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Mùa Xuân và Tết Cổ truyền là thời điểm mọi người thường gửi trao đến nhau những mong ước về chuỗi 
ngày mới với nhiều điều tốt đẹp. Thay mặt Ban lãnh đạo Ngân hàng, Tôi thân gửi đến toàn thể Anh Chị 
Em CBNV trên toàn hệ thống lời chúc bình an, may mắn, thật nhiều sức khỏe và thực hiện thành công các 
mục tiêu trong năm mới. 

Như các Anh Chị Em đã biết, dù phải đối mặt với không ít thách thức của giai đoạn đầu tái cơ cấu, nhưng với 
sự tận tâm, tận lực vì mục tiêu chung, chúng ta đã cùng nhau vượt qua những khó khăn bước đầu và đạt 
được nhiều kết quả tích cực trong năm vừa qua, duy trì năng lực tài chính vững mạnh với tổng tài sản đạt trên 
330.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015; tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng, đa dạng 
hoá nhiều sản phẩm dịch vụ đa tiện ích thông qua các kênh giao dịch hiện đại như Telesale, Internet Banking, 
Mobile Banking và ATM/POS…  Đặc biệt, điều khiến Tôi và Ban lãnh đạo Ngân hàng tự hào hơn hết chính 
là tinh thần đoàn kết, gắn bó của mọi thành viên trong Đại gia đình Sacombank. Tôi biết, để làm được điều 
này, các Anh Chị Em đã rất nỗ lực để học hỏi, chia sẻ với nhau phương pháp và kinh nghiệm làm việc. Song 
song đó, nhờ chúng ta đồng lòng khắc phục nhanh chóng các vấn đề nội tại của năm vừa qua, nên hình ảnh 
Sacombank trong mắt khách hàng vẫn giữ vững vị thế trong nhóm 5 Ngân hàng dẫn đầu Việt Nam. 

Kết quả hoạt động năm 2016 đã minh chứng rằng các định hướng của Sacombank là đúng đắn. Trên nền 
tảng những thành quả đã đạt được, tôi tin rằng Sacombank sẽ không dừng lại ở đó. Với niềm tin và ý chí 
vững trọn, chúng ta sẽ còn biến nhiều hơn những thách thức thành cơ hội. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là 
chúng ta sẽ tận dụng cơ hội - củng cố nền tảng, đẩy mạnh phát triển mọi mặt hoạt động để có sự đồng bộ 
tại tất cả đơn vị trên toàn hệ thống nhằm tạo nền tảng cho việc triển khai nhanh chóng đề án tái cấu trúc 
hậu sáp nhập sau khi NHNN phê duyệt. Tôi mong rằng tất cả các đơn vị cần tăng cường trao đổi, học hỏi lẫn 
nhau; chia sẻ với nhau để cùng đổi mới phương pháp hành động, làm việc sao cho giảm thiểu thời gian, tiết 
kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Hòa cùng không khí nhộn nhịp của thị trường tài chính 2017 với tuổi 25 đầy năng động và hoài bão, tôi tin 
tưởng chúng ta sẽ cùng lèo lái con tàu Sacombank lướt qua thêm nhiều hải lý mới vươn ra biển lớn thật 
mạnh mẽ.

Một lần nữa, kính chúc Quý vị Lãnh đạo và toàn thể Anh Chị Em CBNV Sacombank cùng gia quyến năm mới 
tràn đầy ý nghĩa, hạnh phúc, sức khỏe và bình an.

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

LỜI BAN BIÊN TẬP

Trưởng Ban biên tập

Phan Huy Khang
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Ô. Phan Huy Khang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 
Năm	2016	với	Sacombank	là	một	năm	đan	xen	không	ít	thách	thức	và	khó	khăn,	nhưng	Đảng	
bộ,	Ban	Lãnh	đạo	và	CBNV	chúng	ta	đã	hết	lòng	đoàn	kết,	năng	động	sáng	tạo,	phát	huy	nội	lực	
và	phấn	đấu	đạt	được	nhiều	bước	tiến	quan	trọng	về	chất	lượng	hoạt	động.	Tiếp	nối	những	thành	
công	đó,	trong	năm	2017,	chúng	ta	sẽ	tập	trung	hơn	nữa	để	khắc	phục	triệt	để	những	tồn	đọng,	
tạo	môi	trường	tốt	để	CBNV	cống	hiến,	thăng	tiến;	ứng	dụng	khoa	học	công	nghệ	để	tăng	năng	
suất	lao	động,	cải	tiến	SPDV;	tận	dụng	lợi	thế	mạng	lưới	như	một	điểm	nhấn	cạnh	tranh…	Tôi	tin	
tưởng,	với	tinh	thần	đoàn	kết,	trách	nhiệm	cao,	không	ngại	khó	của	mọi	thành	viên	Sacombank,	
chúng	ta	sẽ	hoàn	thành	tốt	những	nhiệm	vụ	đó.	Chúc	các	Anh	Chị	Em	một	năm	mới	thật	nhiều	
sức	khỏe,	ấm	no,	hạnh	phúc,	an	khang,	thịnh	vượng!

Ô. Nguyễn Vạn Lý - Trưởng Ban Kiểm soát
Sacombank	đang	ở	trong	những	năm	cuối	của	Chiến	lược	phát	triển	giai	đoạn	2011-2020.	Để	
đảm	bảo	các	mục	tiêu	được	hoàn	thành	như	kế	hoạch,	dù	trong	bất	kỳ	hoàn	cảnh	nào,	chúng	
ta	cũng	phải	đảm	bảo	mọi	mặt	tổ	chức	và	hoạt	động	của	Ngân	hàng	trong	tầm	kiểm	soát.	Bên	
cạnh	đó,	các	VPKV	hãy	phát	huy	tối	đa	lợi	thế;	đồng	thời	cải	tiến	các	mô	hình/quy	trình	hoạt	
động	huy	động,	cho	vay	sao	cho	phù	hợp	với	đặc	thù	vùng	miền	nhưng	vẫn	áp	dụng	xuyên	suốt	
các	nhóm	giải	pháp	của	Chiến	lược	kinh	doanh.	Năm	mới,	tôi	tin	với	tình	yêu	và	những	đóng	góp	
không	ngừng	mà	chúng	ta	dành	cho	Ngân	hàng,	thương	hiệu	Sacombank	của	chúng	ta	sẽ	càng	
vững	mạnh	và	khẳng	định	tên	tuổi	trên	thị	trường	tài	chính	Việt	Nam.

Ô. Phan Đình Tuệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐCS, Phó TGĐ
21	năm	hoạt	động,	CĐCS	Sacombank	đã	không	ngừng	lớn	mạnh	cả	về	quy	mô	tổ	chức,	nội	dung	
và	phương	thức	hoạt	động	với	sự	sát	cánh	của	các	thành	viên	có	năng	lực	và	tâm	huyết.	Những	
năm	gần	đây,	CĐCS	đã	sửa	đổi	Quy	chế	Tài	chính	của	Công	đoàn,	tăng	định	mức	hỗ	trợ	tiền	tham	
quan,	nghỉ	mát	hàng	năm	cho	CBNV,	tặng	quà	cho	CBNV	trong	dịp	Tết	cổ	truyền	hoặc	các	ngày	
Lễ	8/3,	1/6,	20/10,	hỗ	trợ	hiếu	hỷ...	Những	thay	đổi	này	tuy	không	quá	lớn	về	giá	trị	nhưng	có	ý	
nghĩa	quan	trọng	về	mặt	tinh	thần,	thể	hiện	sự	quan	tâm	của	Ban	lãnh	đạo	Ngân	hàng	và	BCH	
CĐCS	đối	với	CBNV.	Chúng	ta	đang	ở	ngay	trước	thềm	năm	mới,	cũng	là	sắp	bước	vào	một	thời	
kỳ	phát	triển	mới,	tôi	kính	chúc	Quý	vị	Lãnh	đạo	và	Anh	Chị	Em	CBNV	sức	khỏe	dồi	dào,	niềm	
tin	vững	chắc	để	cùng	chèo	lái	con	tàu	Sacombank	tiếp	tục	đi	về	phía	trước.

Ô. Nguyễn Minh Tâm – Phó TGĐ
Hoạt	động	ngân	hàng	đang	đứng	trước	cơ	hội	và	thách	thức	lớn,	đặt	biệt	là	sự	phát	triển	của	ngân	
hàng	số	(Digital	banking).	Khách	hàng	đang	và	sẽ	tiếp	tục	trải	nghiệm	các	dịch	vụ	ngày	càng	
được	mở	rộng	theo	nhu	cầu	của	chính	bản	thân.	Tại	Sacombank	tốc	độ	tăng	trưởng	thu	dịch	vụ	
từ	khách	hàng	cá	nhân,	nhất	là	từ	dịch	vụ	thẻ	và	ngân	hàng	điện	tử,	trong	thời	gian	qua	luôn	duy	
trì	ở	mức	cao	và	chiếm	tỷ	lệ	quan	trọng.	Đó	là	nhờ	vào	sự	đầu	tư	kịp	thời	và	quyết	tâm	cao	của	
cả	hệ	thống	theo	chiến	lược	hướng	đến	ngân	hàng	số,	bên	cạnh	phát	huy	lợi	thế	kênh	phục	vụ	
truyền	thống.	Năm	mới	đến,	những	mục	tiêu	được	xây	dựng	ở	tầm	cao	mới,	chúng	ta	hãy	cùng	
nhau	bắt	tay	thực	hiện	với	tư	duy	đột	phá,	quyết	tâm	cao	để	gặt	hái	thêm	nhiều	thành	công	mới!

Ô. Kiều Hữu Dũng - Chủ tịch HĐQT
Sacombank	đã	đi	qua	¼	thế	kỷ	với	rất	nhiều	thành	tựu	khó	quên	và	năm	2016	với	những	thành	
công	nhất	định.	Mặc	dù	trong	quá	trình	tiến	bước,	chúng	ta	gặp	không	ít	thách	thức,	nhưng	hầu	
hết	các	kế	hoạch	đề	ra	đều	hoàn	thành;	đặc	biệt	hơn	hết	là	quyền	lợi	của	khách	hàng,	nhà	đầu	tư,	
cổ	đông	cũng	như	CBNV	luôn	được	đảm	bảo.	Bước	sang	năm	2017	với	những	thách	thức	mới,	
chúng	ta	cần	phải	linh	động	hơn,	tập	trung	vào	chất	và	kiên	định	với	mô	hình	Ngân	hàng	bán	lẻ.	
Vì	thế,	mỗi	CBNV	Sacombank,	hãy	nỗ	lực	không	ngừng,	phát	huy	bản	thân	tối	đa	để	cùng	nhau	
tiến	tới	lập	những	thành	tích	mới,	gắn	thêm	những	tấm	huy	chương	mới	vào	bảng	vàng	thành	
tích	Sacombank.	Trong	không	khí	Xuân	đầy	phấn	khởi,	tôi	chân	thành	gửi	đến	từng	thành	viên	
Sacombank	cùng	gia	quyến	những	lời	chúc	tốt	đẹp,	bình	an	và	hạnh	phúc	nhất!
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Ô. Nguyễn Bá Trị - Phó TGĐ kiêm GĐKV Đông TP.HCM 
Với	quyết	tâm	cao	cùng	những	nỗ	 lực	phấn	đấu,	KV	Đông	TP.HCM	
rất	vinh	dự	góp	phần	vào	sự	phát	triển	toàn	diện	và	vững	chắc	của	
Sacombank.	Trước	thềm	năm	mới	Xuân	Đinh	Dậu	2017,	thay	mặt	Ban	
lãnh	đạo	KV,	kính	chúc	Quý	Lãnh	đạo	Sacombank	và	 toàn	thể	quý	
Anh	Chị	Em	CBNV,	cùng	gia	quyến	sức	khỏe	dồi	dào,	vạn	sự	hanh	
thông,	mọi	điều	như	ý!	Đặc	biệt,	chúc	cho	Sacombank	sẽ	ngày	càng	
phát	triển	toàn	diện,	ổn	định,	bền	vững	và	giữ	vững	vị	thế	Ngân	hàng	
bán	lẻ	đa	năng,	hiện	đại	hàng	đầu	Việt	Nam.

Ô. Hồ Doãn Cường - Phó TGĐ kiêm GĐKV Đông Nam Bộ
Năm	2016	có	thể	nói	là	năm	phát	triển	khá	ấn	tượng	của	KV	Đông	Nam	
Bộ	khi	tăng	trưởng	huy	động	đạt	trên	150%	và	tăng	trưởng	cho	vay	đạt	
gần	130%	kế	hoạch	trong	bối	cảnh	có	nhiều	bất	lợi	về	sự	thay	đổi	chính	
sách	của	ngành	và	biến	động	của	nền	kinh	tế.	Đối	diện	năm	2017,	được	
dự	đoán	là	có	nhiều	thử	thách,	với	vai	trò	là	Giám	đốc	KV,	tôi	rất	mong	
tập	thể	CBNV	của	KV	nói	riêng	và	toàn	thể	CBNV	Sacombank	chúng	
ta	nói	chung	sẽ	hưởng	ứng	Thông	điệp	của	HĐQT	và	TGĐ	bằng	việc	ổn	
định	nhân	sự,	quyết	tâm	đoàn	kết	trên	dưới	một	lòng	với	tinh	thần	trách	
nhiệm	cao	để	hoàn	thành	tốt	nhất	nhiệm	vụ	và	kỳ	vọng	của	Lãnh	đạo	
Ngân	hàng.

Ô. Võ Anh Nhuệ - Phó TGĐ kiêm GĐKV Tây Nam Bộ
Trong	năm	2016,	tuy	gặp	những	khó	khăn	tác	động	khá	lớn	đến	tình	hình	
hoạt	động,	nhưng	KV	Tây	Nam	Bộ	đã	chủ	động	nắm	bắt	xu	hướng	ngắn	
hạn	của	thị	trường,	tập	trung	đẩy	mạnh	huy	động	với	chi	phí	vốn	thấp,	ưu	
tiên	huy	động	phân	tán	từ	dân	cư	và	nguồn	vốn	lãi	suất	thấp	nên	đã	gặt	
hái	được	những	kết	quả	khả	quan.	Năm	2017,	tôi	tin	rằng	Sacombank	sẽ	
khai	thác	triệt	để	hơn	các	thế	mạnh,	phát	huy	thế	mạnh	nội	lực	thương	
hiệu	để	củng	cố	kinh	doanh,	hoàn	thành	kế	hoạch,	đồng	thời	ổn	định	
mọi	mặt	để	phát	triển	toàn	diện	hơn.	Tôi	cũng	kính	chúc	Lãnh	đạo	Ngân	
hàng,	Lãnh	đạo	các	Đơn	vị,	các	cấp	quản	lý	trung	gian	và	CBNV	toàn	hệ	
thống	cùng	thân	bằng	quyến	thuộc	một	năm	mới	vạn	sự	an	lành,	mạnh	
khỏe,	hạnh	phúc!

Ô. Đào Nguyên Vũ - Phó TGĐ kiêm GĐKV Tây TP.HCM
KV	Tây	TP.HCM	tự	hào	đã	góp	phần	tích	cực	vào	kết	quả	hoạt	động	
chung	của	Sacombank	trong	năm	2016.	Đây	là	tiền	đề	rất	tốt	cho	KV	
thực	hiện	thắng	lợi	kế	hoạch	năm	2017,	đặc	biệt	là	về	lợi	nhuận	-	là	
một	thử	thách	nhưng	cũng	là	cơ	hội	để	KV	thể	hiện	nội	lực	của	đơn	vị	
dẫn	đầu.	KV	đã	tự	đề	ra	những	mục	tiêu	hành	động	như	bám	sát	diễn	
biến	của	thị	trường	để	chủ	động	điều	chỉnh	tốc	độ	tăng	trưởng	trong	
kinh	doanh;	chú	trọng	công	tác	quản	lý	rủi	ro	trong	cả	nhận	thức	và	
tác	nghiệp.	Trước	thềm	Xuân	Đinh	Dậu,	KV	Tây	TP.HCM	kính	chúc	Quý	
vị	Lãnh	đạo	Ngân	hàng	và	tất	cả	CBNV	toàn	hệ	thống	cùng	gia	quyến	
năm	mới	an	khang,	thịnh	vượng;	chúc	tất	cả	đơn	vị	hoàn	thành	xuất	
sắc	kế	hoạch	năm	2017!
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B. Hà Quỳnh Anh - Phó TGĐ kiêm GĐKV TP.Hà Nội
Bên	 thềm	Xuân	mới,	 tôi	 kính	chúc	 toàn	 thể	Ban	 lãnh	đạo	và	CBNV	
Sacombank	trên	toàn	hệ	thống	thật	nhiều	sức	khỏe,	an	khang,	thịnh	
vượng	và	tiếp	tục	gặt	hái	nhiều	thành	công	hơn	nữa!	Riêng	đối	với	các	
Anh	Chị	Em	tại	KV	Hà	Nội,	năm	qua	chúng	ta	đã	duy	trì	ổn	định	các	
định	hướng	kinh	doanh	và	mạnh	dạn	phát	triển	các	mục	tiêu	hoạt	động	
mới	như	tái	cơ	cấu	thành	công	hệ	khách	hàng	tiền	gửi,	tiền	vay;	đẩy	
mạnh	cung	cấp	và	tăng	thu	dịch	vụ,	đặc	biệt	là	tăng	trưởng	nguồn	vốn	
ở	mức	cao	trong	5	năm	gần	đây.	Tôi	ghi	nhận	và	trân	trọng	những	nỗ	
lực	của	các	Anh	Chị	Em	và	mong	rằng	tinh	thần	ấy	sẽ	tiếp	tục	được	đẩy	
mạnh	hơn	nữa	trong	thời	gian	tới.

Ô. Hoàng Thanh Hải - Phó TGĐ kiêm GĐKV Miền Bắc
Danh	hiệu	“Khu	vực	xuất	sắc	nhất	toàn	Ngân	hàng	năm	2016”	là	động	
lực	to	lớn	và	cũng	là	minh	chứng	cho	những	cố	gắng	không	ngừng	của	
toàn	thể	CBNV	KV	Miền	Bắc	trong	việc	quyết	liệt	triển	khai	công	tác	
quản	trị	mục	tiêu	xuyên	suốt	từ	Lãnh	đạo	đến	từng	CBNV.	Cụ	thể,	KV	
đã	tăng	cường	đẩy	mạnh	quy	mô	huy	động	và	cho	vay	phân	tán,	chú	
trọng	phổ	biến	Dịch	vụ	Ngân	hàng	điện	tử,	mở	rộng	tài	trợ	các	doanh	
nghiệp	vừa	và	nhỏ,	các	dự	án	phát	triển	y	tế	và	an	sinh	xã	hội,	nâng	
cao	đời	sống	của	người	dân	trên	địa	bàn	theo	đúng	định	hướng	đã	đề	
ra.	Năm	2017,	tôi	chúc	toàn	thể	CBNV	toàn	hệ	thống	nói	chung	và	Anh	
Chị	Em	tại	KV	Miền	Bắc	nói	riêng	sẽ	tiếp	tục	đồng	lòng,	quyết	tâm	thực	
hiện	thắng	lợi	kế	hoạch	đã	được	giao	phó!

Ô. Trần Minh Khoa - Phó TGĐ kiêm GĐKV Bắc Trung Bộ
Là	địa	bàn	phải	đối	mặt	trực	tiếp	với	không	ít	biến	động	tiêu	cực	của	thị	
trường	nhưng	KV	Bắc	Trung	Bộ	đã	linh	động	thích	ứng,	nỗ	lực	vượt	qua	
và	 tiếp	 tục	 tăng	 trưởng	ổn	định;	đặc	biệt,	các	PGD	còn	có	những	 tiến	
triển	vượt	bậc	trong	sứ	mệnh	phát	triển	thị	trường	nhỏ	lẻ,	phân	tán	rủi	ro.	
Bước	sang	năm	2017,	KV	Bắc	Trung	Bộ	tự	tin	và	quyết	tâm	cao	đón	nhận	
nhiệm	vụ	được	giao.	KV	mong	muốn	có	nhiều	cơ	chế,	sản	phẩm,	dịch	vụ	
phù	hợp	với	đặc	thù	từng	vùng	miền	để	ngày	càng	đáp	ứng	tốt	hơn	nhu	
cầu	của	khách	hàng.	Nhân	đây,	tôi	kính	chúc	Quý	vị	Lãnh	đạo	và	CBNV	
cùng	gia	quyến	có	một	mùa	Xuân	ấm	áp,	một	năm	mới	với	thật	nhiều	sức	
khỏe	và	thắng	lợi!

