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Quý vị Lãnh đạo và toàn thể Anh Chị Em CBNV Sacombank thân mến,

14 Từ thực tập viên đến nhân viên chính thức

Thời gian qua, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân
hàng Việt Nam, trong đó có Sacombank, đã nỗ lực không ngừng để thúc đẩy thanh toán,
giao dịch không dùng tiền mặt trong nền kinh tế nói chung và chi tiêu hàng ngày của
người dân nói riêng. Cụ thể, chúng ta đã không ngừng đổi mới, nâng cấp Sản phẩm dịch
vụ liên quan công nghệ để làm hài lòng khách hàng có nhu cầu về dịch vụ tài chính
trên khắp cả nước.
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Tuy nhiên, bất kỳ hoạt động nào cũng kèm theo những rủi ro tiềm ẩn nhất định, nhất là
lĩnh vực công nghệ, điện tử. Vì vậy, các Đơn vị trên toàn hệ thống, đặc biệt là Mảng Công
nghệ thông tin, Trung tâm Thẻ và Phòng Ngân hàng Điện tử đã liên tục có những bước
tiến quan trọng trong hoạt động bảo mật để đảm bảo cho các giao dịch, thanh toán của
khách hàng cũng như hệ thống vận hành của Sacombank được an toàn.
Với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực bền bỉ đó, Tôi muốn nhân rộng hơn nữa trên toàn hệ
thống, đặc biệt là vào thời điểm chúng ta cần đẩy mạnh mọi hoạt động để hoàn thành
các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Còn nhớ, cũng thời điểm này năm trước, toàn hệ thống
chúng ta đang đối diện với không ít thách thức của quá trình sáp nhập. Tuy nhiên đến
nay, chúng ta đã dần vượt qua khó khăn và ổn định về tổ chức, nhân sự cũng như các
hoạt động. Đặc biệt, trong kinh doanh 9 tháng vừa qua, Ngân hàng cũng đã đạt mức
tăng trưởng khá tốt về huy động, cho vay và dịch vụ…, đảm bảo an toàn thanh khoản
với lãi suất được điều hành ở mức hợp lý; đồng thời, quá trình tái cơ cấu, xử lý các tài
sản, nợ xấu tồn đọng trước sáp nhập cũng đang được thực hiện khẩn trương, quyết liệt
với lộ trình phù hợp và quy trình chặt chẽ.
Thay mặt Ban lãnh đạo Ngân hàng, Tôi trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến những
đóng góp của toàn thể Anh Chị Em. Tôi tin tưởng toàn hệ thống chúng ta sẽ hoàn thành
kế hoạch đề ra đúng tiến độ. Đặc biệt, Tôi muốn nhấn mạnh, kết quả mà các Anh Chị
Em đạt được hiện nay và sắp tới sẽ là món quà to lớn dành cho Sacombank nhân dịp kỷ
niệm 25 năm ngày thành lập.
Kính chúc Quý vị Lãnh đạo và toàn thể Anh Chị Em CBNV Sacombank sức khỏe, hạnh
phúc và thành công.
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Sacombank

P. Kế hoạch

9

tháng đầu năm 2016, đánh dấu một năm sáp nhập kể từ thời điểm 01/10/2015, hoạt động
của Sacombank đã ổn định về tổ chức, nhân sự, an toàn về hoạt động và phát triển trong kinh
doanh, đạt mức tăng trưởng khá tốt về huy động, cho vay và dịch vụ… đảm bảo an toàn thanh
khoản với lãi suất được điều hành ở mức hợp lý. Quá trình tái cơ cấu, xử lý các tài sản, nợ xấu tồn đọng
trước sáp nhập đang thực hiện khẩn trương, quyết liệt với lộ trình phù hợp và quy trình chặt chẽ.

Top 5 về tổng tài sản, vốn
điều lệ và mạng lưới
Đến 30/9/2016, tổng tài sản (TTS) của
Sacombank đạt 317.441 tỷ đồng, tăng
26.633 tỷ đồng (+9,2%) so đầu năm, đạt
80,7% kế hoạch tăng trưởng (KHTT). Vốn
chủ sở hữu đạt 22.101 tỷ đồng. Vốn điều
lệ đạt 18.852 tỷ đồng. Với mạng lưới 564
điểm giao dịch (109 Chi nhánh, 432 PGD
& 11 Quỹ tiết kiệm trong nước, 8 điểm
tại Campuchia và 4 điểm tại Lào), Sacombank đã thực hiện kiện toàn bộ máy hoạt
động trên toàn hệ thống một cách đồng
bộ và triệt để. Các điểm giao dịch tiếp tục
được sắp xếp, tái bố trí cho phù hợp theo
lộ trình đề án tái cấu trúc mạng lưới trình
NHNN. Từng điểm giao dịch luôn được
quan tâm, kích thích và hỗ trợ tăng trưởng
nhằm hướng tới sự cân bằng năng suất
và hiệu quả hoạt động của các điểm giao
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dịch cùng quy mô trên toàn hệ thống. Hiện
nay, số dư huy động (HĐ) bình quân (BQ)/
ĐGD đạt 513 tỷ đồng, cho vay (CV) BQ/
ĐGD đạt 344 tỷ đồng.

Huy động vốn tăng trưởng
đảm bảo an toàn thanh khoản
Để đạt được sự đồng bộ trong toàn hệ
thống, Sacombank tiến hành điều chỉnh
mặt bằng lãi suất HĐ thống nhất trên
toàn hệ thống. Mặc dù vậy, nhờ công
tác chăm sóc khách hàng luôn được
quan tâm, thúc đẩy, HĐ tại Sacombank
luôn đảm bảo an toàn thanh khoản và
đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh cao
điểm cuối năm. Bên cạnh việc duy trì
lượng khách hàng cũ, Sacombank ngày
càng thu hút được lượng khách hàng
mới tiềm năng (tăng 15,5% so đầu
năm) thông qua việc đẩy mạnh công

tác bán hàng và phát triển SPDV.
Đến 30/9/2016, tổng HĐ vốn toàn NH
đạt 290.459 tỷ đồng, tăng 25.696 tỷ
đồng (+9,7%) so đầu năm, hoàn thành
84,4% KHTT, chiếm tỷ trọng 91,5%
TTS. HĐ từ TCKT&DC đạt 283.382 tỷ
đồng, tăng 23.954 tỷ đồng (+9,2%)
so đầu năm, hoàn thành 74,6% KHTT,
chiếm tỷ trọng 97,6% tổng nguồn HĐ.
Cơ cấu HĐ tăng chủ yếu loại tiền VND
(tăng 10,9% so đầu năm, tăng 1,5%
tỷ trọng (tỷ trọng 96,7%), với mảng cá
nhân tăng 8,8%, mảng doanh nghiệp
tăng 12,1%. Tiền gửi kỳ hạn từ 12
tháng trở lên tăng 7,6% so đầu năm
và vẫn chiếm tỷ trọng cao (30,5%), thể
hiện xu thế bền vững của nguồn vốn huy
động. Bên cạnh đó, tiền gửi lãi suất thấp
(KKH) cũng được quan tâm đẩy mạnh
(tăng 10%) nhằm cải thiện margin.
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Hoạt động cho vay tăng
trưởng mạnh mẽ, chú
trọng cho vay nhỏ lẻ,
ngành nghề ít rủi ro với lãi
suất phù hợp
Tốc độ tăng trưởng tín dụng luôn được
Sacombank kiểm soát phù hợp với khả
năng huy động vốn và chỉ tiêu NHNN
giao trong năm 2016. Từ đầu năm đến
nay, hoạt động cho vay tăng trưởng theo
đúng tiến độ (+11,8%). Càng về cuối
năm, nhu cầu vốn tín dụng càng tăng
cao, Ngân hàng đã nghiên cứu, ban
hành nhiều gói cho vay ưu đãi và cơ chế
linh hoạt, tạo điều kiện cho khách hàng
tiếp cận vốn, khơi thông dòng vốn tín
dụng một cách hiệu quả và có chọn lọc.
Đến 30/9/2016, dư nợ tín dụng đạt
218.887 tỷ đồng, tăng 23.151 tỷ đồng
(+11,8%) so đầu năm, đạt 78,9%
KHTT, chiếm tỷ trọng 69%/TTS. CV
khách hàng đạt 189.720 tỷ đồng, tăng
9.127 tỷ đồng (+5,1%) so đầu năm.
Với định hướng mở rộng khách hàng
nhỏ lẻ vay vốn và ưu tiên các lĩnh vực
khuyến khích của NHNN, Sacombank
đã tăng trưởng CV phân tán 13,5% so
đầu năm, chiếm tỷ trọng 55,1%, CV 5
lĩnh vực ưu tiên chiếm tỷ trọng 33,3%.
Ngoài ra, Sacombank đang tiến tới loại
bỏ dần những ngành có nguy cơ tiềm
ẩn rủi ro cao như CV kinh doanh bất
động sản và chứng khoán (lần lượt giảm
2,3% và 0,1% tỷ trọng so đầu năm).
Giải quyết nợ xấu vẫn là trọng tâm trong
chỉ đạo điều hành của Sacombank. Bên
cạnh giải pháp bán nợ cho VAMC,      
Sacombank không ngừng nâng cao
công tác thu hồi nợ, xử lý các tài sản
đảm bảo thích hợp như nhận cấn trừ
tài sản; hỗ trợ khách hàng hoàn tất
thủ tục và xử lý tài sản; khởi kiện và
thực hiện phát mãi tài sản nhằm thu
hồi vốn. Trong 9 tháng đầu năm 2016,
Sacombank xử lý được 15.404 tỷ đồng
nợ xấu. Ngoài ra, tích cực thu hồi nợ đã
bán VAMC, thu hồi thêm 252 tỷ đồng.
Bên cạnh việc xử lý những khoản nợ
xấu tồn đọng trong quá trình tái cơ cấu
sau sáp nhập. Sacombank tăng cường
kiểm soát chất lượng tín dụng, để không
làm tăng thêm nợ quá hạn (từ việc tăng
quy mô tăng trưởng tín dụng mới). Đến
30/9/2016, tỷ lệ nợ quá hạn là 3,29%
và nợ xấu là 2,34% so đầu năm.
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Hoạt động dịch vụ được
đẩy mạnh, tính bảo mật,
an toàn luôn được quan tâm
hàng đầu
Chú trọng đẩy mạnh các dịch vụ có ứng
dụng công nghệ cao qua các kênh Ngân
hàng điện tử, thẻ… Sacombank thường
xuyên ban hành các chương trình thi
đua, kích thích bán hàng trên toàn hệ
thống, cải cách thủ tục hành chính, tạo
sự thuận tiện đơn giản cho khách hàng,
đồng thời, tăng cường bảo mật, đảm bảo
an toàn trong mọi giao dịch. Kết quả,
hoạt động dịch vụ tăng trưởng khá tốt.
Thu DV (bao gồm thu bảo lãnh) luỹ kế
đạt 1.036 tỷ đồng, tăng 19,1% so cùng
kỳ, bằng 73,7% KH, chiếm tỷ trọng
20,4% trên tổng thu nhập (tăng 5,9%
tỷ trọng so năm 2015). Trong đó, thu
dịch vụ NHĐT tăng 55% so cùng kỳ,
thanh toán quốc tế tăng 6,3%, chuyển
tiền tăng 20%, bảo lãnh tăng 6,6%, thẻ
tăng 31,2%. Lợi nhuận trước thuế lũy
kế 9 tháng đạt 372 tỷ đồng.

Các chỉ số đảm bảo an toàn
hoạt động luôn đạt quy định
Các chỉ số an toàn vốn tuân thủ quy
định của NHNN. Trong đó, tỷ lệ an toàn

STT

Chỉ tiêu

1

Tỷ lệ an toàn vốn (riêng lẻ)

2

vốn (CAR) đạt 9,78%, tăng 0,21% so
đầu năm.

Hoạt động Ngân hàng,
Công ty con khá ổn định
Sacombank Lào: HĐ quy USD đạt
80,8 triệu USD, tăng 8 triệu USD so
đầu năm, trong đó HĐ TCKT&DC đạt
54,3 triệu USD, tăng 9,2 triệu so đầu
năm. Dư nợ quy USD đạt 71,2 triệu
USD, tăng 5,1 triệu USD so với đầu
năm. LNTT lũy kế 9 tháng đạt 897.000
USD.
Sacombank Cambodia: HĐ quy USD
đạt 106,2 triệu USD, giảm 11,8 triệu
USD so đầu năm, trong đó HĐ TCKT&DC đạt 65,7 triệu USD, tăng 12,5
triệu USD so đầu năm. Dư nợ quy USD
đạt 106,5 triệu USD, giảm 3,9 triệu
USD so với đầu năm. LNTT lũy kế 9
tháng đạt 1,13 triệu USD.
Công ty con: LNTT các Công ty con lũy
kế 9 tháng 2016 đạt 134,0 tỷ đồng.
Cụ thể, Công ty Quản lý nợ và Khai
thác tài sản (SBA) là 72,4 tỷ đồng;
Công ty Kiều hối (SBR) là 5,8 tỷ đồng;
Công ty Vàng bạc đá quý (SBJ) là -6,0
tỷ đồng; Công ty Cho thuê tài chính
(SBL) là 61,8 tỷ đồng.

Quy định

Thực hiện

>=9%

9,78%

Tỷ lệ CV TDH/ nguồn vốn HĐ ngắn hạn

<=60%

41,32%

3

Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần

<=40%

19,60%

4

Tỷ lệ đầu tư tài sản cố định

<=50%

39,74%

5

Tỷ lệ cấp tín dụng trên tổng tiền gửi

<=80%

65,66%

6

Tỷ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ so nguồn vốn ngắn hạn <=35%

10,43%

7

Tỷ lệ dự trữ thanh khoản

>=10%

15,09%

+ VND

>=50%

53,20%

+ Ngoại tệ khác quy VND

>=10%

84,34%

Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày
8

Một số hoạt động khác
a. Triển khai tái cơ cấu mạnh mẽ: Sau
sáp nhập, Sacombank đã tinh gọn
bộ máy tổ chức, ổn định lực lượng
nhân sự, tập trung phát triển nền
tảng quản trị rủi ro hiệu quả, duy trì
sự phát triển ổn định trong hoạt động
kinh doanh, chú trọng nâng cao chất
lượng dịch vụ, cải cách thủ tục kinh
doanh, quyết liệt xử lý nợ xấu và tài
sản tồn đọng. Tái cấu trúc mạng lưới
hiệu quả, bước đầu di dời, đổi tên,
chuyển quyền quản lý 66 PGD sang
địa bàn thích hợp nhằm thuận tiện
trong công tác kinh doanh và quản
trị rủi ro. Đồng thời, thành lập thêm
1 chi nhánh ở Lào nhằm phát huy
tối đa lợi thế mạng lưới, cân đối mức
đầu tư và bố trí nguồn lực phù hợp...
b. Đẩy mạnh công tác huy động vốn,
đặc biệt là nguồn vốn LS thấp: giữ
vững và tăng trưởng huy động nhằm
đảm bảo thanh khoản và đáp ứng
nhu cầu vốn trong những tháng
cuối năm thông qua việc xây dựng
và triển khai các chương trình tăng
trưởng số dư tiền gửi cho mọi đối
tượng khách hàng, đặc biệt chú
trọng gia tăng tiền gửi LS thấp; Đẩy
mạnh liên kết với các ban, ngành,
đoàn thể để mở rộng hệ khách hàng,
phát triển tài khoản mới và thu hút
giao dịch nhằm tăng số dư tiền gửi...
c. Đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ, chú
trọng cho vay khách hàng nhỏ lẻ,
LS chuyên nghiệp thông qua các
chương trình cho vay trả góp LS

thấp, các gói ưu đãi dành riêng cho
từng đối tượng... phù hợp với tính
chất của từng ngành nghề. Ngoài ra,
Sacombank tiếp tục công tác đánh
giá lại các gói LS đang áp dụng,
nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, đạt
hiệu quả cao, hạn chế rủi ro, hỗ trợ
tốt nhất cho khách hàng;

rủi ro đảm bảo an toàn hoạt động
như xây dựng văn hóa kiểm soát rủi
ro; xây dựng môi trường kiểm soát
rủi ro hiệu quả; an toàn bảo mật hệ
thống CNTT; an toàn bảo mật thông
tin; kiểm soát quá trình vận hành
SPDV; rà soát hệ thống an ninh an
toàn trên toàn hệ thống;

d. Chú trọng công tác bán hàng và
chăm sóc khách hàng: Thực hiện
các chương trình thi đua nội bộ,
cũng như nhiều chương trình hỗ
trợ tiếp thị bán hàng từ Trung tâm
Dịch vụ khách hàng. Ngoài ra, để
khách hàng yên tâm sử dụng SPDV
của Sacombank trong tình hình tội
phạm ngân hàng liên tục gia tăng,
từ ngày 17/9/2016, Sacombank đã
golive chức năng xác thực bằng hình
ảnh và ghi chú riêng giúp cho khách
hàng nhận dạng được website chính
thống của Sacombank khi giao dịch
iBanking. Bên cạnh đó, Sacombank
đã gia tăng công tác truyền thông về
sự an toàn, bảo mật trên các kênh
fanpage, gửi secure mail đến khách
hàng và CBNV để hướng dẫn, tư vấn
tính an toàn các SPDV thẻ, NHĐT…

f. Hoàn thiện hệ thống VBLQ nhằm
tạo hành lang pháp lý an toàn trong
hoạt động Ngân hàng: Toàn bộ hoạt
động của Sacombank đều được điều
chỉnh, vận hành theo một hệ thống
văn bản tương đối chi tiết và đồng
bộ, được thiết kế theo mô hình 5
cấp, gồm: VBLQ cấp 1 – Chính sách,
VBLQ cấp 2 – Quy chế, quy định,
VBLQ cấp 3 – Quy trình lõi, VBLQ
cấp 4 – Sản phẩm, quy trình, hướng
dẫn, VBLQ cấp 5 – Biểu mẫu.

e. Quản trị quản lý rủi ro và xử lý nợ:
Tiếp tục xử lý quyết liệt và nhanh
chóng NQH và NX, thực hiện rà
soát các quy trình quy chế nhằm
đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ và hạn
chế mức thấp nhất rủi ro hoạt động
Ngân hàng; Tăng cường kiểm soát

g. Hoàn thiện và đẩy mạnh chính sách
nhân sự tiền lương và quản trị chi
phí điều hành: Đáp ứng đầy đủ nhu
cầu nhân sự đạt chất lượng của các
đơn vị trong toàn hệ thống. Hoàn tất
phương án giữ chân cán bộ nhân
viên giỏi, nòng cốt. Tổ chức nhiều
khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp
vụ, kỹ năng cho CBNV. Rà soát và
xử lý đối với các tài sản hiện còn tồn
và khai thác tối đa diện tích trống tại
các ĐGD. Công tác quản trị CPĐH
đạt hiệu quả tối ưu, công tác đàm
phán giá với đối tác được thực hiện
khá hiệu quả.

Nhìn lại một năm sau sáp nhập, Sacombank đã đạt
được những bước khởi đầu đúng theo lộ trình tái cơ cấu
sau sáp nhập. Với nền tảng hoạt động tốt, quy mô, sức
mạnh tài chính và các nguồn lực hiện có, Sacombank
tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đẩy
mạnh kinh doanh trên cơ sở chú trọng quản trị rủi ro,
rốt ráo xử lý nợ xấu, các tài sản tồn đọng nhằm sớm ổn
định hoạt động và ngày càng phát triển.
Haâo khñ Sacombank
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Giới trẻ

PHẢI
KHỞI NGHIỆP
VÀ SỐNG
VỚI ƯỚC MƠ

T

hời gian gần đây, cụm từ “Khởi
nghiệp” đã trở nên rất quen thuộc
trong đời sống xã hội. Chính phủ
đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ,
khuyến khích tinh thần khởi nghiệp
trong xã hội, tạo điều kiện để mọi người,
nhất là các thế hệ thanh niên xây dựng ý
tưởng, thiết lập các mô hình sáng tạo, sản
xuất kinh doanh, tạo việc làm cho mình
và cho những người khác, góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Tại lễ phát động Chương trình Thanh niên khởi nghiệp quốc gia do Trung
ương Đoàn tổ chức sáng 16/10/2016 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đã tiếp lửa cho các bạn trẻ khi cho biết, Đảng, Chính phủ rất
hoan nghênh Chương trình khởi nghiệp của thanh niên. Thủ tướng đề
nghị Trung ương đoàn, các ban, bộ, ngành và các doanh nghiệp cần đồng
hành và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được tiếp cận những kiến thức, kinh
nghiệm kinh doanh để khởi nghiệp thành công.
Đánh giá cao ý nghĩa Chương trình nên trong lễ phát động vừa qua, không
chỉ có Thủ tướng mà còn có sự tham gia của các Bộ trưởng, Thứ trưởng
một số bộ, ngành liên quan. Điều này thể hiện sự quan tâm và tình cảm
của Chính phủ dành cho thanh niên ngày nay.

Bước chân vào khởi nghiệp là dám sống với ước mơ
của mình
Trong phát biểu của mình tại
lễ phát động Chương trình
Thanh niên khởi nghiệp quốc
gia, Thủ tướng nhấn mạnh đến
việc cần phải quan tâm đến
khởi nghiệp ở nông thôn. Cụ
thể, Đoàn Thanh niên phải có
những phương thức để người
Đối với một đất nước, thanh niên
dân nông thôn, thanh niên
không chỉ là tiềm năng, tương lai mà
nông thôn và người nghèo đều
còn là động lực để phát triển.
có cơ hội học tập, dấn thân, lập
nghiệp, khởi nghiệp và trở thành những người lãnh đạo đất nước trong
tương lai. Ngoài ra, Thủ tướng nhắn nhủ: “Giới trẻ cần phải khởi nghiệp,
bước chân vào khởi nghiệp là dám sống với ước mơ của mình. Hạnh
phúc không phải là kiếm được nhiều tiền, mà được sống với đam mê,
dám vượt qua thách thức, khó khăn”.

Chưa bao giờ khởi nghiệp
được quan tâm như lúc
này
Tại Lễ phát động, Ông Đặng Huy
Đông – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch
và đầu tư cho biết cơ quan này
đã đề nghị các trường Đại học lập
các trung tâm, các hội đồng tư vấn
hỗ trợ khởi nghiệp. Nếu sinh viên
có những ý tưởng tốt thì các trung
tâm, các hội đồng phải có trách
nhiệm tư vấn, chỉ rõ những đường
bước khởi nghiệp cho sinh viên.

Bộ trưởng, Thứ trưởng các bộ, ngành trò chuyện với thanh niên, sinh viên
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Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Phùng Xuân Nhạ cũng cho biết vừa
qua Bộ đã cùng Trung ương đoàn đã ký kết chương trình để lựa chọn
các mô hình đưa vào giáo dục, nhằm tạo ra sự hứng khởi cho Chương
trình khởi nghiệp.
Tại lễ phát động, Trung ương Đoàn đã ra mắt Hội đồng chuyên gia tư
vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và cũng đã tổ chức ký kết thỏa thuận
hợp tác đồng hành với các ngân hàng, tập đoàn kinh tế, các tổ chức hỗ
trợ Chương trình Thanh niên khởi nghiệp, và ra mắt quỹ hỗ trợ thanh
niên khởi nghiệp với số tiền 350 tỷ đồng, trong đó, Ngân hàng TMCP Sài
Gòn Thương Tín (Sacombank) đã tham gia hỗ trợ 50 tỷ đồng cũng như
Ngân hàng đang có kế hoạch phát triển các sản phẩm dịch vụ đặc thù
dành cho nhóm khách hàng tiềm năng này.
Nguồn vốn hỗ trợ này hướng tới ba khối đối tượng là sinh viên các trường
Đại học, Cao đẳng; Thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp (tập
trung hỗ trợ các dự án, đề án trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng
công nghệ trong nông nghiệp); Doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp,
cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng ký kinh
doanh. Ngay trong buổi lễ, Trung ương Đoàn đã trao vốn hỗ trợ cho 10
dự án khởi nghiệp của thanh niên, sinh viên. Mỗi dự án khởi nghiệp được
nhận số vốn 50 triệu đồng.

