn tất kế hoạch phát hành sản phẩm 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

ĐÁP ÁN Ô CHỮ SỐ 1/2017
Giải thưởng 200.000 đồng
được chuyển và tài khoản
lương tháng 05/2017 của
các anh/chị.

2. Ngày 22/02/2017, Sacombank khai trương trụ sở mới của Chi nhánh nào?
5. Ngày 13/02/2017, PGD Linh Đàm khai trương hoạt động trên cơ sở di dời
PGD nào?
6. Tên của một trong các loại thẻ không được tham gia chương trình ưu đãi
“Xài thả ga – Trúng Vespa” triển khai từ ngày 24/10/2016 – 15/01/2017?
9. Năm 2017 là lần thứ mấy (bằng chữ) Sacombank có mặt trong bảng xếp hạng
VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Công ty cổ phần Báo
cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) kết hợp với báo VietnamNet tổ chức?
11. Tên viết tắt, tiếng Anh của công nghệ máy POS mà Sacombank dự kiến sẽ ra
mắt thị trường sau đợt bảo trì và nâng cấp hệ thống thẻ trong tháng 3/2017?
13. Tên viết tắt của cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã
cùng Sacombank ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện vào ngày 06/01/2017?

1

Chúc mừng các Anh/Chị

trúng thưởng
1. Vũ Thị Hoài Giang
VPKV Miền Bắc
2. Nguyễn Thanh Bình
CN Hà Tĩnh
3. Trần Thị Thu Hà
CN Hàng Bài
4. Nguyễn Thị Anh Thư
PGD An Bình
5. Phan Trung Tính
PGD Bà Rịa
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2. RESONA
4. PGSTS
5. ĐA NGOẠI TỆ
7. TÀI CHÍNH TÍN DỤNG
12. THẢ GA
13. TIỀN ĐẠO
HÀNG DỌC
1. LEIPZIG
3. PDCA
6. BÌNH THẠNH
8. JCB
9. SINH VIÊN
10. ĐƠN NAM
11. QUẢNG TRỊ
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