Ô. Lâm Văn Kiệt - GĐKV Nam Trung Bộ & Tây Nguyên
Năm	2016,	KV	Nam	Trung	Bộ	&	Tây	Nguyên	đã	hoàn	 thành	 vượt	 kế	
hoạch	các	chỉ	tiêu	kinh	doanh,	đạt	100%	kế	hoạch	lợi	nhuận	trước	thuế.	
Kết	quả	này	có	được	là	nhờ	vào	nỗ	lực	lao	động	cùng	tinh	thần	đoàn	kết,	
sáng	tạo	không	ngừng	của	hơn	1.400	CBNV.	Đứng	trước	những	thách	
thức	của	năm	2017,	KV	sẽ	tiếp	tục	phát	huy	hơn	nữa	tinh	thần	đoàn	kết	
và	sáng	tạo	để	góp	phần	hoàn	thành	các	mục	tiêu	chung	của	Ngân	hàng.	
Chào	đón	Xuân	Đinh	Dậu	2017,	tôi	kính	chúc	Ban	Lãnh	đạo	Ngân	hàng	
cùng	 tất	cả	CBNV	Sacombank	nói	chung	và	KV	Nam	Trung	Bộ	&	Tây	
Nguyên	nói	riêng	những	điều	tốt	đẹp,	bình	an	nhất!



THEO DOÂNG SÛÅ KIÏÅN 

6 Haâo khñ Sacombank

Ô. Đặng Đình Phúc - TGĐ Sacombank-SBA
Năm	2016,	Sacombank-SBA	đã	phấn	đấu	đạt	được	nhiều	kết	quả	ấn	
tượng	trong	hoạt	động	quản	lý	và	khai	thác	tài	sản,	quản	chấp	hàng	hóa,	
thẩm	định	giá	tài	sản;	các	dịch	vụ	quản	lý	tài	sản	hoàn	thành	đúng	mục	
tiêu	định	hướng	phát	triển,	từng	bước	nâng	cao	vị	thế	cạnh	tranh	trên	
thương	trường.	Trong	năm	mới,	SBA	cam	kết	sẽ	tiếp	tục	vươn	cao	hơn	
nữa	để	có	những	bứt	phá	mới,	đồng	thời	 tiếp	tục	duy	trì	 thương	hiệu	
cũng	như	khẳng	định	nội	lực	của	mình	trong	Đại	gia	đình	Sacombank.
Chúc	Đại	gia	đình	chúng	ta	bước	vào	một	mùa	Xuân,	một	năm	mới	tràn	
ngập	niềm	vui,	hạnh	phúc	và	thành	công!

Ô. Nguyễn Lâm Vinh Huy - Chủ tịch Sacombank-SBJ
Có	thể	nói	2016	là	một	năm	đột	phá	của	Sacombank-SBJ	khi	mạnh	dạn	
đưa	ra	dòng	sản	phẩm	quà	tặng	làm	từ	công	nghệ	sản	xuất	kim	hoàn	đầu	
tiên	bên	cạnh	thương	hiệu	trang	sức	cao	cấp	đã	khẳng	định	được	tên	tuổi,	
đã	gây	tiếng	vang	mạnh	mẽ	trên	thị	trường.	Năm	2017,	SBJ	sẽ	nhân	rộng	
mạng	lưới	và	đầu	tư	mở	rộng	Trung	tâm	Giám	định	&	Dịch	vụ	Kim	hoàn	
SBJ,	cũng	như	cập	nhật	công	nghệ	sản	xuất	mới	để	gia	tăng	năng	lực	cạnh	
tranh	toàn	diện.	Mức	tăng	trưởng	ấn	tượng	của	SBJ	trong	năm	qua	chính	
là	“trái	ngọt”	từ	sự	tin	tưởng	mà	Ban	Lãnh	đạo	Ngân	hàng	dành	cho	SBJ	
cũng	như	sự	tín	nhiệm	sâu	sắc	từ	khách	hàng.	Năm	mới,	SBJ	xin	chúc	
Sacombank	nói	chung	và	các	công	ty	trực	thuộc	nói	riêng,	nhanh	chóng	
vượt	qua	những	khó	khăn	tồn	đọng	để	tiếp	tục	phát	triển	mạnh	mẽ	hơn.

Ô. Lưu Huỳnh - TGĐ Sacombank-SBL
Đứng	trước	một	năm	tài	chính	mới,	thay	mặt	Sacombank-SBL,	tôi	xin	gửi	
lời	cảm	ơn	chân	thành	đến	Ban	lãnh	đạo	Ngân	hàng,	Lãnh	đạo	các	Chi	
nhánh	Sacombank	vì	những	sự	hỗ	trợ	quý	báu,	tận	tình	từ	những	ngày	
đầu	thành	lập	cho	đến	nay	và	cả	chặng	đường	về	sau.	SBL	chúng	tôi	sẽ	
nỗ	lực	hơn	nữa	để	tiếp	tục	duy	trì	vị	trí	1	trong	3	Công	ty	đầu	ngành,	
biến	các	khó	khăn,	thách	thức	thành	cơ	hội	phát	triển.	Chúng	tôi	tin	chắc	
rằng,	với	sự	hợp	lực	của	tất	cả	thành	viên,	Đại	gia	đình	Sacombank	chúng	
ta	sẽ	phát	triển	vững	mạnh	hơn	nữa	trong	thời	gian	tới.	Trong	không	khí	
mùa	Xuân	ngập	tràn,	cho	phép	tôi	gửi	lời	chúc	an	khang,	thịnh	vượng	đến	
toàn	thể	thành	viên	trong	gia	đình	Sacombank	trên	cả	nước.	Kính	chúc	
mọi	người	sẽ	cùng	gia	đình	đón	một	mùa	Xuân	thật	an	lành!

Ô. Lê Minh Tâm - Chủ tịch kiêm TGĐ Sacombank-SBR
Là	công	 ty	con	của	một	Ngân	hàng	hàng	đầu,	Sacombank-SBR	 tự	hào	
mang	đến	cho	khách	hàng	những	SPDV	đầy	đủ	sự	tiện	ích	và	được	sự	tin	
yêu	của	khách	hàng.	Đây	là	điều	mà	không	phải	bất	kỳ	đơn	vị	chi	trả	kiều	
hồi	nào	cũng	làm	được.	Ngoài	việc	chú	trọng	phục	vụ	khách	hàng,	SBR	
cũng	dành	sự	quan	tâm	đặc	biệt	cho	công	tác	củng	cố	môi	trường	nội	bộ.	
Một	năm	mới	lại	đến,	tôi	mong	rằng	ngôi	nhà	thứ	hai	mà	Sacombank	cũng	
như	SBR	đang	mang	đến	cho	CBNV	của	mình	sẽ	luôn	là	nơi	đầy	ắp	tiếng	
cười,	hạnh	phúc	cùng	sự	đoàn	kết	hướng	đến	mục	tiêu	chung.
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Ô. Nguyễn Nhị Thanh - TV HĐQT kiêm TGĐ Sacombank Cambodia
Chúng	ta	đang	có	một	Sacombank	thống	nhất	và	vững	mạnh	ở	KV	Đông	
Dương	với	những	thế	mạnh	tiềm	năng	đang	ngày	càng	được	khai	thác	và	
phát	huy	hiệu	quả	cao.	Hoạt	động	hơn	7	năm,	Sacombank	Cambodia	luôn	
nhận	được	sự	chỉ	đạo	và	hỗ	trợ	quý	báu	từ	Ngân	hàng	mẹ;	đồng	thời	tạo	
chỗ	dựa	vững	chắc	cho	chúng	tôi	hoạt	động	ổn	định	và	phát	triển	ở	đất	
nước	bạn.	Sacombank	Cambodia	cam	kết	nỗ	lực	hơn	nữa	để	phát	triển	
và	phục	vụ	khách	hàng	vì	sự	thịnh	vượng	của	đại	gia	đình	Sacombank.	
Nhân	dịp	mừng	Xuân	Đinh	Dậu	2017	đang	về,	từ	đất	nước	Chùa	Tháp,	
Sacombank	Cambodia	kính	chúc	Ban	 lãnh	đạo	Sacombank	và	các	bạn	
đồng	nghiệp	Việt	Nam	một	năm	mới	vui	vẻ,	hạnh	phúc!	

B. Trần Thị Bảo Ngọc - Quyền Giám đốc TT&Marketing
Tập	thể	CBNV	Sacombank	chúng	ta	đã	cùng	nhau	trải	qua	một	năm	mà	ngành	
Ngân	hàng	Việt	Nam	nói	chung	và	Sacombank	nói	riêng	phải	đối	diện	với	nhiều	
thách	thức	và	biến	động.	Tuy	nhiên,	trải	nghiệm	này	đã	khiến	chúng	ta	sát	lại	gần	
nhau	hơn.	Thay	vì	mỗi	người	chỉ	cố	gắng	hoàn	thành	tốt	công	việc	cá	nhân	nhằm	
góp	phần	hoàn	thành	kế	hoạch	của	một	Đơn	vị,	thì	đâu	đó	chúng	ta	đã	phải	quên	đi	
cái	tôi	cá	nhân	hay	mong	muốn	khẳng	định	bản	thân	để	hoàn	thành	những	Chương	
trình,	Dự	án	mang	tính	tập	thể	cao.	Điều	này	một	lần	nữa	đã	khẳng	định:	văn	hóa	
đoàn	kết	và	chia	sẻ	tại	Sacombank	luôn	trường	tồn.	Một	năm	hoạt	động	mới	đã	mở	
ra,	chúng	ta	đang	cùng	nhau	bước	vào	hành	trình	mới	trong	chuỗi	ngày	lao	động,	
P.TT&Marketing	kính	chúc	Quý	vị	Lãnh	đạo	và	toàn	thể	CBNV	Sacombank	năm	mới	
thật	nhiều	sức	khỏe	và	mạnh	mẽ	sáng	tạo,	để	đặt	thêm	nhiều	dấu	ấn	quan	trọng	
trong	sự	nghiệp	bản	thân	nói	riêng	và	thành	công	của	Sacombank	nói	chung.

Ô. Phạm Quang Phú - TV HĐQT kiêm TGĐ Sacombank Lào
Hơn	8	năm	trước,	lần	đầu	tiên	Sacombank	gắn	logo	của	mình	tại	nước	ngoài	
-	thủ	đô	Viêng	Chăn,	Lào.	Tiếp	nối	định	hướng	và	tận	dụng	tối	đa	sự	hỗ	trợ	
của	Ngân	hàng	mẹ,	Sacombank	Lào	đã	và	đang	gắn	những	logo	Sacombank	
tiếp	theo	trên	bản	đồ	địa	chính	của	nước	bạn	này.	Dù	còn	nhiều	thách	thức,	
Sacombank	Lào	vẫn	luôn	phát	huy	truyền	thống	tiên	phong	mở	những	cánh	
cửa	mới,	tạo	ra	những	vận	hội	mới	cho	mình	và	cho	cả	khách	hàng	nhằm	
khẳng	định	vị	 trí	của	Sacombank	tại	 thị	 trường	Đông	Dương.	Mừng	Xuân	
2017,	xin	kính	chúc	Ban	lãnh	đạo	cùng	toàn	thể	đồng	nghiệp	trong	đại	gia	
đình	Sacombank	tại	ba	nước	Đông	Dương	và	Quý	khách	hàng	thật	nhiều	sức	
khỏe,	phúc	lộc	và	an	khang!
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NIỀM TIN
BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI

P. Kế hoạch

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
Duy trì năng lực tài chính vững mạnh
Tính	 đến	 thời	 điểm	 31/12/2016,	 tổng	 tài	 sản	 (TTS)	 của	
Sacombank	đạt	trên	330.377	tỷ	đồng,	tăng	13,6%	so	với	năm	
2015	 (đạt	 119,8%	 kế	 hoạch	 tăng	 trưởng).	 Nhìn	 chung,	 bình	
quân	trong	3	năm	trở	lại	đây,	TTS	tăng	trưởng	12%.	Vốn	chủ	sở	
hữu	đạt	22.341	tỷ	đồng,	vốn	điều	lệ	18.852	tỷ	đồng,	tiếp	tục	duy	
trì	vị	thế	là	ngân	hàng	TMCP	có	TTS,	vốn	chủ	sở	hữu	và	vốn	điều	
lệ	trong	Top	5	hệ	thống	Ngân	hàng	Việt	Nam.

Tăng trưởng nguồn vốn phù hợp với cơ cấu và nhu cầu 
sử dụng vốn
Trong	 bối	 cảnh	 thị	 trường	 cạnh	 tranh	 ngày	 càng	 gia	 tăng,	 với	
thương	hiệu	và	uy	tín	vững	mạnh	trên	thị	trường,	Sacombank	đã	
triển	khai	nhiều	giải	pháp	huy	động	(HĐ)	và	cơ	cấu	nguồn	vốn	
theo	hướng	 tích	 cực,	 tiếp	 tục	duy	 trì	 được	 sự	 ổn	định	 và	 tăng	
trưởng	bền	vững	nguồn	vốn.

TỔNG TÀI SẢN - VỐN ĐIỀU LỆ
(tỷ đồng)

N ăm 2016, năm đầu tiên của quá trình tái cơ cấu sau sáp nhập, bên cạnh những tiềm năng mà công cuộc 
sáp nhập mang lại, Sacombank cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Vì vậy, Sacombank luôn đặt 
ra những yêu cầu vận động mới, không ngừng phát huy nội lực Ngân hàng, quản trị và thực thi các chính 

sách đổi mới, nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh, quyết liệt xử lý các vấn đề tồn đọng, duy trì tăng trưởng ổn định 
ngay từ những tháng đầu năm nhằm phát triển an toàn, bền vững, củng cố vị thế vững mạnh trên thị trường. Với 
kết quả đạt được trong năm, nhìn nhận một cách sâu sắc thì chính các thách thức này là những cơ hội vàng để 
Sacombank tiếp tục thay đổi và phát triển.
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Tính	đến	31/12/2016,	tổng	nguồn	vốn	HĐ	của	Sacombank	đạt	
khoảng	302.806	tỷ	đồng,	tăng	14,4%	so	với	đầu	năm.	Chủ	
lực	vẫn	là	nguồn	vốn	HĐ	từ	thị	trường	1	đạt	kết	quả	tích	cực,	
đạt	289.457	tỷ	đồng,	tăng	11,6%	so	với	đầu	năm	riêng	VND	
tăng	13,8%.	HĐ	từ	Khách	hàng	Doanh	nghiệp	(KHDN)	tăng	
15,4%,	nguồn	vốn	Khách	hàng	Cá	nhân	(KHCN)	tăng	11%.	Cơ	
cấu	nguồn	vốn	chuyển	dịch	theo	hướng	tích	cực	khi	tiền	gửi	kỳ	
hạn	từ	12	tháng	trở	lên	vẫn	chiếm	tỷ	trọng	cao	(30,7%)	và	tăng	
trưởng	13,9%,	thể	hiện	xu	thế	bền	vững	của	nguồn	vốn.	Đồng	
thời,	tiền	gửi	lãi	suất	thấp	(không	kỳ	hạn)	cũng	được	quan	tâm	
đẩy	mạnh	(tăng	15,9%)	nhằm	cải	thiện	margin.

Tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng, 
cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực

Sacombank	 luôn	 đảm	 bảo	 tốc	 độ	 tăng	 trưởng	 cho	 vay	 (CV)	
phù	hợp	với	khả	năng	HĐ,	tỷ	lệ	dư	nợ	CV	so	với	tổng	tiền	gửi	
duy	trì	ở	mức	65,3%.	Tính	đến	ngày	31/12/2016,	dư	nợ	CV	
khách	hàng	đạt	193.098	tỷ	đồng,	tăng	6,9%	so	đầu	năm.	Dư	
nợ	CV	tăng	trưởng	đi	đôi	với	kiểm	soát	chất	lượng,	cơ	cấu	dịch	
chuyển	theo	hướng	có	chọn	lọc,	lành	mạnh	hóa	danh	mục	CV,	
tập	trung	vào	khu	vực	kinh	doanh	bán	lẻ,	hộ	gia	đình,	các	lĩnh	
vực	ưu	tiên	theo	định	hướng	của	NHNN,	giảm	CV	những	ngành	
nghề	 rủi	 ro	giảm	tỷ	 trọng	CV	Kinh	doanh	BĐS	(-1,9%	),	CV	
Chứng	khoán	(-0,2%	)	nhằm	ngăn	chặn	nợ	xấu	mới	phát	sinh.	
Thực	hiện	tái	cơ	cấu	sau	sáp	nhập,	Sacombank	đã	rà	soát	lại	
toàn	diện	danh	mục	tín	dụng	để	đánh	giá	đúng	mức	độ	rủi	ro	
và	tổn	thất;	do	đó	những	khoản	nợ	xấu	tồn	đọng	trước	sáp	nhập	
ảnh	hưởng	đến	tỷ	lệ	nợ	xấu	(NX)	của	Ngân	hàng	(5,37%).
Trong	năm,	Sacombank	luôn	đẩy	mạnh	công	tác	xử	lý	nợ	xấu	
nhằm	lành	mạnh	hóa	chất	lượng	tài	sản	và	gia	tăng	thu	nhập	
thông	qua	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	 thanh	 lý	 tài	 sản;	khởi	kiện	và	 thực	hiện	phát	mãi	 tài	
sản	nhằm	thu	hồi	vốn.	Kết	quả,	năm	2016	Ngân	hàng	tự	xử	
lý	được	hơn	1.990	 tỷ	đồng	nợ	 xấu	 (không	bao	gồm	bán	nợ	
VAMC),	tích	cực	thu	hồi	thêm	hơn	516	tỷ	đồng	nợ	đã	bán	cho	
VAMC.	

Thúc đẩy tăng trưởng và gia tăng tỷ trọng thu nhập từ 
hoạt động dịch vụ

Thực	hiện	cải	 tiến	mô	hình	kinh	doanh	 lấy	khách	hàng	 làm	
trung	tâm,	trong	năm	qua,	Sacombank	tiếp	tục	nâng	cao	chất	
lượng	dịch	vụ,	phát	triển,	đa	dạng	hoá	nhiều	sản	phẩm	dịch	vụ	
thông	qua	các	kênh	giao	dịch	hiện	đại,	được	đầu	tư	mạnh	mẽ	
như	Telesale,	Internet	Banking,	Mobile	Banking	và	ATM/POS.	
Cung	cấp	đầy	đủ	tiện	ích,	đáp	ứng	tối	đa	nhu	cầu	ngày	càng	
cao	và	đa	dạng	của	khách	hàng,	góp	phần	khẳng	định	thương	
hiệu	Sacombank	và	tăng	thị	phần.	Thu	dịch	vụ	đạt	1.442	tỷ	
đồng,	tăng	20%	so	cùng	kỳ,	ngày	càng	có	tỷ	trọng	đóng	góp	
cao	trong	hoạt	động	ngân	hàng	(23%	trên	tổng	thu	nhập),	tăng	
gần	9%	tỷ	trọng	so	năm	2015.
- Phát triển mạnh mẽ Dịch vụ thanh toán:	Sacombank	luôn	
cung	ứng	các	gói	giải	pháp	thanh	toán	trong	và	ngoài	nước	trên	
cơ	sở	an	toàn,	nhanh	chóng,	chính	xác	với	ứng	dụng	hiện	đại,	
tác	phong	chuyên	nghiệp	 trong	công	 tác	phục	vụ,	chăm	sóc	

khách	hàng	và	chính	sách	giá	phù	hợp.	Kết	quả,	Tổng	doanh	
số	TTNĐ	năm	2016	tăng	22,6%	so	với	năm	2015;	góp	phần	
làm	thu	phí	TTNĐ	năm	2016	tăng	23%.	Tổng	số	lượng	giao	
dịch/hồ	sơ	Thanh	toán	quốc	tế	(TTQT)	tăng	25%	so	với	năm	
2015,	và	biểu	phí	cũng	được	cải	thiện	một	cách	hợp	lý	giúp	
thu	phí	TTQT	tăng	11%.
- Nâng cao vị thế Dịch vụ Thẻ và ATM/POS trên thị trường: 
Thị	phần	doanh	số	thẻ	và	ATM	duy	trì	trong	Top	5	với	thị	phần	
chiếm	lĩnh	khoảng	8-9%.	Trong	năm	qua,	 lượng	khách	hàng	
mở	thẻ	tăng	ròng	620.098	người,	Tổng	doanh	số	thanh	toán	
tăng	 31,1%	 so	 với	 năm	2015,	 doanh	 số	 quẹt	 thẻ	 tín	 dụng	
đạt	9.956	tỷ	đồng,	tăng	45%	và	dư	nợ	thẻ	tín	dụng	đạt	trên	
11.100	tỷ	đồng.	Thu	thuần	dịch	vụ	Thẻ	đạt	395	tỷ	đồng,	tăng	
trên	28,5%	so	với	cùng	kỳ.	
- Cải tiến mạnh mẽ Dịch vụ ngân hàng điện tử:	Ngày	càng	
thu	hút	nhiều	khách	hàng	sử	dụng,	tăng	trưởng	mạnh	cả	về	
số	lượng	và	giá	trị	giao	dịch.	Phát	triển	thêm	253.342	user	có	
chức	năng	thanh	toán,	trong	đó	user	đã	đăng	nhập	tăng	thêm	
156.753	 user	 (số	 lượng	 user	 hiện	 hữu	 lên	 đến	 345.977),	
tăng	 thêm	 hơn	 1,3	 triệu	 lượt	 ủy	 thác	 thanh	 toán	 hóa	 đơn	
thành	công.	Doanh	 thu	phí	đạt	171	 tỷ	đồng,	 tăng	47%	so	
với	cùng	kỳ.
- Phát triển nhanh Dịch vụ kiều hối:	Sacombank	hiện	đang	
dẫn	đầu	công	nghệ	tích	hợp	và	kết	nối	chi	trả	kiều	hối	với	các	
đối	 tác	 toàn	 cầu.	 Việc	 ứng	 dụng	 hệ	 thống	 API	 (Application	
Programming	Interface)	tạo	ra	kênh	chuyển	tiền	nhanh	24/7,	
an	toàn	và	tiện	lợi	chưa	từng	có	trên	thế	giới,	tiết	kiệm	chi	phí	
và	50%	thời	gian	thao	tác,	thể	hiện	vai	trò	tiên	phong	và	phát	
huy	thế	mạnh	của	Sacombank,	triển	vọng	trở	thành	một	trong	
những	đơn	vị	 trung	gian	chi	 trả	kiều	hối	cho	 toàn	 thị	 trường	
Việt	 Nam	 nhờ	 công	 nghệ.	 Kết	 quả,	 tổng	 doanh	 số	 kiều	 hối	
trong	năm	tăng	20%,	gấp	hơn	2	lần	tốc	độ	tăng	trưởng	chung	
từ	thị	trường.
- An toàn và đa dạng Dịch vụ bảo lãnh:	Bảo	lãnh	nội	địa	đạt	
11.420	tỷ	đồng,	tăng	20,1%	so	với	cùng	kỳ.	Thu	phí	bảo	lãnh	
đạt	177	tỷ	đồng,	tăng	6,8%	so	với	cùng	kỳ.