Ô. Phan Huy Khang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Sacombank (bên phải) và
Ô. Lê Quốc Phong – Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
ký kết biên bản cam kết dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
và các lãnh đạo Chính phủ.

TOP 10 NGÂN HÀNG UY TÍN NĂM 2016
Ngày 27/7/2016, Sacombank vinh dự đạt danh hiệu “Top
10 ngân hàng uy tín năm 2016” do Công ty cổ phần Báo
cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo
VietnamNet công bố. Dựa trên các nguyên tắc khoa học và
khách quan, các ngân hàng được đánh giá, xếp hạng theo 3
tiêu chí: năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính đã
kiểm toán năm gần nhất (tổng doanh thu, hiệu quả sử dụng
vốn, tỷ lệ nợ xấu…), mô hình phân tích lượng hóa uy tín
truyền thông về sự ảnh hưởng, tác động của thông tin truyền
thông đến vị trí, hình ảnh của doanh nghiệp và khảo sát trực
tuyến về mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với các sản
phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Ô. Nguyễn Xuân Vũ - PTGĐ Sacombank (thứ hai từ phải qua) nhận
giấy chứng nhận từ ông John A.Quelch - Nguyên Phó Hiệu trưởng
trường ĐH Kinh doanh Harvard (ngoài cùng bên phải) và ông
Nguyễn Anh Tuấn - Đồng sáng lập diễn đàn toàn cầu Boston (thứ
ba từ phải qua)

ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN QUAN HỆ LAO
ĐỘNG TẠI TP.HCM GIAI ĐOẠN 2014 - 2020”

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ – Chu Ngọc Anh cũng cho
biết Bộ đã có những chương trình
hỗ trợ khởi nghiệp. Hàng tuần,
hàng tháng Bộ vẫn tiếp nhận các ý
tưởng, tổ chức tư vấn, hướng dẫn
các sinh viên có ý tưởng gửi về.
Đại diện Sacombank - Ô. Trịnh Văn Tỷ - PTGĐ nhận
Bằng khen của UBND TP.HCM

Ngày 19/8/2016, Sacombank vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP.HCM
về thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện đề án “Phát triển quan hệ
lao động tại TP.HCM giai đoạn 2014 - 2020”. Chiến lược phát triển nguồn
nhân lực đến năm 2020 của Sacombank đặt mục tiêu đồng bộ hóa hệ
thống nhân sự thông qua đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Ngân hàng
sẽ tiến hành tái bố trí và phân bổ nguồn nhân lực phù hợp, chú trọng tăng
cường khu vực bán hàng, triển khai hoạt động liên kết toàn diện với các
trường đại học, cao đẳng và tổ chức nhằm khai thác tối đa nguồn nhân lực
địa phương. Song song đó là triển khai các chương trình với mục tiêu gia
tăng tỷ lệ nhân tài; nâng cao tính minh bạch trong đánh giá hiệu quả công
việc, tạo động lực cống hiến và phát triển cho CBNV.
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LÃNH ĐẠO NHNN VN VÀ NHTW LÀO THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI
SACOMBANK LÀO

TRAO 3.026 SUẤT HỌC BỔNG
CHO HSSV TRÊN TOÀN QUỐC
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2016 - 2017,
Sacombank trao 3.026 suất học bổng “Sacombank Ươm mầm cho những ước mơ” trị giá hơn 5 tỷ đồng
cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả cao
trong học tập trên cả nước. Mỗi suất cho học sinh gồm
học bổng trị giá 1.000.000 đồng và 1 ba lô. Mỗi suất
cho sinh viên gồm học bổng trị giá 3.000.000 đồng và
1 ba lô. Học bổng được triển khai định kỳ hàng năm
nhằm hỗ trợ HS-SV có thêm điều kiện để học tập. Từ
năm 2004 đến nay, số lượng HS-SV nhận học bổng
của Sacombank là hơn 28.000 em với tổng kinh phí
hơn 32 tỷ đồng.

Trao học bổng cho học sinh tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 21/9/2016, Phó Thống đốc
Đào Minh Tú cùng đoàn cán bộ
cấp cao NHNN VN và bà Chansouk
Phumavanh - Vụ phó Vụ Quan hệ
quốc tế Ngân hàng Trung ương Lào
đã có chuyến thăm và làm việc tại
Sacombank Lào. Tiếp đón đoàn có
ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ
tịch HĐQT Sacombank Lào và ông
Phạm Quang Phú - Thành viên
HĐQT kiêm TGĐ Sacombank Lào.
Phó Thống đốc đã có lời khen ngợi
về sự thống nhất trong việc xây dựng
thương hiệu Sacombank tại VN và
Lào trên cơ sở vẫn giữ được nét văn
hóa của quốc gia sở tại, đồng thời
chỉ đạo về việc chấn chỉnh, tăng
cường hiệu quả đầu tư không chỉ
chú ý đến lợi nhuận mà còn hướng
đến các vấn đề cộng đồng, an sinh
xã hội tại Lào.

Lãnh đạo NHNNVN, NHTW Lào cùng tập thể cán bộ nhân viên Sacombank Lào

TIẾP TỤC CHUNG TAY PHÁT TRIỂN Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
Ngày 12/9/2016, trên nền tảng thỏa thuận hợp tác toàn diện đã ký kết giữa Sacombank với Sở Y tế tỉnh Phú
Thọ vào ngày 29/10/2014, Sacombank tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn 1.000 tỷ đồng cho Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đầu tư
xây dựng Trung tâm Sản Nhi với tổng diện tích hơn 71.000 m2 và 500 giường bệnh cùng một số dự án khác tại
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Trước đó, Sacombank cũng đã tài trợ tín dụng ưu đãi gần 500 tỷ đồng cho Sở
Y tế đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm máy móc thiết bị y tế cho 13 Bệnh viện trên toàn tỉnh.

CBNV SACOMBANK ỦNG HỘ ĐỒNG
BÀO MIỀN TRUNG

Từ ngày 21 đến ngày 23/10/2016, đại diện Ban Lãnh đạo
Sacombank đã đến thăm và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão
lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị,
Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền gần 1 tỷ đồng được quyên góp
từ cán bộ nhân viên Sacombank trên toàn hệ thống. Theo đó, tại
Quảng Bình và Hà Tĩnh, Sacombank đã hỗ trợ 60 triệu đồng cho
các trường học bị thiệt hại nặng về cơ sở vật chất, hỗ trợ cho 650 hộ
dân nghèo với mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng, tặng quà cho 28
gia đình bị mất người thân do lũ lụt với mỗi suất quà trị giá 3 triệu
đồng tiền mặt; ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ cứu trợ đồng bào lũ
lụt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, đoàn cứu
trợ cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cán bộ nhân viên Sacombank
bị mất mát, thiệt hại do lũ lụt gây ra tại các tỉnh từ Nghệ An đến
Quảng Bình.

DÀNH 164 TỶ ĐỒNG CHO
VAY ƯU ĐÃI TẠI QUẬN BÌNH
THẠNH (TP.HCM)
Ngày 14/10/2016, tại UBND quận Bình
Thạnh (TP.HCM), Sacombank cùng với 6
ngân hàng: Agribank, Vietinbank, BIDV,
Vietcombank, ACB, SeABank ký kết hợp
đồng tín dụng với tổng nguồn vốn 817 tỷ
đồng hỗ trợ cho 67 doanh nghiệp và hộ kinh
doanh tại quận Bình Thạnh theo chương
trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp do
UBND TP.HCM phối hợp với Ngân hàng Nhà
nước - Chi nhánh TP.HCM phát động triển
khai. Trong đó, Sacombank tham gia hỗ trợ
164 tỷ đồng cho 39 doanh nghiệp và hộ
kinh doanh.

Lễ ký kết hỗ trợ vốn giữa Sacombank và Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
Ô. Phan Huy Khang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Sacombank trao quà
cho người dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra.
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Được bàn tay của các chuyên gia chăm sóc, chủ thẻ Ladies First đã thật
sự tỏa sáng và tự tin lưu giữ những khoảnh khắc xinh đẹp của mình:

Minh Lý – Thế Như

T

rong tháng 10/2016, tháng tôn vinh
phái đẹp Việt, Sacombank mang
đến nhiều niềm vui bất ngờ cho các
khách hàng nữ là chủ thẻ tín dụng quốc tế
Visa Ladies First. Trong đó, đặc biệt nhất là
Sacombank đã dành cho các chị em một
ngày được nâng niu và chăm sóc trọn vẹn
bởi các chuyên gia làm đẹp đến từ thương
hiệu mỹ phẩm cao cấp Shiseido cùng cơ hội
tỏa sáng và giành giải thưởng đến 2 triệu
đồng tại Fanpage của Sacombank.

Xuyên suốt sự kiện, các chủ thẻ được trải nghiệm nhiều dịch vụ làm đẹp
miễn phí như: soi da và tư vấn chăm sóc da, massage mặt; học trang
điểm, chăm sóc móng và tạo kiểu tóc với các chuyên gia của Shiseido.

7g30 sáng ngày 08/10/2016, tại Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới
Callary (Q.3, TP.HCM), Sacombank đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để
chào đón tất cả các chủ thẻ Ladies First tại khu vực TP.HCM đến với sự
kiện “Trọn ngày yêu thương” do Sacombank kết hợp cùng Shiseido
tổ chức.

Đặc biệt, khách hàng được ưu đãi giảm giá đến 50% và nhận thêm quà
tặng khi dùng thẻ Ladies First mua mỹ phẩm Shiseido.

Với hóa đơn mua sắm mỹ phẩm tại sự kiện từ 3 triệu đồng trở lên, chủ
thẻ còn được tham gia rút thăm trúng thưởng 500.000 đồng (10 giải).
Đặc biệt, chị Trần Thị Thu Hường đã trở thành khách hàng may mắn
nhất khi trúng giải rút thăm đến 2 lần.

Chưa hết, các chủ thẻ chụp hình tại sự kiện còn tiếp tục tham gia
cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Ladies First” tại Fanpage Sacombank
(https://www.facebook.com/SacombankHome). Những chủ
thẻ có ảnh được trên 20 lượt like, Sacombank mời tham gia
quay số trúng thưởng 01 giải nhất trị giá 2 triệu đồng và 05
giải khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
Trong ngày 20/10/2016, Sacombank còn tặng 1 triệu đồng
cho 10 chủ thẻ Ladies First có tổng số tiền mua sắm qua thẻ
đạt 10 triệu đồng sớm nhất; tặng 300.000 đồng cho 100 chủ
thẻ Ladies First đầu tiên có hóa đơn giao dịch mua sắm từ 2
triệu đồng trở lên.
Ngoài ra, trong suốt tháng 10/2016, tại Sacombank - Chi nhánh 8
Tháng 3 TP.HCM và các Phòng giao dịch trực thuộc cũng diễn ra
nhiều ưu đãi cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
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SACOMBANK
CHIA SẺ TỪ

TRÁI TIM

Tại Lâm Đồng

Tại Thanh Hóa

Nhật Minh

T

ừ ngày 12/7/2016 đến ngày 24/9/2016, hơn 700 cán bộ nhân viên Sacombank trên toàn hệ
thống đã tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “Sacombank – Chia sẻ từ trái tim”. Gần 800
đơn vị máu đã được Hội chữ thập đỏ TP.HCM tiếp nhận để góp phần khắc phục tình trạng thiếu
máu tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Đây là chương trình được tổ chức hàng năm tại các tỉnh thành có
Chi nhánh Sacombank hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch “Hành trình đỏ” do Ban chỉ đạo Quốc
gia vận động hiến máu tình nguyện Việt Nam triển khai.

Tại Trà Vinh

Ông Phan Đình Tuệ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Tổng giám đốc Sacombank tham gia hiến máu nhân đạo.
Tại Tây Ninh
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THỰC TẬP VIÊN
ĐẾN NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC

Trong gần 3 tháng thực tập tại Sacombank, thực tập viên được
đào tạo kiến thức về nghiệp vụ như: các bước làm hồ sơ tín
dụng, thẩm định, lập tờ trình, kỹ năng chăm sóc khách hàng,
kỹ năng bán hàng… Ngoài ra, thực tập viên còn được tiếp xúc
trực tiếp và giới thiệu tiện ích của các sản phẩm dịch vụ đến
nhiều khách hàng, từ những sản phẩm huy động, chuyển tiền,
các loại thẻ thanh toán, thẻ tín dụng đến các dịch vụ ngân
hàng điện tử như SMS banking, Internet banking...

TỪ

Minh Ngọc
Thực tập là giai đoạn chuyển tiếp giữa
môi trường học tập với xã hội thực tiễn
và là tiền đề quan trọng cho công việc
sau này; đặc biệt là ngành tài chính
ngân hàng - một trong những môi
trường chuyên nghiệp, đòi hỏi kinh
nghiệm và chuyên môn vững vàng.
Với khoảng thời gian thực tập ngắn
ngủi cũng như tính chất công việc
trong ngành ngân hàng đầy tính rủi ro,
không ít sinh viên lo lắng khi nghĩ rằng
mình sẽ chỉ được giao những công
việc vặt như pha trà, rót nước, bê đồ,
photo/scan tài liệu… Thế nhưng, thực
tế không phải vậy.

T

rong nhiều năm gần đây, ngành Tài chính - Ngân hàng luôn là ngành
“hot” với các bạn trẻ. Chính vì thế, số lượng sinh viên đăng ký tham
gia thực tập tại các ngân hàng rất cao. Trong quá trình thực tập, các
sinh viên sẽ có cơ hội học hỏi và làm việc với những nhân viên hướng dẫn
của ngân hàng để phát huy khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giải
quyết vấn đề, giao tiếp hiệu quả… từ đó nắm bắt công việc nhanh chóng
để có thể hòa nhập vào thị trường lao động.

Hiện nay, Sacombank được đánh giá là một trong những ngân hàng tiên
phong trong việc tuyển dụng thực tập viên và có quy trình đào tạo được xây
dựng bài bản, chuyên nghiệp nhất. Kể từ năm 2010, Sacombank đã chủ
động tiếp cận, liên kết với các trường Cao đẳng, Đại học trên toàn quốc để
thực hiện chương trình tuyển dụng sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp với tên
gọi “Thực tập viên tiềm năng” (TTVTN). Mỗi năm, Sacombank tuyển dụng
gần 1.000 thực tập viên trên toàn quốc. Đến nay, đã có trên 13.000 sinh
viên đến từ 153 trường Đại học/Cao đẳng tham gia và 70% thực tập viên
được nhận việc sau khi khóa thực tập kết thúc.

Theo đại diện Sacombank cho biết, thông qua chương trình
TTVTN, Sacombank mong muốn tìm kiếm và bồi dưỡng những
sinh viên có tố chất phù hợp, đủ năng lực để trở thành cán bộ

nhân viên chính thức sau khi kết thúc quá trình thực tập. Vì
thế, bên cạnh việc trau dồi kiến thức chuyên ngành, các bạn
sinh viên nên tận dụng quá trình thực tập để rèn luyện thêm
các kỹ năng, chăm chỉ học hỏi, quan sát và thể hiện bản thân;
từ đó nắm bắt cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại ngân
hàng hoặc tích lũy kinh nghiệm cho quá trình tìm việc sau này.
Điểm đặc biệt nữa tại chương trình TTVTN của Sacombank là
các thực tập viên được hỗ trợ chi phí trong chương trình thực
tập. Điều này thể hiện sự trân trọng và san sẻ của ngân hàng
đối với những nỗ lực của các em sinh viên.

“Điều mình thích nhất khi tham gia chương trình TTVTN Sacombank là có cơ hội được cọ xát thực tế: từ việc nộp hồ sơ, phỏng
vấn, đào tạo, học hỏi, làm việc… tất cả đều mang lại cho mình kinh nghiệm hết sức quý báu. Giống như khi bạn tham gia đầu
tư trên sàn chứng khoán ảo, bạn có thể thoải mái áp dụng những kiến thức của mình để đầu tư mà không lo ngại thất thoát tài
sản thật, cái lớn nhất bạn đạt được chính là niềm vui và kinh nghiệm. Việc tham gia chương trình TTVTN cũng vậy; nhưng khác
một điểm, ngoài niềm vui và kinh nghiệm, các bạn TTVTN còn có cơ hội đạt được kết quả thực tế hơn, đó là trở thành nhân viên
chính thức của Ngân hàng”.
Hà Thị Thúy Ngân - CN Gò Vấp, TTVTN năm 2012
“Lúc còn sinh viên mình vẫn thường nghe anh chị khóa trước nói rằng đi thực tập rất chán vì không được làm gì cả và chỉ ngồi
đọc hồ sơ tài liệu. Tuy nhiên, chương trình TTVTN Sacombank hoàn toàn khác. Mình được đào tạo bài bản, gặp được rất nhiều
người bạn mới và bắt tay vào làm việc như một nhân viên ngân hàng thực thụ. Đây chính là điều mình thích nhất khi tham gia
chương trình TTVTN của Sacombank. TTVTN Sacombank thực sự là bước chuyển tiếp quan trọng đối với bản thân mình, từ sách
vở sang ứng dụng vào thực tiễn, từ sinh viên trở thành nhân viên ngân hàng”.
Nguyễn Thảo Anh - Chi nhánh Chợ Lớn, TTVTN năm 2014
“Sau khi hoàn tất thời gian thực tập tại Sacombank, tôi học được rất nhiều điều từ công việc cho tới cuộc sống. Mọi thứ có vẻ
trở nên tốt hơn. Đặc biệt ở Sacombank, bạn sẽ học được rất nhiều cái gọi là đạo đức nghề nghiệp, cái mà bạn chưa bao giờ nghe
thấy khi còn ngồi ở ghế nhà trường. Và có lẽ, đây cũng là kim chỉ nam trong việc lựa chọn nhân sự tại Sacombank”.
Nguyễn Tăng Đại - PGD Nguyễn Văn Nghi (CN Gò Vấp), TTVTN năm 2013
“Để có thể trở thành nhân viên chính thức khi kết thúc thời gian thực tập, theo ý kiến riêng của mình, các bạn hãy tận dụng tốt
nhất khoảng thời gian tham gia chương trình TTVTN để học hỏi, cọ xát và nâng cao kiến thức nghiệp vụ được trang bị tại nhà
trường. Hãy nỗ lực, chăm chỉ, tích cực học hỏi và trau dồi các kiến thức, kỹ năng mới tại một môi trường làm việc chuyên nghiệp,
thân thiện. Khi đó chắc chắn cơ hội nghề nghiệp sẽ đến với bạn vì đơn giản Sacombank là nơi mà mọi nỗ lực, đóng góp đều được
ghi nhận, nơi mà sự cạnh tranh lành mạnh, yếu tố công bằng và sự thân thiện luôn được đề cao”.
Nguyễn Thị Hiền Diệu - CN Quận 8, TTVTN năm 2014
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Tăng trưởng GDP theo quý 2015-2016

ký cũng là vấn để cần quan tâm, khi thiếu vắng dự án lớn kể từ sau
khi Samsung chính thức vào Việt Nam.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,54% so với tháng trước,
tăng 3,14% so đầu năm. Bình quân 9 tháng đầu năm, CPI đã tăng
2,07% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân CPI tăng mạnh trong
tháng 9 chủ yếu do nhóm giáo dục và việc điều chỉnh tăng giá xăng
dầu 2 lần trong kỳ. Dự báo CPI năm nay sẽ dưới mục tiêu 5% đã
đề ra trước đó, bất kể sẽ có những đợt tăng giá dịch vụ y tế trong
những tháng còn lại.
Kinh tế quý 3 đã có sự khởi sắc trở lại so với 2 quý đầu năm, nhưng
mức độ tăng còn khá khiêm tốn so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy,
các chỉ số chính hồi phục phần nào tạo nên kỳ vọng tăng tốc trong
các tháng cuối năm, tạo tiền đề tăng trưởng cho năm sau.

CPI 9 tháng 2016

KINH TẾ KHỞI SẮC

Tăng trưởng Huy động và Tín dụng 9 tháng đầu năm

P. Kế hoạch

K
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KINH TẾ THẾ GIỚI
Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vừa hạ dự báo tăng
trưởng thương mại toàn cầu năm nay từ mức ước tính 2,8%
trong tháng 4 xuống 1,7%, đánh dấu lần đầu tiên trong 15
năm hoạt động giao thương quốc tế tăng chậm hơn đà tăng
trưởng của nền kinh tế thế giới. Điều này đặt ra thách thức
cho tăng trưởng kinh tế thế giới trong thời gian tới.
Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vẫn quyết định chưa tăng lãi
suất trong tháng 9 nhưng gần như chắc chắn sẽ có một đợt
tăng trước khi năm 2016 kết thúc. Trong khi đó, Nhật Bản và
Châu Âu quyết định giữ nguyên các chính sách nới lỏng của
mình trước nhận định về lạm phát của họ vẫn đang ổn định
và tăng trưởng chưa có dấu hiệu giảm sút.
Ngược lại, tại Trung Quốc, các chỉ số kinh tế tiếp tục phát
đi tín hiệu giảm tốc. Các dự đoán cho rằng chính quyền Bắc
Kinh có thể áp dụng các chính sách nới lỏng tiền tệ để kích
thích tăng trưởng ngắn hạn, tuy vậy các rủi ro dài hạn như
nợ công, giá bong bóng tài sản đe doạ tạo nên khủng hoảng
tài chính nếu nới lỏng tiền tệ quá mạnh.

Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm đạt 10,46%, thấp hơn mức
tăng cùng kỳ là 12,12%. Huy động vốn tính đến 20/09 đã tăng
12,02%, cao hơn nhiều so với mức tăng tín dụng. Thanh khoản của
hệ thống theo đó khá dồi dào, nhưng cũng biểu hiện lực cầu tín dụng
chưa thật sự tốt.
Tình hình hiện nay thách thức kế hoạch tăng trưởng tín dụng 18-20%
của ngành ngân hàng, khi tín dụng chỉ mới tăng hơn nửa kế hoạch đề
ra dù đã đi hết ¾ thời gian của năm. Theo quy luật, tín dụng thường
tăng tốc mạnh vào thời điểm cuối năm. Tuy vậy, mức tăng tín dụng quý
cuối của 3 năm gần đây chỉ vào khoảng 4-6%. Dự báo, tăng trưởng tín
dụng cuối năm nay chỉ vào khoảng 16-17%.

DÙ CÒN NHIỀU THÁCH THỨC
inh tế toàn cầu tăng trưởng ổn định dù
còn tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Việt
Nam cũng không nằm ngoài xu hướng
chung, nhưng đang có những dấu hiệu hồi
phục tốt. Quan trọng hơn, nguồn vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục xem Việt
Nam là điểm đến hấp dẫn tạo động lực cho
sản xuất và xuất khẩu tăng trưởng. Chính phủ
cũng đang nỗ lực để tái cơ cấu nền kinh tế theo
hướng giảm thủ tục hành chính và gánh nặng
thuế phí, tạo ra dư địa tăng trưởng rất lớn cho
trung và dài hạn.