HUY ĐỘNG TCKT & DC
(tỷ đồng)
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Tái cấu trúc mạng lưới và nhân sự ngày càng hiệu quả
Với	hệ	thống	mạng	lưới	rộng	khắp	(564	điểm	giao	dịch	tại	48/63	tỉnh	thành	Việt	Nam	và	2	nước	láng	giềng	Lào,	Campuchia),	hơn	
16.000	CBNV	năng	động,	nhiệt	huyết,	Sacombank	đang	dần	kiện	toàn	bộ	máy	hoạt	động	trên	toàn	hệ	thống	bằng	việc	sắp	xếp,	
tái	bố	trí	các	điểm	giao	dịch	cho	phù	hợp	theo	lộ	trình	đề	án	tái	cấu	trúc	mạng	lưới	trình	NHNN.	Trong	năm	đã	thực	hiện	di	dời,	
chuyển	địa	điểm,	đổi	tên,	chuyển	quyền	quản	lý	95	điểm	giao	dịch	sang	địa	bàn	thích	hợp	nhằm	thuận	tiện	trong	công	tác	kinh	
doanh	và	quản	trị	rủi	ro.	Đồng	thời,	tái	cơ	cấu	nhân	sự	theo	hướng	tăng	nhân	sự	kinh	doanh,	đánh	giá	hiệu	quả	và	năng	lực	làm	
việc	của	nhân	viên	với	những	mục	tiêu	và	KPIs	rõ	ràng,	tăng	tính	thân	thiện	–	chuyên	nghiệp	của	môi	trường	làm	việc,	điều	chỉnh	
chính	sách	lương	–	thưởng	hợp	lý,	chế	độ	đào	tạo	bài	bản...	đảm	bảo	nâng	cao	năng	suất	lao	động:	bình	quân	huy	động/nhân	viên	
tăng	8%	so	với	năm	trước,	cho	vay/nhân	viên	tăng	3,5%,	dịch	vụ/nhân	viên	tăng	16,4%.

Lợi nhuận trước thuế đạt mức dương trong bối cảnh hậu sáp nhập còn nhiều tác động rủi ro 
Là	năm	đầu	tiên	của	quá	trình	tái	cơ	cấu	sau	sáp	nhập,	Sacombank	phải	tập	trung	xử	lý	một	số	vấn	đề	tồn	đọng	trước	đây,	cộng	
với	margin	lãi	suất	ngày	càng	thu	hẹp.	Dẫn	đến,	nguồn	thu	từ	lãi	bị	sụt	giảm,	ảnh	hưởng	đến	lợi	nhuận	Ngân	hàng.	Trước	tình	hình	
này,	bên	cạnh	nhiệm	vụ	trọng	tâm	là	xử	lý/	thu	hồi	nợ	xấu/	tài	sản	tồn	đọng,	Sacombank	còn	tích	cực	đẩy	mạnh	hoạt	động	kinh	
doanh,	tăng	cường	cho	vay	có	chọn	lọc	để	gia	tăng	nguồn	thu,	đẩy	mạnh	phát	triển	các	dòng	sản	phẩm	dịch	vụ,	cung	ứng	những	
giải	pháp	tài	chính	linh	hoạt	và	dịch	vụ	tiện	ích,	hiện	đại	cho	khách	hàng,	kết	hợp	quản	trị	rủi	ro	hoạt	động,	tiết	giảm	chi	phí	điều	
hành.	Lợi	nhuận	trước	thuế	đạt	mức	dương	(297	tỷ	đồng).	

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Dựa	vào	dự	báo	tình	hình	vĩ	mô	thế	giới,	trong	nước	và	quán	triệt	các	chính	sách,	chủ	trương	của	Chính	phủ	-	NHNN,	đồng	thời	
xét	trên	yếu	tố	nội	lực	của	Ngân	hàng,	Sacombank	định	hướng	kế	hoạch	năm	2017:	TẬN DỤNG CƠ HỘI - CỦNG CỐ NỀN TẢNG - 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ,	nhằm	nỗ	lực	khắc	phục	các	hạn	chế,	phát	huy	thế	mạnh,	không	ngừng	sáng	tạo,	biến	thách	
thức	thành	cơ	hội	để	tiếp	tục	khẳng	định	vị	thế	của	Ngân	hàng	trên	thị	trường	trong	và	ngoài	nước.

Đạt chứng nhận ISO 9001:2015
Vừa	qua,	dưới	sự	công	nhận	của	UKAS	(United	Kingdom	Accreditation	Service),	BVC	(Bureau	Veritac	Certification)	Việt	Nam	đã	cấp	
chứng	nhận	ISO	9001:2015	cho	Hệ	thống	quản	lý	chất	lượng	của	Sacombank	trên	6	lĩnh	vực:	nhân	sự	và	đào	tạo,	cấp	tín	dụng,	
huy	động	vốn,	kinh	doanh	ngoại	hối,	thanh	toán	quốc	tế,	thanh	toán	nội	địa.	Với	hệ	thống	quản	trị	đạt	chuẩn	này,	Sacombank	hội	
tụ	đầy	đủ	điều	kiện	và	năng	lực	để	tiếp	cận	và	triển	khai	thành	công	hệ	thống	quản	lý	chất	lượng	theo	tiêu	chuẩn	quốc	tế,	tăng	
cường	chất	lượng	dịch	vụ	và	nâng	cao	sự	hài	lòng	của	khách	hàng.

Các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động luôn đạt quy định
Sacombank	luôn	duy	trì	các	tỷ	lệ	an	toàn	hoạt	động	của	Ngân	hàng	với	mức	cao	theo	Thông	tư	số	36/2014/TT-NHNN	và	các	quy	
định	khác.

STT Chỉ tiêu Quy định 31/12/2016

1 Tỷ lệ an toàn vốn (riêng lẻ) >=9% 9,61%

2 Tỷ lệ cho vay TH&DH/nguồn vốn huy động ngắn hạn <=60% 47,67%

3 Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần <=40% 19,52%

4 Tỷ lệ đầu tư tài sản cố định <=50% 39,28%

5 Tỷ lệ cấp tín dụng trên tổng tiền gửi <=80% 65,26%

6 Tỷ lệ đầu tư trái phiếu chính phủ so nguồn vốn ngắn hạn <=35% 9,77%

7 Tỷ lệ dự trữ thanh khoản (quy VND) >=10% 12,92%
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Các chương trình hoạt động trọng tâm trong năm 2017

•	Kiên	định	mục	tiêu	bán	lẻ,	đặc	biệt	đẩy	mạnh	hoạt	động	kinh	doanh,	
mở	rộng	thị	trường	và	chiếm	lĩnh	thị	phần	vững	chắc	tại	các	địa	bàn	
trọng	điểm	và	nông	thôn;

•	Tiếp	tục	kiện	toàn	bộ	máy	và	hoàn	tất	công	tác	sắp	xếp	mạng	lưới	hoạt	
động;	tận	dụng	nguồn	lực	và	ưu	thế	mới	nhằm	mở	rộng	thị	trường,	
tăng	tốc	phát	triển,	gia	tăng	nguồn	lực	tài	chính	nhằm	khắc	phục	các	
điểm	yếu,	duy	trì	vị	thế	của	Sacombank	trong	nhóm	các	NHTMCP	lớn	
nhất	Việt	Nam;	

•	Đẩy	mạnh	phát	triển	trong	mọi	hoạt	động	kinh	doanh,	đồng	bộ	tại	tất	
cả	các	đơn	vị,	đặc	biệt	tại	các	đơn	vị	mới	sau	thời	gian	sáp	nhập	và	
đã	được	đầu	tư	về	nguồn	lực,	cơ	sở	vật	chất,	công	nghệ,	triển	khai	
SPDV,	quy	trình	quy	chế…;	

•	Tiếp	tục	phát	huy	lợi	thế	HĐ	vốn,	đặc	biệt	HĐ	từ	TCKT&DC	nhằm	
đảm	bảo	thanh	khoản	và	đáp	ứng	đầy	đủ	nguồn	vốn	cho	hoạt	động	
tín	dụng;

•	Tăng	trưởng	tín	dụng	ở	mức	cao	so	với	ngành	để	củng	cố	nguồn	thu	
chính,	tăng	lợi	nhuận	trong	bối	cảnh	các	nguồn	thu	khác	có	sự	tăng	
trưởng	tốt	nhưng	quy	mô	chưa	cao;

•	Tập	trung	thu	hồi	nợ	quá	hạn,	nợ	xấu;	Áp	dụng	linh	hoạt	các	giải	pháp	
hỗ	trợ	khách	hàng	có	thiện	chí	trên	cơ	sở	đôi	bên	cùng	có	lợi,	đảm	
bảo	khả	năng	thu	hồi	nợ	một	cách	cao	nhất,	quyết	liệt	đối	với	khách	
hàng	thiếu	thiện	chí;	

•	Tiếp	tục	tăng	tỷ	trọng	nguồn	thu	từ	dịch	vụ,	tập	trung	dịch	vụ	mảng	
bán	 lẻ	 thông	qua	việc	đẩy	mạnh	các	dịch	vụ	ngân	hàng	hiện	đại:	
ATM,	ngân	hàng	trực	tuyến,	mobile	banking...;	Tiếp	tục	khảo	sát	và	
đánh	giá	thực	trạng	các	điểm	giao	dịch,	ATM,	POS…	và	có	biện	pháp	
triệt	để	đối	với	những	điểm	hiệu	quả	kém	kéo	dài. 

•	Khai	thác	tối	đa	ưu	thế	mạng	lưới	sau	sáp	nhập	nhằm	phát	triển	dịch	
vụ	ngân	hàng	truyền	thống;	Đi	sâu	khai	thác	hiệu	quả	hệ	khách	hàng	
tại	các	đơn	vị	mới	và	các	khách	hàng	hiện	hữu	chưa	sử	dụng	dịch	vụ	
của	Sacombank;

•	Xây	dựng	và	phát	triển	đồng	bộ	trên	toàn	hệ	thống	các	sản	phẩm	trọn	
gói,	chương	trình	khuyến	mãi	phù	hợp	trên	cơ	sở	nghiên	cứu	tổng	thể	
thị	trường	để	đáp	ứng	nhu	cầu	đa	dạng	của	nhiều	đối	tượng	khách	
hàng	và	theo	đặc	thù	vùng	miền;	

•	Lập	và	sử	dụng	chi	phí	điều	hành	trên	quan	điểm	
đúng	mục	đích,	đủ	nhu	cầu,	tránh	lãng	phí;	Ưu	tiên	
chi	phí	đầu	tư	cho	phát	triển	kinh	doanh	trực	tiếp,	
gắn	liền	chi	phí	với	hiệu	quả	hoạt	động;	

•	 Không	 ngừng	 hoàn	 thiện	 hệ	 thống	 ngân	 hàng	 lõi	
(core	banking),	nghiên	cứu	xây	dựng	ngân	hàng	số	
(digital	banking);	chú	 trọng	đầu	 tư	 thích	đáng	các	
giải	pháp	mới,	đảm	bảo	an	ninh	mạng	và	quá	trình	
vận	hành	thông	suốt,	qua	đó	góp	phần	hiện	đại	hóa,	
nâng	cao	hơn	nữa	năng	suất	lao	động,	gia	tăng	tiện	
ích,	củng	cố	niềm	tin	cho	khách	hàng,	tạo	thêm	lợi	
thế	cạnh	tranh	bền	vững;	Phát	triển	hệ	thống	thông	
tin	quản	lý	nội	bộ,	đủ	sức	đáp	ứng	yêu	cầu	quản	lý	
điều	hành	ngày	càng	sâu	sắc;

•	Rà	 soát,	 cải	 tiến	 công	 tác	nhân	 sự,	 đảm	bảo	 thu	
nhập	và	chế	độ	đãi	ngộ	 tương	xứng	với	mặt	bằng	
chung	và	năng	lực;	Cải	thiện	môi	trường	làm	việc	cả	
về	phương	tiện	vật	chất	và	tinh	thần	nhằm	giữ	chân	
nhân	sự	giỏi,	tâm	huyết	và	gắn	bó;	Tăng	cường	các	
hoạt	động	mang	tính	cộng	đồng	và	công	tác	truyền	
thông	nội	bộ,	nâng	cao	văn	hóa	hợp	tác,	tinh	thần	
kết	nối,	hăng	hái	làm	việc,	chia	sẻ	và	trách	nhiệm	
giữa	các	đơn	vị	và	cá	nhân	trong	toàn	hệ	thống;	

•	Thường	xuyên	rà	soát	và	hoàn	thiện	hệ	thống	tính	
lương	KPIs,	các	cơ	chế,	đòn	bẩy,	triển	khai	chế	độ	
khen	thưởng	phù	hợp	nhằm	thúc	đẩy	tinh	thần	chủ	
động,	tạo	động	lực	thi	đua	sôi	nổi	 trong	 lực	 lượng	
bán	hàng,	đảm	bảo	năng	suất	và	chất	 lượng	công	
tác	bán	hàng;	

•	Tăng	cường	công	tác	đào	tạo	theo	hướng	đáp	ứng	
nhu	cầu	sử	dụng	thực	tế,	nâng	cao	tính	tuân	thủ	các	
quy	định	pháp	luật	và	nội	bộ,	nhận	diện	được	rủi	ro	
và	phương	thức	ngăn	ngừa;

•	Đẩy	mạnh	công	tác	truyền	thông	và	quan	hệ	quốc	tế,	
chuẩn	hóa	thương	hiệu	nhằm	quảng	bá	hình	ảnh	và	
nâng	cao	vị	thế	của	Ngân	hàng	trên	thị	trường	trong	
nước,	khu	vực	và	quốc	tế;

•	Tiếp	tục	hoàn	thiện	bộ	máy	tổ	chức	và	bố	trí	nhân	
sự	phù	hợp;	tăng	cường	kiểm	soát	và	nâng	cao	hiệu	
quả	hoạt	động	tại	các	Công	ty/Ngân	hàng	con.

Những kết quả đáng khích lệ trong năm vừa qua 
đã minh chứng các định hướng đúng đắn của 
Sacombank, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ các mặt 
hoạt động của Ngân hàng. Bằng những nguồn lực hiện 
có, Sacombank tiếp tục đổi mới và sáng tạo không 
ngừng, tái cấu trúc triệt để cơ cấu tài sản Nợ - tài sản 
Có, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro hiện đại. Đồng 
thời, điều tiết hợp lý các nguồn lực, tăng cường đẩy 
mạnh kinh doanh, phối hợp nhịp nhàng hoạt động của 
các đơn vị nhằm vững tin tiến bước trên con đường 
chinh phục những thành công mới, biến thách thức 
thành cơ hội, tạo bước phát triển đột phá trong năm 
2017, sớm hoàn thành đề án tái cơ cấu sau sáp nhập 
một cách hiệu quả nhất, nhằm đem lại lợi ích cao cho 
cổ đông, khách hàng, người lao động và góp phần vào 
công cuộc phát triển kinh tế của đất nước.

Một số chỉ tiêu Kế hoạch chủ yếu năm 2017 bao gồm: 
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25 NĂM
VỮNG TRỌN NIỀM TIN

Hồng Nhật

N gày 21/12/2016 vừa qua, Sacombank đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập 
(21/12/1991 – 21/12/2016) với sự tham gia của đại diện UBND TP.HCM, NHNN Việt 
Nam, NHNN Việt Nam Chi nhánh TP.HCM cùng Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Cơ quan, 

đoàn thể và Quý khách hàng thân thiết của Sacombank tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Bằng	 những	 kinh	 nghiệm	 đúc	 kết	 và	
nền	 tảng	 vững	 chắc	 đã	 xây	 dựng	 qua	
1/4	thế	kỷ	tự	thân	vận	động	vươn	lên,	
đồng	thời	kiên	định	và	tự	tin	phát	triển	
với	 mục	 tiêu	 trở	 thành	 “Ngân	 hàng	

bán	lẻ	hiện	đại,	đa	năng	hàng	đầu	Việt	
Nam”,	Sacombank	luôn	nỗ	lực	để	hiện	
thực	 hóa	 những	 hoài	 bão	 của	 mình	
bằng	tinh	thần	cầu	thị,	ý	chí	quyết	tâm	
vượt	qua	các	khó	khăn	thách	thức	của	

thị	 trường,	để	 tự	hào	với	những	 thành	
quả	đạt	được	ngày	nay:	là	một	trong	5	
NHTM	 lớn	 nhất	 Việt	 Nam	 về	 quy	mô	
tổng	 tài	 sản,	 vốn	 điều	 lệ	 và	 hệ	 thống	
mạng	lưới.

Đại diện Ban Lãnh đạo Sacombank và khách mời trong nghi thức chúc mừng Sacombank tròn 25 tuổi
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Ô. Nguyễn Phước Thanh – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam 
đánh giá cao những nỗ lực của Ban lãnh đạo và CBNV 
Sacombank để có được thành quả hôm nay.

Ông Kiều Hữu Dũng – Chủ tịch HĐQT Sacombank chia sẻ: 
“Những thành quả đáng tự hào vừa qua được tạo nên từ 
niềm tin, sự tận tâm, lòng nhiệt huyết của toàn thể Ban 
lãnh đạo và hơn 16.000 cán bộ nhân viên Sacombank; từ 
những thế mạnh về tiềm lực tài chính, mạng lưới rộng khắp 
và nền tảng công nghệ hiện đại; từ sự quan tâm và hỗ trợ 
chí tình của các Cơ quan quản lý Nhà nước; từ sự ủng hộ và 
thông tin kịp thời của các Cơ quan truyền thông; từ sự tin 
tưởng và hợp tác của các Nhà đầu tư và Đối tác; đặc biệt là 
từ sự tin tưởng - đồng hành - gắn bó của các Khách hàng”.

B. Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận 
những đóng góp tích cực của Sacombank vào sự phát triển 
kinh tế của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.
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Đã 25 mùa hoa đi qua, Sacombank vẫn không ngừng phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của riêng mình, bền bỉ vượt 
qua mọi thách thức, năng động bắt kịp mọi xu thế phát triển. Với nhịp độ này, trong hành trình phải đi phía trước, 
chắc chắn Sacombank sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại hàng đầu 
Việt Nam.

Đặc	biệt,	với	những	người	đã	đồng	hành,	cống	hiến	cho	Sacombank,	hay	những	khách	hàng	đã	từng	sử	dụng	và	trung	thành	với	sản	
phẩm	dịch	vụ	Sacombank	trong	suốt	chặng	đường	vừa	qua,	sẽ	cảm	nhận	được	những	thành	tựu	mà	Sacombank	có	được	hôm	nay,	
chính	là	thành	quả	xứng	đáng	mà	Ngân	hàng	đã	gầy	công	xây	dựng	từ	những	khó	khăn	ban	đầu	cùng	sự	trải	nghiệm	biết	bao	thăng	
trầm	trong	các	giai	đoạn	xây	dựng,	hoàn	thiện,	củng	cố	và	phát	triển.	

“Không có con đường nào trải đầy hoa hồng, không có thành 
công nào thiếu những vấp ngã hay thách thức. Và nếu những 
chông gai, trắc trở được ví như những cơn sóng dữ, thì những 
người đứng đầu Sacombank là những vị thuyền trưởng tài 
ba, linh hoạt xoay bánh lái đưa con thuyền Sacombank vượt 
qua sóng cả cùng sự đồng lòng của đoàn thủy thủ…” (Trần	
Anh	Dũng	-	PGD	Long	Bình	Tân	-	CN	Đồng	Nai).

“Đã bao giờ bạn có cảm giác hạnh phúc, khi mỗi sáng thức 
dậy lại háo hức được đến cơ quan chưa? Tôi đã và đang có 
nhiều ngày như thế, những ngày tháng có công việc để làm, 
có mục tiêu để phấn đấu, có nơi để cống hiến và để tự bản 
thân thấy rằng mình có thể sống trọn ý nghĩa 24 giờ một 
ngày. Đó cũng là lúc tôi hiểu vì sao người ta nói rằng “Lao 
động là vinh quang”. Nhưng có lẽ không phải ai cũng hiểu 
và cảm nhận được vinh quang ấy. Riêng tôi, tôi nhận ra được 
điều ấy kể từ khi làm việc tại Sacombank, bởi đây là nơi tôi 
được cống hiến sức trẻ và sự sáng tạo của mình”	(Bùi	Ngọc	
Quang	-	PGD	TN	Mai	Động	-	CN	Hà	Nội).

“Nhờ Sacombank mà tôi may mắn có được một gia đình hạnh 
phúc, đã mang một người đồng nghiệp trở thành người bạn 
đời của tôi. Tôi luôn thấy tự hào và niềm vui cứ dâng lên khe 
khẽ mỗi khi thành viên nhí của gia đình đến nơi nào có ghế 
đá, biển hiệu hay ATM Sacombank… thì đều nói với mẹ: “Ở 
đây cũng có Sacombank của ba mẹ nè”. Không rõ tự bao giờ, 
Sacombank đã trở thành một phần quan trọng của tôi và của 
cả gia đình”	(Nguyễn	Thị	Trà	Giang	-	CN	Hưng	Yên).
 

“Vừa bước vào Sacombank, tôi đã có thể cảm nhận được 
ngay nhiệt huyết của các anh chị nơi đây - những con người 
tuyệt vời, miệt mài cống hiến cho sự phát triển của Ngân 
hàng. Họ còn giúp tôi nhận ra rằng, có được sự hài lòng của 
khách hàng chưa bao giờ là dễ dàng, nó đòi hỏi không chỉ sự 
cố gắng của một cá nhân hay một vài người, mà đó là nỗ lực 
của cả một tập thể. Vì thế, đây không còn là công việc mưu 
sinh đơn thuần, mà nó còn chứa đựng cả tâm huyết và tấm 
lòng của mỗi người” (Khưu	Long	Trì/	Võ	Minh	Thông	–	TT.	DVKH)

“Cách Sacombank ứng biến với khó khăn, cùng sự chuyên 
nghiệp và tận tâm trong cách phục vụ không chỉ chinh phục 
được khách hàng mà còn giữ chân khách hàng lâu bền với 
Sacombank. Việc khách hàng hài lòng chính là nền tảng 
vững chắc đã, đang và sẽ làm nên một Sacombank thành 
công” (Đinh	Thị	Thu	Hương	-	CN	Giảng	Võ).

“Những thách thức, trở ngại và cả thành công trong suốt thời 
gian làm việc đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Từ những 
người mới quen thành đồng nghiệp tốt, rồi dần giống như 
anh chị em trong cùng một gia đình. Trong suy nghĩ của tôi, 
các anh chị thuộc Ban lãnh đạo như trụ cột của một tòa nhà, 
còn mỗi CBNV chúng tôi là một viên gạch, và tuy mỗi viên là 
một hình dạng, một kích thước khác nhau, có viên to, viên 
nhỏ, viên tròn, viên vuông nhưng tình cảm sẽ là chất keo kết 
dính chúng tôi lại, cùng dựng xây nên ngôi nhà Sacombank 
vững chắc”	(Bouathong	Sisavath	-	Sacombank	Lào).

“Mỗi công việc, ngành nghề đều có những đặc thù riêng. 
Nhiều người cho rằng làm ngân hàng là công việc đáng mơ 
ước, có tiền đồ nhưng đâu hiểu rằng đi kèm là vô vàn áp lực. 
Là nhân viên Sacombank hơn 6 năm, thời gian ấy tuy không 
quá dài nhưng đủ để tôi thấy mình đã yêu cái áp lực đó mất 
rồi, yêu nơi này lắm. Ở đây, mỗi khi gặp khó khăn, tôi luôn 
nhận được sự chia sẻ, động viên của những thành viên khác. 
Với tôi, Sacombank là một gia đình đúng nghĩa” (Nguyễn	Thị	
Thùy	Trang	-	CN	Quảng	Nam).

“Tôi đã “giàu” hơn trong tư duy và “sang” hơn trong lối sống. 
Tôi biết cười nhiều hơn, học được cách khen ngợi người 
khác và biết cách lắng nghe hơn. Môi trường làm việc tại 
Sacombank đã dạy cho tôi những điều đó và dạy tôi cả cách 
tạo thiện cảm với khách hàng, đồng nghiệp và xa hơn nữa 
là với gia đình, chồng con tôi. Tôi luôn tự hào về điều này” 
(Nguyễn	Như	Ý	-	PGD	Hộ	Phòng	-	CN	Bạc	Liêu).



15Haâo khñ Sacombank

Tin vắn

HỢP TÁC VỚI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 

Ngày	07/12/2016,	Sacombank	và	Bệnh	viện	Chợ	Rẫy	
(TP.HCM)	đã	ký	kết	Biên	bản	ghi	nhớ	về	việc	hợp	tác	
chặt	chẽ,	lâu	dài,	hỗ	trợ	thiết	thực	để	cùng	phát	triển	
bền	 vững	 trên	 nguyên	 tắc	 bình	 đẳng,	mang	 lại	 hiệu	
quả	cho	cả	hai	bên,	góp	phần	thúc	đẩy	hiệu	suất	trong	
công	tác	khám	chữa	bệnh,	nâng	cao	chất	lượng	chăm	
sóc	sức	khoẻ	của	người	dân	TP.HCM	nói	riêng	và	trên	
cả	nước	nói	chung.	Sacombank	sẽ	cung	cấp	gói	tài	trợ	
tài	chính,	phục	vụ	cho	các	hoạt	động	của	bệnh	viện	
như:	xây	dựng	hệ	thống	phần	mềm	và	thiết	bị	cho	giải	
pháp	Thẻ	chăm	sóc	 sức	khỏe	dành	cho	bệnh	nhân,	
tích	 hợp	 chức	 năng	 thẻ	 thanh	 toán	 và	 thẻ	 quản	 lý	
thông	tin	bệnh	nhân;	đồng	thời	qua	ứng	dụng	App	trên	
thiết	 bị	 điện	 thoại	 thông	minh,	website	 hỗ	 trợ	 bệnh	
nhân	 đăng	 ký	 khám	 từ	 xa,	 tương	 tác	 thông	 tin	 giữa	
bệnh	viện	và	bệnh	nhân;	xây	dựng	nhà	vệ	sinh	công	
cộng	trong	khuôn	viên	Bệnh	viện;	mua	sắm	trang	thiết	
bị	(hệ	thống	oxy,	xe	cấp	cứu,	camera	an	ninh,	hệ	thống	
xếp	hàng	lấy	số	tự	động…).	Ngoài	ra,	Sacombank	còn	
cung	cấp	các	gói	giải	pháp	quản	lý	tài	chính	dành	cho	
bệnh	viện,	y	bác	sĩ	và	cán	bộ	nhân	viên	của	Bệnh	viện.

ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI RESONA BANK LTD. VÀ 
JCB INTERNATIONAL TẠI NHẬT BẢN 

Ngày	 24	 -	 25/11/2016,	 Đoàn	 lãnh	 đạo	 Sacombank	
gồm	ông	Phan	Huy	Khang	-	Phó	Chủ	tịch	HĐQT	kiêm	
TGĐ	và	ông	Nguyễn	Hữu	Phúc	-	GĐ	Trung	tâm	thẻ	đã	
có	chuyến	thăm	và	làm	việc	tại	Ngân	hàng	Resona	và	tổ	
chức	thẻ	tín	dụng	quốc	tế	JCB	tại	Nhật	Bản.	Sacombank	
và	các	bên	đã	thảo	luận	với	nhau	về	những	vấn	đề	trong	
mối	quan	hệ	hợp	tác	hiện	tại	và	các	dự	án	hợp	tác	bền	
vững	trong	tương	lai.

Ô. Phan Huy Khang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Sacombank 
và PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - GĐ Bệnh viện Chợ Rẫy bắt tay 
thỏa thuận hợp tác.

Ông Lê Ngọc Hoa - Phó CT UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại 
Hội thảo

Ô. Phan Huy Khang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Sacombank (trái) và 
Ô. Kimihisa Imada – Phó Chủ tịch JCB International bắt tay chúc mừng 
sự hợp tác bền vững, lâu dài

THÁO GỠ VƯỚNG MẮC CHO CÁC DOANH NGHIỆP FDI 
TẠI NGHỆ AN 

Ngày	29/11/2016,	Sacombank	phối	hợp	với	Phòng	Thương	
mại	và	Công	nghiệp	Việt	Nam	(VCCI)	tại	Nghệ	An	tổ	chức	
hội	thảo	“Cơ	hội	gặp	gỡ	và	một	số	giải	pháp	tháo	gỡ	vướng	
mắc	cho	các	doanh	nghiệp	FDI”.	Hội	thảo	đã	đưa	ra	các	
đánh	giá	 về	 tình	hình	 thu	hút	FDI	 tại	Nghệ	An	 và	định	
hướng,	giải	pháp	thu	hút	FDI	giai	đoạn	2016	-	2020,	cũng	
như	nhận	diện	các	rủi	ro	thị	trường	mà	doanh	nghiệp	FDI	
thường	gặp	phải	và	giải	pháp	xử	lý.	Tại	hội	thảo,	các	doanh	
nghiệp	FDI	được	giới	thiệu	về	các	chính	sách	thuế	mới	và	
thủ	tục	cải	cách	hành	chính…	Đặc	biệt,	các	doanh	nghiệp	
còn	được	Sacombank	tư	vấn	về	các	giải	pháp	hỗ	trợ	khó	
khăn	tài	chính	như:	Phương	thức	tài	trợ	vốn	thông	qua	việc	
phát	hành	L/C	trả	chậm	nhưng	nhà	xuất	khẩu	ở	nước	ngoài	
nhận	được	tiền	ngay	với	lãi	suất	tương	đương	khi	vay	ngoại	
tệ	(UPAS);	Cho	vay	đa	ngoại	tệ	giúp	phòng	ngừa	và	giảm	
thiểu	rủi	ro	biến	động	tỷ	giá	với	phương	thức	trả	nợ	linh	hoạt;	
Nộp	thuế	điện	tử	thông	qua	cổng	thông	tin	điện	tử	của	Tổng	
cục	thuế	giúp	rút	ngắn	thời	gian	nộp	thuế	định	kỳ;	Bảo	lãnh	
thuế	xuất	nhập	khẩu	bằng	phương	thức	điện	tử	giúp	đẩy	
nhanh	quá	trình	thông	quan	hàng	hóa…	
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ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 VỀ HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

Ngày	 21/12/2016,	 Sacombank	 vinh	 dự	 đón	 nhận	
Chứng	nhận	 ISO	9001:2015	về	Hệ	 thống	Quản	 lý	
chất	lượng	do	BVC	(Bureau	Veritas	Certification)	Việt	
Nam	 cấp	 dưới	 sự	 chứng	 nhận	 của	 tổ	 chức	 UKAS	
(United	 Kingdom	 Accreditation	 Service)	 tại	 Lễ	 kỷ	
niệm	 25	 năm	 ngày	 thành	 lập	 Ngân	 hàng.	 Chứng	
nhận	này	được	cấp	cho	Hệ	thống	Quản	lý	chất	lượng	
Sacombank	trên	6	lĩnh	vực	cốt	lõi:	Nhân	sự	và	đào	
tạo,	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	 giúp	
Sacombank	 tăng	 cường	 cải	 tiến	 hoạt	 động	 trong	
quản	 trị	 điều	 hành,	 quản	 lý	 chất	 lượng;	 cải	 thiện	
năng	suất,	giảm	thiểu	sai	sót	và	tăng	hiệu	quả	làm	
việc	của	cán	bộ	nhân	viên;	 tiết	kiệm	thời	gian,	chi	
phí,	 nguồn	 lực	 trong	hoạt	động,	 từ	đó	 gia	 tăng	 lợi	
nhuận;	 đáp	 ứng	 các	 yêu	 cầu,	 gia	 tăng	 giá	 trị	 cho	
khách	 hàng	 và	 đảm	 bảo	 sự	 hài	 lòng	 với	 dịch	 vụ	
chăm	sóc	khách	hàng	của	Sacombank.

Ô. Nguyễn Minh Tâm – Phó Tổng Giám đốc Sacombank nhận 
giải thưởng “Best Internet Bank - Ngân hàng trực tuyến tốt 
nhất” từ đại diện Ban tổ chức.

Ô. Trịnh Tuấn Dũng (phải) - Tổng giám đốc BVC Việt Nam trao 
chứng nhận ISO 9001: 2015 cho Sacombank.

HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG 
Trong	đợt	mưa	lũ	kéo	dài	vừa	qua,	nhiều	tỉnh	miền	Trung	
đã	phải	tiếp	tục	hứng	chịu	nhiều	mất	mát	và	thiệt	hại	
nặng	nề	về	tài	sản,	tinh	thần	lẫn	con	người.	Theo	thống	
kê,	mưa	lũ	từ	giữa	tháng	10	đến	nay	đã	làm	111	người	
chết	 và	mất	 tích,	121	người	bị	 thương,	hơn	300.000	
ngôi	nhà	bị	ngập,	hư	hại...	Tổng	thiệt	hại	ước	tính	lên	đến	
gần	8.600	tỷ	đồng.
Phát	huy	nét	đẹp	truyền	thống	nhân	văn,	tinh	thần	tương	
thân	tương	ái	của	Sacombank,	ngày	24	-	27/12/2016,	
đại	diện	BLĐ	và	CBNV	Sacombank	đã	đến	thăm	và	hỗ	
trợ	đồng	bào	bị	thiệt	hại	nặng	nề	tại	xã	Nhơn	Hòa,	xã	
Nhơn	Phong	 (huyện	An	Nhơn,	 tỉnh	Bình	Định);	 xã	An	
Hiệp	 (huyện	 Tuy,	 tỉnh	Phú	Yên);	 xã	Cam	Phước	 Tây	 -	
huyện	Cam	Lâm,	xã	Cam	Phước	Đông	-	TP.	Cam	Ranh	
(tỉnh	Khánh	Hòa)	và	xã	Công	Hải	(huyện	Thuận	Bắc,	tỉnh	
Bình	Thuận)	với	tổng	số	tiền	hơn	400	triệu	đồng.

NHẬN THÊM 2 GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ 

Ngày	16/12/2016,	Sacombank	vinh	dự	nhận	thêm	2	giải	
thưởng	quốc	tế	do	tạp	chí	International	Finance	Magazine	
(IFM	-	Anh	Quốc)	bình	chọn	là	Best	Internet	Bank	và	Best	
Credit	Card	Offering.	Để	đạt	được	giải	thưởng	“Best	Internet	
Bank	-	Ngân	hàng	trực	tuyến	tốt	nhất”,	Sacombank	đã	đáp	
ứng	đầy	đủ	các	tiêu	chí	về	sự	đổi	mới,	tính	năng	vận	hành,	
giao	diện	thân	thiện,	dịch	vụ	khách	hàng	trực	tuyến	hiệu	
quả,	khuyến	khích	thành	công	khách	hàng	sử	dụng	các	
tiện	 ích	của	website…	Bên	cạnh	đó,	nhờ	đáp	ứng	đầy	
đủ	các	tiêu	chí	về	tính	năng	sáng	tạo	và	đổi	mới	của	thẻ,	
tính	năng	bảo	mật,	áp	dụng	công	nghệ	hiện	đại,	đa	dạng	
hóa	các	chương	trình	ưu	đãi,	tiện	ích	cho	khách	hàng	sử	
dụng	thẻ,	gia	tăng	thị	phần,	doanh	số	giao	dịch	thẻ	và	các	
chương	 trình	 liên	kết…,	Sacombank	đã	nhận	 thêm	giải	
thưởng	“Best	Credit	Card	Offering	-	Ngân	hàng	có	dịch	vụ	
cung	cấp	thẻ	tín	dụng	tốt	nhất”.
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Ngày	06/01/2017,	Sacombank,	Cục	Kinh	tế	hợp	tác	
và	Phát	triển	nông	thôn	(DCRD)	và	Trung	tâm	hỗ	trợ	
phát	triển	hợp	tác	xã,	doanh	nghiệp	vừa	và	nhỏ	Miền	
Nam	(Socencoop)	ký	kết	thỏa	thuận	hợp	tác	toàn	diện,	
nhằm	phát	huy	thế	mạnh	và	khai	thác	tiềm	năng	của	
các	bên	trong	việc	phát	triển	hợp	tác	xã,	doanh	nghiệp	
vừa	 và	 nhỏ,	 qua	 đó	 triển	 khai	 các	 giải	 pháp	 hỗ	 trợ	
mô	hình	chuỗi	giá	trị	nông	nghiệp	khép	kín	theo	tiêu	
chuẩn	an	 toàn,	chất	 lượng	cao.	Sacombank	sẽ	cung	
cấp	các	SPDV,	tiện	ích	ngân	hàng	cho	hợp	tác	xã,	các	
liên	minh	hợp	tác	xã,	doanh	nghiệp	vừa	và	nhỏ	hoạt	
động	trong	lĩnh	vực	nông	nghiệp	và	các	đối	tác	khác	do	
DCRD	và	Socencoop	giới	thiệu.	Bên	cạnh	đó,	các	bên	
sẽ	liên	kết	hỗ	trợ	đào	tạo	cho	hợp	tác	xã	về	công	tác	
kế	toán	-	tài	chính,	lập	kế	hoạch	sản	xuất	kinh	doanh	
ngắn	hạn	-	trung	dài	hạn,	phát	triển	thị	trường…;	Kết	
nối	nhà	cung	cấp	vật	tư	nông	nghiệp	và	các	đầu	mối	
tiêu	thụ	nông	sản,	doanh	nghiệp	chế	biến	thực	phẩm	
cho	các	hợp	tác	xã;	Đưa	sản	phẩm	của	hợp	tác	xã	vào	
hệ	thống	siêu	thị/các	nhà	xuất	khẩu,	từ	đó	tạo	tiền	đề	
cho	việc	tài	 trợ	theo	chuỗi	giá	trị;	Phối	hợp	liên	kết,	
hợp	tác	với	các	sở	ban	ngành,	cơ	quan	chính	quyền	
địa	phương	và	các	đối	 tác	 liên	quan	khác	để	hướng	
dẫn	kỹ	thuật	canh	tác,	chế	biến,	bảo	quản	và	giới	thiệu	
nguồn	vốn	ưu	đãi...	cho	các	hợp	tác	xã	đang	giao	dịch	
với	Sacombank.

LIÊN KẾT TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ MÔ HÌNH CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP KHÉP KÍN

TIẾP NHẬN 834 THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG 2017 

Ngày	 26/12/2016,	 Sacombank	 tiếp	 nhận	 834	
thực	 tập	 viên	 tiềm	 năng	 năm	 2017	 được	 tuyển	
từ	hơn	10.000	hồ	sơ	của	các	sinh	viên	năm	cuối	
thuộc	các	ngành:	Kinh	tế,	Tài	chính	-	Ngân	hàng,	
Quản	trị	kinh	doanh,	Kế	toán…	tại	các	trường	Đại	
học	-	Cao	đẳng	trên	toàn	quốc.	Các	thực	tập	viên	
tiềm	năng	này	sẽ	thực	tập	tại	các	điểm	giao	dịch	
của	Sacombank	trên	toàn	quốc	với	các	vị	trí	như	
Chuyên	viên	khách	hàng,	Chuyên	viên	tư	vấn	và	
Giao	dịch	viên.

LIÊN KẾT VỚI SUBARU VIỆT NAM 

Sacombank	và	Công	ty	TNHH	Hình	tượng	ôtô	Việt	Nam	
(Moto	Image	Việt	Nam)	-	nhà	phân	phối	độc	quyền	ô	tô	
Subaru	tại	Việt	Nam,	vừa	thỏa	thuận	liên	kết	để	triển	
khai	chương	trình	tài	trợ	đại	lý	và	khách	hàng	mua	xe	
Subaru.	Theo	đó,	Sacombank	sẽ	tài	trợ	vốn	lưu	động	
cho	các	đại	lý	khi	mua	ô	tô	từ	Subaru	Việt	Nam	với	tỷ	
lệ	tài	 trợ	 lên	đến	80%	giá	trị	xe,	tài	sản	đảm	bảo	là	
chính	ô	tô	mua.	Tham	gia	chương	trình	này,	đại	lý	sẽ	
được	hưởng	các	ưu	đãi	nổi	bật	bao	gồm:	phí	giao	dịch	
tài	khoản,	phí	bảo	lãnh,	lãi	suất	cho	vay.