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Nguồn: TCTK, NHNN, Sacombank

KINH TẾ VIỆT NAM
GDP quý 3 tăng 6,4%, giúp tăng trưởng 9 tháng đầu năm ước tính
tăng 5,93% so với cùng kỳ, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 6,53%
của cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu do ngành công
nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm sút và nông nghiệp tăng trưởng
thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước.
Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng đầu năm xuất siêu 2,76 tỷ
USD tương đương 2,2% kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ nhập siêu
3,9 tỷ USD). Trong đó: khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,38
tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,14 tỷ USD.
FDI cấp mới và bổ sung trong 9 tháng năm nay đạt 16,4 tỷ USD,
giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn thực hiện 9 tháng ước
tính đạt 11,02 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2015. FDI
giải ngân tăng trưởng mạnh mẽ 2 chữ số cho thấy sự tin tưởng vào
triển vọng trung hạn của nền kinh tế. Tuy vậy, sự suy giảm vốn đăng

Tính đến tháng 8, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng
Việt Nam (VAMC) đã phát hành khoảng 220.000 tỷ đồng trái phiếu
đặc biệt với giá trị mua nợ là 250.000 tỷ đồng. Trong năm nay, VAMC
đã giảm mạnh lượng mua nợ chỉ còn 7.400 tỷ đồng, một phần do tổ
chức này đang tập trung vào công tác xử lý nợ xấu, đồng thời rà soát
loạt để chọn lọc việc mua nợ. Trong 8 tháng đầu năm, VAMC mới
chỉ thu hồi nợ, bán nợ, bán tài sản đảm bảo được khoảng 12.000 tỷ
đồng (kế hoạch là 30.000 tỷ đồng), chưa đạt được 50% kế hoạch.
Tuy nhiên, cơ quan này tin tưởng vẫn sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục ban hành những văn bản
chấn chỉnh về hoạt động cấp phát tín dụng. Điều đó cho thấy cơ
quan quản lý đang lo ngại về chất lượng tín dụng của hệ thống, khi
còn ngân hàng tập trung quá lớn vào một nhóm khách hàng, mà khả
năng trả nợ của nhóm này đang gặp khó khăn. NHNN cũng muốn
phát đi thông điệp “cứng rắn” về việc cần minh bạch nợ xấu trong
hệ thống NH, tiến đến xử lý triệt để “điểm nghẽn” của nền kinh tế.
Chính sách tiền tệ hiện đang chuyển từ nới lỏng mạnh mẽ sang nới
lỏng có kiểm soát để nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo sự
phát triển lành mạnh của hệ thống. Về ngắn hạn, tín dụng có thể bị
kiểm soát chặt chẽ hơn nhưng dòng vốn sẽ đi vào đúng nơi cần hỗ
trợ để tạo sức bật cho nền kinh tế.
Kinh tế toàn cầu bắt đầu có vài dấu hiệu khởi sắc giữa những
thách thức liên tiếp trong 3 quý 3 vừa qua. Kinh tế Việt Nam dù đã
hồi phục trong quý nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn dưới tiềm năng.
Chính phủ hiện đang nỗ lực để cải thiện thủ tục hành chính, tiến
đến minh bạch hoá để giảm thiểu những rào cản nhằm thu hút nhà
đầu tư trong và ngoài nước. Triển vọng kinh tế trung và dài hạn của
Việt Nam vẫn được đánh giá lạc quan cần những giải pháp quyết
liệt của Chính phủ để biến tiềm năng thành cơ hội.

Haoâ khñ Sacombank
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THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ: THỨ CẤP SÔI ĐỘNG
Thị trường Trái phiếu Chính phủ (TPCP)
chuyển biến tích cực cả sơ cấp lẫn thứ
cấp. Đối với thị trường sơ cấp, Kho
bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành
thành công 62.595 tỷ đồng trong quý
3, vượt kế hoạch quý (50.000 tỷ đồng)
và lũy kế phát hành năm đạt 100%
kế hoạch ban đầu tại thời điểm giữa
tháng 9. Đến cuối tháng 9 KBNN đã
công bố chỉnh sửa (lần thứ 2) kế hoạch
phát hành TPCP trong năm 2016 (tăng
thêm 31.000 tỷ đồng) thành 281.000
tỷ đồng (sau điều chỉnh).

P. KINH DOANH VỐN & P. KINH DOANH NGOẠI HỐI

Thị trường thứ cấp tiếp tục ghi nhận
một quý giao dịch sôi động với tổng giá
trị giao dịch đạt 274.350 tỷ đồng. Đặc
biệt, trong tháng 9 tổng giá trị giao dịch
thứ cấp đạt mức kỷ lục hơn 100.000 tỷ
đồng – cao nhất trong các năm gần đây,
phần lớn thị trường đang trong thạng
thái thừa thanh khoản, lãi suất LNH
thấp, chênh lệch giữa huy động và cho
vay vẫn còn rộng và điều kiện kinh tế vĩ
mô tương đối ổn định đã tạo điều kiện
thuận lợi cho các Tổ chức Tín dụng
(TCTD) đầu tư vào kênh TPCP tận dụng

ưu thế chênh lệch lãi suất (run gap),
nhất là chênh lệch giá mua/bán khi lãi
suất đang trong xu hướng giảm.
Với nhu cầu đầu tư lớn, lãi suất TPCP
giảm khá mạnh trong quý 3, khoảng
50-60 điểm ở các kỳ hạn dưới 7 năm.
Cụ thể lãi suất các kỳ hạn như sau:
5,60-5,70% kỳ hạn 7 năm; 5,155,25% kỳ hạn 5 năm; 4,55-4,65% kỳ
hạn 3 năm;

KHỐI NGOẠI TIẾP TỤC MUA RÒNG KHI YIELD GIẢM MẠNH
Quý 3 tiếp tục ghi nhận khối lượng
giao dịch khá mạnh từ các Nhà đầu tư
nước ngoài khi khối này tiếp tục mua
ròng xấp xỉ 8.000 tỷ đồng (mua vào
22.794 tỷ đồng và bán ra 14.856 tỷ

đồng) với 12 tuần mua ròng liên tiếp,
lũy kế từ đầu năm khối ngoại chảy ròng
vào TPCP hơn 22.000 tỷ VND (tương
đương 1 tỷ USD). Một điểm đáng lưu ý
là mặc dù lãi suất (yield) đã giảm khá

sâu nhưng khối này vẫn chưa có dấu
hiệu bán ồ ạt chốt lời mà vẫn tiếp tục xu
hướng mua ròng từ tháng 5. Cho thấy
thị trường TPCP vẫn còn nhiều tiềm
năng trong thời gian tới.

TỶ GIÁ USD/VND TIẾP TỤC ỔN ĐỊNH
Tỷ giá USD/VND 9 tháng đầu năm tiếp tục ổn
định. Cụ thể do:

P. Kinh doanh vốn
P. Kinh doanh ngoại hối

- Cán cân thương mại duy trì vị thế xuất siêu
(2,55 tỷ USD) trong 9 tháng đầu năm 2016;
- Số tiền giải ngân đều (từ dòng vốn đầu tư trực
tiếp FDI và hoạt động mua bán sáp nhập) với
các dòng tiền từ Thái Lan, Hàn Quốc; 9 tháng
đầu năm đã giải ngân 11 tỷ USD;

THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG: LÃI SUẤT DUY TRÌ Ở MỨC THẤP
Ở quý 3/2016, lãi suất liên ngân
hàng (LNH) tiếp tục duy trì xu
hướng ổn định ở mức khá thấp,
thanh khoản VND tiếp tục dồi
dào, có thời điểm lãi suất qua
đêm LNH xuống mức thấp kỷ lục
trong nhiều năm 0,48%/năm.
Ngoài ra, động thái trì hoãn tăng
lãi suất USD sau cuộc họp định
kỳ của Cục dự trữ Liên bang Mỹ
ngày 21/9/2016 vừa qua cũng
đã góp phần giữ ổn định tỷ giá
VND và giảm áp lực tác động đến
mặt bằng chung lãi suất hiện nay.
Cũng tại quý này, Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) đã hút ròng 86.000
tỷ đồng qua kênh Tín phiếu (phát
hành 367.000 tỷ đồng và đáo
hạn 281.000 tỷ đồng) với lãi suất
phát hành theo xu hướng giảm từ
1,80%/năm trong tháng 7 xuống
quanh mức 0,4-0,5%/năm vào

cuối quý, cho thấy dòng tiền vẫn
còn dư thừa khá nhiều trên thị
trường LNH.

- Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới
khoảng 1,6 triệu đồng/lượng; tuy nhiên, không
tạo bất kỳ đột biến xấu nào đến thị trường
ngoại tệ;

Doanh số thị trường LNH vẫn ở
mức bình quân như các tháng gần
đây tính từ tháng 5 và có sự gia
tăng vào cuối quý với lãi suất duy
trì ở mức thấp đều ở các kỳ hạn,
các ngân hàng chủ yếu giao dịch
kỳ hạn ngắn dưới 1 tuần (chiếm
hơn 70% giá trị giao dịch). Lãi
suất giao dịch thị trường LNH
thấp, cộng với Tín phiếu NHNN
phát hành ở mức lãi suất thấp và
khối lượng nhiều nên dự báo tình
trạng thừa thanh khoản sẽ tiếp
tục kéo dài sang giữa quý 4 của
năm nay.

Nguồn: HNX

- Trạng thái kinh doanh ngoại tệ toàn hệ
thống ngân hàng duy trì ở mức thặng dư
lớn nên không tạo ra áp lực đến cầu USD
trong tương lai.
Dự đoán, tỷ giá sẽ có xu hướng tiếp tục ổn định
trong quý 4 khi nguồn cung USD dồi dào từ dòng
vốn đầu tư trực tiếp FDI. Ngoài ra, nguồn cầu từ
trạng thái tự doanh của các ngân hàng là không cao
khi trạng thái hầu hết các ngân hàng đang thặng dư
lớn; thị trường vàng ổn định không tạo tâm lý sốt
lên nhu cầu tích trữ ngoại tệ ở khu vực dân cư. CNY
hiện tại vẫn chưa có tác động thực sự rõ nét lên giá
trị của VND. Dự báo tỷ giá USD/VND trong quý 4
ổn định trong biên độ từ 22.300 đến 22.500.

Tỷ giá USD/VND (màu cam), chỉ số VND (màu xanh) tính theo rổ 8 đồng tiền

Nguồn: Sacombank, NHNN
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Những diễn tiến
Ngô Minh Trí
Cố vấn Truyền thông Sacombank

S

ự phát triển của công
nghệ không những
tạo ra nhiều tiện ích,
mà còn tăng cường tính
bảo mật cho khách hàng
khi giao dịch ngân hàng.
Nếu trước đây, mọi người ít khi phải
dùng đến mật khẩu thì nay công nghệ
phát triển, mật khẩu đang được cần
cho rất nhiều thứ như: mật khẩu mở
điện thoại di động, đăng nhập laptop,
email, mạng xã hội… cho đến tài khoản
ngân hàng, tài khoản giao dịch trực
tuyến (thanh toán, mua sắm, tài khoản
taxi…).

Trong khi đó, theo khảo sát do Công ty
nghiên cứu Telesign thực hiện tại Anh và
Mỹ mới đây, có đến 73% người trưởng
thành tham gia khảo sát thừa nhận
dùng chung một mật khẩu cho tất cả tài
khoản. Đây chính là một nguy cơ lớn.
Vì khi mất mật khẩu từ một tài khoản,
người dùng có thể gặp phải “hiệu ứng
domino” mất quyền kiểm soát đối với
tất cả tài khoản từ email đến tài khoản
ngân hàng. Đây là một rủi ro cực lớn.
Tuy nhiên, cũng khó trách người dùng,
bởi không dễ gì đủ sức nhớ toàn bộ mật
khẩu, nhất là khi còn nhiều người vẫn
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Bên cạnh đó, thiết bị di động ngày càng
tăng cường các công nghệ hỗ trợ bảo
mật. Kể từ dòng iPhone 5S, Apple đã
trang bị khả năng nhận diện vân tay trên
các dòng điện thoại di động thông minh
(smartphone) của hãng. Tương tự, tính
năng này cũng được trang bị trên nhiều
dòng smartphone của Samsung, một
số dòng máy như Galaxy A5, A7… đời
2016 đều có khả năng này. Đặc biệt,
iPhone 7 đã trang bị cả khả năng quét
mống mắt.
Nhờ việc ứng dụng các tính năng bảo
mật trên smartphone nên các ngân hàng
có thể dễ dàng cung cấp lớp bảo mật
sinh trắc học cho người dùng. Samsung
và Apple cũng đã cung cấp khả năng
thanh toán trực tuyến Samsung Pay và
Apple Pay. Khi kết hợp các tiện ích trên,
người dùng có thể sở hữu khả năng bảo
mật cao cho tài khoản ngân hàng bằng
cách sử dụng vân tay, quét mống mắt

hay nhận diện giọng nói thay cho mật
khẩu. Thông tin dữ liệu được tiếp nhận
từ thiết bị di động, rồi truyền về ngân
hàng để đối chiếu tính xác thực. Nhờ
đó, người dùng có được một phương
thức bảo mật được định danh cho từng
cá nhân riêng biệt, an toàn mà không
cần phải nhớ quá nhiều mật khẩu.
Trong tương lai, khi các thiết bị/chức
năng đọc vân tay hay quét mống mắt
được người tiêu dùng sử dụng như một
công cụ/tiện ích tất yếu thì giá thành
của chúng sẽ giảm mạnh. Khi đó, không
khó để các ngân hàng tiến tới đầu tư các
thiết bị này ở tất cả điểm giao dịch để
đối chiếu, kiểm tra thông tin khách hàng
dễ dàng hơn.
Tất cả đang giúp hình thành một nền
tảng mới nâng cao khả năng bảo mật
cho khách hàng và tăng cường tiện ích
cho khách hàng.

Các ngân hàng Mỹ đã đưa ra một số lưu ý để khách hàng tăng khả năng bảo mật:

Mật khẩu và cái khó

Theo chuyên trang Financial Brand, sau
5 năm nữa, bình quân trên thế giới mỗi
người có thể phải cần đến mật khẩu
cho 200 tài khoản (thẻ ngân hàng, tài
khoản thành viên các trang mua sắm/
giải trí trực tuyến…). Với số lượng tài
khoản ngày càng nhiều thì việc ghi nhớ
mật khẩu thực sự là một vấn đề đối với
mọi người.

Hiện nay, dịch vụ mobile banking (giao
dịch ngân hàng qua thiết bị di động) và
internet banking (giao dịch qua internet)
ngày càng phổ biến. Theo báo cáo khảo
sát của Nielsen, người tiêu dùng truy cập
thông tin tài khoản ngân hàng, chuyển
tiền, thanh toán hóa đơn hoặc đặt vé xem
phim, vé máy bay, đặt phòng khách sạn
là những hoạt động giao dịch thông qua
dịch vụ ngân hàng trực tuyến trên thiết bị
di động phổ biến tại khu vực Đông Nam Á.
Tại Việt Nam, trong vòng 6 tháng qua, có
46% người tiêu dùng có mua sản phẩm
dịch vụ bằng thiết bị di động; 42% người
tiêu dùng có sử dụng thiết bị di động để
kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng hoặc
xem các giao dịch họ đã thực hiện trong
thời gian gần nhất; 35% nói có sử dụng
thiết bị di động để đặt vé xem phim, vé
máy bay, đặt phòng khách sạn; 33% người
tiêu dùng sử dụng để thanh toán hóa đơn
trực tuyến và 31% sử dụng để thực hiện
các giao dịch chuyển khoản ngân hàng.

còn thói quen ít khi đổi mật khẩu do
sợ bị quên. Trong khảo sát trên, có đến
47% người được hỏi trả lời rằng suốt
5 năm thì họ chưa thay đổi mật khẩu.
Giữa những rủi ro như vậy, vấn đề
ghi nhớ mật khẩu còn gặp một thách
thức lớn bởi lực lượng hacker. Nhiều
công ty internet và mạng xã hội từng
bị những vụ tấn công mạng khiến rò rỉ
hàng loạt thông tin người dùng. Chính
vì thế, những năm qua, các dịch vụ trực
tuyến, bao gồm cả dịch vụ ngân hàng
đã phát triển nhiều giải pháp phòng
ngừa. Chẳng hạn, các ngân hàng cung
cấp thiết bị token cho khách hàng để
lấy thêm mã số xác nhận bên cạnh mật
khẩu thông thường cho từng giao dịch
hoặc mỗi khi đăng nhập vào tài khoản.
Một số ngân hàng và công ty tài chính
thì cung cấp mã số xác nhận “mềm”,

tức được gửi đến số điện thoại di động
mà chủ nhân tài khoản đăng ký.

Thời của sinh trắc học

1. Sử dụng mật khẩu mạnh gồm 8
ký tự trở lên bao gồm các ký tự
chữ kết hợp số và những ký hiệu
đặc biệt.

4. Cẩn trọng với các file đính kèm
trong những email có nguồn gốc
không rõ ràng, tuyệt đối không
nhấp vào file đính kèm.

2. Không sử dụng số chứng minh
nhân dân, số hộ chiếu hay số
điện thoại cho một phần của
mật khẩu.

5. Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân
trên tài khoản mạng xã hội vì kẻ
gian có thể tập trung thông tin
để chiếm tài khoản ngân hàng.
Tuyệt đối cẩn thận các đường link
hiện diện trên những trang mạng,
diễn đàn.

3. Không trả lời các email có nội
dung là ngân hàng yêu cầu người
dùng cung cấp lại thông tin tài
khoản vì các ngân hàng không
làm như thế.

6. Luôn để điện thoại di động ở chế
độ khóa màn hình khi không dùng
và thường xuyên đổi mật khẩu vì
kẻ gian có thể lợi dụng dùng điện
thoại di động người dùng để xâm
nhập tài khoản ngân hàng.
7. Tìm hiểu kỹ lưỡng khi tải và cài
đặt ứng dụng cho điện thoại di
động lẫn máy tính cá nhân.
8. Giữ hệ điều hành máy tính cá
nhân và điện thoại di động luôn
ở chế độ sẵn sàng cập nhập các
bản vá lỗi để hoàn thiện khả
năng bảo mật.

Các biện pháp trên đã nâng cao khả
năng bảo mật hơn, giảm bớt rủi ro cho
người dùng khi bị mất mật khẩu. Tuy
nhiên, nhờ vào sự phát triển bứt phá
của công nghệ, nhiều bước tiến mới
về bảo mật kiểu sinh trắc học đang
được phổ cập để người dùng không
cần phải nhớ quá nhiều mật khẩu.
Cũng theo chuyên trang Financial
Brand, công nghệ bảo mật sinh trắc
học (nhận diện dấu vân tay, giọng nói
và quét mống mắt) đã được đánh giá
cao sau khi được ứng dụng hiệu quả
trong những hoạt động bí mật, khu
vực quân sự…
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Thị trường tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3
nói riêng và cả năm nói chung với sự hỗ trợ
rất lớn từ môi trường vĩ mô ổn định. Các tổ
chức nước ngoài đều đánh giá Việt Nam là
điểm đến lý tưởng để đầu tư. Báo cáo phân
tích vĩ mô tháng 9 của HSBC cho rằng, bất
kể số phận của thỏa thuận TPP như thế nào,
Việt Nam vẫn đang vươn lên phía trước với
kế hoạch cắt giảm thuế và loại bỏ bớt những
rào cản cho các doanh nghiệp để giúp họ có
thêm năng lực cạnh tranh trên thị trường thế
giới. Do đó, triển vọng trung và dài hạn của
nền kinh tế là khá tích cực, bất chấp những
khó khăn ngắn hạn.

22

Cụ thể, trên sàn HOSE, khối ngoại trong 9 tháng vừa qua bất
ngờ bán ròng lên tới hơn 5.267,4 tỷ đồng, tương ứng khối
lượng bán ròng đạt gần 18,9 triệu cổ phiếu; trong khi cùng kỳ
năm 2015, khối ngoại mua ròng lên tới hơn 3.457,7 tỷ đồng.
Ngược lại, họ mua ròng trên HNX gần 1.163 tỷ đồng (tăng
50,7% so với cùng kỳ năm 2015), tương ứng khối lượng mua
ròng đạt hơn 73,49 triệu cổ phiếu.
Dù vậy, nhà đầu tư trong nước vẫn hấp thụ hết lượng bán ra
của khối ngoại, giúp thị trường tăng trưởng mạnh mẽ trong thời
gian qua. Điều đó cho thấy nguồn vốn trong nước cũng khá dồi
dào, đảm bảo một sự hỗ trợ cho thị trường.

HNX Index quý 3/2016

ổ phiếu STB giao dịch quanh ngưỡng mệnh giá trong suốt quý 3. Thanh khoản
giao dịch trong kỳ bình quân 1 triệu CP/phiên, thấp hơn mức 1,1 triệu CP/phiên
của quý trước. Điều này cũng tương đồng với xu thế chung của thị trường.

hị trường chứng khoán Việt Nam đã
trải qua 3/4 chặng đường với những
tín hiệu tương đối tích cực. Cụ thể,
VN Index trong quý 3 đạt 685,7 điểm, tăng
8,4% trong quý 3 và tăng 18,4% so với đầu
năm, lọt vào top 5 thị trường tăng trưởng
mạnh nhất thế giới trong năm nay. Kết thúc
quý 3, một lần nữa VN Index đã vượt đỉnh
của 8 năm lần thứ 2 (sau lần vượt đỉnh vào
tháng 7/2016: 645,43 điểm). Trong khi đó,
HNX Index chỉ tăng nhẹ 0,33% trong kỳ và
tăng 6,3% so với đầu năm, đạt 85 điểm.

Haâo khñ Sacombank

Một điểm đáng quan ngại là khối ngoại thực hiện bán ròng liên
tục trong 3 quý đầu năm. Tính chung cả HOSE và HNX, 3 quý
đầu năm 2016, khối ngoại thực hiện mua vào gần 2,28 tỷ cổ
phiếu, trị giá hơn 74.429 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 2,2 tỷ
đồng cổ phiếu, trị giá hơn 78.513,7 tỷ đồng. Tổng khối lượng
mua ròng đạt hơn 54,59 triệu cổ phiếu, nhưng xét về giá trị thì
khối ngoại đã bán ròng lên hơn 4.084,4 tỷ đồng.

Cổ phiếu STB giao dịch quanh ngưỡng mệnh giá trong suốt quý
3. Thanh khoản giao dịch trong kỳ bình quân 1 triệu CP/phiên,
thấp hơn mức 1,1 triệu CP/phiên của quý trước. Điều này cũng
tương đồng với xu thế chung của thị trường.
Nhà đầu tư hiện vẫn còn lo ngại về triển vọng kinh doanh của
Sacombank khi chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán.
Hiện Ngân hàng đang trình đề án tái cấu trúc sau sáp nhập
và đang chờ sự phê chuẩn của Chính phủ và NHNN. Do đó,
sự suy giảm giá cổ phiếu chỉ có yếu tố ngắn hạn, không phản
ánh tiềm năng tăng trưởng trung và dài của Sacombank sau
sáp nhập.

Cổ phiếu STB quý 3/2016

TOP THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯỞNG MẠNH NHẤT NĂM 2016

Nguồn: Sacombank, HOSE, HNX

Ngoài yếu tố vĩ mô ổn định, Chính sách tiền tệ nới lỏng mạnh
mẽ đã tạo ra dòng vốn lan toả trong nền kinh tế. Sự nới lỏng
tiền tệ đã hỗ trợ cho nền kinh tế và doanh nghiệp có sức bật
để hoạt động ổn định và phục hồi bền vững, tạo nền tảng vững
chắc để thị trường chứng khoán “thăng hoa” thời gian qua.

Nguồn: World Market Indices (Indexq.org)

Tuy vậy, điểm kém tích cực là thanh khoản của VN Index trong
kỳ chỉ vào khoảng 111,9 triệu CP/phiên, thấp hơn mức bình
quân của quý 2 là 112,6 triệu CP/phiên. HNX Index thậm chí
còn giảm mạnh giao dịch chỉ còn 41,5 triệu CP/phiên so với
mức 44 triệu CP/phiên của quý trước.

Nguồn: Sacombank, HOSE
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D

o đặc thù ngành ngân hàng nên việc
nâng cao khả năng phòng ngừa, nhận
diện gian lận trở nên rất quan trọng
và là kỹ năng cần thiết của từng CBNV
nhằm hạn chế rủi ro cho Sacombank lẫn
khách hàng. Cần nhìn nhận rằng các
hình thức lừa đảo, gian lận trong giao
dịch ngân hàng xảy ra gần đây không
hoàn toàn là những hình thức mới. Tuy
nhiên, mức độ tinh vi thì ngày càng được
nâng cao, khó nhận diện hơn. Đặc biệt, yếu
tố công nghệ được kẻ gian sử dụng nhiều hơn.