Đại diện các bên tham gia ký kết (từ trái qua): Ô. Huỳnh Thiên Phú - GĐ 
khách hàng DNVVN Sacombank, Ô. Lê Đức Thịnh - Phó cục trưởng Cục 
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Ô. Lê Binh Hùng - GĐ Trung tâm 
hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Doanh nghiệp vừa và nhỏ Miền Nam ký kết 
biên bản thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Đại diện lãnh sự quán 
Australia, lãnh đạo Quỹ Châu Á tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, Hiệp hội bán lẻ Việt Nam, Tập đoàn Con cò vàng, Trường 
trung cấp du lịch Saigon Tourist.
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P. Kế hoạch

Kinh tế Việt Nam vẫn ổn định trong năm 2016, 
riêng chỉ có một vài chỉ tiêu không thật sự khả 
quan do ảnh hưởng từ kinh tế thế giới cũng như 

những khó khăn nội tại. Tuy vậy, giữ vững sự ổn định 
trong môi trường đầy biến động như hiện nay là thành 
công của Chính phủ. Đặc biệt là khi Chính phủ đã lựa 
chọn theo đuổi chính sách ổn định, tạo đà tăng trưởng 
hơn là chấp nhận đánh đổi để phát triển bằng mọi giá.

KINH TẾ THẾ GIỚI
Kinh	tế	thế	giới	trong	năm	2016	có	nhiều	biến	động	khá	lớn,	đặc	biệt	là	ảnh	hưởng	từ	hoạt	động	chính	trị.	Các	sự	kiện	như	Brexit,	
bầu	cử	Mỹ	đã	tạo	ra	nhiều	bất	ngờ	cho	thị	trường,	từ	đó	dẫn	đến	những	dao	động	mạnh	về	tài	chính	và	tiền	tệ	toàn	cầu.	Các	định	
chế	tài	chính	lớn	như	WB,	IMF	đều	đánh	giá	kinh	tế	thế	giới	trong	năm	2016	duy	trì	hồi	phục	nhưng	tiềm	ẩn	rủi	ro	suy	giảm	ngày	
càng	cao.	

Tăng	trưởng	kinh	tế	toàn	cầu	năm	2016	chỉ	3,1%,	giảm	so	với	mức	3,2%	của	năm	2015.	Trong	đó,	Mỹ	là	quốc	gia	hồi	phục	vững	
chắc	nhất,	trong	khi	các	nền	kinh	tế	lớn	như	Châu	Âu	và	Nhật	Bản	vẫn	đang	vất	vả	đối	phó	với	giảm	phát.	Chính	sách	tiền	tệ	theo	
đó	cũng	có	sự	trái	chiều	nhau,	Mỹ	đã	tăng	lãi	suất	lần	thứ	2	liên	tiếp	trong	vòng	2	năm	qua,	trong	khi	Nhật	Bản	và	Châu	Âu	vẫn	
duy	trì	lãi	suất	âm	như	một	cách	hỗ	trợ	nền	kinh	tế.	

Năm	2016	cũng	đánh	dấu	sự	biến	động	tiền	tệ	rất	lớn	kể	từ	khủng	hoảng	2007.	Đồng	USD	lấy	lại	vị	thế	chi	phối	(chỉ	số	USD	
Index	tăng	lên	mức	cao	nhất	trong	vòng	14	năm	qua)	trước	kỳ	vọng	tăng	trưởng	khả	quan	của	Mỹ,	cũng	như	chính	sách	thắt	chặt	
tiền	tệ	thông	qua	tăng	lãi	suất	của	FED.	

KINH TẾ VIỆT NAM
Kinh	tế	Việt	Nam	vẫn	duy	trì	nhịp	tăng	trưởng	trong	năm	2016	dù	thấp	hơn	kỳ	vọng.	Chính	phủ	đã	chọn	lựa	giải	pháp	cân	bằng	
giữa	ổn	định	và	tăng	trưởng	để	duy	trì	các	yếu	tố	nền	tảng	của	nền	kinh	tế,	tạo	đà	phát	triển	cho	những	năm	sau.	Trọng	tâm	của	
Chính	phủ	là	khơi	dậy	tiềm	năng	phát	triển	của	cộng	đồng	doanh	nghiệp	thông	qua	việc	điều	chỉnh	hàng	loạt	các	văn	bản	luật	để	
giảm	thủ	tục	hành	chính,	minh	bạch	thông	tin	thị	trường,	từ	đó	thu	hút	đầu	tư	và	nâng	cao	năng	suất	của	nền	kinh	tế.	

Tăng	trưởng	kinh	tế	năm	2016	đạt	6,21%,	trong	đó,	quý	1	tăng	
5,48%,	quý	2	 tăng	5,78%,	quý	3	 tăng	6,56%	và	quý	4	 tăng	
6,68%.	Mức	tăng	trưởng	này	thấp	hơn	mục	tiêu	6,7%	được	đề	ra	
trước	đó,	nhưng	được	các	chuyên	gia	đánh	giá	là	phù	hợp	với	tình	
hình	kinh	tế	thế	giới	cũng	như	trong	nước.	

Thiên	tai	cộng	với	xuất	khẩu	thấp	đã	tác	động	đến	lĩnh	vực	nông	
nghiệp,	kéo	giảm	tăng	trưởng.	Nông	nghiệp	chỉ	tăng	1,36%,	thấp	
nhất	kể	từ	năm	2011,	chỉ	đóng	góp	0,22%	vào	tăng	trưởng	chung.

Điểm	sáng	của	Việt	Nam	là	dự	trữ	ngoại	hối	tăng	cao	kỷ	lục,	đạt	
41	tỷ	USD,	đảm	bảo	các	cân	đối	vĩ	mô	của	nền	kinh	tế,	duy	trì	
sự	ổn	định	tỷ	giá	và	giá	trị	VND.	Nhà	đầu	tư	nước	ngoài	vì	thế	tin	
tưởng	vào	triển	vọng	tăng	trưởng	trung	hạn	của	Việt	Nam.	Giải	
ngân	vốn	FDI	năm	2016	cao	nhất	từ	trước	đến	nay,	đạt	15,8	tỷ	
USD	tăng	9%	so	với	năm	2015.	Nhà	đầu	tư	trong	nước	cũng	
tin	tưởng	vào	các	chính	sách	của	Chính	phủ,	số	 lượng	doanh	
nghiệp	thành	lập	mới	đạt	mức	cao	nhất,	lên	đến	110.100	doanh	
nghiệp,	với	số	vốn	đăng	ký	891.000	tỷ	đồng	tăng	16,2%	về	số	
doanh	nghiệp	và	tăng	48,1%	về	số	vốn.	

Nguồn: TCTK, Sacombank

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Cả năm

Tăng trưởng GDP theo quý 2015-2016
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Chỉ	số	giá	tiêu	dùng	(CPI)	năm	2016	tăng	4,74%	so	với	năm	2015.	CPI	bình	
quân	12	tháng	năm	nay	tăng	2,66%	so	với	bình	quân	cùng	kỳ.	Đóng	góp	
chính	vào	mức	tăng	CPI	của	năm	2016	là	lĩnh	vực	y	tế	và	giáo	dục.	Giá	dịch	
vụ	y	tế	tăng	từ	ngày	01/3/2016,	với	mức	tăng	77,57%	làm	chỉ	số	CPI	tăng	
2,7%.	Nhóm	giáo	dục	đóng	góp	0,58%	vào	mức	tăng	chỉ	số	chung.	Ngược	
lại,	giá	năng	lượng	ở	mức	thấp	trong	suốt	cả	năm	giúp	kéo	giảm	chỉ	số	giá	
tiêu	dùng.

Mức	tăng	CPI	vẫn	nằm	trong	giới	hạn	mục	tiêu	5%	mà	Quốc	hội	đề	ra.	Đây	
là	nỗ	lực	rất	lớn	của	Chính	phủ	trong	việc	kiểm	soát	chỉ	số	giá	thông	qua	các	
công	cụ	tài	khoá	và	tiền	tệ.

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Năm	2016	được	đánh	giá	là	khá	thành	công	đối	với	NHNN	trong	việc	điều	
hành	chính	sách	tiền	tệ	và	tỷ	giá.	Dù	tín	dụng	không	đạt	kế	hoạch	đề	ra	nhưng	
đây	là	giải	pháp	chủ	động	của	cơ	quan	quản	lý	để	kiểm	soát	lạm	phát	và	tăng	
cường	chất	lượng	tín	dụng.	Tỷ	giá	tăng	vào	thời	điểm	cuối	năm	do	tác	động	từ	
việc	FED	tăng	lãi	suất,	nhưng	nhìn	chung	chính	sách	tỷ	giá	trung	tâm	đã	phát	
huy	tác	động	triệt	tiêu	kỳ	vọng	tăng	tỷ	giá,	giúp	duy	trì	giá	trị	VND.

Tính	đến	29/12,	 tăng	 trưởng	huy	động	ước	 tăng	18,38%,	 tín	dụng	 tăng	
18,71%,	đạt	mục	tiêu	đề	ra	từ	đầu	năm.	Trong	năm,	tín	dụng	không	tăng	
trưởng	quá	“nóng”	do	có	sự	điều	tiết	kịp	thời	của	NHNN.	Tín	dụng	chỉ	thật	
sự	tăng	mạnh	trong	tháng	12	theo	nhu	cầu	mùa	vụ	cuối	năm.	Lãi	suất	trong	
năm	theo	đó	được	duy	trì	và	giảm	nhẹ	tại	một	số	thời	điểm,	giúp	tiết	giảm	chi	
phí	vốn	của	nền	kinh	tế.	

Tỷ	lệ	tín	dụng/huy	động	(LDR)	bình	quân	của	hệ	thống	là	khoảng	85%	(năm	
2015	là	85,7%).	Tỷ	lệ	LDR	bằng	VND	là	85,9%,	bằng	ngoại	tệ	là	72,1%.	
Điều	đó	chứng	tỏ	thanh	khoản	của	hệ	thống	khá	tốt,	không	để	xảy	ra	rủi	ro	
thanh	khoản.

Theo	Báo	cáo	của	Ủy	ban	Giám	sát	tài	chính	quốc	gia	(UBGSTCQG)	công	bố	
ngày	26/12/2016,	nợ	xấu	tính	đến	cuối	năm	vào	khoảng	2,8%,	tăng	so	với	
mức	2,55%	cuối	năm	2015.	Tổng	số	nợ	bán	cho	VAMC	chưa	xử	lý	được	là	
224.000	tỷ	đồng	(chiếm	85%	nợ	xấu	bán	cho	VAMC	và	chiếm	khoảng	4,3%	
tổng	tín	dụng).	2016	tiếp	tục	là	năm	các	NH	phải	sử	dụng	phần	lớn	thu	nhập	
để	xử	lý	nợ	xấu.	Dự	phòng	rủi	ro	tín	dụng	của	hệ	thống	ước	tăng	11,9%	so	với	
cuối	năm	2015	(năm	2015	tăng	5,4%);	dự	phòng	rủi	ro	cụ	thể	tăng	24,9%,	
cao	hơn	so	với	cùng	kỳ	2015	(tăng	11,9%);	tỷ	lệ	dự	phòng	rủi	ro	cụ	thể/nợ	
xấu	thống	kê	là	57,2%;	Tỷ	lệ	lãi	dự	thu	của	một	số	Ngân	hàng	tăng	cao.	Trong	
năm	2016,	lãi	dự	thu	tiếp	tục	tăng	19%	so	với	cuối	năm	2015;	tỷ	lệ	lãi	dự	
thu/dư	nợ	là	2,9%	(năm	2015	là	2,8%).

Tăng trưởng Huy động và Cho vay năm 2016

Nguồn: TCTK, NHNN, Sacombank

CPI năm 2015-2016

Nguồn: TCTK, Sacombank

Kinh tế toàn cầu được dự báo tăng nhẹ trong năm 2017 (tăng 3,4% so với tăng 3,1% của năm 2016), dẫn đầu là sự tăng trưởng mạnh 
mẽ của Mỹ. Tuy vậy, các lo ngại từ Trung Quốc là mối quan tâm của nhà đầu tư trên toàn cầu. Năm 2017 tiếp tục là một năm mà tăng 
trưởng thương mại thấp hơn tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng theo đó sẽ phụ thuộc vào cầu tiêu dùng nội địa hơn là thương mại toàn 
cầu. Các nước có thế mạnh về xuất khẩu được dự báo sẽ đối diện với khó khăn là hàng rào bảo hộ được các nước phát triển dựng lên.

Kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn khi Chính phủ đang nỗ lực cải thiện môi trường 
kinh doanh. Các chuyển biến tích cực về cấu trúc nền kinh tế theo hướng cải thiện môi trường mạnh hơn, chú trọng phát triển sản 
xuất kinh doanh sẽ là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Dự báo GDP năm 2017 tăng trưởng 6,7% và lạm phát kiểm soát dưới 5%.

Chính sách tiền tệ của NHNN trong năm 2017 tiếp tục duy trì sự linh hoạt, chủ động và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá cùng 
các chính sách vĩ mô khác để đảm bảo các cân đối vĩ mô của nền kinh tế. Tổng phương tiện thanh toán được dự báo tăng 14-16%, hỗ 
trợ cho mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16-18%. Nợ xấu cơ bản được kiểm soát dưới 3%, nhưng chi phí trích lập dự phòng vẫn là gánh 
nặng của các Ngân hàng, kéo giảm lợi nhuận của hệ thống. Năm 2017, USD và NDT được dự báo sẽ biến động rất lớn với xu hướng 
trái chiều nhau. VND theo đó sẽ chịu sức ép rất lớn từ 2 loại tiền tệ có tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Tỷ giá VND/USD 
sẽ giảm giá tương đối, vào khoảng 2-3%.
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THỊ TRƯỜNG VỐN:

THANH KHOẢN DỒI DÀO
P. Kinh doanh vốn

Trong	khi	nguồn	vốn	HĐ	tăng	ổn	định	
thì	 hoạt	 động	 giải	 ngân	 lại	 tăng	 khá	
chậm	chạp.	Thị	trường	tiền	gửi/tiền	vay	
liên	ngân	hàng	(LNH)	chứng	kiến	một	
năm	với	nguồn	chào	gửi	dồi	dào	trong	
khi	 số	 lượng	 ngân	 hàng	 có	 nhu	 cầu	
nhận	thấp.	Thanh	khoản	thị	trường	ổn	
định,	thời	điểm	giữa	tháng	hai,	tổng	dư	
nợ	thị	trường	mở	(OMO)	hơn	143.000	
tỷ	 đồng,	 tuy	 nhiên	 đến	 cuối	 tháng	 5,	
số	dư	nợ	này	đã	hết,	đảo	chiều	lại	thị	
trường	còn	thừa	ra	một	khoản	lớn	vốn	
mua	 tín	phiếu	NHNN.	Đến	đầu	 tháng	

10,	số	dư	tín	phiếu	của	toàn	thị	trường	
lên	đến	96.000	tỷ	đồng.	Cùng	với	đó,	
lãi	 suất	giao	dịch	 trên	 thị	 trường	LNH	
liên	tục	giảm	trong	năm,	có	những	thời	
điểm	 chạm	 đáy	 tại	 mức	 0,5	 -	 0,6%/
năm	tại	kỳ	hạn	qua	đêm	đến	một	tuần	
(thấp	nhất	trong	vòng	4	năm	qua).	Còn	
các	kỳ	hạn	2	-	3	tháng	vẫn	duy	trì	mức	
cao	trên	3,5%/năm,	dẫn	đến	doanh	số	
giao	 dịch	 toàn	 thị	 trường	 chủ	 yếu	 tập	
trung	các	kỳ	hạn	ngắn	qua	đêm,	1	tuần,	
2	tuần.	Tuy	nhiên,	do	ảnh	hưởng	biến	
động	của	tỷ	giá,	lãi	suất	giao	dịch	trên	

thị	trường	LNH	bắt	đầu	tăng	mạnh	dần	
trong	những	ngày	cuối	tháng	11	và	đã	
đạt	mức	qua	đêm	3,0	-	3,1%/năm,	dự	
kiến	 sẽ	còn	 tiếp	 tục	 tăng	 trong	những	
ngày	cuối	năm.

Dự	 báo	 thanh	 khoản	 thị	 trường	 LNH	
năm	2017	sẽ	vẫn	duy	trì	ổn	định.	Tuy	
nhiên	để	ổn	định	tỷ	giá,	NHNN	sẽ	điều	
hành	lãi	suất	giao	dịch	LNH	dao	động	
mức	từ	3,0	-	4,0%	kỳ	hạn	qua	đêm	đến	
1	tháng.	

THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG: THANH KHOẢN DỒI DÀO, LÃI SUẤT GIẢM SÂU
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Năm	2016,	 thị	 trường	Trái	phiếu	Chính	phủ	 (TPCP)	có	sự	
phục	hồi	mạnh	mẽ.	Tính	đến	tháng	12,	Kho	bạc	Nhà	nước	
(KBNN)	đã	phát	hành	thành	công	281.293	tỷ	đồng	TPCP,	
đạt	100%	kế	hoạch	năm	(281.000	tỷ	đồng)	sau	khi	đã	điều	
chỉnh	tăng	31.000	tỷ	đồng	trong	quý	4.	Tuy	có	phần	chậm	
lại	 trong	 quý	 4	 do	 yếu	 tố	mùa	 vụ	 và	 dòng	 tiền	 được	 tập	
trung	nhiều	hơn	cho	tín	dụng	nhưng	cũng	đã	phát	hành	thành	
công	30.973	tỷ	đồng,	đạt	99,9%	kế	hoạch	quý	4	(31.000	tỷ	
đồng).	Về	kỳ	hạn	phát	hành,	kỳ	hạn	từ	5	năm	trở	lên	chiếm	
90%	tổng	khối	lượng,	có	sự	khác	biệt	so	với	các	năm	trước	
(chủ	yếu	tập	trung	ở	các	kỳ	hạn	ngắn	dưới	5	năm).	Có	thể	
nói	kết	quả	phát	hành	TPCP	năm	2016	đạt	mức	cao	nhất	từ	
trước	đến	nay.	

Bên	cạnh	đó,	thị	trường	thứ	cấp	cũng	sôi	động	hơn.	Doanh	
số	 giao	 dịch	 tháng	11	 đạt	mức	 khá	 cao,	 hơn	131.000	 tỷ	
đồng,	đây	là	mức	cao	nhất	trong	2	năm	trở	lại	đây.	Lãi	suất	
cũng	liên	tục	giảm	đều	các	kỳ	hạn,	có	thời	điểm	về	mức	4,9	
-	5,0%	(5	năm),	4,3	-	4,4%	(3	năm),	chạm	đáy	thấp	nhất	
trong	vòng	3	năm	qua.	Tuy	nhiên,	thời	điểm	cuối	năm,	do	
áp	lực	từ	thị	trường	thế	giới,	tỷ	giá	có	nhiều	biến	động,	nhà	
đầu	tư	nước	ngoài	bắt	đầu	có	dấu	hiệu	bán	ra	chốt	lời,	trong	
đó	2	tháng	11	và	12	bán	ròng	hơn	10.000	tỷ	đồng,	làm	số	
dư	mua	ròng	của	nhà	đầu	tư	nước	ngoài	từ	đầu	năm	giảm	
về	mức	chỉ	còn	hơn	12.000	tỷ	đồng	(mức	cao	nhất	đạt	hơn	
22.000	tỷ	đồng	vào	tháng	9).	Theo	đó,	lãi	suất	TPCP	trong	
quý	4	bắt	đầu	tăng	trở	lại	15	-	20	điểm	ở	tất	cả	các	kỳ	hạn,	
lãi	suất	TPCP	đang	duy	trì	mức	4,0%/năm	kỳ	hạn	1	năm;	

Do	áp	lực	từ	lãi	suất	LNH	và	tỷ	giá	đang	tác	động	bất	lợi	lên	
thị	trường	TPCP,	đồng	thời	mặt	bằng	lãi	suất	TPCP	đã	giảm	
khá	sâu	có	thể	khiến	tâm	lý	nhà	đầu	tư	sẽ	tiếp	tục	thận	trọng	
hơn	trong	năm	2017.	Tuy	nhiên,	đây	là	điều	nằm	trong	dự	
báo,	mức	tăng	lãi	suất	LNH	và	áp	lực	tỷ	giá	hiện	không	đáng	
ngại	và	tác	động	không	đáng	kể	đến	thị	trường	TPCP.	Mặt	
khác,	tuy	có	áp	lực	lớn	từ	thị	trường	thế	giới	nhưng	với	chính	
sách	điều	hành	của	Chính	phủ	là	vẫn	giữ	định	hướng	giảm	
lãi	suất,	ít	nhất	là	ổn	định	mặt	bằng	chung	lãi	suất	để	hỗ	trợ	
tăng	trưởng	kinh	tế	thì	có	thể	năm	2017	thị	trường	TPCP	vẫn	
sẽ	tiếp	tục	được	hỗ	trợ	tốt,	thanh	khoản	được	duy	trì,	sẽ	có	
nhiều	thành	phần	nhà	đầu	tư	tham	gia	vào	thị	trường	hơn,	lãi	
suất	TPCP	sẽ	duy	trì	mức	ổn	định	và	tăng	trong	biên	độ	hẹp.

DỰ BÁO NĂM 2017

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TĂNG TRƯỞNG MẠNH, LÃI SUẤT GIẢM NHƯNG TĂNG NHẸ CUỐI NĂM

4,40%/năm	kỳ	hạn	2	năm;	5,00%/năm	kỳ	hạn	3	năm;	5,30%/
năm	kỳ	hạn	5	năm.

Nhìn	chung,	năm	2016	là	năm	thị	trường	TPCP	giao	dịch	khá	
sôi	động,	thanh	khoản	thị	trường	ngày	càng	được	cải	thiện,	lãi	
suất	TPCP	luôn	duy	trì	xu	hướng	giảm	đều	và	chỉ	bắt	đầu	điều	
chỉnh	tăng	nhẹ	vào	cuối	năm.	
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THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 
NĂM 2016 ỔN ĐỊNH P. Kinh doanh ngoại hối

Nguồn: Reuters

BỨC TRANH THỊ TRƯỜNG 2016

Trải	qua	năm	2015	với	nhiều	biến	động	(tỷ	giá	USD/
VND	tăng	hơn	5%)	khiến	NHNN	phải	bán	ra	một	lượng	
ngoại	tệ	để	can	thiệp	thì	năm	2016	thị	trường	ngoại	hối	
Việt	Nam	lại	diễn	biến	khá	ổn	định	trong	bối	cảnh	có	
nhiều	sự	kiện	ảnh	hưởng	lớn	đến	thị	trường	tài	chính	
thế	giới.	

Nhìn	chung,	từ	đầu	năm	2016,	chỉ	số	đo	sức	mạnh	của	
đồng	USD	với	rổ	tiền	tệ	tăng	4,5%,	đồng	CNY	giảm	giá	
7%	so	với	USD	trên	thị	trường	quốc	tế.	Trong	khi	đó,	
VND	giảm	hơn	1%	so	với	USD	và	tăng	giá	nhẹ	0,6%	
so	với	rổ	các	đồng	tiền	xác	định	tỷ	giá	trung	tâm	của	
NHNN.	Tỷ	giá	trung	tâm	NHNN	tăng	1,15%	kể	từ	đầu	
năm	2016.
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Nguồn: Cục đầu tư nước ngoài

Tăng	trưởng	kinh	tế,	thương	mại	toàn	cầu	thấp	hơn	
dự	 báo,	 giá	 hàng	 hóa	 cơ	 bản	 và	 dầu	 thô	 ở	mức	
thấp.	Sự	kiện	ảnh	hưởng	rõ	nét	nhất	tới	thị	trường	
tài	chính,	tiền	tệ,	hàng	hóa	trong	năm	là	việc	Anh	
rời	khỏi	liên	minh	Châu	Âu	(Brexit)	và	Cuộc	bầu	cử	
Tổng	thống	Mỹ	với	chiến	thắng	đầy	bất	ngờ	của	ông	
Donald	 Trump.	Ngay	 sau	 khi	 cử	 tri	 Anh	 chọn	 rời	
khỏi	Liên	minh	Châu	Âu,	giá	trị	đồng	Euro	và	bảng	
Anh	đã	giảm	mạnh	trong	khi	giới	đầu	tư	đặt	niềm	tin	
vào	USD	và	vàng	(giá	vàng	đạt	đỉnh	trong	hai	năm	
với	mức	1,375USD/ounce).	Và	với	kết	quả	cuộc	bầu	
cử	Tổng	thống	Mỹ,	khác	với	đa	số	dự	đoán,	chứng	
khoán	Mỹ	và	USD	thăng	hoa	trong	khi	vàng	chịu	áp	
lực	giảm	mạnh	những	ngày	cuối	năm.

Ngày	02/02/2016,	NHNN	niêm	yết	giá	trở	lại	đồng	
USD	 với	 giá	mua	 vào	 là	 22.300	đồng,	 động	 thái	
này	cho	thấy	NHNN	bắt	đầu	mua	vào	USD	để	dự	
trữ.	Dự	trữ	ngoại	hối	quốc	gia	chưa	tính	đến	vàng	
thời	điểm	cuối	tháng	11	đạt	mức	41	tỉ	USD	(tương	
đương	hơn	12	tuần	nhập	khẩu),	cao	nhất	trong	20	
năm	qua.	

Chính	sách	thông	báo	tỷ	giá	trung	tâm	hàng	ngày	
của	NHNN	cũng	đã	góp	phần	giảm	tâm	lý	đầu	cơ	
của	các	nhà	đầu	tư.	Đồng	thời,	điều	này	cũng	góp	
phần	ngăn	chặn	quá	trình	đô	 la	hóa	đang	diễn	ra	
trong	nền	kinh	tế	Việt	Nam.	Tỷ	giá	diễn	biến	ổn	định	
trong	năm	còn	đến	từ	nguồn	cung	USD	dồi	dào	với	
thặng	dư	thương	mại	và	tốc	độ	FDI	giải	ngân	tiếp	
tục	được	duy	trì	tích	cực.	Trong	năm	2016,	cả	nước	
xuất	siêu	2,68	tỷ	USD	(năm	2015	cán	cân	thương	
mại	 thâm	hụt	2,72	tỷ	USD).	Vốn	đầu	tư	trực	tiếp	
nước	ngoài	đã	giải	ngân	cả	năm	đạt	15,8	tỷ	USD,	
tăng	9%	so	với	cùng	kỳ	năm	2015.	

Tỷ	 giá	 cũng	 dậy	 sóng	 và	 tăng	mạnh	 nhất	 những	
ngày	 cuối	 tháng	11	 khi	 nhu	 cầu	 thanh	 toán	USD	
cuối	năm	cao,	đồng	USD	tiếp	tục	tăng	trước	triển	
vọng	tăng	lãi	suất	của	FED,	sự	giảm	giá	so	với	USD	
của	các	đồng	tiền	trong	rổ	xác	định	tỷ	giá	trung	tâm	
(đặc	biệt	là	CNY),	khoảng	cách	giá	vàng	trong	nước	
và	quốc	tế	 lớn	cùng	tin	đồn	“đổi	 tiền”.	Tuy	nhiên,	
với	thông	điệp	bình	ổn	sẵn	sàng	bán	ra	ngoại	tệ	của	
NHNN,	dự	trữ	ngoại	hối	ở	mức	cao	nhất	trong	20	
năm,	lãi	suất	VND	trên	thị	trường	LNH	tăng	trở	lại,	
kiều	hối	tăng	cùng	động	thái	quyết	liệt	loại	bỏ	các	
tin	đồn	 từ	chính	phủ,	độ	nóng	của	 tỷ	giá	 tiếp	 tục	
được	hạ	nhiệt	và	dần	đi	vào	ổn	định.	

Các	chính	sách	của	Tổng	thống	Mỹ	Donald	Trump	
(cắt	giảm	thuế,	tăng	chi	tiêu	chính	phủ,	tăng	
cường	 bảo	 hộ	 nền	 kinh	 tế,	 kiểm	 soát	 nhập	
cư,	thu	hút	các	luồng	USD	về	Mỹ,	tăng	cường	
sức	mạnh	quân	sự)	cùng	sự	phục	hồi	của	giá	
hàng	hóa	cơ	bản	là	một	trong	những	yếu	tố	
thúc	đẩy	kỳ	vọng	lạm	phát	tăng	và	triển	vọng	
tăng	lãi	suất	của	FED	sẽ	diễn	ra	với	cường	độ	
mạnh	hơn.	Kinh	tế	Mỹ	tiếp	tục	được	kỳ	vọng	
tăng	trưởng	tích	cực	với	GDP	đạt	trên	2,5%,	
tỷ	 lệ	 thất	nghiệp	giảm	xuống	dưới	mức	4%.	
Kinh	tế	Trung	Quốc	tạm	thời	chưa	thoát	khỏi	
giai	đoạn	khó	khăn.	Kinh	tế	Việt	Nam	tiếp	tục	
quá	trình	tái	cấu	trúc,	thúc	đẩy	tăng	trưởng,	
GDP	đạt	6,21%,	mặt	bằng	lãi	suất	khó	có	thể	
giảm	thêm,	lạm	phát	4,5	-	5%.	

Thị	 trường	 USD/VND	 dự	 báo	 sẽ	 xuất	 hiện	
nhiều	biến	động	khi	mức	độ	thặng	dư	cán	cân	
thương	mại	 và	 giải	 ngân	 FDI	 có	 thể	 ở	mức	
độ	thấp	hơn	năm	2016,	FED	có	thể	tăng	lãi	
suất	ba	lần	trong	năm	2017,	USD	tăng	giá	và	
CNY	có	thể	tiếp	tục	giảm	thêm.	Tuy	nhiên,	với	
chính	sách	điều	hành	ổn	định,	tiếp	tục	phát	
huy	vài	trò	điều	hành	chủ	động	linh	hoạt,	vốn	
đầu	tư	gián	tiếp	nước	ngoài	tăng	với	quá	trình	
cổ	phần	hóa	các	doanh	nghiệp	Nhà	nước	sẽ	
là	những	yếu	tố	giúp	tỷ	giá	không	có	những	
cú	sốc	quá	mạnh	trong	năm	2017.	Dự	báo	tỷ	
giá	USD/VND	cuối	năm	2017	có	thể	ở	mốc	
23.000	đồng.

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 2017

Thị	 trường	ngoại	hối	năm	2017	dự	báo	 tiếp	
tục	diễn	biến	khó	 lường	 trong	bối	 cảnh	quá	
trình	phục	hồi	của	kinh	tế	thế	giới	chưa	thật	
sự	khởi	sắc,	tính	bất	định	tăng	lên.	Môi	trường	
chính	trị	trong	nước	ổn	định	hơn	với	các	định	
hướng,	chính	sách	rõ	nét	sau	một	năm	điều	
hành	của	Chính	phủ	mới.		
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P. Kế hoạch

Năm	 2016,	 thị	 trường	 chứng	 khoán	
(TTCK)	 Việt	 Nam	 có	 sự	 tăng	 trưởng	
mạnh	mẽ	cả	về	lượng	và	chất.	Theo	Ủy	
ban	 Chứng	 khoán	 Nhà	 nước	 (UBCK),	
TTCK	 Việt	 Nam	 được	 đánh	 giá	 là	 1	
trong	5	thị	trường	có	mức	tăng	trưởng	
cao	nhất	tại	khu	vực	Đông	Nam	Á.	Chỉ	
số	VN-Index	tăng	15%,	HNX-Index	tăng	
0,8%;	mức	vốn	hóa	toàn	thị	trường	đạt	

1,7	 triệu	 tỷ	 đồng,	 tương	 đương	 42%	
GDP,	 tăng	 30%	 so	 với	 cùng	 kỳ.	 Đặc	
biệt,	 thanh	 khoản	 của	 thị	 trường	 tăng	
trưởng	khả	quan,	thể	hiện	sự	quan	tâm	
và	niềm	tin	trở	lại	của	nhà	đầu	tư.	Quy	
mô	giao	dịch	bình	quân	đạt	6.860	 tỷ	
đồng/phiên,	tăng	39%	so	với	cuối	năm	
2015.

Tổng	mức	huy	động	trên	TTCK	ước	đạt	
348.000	 tỷ	 đồng,	 tăng	 54%	 so	 với	
cùng	kỳ	năm	2015.	Số	lượng	tài	khoản	
nhà	 đầu	 tư	 đạt	 khoảng	 1,67	 triệu	 tài	
khoản,	tăng	6%	so	với	cuối	năm	2015.	
Giá	 trị	 danh	mục	 của	 khối	 ngoại	 liên	
tục	gia	tăng,	đạt	17,3	tỷ	USD	vào	cuối	
tháng	10/2016	(tăng	18%	so	với	cuối	
năm	2015).

Thị trường Chứng khoán năm 2016:
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU NÂNG HẠNG THỊ TRƯỜNG

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM



25Haâo khñ Sacombank

Theo	 thống	 kê	 của	Viện	Mua	 lại,	 Sáp	
nhập	 và	 Liên	 kết	 (IMAA),	 tổng	 giá	
trị	 M&A	 tại	 thị	 trường	 Việt	 Nam	 đạt	
khoảng	5,3	 tỷ	USD	 trong	 năm	2016,	
tương	đương	cùng	kỳ.	Điểm	đáng	chú	
ý	là	tổng	số	thương	vụ	M&A	trong	năm	
2016	 tăng	 15%	 so	 với	 năm	 trước,	
ngược	 lại	với	xu	 thế	suy	giảm	của	 thế	
giới.	Điều	đó	 chứng	 tỏ	 tiềm	năng	 của	
thị	trường	Việt	Nam	khá	lạc	quan,	thúc	
đẩy	nhà	đầu	tư	trong	và	ngoài	nước	gia	
tăng	đầu	tư.	

Bên	cạnh	các	số	liệu	tăng	trưởng,	UBCK	
cũng	tiến	hành	các	giải	pháp	mạnh	mẽ	
để	nâng	cao	chất	 lượng	hoạt	động,	 từ	
việc	gia	tăng	các	quy	định	về	giám	sát	
hoạt	 động	 đến	 tái	 cấu	 trúc	 thị	 trường	
cũng	như	bổ	sung	thêm	các	sản	phẩm	
mới	 để	 thúc	 đẩy	 thanh	 khoản.	Đề	 án	
sáp	 nhập	hai	 Sở	 giao	 dịch	 cơ	 bản	 đã	
được	 trình	 thuận	và	chờ	đợi	các	bước	
cuối	cùng	để	hợp	nhất.	Mục	tiêu	trong	
tương	lai	gần	phải	nâng	hạng	TTCK	Việt	
Nam	từ	cận	biên	lên	thị	trường	mới	nổi	
để	thu	hút	thêm	nhà	đầu	tư	nước	ngoài	

tham	 gia	 vào	 thị	 trường	 vốn	 của	 Việt	
Nam.	Theo	chuyên	gia	Kevin	Snowball,	
CEO	 của	 Quỹ	 đầu	 tư	 PXP,	 TTCK	 Việt	
Nam	có	thể	thu	hút	hàng	tỷ	USD	nếu	
có	 thể	nâng	hạng	trở	 thành	thị	 trường	
mới	nổi.	Đây	là	mục	tiêu	hàng	đầu	mà	
cơ	quan	quản	lý	đang	muốn	hướng	đến.

Cổ	phiếu	STB	giao	dịch	quanh	mệnh	giá	trong	năm	2016,	mức	biến	
động	thấp	nhất	là	7.500	đồng/CP	và	cao	nhất	là	12.600	đồng/CP.	
Thanh	khoản	bình	quân	1	triệu	CP/phiên,	nằm	trong	nhóm	những	cổ	
phiếu	có	thanh	khoản	tốt	trên	thị	trường.

Giá	cổ	phiếu	STB	đã	phản	ánh	những	khó	khăn	mà	Ngân	hàng	đối	
diện	sau	khi	sáp	nhập.	Tuy	nhiên,	Sacombank	vẫn	đang	nỗ	lực	để	xử	
lý	các	tồn	tại	tài	chính	thông	qua	sử	dụng	dự	phòng	để	xử	lý	rủi	ro.	

Bên	cạnh	đó,	các	giá	trị	cộng	hưởng	từ	việc	sáp	nhập	cũng	đang	dần	
phát	huy,	góp	phần	duy	trì	vị	trí	vững	chắc	của	Sacombank	trong	top	
5	các	ngân	hàng	có	quy	mô	lớn	nhất	Việt	Nam.	Khi	các	khó	khăn	
dần	qua	đi,	tiềm	năng	tăng	trưởng	của	Sacombank	được	kỳ	vọng	sẽ	
sáng	tươi	hơn.	Nhà	đầu	tư	theo	đó	cũng	sẽ	có	cái	nhìn	tích	cực	với	
cổ	phiếu	của	STB.		

Nguồn: Sacombank, HOSE, HNX

CỔ PHIẾU STB
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Năm 2017 được dự báo lĩnh vực công nghệ tài chính sẽ tạo ra những thay đổi to lớn cho ngành 
ngân hàng.

2017: 

“TỰ ĐỘNG HÓA” 
HOẠT ĐỘNG 
NGÂN HÀNG

Fintech,	tức	“financial	technology”,	là	công	nghệ	cho	ngành	tài	
chính,	chủ	yếu	đáp	ứng	cho	hai	lĩnh	vực	là	ngân	hàng	và	bảo	
hiểm.	Những	năm	gần	đây,	dựa	vào	sự	phát	triển	đột	phá	của	
lĩnh	vực	kỹ	thuật	số	và	công	nghệ	thông	tin,	fintech	cũng	đem	
đến	nhiều	tiện	ích	cho	ngành	ngân	hàng,	đáp	ứng	các	nhu	cầu	
thanh	toán	trực	tuyến,	ngân	hàng	điện	tử	hay	giao	dịch	trên	thiết	
bị	di	động.	Chẳng	hạn,	fintech	cho	phép	khách	hàng	thanh	toán	
ngay	trên	điện	thoại	di	động	thông	minh	(smartphone),	đồng	hồ	
thông	minh	như	các	dòng	Samsung	Gear	S,	Apple	Watch.	Hay	
giao	thức	thanh	toán	blockchain	đang	ngày	càng	chứng	minh	
tính	ưu	việt	trong	hệ	thống	tài	chính	toàn	cầu.

Chính	vì	những	tiện	ích	đem	lại,	fintech	ngày	càng	khẳng	định	
vị	thế	đối	với	ngành	tài	chính	nói	chung	và	ngân	hàng	nói	riêng.	
Từ	đó,	tạo	ra	sự	hứng	khởi	để	nhiều	doanh	nghiệp	đầu	tư	mạnh	
mẽ	vào	fintech	khiến	ngành	này	càng	phát	triển	hơn.	Đầu	tháng	
01/2017,	Đài	CNBC	(Mỹ)	bình	chọn	fintech	là	1	trong	10	chủ	
điểm	nổi	bật	nhất	của	ngành	tài	chính	năm	2016.	CNBC	khẳng	

định:	“Các	công	ty	fintech	đang	tạo	ra	một	cuộc	cách	mạng	ở	
mọi	lĩnh	vực	từ	ngân	hàng,	thanh	toán,	cho	đến	bảo	hiểm…”

Vừa	qua,	chuyên	trang	của	sàn	giao	dịch	chứng	khoán	Nasdaq	
(Mỹ)	cũng	đánh	giá:	năm	2017,	fintech	sẽ	tiếp	tục	bứt	phá	và	
ra	nhiều	thay	đổi	lớn	về	thanh	toán	trên	thiết	bị	di	động,	hệ	
thống	dịch	vụ	ngân	hàng	trực	tuyến	P2P,	cùng	nhiều	cải	tiến	
khác.	Nasdaq	trích	dẫn	rằng:	nếu	thế	giới	vẫn	còn	2	tỷ	người	
chưa	có	tài	khoản	ngân	hàng	nhưng	có	đến	4	tỷ	người	vẫn	còn	
bị	giới	hạn	về	khả	năng	tiếp	cận	các	dịch	vụ	ngân	hàng.	Vì	
thế,	fintech	sẽ	thay	đổi	điều	đó	bằng	cách	tạo	ra	nhiều	phương	
thức	tiếp	cận.

Cùng	quan	điểm	trên,	tờ	The American Banker	không	chỉ	nhấn	
mạnh	fintech	sẽ	phát	triển	bứt	phá	trong	năm	2017,	mà	còn	
khẳng	định	 xu	hướng	nổi	 bật	 của	 fintech	 sắp	 tới	 là	 giúp	 tự	
động	hóa	nhiều	dịch	vụ	ngân	hàng.	Điều	đó	được	thể	hiện	qua	
những	thay	đổi	sau.

Chatbot
Đây	là	những	dịch	vụ	tự	động	tương	tác	với	con	người.	Doanh	
nghiệp	hay	tổ	chức	cung	cấp	thông	tin	cho	khách	hàng	thông	
qua	một	 giao	 diện	 trao	 đổi	 (chat)	 hoàn	 toàn	 tự	 động	 được	
lập	trình	sẵn.	Trí	tuệ	nhân	tạo	(AI)	ngày	càng	phát	triển	giúp	
chatbot	trở	nên	thông	minh	hơn	để	tự	phản	hồi	các	đề	nghị	
từ	khách	hàng.	Thông	qua	chatbot,	nhà	băng	có	 thể	 tư	vấn	
tự	 động	 cho	 khách	hàng	 ở	mọi	 lúc	mọi	 nơi	 bằng	hàng	 loạt	

giao	thức	khác	nhau.	Ngân	hàng	có	thể	thực	hiện	chatbot	qua	
ứng	dụng	của	Facebook,	WhatsApp,	Kik,	WeChat…	Nhờ	đó,	
các	ngân	hàng	sẽ	phát	triển	một	hệ	thống	tiếp	nhận	và	phản	
hồi	thông	tin	hoàn	toàn	tự	động.	Nhờ	vào	chatbot,	các	doanh	
nghiệp	có	thể	giảm	chi	phí	dịch	vụ	khách	hàng.	Dự	kiến	đến	
năm	2020,	tỷ	lệ	tương	tác	là	giữa	khách	hàng	với	máy	móc	
đạt	khoảng	85%.