HAI NHÓM ĐỐI TƯỢNG

HÀNH ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP

Có 2 nhóm đối tượng chính lừa đảo ngân hàng. Thứ nhất là
những người kinh doanh không gặp may, thua lỗ dẫn đến mất
vốn nên tìm cách giả mạo giấy tờ lừa đảo vay tiền. Nhóm đối
tượng này từng có kinh nghiệm trong kinh doanh nên nắm khá
rõ các trình tự, thủ tục ngân hàng. Thậm chí, do từng giao dịch
với ngân hàng, nên nhóm này có thể được tin cậy, khiến cho
nhân viên ngân hàng chủ quan. Bên cạnh đó, cơ quan công an
thời gian qua triệt phá nhiều băng nhóm làm giả giấy tờ, con
dấu… Chính vì thế, những người thuộc nhóm doanh nhân sa
cơ lỡ vận nếu không có kinh nghiệm làm giả giấy tờ, thì cũng
có thể tìm mua từ những đường dây chuyên làm giả giấy tờ.
Giữa năm 2016, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên
tòa xét xử vụ làm giả hồ sơ để lừa rút tiền ngân hàng. Bị cáo
H.S.T bị tuyên án tổng cộng 9 năm tù. Năm 2012, do thua lỗ
trên sàn vàng, T tiến hành hồ sơ giả để lừa đảo vay tiền ngân
hàng. T lên mạng internet tìm chọn tên cơ quan, tên lãnh đạo
cơ quan, các mẫu quyết định của Viện cơ khí năng lượng và
mỏ - Vinacomin... Từ đó, T tạo các mẫu dấu, mẫu tài liệu của
các cơ quan, tổ chức, sao chụp các sổ hộ khẩu, Chứng minh
nhân dân rồi chỉnh sửa trên máy tính… rồi in màu. Từ ngày
20/11/2012 đến ngày 21/3/2013, T liên tiếp làm giả 4 bộ hồ
sơ, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của 5 ngân hàng, tổng số
tiền 339 triệu đồng.

Từ những thực tế trên, chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm
sau để nhận diện kẻ gian. Trước tiên là quan sát. Ngay cả một
khách hàng quen nhưng nếu có nhiều dấu hiệu không bình thường
so với trước, cử chỉ vội vã hay tỏ ra bồn chồn thì đều đáng chú ý.
Bạn quan sát khách hàng càng chi tiết thì càng có nhiều cơ sở để
nhận diện được giao dịch gian lận hoặc đối tượng gian lận. Ví dụ
như bạn có thể quan sát thái độ khi yêu cầu thực hiện giao dịch
của khách hàng, khách hàng có dấu hiệu hoảng sợ hay lo lắng
không? Khách hàng có yêu cầu thực hiện nhiều dịch vụ nhưng
không biết/không hiểu về những dịch vụ đó? Hay khách hàng
yêu cầu thực hiện mở nhiều tài khoản thanh toán nhưng khi bạn
thực hiện tư vấn/tìm hiểu thì họ tỏ ra lúng túng… Bên cạnh đó,
cũng cần cẩn thận với những đối tượng thích khoe mẽ, thể hiện
có nhiều mối quan hệ vì đó là một cách mà nhiều kẻ gian dùng để
tạo niềm tin ở người khác.

Thứ hai là những kẻ chủ tâm lừa đảo chuyên nghiệp. Nhóm
này thường có kinh nghiệm trong việc giả mạo hồ sơ, chữ ký,
con dấu và thực hiện rất bài bản. Có thể làm một “vố lớn” ở
nhiều ngân hàng rồi bỏ trốn. Nhóm đối tượng này thậm chí từ
sớm lập sẵn một loạt pháp nhân doanh nghiệp nhưng không
hoạt động, mà chủ yếu phục vụ kế hoạch lừa đảo. Điển hình
như N.T.H vừa bị xử tù hồi giữa năm nay. H đã thành lập hơn
10 công ty “ma” rồi tiến hành làm giả hồ sơ tín dụng để vay
vốn hơn 300 tỷ ở nhiều ngân hàng.

Sau khi thực hiện thu nhập thông tin từ quá trình quan sát, các
thông tin đó cần phải được phân tích. Tùy mỗi tình huống, khả
năng phân tích của từng cá nhân… Với cùng là tiếp nhận yêu
cầu mở tài khoản thanh toán cho khách hàng, một yêu cầu rất
phổ biến, nhưng nếu bạn thực hiện phân tích một số thông tin
khác liên quan thì cũng có thể nhận diện được gian lận như
khách hàng đã lớn tuổi, qua tìm hiểu thì khách hàng chưa từng
sử dụng dịch vụ ngân hàng trước đó… Như vậy thì nhu cầu mở
tài khoản thực sự của khách hàng là gì? Khách hàng chưa hề
sử dụng dịch vụ ngân hàng vậy việc đăng ký dịch vụ Internet
Banking cho khách hàng có phù hợp không?… Hay tại sao
khách hàng thực hiện mở nhiều tài khoản thanh toán nhưng
mục đích sử dụng không hợp lý? Trên “Phiếu đăng ký” khách
hàng không ký tên mà chỉ thực hiện viết tên thay cho chữ ký
thông thường?... Quá trình phân tích không chỉ dùng để thực
hiện nhận diện gian lận cho chính bản thân mình mà còn phải
được “áp dụng” trong quá trình hỗ trợ cho khách hàng.
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Đơn cử như khi tiếp nhận thông tin thực hiện giao dịch cho khách hàng, sau khi quan sát
nhận thấy thái độ bất thường của khách hàng, cần khéo léo “dẫn dắt” khách hàng liên tưởng
đến những tình huống lừa đảo thường xảy ra, giúp họ bình tĩnh để có thể phân tích vấn đề
khách quan hơn, hoặc gợi mở và phân tích cho khách hàng cần xác nhận, đối chiếu thông
tin trước khi thực hiện giao dịch nhằm đảm bảo giao dịch đó không là giao dịch gian lận.
Sau khi nhận diện được kẻ gian, ngân hàng, khách hàng và từng CBNV cần phối hợp chặt
chẽ. Trong giao dịch ngân hàng, sự phối hợp được thể hiện cụ thể như khách hàng chủ động
liên hệ với Ngân hàng để xác nhận thông báo nhận được có phải từ ngân hàng yêu cầu? Hay
ngược lại Ngân hàng chủ động liên hệ khách hàng để xác nhận yêu cầu thực hiện giao dịch
của khách hàng là chính xác?... Sự phối hợp không chỉ giới hạn trong phạm vi từng cá nhân
khách hàng với Sacombank mà có thể là sự phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống hay
rộng hơn nữa là sự phối hợp giữa các tổ chức với nhau. Sự phối hợp tạo nên một “liên kết
bền vững” cho công tác hạn chế rủi ro trong giao dịch.
Bên cạnh cử chỉ, thái độ thì chúng ta cũng nên chú ý đến hồ sơ giấy tờ. Một số kinh nghiệm
được chia sẻ như sau. Đó là hình dấu thật thường có các đặc điểm như: Bố cục cân đối, dạng
chữ thống nhất trên dòng, hàng chữ, có dấu vết in typo, chi tiết in mực phải đồng màu, ngấm
vào sợi giấy, trục chữ ở vòng tròn ngoài xuyên tâm hình dấu. Trong khi đó đối với hình dấu
giả có thể nhận biết qua hình dấu giả in phun màu sẽ có chi tiết in, mực không đồng màu,
chi tiết không sắc nét, không có dấu vết in typo, mực ngấm sâu vào sợi giấy có thể ngấm
sang cả mặt sau… Hình dấu giả được in lưới sẽ có các đặc điểm: Chi tiết in, mực đậm (dày)
không sắc nét, không có dấu vết in typo, mực ngấm sâu vào sợi giấy, mép ngoài chi tiết in
có dạng răng cưa; chi tiết nhỏ, không rõ ràng, trong chi tiết in có thể quan sát thấy mắt lưới.
Còn hình dấu photocopy ghép, có thể nhận biết qua các dấu hiệu như: Hình dấu mực màu
đen, dày, dạng hạt bám dính trên mặt giấy, văn bản trình bày không đúng quy định, cách
dùng từ ngữ không đúng nghiệp vụ chuyên môn, nội dung in dòng chữ chức danh và nội
dung văn bản bố cục không phù hợp, các hình dấu của nhiều văn bản giống nhau…
Hay như đối với tài liệu thay ảnh, các đối tượng làm giả thường sử dụng hai phương thức bóc
ảnh cũ thay ảnh mới và bóc lớp thuốc ảnh giữ lại đế ảnh của tài liệu gốc, ghép ảnh mới vào.
Ảnh mới ghép vào chỉ lấy lớp thuốc ảnh để ghép.
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Cần nhìn nhận một cách
khách quan rằng mọi rủi
ro phát sinh phần lớn do
con người thiếu cẩn thận,
bỏ qua quy trình kiểm
soát. Hiện tại Sacombank
đã có cả một hệ thống văn
bản lập quy với đầy đủ
tất cả các quy trình, quy
định, hướng dẫn… liên
quan đến từng nghiệp vụ
ngân hàng. Các quy trình,
hướng dẫn đó được xây
dựng ngoài yếu tố giúp các
bạn nắm được quy định
chung và định hướng thực
hiện công việc thì cũng đã
được rà soát, cân nhắc các
tiềm ẩn của rủi ro có khả
năng xảy ra, vì thế khi thực
hiện bất kỳ yêu cầu nào
các bạn phải thận trọng
rà soát, đối chiếu thông
tin và đảm bảo được tuân
thủ đúng với quy định của
Ngân hàng. Tất cả giấy tờ
đều cần được kiểm tra cẩn
thận, xác minh chéo, kiểm
tra nguồn gốc theo đúng
quy trình.
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Tiện ích - Ưu đãi
Tra cứu tiền gửi tiết
kiệm Online

Sacombank vừa triển khai dịch vụ
“Tra cứu tiền gửi tiết kiệm online”
tại
website
khachhangthanthiet.
sacombank.com dành cho khách hàng
gửi tiết kiệm tại Sacombank. Khách
hàng chỉ cần nhập đúng tài khoản thẻ
tiết kiệm, hệ thống sẽ tự động hiện đầy
đủ các thông tin như: nơi gửi tiết kiệm
(chi nhánh, phòng giao dịch), số tiền
đang gửi, số tiền bị phong tỏa, kỳ hạn
gửi, lãi suất gửi, ngày gửi, ngày đáo
hạn… giúp khách hàng dễ dàng theo
dõi tài khoản tiết kiệm mà thông tin
vẫn được bảo mật. Khách hàng đăng ký
tài khoản để đăng nhập tại quầy hoặc
ngay tại website khachhangthanthiet.
sacombank.com.

Thanh toán tiền điện
tự động – hoàn 10%
tại Sacombank

Từ nay đến hết ngày 31/12/2016,
Sacombank triển khai CTKM “Thanh
toán tiền điện tự động – Hoàn 10%”.
Theo đó, khi khách hàng cá nhân đăng
ký dịch vụ Ủy thác thanh toán tự động
hóa đơn điện của Tổng công ty điện lực
tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Phước và tỉnh
Hậu Giang tại Sacombank và có phát
sinh ít nhất 1 giao dịch thanh toán
thành công sẽ được hoàn 10% (tối đa
50.000 đồng) vào tài khoản hoặc thẻ.
Mỗi khách hàng có thể đăng ký dịch vụ 
thanh toán tự động cho nhiều hóa đơn
điện và mỗi hóa đơn điện sẽ được tặng
tiền một lần trong suốt chương trình.
Ngoài ra, khi khách hàng lần đầu tiên

28

Haâo khñ Sacombank

MỚI

mở tài khoản thanh toán, đăng ký sử
dụng gói Combo 1 hoặc Combo 2 và
đăng ký sử dụng dịch vụ Ủy thác thanh
toán tự động hóa đơn điện tại tất cả
CN/PGD Sacombank trên toàn quốc sẽ
được miễn duy trì số dư tài khoản tối
thiểu, miễn phí quản lý tài khoản, phí
báo giao dịch tự động, phí phát hành
và phí thường niên thẻ thanh toán, phí
duy trì dịch vụ Ngân hàng điện tử trong
vòng 1 năm.

trình khuyến mãi “Gửi tiền trúng liền” là
xe ô tô Lexus ES 350 cho khách hàng
Hà Duy Hoài (giao dịch tại Sacombank
Chi nhánh Đồng Nai). Đây là chương
trình khuyến mãi dành cho khách hàng
cá nhân gửi tiết kiệm tại các điểm
giao dịch của Sacombank trên toàn
quốc từ ngày 15/4/2016 đến hết ngày
13/7/2016 với tổng giá trị giải thưởng
lên đến hơn 60 tỷ đồng.

Miễn phí đổi thẻ từ
sang thẻ chip

Từ nay đến hết ngày 31/12/2016,
Sacombank thực hiện chuyển đổi miễn
phí các loại thẻ thanh toán quốc tế
Sacombank Visa Debit và thẻ tín dụng
quốc tế Sacombank MasterCard (gồm
hạng Classic và Gold) có định dạng thẻ
từ sang thẻ chip nhằm tăng cường các
biện pháp bảo mật giao dịch thẻ theo chủ
trương của Ngân hàng Nhà nước. Đối
với thẻ thanh toán quốc tế Sacombank
Visa Debit, khách hàng có thể đến bất
kỳ điểm giao dịch Sacombank hoặc gọi
Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24x7
theo số 1900 5555 88 để đăng ký
chuyển đổi. Đối với thẻ tín dụng quốc tế
Sacombank MasterCard, Sacombank sẽ
tự động chuyển đổi và gửi thẻ chip mới
cho khách hàng qua đường bưu điện.

Trao xe Lexus cho
khách hàng trúng
giải khuyến mãi “Gửi
tiền trúng liền”

Đại diện Sacombank,
Ô. Nguyễn Minh Tâm - PTGĐ trao giải đặc
biệt cho khách hàng Hà Duy Hoài

Sinh nhật vui – Xuân
hạnh phúc

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập, từ ngày
07/11/2016 đến ngày 25/01/2017,
Sacombank triển khai CTKM “Sinh
nhật vui – Xuân hạnh phúc” dành cho
khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm và sử
dụng dịch vụ tại các điểm giao dịch của
Sacombank trên toàn quốc với tổng giá
trị giải thưởng lên đến hơn 40 tỷ đồng.
Chương trình có nhiều giải thưởng quay
số và bốc thăm hấp dẫn như: 3 xe ô tô
Toyota Corolla Altis 1.8 AT; 6 chuyến
du lịch Châu Âu dành cho 2 người; 25
chuyến du lịch Thái Lan;  9 sổ tiết kiệm
trị giá 50 triệu đồng/sổ; 20 sổ tiết kiệm
trị giá 20 triệu đông/sổ; phiếu siêu thị
Co-op Mart, máy nướng bánh mỳ, máy
trồng rau mầm, máy xay thịt, tiền mặt…

Nạp tiền ebanking –
Nhân đôi niềm vui với
Sacombank

Từ nay đến hết ngày 31/12/2016,
Sacombank triển khai CTKM “Nạp
tiền eBanking – Nhân đôi niềm
vui” với tổng giá trị quà tặng bằng
tiền mặt lên đến 500 triệu đồng.
Theo đó, khách hàng cá nhân lần
đầu tiên đăng nhập và nạp tiền điện
thoại thành công với bất cứ mệnh
giá nào qua Internet Banking(www.
isacombank.com.vn) sẽ được tặng
50.000 đồng vào tài khoản hoặc
thẻ. Bên cạnh đó, mỗi hai tuần,
Sacombank tặng 1 triệu đồng vào
tài khoản hoặc thẻ cho 10 khách
hàng đầu tiên có tổng giá trị nạp
tiền điện thoại cao nhất (tối thiểu 2
triệu đồng) qua cả hai kênh Internet
Banking (www.isacombank.com.
vn) và Mobile Banking (www.
msacombank.com.vn hoặc ứng
dụng Sacombank mBanking). Đặc
biệt, Sacombank tặng 250.000
đồng vào tài khoản hoặc thẻ cho
100 khách hàng đầu tiên nạp tiền
điện thoại với mệnh giá 500.000
đồng và 25.000 đồng cho 2.200
khách hàng đầu tiên nạp tiền điện
thoại với mệnh giá từ 50.000 đồng
trong ngày sinh nhật Sacombank
(21/12/2016) qua Internet Banking
(www.isacombank.com.vn).
Mỗi
khách hàng được tặng tiền một lần
duy nhất cho mỗi hạng mục khuyến
mãi trong suốt chương trình.

Xài thả ga – Trúng
vespa

Từ nay đến hết ngày 15/01/2017,
Sacombank triển khai CT “Xài thả
ga – Trúng vespa” dành cho chủ thẻ
tín dụng quốc tế Sacombank trên
toàn quốc (trừ thẻ Infinite, World
MasterCard và Doanh nghiệp). Đối
với khách hàng đăng ký mở mới và
kích hoạt thẻ để sử dụng trong thời
gian này, Sacombank hoàn 20%
giá trị cho các hóa đơn thanh toán
từ 500.000 đồng trở lên vào các
ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.
Bên cạnh đó, Sacombank còn triển
khai Vòng quay may mắn online với
các giải thưởng: 1.000.000 đồng,
500.000 đồng, 100.000 đồng,
50.000 đồng, 20.000 đồng hoặc
01 mã số tham gia Quay số trúng
thưởng đặc biệt; và Chương trình
Quay số trúng thưởng đặc biệt với
giải thưởng giá trị là xe Vespa.

Ngày 17/8/2016, Sacombank tổ chức
trao giải thưởng đặc biệt của chương
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Để sử dụng Dịch vụ

TÌNH HUỐNG VÀ CÁCH XỬ LÝ

NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ an toàn
Lê Hồng Tín – P.Ngân hàng điện tử
Hoàng Ngọc Thạch – P.Phát triển ứng dụng

• Nếu chưa cung cấp thông tin: Bạn cần bình tĩnh kiểm tra
lại tin nhắn (nếu là người quen đang ở ngước ngoài) để
xem xét độ hợp lý về thời gian; hãy gọi trực tiếp cho người
quen (điện thoại, gọi video) để xác nhận.

?

N

gày nay, cùng với sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử, internet, mobile, mạng xã hội… thì các dịch vụ ngân hàng
điện tử (eBanking) như Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking… đang dần được đông đảo khách hàng biết đến,
yêu thích và sử dụng như một phần thiết yếu giúp khách hàng có thể giao dịch chuyển tiền, gửi tiết kiệm, vay vốn, thanh
toán, nạp tiền… rất thuận tiện mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Tôi nhận được tin nhắn qua facebook từ người
quen báo rằng đang ở nước ngoài/ở xa, đang cần
chuyển tiền về Việt Nam/chuyển tiền gấp cho bạn
nên cần tôi cung cấp các thông tin: số tài khoản,
tên ngân hàng, số điện thoại di động…

• Nếu đã cung cấp thông tin và sau đó bạn nhận được tin
nhắn SMS từ đầu số nước ngoài/đầu số lạ (+48780236...;
SLVR) với nội dung ‘’Tài khoản xxxx đã nhận được số tiền
xxxx, vui lòng xác thực thông tin nhận tiền tại link: …’’:
Tuyệt đối không truy cập vào các trang web này.
• Nếu đã nhấp vào link: Tuyệt đối không cung cấp thêm bất
cứ thông tin cá nhân nào: tên đăng nhập Internet Banking, mật khẩu, mã OTP gửi qua tin nhắn điện thoại.
Lưu ý: những trang web được xem là an toàn nếu bắt đầu
bằng https:// và có biểu tượng ổ khóa màu xanh

Tuy nhiên, ngoài tính thuận tiện ra, vấn đề được quan tâm hơn hết là ngân hàng và khách hàng cần trang bị công nghệ và kiến thức
như thế nào để tránh bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng, thực hiện hành vi lừa đảo. Vì vậy, việc sử dụng dịch vụ đúng cách, thực
hiện đúng các nguyên tắc về an toàn bảo mật, nắm rõ các chiêu thức lừa đảo của kẻ gian sẽ giúp khách hàng phòng tránh các rủi
ro và an tâm tận hưởng tiện ích tuyệt vời của các kênh giao dịch ngân hàng điện tử.

CÁC CHIÊU THỨC LỪA ĐẢO PHỔ BIẾN

!

?
!

• Tôi nhận được email từ một địa chỉ email với tên miền có ‘’sacombank’’ trong đó
thông báo rằng cần phải nhấp vào link lạ để cập nhật lại dịch vụ eBanking.
• Tôi nhận được qua email, SMS yêu cầu cập nhật phiên bản sử dụng mới cho ứng
dụng Mobile Banking qua đường link độc lạ.

• Hãy cảnh giác khi nhận các email lạ/đáng ngờ. Tốt nhất hãy xóa các email này, nếu đã mở email, đừng click
vào bất cứ đường link nào hoặc tải về các file đính kèm.

Giả mạo người thân gửi tin nhắn qua mạng xã hội
thông báo có tiền chuyển từ nước ngoài về hoặc
cần sự hỗ trợ về tài chính và yêu cầu cung cấp
thông tin bảo mật cá nhân để nhận tiền thông qua
trang web giả mạo.

Giả mạo cán bộ ngân hàng gọi điện/nhắn tin thông
báo có khoản tiền chuyển vào tài khoản khách hàng
và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin đăng nhập
và mã OTP để nhận tiền hoặc nhận khuyến mãi/quà
tặng/trúng thưởng...

• Không bao giờ trả lời các email này để cung cấp thông tin cá nhân như: số điện thoại, số CMND, tên đăng
nhập, mật khẩu Internet Banking…

Tôi nhận được tin nhắn SMS xưng là Sacombank từ số điện thoại không xác
định thông báo tài khoản của tôi đã nhận được tiền hoặc thông báo tài khoản
eBanking của tôi bị xâm nhập trái phép hoặc sắp hết hiệu lực và yêu cầu phải
cung cấp thông tin cá nhân để xác nhận lại thông qua đường link lạ.

?

!
Giả mạo màn hình ứng dụng, màn hình
đăng nhập bằng cách gửi email/SMS từ một
địa chỉ email/số điện thoại mạo danh ngân
hàng tới khách hàng trong đó chứa đường link giả
mạo nhằm lừa khách hàng tiết lộ các thông tin bảo
mật sử dụng dịch vụ.
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Giả mạo thông báo tài khoản eBanking
của khách hàng bị xâm nhập trái phép hoặc
sắp hết hiệu lực và yêu cầu khách hàng cung
cấp thông tin cá nhân để xác nhận lại thông qua
đường link độc hại hoặc trang web giả mạo.

• Hãy cảnh giác với những tin nhắn SMS từ những số điện thoại lạ yêu cầu bạn
nhấp vào link, đừng click vào bất cứ đường link nào nếu thấy nghi ngờ. Hãy liên
hệ ngay Sacombank để được hỗ trợ.
• Thường xuyên đổi mật khẩu đăng nhập Internet Banking và các tài khoản mạng
xã hội; không đặt các mật khẩu dễ đoán từ tên, ngày sinh… của bạn
• Luôn sử dụng các ký tự đặc biệt như !,@, #,$, %, ^, &,* để tăng độ bảo mật
cho mật khẩu.
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AN TÂM SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ SACOMBANK

!

?

• Tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ nhưng
giọng nói giống với giọng nói của người thân báo
rằng đang là nạn nhân của một vụ bắt cóc và yêu
cầu tôi phải chuyển một số tiền vào các tài khoản
được chỉ định tại Sacombank.

• Tôi nhận được cuộc gọi xưng là cảnh sát phòng
chống rửa tiền thông báo tài khoản của tôi có liên
quan đường dây rửa tiền, đề nghị tôi tất toán tiền
gửi và chuyển về một tài khoản được chỉ định để
tiến hành điều tra.

?

Tôi không giao dịch/thực hiện
gì trên Internet Banking nhưng
nhận được tin nhắn báo mã
OTP? Việc này đồng nghĩa Ngân
hàng đã để lộ thông tin của tôi?
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• Không chuyển tiền theo yêu cầu hoặc cung cấp
bất kỳ thông tin về mã PIN, số CVV, mã OTP…
qua điện thoại kể cả người liên hệ xưng là nhân
viên Ngân hàng hoặc cán bộ của cơ quan điều tra.
• Thực tế đã có nhiều trường hợp đối tượng lừa đảo
đã sử dụng công nghệ cao, hệ thống âm thanh để
giả giọng nói giống với giọng nói của người thân
khách hàng nhằm dàn cảnh giống như một vụ
bắt cóc đang xảy ra để đánh lừa khách hàng và
yêu cầu khách hàng phải chuyển một số tiền vào
các tài khoản được chỉ định tại Sacombank. Đối
tượng tội phạm giả mạo cảnh sát phòng chống
rửa tiền thông báo tài khoản khách hàng có liên
quan đường dây rửa tiền, đe dọa và đề nghị khách
hàng tất toán tiền gửi yêu cầu chuyển về một tài
khoản được chỉ định để tiến hành điều tra.