Ngô Minh Trí
Cố vấn truyền thông Sacombank
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Trí tuệ nhân tạo (AI)
Nếu	chatbot	là	hình	thức	bề	ngoài	về	khả	năng	tự	động	hóa	của	ngân	hàng	thì	AI	chính	là	bộ	não,	có	khả	năng	như	một	cỗ	máy	tự	
học	để	cập	nhập	thông	tin	khách	hàng.	Từ	đó,	AI	liên	tục	bổ	sung	thông	tin	để	tăng	cường	khả	năng	nhận	biết	và	đưa	ra	phân	tích,	
đánh	giá	rồi	tương	tác	trực	tiếp	với	khách	hàng	thông	qua	chatbot.	Thậm	chí,	hệ	thống	AI	còn	tiếp	nhận	các	tài	liệu,	hình	ảnh	do	
khách	hàng	cung	cấp	để	thực	hiện	các	thủ	tục	cần	thiết.

Đặc	biệt,	AI	phân	tích	dữ	liệu	để	nhận	biết	hành	vi	khách	hàng,	từ	đó	định	hướng	quản	lý	tài	sản,	sử	dụng	các	dịch	vụ	tài	chính	liên	
quan,	giúp	chăm	sóc	khách	hàng	ngày	càng	tốt	hơn.	Xa	hơn,	AI	sẽ	trở	thành	một	nhà	cố	vấn	cho	các	khách	hàng	của	nhà	băng,	
như	đưa	ra	các	lời	khuyên	cho	khách	hàng	nên	đầu	tư	vào	khoản	nào	hay	sử	dụng	các	dịch	vụ	tiết	kiệm	nào.

Vào	quý	3	năm	2016,	hãng	nghiên	cứu	Gartner	xác	định	AI	là	một	trong	10	xu	hướng	công	nghệ	chiến	lược	cho	năm	2017.	Ngân	
hàng	Wells	Fargo	(Mỹ)	đang	thử	nghiệm	công	nghệ	AI	để	chủ	động	hỗ	trợ	khách	hàng	thông	qua	các	tin	nhắn	thông	báo,	nhắc	
nhở…,	cũng	như	hỗ	trợ	phát	hiện	những	vụ	giao	dịch	gian	lận.	

Cấu trúc nội bộ mới
Từ	thực	tế	trên,	các	ngân	hàng	sắp	
tới	 sẽ	 phải	 vượt	 qua	 thách	 thức	
lớn	 là	 làm	sao	nhanh	chóng	hiện	
đại	hóa,	cần	tiếp	cận	những	công	
nghệ	nào	hay	phối	hợp	với	đối	tác	
nào	để	đẩy	mạnh	fintech.	Chính	vì	
thế,	vai	trò	của	các	giám	đốc	công	
nghệ	(CIO)	hay	mảng	kỹ	thuật	số	
sẽ	ngày	càng	quan	trọng	hơn	đối	
với	nhà	băng.	Đây	chính	là	sự	thay	
đổi	lớn	về	cấu	trúc	nhân	sự	nội	bộ.	

Bên	 cạnh	 đó,	 các	 lãnh	 đạo	 của	
ngân	hàng	cũng	cần	thường	xuyên	
cập	nhật	nắm	bắt	những	thay	đổi	
về	mặt	công	nghệ	để	có	 thể	đưa	
ra	những	quyết	định	đúng	đắn	và	
kịp	thời.	Cũng	vì	thế,	việc	ra	quyết	
định	đối	với	công	tác	lựa	chọn	đối	
tác	cần	bổ	sung	thêm	tiêu	chí	khả	
năng	 thích	ứng	nhanh	nhẹn,	chứ	
không	còn	tập	trung	quá	nhiều	vào	
tiêu	chí	giá	cả.	Và	nhà	băng	nào	
không	nhanh	chóng	ứng	dụng	fin-
tech	sẽ	gặp	nhiều	khó	khăn	trong	
việc	cạnh	tranh.

Chuyên	trang	Mobile Payment Todays	đưa	ra	5	xu	hướng	cho	việc	
thanh	toán	trên	thiết	bị	di	động	vào	năm	2017.	Theo	đó,	từ	chỗ	sử	
dụng	thẻ	ngân	hàng	thì	khách	hàng	sẽ	dần	chuyển	sang	sử	dụng	
ví	điện	tử	trên	smartphone	hoặc	đồng	hồ	thông	minh	bằng	kết	nối	
NFC.	Các	ứng	dụng	thanh	toán	Apple	Pay,	Android	Pay,	Samsung	
Pay	sẽ	đóng	vai	trò	quan	trọng.	Hiện	nay,	mỗi	tuần	có	thêm	1	triệu	
người	dùng	ví	điện	tử	theo	các	phương	thức	vừa	nêu.

Bên	cạnh	đó,	theo	chuyên	trang	Mobile World Live,	dự	kiến	
năm	 2017	 sẽ	 có	 60%	 smartphone	 tích	 hợp	 NFC,	 sẽ	 giúp	
thanh	toán	trên	thiết	bị	di	động,	ví	điện	tử	phát	triển	bứt	phá.	
Công	 ty	phân	 tích	TrendForce	dự	báo	 thanh	 toán	 thông	qua	
thiết	bị	di	động	trên	toàn	cầu	vào	năm	2017	sẽ	đạt	mức	780	
tỷ	USD,	tăng	trưởng	25,8%	so	với	năm	2016.

Trong tương lai, fintech sẽ tạo ra sự phát triển đột phá cho ngành ngân hàng

Thanh toán di động dự báo tăng trưởng mạnh
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CN An Giang

Một mùa Xuân lại đến, thêm một tuổi đời đồng nghĩa với thêm một tuổi nghề, anh Chinh – Chuyên 
viên khách hàng chợ đã có 11 năm gắn bó với Sacombank, ngồi nghỉ chân tại sạp tạp hóa của 
chị Thu ở chợ Long Xuyên - một khách hàng gắn bó với Sacombank từ những ngày đầu triển khai 

chương trình Cho vay góp chợ, lắng nghe câu chuyện của chị, anh cảm thấy thêm yêu nghề, thêm yêu 
Sacombank. 

tập trung buôn bán nên mới đắt hàng 
như vậy nè!”,	chị	Thu	cười	tươi	rói.

Chị	 Xuân	 bán	 quần	 áo	 kế	 bên	 cũng	
hớn	 hở	 góp	 chuyện:	 “Đúng đó! Nhờ 
vay được nguồn vốn của Sacombank 
mà công việc kinh doanh của chị cũng 
chủ động hơn, không phải lo thiếu 
vốn. Mỗi khi cần nhập số lượng hàng 
lớn, nhất là dịp lễ tết như vầy nè, 
chương trình cho vay tiểu thương của 
Ngân hàng em đúng là “bà đỡ” của 
công việc tụi chị đó nha!”	–	Tiếng	cười	
giòn	giã	vang	cả	một	góc	chợ.

Anh	Chinh	cũng	không	lạ	lẫm	gì	với	chị	
Xuân	–	người	có	gian	hàng	lớn	nhất	chợ	
này.	Chị	 chuyên	phân	phối	mặt	hàng	
quần	áo	 về	 các	 tỉnh	 với	 số	 lượng	 lớn	
nên	cần	vốn	khá	nhiều	để	xoay	vòng.	
Thủ	tục	vay	vốn	đơn	giản,	không	cần	
thế	 chấp,	 thời	 gian	 giải	 ngân	 nhanh,	
nhân	viên	Ngân	hàng	xuống	tận	nơi	để	
giải	 ngân	 cũng	 như	 thu	 nợ	 là	 những	
điều	thuận	tiện	để	chị	Xuân	gắn	bó	với	
Sacombank	trong	suốt	hơn	5	năm	qua.

Chợ	 năm	 nay,	mới	 vào	 tháng	 Chạp	mà	
người	đi	chợ	Tết	đã	thấy	“sung”	hơn	năm	
ngoái.	 Nhấp	 một	 ngụm	 trà	 nóng	 vào	
những	ngày	đầu	xuân	mát	mẻ,	lòng	lâng	
lâng	với	câu	chuyện	quen	thuộc	mà	ngày	
Tết	nào	chị	cũng	rôm	rả	nhắc	lại:	“Mới đó 
mà đã hơn 10 năm, nhớ ngày đầu mới ra 
chợ bán, chợ lưa thưa người, quầy sạp 
nhỏ xíu, vốn liếng ít ỏi, hồi đó chị ít vốn 
có khi phải đi vay nặng lãi mới có tiền mà 
quay vòng vốn. May mà có Sacombank, 
chị đã có nguồn vốn ổn định, nhờ vậy mà
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Có	thể	nói,	Sacombank	là	một	trong	
những	NHTM	đầu	tiên	tại	Việt	Nam	
tiên	phong	đưa	ra	các	gói	tín	dụng	
ưu	đãi	dành	riêng	cho	tiểu	thương	
trên	 phạm	 vi	 cả	 nước.	 Sản	 phẩm	
được	 đặc	 biệt	 thiết	 kế	 dành	 riêng	
cho	khách	hàng	cá	nhân,	nhóm	cá	
nhân,	 hộ	 gia	 đình	 có	 đăng	 ký	 hộ	
kinh	doanh	theo	quy	định	của	pháp	
luật	hoặc	các	cá	nhân	kinh	doanh	
tại	 các	 chợ/trung	 tâm	 thương	mại	
có	xác	nhận	tình	trạng	kinh	doanh	
của	 ban	 quản	 lý	 chợ/trung	 tâm	
thương	 mại.	 Đặc	 biệt,	 khi	 vay	 từ	
chương	trình	này,	Ngân	hàng	không	
đòi	hỏi	tài	sản	thế	chấp,	các	khoản	
vay	cũng	linh	hoạt	từ	vài	chục	triệu	
đến	vài	trăm	triệu	đồng.

Chị	Hà,	chủ	cửa	hàng	kinh	doanh	
sỉ	các	loại	gạo	tại	Chợ	Long	Xuyên	
chia	 sẻ	 thêm:	 “Tiểu thương như 
tụi chị là những người thường 
xuyên cần đồng vốn quay vòng 
nhất. Vì vậy, Ngân hàng cho các 
tiểu thương chợ vay vốn lãi với 
suất thấp như vầy là tạo điều kiện 
rất thuận lợi cho việc buôn bán, 
kinh doanh”. Chị	Hà	còn	“bật	mí”:	
“Cách tính lãi theo từng ngày của 
Sacombank đã giúp chị bớt áp lực 
hơn về khoản vay của mình. Chị 
vay 30 triệu đồng thì mỗi ngày chỉ 
phải trả khoảng 20.000 đồng tiền 
lãi thôi. Nên nhiều lúc chị vay vốn 
của Sacombank không chỉ để nhập 
hàng đâu, mà chị mua ít vàng 
tích lũy và để lấy vận hên, “buôn 
có bạn, bán có phường” mà, có 
Sacombank “hùn hạp” thì mới mua 
may bán đắt được”.

Những	câu	chuyện	của	khách	hàng	
thật	 giản	 dị	 nhưng	 cũng	 thật	 dễ	
thương,	 anh	 Chinh	 nhận	 ra	 trong	
mắt	các	chị	đang	ánh	lên	niềm	tin	
mãnh	 liệt	 vào	 mùa	 chợ	 Tết	 Đinh	
Dậu	 nhộn	 nhịp	 và	 một	 năm	 mới	
thật	sung	túc.

Đồng	hồ	chỉ	4	giờ	chiều,	nhấp	thêm	
ngụm	trà,	anh	Chinh	chào	các	chị	
và	 tiếp	 tục	 công	 việc	 của	 mình	 -	
công	 việc	 tỉ	 mỉ	 những	 tưởng	 chỉ	

có	 nữ	 giới	mới	 làm	được,	 vậy	mà	
thoáng	chốc	anh	đã	gắn	bó	hơn	10	
năm.	10	năm	đó	đã	cho	anh	nhiều	
cảm	 xúc	 vui	 buồn,	 vui	 khi	 khách	
hàng	mua	được	mặt	hàng	tốt,	bán	
được	nhiều	hàng,	 buồn	 khi	 khách	
hàng	than	thở	“Nay chị bán chậm 
quá em ơi!”.

Gác	lại	nhiều	hồi	tưởng,	anh	Chinh	
thoăn	 thoắt	 đôi	 chân	 gặp	 những	
khách	 hàng	 cuối	 để	 kịp	 về	 Ngân	
hàng	nộp	tiền	cuối	ngày.	Vừa	đi	anh	
vừa	 thì	 thầm	 bài	 hát	 quen	 thuộc	
“Sacombank tình yêu của chúng 
ta, Sacombank niềm tin bền vững 
của mọi nhà…”.
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Thanh Thanh

Chương	trình	thi	đua	Mr.4P đến	nay	đã	đi	được	hơn	nửa	chặng	
đường.	Những	gì	cuộc	thi	mang	lại	không	chỉ	giúp	nâng	cao	tinh	
thần	bán	hàng	của	CBNV	mà	còn	gắn	kết	niềm	tin	mỗi	CBNV	với	

nhau,	mỗi	CBNV	với	Sacombank.

Khó	khăn	lớn	nhất	trong	bán	hàng	là	gì?	Thiếu	kiến	thức	sản	phẩm	dịch	
vụ	hay	làm	sao	để	nắm	bắt	nhu	cầu	và	xây	dựng	niềm	tin	với	khách	
hàng?	Dù	khó	khăn	là	gì	đi	nữa	thì	chỉ	cần	người	bán	hàng	giữ	vững	
ngọn	lửa	đam	mê	và	nhiệt	huyết,	chắc	chắn	sẽ	vượt	qua.	Và	Mr.4P	
chính	là	nơi	truyền	ngọn	lửa	ấy.

Bạn Phạm Ngọc Minh Hiếu	–	Chuyên viên Khách hàng 
PGD TN Trảng Bom – Best Seller tháng 7,	 chia	 sẻ	 rằng:	

“Mr.4P mang lại cho tôi rất nhiều 
điều thú vị. Đặc biệt, những bài 
học kinh nghiệm được chia sẻ 
từ chính các đồng nghiệp và kết 
quả các “Best seller” đạt được 
đã tiếp thêm cho tôi động 
lực phải cố gắng thật nhiều. 
Và khi những cố gắng cũng 
mang lại kết quả tốt cho 
tôi, tôi càng thấy yêu công 
việc bán hàng của mình 
hơn. Cảm tưởng như bản 

thân cũng đã góp một phần 
sức lực nho nhỏ  trong hành trình đưa 

Sacombank trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu”.

“Mr.4P giúp thắt chặt hơn sự gắn kết giữa tôi và Sacombank. 
Vốn dĩ yêu Sacombank, nay lại có thêm một 
thành tích nho nhỏ để tăng 
động lực phấn đấu, tôi càng 
muốn đưa sản phẩm dịch 
vụ Ngân hàng đến với thật 
nhiều khách hàng hơn nữa” 
–	Tâm	sự	của	bạn Lê Thu 
Hà –	Chuyên viên Thẻ CN 
Hải Dương – Best Seller 
tháng 9.

Bạn Nguyễn Thị Hà Anh	–	Chuyên viên tư vấn CN Trung 
tâm – Best Seller tháng 11	 nói:	 “Nhờ có chương trình mà 
mình biết hiện khách hàng đang và chưa sử dụng dịch vụ gì. 
Mr.4P thật sự là “công cụ” hữu ích giúp mình nắm bắt và tiếp 
thị thêm nhiều sản phẩm tốt cho khách hàng. Có được kết 
quả tốt này, ngoài sự nỗ lực của bản thân thì 
mình còn được sự hỗ trợ nhiệt 
tình của tất cả anh chị 
em trong bộ phận Xử 
lý giao dịch. Mình luôn 
ghi nhớ lời dạy của một 
người anh khi mình vừa 
bước chân vào ngôi nhà 
Sacombank, đó là: Muốn 
đi nhanh hãy đi một mình, 
nhưng nếu muốn đi xa hãy 
đi cùng nhau…”.

Còn	bạn	Đào Thị Bích Phượng	–	Chuyên viên tư vấn PGD 
Gia Nghĩa – Best seller của 
tháng 5 và 6	 thì	 cho	 biết:	
“Mr.4P tạo động lực cho 
mình cũng như các anh chị 
trong đội ngũ bán hàng làm 
việc hăng say hơn, cống hiến 
hết mình hơn. Đây cũng là 
một sân chơi bổ ích, thiết 
thực và đem lại hiệu quả cao 
trong công tác bán hàng”.
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Tuy	 chưa	 kết	 thúc	 nhưng	 với	 thời	 gian	 8	 tháng	 triển	 khai,	
Mr.4P cũng	đã	để	lại	nhiều	kỷ	niệm	đáng	nhớ	trong	lòng	CBNV	
Sacombank,	đặc	biệt	 là	các	bạn	 trong	đội	ngũ	bán	hàng.	Đó	
không	 chỉ	 là	niềm	vui	 chiến	 thắng	mà	còn	 là	niềm	vui	được	
đồng	hành	và	thi	đua	giữa	các	Sacombanker	với	nhau,	niềm	vui	
được	sẻ	chia	chiến	thắng	với	bạn	bè,	người	thân	và	cả	khách	
hàng.

Bạn	Nguyễn Thị Phương	 –	Chuyên viên tư vấn PGD TN 
Gia Nghĩa – Best Seller tháng 8	bồi	hồi	nhớ	 lại:	“Khi Mr.4P 
triển khai, mình nhận được sự ủng hộ rất lớn từ những khách 

hàng thân thiết. Cứ mỗi một Tài 
khoản tích tài, Tiền gửi tương lai 
được mở ra là mình lại có thêm 
một niềm vui mới trong bán 
hàng. Những buổi sáng sớm 
đến Ngân hàng, tranh thủ mở 
bảng xếp hạng ra xem, mình 
tự nhủ phải càng nỗ lực hơn 
nữa để thi đua, cảm xúc đó 

thật khó quên…”.

Rất	mộc	mạc,	chân	tình,	bạn	Bùi Thị Hồng Sang	–	Chuyên 
viên tư vấn PGD An Khê – Best Seller tháng 10	chia	sẻ:	“Với 
Mr.4P, kỷ niệm đáng nhớ nhất với mình là khi nhận được thông 
báo chiến thắng tháng 10. Lúc đó, mình như vỡ òa trong hạnh 
phúc vì không chỉ nỗ lực của mình mà của cả tập thể PGD đã 
được ghi nhận. Đặc biệt hơn, khi được biểu dương trên toàn hệ 
thống, mình còn nhận được nhiều lời chúc mừng và làm quen 
từ bạn bè Sacombank trên mọi miền đất nước”.

Các	 Best	 Seller	 còn	 chia	
sẻ	nhiều	bí	quyết,	phương	
châm	 bán	 hàng	 rất	 thú	
vị.	 “Bán hàng không khó, 
quan trọng là bạn cần có 
niềm đam mê và một thái 
độ tích cực. Nếu bạn có thái 
độ tốt thì những khách hàng 
bạn đã tiếp xúc sẽ giới thiệu 
thêm nhiều khách hàng mới. 
Điều gì xuất phát từ trái tim 

sẽ chạm đến trái tim. Hãy bán hàng bằng niềm đam mê và một 
thái độ chân thành”, theo	bạn	Nguyễn Thị Phương.	

Theo	bạn	Lê Thu Hà	thì:“Ở vị trí nào cũng vậy, công việc nào 
cũng vậy, chỉ cần chúng ta có tình yêu và niềm tin thì mọi 
thách thức không bao giờ là rào cản, nó sẽ trở thành động lực 
để chúng ta thành công trong công việc”. “Mình muốn gửi đến 
các bạn một thông điệp nho nhỏ là “Đừng cố gắng bán, mà 
hãy giúp khách hàng mua!”,	đó	là	tâm	huyết	của	bạn	Đào Thị 
Bích Phượng.

Bạn thấy đó, tình yêu và niềm tin luôn 
mang lại những sức mạnh to lớn, giúp 
chúng ta vượt qua mọi thử thách, khó 
khăn để gặt hái thành công!
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Chi tiêu thông minh
trong mùaTết

Phạm Thị Hoa – Trung tâm Thẻ

Mùa xuân mang không khí rộn ràng, khẩn trương lan tràn khắp mọi nơi, từ các trung tâm mua 
sắm sang trọng đến các chợ, cửa hàng, ngõ ngách trên phố… Năm mới đến cũng là lúc nhu 
cầu tiêu dùng, mua sắm tăng cao, từ sửa nhà, mua đồ trang trí, đến chuẩn bị thực phẩm, quà 

cáp, tiền mừng tuổi hay kế hoạch về quê, du lịch, giải trí…  Tất tần tật đều cần đến tiền. Vậy làm thế 
nào để quản lý chi tiêu hợp lý và tránh lãnh phí? Đây là một bài toán không dễ nhưng cũng không 
khó nếu như bạn biết lập kế hoạch ngay từ đầu. Đặc biệt, nếu bạn sở hữu vài chiếc thẻ ngân hàng, 
nhất là thẻ tín dụng thì càng tốt, bởi thẻ là một công cụ đắc lực trong việc hỗ trợ chúng ta quản lý 
chi tiêu. Nào, cùng áp dụng một vài gợi ý sau để có một mùa Tết sung túc nhưng vẫn tiết kiệm nhé!