!
Ngân hàng luôn cam kết bảo mật thông tin của
khách hàng. Có thể xảy ra tình huống 1 khách hàng
nhớ nhầm và bị trùng username của một khách
hàng khác. Sau đó sử dụng chức năng “Quên mật
khẩu của bạn” để nhận mật khẩu đăng nhập. Tuy
nhiên, việc này không ảnh hưởng đến tài khoản do
đây không phải thông tin quyết định giao dịch nên
khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm.

Nhằm ngăn chặn các tình huống xấu xảy đến cho khách hàng
sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử, Sacombank đã tiến hành
dựng thêm nhiều “bức tường lửa” (rào chắn ngăn chặn khách
hàng truy cập các thông tin không mong muốn hoặc/và ngăn
chặn tội phạm công nghệ truy nhập các thông tin bảo mật của
khách hàng/Ngân hàng) để tăng cường tính bảo mật, an toàn
cho hệ thống Ngân hàng điện tử (www.isacombank.com.vn),
đồng thời hỗ trợ khách hàng nâng cao kiến thức cũng như kỹ
năng giao dịch trực tuyến.
Cụ thể, nhóm biện pháp đầu tiên mà Sacombank triển khai
là tăng cường tuyên truyền - hướng dẫn để khách hàng nhanh
chóng nhận biết và từ bỏ các thói quen, điểm yếu mà tội
phạm công nghệ cao có thể lợi dụng để ăn cắp thông tin, tài
chính; đồng thời chỉ ra các thao tác, hành động giúp việc sử
dụng hệ thống Ngân hàng điện tử của khách hàng được an
toàn hơn.
Nhóm biện pháp thứ hai là triển khai các tính năng an toàn
mới, giúp khách hàng có thể dễ dàng nhận biết được website www.isacombank.com.vn chính chủ, tránh bị lừa đảo vào
website giả mạo. Thông thường, khi muốn đánh cắp thông
tin của khách hàng, tin tặc sẽ xây dựng một website giả mạo
giống hệt website của ngân hàng, đồng thời chiêu dụ khách
hàng đăng nhập vào website giả mạo đó để đánh cắp thông
tin thông qua các hình thức gửi link qua email, tin nhắn với
những nội dung kích thích sự tò mò của khách hàng. Khi
khách hàng nhập thông tin (như username/password/OTP)
vào website giả mạo, chúng sẽ có ngay các thông tin đó.

Trên thực tế, khách hàng có thể nhận biết website chính
thống bằng ký hiệu ổ khóa trên trình duyệt web khi vào website https://www.isacombank.com.vn. Tuy nhiên, cách nhận
biết này mang tính kỹ thuật và nhiều khách hàng không để
ý đến điều đó. Để giúp khách hàng có thể nhận biết website
“chính chủ” dễ dàng hơn, từ tháng 09/2016, Sacombank là
ngân hàng tiên phong trong việc triển khai bổ sung thêm bước
xác thực qua [Hình ảnh] và [Ghi chú riêng] (chống phishing)
dành cho khách hàng giao dịch qua Internet Banking, giúp
khách hàng nhận biết khi đăng nhập vào trang web chính
thống, phòng tránh mọi trường hợp khách hàng đăng nhập
vào website giả mạo và bị đánh cắp thông tin.
Chức năng này dùng [Hình ảnh] và câu [Ghi chú riêng] mà
bạn đã chọn và nhập vào trong khi kích hoạt ngay lần đăng
nhập đầu tiên để hiển thị cho những lần đăng nhập tiếp theo.
[Hình ảnh] và [Ghi chú riêng] do bạn lựa chọn và nhập vào
chỉ có bạn mới biết, điều này giúp bạn nhận biết rằng website
mà bạn đang đăng nhập chính là website chính thống cung
cấp dịch vụ Internet Banking của Sacombank. Theo đó, bạn
có thể tự điều chỉnh trang đăng nhập Internet Banking theo
“phong cách” của chính mình. Ví dụ: bạn sẽ chọn hình chợ
Bến Thành và đăng ký câu ghi chú riêng ‘’Sài Gòn của tôi”.
Chỉ với 3 bước đơn giản để đăng nhập an toàn, bảo mật hơn
bao giờ hết.
Bước 1: Nhập [Tên đăng nhập] & [Mã xác nhận]
Bước 2: Xác nhận [Hình ảnh] và nhập [Ghi chú riêng] mà hệ
thống hiển thị do bạn tự đặt trước đó
Bước 3: Nhập [Mật khẩu đăng nhập]
Vào những lần đăng nhập tiếp theo, nếu bạn không thấy hoặc
không giống nội dung Hình ảnh và câu Ghi chú riêng đã cài
đặt trước đó thì  có  thể  đây là  trang web giả mạo, vui lòng
không tiến hành các thao tác tiếp theo và hãy liên lạc ngay với
TT DVKH - 1900 5555 88 để được hỗ trợ.
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NÊN LÀM GÌ

ĐỂ TRÁNH RỦI RO CHO
TÀI KHOẢN THẺ
Phạm Thị Hoa – Trung tâm Thẻ

3. Cẩn trọng hơn khi giao dịch trực tuyến

T

hẻ ngân hàng bao gồm thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ trả trước, được dùng để thực
hiện các giao dịch như kiểm tra tài khoản, rút tiền hoặc chuyển khoản, thanh toán hóa
đơn, giao dịch online…

Hiện nay, thẻ ngân hàng là một sản
phẩm rất hữu ích và phổ biến tại Việt
Nam nói riêng và thế giới nói chung. Số
lượng người dùng thẻ để chi tiêu, mua
sắm hằng ngày thay thế cho tiền mặt
ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nhiều
người vẫn chưa chú ý đến những cảnh
báo an toàn khi sử dụng thẻ và chưa
biết cách hạn chế những rủi ro mất cắp
tiền trong tài khoản thẻ.
Vậy khách hàng nên làm gì để tránh rủi
ro cho tài khoản thẻ? Dưới đây là
những thông tin hữu ích
mà không chỉ
người

Để hỗ trợ khách hàng, hiện hầu hết
ATM của Sacombank đã được trang bị
hộp che bàn phím, Sacombank cũng
lắp đặt hệ thống giám sát bảo mật
tại ATM nhằm phát hiện kịp thời các
trường hợp tội phạm công nghệ cao gắn
các thiết bị đánh cắp thông tin. Ngoài
ra, Sacombank còn bố trí đội ngũ chăm
sóc phòng máy ATM để thường xuyên
kiểm tra, bảo trì bảo đảm ATM luôn vận
hành tốt nhất, được đào tạo nghiệp vụ
để phát hiện các dấu hiệu gian lận tại
ATM và hạn chế tối đa các sự cố phát
sinh.

dùng thẻ nên quan tâm mà ngay cả
những đơn vị cung cấp dịch vụ chấp
nhận thẻ cũng nên biết để giúp khách
hàng yên tâm hơn trong việc dùng thẻ
thanh toán tại đơn vị mình.

đặc biệt là mã CVV (3 chữ số cuối ở
mặt sau thẻ), một số người còn chủ
động ghi nhớ mã rồi dán kín chúng.

1. Không để lộ thông tin thẻ

Đầu tiên, nên kiểm tra ATM có bị gắn
thiết bị lạ như đầu đọc cắm bên ngoài
khe đọc thẻ hay không để tránh bị lấy
cắp thông tin thẻ. Đồng thời, khi nhập
mã PIN, khách hàng cần dùng tay che
chắn để tránh lộ PIN. Kết thúc việc rút
tiền, khách hàng nên kiểm tra đã lấy
thẻ/tiền chưa và chờ thông báo kết quả
giao dịch hoàn tất trên màn hình ATM
rồi hãy rời đi.

Không tiết lộ mật khẩu hay cho người
khác mượn thẻ ngân hàng. Không đặt
mật khẩu bằng các thông tin dễ đoán
như ngày sinh, số CMND, số điện thoại,
biển số xe… để tránh tình trạng người
khác nhặt được thẻ có thể lợi dụng lấy
cắp tiền, đồng thời nên thường xuyên
đổi mật khẩu thẻ.

2. Cẩn thận khi rút tiền tại máy ATM

Khi giao dịch trực tuyến, chủ thẻ nên:
- Sử dụng phần mềm phòng chống
virus trên máy tính, điện thoại.
- Không trả lời các email lạ, không
bấm vào các đường link không rõ
ràng hoặc yêu cầu nhập thông tin cá
nhân, thông tin thẻ…
- Nên gõ địa chỉ của ngân hàng điện
tử trực tiếp vào trình duyệt khi giao
dịch trực tuyến, không nên bấm
vào đường link được gửi qua email
hay các đường link google đề xuất
(trường hợp tìm kiếm bằng google) vì
các đường link có thể bị làm giả gần
giống địa chỉ thực tế.
- Chỉ mua sắm, thanh toán trực tuyến
tại những website uy tín, chính thức
của các Ngân hàng và các đơn vị bán
hàng online đáng tin cậy có giao thức
bảo mật HTTPS.

- Trong bất kỳ trường hợp nào chủ thẻ
tuyệt đối không cung cấp các thông
tin thẻ bảo mật qua các mạng xã hội
(facebook, skype, viber, zalo...).
- Sử dụng thẻ trả trước quốc tế cho
một số trường hợp cần thiết và nộp
đúng số tiền cần giao dịch để kiểm
soát được khoản tiền trong thẻ.

4. Giám sát khi thanh toán trực
tuyến bằng thẻ
Với khách hàng đang sử dụng thẻ từ,
nhược điểm của thẻ này là công nghệ
chưa cao nên dễ bị làm giả. Nhằm
đảm bảo an toàn cho khách hàng,
Sacombank đã tiến hành thực hiện các
dự án chuyển đổi từ thẻ công nghệ từ
sang công nghệ chip thông minh.
Tuy nhiên, để tự bảo vệ tài chính,
khách hàng vẫn phải cẩn trọng khi sử
dụng thẻ.  
Khi mua sắm, thanh toán bằng thẻ tại
các siêu thị, nhà hàng, khách sạn, cửa
hàng…, nhân viên thu ngân thường là
người trực tiếp cầm thẻ ngân hàng của
chúng ta và thực hiện giao dịch. Việc
này có thể dẫn đến thông tin bị đánh
cắp. Do đó, phải quan sát thật kỹ nhân
viên thu ngân, tránh để họ tìm cách
ghi nhớ thông tin in trên thẻ của mình.
Ngoài ra, cũng cần theo dõi để kiểm
soát việc nhân viên thu ngân có nhập
đúng số tiền mình phải thanh toán hay
không.

5. Luôn bảo mật thông tin khi sử dụng
dịch vụ ngân hàng điện tử
Đối với mật khẩu truy cập dịch vụ ngân
hàng điện tử, email cá nhân, khách
hàng cần đặt mật khẩu khó đoán, thay
đổi mật khẩu thường xuyên và không
nên sử dụng các tính năng lưu mật
khẩu để đăng nhập tự động cho các lần
sau. Đặc biệt cần hạn chế dùng máy
tính, mạng wifi công cộng khi truy cập
vào hệ thống ngân hàng điện tử.

6. Sử dụng dịch vụ báo giao dịch tự động
Theo các chuyên gia, để an toàn trong
việc sử dụng thẻ, chủ thẻ nên sử dụng
dịch vụ báo giao dịch tự động và thông
báo số dư qua tin nhắn nhằm mục
đích khi phát sinh giao dịch, chủ thẻ
sẽ nhận được thông tin và xử lý ngay
khi có trường hợp phát sinh giao dịch
đáng ngờ.
Trong một số trường hợp không may xảy
ra rủi ro mất tiền trong thẻ/tài khoản thẻ
mà chưa rõ nguyên nhân, khách hàng
nên bình tĩnh, liên hệ ngay ngân hàng
phát hành yêu cầu khoá thẻ và phối
hợp với ngân hàng cùng các bên liên
quan cung cấp các chứng từ (nếu có)…
để được hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết.
Tại Sacombank, khách hàng gọi Trung
tâm Dịch vụ khách hàng Sacombank
24/7 theo số điện thoại 1900 5555 88
/ 08 3526 6060 / 0888 5555 88 hoặc
email ask@sacombank.com.

Để tránh rủi ro bị người khác
nhìn thấy thông tin thẻ,
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Thanh toán tại các cửa hàng

Thẻ
Sacombank
Minh Lý – P.TT&Marketing

Khách hàng dùng thẻ Sacombank mua sắm tại các cửa hàng sẽ yên tâm
hơn với công nghệ thẻ chip EMV - chuẩn thẻ thanh toán thông minh do
3 liên minh thẻ lớn nhất thế giới là Europay, MasterCard và Visa cùng
phát triển. Thẻ chip EMV giúp tăng cường sự an toàn và yên tâm trong
giao dịch, không lo sợ bị sao chép, mất dữ liệu vì thẻ được gắn chip
điện tử với bộ vi xử lý như một máy tính thu nhỏ đa chức năng và
ứng dụng, có khả năng lưu trữ các thông tin quan trọng được
mã hóa với độ bảo mật cao. Hiện hầu hết các thẻ quốc tế của
Sacombank đã được dùng chip EMV. Từ nay đến hết ngày
31/12/2016, Sacombank thực hiện chuyển đổi miễn phí
cho các loại thẻ thanh toán quốc tế Sacombank Visa Debit
và thẻ tín dụng quốc tế Sacombank MasterCard (gồm
hạng Classic và Gold) có định dạng thẻ từ (được phát
hành trước đây) sang thẻ chip cho khách hàng.

Ở

Việt Nam hiện nay, việc sử dụng thẻ
trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ
ngày càng phổ biến. Các ngân hàng liên
tục phát hành nhiều sản phẩm thẻ để đáp ứng
khả năng tài chính cũng như nhu cầu tiêu dùng
đa dạng của khách hàng. Tuy nhiên, không ít khách
hàng vẫn còn tâm lý dè dặt khi dùng thẻ vì nhiều lý
do, đặc biệt là lo ngại những rủi ro về vấn đề bảo mật.
Chính vì vậy, các ngân hàng ngày càng chú trọng phát
triển những tiện ích giúp tăng cường bảo mật thẻ.

Sacombank là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc áp
dụng những công nghệ, dịch vụ bảo mật thẻ hiện đại, tiên tiến
cho mọi kênh giao dịch: mạng lưới ATM, các đại lý, cửa hàng cũng
như những trang web thương mại điện tử.

Giao dịch tại ATM Sacombank
Sacombank hiện đã đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám
sát 24/7 hiện đại tại hơn 900 phòng máy ATM trải dài trên
toàn quốc và 2 nước láng giềng Lào, Campuchia để quan sát
khu vực khách hàng giao dịch, giúp phát hiện và xử lý các sự cố
khi ATM nuốt thẻ/tiền của khách hàng, giao dịch gian lận… Đặc
biệt, hệ thống giám sát này còn giúp phát hiện các trường hợp tội
phạm sử dụng công nghệ cao để gắn thiết bị đánh cắp thông tin thẻ
tại ATM. Bên cạnh đó, Sacombank bố trí đội ngũ chăm sóc phòng máy
ATM để thường xuyên kiểm tra, bảo trì đảm bảo ATM luôn vận hành tốt,
hạn chế tối đa các sự cố.

36

Haâo khñ Sacombank

Mua hàng trực tuyến
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hình thức kinh doanh trực tuyến, việc thanh toán qua thẻ
tại các trang web thương mại điện tử ngày càng phổ biến để bảo vệ chủ thẻ cũng như đơn vị kinh
doanh trực tuyến. Sacombank đã triển khai các giải pháp bảo mật đạt chuẩn quốc tế như: công
nghệ Tokenization mã hóa số thẻ thành những dãy ký tự đặc biệt nhằm chống sao chép thẻ vì kẻ
gian không thể truy cập được vào dữ liệu thẻ thực sự, đồng thời tự động lưu số thẻ đã mã hóa để giúp
khách hàng không phải nhập lại cho lần mua hàng tiếp theo; dịch vụ Sacombank 3D Secure bổ sung
thêm một lớp bảo mật cho các giao dịch thanh toán trực tuyến với thẻ quốc tế Sacombank, chủ thẻ sẽ
nhập mã xác thực sử dụng một lần (OTP) được cung cấp qua tin nhắn điện thoại di động (SMS) hoặc thiết
bị bảo mật token tại thời điểm mua hàng qua mạng…
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S-TEAM

Chị bán quần áo
Một lần khác, S-team cùng các bạn chuyên viên bán hàng của
Chi nhánh Thành phố Nha Trang đi tiếp thị khách hàng tại chợ
Xóm Mới.

Chuyện chưa kể
S.team

Chợ mà, lúc nào cũng náo nhiệt. Chúng tôi ghé qua khu bán
quần áo may sẵn, phát tờ rơi và trao đổi với các chị bán hàng
ở đây.
- Ngân hàng hả? Trời ơi giờ gửi ngân hàng sợ quá, rủi ro mất tiền
tùm lum, báo đăng quá trời, hôm qua ti vi mới phát nữa kìa! –
Một chị từ chối nhận tờ rơi.
Bắt được tâm lý, chúng tôi cười và “tám” với các chị về Dịch vụ
tra cứu tiền gửi online mà Sacombank mới triển khai. Nghe xong
mấy chị ồ lên: “Hay vậy à, vậy cũng an tâm hé!”.
Thêm một chị đon đả:
- Sacombank là tui hay chuyển tiền lắm đó. À có nhỏ sạp bên kia
đang muốn vay xây nhà nè, để tui chỉ cho, qua tư vấn cho nó đi!

Anh bảo vệ

“Cái chợ có hồi nào và bao nhiêu tuổi
Mà ai cũng bảo rằng Chợ Mới quê hương” – Lời bài hát Chợ Mới.

Thành quả sau một hồi “tám” cũng không tệ: một khách hàng
đăng ký vay 350 triệu đồng để xây nhà!

Một hôm nọ, S-team cùng các bạn chuyên viên bán hàng của  Chi nhánh Quận 5 đi tiếp
thị khách hàng trên địa bàn lân cận. Đến quán cafe “You and Coffee”, cả nhóm gặp một
anh bảo vệ. Chúng tôi hỏi anh:
- Anh lãnh lương bằng tiền mặt hay thẻ vậy?
- Dạ thẻ ạ - Anh bảo vệ trả lời.
- Nhóm tiếp lời:
- Lãnh lương bằng thẻ là có thể gửi tiết kiệm tự động đó anh. Ví dụ anh gửi 12 tháng thì
mỗi tháng Ngân hàng tự động trích trong tài khoản của anh ra 400.000 đồng để chuyển
qua khoản tiết kiệm.  Đến hết tháng thứ 12, Ngân hàng tự động trả vô thẻ cho anh cả tiền
gốc và tiền lời. (đây là sản phẩm Tiền gửi Tương Lai).
- Vậy có tháng gửi nhiều, tháng gửi ít thì có được không?

Quán cafe “You and Coffee”

- Dạ vậy cũng được anh. Anh cứ ghé qua Sacombank – Chi nhánh Quận 5, kế bên nè. Mỗi tháng, anh muốn gửi vô bao nhiêu cũng được,
để dành như vậy mình mới tích trữ được anh à! (đây là tiện ích của sản phẩm Tiết kiệm Tích Tài).
Anh bảo vệ cười, gật gù và nói rằng kỳ lãnh lương tới sẽ ghé Sacombank gửi tiết kiệm.

Chàng thợ hồ
Một ngày, S-team cùng bạn Chuyên viên Tư vấn của
Chi nhánh Minh Phụng tiếp một khách hàng khá dễ
mến. Anh là một chàng thợ hồ sinh năm 1989, trẻ vậy
mà đã một vợ, hai con, ăn mặc hơi lắm lem, thái độ thì
có chút rụt rè. Anh cho biết thường được chủ trả tiền
công vào cuối mỗi tuần làm việc, việc này khiến anh
không thể dành dụm được tiền bạc mà nhận được tới
đâu là anh và vợ con tiêu hết tới đó.
Hiểu được hoàn cảnh và tâm tư của anh, chúng tôi đã
tư vấn cho anh gói Combo 1 bao gồm thẻ Plus và Tiền
gửi tương lai. Với gói Combo này anh đã tiết kiệm được
đến 32% chi phí so với đăng ký sử dụng riêng lẻ từng
sản phẩm. Anh đồng ý đăng ký ngay và số tiền anh
quyết định gửi vào tài khoản tiết kiệm, Tiền gửi Tương
Lai mỗi tháng là 500.000 đồng. Anh cũng nộp luôn
vào tài khoản 5.000.000 đồng.
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“Soái ca” văn phòng
Buổi sáng đẹp trời, tại Chi nhánh Phương Nam, một chàng đẹp
trai, nghe đâu là Trưởng phòng kinh doanh của công ty kế bên
đến ngân hàng nộp tiền vào tài khoản công ty. Theo quy trình
giao dịch thì anh sẽ không vào quầy tư vấn. Tuy nhiên, không để
mất cơ hội, S-team và bạn Chuyên viên Tư vấn đã chủ động đến
hỏi chuyện trong thời gian anh ngồi chờ đến số thứ tự. Qua trò
chuyện, biết được công ty anh tuy đã áp dụng chi trả lương qua
thẻ tại một ngân hàng khác nhưng không được hưởng nhiều tiện
ích cho lắm, chúng tôi giới thiệu ngay với anh các ưu đãi đặc biệt
của gói Payroll (trả lương qua thẻ).
Quá đúng nhu cầu, anh cho chúng tôi ngay số điện thoại Trưởng
phòng nhân sự để chúng tôi tư vấn.

Anh bảo vệ, chàng thợ hồ, chị bán quần áo, chàng
trai văn phòng hay nhiều người khác nữa… ai cũng
có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
Có người biết ngân hàng có thể đáp ứng nhu cầu
của mình, có người chưa biết điều đó, như anh
bảo vệ không biết rằng có thể gửi ngân hàng với
số tiền vài trăm nghìn mỗi tháng. Vậy nên, vấn đề
của chúng ta là tiếp cận, khơi gợi và đáp ứng như
thế nào mà thôi!
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XÂY DỰNG HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN

QUỐC TẾ

Quyền Tổng thư ký ISO Kevin McKinley:

“ISO 9001 cho phép các tổ chức thích ứng
với một thế giới đang thay đổi. Nó nâng
cao khả năng của một tổ chức thỏa mãn
khách hàng của mình và cung cấp một
nền tảng thống nhất cho sự phát triển và
thành công bền vững”.
Ban Năng suất chất lượng

TẠI SACOMBANK
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“Những ngân hàng quan tâm
cải thiện chất lượng dịch vụ
và sản phẩm tài chính, bán lẻ,
đầu tư công nghệ và gia tăng
tương tác với mật độ, độ phủ
lớn cùng khách hàng - gia tăng
điều kiện trải nghiệm tuyệt
vời dành cho khách hàng, dù
truyền thống hay mới mẻ, đều
sẽ có lợi thế và cơ hội thành
công” - trích báo cáo của Ernst
& Young tại hội thảo khảo sát
Ngân hàng bán lẻ 2014 với
chủ đề “Giành ưu thế từ trải
nghiệm khách hàng”.

Cải thiện chất lượng dịch vụ luôn là một trong những mối quan
tâm hàng đầu của Sacombank trong suốt quá trình hình thành
và phát triển. Trong xu hướng phát triển của công nghệ thông
tin và thương mại điện tử, các Ngân hàng tại Việt Nam ngày
càng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và quy trình, công nghệ.
Song song đó, chất lượng đội ngũ CBNV đóng vai trò thiết yếu
hình thành nên chất lượng dịch vụ của một Ngân hàng. Đối
với Sacombank, điều đó là chưa đủ. Việc triển khai áp dụng
Hệ thống Quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn ISO
9001, với phiên bản mới nhất năm 2015 khẳng định quyết
tâm và nỗ lực liên tục của Sacombank trong việc thoả mãn
nhu cầu của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng cũng
chính là sự thành công của Sacombank.
ISO 9001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý phổ biến nhất thế
giới và được sử dụng với hơn 1,1 triệu Tổ chức trên toàn cầu.
Một trong những thay đổi lớn của ISO 9001 phiên bản 2015
là cung cấp sự quản lý chất lượng và cải tiến thường xuyên
vào trọng tâm của Tổ chức. Điều này có nghĩa rằng tiêu chuẩn
mới là cơ hội cho các tổ chức để sắp xếp định hướng chiến
lược đối với HTQLCL. Điểm bắt đầu của phiên bản mới ISO
9001 là nhận diện các yếu tố bên trong và bên ngoài hỗ trợ
hệ thống quản lý chất lượng. Theo đó tiêu chuẩn có thể giúp
tăng cường và giám sát hoạt động của Tổ chức.
Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu, Sacombank đã chọn
Bureau Veritas (BV) là Đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn và
Bureau Veritas Certification (BVC) là Đối tác cung cấp dịch
vụ đánh giá cấp chứng nhận. Phạm vi áp dụng bao gồm 5
lĩnh vực cốt lõi phục vụ Khách hàng: Cấp tín dụng, Huy động
vốn, Kinh doanh ngoại hối, Thanh toán quốc tế, Thanh toán
nội địa (bao gồm các phương thức thanh toán: tại quầy, thẻ
và ngân hàng điện tử). Áp dụng tiêu chuẩn này, Sacombank
kỳ vọng:

-

Quản lý chất lượng tốt hơn, giúp đáp ứng các yêu cầu hiện
tại và tương lai của khách hàng;

-

Làm việc hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và
nguồn lực;

-

Cải tiến kết quả hoạt động trong điều hành sẽ làm giảm sai
sót và tăng lợi nhuận;

-

Thúc đẩy và khuyến khích nhân viên tham gia vào các quá
trình nội bộ một cách hiệu lực hơn;

-

Tạo các giá trị cho khách hàng, đạt được sự hài lòng với
dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Để các Đơn vị hiểu rõ và ứng dụng thành thạo tiêu chuẩn ISO,
Sacombank đã tạo điều kiện cho đội ngũ Lãnh đạo và CBNV
trọng yếu của các Đơn vị nghiệp vụ Ngân hàng tham gia 2
khóa đào tạo do Đối tác BV tổ chức bao gồm: Khóa đào tạo
về nhận thức ISO 9001:2015 và Khóa đào tạo về Đánh giá
viên nội bộ. Thông qua các khóa đào tạo giúp các Đơn vị nắm
bắt được các giá trị cốt lõi của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và
từ đó áp dụng hiệu quả vào thực tiễn phục vụ cho hoạt động
Ngân hàng. Bên cạnh đó, dưới sự tư vấn và hỗ trợ của BV,
Sacombank đã thực hiện rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản/
tài liệu đang áp dụng nhằm bổ sung/cải tiến theo yêu cầu của
chuẩn mực quốc tế.
Với phương châm hoạt động: “Khách hàng hài lòng Sacombank thành công”, Sacombank không những định
hướng xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO
9001:2015 mà còn luôn thực hiện cải tiến nâng cao chất
lượng dịch vụ để có thể phục vụ Khách hàng một cách tốt nhất
và giữ trọn niềm tin của khách hàng về một Sacombank luôn lấy
nền tảng văn hóa chất lượng để phục vụ khách hàng.

Giới thiệu ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 áp dụng phương pháp
tiếp cận theo quá trình, kết hợp với
vòng tròn PDCA (Hoạch định - Thực
hiện - Kiểm tra - Hành động) và tư duy
dựa trên quản lý rủi ro.
Với việc áp dụng tiêu chuẩn mới, Tổ
chức sẽ dễ dàng hơn trong việc kết hợp
hệ thống quản lý chất lượng vào các
quá trình kinh doanh cốt lõi và có được
sự tham gia nhiều hơn của Lãnh đạo
cao nhất.

Cấu trúc của tiêu chuẩn theo vòng tròn PDCA
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Điều khoản 8: VẬN HÀNH

CÁC YÊU CẦU CHÍNH CỦA ISO 9001:2015
Điều khoản 1: PHẠM VI ÁP DỤNG

bằng cách đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu
về quy định và pháp luật cũng như cách thức tổ chức duy
trì việc nâng cao sự hài lòng khách hàng;

Chi tiết về phạm vi của tiêu chuẩn.
Điều khoản 2: TÀI LIỆU VIỆN DẪN

-

Tài liệu viện dẫn cần thiết: ISO 9000:2015; Hệ thống quản lý
chất lượng - Cơ sở và thuật ngữ.
Điều khoản 3: THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
Tất cả các Thuật ngữ và định nghĩa có trong ISO 9000:2015.
Điều khoản 4: BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC
- Xác định, theo dõi và xem xét thông tin về các vấn đề bên
ngoài và nội bộ của tổ chức (SWOT);
- Hiểu nhu cầu và mong đợi của “các bên liên quan”, có thể
bao gồm các cổ đông, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp
và thậm chí cả các nhóm gây ảnh hưởng và các cơ quan pháp
luật;
- Xác định phạm vi của HTQLCL. Điều này có thể bao gồm
cả tổ chức hoặc các phòng ban. Bất kỳ phòng ban hoặc các
quá trình bên ngoài cũng cần phải được xem xét trong phạm
vi của tổ chức nếu họ có liên quan đến HTQLCL;
- Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên HTQLCL phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn. Điều này đòi hỏi
việc áp dụng cách tiếp cận quá trình và mặc dù mỗi tổ chức
sẽ khác nhau, thông tin tài liệu như sơ đồ quy trình, thủ tục
bằng văn bản có thể được sử dụng.
Điều khoản 5: SỰ LÃNH ĐẠO
-

-

Quản lý cấp cao tham gia nhiều hơn vào hệ thống quản lý
và phải đảm bảo rằng các yêu cầu được kết hợp vào các
quá trình, các chính sách và các mục tiêu phù hợp với định
hướng chiến lược của tổ chức. Các chính sách chất lượng
phải là tài liệu có hiệu lực, được đặt ở trung tâm của tổ
chức. Để thực hiện điều này, Ban lãnh đạo có trách nhiệm
đảm bảo HTQLCL được triển khai, truyền đạt, duy trì và
được các bên hiểu rõ;
Quản lý cấp cao cũng phải thực hiện việc nâng cao sự hài
lòng của khách hàng bằng cách xác định và giải quyết các
rủi ro và cơ hội. Quản lý cấp cao hướng vào khách hàng
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Điều khoản này đề cập đến việc thực hiện các kế hoạch và quá
trình cho phép tổ chức đáp ứng các yêu cầu của khách hàng,
thiết kế SPDV, cụ thể bao gồm:

-

• Hoạch định và kiểm soát
• Các yêu cầu về SPDV

Trong cùng một bối cảnh, cần phải có hiểu biết về các điểm
mạnh và điểm yếu bên trong của tổ chức, cách thức những
điều này có thể tác động lên khả năng cung cấp sản phẩm
hoặc dịch vụ. Điều này sẽ làm tăng cường việc quản lý quá
trình kinh doanh. Thêm vào đó, quản lý cấp cao cần thể
hiện sự hiểu biết về các rủi ro chính liên quan tới từng quá
trình và phương pháp tiếp cận để quản lý, giảm thiểu hoặc
chuyển đổi rủi ro;
Cuối cùng, điều khoản đưa ra yêu cầu lãnh đạo cao nhất
phân công trách nhiệm và quyền hạn về HTQL có liên
quan, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về tính hiệu lực
của HTQL.

Điều khoản 6: HOẠCH ĐỊNH
- Phần đầu, điều khoản đề cập đến đánh giá rủi ro, phần thứ
hai liên quan đến xử lý rủi ro. Khi xác định hành động để
nhận diện rủi ro và cơ hội cần phải xem xét với các tác động
tiềm ẩn phù hợp với SPDV;
- Tổ chức cần có kế hoạch hành động nhằm giải quyết các rủi
ro và cơ hội, làm thế nào để tích hợp và thực hiện các hành
động vào các quá trình và đánh giá tính hiệu lực của những
hành động này;
- Một yếu tố quan trọng của điều khoản này là sự cần thiết
phải thiết lập các mục tiêu chất lượng có thể đo lường được.
Mục tiêu chất lượng cần phải phù hợp với chính sách chất
lượng và liên quan đến sự phù hợp của SPDV cũng như
nâng cao sự hài lòng của khách hàng;
- Phần cuối, của điều khoản đề cập đến việc hoạch định cho
những sự thay đổi mà phải được thực hiện một cách có kế
hoạch và có hệ thống. Cần phải xác định những hậu quả
tiềm ẩn của sự thay đổi, xác định những người có liên quan,
khi nào sự thay đổi xảy ra, nguồn lực nào cần được phân bổ.

• Thiết kế và phát triển SPDV
• Kiểm soát các quá trình SPDV được bên ngoài cung cấp
• Sản xuất và cung cấp dịch vụ
• Thông qua SPDV
• Kiểm soát đầu ra không phù hợp
Điều khoản 9: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

Điều khoản 7: HỖ TRỢ
- Tổ chức phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết
để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên
HTQLCL;
- Kiến thức của tổ chức là một yêu cầu mới với các yêu cầu
về năng lực, nhận thức và trao đổi thông tin của HTQLCL.
Nhân viên không chỉ nhận thức các chính sách chất lượng
mà còn phải hiểu cách thức mà họ đóng góp và các ảnh
hưởng khi không làm đúng;
- Duy trì kiến thức để đảm bảo sự phù hợp của SPDV là yêu
cầu quan trọng mà doanh nghiệp cần thực hiện. Các tổ
chức được yêu cầu phải kiểm tra xem liệu những kiến thức
hiện tại có đầy đủ khi lên kế hoạch thay đổi và có bất kỳ
kiến thức bổ sung được yêu cầu;
- Tổ chức cần phải xác định mức độ thông tin tài liệu cần
thiết để kiểm soát HTQLCL. Điều này sẽ khác nhau giữa
các tổ chức do quy mô và độ phức tạp. Cùng với tầm quan
trọng gia tăng của việc bảo mật thông tin trong các tổ chức
cần chú trọng đến việc kiểm soát, quyền truy cập thông tin
tài liệu như sử dụng mật khẩu.

- Các yêu cầu cho việc giám sát, đo lường, phân tích và đánh
giá đều được đề cập và tổ chức xem xét những gì cần được
đo lường, phương thức triển khai, khi nào cần phân tích và
báo cáo dữ liệu. Thông tin dạng văn bản cung cấp các bằng
chứng về điều này phải được giữ lại;
- Tổ chức phải chủ động tìm kiếm thông tin về nhận thức của
khách hàng, có thể thực hiện thông qua một số cách như
khảo sát sự hài lòng, phân tích thị trường cổ phiếu và khiếu
nại khách hàng;
- Đánh giá nội bộ cũng phải được tiến hành với nhiều yêu cầu
liên quan đến việc xác định “chuẩn mực đánh giá” và đảm
bảo các kết quả của các cuộc đánh giá được báo cáo đến
“lãnh đạo liên quan”;
- Xem xét của lãnh đạo được yêu cầu với trọng tâm là xem xét
các thay đổi trong các vấn đề nội bộ và bên ngoài có liên
quan đến HTQLCL.
Điều khoản 10: CẢI TIẾN
- Tổ chức phải xác định và nhận dạng các cơ hội cải tiến để
nâng cao sự hài lòng của khách hàng, cải thiện các quy
trình, SPDV và HTQLCL đặc biệt là với các yêu cầu của
khách hàng trong tương lai;
- Một số yêu cầu hành động khắc phục: Trước tiên là để đối
phó với sự không phù hợp và thưc hiện các hành động khi
áp dụng, kiểm soát, khắc phục sự không phù hợp và giải
quyết hậu quả. Thứ hai là để xác định xem sự không phù
hợp tương tự tồn tại hoặc có thể sẽ xảy ra;
- Yêu cầu về cải tiến thường xuyên đã được mở rộng để đảm
bảo tính phù hợp, đầy đủ và hiệu lực của HTQLCL.
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Ô. Nguyễn Quang Tâm – Giám đốc CN Quảng Nam: NÓI ÍT – HÀNH ĐỘNG NHIỀU

Minh Ngọc

N

gày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng
một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua. Thỏ xuất phát nhanh như như bắn và chạy thục mạng một
hồi, sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp
tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, giành chiến
thắng. Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua. Bài học của câu chuyện trên là: chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua.

Nhưng cuộc sống không quá đơn giản
như thế, câu chuyện được tiếp tục phát
triển thêm:
Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và
nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã
thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu
kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá
dễ dàng và chắc thắng thì rùa không
thể nào có cửa hạ được nó. Vì thế, nó
quyết định thách thức một cuộc đua
mới. Rùa đồng ý. Lần này, thỏ chạy với
tất cả sức lực của nó và chạy suốt một

mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy
dặm đường.
Thế, bài học của câu chuyện này?
Nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái
chậm và ổn định.
Ứng dụng bài học này vào môi trường
kinh doanh ngày nay, khi mà sự phát
triển của xã hội, công nghệ đang diễn ra
ngày càng nhanh chóng cũng như thói
quen và sở thích của người dân luôn
thay đổi thì mỗi đơn vị không thể như

Tôi luôn tâm đắc với câu nói của
một nhà ngạn ngữ: “Cuộc sống quá
ngắn ngủi, đừng lãng phí thời gian
của bạn. Nếu bạn có niềm đam
mê, bạn sẽ nhìn nhận công việc
kinh doanh giống như một cuộc
hành trình kỳ diệu và thú vị để
trải nghiệm”. Bạn không thể hoàn
thành tốt các mục tiêu đề ra nếu
thiếu sự nhiệt huyết trong công việc.
Với tinh thần đó, mọi CBNV CN
Quảng Nam luôn phấn đấu làm việc
với quan niệm “nói ít – hành động
nhiều” thông qua việc xây dựng kế
hoạch hành động rõ ràng, phù hợp
với đặc điểm riêng của địa phương

từ hoạt động kinh doanh, tiếp cận
khách hàng… cho đến chăm sóc
và hỗ trợ khách hàng, cũng như
kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót,
khen thưởng thỏa đáng và động
viên CBNV. Các kế hoạch được theo
dõi sát sao hàng ngày, hàng tuần
và luôn có những đánh giá, chỉnh
sửa phù hợp. Bên cạnh đó, CN còn
chú trọng phát triển thêm hệ khách
hàng tiềm năng; xây dựng hình ảnh
đẹp về ngân hàng với cộng đồng
dân cư và chính quyền địa phương
qua việc tích cực tham gia các hoạt
động cộng đồng như chạy việt dã,
trao học bổng, tặng ghế đá…
Tập thể CBNV CN Quảng Nam

Ô. Lưu Xuân Hải – Trưởng PGD TN Lũy Bán Bích: TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI
Trong sự cạnh tranh khốc liệt giữa
các Ngân hàng trong nước và ngoài
nước như hiện nay, câu nói “Tồn tại
hay không tồn tại” được tập thể CBNV
PGD TN Lũy Bán Bích tâm niệm để
tự nhắc nhở bản thân phấn đấu hết
mình nhằm đem đến lợi ích tốt nhất
cho khách hàng cũng như hoàn thành
các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Để
làm được điều này đòi hỏi từ cấp lãnh
đạo đến từng CBNV phải luôn đổi mới
tư duy và quyết tâm hành động với
khẩu hiệu “Không có việc gì khó, chỉ
sợ không có sức khỏe”; đồng thời phải
nhìn thẳng vào mặt hạn chế để tìm ra
giải pháp và hướng khắc phục nhằm

một chú rùa cứ từ từ bước đi. Chúng ta
cần phải như một chú thỏ luôn tăng tốc
chạy về phía trước nhưng vẫn theo định
hướng chung của tổ chức mình.
Qua chia sẻ bên dưới của một số đơn
vị được đánh giá là hoạt động hiệu
quả nhất toàn hàng trong quý 3/2016,
chúng ta sẽ học hỏi thêm những kinh
nghiệm, bí quyết trong công tác tổ chức
kinh doanh để cùng nỗ lực tăng tốc đưa
con thuyền Sacombank cập bến.

phát huy hơn nữa những lợi thế mà
PGD có được. Khó khăn là có, thách
thức là không nhỏ và thử thách sau lại
càng chông gai hơn thử thách trước;
nhưng PGD TN Lũy Bán Bích tin rằng
với quyết tâm cộng với sự đồng lòng
của tập thể CBNV; sức trẻ, khỏe, nhiệt
huyết, sáng tạo trong tư duy và một
chiến lược dài hạn “Nhìn xa, trông
rộng” đã được đặt ra sẽ giúp PGD
hoàn thành được các mục tiêu đã
đề ra, đảm bảo các giá trị tối ưu cho
khách hàng, tạo môi trường làm việc
lý tưởng cho CBNV và góp phần vào
sự phát triển của CN Tân Phú cũng
như VPKV Tây TP.HCM.

Tập thể CBNV PGD TN Luỹ Bán Bích

Ô. Nguyễn Thế Huy – Giám đốc CN Lạng Sơn: BIẾT NẮM BẮT CƠ HỘI
Theo tôi, kết quả hoạt động kinh doanh của CN Lạng Sơn đạt được như
hôm nay là nhờ sự nhanh nhạy, nắm bắt tốt cơ hội kinh doanh cũng
như thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Cụ thể như CN đã xúc tiến
với các doanh nghiệp đầu mối hoạt động XNK trong và ngoài địa bàn
thông qua các cửa khẩu Lạng Sơn để trao đổi, tháo gỡ cơ chế giá, phí
dịch vụ... Bên cạnh đó, CN còn chú trọng việc xây dựng mối quan hệ
và chăm sóc tận tâm các khách hàng là cá nhân kinh doanh những lĩnh
vực phát triển tại Lạng Sơn như: dịch vụ kho bãi, hoa quả, rau củ, thủy
hải sản…, đồng thời khai thác các dịch vụ Ngân hàng tiện ích đối với hệ
thống khách hàng này. Một điểm thuận lợi cho CN là việc nắm bắt thời
cơ thuận lợi cho hoạt động thanh toán biên mậu giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt
Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Tập thể CBNV CN Lạng Sơn

44

Haâo khñ Sacombank

Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất để Chi nhánh đạt được kết quả này
chính là sự tâm huyết và đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo và đội ngũ
CBNV CN Lạng Sơn. Chính họ mới là những “hạt nhân” để CN đạt được
kết quả như ngày hôm nay.

Ô. Nguyễn Tuấn Dũng – Trưởng PGD TN Ea H’Leo: MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON - BA CÂY CHỤM
LẠI NÊN HÒN NÚI CAO
Vượt qua những khó khăn về địa lý cũng
như sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường
để đến được thành tích ngày hôm nay
phải nói đến sự đoàn kết của tập thể
CBNV PGD TN Ea H’Leo. Với guồng máy
hoạt động hài hòa, chăm sóc khách hàng
hiệu quả cũng như việc đưa ra những định
hướng chính xác đã giúp PGD từng bước
chuyển mình để tạo vị thế vững chắc tại
địa phương. Kết quả hôm nay là một quá
trình xây dựng từ đầu năm, với mỗi cá
nhân là một nhiệm vụ, mỗi trách nhiệm
để tạo ra một tập thể vững mạnh hoàn
thành các chỉ tiêu kinh doanh. Bên cạnh
đó, sự quan tâm, đào tạo, chia sẻ và hỗ

trợ tận tình của Ban Lãnh đạo Ngân hàng,
Khu vực, Phòng Ban nghiệp vụ Hội sở,
Chi nhánh đã khích lệ tinh thần các anh
em chúng tôi rất nhiều, để từ đó chúng tôi
nhận thấy được điểm mạnh và điểm hạn
chế cần khắc phục của bản thân để hoàn
thành những mục tiêu theo kế hoạch đã
đề ra. Đó cũng chính là yếu tố tạo nên sự
thành công của chúng tôi hiện nay.
Trong quý 4, mỗi thành viên trong “gia
đình Ea H’Leo” sẽ mang bên mình nhiệm
vụ chăm sóc và hết lòng phục vụ để giữ
chân hệ khách hàng cũ cũng như tìm
kiếm hệ khách hàng mới; tiếp tục xây

dựng hình ảnh một Sacombank chuyên
nghiệp và tận tâm.

Tập thể CBNV PGD TN Ea H’Leo
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Hào khí Sacombank

VĂN HÓA SACOMBANK

Huỳnh Thị Bích Chi – TT Dịch vụ Khách hàng

T

rong cuộc đời, có người sẽ trải qua rất nhiều công việc, dù là lao động tay chân vất vả hay công việc văn
phòng nhiều áp lực, nhưng mỗi nơi làm việc chắc chắn sẽ để lại những cảm nhận, những niềm tin riêng. Với
tôi, 6 năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để tôi hiểu và gắn bó với Sacombank.

Văn hóa doanh nghiệp tạo nên nguồn sống
và sự trường tồn cho doanh nghiệp, trong
đó, yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự khác
biệt chính là con người. Chỉ khi làm việc
bằng trái tim bạn mới có thể hiểu sâu sắc
về “Người Sacombank” bởi nơi đây đã rèn
luyện cho chúng tôi những phẩm chất,
tính cách và niềm tin yêu công việc cháy
bỏng mà trước đó chúng tôi chưa từng có.
Cứ đều đặn mỗi sáng thứ hai hàng tuần,
Sacombank tổ chức lễ chào cờ ở Hội sở
và tất cả các Chi nhánh, Phòng giao dịch
với không khí đầy trang nghiêm. Mỗi lần
đứng trong hàng ngũ chào cờ, trong tôi lại
dấy lên một niềm tự hào đến lạ bởi mỗi
lần bài Quốc ca chấm dứt là lễ thượng
cờ Sacombank lại bắt đầu với bản “Hành
khúc Sacombank” đầy hùng tráng. Mỗi lần
như vậy, toàn thể CBNV chúng tôi lại cùng
hát theo “Sacombank tình yêu của chúng
ta. Sacombank niềm tin bền vững của mọi
nhà…”. Cứ thế, mỗi tuần làm việc của
chúng tôi luôn diễn ra tràn đầy năng lượng
và yêu thương. Những người bạn của tôi
cũng hay nói “Bên Ngân hàng cậu bao
nhiêu năm qua vẫn giữ văn hóa chào cờ
như thế hay quá nhỉ!”.

Ngoài chào cờ, Sacombank còn kiến tạo
nên rất nhiều chương trình, hoạt động
cho một nền tảng văn hóa riêng biệt như:
“Ngày hội từ thiện Xuân” dành cho các cụ
già và em nhỏ neo đơn, khuyết tật mỗi độ
xuân về; Học bổng “Sacombank - Ươm
mầm cho những ước mơ” nhằm hỗ trợ học
sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có
thêm điều kiện để học tập mỗi dịp nhập
học; chương trình “Thực tập viên tiềm
năng Sacombank” tạo cơ hội việc làm cho
hàng ngàn sinh viên năm cuối; giải việt dã
“Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng
đồng” tại khắp các tỉnh thành…
Có thể nói, trong bức tranh văn hóa riêng
có và đa sắc của mình, sự đoàn kết, gắn
bó, nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo của
gần 16.000 CBNV Sacombank cũng là
một nét văn hóa đã tạo nên sức bậc và sự
thành công của Ngân hàng. Nét văn hóa
này được mỗi con người Sacombank qua
các thế hệ gầy dựng bằng chính sự nỗ lực,
những giọt mồ hôi của những ngày tháng
miệt mài cống hiến. Tuy nhiên, không tự
mãn với những thành công, ở Sacombank,
văn hóa thẳng thắn nhìn nhận, dám chịu
trách nhiệm với những sai phạm đã giúp

Sacombank rút ra những bài học quý
giá để từ đó tạo ra những giải pháp tích
cực, có tính quyết định cho sự phát triển
chung. Một khi tinh thần đó được ăn sâu
vào ý thức của mỗi thành viên Sacombank
và trở thành truyền thống văn hóa thì sẽ
giúp phát huy sức mạnh nội tại vô cùng
lớn và bền vững cho sự phát triển của
Sacombank.
Mỗi tổ chức sẽ có một nét văn hóa riêng.
Còn đối với Sacombank, tôi tự hào về nét
văn hóa bình dị, gần gũi, những nét văn
hóa được hình thành bởi sự trải nghiệm
qua thời gian với sự kiên định và tinh thần
đoàn kết của các tập thể Sacombank. Nơi
đây, dường như luôn có một sợi dây vô
hình nào đó gắn kết chúng tôi, thúc đẩy
chúng tôi tái tạo năng lượng để cùng nhau
bước qua mọi giai đoạn, thử thách và cùng
thực hiện mục tiêu chung là hướng đến
đến sự phát triển ổn định, bền vững của
Ngân hàng.

H

à Nội vào thu mang theo những cơn gió heo may se lạnh. Những giọt nắng thủy tinh lấp lánh đổ trên những chiếc xe đạp kĩu kịt
chở theo cúc vàng rực rỡ. Những phố xưa với lô xô nhà cổ nép mình dưới tán bàng lá đỏ... rồi cái cách người ta hít hà đầy lồng
ngực mùi hương nồng nàn của hoa sữa làm cho mùa thu thật đặc biệt.

Sáng mùa thu, tôi vẫn đến cơ quan sớm
như thường lệ. Nhâm nhi một tách trà
nóng, tôi nhớ đến những ấn tượng mà
tuần lễ S-team để lại cũng vào những
ngày thu như thế...
S-team được bắt đầu bằng một vòng tròn  
khép kín, không có điểm đầu hay điểm
cuối, không có sự phân biệt cấp quản lý
hay cấp nhân viên, không có cái tôi cá
nhân của người này hay người khác mà ở
đó chỉ có những người bạn cùng chung chí
hướng, cùng nhau làm việc, cùng nhau
phát triển.
S-team tại Chi nhánh Hàng Bài được đồng
hành cùng sự giúp đỡ tận tâm của các
thành viên của Tổ phát triển kinh doanh
VPKV Hà Nội, sự hưởng ứng nhiệt tình
của các chuyên viên phòng kinh doanh
cũng như sự tạo điều kiện tối đa của các
cấp quản lý.
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Lê Thị Việt Tú - CN Hàng Bài

S-team có gì đó giống mùa tựu trường.
Khi tiếng trống trường rộn ràng vang lên
là tất cả các thành viên cùng hăm hở cho
những kỳ vọng mới, cho những thành tích
mới. S-team có gì đó hao hao một học
kỳ, nơi đó trang bị đầy đủ những kỹ năng
mà một chuyên viên cần. Từ kỹ năng sắp
xếp công việc, kỹ năng quản lý thời gian,
kỹ năng làm việc theo nhóm đến kỹ năng
bán hàng, kỹ năng tiếp thị và vô vàn các
kỹ năng mềm khác như Telesales, tiếp thị
địa bàn, tiếp thị khách hàng thực tế là
các hoạt động nhóm diễn ra xuyên suốt
tuần lễ. S-team có gì đó tựa mùa thi, khi
mà các thành viên phải chạy đua với thời
gian để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra
cũng như vượt qua thử thách của chính
bản thân mình. Và cuối cùng, S-team có
gì đó tương tự lễ tổng kết, khi những người
xuất sắc nhất được vinh danh và những
người còn lại có cơ hội để nhìn lại mình.

Những thành tích, những cố gắng được
ghi nhận và những thất bại, những khó
khăn được sẻ chia, rút kinh nghiệm cho
công việc sắp tới.
Giờ đây, tuy tuần lễ S-team do VPKV Hà
Nội khởi xướng đã khép lại nhưng hoạt
động S-team tại Chi nhánh Hàng Bài vẫn
diễn ra đều đặn. S-team rất ý nghĩa bởi đã
chứng minh được rằng chỉ khi cùng đồng
hành thì ta mới có thể phát triển.
7h30 sáng, mọi người trong Phòng đã
đến đông đủ và sẵn sàng cho hoạt động
S-team đầu ngày. Tôi thấy lòng ấm lạ. Tôi
tự hỏi không biết là do tách trà, do mùa
thu Hà Nội, do gia đình Sacombank thân
thương hay do tất cả đang hòa quyện vào
nhau? Tôi bắt đầu công việc của mình với
một nụ cười khe khẽ, lòng thật vui.
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Chủ đề Tháng 7: Câu chuyện bán hàng thú vị nhất
“Một lần tình cờ gặp khách hàng đến nhận mã Pin thẻ thanh
toán, tôi đã dành chút thời gian trò chuyện thêm với họ. Nhờ đó
biết được nhu cầu thực sự là khách hàng đang muốn vay tiền, vì
việc sử dụng tài khoản là để nhận tiền từ người thân ở xa cho vay
chuyển đến. Trên cơ sở đó tôi đã tiếp thị các gói vay phù hợp cho
khách hàng và kết quả tôi đã có thêm một khách hàng vay mới. Giả
như tôi chỉ dừng lại ở việc phục vụ tốt yêu cầu thì có lẽ câu chuyện
giữa Sacombank với khách hàng này chỉ dừng lại ở mở thẻ thanh
toán… Tôi nghĩ, trò chuyện với khách hàng cũng là một cách rất tốt để
nắm bắt được nhu cầu đa dạng của họ. Khi đó, việc bán hàng không
còn đơn thuần chỉ là cung cấp sản phẩm, dịch vụ,
mà còn là giúp họ có được những giải pháp tài
chính hiệu quả”.

Quán quân tháng 7:
PHẠM NGỌC MINH HIẾU
CV Khách hàng
PGD Trảng Bom (CN Đồng Nai)

Chủ đề Tháng 8: Cá nhân bán được tài khoản Tiền gửi
Tương Lai và Tiết kiệm Tích Tài nhiều nhất

Quán quân tháng 8:
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
CV Tư vấn
PGD Kiến Đức (CN Đăk Nông)

“Bí quyết của Phương là sự đoàn kết, nhiệt tình và thân thiện. Mọi người
trong PGD Kiến Đức rất vui vẻ. Các khách hàng đến giao dịch đều được
chào đón như người thân trong gia đình. Anh chị em CBNV luôn đặt lợi ích
của khách hàng làm tiêu chí phục vụ, khiến khách hàng cảm thấy thoải
mái và tin tưởng khi đến giao dịch. Với những lợi thế đó Phương rất dễ
dàng tiếp cận và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Đó cũng là lý do
mà trong tháng 8, Phương đã bán được 253 tài khoản Tiền gửi Tương Lai
và Tiết kiệm Tích Tài. Đôi khi để đạt được kết quả tốt không nhất thiết là
phải có một cách thức bán hàng thật đặc biệt mà quan trọng là việc bán
hàng phải xuất phát từ lòng chân thành muốn hỗ trợ cho khách hàng, biết
đặt mình vào vị trí của khách hàng để giúp họ có được những sản phẩm
tối ưu nhất”.

Đinh Thị Cẩm Tú - P.Khách hàng Cá nhân
Mr.4P được xem như là hình tượng của một chuyên viên bán hàng năng
động, đam mê, thích khám phá và tìm hiểu nhu cầu khách hàng. Với mỗi
khách hàng, Mr.4P luôn tìm hiểu nhu cầu và tư vấn ít nhất 4 sản phẩm
dịch vụ cần thiết, phù hợp. Việc tư vấn bán chéo này không chỉ nhằm
mục đích tăng trưởng doanh số của ngân hàng hay hoàn thành KPI của
CBNV mà còn là một hình thức chăm sóc khách hàng, giúp khách hàng
trải nghiệm nhiều dịch vụ tiện ích, qua đó tăng mức độ hài lòng và gắn
bó với Sacombank. Chương trình bắt đầu từ tháng 5/2016 và sẽ kết thúc
vào tháng 12/2016.
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Chủ đề Tháng 9: Cá nhân bán thẻ tín dụng
Payroll nhiều nhất
“Hà xem khách hàng như những người thân của mình, mỗi lần
khách hàng cần bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào của Ngân hàng thì
Hà cũng đều tiếp nhận và làm đầu mối giải quyết mọi vấn đề. Kỳ
này là bán thẻ tín dụng Payroll nên Hà tập trung vào những khách
hàng đang được chi lương tại CN và kết quả đã vượt mong đợi của
mình. Đánh giá đúng phân khúc khách hàng và có một chút bí quyết
trong kỹ năng chăm sóc khách hàng cũng là bí quyết giúp ta thành
công hơn mong đợi. Chúc các bạn luôn thành công”.

Quán quân tháng 9:
LÊ THU HÀ
CV Tư vấn
CN Hải Hương
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Trần Thị Thu Hòa - PGD Huỳnh Văn Bánh

M

ỗi người chúng ta ai cũng có ước mơ cho riêng mình. Nó luôn là nguồn động lực,
sức mạnh, mục tiêu để chúng ta phấn đấu. Đó cũng là con đường duy nhất để ta
đi đến thành công thật sự. Mỗi ước mơ dù lớn lao hay nhỏ bé đều đáng được trân

trọng và hai từ “ước mơ” tưởng chừng đơn giản ấy lại chứa đựng biết bao là cảm xúc, khát
vọng của con người…

Tôi sinh ra ở một miền quê xa xôi và lớn lên với bao nỗi khó
nhọc. Chính nơi ấy và những vất vả ấy đã thôi thúc tôi tượng
hình và nuôi dưỡng ước mơ của mình. Còn nhớ, những ngày
đầu đặt chân đến thành phố để bắt đầu một chặng đường mới
với tôi thật vô cùng khó khăn. Nhưng tôi vẫn rất vui và tự hào
bởi tôi đã chạm vào được ước mơ của mình, đó là trở thành
sinh viên của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Tôi còn nhớ
như in một ngày cuối năm nhất đại học, tôi được anh trai chở
ngang qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, con đường này khi ấy
nổi bật trong thành phố bởi có khá nhiều những tòa nhà cao
tầng với kiến trúc hiện đại, tôi đã hỏi anh về một tòa nhà cao
và ấn tượng nhất, anh trả lời “Hội sở Sacombank - là nơi em
có thể sẽ mong muốn vào làm sau khi tốt nghiệp”. Nghe
xong, lòng tôi bừng sáng một tia hy vọng, biết đâu đây sẽ là
ngôi nhà thứ hai của mình sau khi ra trường… Nghĩ đến đó,
tim tôi như thổn thức, lòng cảm thấy vui đến lạ, bởi vì, đó là
lần đầu tiên tôi nhìn thấy tướng mạo của “người mạnh thường
quân” đã đỡ đần tôi vượt qua khó khăn của năm cuối cấp để
có ngày được chạm tay vào cánh cửa Đại học…
Vốn dĩ ngày bé, tôi là một đứa trẻ kém may mắn hơn bạn bè
cùng trang lứa, nhưng nhờ vào sự yêu thương, giúp đỡ của xã
hội, tôi đã không đơn độc khi viết tiếp ước mơ của mình. Một
trong số những hỗ trợ mà tôi luôn ghi nhớ nhất, chính là học
bổng “Sacombank - Ươm mầm cho những ước mơ”.
Ngày hôm nay, khi đã trở thành một thành viên của ngôi nhà
chung Sacombank, hơn ai hết, tôi hiểu rõ những giá trị và
ý nghĩa tốt đẹp của chương trình. Mỗi đợt tựu trường, nhìn
những phần học bổng được trao tay cho những tà áo trắng
tiếp tục tung bay, trong lòng tôi lại lâng lâng vui sướng. Tôi
thầm nghĩ, chỉ cần dang rộng vòng tay ra một chút, một
chút thôi, cũng đủ để chúng ta có thể tiếp sức cho rất nhiều
những ước mơ tiếp tục đươc, nuôi dưỡng, được bay cao, bay
xa hơn nữa...
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Học bổng “Sacombank - Ươm mầm cho những ước mơ”
được triển khai định kỳ hàng năm nhằm hỗ trợ học sinh,
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước có thêm
điều kiện để học tập. Từ năm 2004 đến nay, số lượng
học sinh, sinh viên nhận học bổng của Sacombank là
hơn 28.000 với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng.
Vào dịp khai giảng năm học mới 2016 – 2017 vừa qua,
Sacombank đã trao 3.026 suất học bổng trị giá hơn 5 tỷ
đồng cho 3.026 học sinh – sinh viên. Mỗi suất cho học
sinh gồm học bổng trị giá 1.000.000 đồng và 1 ba lô.
Mỗi suất cho sinh viên gồm học bổng trị giá 3.000.000
đồng và 1 ba lô.
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Thực tập 3 tháng tại PGD Phú  Hội, tôi đã  nhận
được sự hướng dẫn và hỗ trợ hết sức tận tình từ các
anh chị  CBNV. Từ chị  chuyên viên tư vấn truyền
đạt cho tôi rất nhiều kiến thức về nghiệp vụ, sản
phẩm để tôi có cái nhìn tổng quát đến những lời
động viên chân thành của của các chị  giao dịch
viên, các anh chị chuyên viên khách hàng, và cả 
của anh Trưởng Phòng Giao dịch. Đặc biệt hơn hết,
vẫn là chị, chị là người luôn mang cho tôi nụ cười
sảng khoái bằng những câu thơ mà chị ngẫu hứng
vào mỗi buổi sáng, là người khơi dậy trong tôi một
tinh thần học hỏi không giới hạn đối với công việc
đang được tiếp cận. Tôi thầm nhủ “môi trường, văn
hóa của Sacombank thật tốt và bản thân tôi thật là
may mắn!”

Nguyễn Thị Thanh Thanh - CN Thừa Thiên Huế

Nguyễn Thị Thanh Thanh - CN Thừa Thiên Huế

“Này cô bé xinh xinh kia ơi!
Dừng chân lại cho tôi ngỏ lời đôi chút
Em ở nơi đâu mang tới cho
chúng tôi chút nắng ấm…”
Chị đón chào tôi bằng một nụ 
cười tươi rạng rỡ, thánh thiện
với những lời thơ man mác của
một con người lãng mạn. Còn
tôi, khi đặt bước chân đầu tiên
vào Ngân hàng thì cái cảm giác
lo lắng, băn khoăn và  chút lo
sợ  của một con bé  đang còn
ngồi trên ghế  nhà  trường đã
buộc phải nhường chỗ cho sự 
ngỡ  ngàng và những niềm vui
khôn tả...
- Dạ! Em chào chị, em là 
Thanh, Thực tập viên tiềm
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năng mới, em được phân về 
học việc tại phòng mình ở vị trí 
Chuyên viên tư vấn ạ.
- Chị là Hà, Phó Phòng giao dịch
Phú Hội, rất vui khi được gặp
và làm việc với em – Chị cười
rạng rỡ đáp.
Đó là ấn tượng về lần đầu gặp
mặt mà tôi chưa bao giờ quên
được về  chị - tia nắng ấm của
đời tôi...
Biết đến Sacombank qua
chương trình “Thực tập viên
tiềm năng 2016” tôi đăng kí thi,
một phần để thử sức chính bản
thân mình một phần là muốn có 
va chạm kinh nghiệm và  điều
quan trọng nhất là  kiếm được

một công việc tốt cho tương
lai của mình tại mảnh đất cố 
đô này! Bởi lẽ, tôi yêu “chi lạ”
tiếng “mô”, “tê”,” răng”,” rứa”
của quê hương mình, yêu bữa
cơm gia đình và yêu cả những
góc phố thân quen... Xa nó ư!
Có lẽ tôi không thể... Nào ngờ,
tôi rất may mắn được trở thành
một thực tập viên tiềm năng
và  là  thành viên của mái nhà 
chung Sacombank như điều tôi
mong muốn. Tôi còn nhớ rất rõ 
cái cảm xúc và niềm vui khôn
xiết của ngày ấy – ngày được
đến với Sacombank. Và  hạnh
phúc hơn hết là ngày tôi được
biết đến chị.

Chị  Hà là  một người rất trách nhiệm và rất giỏi
nghiệp vụ, là một trong những thành viên gắn bó 
trung thành với ngôi nhà chung này hơn 10 năm.
Không những vậy, chị còn có một tâm hồn phong
phú, đầy lãng mạn. Đôi lần tôi được trò  chuyện
cùng chị, chị bộc bạch rằng: “Ngày nào còn được
sống và làm việc nơi đây thì ngày đó chị còn hết
mình cống hiến”, câu nói đó tuy ngắn gọn nhưng
lại mang một ý nghĩa vô cùng to lớn với tôi, chúng
như kim chỉ nam cho tinh thần làm việc của tôi
bây giờ và có lẽ là mãi sau này.
Ở một môi trường mới, khác xa nơi nhà trường mà 
tôi đã trải qua 16 năm, việc thích nghi và bắt nhịp
với mọi thứ là điều khó khăn đối với tôi, đặc biệt
hơn khi tôi được chính thức được nhận vào thử 
việc sau quá trình thực tập tại Chi nhánh thì thử thách lại càng tăng gấp bội khi phải có trách nhiệm hơn với
công việc, phải hiểu sâu về kiến thức chuyên môn cũng như tập xử lý các công việc liên quan khách hàng. Thời
gian đó thật sự tôi cảm thấy rất vất vả vì có những ngày đi làm về muộn và lắm lúc tôi muốn từ bỏ... Thế nhưng,
chị luôn động viên, luôn gọi điện thoại hỏi thăm tôi những lúc thấy tôi mệt mỏi. Không biết tự bao giờ, chị đã trở
thành điểm tựa tinh thần cho tôi những lúc buồn cũng như chỉ bảo thêm cho tôi những kiến thức chuyên ngành,
nghiệp vụ để tôi nắm vững và sâu hơn. Tất cả sự quan tâm, tấm lòng bao la của chị tôi khiến tôi thật sự cảm
động và có động lực, ý chí hơn để bước tiếp con đường đã chọn. Tôi tự nhủ với chính mình “cố lên...” Và rồi,
hôm nay, cầm trên tay bộ đồng phục mà chị tặng nhân dịp tôi được nhận vào làm nhân viên chính chức, lòng
tôi trào dâng nhiều cảm xúc nghẹn ngào... Tôi muốn nói lắm với chị ngàn lời “cảm ơn”.
Giờ đây, tôi nhận ra, làm công việc gì cũng có cái khó của nó, càng khó càng tôi luyện cho mình dày dặn kinh
nghiệm hơn. Đặc biệt, trong những lúc khó khăn mà gặp được người giúp đỡ thì biết rằng mình đã mắc nợ đó,
nhưng món nợ ấy thật đẹp biết bao bởi nó mang sắc màu của yêu thương.
Có ai cho đời tôi thêm nắng
Cho mây hồng ửng nhẹ tỏa hương thơm...
“Cám ơn chị đã cho em tô màu thêm lên cuộc sống, cho em ngộ ra chân lý trọn vẹn mãi muôn đời”...

Haâo khñ Sacombank

53

NGÛÚÂI SACOMBANK

DƯƠNG THỊ MAI QUỲNH – Giao dịch viên PGD TN Bình Khánh (CN Quận 4)
Trả lại tiền cho khách hàng để quên
“Lúc phát hiện tiền của khách hàng đánh rơi, điều đầu tiên tôi nghĩ là ngay lập
tức phải trả lại cho khách hàng không để khách hàng phải lo lắng. Tôi không dám
nhận mình là người tốt, nhưng tôi dám chắc mình là người mang tinh thần “Hào
khí Sacombank” rất mạnh mẽ. Bao nhiêu ngày gắn bó với Sacombank là bấy nhiêu
ngày tôi tâm niệm đặt lợi ích của khách hàng cũng như uy tín của Sacombank lên
hàng đầu và tôi luôn phấn đấu hết mình vì mục tiêu đó”.

Nguyễn Thị Liễu – PGD TN Đà Lạt
Em sẽ chờ cho đến mùa Đông
Khi dã quỳ đã vàng nơi đầu ngõ

NGUYỄN VĂN PHƯỚC – Bảo vệ PGD Nguyễn Thị Thập (CN Quận 4)
Trả lại tài sản cho khách hàng để quên
“Khó quên đối với tôi không phải là ngày tôi nhặt được tiền và giấy tờ và trả lại
cho khách hàng, mà khó quên chính là ngày nhận được văn bản tuyên dương khen
thưởng từ Tổng giám đốc, cảm giác thật tự hào. Gia nhập vào gia đình Sacombank
đã gần 7 năm, có lẽ lý do mạnh mẽ nhất để tôi có động lực gắn bó với nơi này
chính là tình đồng nghiệp thân thiết, chan hòa. Tôi tin rằng, điều này sẽ tiếp tục
được phát huy bởi đơn giản, chúng ta là người Sacombank”.

Khi tiếng dương cầm du ca trên phố nhỏ
Khi gió giao mùa, xao xuyến trái tim
Em sẽ chờ anh, trong những buổi chiều
Gió đầu mùa cũng chừng không lạnh lắm!

Phạm Thùy Trang – PGD Nguyễn Thị Thập

Hương ngọc lan, thoảng bên chiều xa vắng
Ánh mắt nào đăm đắm, nỗi chờ mong.

Khi em về, nắng đã tắt chiều phai
NGÔ XUÂN HỮU & ĐINH TRUNG HAI – Bảo vệ PGD Lao Bảo (CN Quảng Trị)
Nhặt được tiền rơi và trả lại cho khách hàng
“Thì cũng giống như tên gọi công việc của mình, là bảo vệ, ngoài việc bảo vệ tài
sản, an ninh tại trụ sở thì mình còn phải có trách nhiệm bảo vệ danh tiếng của
Sacombank. Hơn nữa, ở nơi mà quanh năm làm bạn với bão lũ thì người dân làm
ra tiền cũng không phải dễ, đồng tiền làm ra được quý lắm! Nên việc anh em chúng
tôi nhặt được tiền và trả lại cho khách hàng cũng là điều rất đương nhiên thôi”.

Trời nhạt xanh, nhuộm hoàng hôn dịu đỏ

Em sẽ dẫn anh đi, qua những chiều hồng

Lòng mơn man tìm mùa thu sót lại

Hái chút gió, gởi lên mây nỗi nhớ

Còn gì đâu ngoài vạt tím bằng lăng.

Trăng trên đầu chia đôi hai mảnh vỡ
Rớt bên thềm, theo gió cuốn đi xa...

Khi em về, tim ướp những nồng hương
Của lòng đêm đẫm trăng vàng, gió nhẹ

Đà Lạt chiều buồn, văng vẳng tiếng ghita

Mùi của hoa, mùi tinh sương khe khẽ

Tính tình tang... ru hồn trong mê đắm

Ừ, cứ vui với chút nhẹ nhàng vương...

Anh sẽ hát em nghe, tiếng lòng sâu thẳm
“Đoản khúc cuối” một đời... cho ấm lại lòng nhau.

Khi em về, vẫn còn nửa chiều buông
KHƯU VĂN BỀN – Bảo vệ CN Cà Mau
Nhặt được của rơi & trả lại cho khách hàng
“Chuyện nhặt được tài sản và trả lại, tôi nghĩ rằng ai cũng nên làm, huống hồ
mình là nhân viên của Sacombank và còn là người con miền Tây chính trực, hào
sảng. Hơn nữa, tài sản khách hàng đánh rơi là tiền, là thứ rất quan trọng đối với
khách hàng. Chỉ cần nghe khách hàng cảm ơn là mình thấy vui rồi, cảm giác
như mình vừa được đóng góp điều gì thật ý nghĩa cho Sacombank”.
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Giữa cuối thu, bâng khuâng đông về lạ,

Nhấp chén rượu nồng, ta thức trọn đêm thâu

Mưa mang hồn vào mỏng manh cây lá

Đếm tiếng thời gian, đi qua khung cửa nhỏ

Em mang tình vào đâu đó… tim tôi.

Mùa đông này... anh và em ở đó
Ghi lại tình ta... trên những vết son hồng.
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-

Anh cũng từng nghĩ như em vậy! Em có biết đã
bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi du lịch,
đã bao lâu rồi mình chưa cùng nhau đi xem phim.
Còn những lần em đi với đối tác, với đồng nghiệp
về khuya...

-

Vậy nên em...

-

Không. Anh không muốn em nghỉ đâu. Em không
nhớ ngày xưa mình quen nhau thế nào sao? Vì em
là cô gái ngân hàng và vì đó mới là em, là công
việc mà em đã phấn đấu mới có được.

-

Nhưng anh đã rất buồn mà....

-

Anh xin lỗi vì thời gian qua đã hời hợt với em. Anh
cũng không biết phải làm thế nào nữa. Nhưng mà
em không được thôi việc, chẳng phải em từng nói
đó là gia đình thứ hai của em sao?

Hoài An – CN Bình Thuận

Hạnh phúc đơn giản lắm. Đôi khi chỉ là luôn có ai đó đợi ta về...
Tôi và anh quen nhau cũng đơn giản lắm. Anh là
khách hàng của tôi.
Ngày tôi về làm dâu nhà anh là ngày tôi thấy mình
có được tất cả. Ba mẹ anh hết mực vui mừng khi
cưới được cô con dâu là một cô gái ngân hàng.
Tưởng như bình thường nhưng quê tôi là vậy, người
ta coi trọng cái nghề ngân hàng lắm, nhất là những
người lớn tuổi như ba mẹ chồng tôi. Còn riêng tôi, tôi
hạnh phúc đơn giản vì sau hơn 2 năm, giờ đây tôi và
anh đã về cùng một mái nhà!
Chúng tôi ra riêng, dọn xuống thành phố cho tiện bề
công việc. Thời gian trôi qua, cuộc sống mà các chị,
em trong cơ quan thường hay ganh tị với tôi, bỗng
chốc thay đổi…
Công việc của tôi vẫn bình thường như trước nhưng
không còn những lần anh đèo tôi đi làm nữa. Tôi
hiểu chứ, vì công việc của anh còn nhiều mà. Không
còn những ngày mưa, anh sợ xe tôi chết máy vì ngập
nước mà lặn lội đến tận cơ quan đứng chờ. Cũng
không còn những buổi tối anh ngồi bên mâm cơm
đợi tôi trở về... Anh thay đổi rồi phải không?

Cuộc sống bận rộn, hiện đại của một cô
gái ngân hàng như tôi với một người chồng
thương yêu mình, thiết nghĩ chắc cũng nhiều
người mơ ước, nhưng đôi lúc tôi chỉ cần cái
vế sau là đủ. Ấy vậy mà... nhiều khi tôi muốn
trách anh nhưng lại thôi, anh có lỗi hay tôi có
lỗi? Tôi cũng không biết nữa.
Cuối tuần, mẹ tôi sang chơi, tôi cũng vừa về
sau giờ tan tầm. Tôi loay hoay nấu vội mấy
món, mà cũng chẳng biết có ăn được không
nữa. Lâu lắm rồi tôi không vào bếp. Tôi chợt
nghĩ đến anh, nước mắt rơi từ bao giờ không
rõ. À thì ra lâu nay tôi đã không làm tròn vai
trò của một người vợ.
Nửa đêm, anh mò về, say khướt. Tôi nhìn anh
nằm đấy, buồn, giận, thương... tất cả nhào
trộn trong tôi, rối bời.
Hai tuần sau.
- Anh à!
- Ừ, anh đây!
Anh đáp trả nhưng vẫn chăm chú vào công
việc của mình.
- Em muốn thôi việc ở ngân hàng, tìm một
công việc khác có nhiều thời gian hơn cho
gia đình.
- Sao cơ?
Anh bỏ bút xuống, quay lại nhìn tôi.
- Em nghĩ em đã không dành thời gian cho
anh bấy lâu nay...

Anh bỏ cái tàn thuốc xuống ôm tôi một cái.
- Mình cùng nhau phấn đấu và cân bằng lại mọi thứ
nghe em. Anh nghĩ em sẽ hối hận nếu rời
xa nơi đó.
Tôi xiết chặt tay ôm anh thật chặt. Tôi
khóc như chưa bao giờ được khóc.
Trong mơ màng tôi nhớ lại những
ngày đầu anh theo đuổi tôi. Các anh
chị đồng nghiệp cứ trêu đùa bọn
tôi nhưng vẫn luôn giúp đỡ tôi làm
xong việc sớm để về với anh mỗi
cuối tuần.
Chiều ấy, trời mưa, có một
chàng trai miệng tươi cười đứng
trước sảnh ngân hàng đợi tôi,
trên tay cầm mấy củ khoai lang
nghi ngút khói...
-

Anh à! Yêu em, anh phải chờ
cả đời đấy! Anh có dám không?

Thứ hai
lên sớm
chào cờ
Họp lên
kế hoạc
h
trong giờ
Thứ ba
giao ban
sôi động
rộn ràng
Người đ
i tiếp th
ị người
Thứ tư đ
mang h
ịnh giá
ợp đồng
đất trồn
Trời trưa
g
nắng gắ
t giữa đ
Thư năm
ồng bao
tất bật g
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ần xa
Gặp anh
đối tác
gọi là lâ
Thứ sáu
u năm
giục nợ
o
á
i
ă
m
Tổng kế
t số liệu
phần tră
Thứ bảy
m đích
nữa buổ
về
i bộn bề
Làm xon
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Chủ nhậ
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à công v
iệc vẫn
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g tay bắ
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t mặt m
Khách h
ừ
n
g
àng vẫn
gọi khôn
Nghề tín
g ngừng
dụng ch
ai ơi
ẳng thả
Nhưng m
n
h
t
h
ơ
à yêu nó
i
ta vơi n
học nhằ
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Anh im lặng, rít một hơi thuốc, khói thuốc
phà ra nhạt cả một gương mặt người.
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Vì dòng đời
KHÔNG GIỐNG NHƯ

Thư gửi con gái…
Mẹ đang hồi hộp mong chờ từng ngày con đến
với thế giới này. Mẹ sẽ không nói với con rằng
cuộc sống này tươi đẹp, êm đềm mà mẹ sẽ
nói nó đầy những màu sắc tối sáng và sẽ chập
trùng những biến động đến với cuộc đời con.
Thế nhưng con biết không, ở bên cạnh con sẽ
luôn có ba, có mẹ, có gia đình dẫn dắt và là
chỗ dựa vững chắc cho con. Ba mẹ sẽ không
thể bao bọc con suốt cả cuộc đời những chắc
chắn tình yêu thương của ba mẹ sẽ là bến đỗ
bình yên nhất để con trở về mỗi khi mỏi mệt.

Nguyễn Thị Thủy – CN Hải Dương

58

Haâo khñ Sacombank

Mẹ cứ hình dung ngày con cất tiếng khóc “oe
oe” chào đời, chắc hẳn con sẽ rất sợ hãi vì
thế giới này rộng lớn, xa lạ, chẳng ấm cúng và
thân thuộc như khi con còn trong bụng mẹ.
Nhưng con biết không, mẹ, ba và cả gia đình
sẽ mở rộng vòng tay chào đón con, mọi người
phải chờ khá lâu để được gặp con đấy. Và
rồi con sẽ được che chở, ôm ấp trong vòng
tay yêu thương của cả gia đình, con sẽ chập
chững bi bô những tiếng đầu tiên, con sẽ nhìn
thấy và cảm nhận thế giới này bằng đôi mắt
trong veo, thơ trẻ. Mẹ cũng hy vọng con sẽ có
những ngày tháng tuổi thơ êm đềm, đầy thú
vị, hãy giữ lấy nó trong tim, trong trí nhớ của
con vì sau này chắc chắn đó sẽ là những ngày
tháng ngọt ngào nhất mà con luôn mong được
quay trở về, bởi cuộc đời không phải như dòng
sông, cứ mãi êm đềm trôi mãi, bởi một ngày
nào đó - con sẽ lớn khôn…

Rồi có những ngày, con sẽ được tới lớp tới trường, con sẽ
được học hỏi bao nhiêu điều mới lạ, được gặp gỡ bạn bè,
được tiếp cận tri thức. Khi trưởng thành, con sẽ biết đến thứ
gọi là “tình yêu” với những rung động đầu đời, con sẽ vui, sẽ
buồn, sẽ chênh vênh với nó, nó có thể làm con hạnh phúc
cũng có thể khiến con rơi vào tận cùng khổ đau. Lúc đó, con
gái à, mẹ hy vọng con sẽ không ngần ngại mà chia sẻ với mẹ,
mẹ có thể lắng nghe cũng như là nơi đáng tin cậy để con dựa
đầu vào. Mẹ sẽ không bắt con phải làm như thế nào cả bởi
sự lựa chọn là ở con, nhưng mẹ cũng hy vọng khi con đủ rộng
lòng để yêu thương, thứ tha thì cũng đủ tỉnh táo để biết phân
biệt giữa sai và đúng. Đặc biệt, nếu có thương tổn, con hãy
lãng quên đi, gói ghém và cất nó vào chiếc hộp “quá khứ” và
tiếp tục bước trên con đường tương lai.
Có những lúc, con sẽ phải băn khoăn trước những con đường
cần phải lựa chọn, con sẽ phải chọn việc “con sẽ là ai?”,
“con sẽ làm gì?”, “con sẽ trở thành người như thế nào?”, “con
mong muốn một cuộc sống ra sao?”… Những lúc đó, hãy luôn
đặt cho mình những câu hỏi và tự tìm ra những câu trả lời
đúng đắn, phù hợp để bản thân không bị lạc lối giữa cuộc
sống đầy bão tố. Tuy nhiên, con hãy luôn nhớ giữ lấy những
ước mơ và cố gắng thật nhiều vì nó, con có thể sẽ thất bại rất nhiều, và có khi nỗ lực mấy con cũng chẳng chạm tay vào
được ước mơ đó, nhưng con ạ, đừng bao giờ từ bỏ, con nhé!
Chỉ cần không từ bỏ là xem như con đã thành công rồi..
Con biết không, mẹ cũng từng là một cô gái trẻ ấp ủ biết bao
hoài bão trong lòng, cũng từng hoang mang khi phải lựa chọn
một cuộc sống riêng, một nghề nghiệp riêng. Thế rồi mẹ trở
thành một cô nhân viên ngân hàng, nhiều khó khăn, nhiều
thử thách nhưng cũng không ít niềm vui. Nhiều người nói
làm nghề này khổ lắm, bận bịu sớm hôm còn bao nhiêu rủi
ro áp lực. Mẹ biết, mẹ cũng trải qua hết, thế nhưng mẹ luôn

nhắn nhủ mình, trong cuộc sống này không có điều gì dễ dàng
cả… Có những khi để đạt được điều ta muốn, ta phải đánh
đổi bằng rất nhiều sức lực, nhưng ta sẽ vui vì đó là điều ta
lựa chọn. Như mẹ, mẹ đã luôn tìm thấy niềm vui từ những lời
cảm ơn chân thành, từ nụ cười hài lòng của các bác khách
hàng vì đã được hỗ trợ chuyển tiền đi kịp thời hay các chị nội
trợ nhận được đủ món tiền của người thân từ nước ngoài gửi
về để kịp chi tiêu cho gia đình dịp Lễ, Tết… Đôi khi, niềm vui
của mẹ cũng đến từ những câu chuyện, những lời hỏi thăm,
động viên của khách hàng; từ những giúp đỡ chân thành,
nhiệt tình của các anh chị em đồng nghiệp hay sự hướng
dẫn tận tâm từ những người quản lý đầy tâm huyết, chúng
khiến mẹ quên đi hết những mệt mỏi, áp lực của những ngày
dài… Con ạ, rồi con sẽ thấy, công việc mình làm không chỉ là
phương thức để giúp mình duy trì cuộc sống mà còn là động
lực để mình cố gắng vươn lên, hoàn thiện bản thân; hơn thế
nữa; những con người làm việc cùng với con, họ sẽ tạo nên
một bầu không khí, một môi trường mà ở đó tất cả sẽ cùng
nhau vận hành như một cổ máy tràn đầy năng lượng. Cỗ máy
đó như một gia đình, một mái ấm - không thể hoạt động
tốt, không thể sống tốt nếu thiếu đi một thành viên nào.Cuối
cùng, mẹ muốn nói, con ạ, dù cuộc đời này không mãi êm
đềm như một dòng sông, những chính điều đó lại khiến nó trở
nên vô cùng sống động và thú vị. Nó sẽ khiến con cảm thấy
đầy hào hứng với những thử thách. Thất bại cũng như chiến
thắng, chúng như những gia vị cho cuộc sống con thêm tròn
đầy. Hãy thưởng thức tất cả, thưởng thức cuộc sống này với
những khúc đoạn êm đềm hay giông gió. Hãy đi xa, sống tốt
và luôn biết rằng gia đình sẽ luôn là tổ ấm bình yên để con
quay về mỗi khi mỏi mệt…
Ba mẹ mong ngóng con từng ngày.
Thương yêu, con gái.

Mẹ của con.
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CON NHỚ LẮM

Mai Thị Vân Anh - CN Hải Dương
Ngoảnh lại thấy mình đã qua hai mươi mấy mùa xuân
Có cả buồn vui và ngọt ngào hạnh phúc
Bao nhiêu năm tuổi thơ dưới mái nhà yên ấm
Sống bên mẹ hiền và bố yêu thương
Bao nhiêu là kỷ niệm buồn vui có đủ…
Một thời chăn trâu giữa cánh đồng xanh ngát
Hay trốn mẹ đi bắt cá với cua
Rồi có khi thả mình dưới những cơn mưa
Với ống cám thơm và vài ba chiếc vó…
Nhớ những ngày bố đổ mồ hôi trên ngực, má
Xây nên những viên gạch nhỏ dưới ánh nắng vàng tươi…
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Nhớ lắm, con nhớ lắm mẹ ơi!
Những bữa cơm có chị, em, mẹ, con và bố
Nhưng đã lâu rồi không còn như thế nữa
Chúng con bây giờ đã mỗi đứa một nơi
Đứa lấy chồng gần, kẻ tận xa xôi
Còn đâu mỗi tối đùa vui cả nhà ta quây quần ấm cúng
Ừ nhỉ, đã qua rồi hai mấy mùa xuân
Bố mẹ tảo tần nuôi chúng con khôn lớn
Con vẫn nhớ ngày xưa bố hay nói đùa vui
Rằng “Chúng con là lũ vịt giời
Bé thì ăn hại, lớn bay đi”
Con ước gì mình chẳng lớn làm chi
Cứ mãi bé thôi, để được bên mẹ và bố…
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GÓC NHÌN ALAN

Dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu
“Cuộc đời tôi chính là thông điệp của tôi” - câu nói này của vĩ nhân Gandhi thật đúng
với Tiến sĩ Alan Phan (07/8/1945 - 19/10/2015). Sinh ra vào đúng thời khắc lịch sử
1945 và “sống ba đời trong một đời người”, Alan Phan bình thản đi qua 70 năm cuộc
đời với sự lạc quan và hướng thiện giữa muôn trùng phong ba của cuộc sống cá nhân,
vận mệnh dân tộc lẫn thời thế toàn cầu. Là một công dân toàn cầu với 49 năm tại
Mỹ và Trung Quốc, là người Việt đầu tiên đưa công ty niêm yết trên thị trường chứng
khoán Mỹ (1997) với thị giá cao điểm đạt 700 triệu đô la (1999), ông còn là tác giả
của 11 cuốn sách tiếng Anh và tiếng Việt phát hành rộng rãi.
Góc nhìn Alan - Dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu có thể xem là
cuốn sách cuối cùng của Alan, được phát hành tháng 10/2015 tại Mỹ. Số liệu rồi
sẽ lạc hậu, dự đoán tương lai sẽ thành quá khứ - duy chỉ có nhân sinh quan, triết lý
sống, tinh thần và “Góc nhìn Alan Phan” là còn sống mãi như một viên ngọc quý hay
ngọn hải đăng để nhiều người có thể dõi theo và vượt qua gian truân thử thách, tìm
đến mục đích cuộc đời.
Thông tin sách
Tác giả:

Alan Phan

Nhà xuất bản:

NXB Thế giới

SINH VẬT HUYỀN BÍ VÀ NƠI TÌM RA CHÚNG
Fantastic beasts and where to find them
Bộ phim kể về hành trình khám phá thế giới kỳ bí của pháp sư Newt
Scamander do nam diễn viên Eddie Redmayne tài năng đảm nhận.
Anh lên đường tới New York vào năm 1926 và sau đó, Newt bắt đầu
quá trình đúc kết những tư liệu về các loài sinh vật mà về sau trường
Hogwart dùng để giảng dạy. Đây cũng là một trong những cuốn sách
giáo khoa được nhắc tới trong tập 1 của Harry Potter - Harry Potter
và Hòn đá phù thủy.
Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 18/11/2016.

Giá bìa:

199.000 đồng

Phát hành:

tại các nhà sách trên toàn quốc

Đúng như tên gọi, đây là cuốn sách về tình
yêu, được viết theo một phong cách hoàn
toàn khác lạ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
từ trước đến nay.
Ngày xưa có một chuyện tình là một câu
chuyện cảm động khi người ta yêu nhau, nỗi
khát khao một hạnh phúc êm đềm ấm áp
đến thế; hay đơn giản chỉ là chuyện ba người
- anh, em và người ấy…
Khi mở sách ra, độc giả sẽ được chứng kiến
làn gió tình yêu chảy qua như rải nắng trên
khuôn mặt mùa đông của cô gái, nụ hôn đầu
tiên ngọt mật, cái ôm đầu tiên, những giọt
nước mắt và cái ôm xiết cuối cùng của tấm
tình người yêu người… Và người đọc sẽ tìm
thấy câu trả lời, cho riêng mình.
Thông tin sách
Tác giả:
Nhà xuất bản:
Giá bìa:
Phát hành:
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Nguyễn Nhật Ánh
NXB Trẻ
115.000 đồng
tại các nhà sách trên toàn quốc

SÁT THỦ BÓNG ĐÊM
Assassin’s creed
Thông qua một công nghệ mang tính cách mạng trong lĩnh vực di
truyền, Callum Lynch được đưa về thế giới loạn lạc cách đây năm
trăm năm. Nhờ cuộc phiêu lưu kỳ lạ này, anh phát hiện mình chính là
hậu duệ của sát thủ lừng danh Aguilar. Rèn luyện những kỹ năng thật
trong thế giới ảo, Lynch dần dần thông thạo những kỹ năng chiến đấu
điêu luyện và thực sự trở thành một sát thủ đáng gờm thời hiện đại.
Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 30/12/2016.
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5 giải thưởng, mỗi giải trị giá 200.000 đồng

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

HÀNG NGANG
4. Ngày 17/8/2016, Sacombank tổ chức trao giải thưởng đặc biệt của
CTKM “Gửi tiền trúng liền” là xe ô tô Lexus ES 350 cho khách hàng Hà
Duy Hoài giao dịch tại Chi nhánh nào?
8. Tên của đại diện Vụ Quan hệ quốc tế Ngân hàng Trung ương Lào đã có
chuyến thăm và làm việc tại Sacombank Lào ngày 21/9/2016?
10. Tính đến tháng 9/2016, số lượng ngân hàng nhận chuyển khoản nhanh
qua dịch vụ Ngân hàng điện tử Sacombank eBanking là bao nhiêu (bằng
chữ)?
11. Thẻ chip của Sacombank được áp dụng theo tiêu chuẩn nào?
12. Ngày 05/7/2016, Sacombank cùng với 2 ngân hàng khác đã ký kết hợp
đồng tín dụng với tổng nguồn vốn 1.215 tỷ đồng hỗ trợ cho 16 doanh
nghiệp tại khu công nghiệp nào?
13. Ngày 15/7/2016, tại thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào, đơn vị nào đã
ký kết hợp đồng cung ứng nguồn vốn 4 triệu USD cho Sacombank Lào?
HÀNG DỌC
1. Ngày 12/9/2016, Sacombank tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn 1.000 tỷ đồng
cho Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đầu tư xây dựng Trung tâm gì tại Bệnh viện đa
khoa tỉnh Phú Thọ?
2. Ngày 27/7/2016, tại lễ trao giải “Top 10 ngân hàng uy tín năm 2016”
do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối
hợp với báo VietnamNet công bố cho Sacombank, đại diện Sacombank
nhận hoa và giấy chứng nhận từ ông John A.Quelch - Nguyên Phó Hiệu
trưởng trường Đại học nào?
3. Ngày 19/8/2016, Sacombank vinh dự nhận Bằng khen của đơn vị nào
về thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện đề án “Phát triển quan
hệ lao động tại TP.HCM giai đoạn 2014 - 2020”? (viết tắt)
5. Tên của website tiếp nhận hồ sơ Chương trình “Thực tập viên tiềm năng
2017” của Sacombank ?
6. Từ nay đến hết năm 2016, Sacombank Lào dự kiến sẽ mở thêm chi
nhánh nào tại thủ đô Vientiane?
7. 1 trong 2 phương thức bổ sung bước xác thực dành cho tất cả những
khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking được Sacombank triển
khai từ ngày 17/9/2016?
9. Tên đầy đủ của học bổng được triển khai từ năm 2004 đến nay của
Sacombank dành cho học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt
kết quả cao trong học tập trên cả nước là “Sacombank - Ươm mầm cho
những…”?

HÀNG NGANG
3. PAKSE
4. TRẦN ANH HÙNG
5. PHÁT TRIỂN
9. BANK OF AMERICA
11. CÁ NHÂN
12. TIÊU DÙNG
13. CHỢ LỚN
HÀNG DỌC
1. QMS AUSTRALIA
2. TRÁI TIM HỒNG
6. VILACAED
7. OSAKA
8. JCB
10. MƯỜI CHÍN
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CHÚC MỪNG CÁC ANH/CHỊ
TRÚNG THƯỞNG
1. Bùi Thị Hoàng Giang
PGD TN Hòn Đất
2. Trần Thúy An
VPKV Miền Bắc
3. Phạm Thị Kim Tuyến
P. Đầu tư
4. Trần Thị Thu Hà
QTK Kim Mã
5. Nguyễn Thanh Bình
CN Hà Tĩnh

Kết luận
- Trong giờ Sinh học hôm qua, sau khi cắt chân
con ếch thì anh có kết quả như thế nào?
- Em bảo nó nhảy mà nó không nhảy.
- Thế anh kết luận được điều gì?
- Sau khi bị cắt chân, con ếch sẽ bị điếc ạ.

Niềm tin

Chàng trai:
- Bạn bè mới kết hôn đã ly hôn, làm con mất hết niềm tin vào tình yêu.
Thiền sư chậm rãi chỉ tay về phía chậu hoa lan và hoa đỗ quyên ngoài sân.
Chàng trai ngắm nhìn hồi lâu rồi nói:
- Ý thầy là tình yêu vốn tự nhiên như hoa cỏ, lúc thì dịu dàng khoe sắc
sáng bừng không gian, nhưng rồi cũng có lúc lụi tàn buồn bã thê lương.
Con người vốn dĩ ko nên đòi hỏi quá nhiều ở tình yêu?
Thiền sư thở dài đáp:
- Không, ý ta là chuyện người ta ly hôn thì có lan quyên gì đến cậu?

Cơm xong, nàng cười hỏi:
- Anh có yêu em không?
Tôi đáp:
- Yêu.
- Thế anh rửa bát hộ em đi.
Ngày thứ hai, nàng lại hỏi:
- Hôm nay anh vẫn yêu em chứ?
Tôi ngập ngừng đáp:
- Không yêu.
- Giỏi nhỉ? Ăn phải gan hùm à? Phạt đi rửa bát!
Hôm sau, nàng vừa đặt đũa xuống nhìn tôi âu yếm là tôi đã biết ý đứng dậy đem bát đi rửa.
Nhưng đến ngày thứ tư, càng nghĩ càng ức, trước kia nàng mới chăm chỉ hay làm, ngọt
ngào thuỳ mị biết bao! Đường đường là trụ cột gia đình mà phải chịu lép vế sao? Máu nóng
dồn lên, không chờ nàng ăn xong cơm, tôi lớn giọng quát:
- Có ăn nhanh lên không? Tôi đang chờ để rửa bát đây!

Chuyện
rửa bát
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