CHỦ ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH CHI TIÊU
Căn	cứ	nhu	cầu	chi	tiêu	của	gia	đình	và	ngân	sách	khả	thi,	bạn	hãy	lên	
ngay	danh	sách	các	việc	cần	làm,	các	khoản	cần	chi	trước	Tết	từ	2	–	4	
tuần.	Lưu	ý,	nhớ	dành	tiền	cho	các	khoản	phải	chi	những	ngày	sau	Tết	vì	
chúng	ta	thường	có	thói	quen	tập	trung	chi	tiêu	cho	những	ngày	Tết	mà	
quên	mất	để	dành	tiền	cho	những	ngày	cận	kề	còn	lại.	Dưới	đây	là	một	ví	
dụ	cho	kế	hoạch	chi	tiêu	mùa	Tết	với	ngân	sách	40	triệu	đồng	dành	cho	
gia	đình	gồm	4	thành	viên.

Hạng mục Chi tiết Chi phí (VND) Ghi chú

Sửa	nhà Sơn	lại	tường,	cửa 2.000.000 Trước	Tết	2-4	tuần

Trang	trí	nhà Hoa,	các	loại	giấy/vật	dụng	trang	trí 1.000.000 Trước	Tết	3-5	ngày

Quà	cáp,	tiền	biếu,	tiền	
mừng	tuổi

Biếu	ông	bà,	cha	mẹ	 4.000.000
Trước	Tết	7	ngày

Biếu	quà,	đồ	ăn	cho	bạn	bè,	người	thân 2.000.000

Mừng	tuổi	trẻ	nhỏ 2.000.000 Trong	Tết

Thực	phẩm,	nhu	yếu	phẩm	 Thịt	cá,	các	loại	gia	vị,	đồ	gia	dụng,	hóa	mỹ	phẩm,	bánh	mứt,	bia	rượu,	nước	ngọt,	trái	cây… 7.000.000 Trước	Tết	3-10	ngày

Trang	phục	Tết Áo	quần,	giày	dép... 3.000.000 Trước	Tết	3-4	tuần

Du	lịch Trong	nước 10.000.000 Trước	4	tuần

Khác Các	khoản	phát	sinh 4.000.000 	Dự	trù

Sau	Tết Điện,	nước,	sinh	hoạt	phí,	các	khoản	nợ	(nếu	có)… 5.000.000 	Dự	trù

Tổng cộng 40.000.000
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LUÔN LẤY TIẾT KIỆM LÀM TÔN CHỈ TRONG MUA SẮM
Đôi	khi,	các	khoản	chi	cho	những	vật	dụng	nho	nhỏ	nhưng	cộng	gộp	thì	lại	móc	từ	túi	bạn	
một	khoản	kha	khá	và	ngốn	của	bạn	không	ít	thời	gian	để	suy	nghĩ	và	mua	sắm.	Vậy	nên	
để	hạn	chế	các	khoản	chi	tiêu	không	đáng	này,	bạn	hãy	lưu	ý	bảo	quản	và	tái	sử	dụng	các	
vật	dụng	như:	đồ	trang	trí	nhà	cửa,	hũ/hộp	đựng	bánh	mứt,	cây	cảnh,	áo	dài	mặc	Tết…	

TỰ LÀM CÁC MÓN ĂN TẾT
Thay	vì	mua	thực	phẩm	chế	biến	sẵn,	hãy	vận	động	người	thân,	bạn	bè	cùng	làm	một	số	món	ăn	để	sử	
dụng	trong	ngày	Tết	như:	dưa/củ	hành/củ	kiệu	muối,	thịt	ngâm,	mứt,	bánh	chưng,	giò	chả…	Như	vậy	
vừa	đảm	bảo	vệ	sinh,	vừa	hợp	khẩu	vị	lại	còn	giúp	bạn	và	mọi	người	tiết	kiệm	được	kha	khá	chi	phí.	

Ví	dụ,	thông	thường	giá	một	cặp	bánh	chưng	ngày	Tết	là	250.000	đồng	nhưng	nếu	bạn	tự	mua	
nguyên	vật	liệu	về	gói	bánh	thì	chi	phí	có	thể	chỉ	bằng	1/3.	Chưa	kể,	tự	gói	thì	bạn	không	chỉ	được	ăn	
bánh	thỏa	thích	mà	còn	có	quà	biếu	người	thân,	bạn	bè.

Ngoài	ra,	việc	tự	chuẩn	bị	các	món	ăn	ngày	Tết	cũng	đem	đến	cho	gia	đình	bạn	nhiều	niềm	vui,	không	
khí	ấm	cúng	cùng	những	giây	phút	nói	cười	rôm	rả	mà	cuộc	sống	bận	rộn	thường	ngày	không	dễ	có	
được.	Đặc	biệt,	cảm	giác	háo	hức	khi	cả	nhà	cùng	quây	quần	bên	nồi	bánh	chưng,	chờ	đợi	để	ra	mẻ	
bánh	đầu	tiên	nóng	hổi	là	những	kỷ	niệm	khó	quên	và	ý	nghĩa	của	gia	đình.

CHỌN THỜI ĐIỂM MUA SẮM
Tết	là	thời	điểm	giá	cả	hàng	hóa	tăng	cao	nhất.	Có	những	mặt	hàng	tăng	đến	gấp	rưỡi,	
gấp	đôi	giá	bình	thường.	Vì	vậy,	bạn	có	thể	tranh	thủ	mua	một	số	món	sau	trước	khi	
chúng	chưa	kịp	tăng	giá	như	bia,	rượu,	nước	ngọt,	bánh	kẹo,	gạo,	dầu	ăn,	gia	vị,	nguyên	
vật	liệu	để	chế	biến	các	món	ăn	Tết…	Với	thực	phẩm	tươi	sống	hoặc	chế	biến	sẵn,	bạn	
cần	mua	trước	Tết	1-2	ngày	và	lưu	ý	là	chỉ	cần	mua	đủ	dùng	cho	2-3	ngày	Tết	vì	đến	
mùng	2	Tết	là	hầu	như	các	siêu	thị,	cửa	hàng	tiện	lợi	đã	mở	cửa.	

SỬ DỤNG ĐẶC QUYỀN CỦA CHỦ THẺ
Nếu	bạn	muốn	trở	thành	thành	viên	của	“Hội	chi	tiêu	thông	minh”	thì	không	thể	nào	bỏ	qua	các	đặc	
quyền	của	thẻ.	Đặc	biệt,	cuối	năm	cũ,	đầu	năm	mới	là	thời	gian	các	Ngân	hàng,	doanh	nghiệp	tổ	chức	
các	hoạt	động/sự	kiện	chuẩn	bị	năm	tài	chính	mới	nên	thường	bắt	tay	nhau	triển	khai	rầm	rộ	các	ưu	
đãi,	khuyến	mãi	qua	thẻ.	Không	dừng	ở	đó,	Tết	còn	là	dịp	để	Ngân	hàng,	doanh	nghiệp	tri	ân	khách	
hàng,	nên	để	thỏa	mãn	nhu	cầu	mua	sắm	của	thượng	đế,	hàng	loạt	chương	trình	giảm	giá	hàng	điện	
tử,	thời	trang,	mỹ	phẩm...	khi	thanh	toán	qua	thẻ	được	tung	ra	thị	trường.	Nếu	sở	hữu	thẻ	tín	dụng	
Sacombank,	bạn	có	thể	mua	trước	trả	sau	miễn	lãi	55	ngày,	mua	hàng	trả	góp	lãi	suất	0%,	giảm	giá	
sản	phẩm	dịch	vụ	đến	50%	như	Lotte,	FPT	Shop,	PNJ,	nhà	hàng	Shiki	BBQ,	Clarins,	Sunrise	Nha	
Trang	Beach	Hotel	&	Spa,	Kizworld…

Vừa	qua,	Sacombank	đã	triển	khai	thành	công	chương	trình	“Xài	thả	ga	-	trúng	Vespa”	và	trao	tặng	
gần	46.000	phần	quà	hấp	dẫn	cho	khách	hàng,	trong	đó	có	2	chiếc	xe	máy	Vespa	Sprint	cho	2	chủ	
thẻ	may	mắn	nhất.	Hiện	Sacombank	vẫn	còn	quay	số	1	đợt	nữa	để	tìm	ra	chủ	thẻ	may	mắn	cuối	cuối	
trúng	xe	Vespa	Sprint	và	5	chủ	thẻ	trúng	giải	khuyến	khích	1	triệu	đồng.	

Vậy	đó,	không	chỉ	chi	tiêu	thông	minh	mà	nếu	có	thêm	chút	may	mắn,	bạn	còn	có	cơ	hội	dành	được	
những	giải	thưởng	có	giá	trị	đến	tiền	triệu,	tiền	tỷ	từ	Ngân	hàng,	doanh	nghiệp.	Đó	chính	là	đặc	quyền	
hấp	dẫn	nhất	mà	chỉ	khi	là	chủ	thẻ	thì	bạn	mới	có	được.	Bạn	chần	chờ	gì	nữa,	mau	đến	ngay	Ngân	
hàng	và	mở	cho	mình	vài	loại	thẻ	hữu	dụng	đi	nào!
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SACOMBANK TRI ÂN
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Trần Thị Hải – P. Khách hàng Cá nhân

Khi năm mới Tết đến, khắp các nẻo đường đèn hoa đã trang trí rực rỡ, người người lại háo hức 
mong chờ không khí sum vầy bên gia đình. Đối với các doanh nghiệp, đây cũng là dịp hết sức 
đặc biệt, bởi bên cạnh nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, đây còn là dịp để tăng cường tri 

ân các khách hàng thân thiết đã gắn bó với mình trong suốt 1 năm qua. Tại Sacombank, việc tri ân 
không chỉ đơn thuần là những sự quan tâm đồng hành, là những món quà được trao tận tay đến 
khách hàng mà còn được thể hiện một cách thiết thực thông qua Chương trình “Khách hàng thân 
thiết” được áp dụng xuyên suốt với mong muốn mang đến những đặc quyền và trải nghiệm khác 
biệt dành cho khách hàng.

Đây	là	chương	trình	rất	thú	vị	được	triển	khai	từ	năm	2014,	
được	xem	là	một	chính	sách	lớn	nhằm	ghi	nhận	những	đóng	
góp	của	khách	hàng	đã	gắn	bó,	tin	tưởng	sử	dụng	sản	phẩm	
dịch	vụ	của	Ngân	hàng	với	nhiều	ưu	đãi	và	quà	tặng	giá	trị.

Theo	đó,	khi	các	khách	hàng	cá	nhân	sử	dụng	các	sản	phẩm	
dịch	vụ	tại	Sacombank	như	gửi	tiết	kiệm,	vay	vốn,	chuyển	tiền,	
thanh	 toán	bằng	 thẻ	 tín	dụng,	mua	bán	ngoại	 tệ…,	chương	
trình	sẽ	tự	động	ghi	nhận	giá	trị	và	thời	gian	giao	dịch	để	quy	
đổi	 thành	 điểm	 tích	 lũy	 cho	 từng	 khách	 hàng.	 Với	 số	 điểm	
tích	lũy	này,	khách	hàng	có	thể	đổi	các	quà	tặng	như	phiếu	
mua	sắm/du	lịch,	điện	thoại	iPhone,	máy	tính	bảng	iPad,	tivi,	
tủ	 lạnh,	máy	pha	cafe,	máy	xay	sinh	 tố,	nồi	 cơm	điện,	bếp	
hồng	ngoại,	muỗng	inox,	chảo	chống	dính…	Thủ	tục	quy	đổi	
quà	tặng	rất	đơn	giản,	khách	hàng	chỉ	cần	truy	cập	website			
https://khachhangthanthiet.sacombank.com hoặc	đến	các	điểm	
giao	dịch	Sacombank	gần	nhất	hoặc	liên	hệ	đến	số	tổng	đài	
1900	5555	88	để	đăng	ký	và	nhận	quà.

Đặc	biệt,	thông	qua	số	điểm	tích	lũy,	chương	trình	sẽ	tự	động	
xếp	hạng	cho	khách	hàng	từ	hạng	Member	-	Silver	-	Gold	Platinum	-	
Diamond.	Theo	mỗi	bậc	xếp	hạng,	khách	hàng	sẽ	được	hưởng	
các	ưu	đãi	tương	xứng	tầm	đẳng	cấp	như	ưu	tiên	giao	dịch	tại	
quầy,	quà	 tặng	vào	các	dịp	đặc	biệt	như	sinh	nhật,	 lễ,	Tết,	
giảm	phí	 sử	 dụng	 dịch	 vụ,	 cộng	 thêm	 lãi	 suất	 khi	 gửi	 tiền,	
giảm	lãi	suất	khi	vay	vốn,	tăng	tỷ	lệ	cấp	tín	dụng	trên	tài	sản	
đảm	bảo…	Ngoài	 ra,	khách	hàng	còn	có	nhiều	cơ	hội	được	
tặng	thêm	điểm	khi	giới	thiệu	khách	hàng	mới,	nhân	ngày	sinh	
nhật,	ngày	thành	lập	Sacombank,	giao	dịch	trên	1	năm…

Là	một	khách	hàng	đã	gắn	bó	nhiều	năm	với	Sacombank,	anh	
Nguyễn	Hoàng	Hải	(TP.HCM)	đã	chia	sẻ:	“Là khách hàng hạng 
Platinum, điều làm tôi thích thú nhất là được ưu tiên vào 
quầy giao dịch mà không cần lấy số thứ tự, giúp tôi tiết kiệm 
được rất nhiều thời gian. Hơn hết là tôi rất hài lòng cách xếp 
hạng khách hàng của Sacombank vì tính chính xác, rõ ràng, 
luôn ghi nhận đầy đủ các giao dịch của tôi tại Ngân hàng”.
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Minh Nhật

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CAO CẤP TỐT NHẤT TẠI VIỆT NAM 2016

T			rong	 những	 năm	 gần	 đây,	 số	lượng	 người	 giàu	 ở	 Việt	 Nam	
gia	 tăng	 khá	 nhanh.	 Nhóm	
người	 giàu	 thế	 hệ	 mới	 được	
nhận	định	là	những	người	giàu	

tự	thân,	nhận	thức	xã	hội	cao	và	rất	chú	
trọng	 vào	 đầu	 tư	 gia	 tăng	 giá	 trị	 tài	 sản	
hiện	có.	Làm	việc	có	kế	hoạch	và	không	
lãng	phí	 thời	gian	 là	đặc	tính	của	những	
người	giàu.	Họ	đam	mê	làm	việc	nên	rất	
quý	trọng	thời	gian.	Với	họ,	từng	phút	đều	
có	thể	“đẻ”	ra	tiền.	Ngay	cả	bữa	ăn	của	họ	
cũng	thường	kết	hợp	với	các	buổi	gặp	gỡ	
đối	 tác	hoặc	phát	 triển	các	mối	quan	hệ	
trong	công	việc.

Chính	những	trải	nghiệm	từ	cuộc	sống	nên	nhóm	người	giàu	thế	hệ	
mới	dù	tuổi	còn	trẻ	nhưng	lại	nhận	diện	rất	rõ	sự	khác	biệt	giữa	tài	
sản	và	tiêu	sản.	Họ	chú	trọng	đầu	tư	tài	sản	để	“đưa	tiền	vào	túi”	
hơn	là	bỏ	tiền	cho	tiêu	sản.	Phần	lớn	người	giàu	thế	hệ	mới	thường	
mạnh	tay	đầu	tư	vào	các	tài	sản	có	thể	tạo	ra	thu	nhập	và	gia	tăng	
giá	trị	theo	thời	gian.	Đặc	biệt,	những	người	giàu	thế	hệ	mới	không	
quên	đầu	tư	cho	bản	thân.	Vì	vậy,	họ	biết	cân	bằng	giữa	việc	tạo	ra	
tài	sản	và	hưởng	thụ	cuộc	sống	kèm	theo	những	yêu	cầu	khắt	khe	
về	các	sản	phẩm,	dịch	vụ	 tương	xứng.	Điển	hình	như	với	 thẻ	 tín	
dụng,	người	giàu	thường	chỉ	sử	dụng	một	hoặc	hai	thẻ	nhưng	phải	
là	loại	thẻ	cao	cấp,	ngoài	hạn	mức	tín	dụng	lớn	còn	được	cộng	thêm	
dịch	vụ	chăm	sóc	24/7,	những	ưu	đãi	hấp	dẫn	về	các	dịch	vụ	hàng	
không,	du	lịch,	sức	khỏe,	làm	đẹp,	mua	sắm…	trên	toàn	thế	giới.

Từ	chân	dung	khách	hàng	với	những	đặc	điểm	như	trên,	việc	triển	
khai	dịch	vụ	ngân	hàng	cao	cấp	hướng	đến	phân	khúc	khách	hàng	
này	 là	một	 thử	 thách	 lớn	 cho	 không	 ít	 ngân	hàng	 tại	 Việt	Nam;	
vì	đó	phải	 là	một	dịch	vụ	tài	chính	ngân	hàng	cao	cấp	“trọn	gói”	
đúng	nghĩa	giúp	cho	người	giàu	vừa	tiết	kiệm	thời	gian	mà	vẫn	trải	
nghiệm	những	dịch	vụ	đẳng	cấp,	đồng	thời	bảo	đảm	gia	tăng	giá	trị	
tài	sản	cho	họ.
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Thông	thường,	khi	ngân	hàng	hướng	đến	phát	triển	phân	khúc	
này	thì	cần	chú	trọng	hai	vấn	đề	là tập trung vào những lợi ích 
của khách hàng cao cấp và tập trung tạo ra những phương thức 
bán hàng gắn liền sự độc đáo và khác biệt.	Những	lợi	ích	cần	
phục	vụ	cho	đối	tượng	khách	hàng	cao	cấp	có	thể	là	nơi	cung	cấp	
dịch	vụ	ngân	hàng	riêng	biệt,	sang	trọng	và	tạo	tính	thoải	mái	
nhất	trong	khi	thực	hiện	các	giao	dịch;	có	thể	gồm	yếu	tố	thời	
gian	và	hiệu	quả	của	dịch	vụ	là	điều	tiên	quyết	cho	mọi	thành	
công	khi	triển	khai	xâm	nhập	phân	khúc	thị	trường	khách	hàng	
thu	nhập	cao;	hoặc	khách	hàng	có	toàn	quyền	truy	cập/sử	dụng	
các	sản	phẩm	-	dịch	vụ	độc	quyền	của	ngân	hàng.	Bên	cạnh	đó,	
ngân	hàng	cũng	phải	cung	cấp	đầy	đủ	dịch	vụ	tài	chính	-	ngân	
hàng	cho	khách	hàng	bởi	một	đội	ngũ	chuyên	viên	nhiều	kinh	
nghiệm	-	những	người	được	trang	bị	tốt	nhất	những	kiến	thức	về	
tài	chính,	ngân	hàng,	dịch	vụ,	bán	hàng,	kỹ	năng…	

Ra	đời	từ	năm	2011,	Dịch	vụ	Ngân	hàng	Cao	cấp	(Sacombank	
Imperial)	 không	 ngừng	 cải	 tiến	 để	 mang	 đến	 những	 tiện	 ích	
chuyên	biệt	nhằm	cung	cấp	trọn	gói	dịch	vụ	tài	chính	cá	nhân	
hoàn	hảo;	 đồng	 thời	 nâng	 tầm	chất	 lượng	 cuộc	 sống	 cho	 các	
khách	hàng	duy	trì	số	dư	tiền	gửi	lớn	tại	Sacombank.	Để	phục	
vụ	đúng	vị	thế	của	khách	hàng	cao	cấp,	Sacombank	Imperial	đã	
tuyển	chọn	và	đào	tạo	khắt	khe	đội	ngũ	Chuyên	viên	khách	hàng	
giàu	 kinh	nghiệm,	 kỹ	năng	 tốt	 cùng	 kiến	 thức,	 nghiệp	 vụ	 cao	
với	 tác	phong	chuyên	nghiệp,	 tận	tâm,	không	chỉ	đóng	vai	 trò	
là	người	phục	vụ	mà	còn	như	một	trợ	lý	của	khách	hàng.	Khách	
hàng	Sacombank	Imperial	có	thể	yêu	cầu	hỗ	trợ	từ	việc	đơn	giản	
nhất	như	giúp	thẩm	định	hồ	sơ	tín	dụng	nhanh	chóng	cho	đến	
mức	độ	cao	hơn	như	tư	vấn	chuỗi	liên	kết	sản	phẩm	tài	chính	
ngân	hàng,	sản	phẩm	đầu	tư	và	bảo	hiểm	đặc	biệt	để	giúp	gia	
tăng	lợi	nhuận	và	quản	lý	tài	sản	hiệu	quả.

Bên	cạnh	đó,	khi	là	thành	viên	của	Sacombank	Imperial,	khách	
hàng	sẽ	được	tặng	ngay	thẻ	thanh	toán	Sacombank Visa Imperial 
Signature	 và	 ưu	 tiên	 cấp	 thẻ	 tín	 dụng	 Visa Platinum	 để	 trải	
nghiệm	nhiều	đặc	quyền	như:	được	ưu	tiên	phục	vụ	tại	 tất	cả	
các	điểm	giao	dịch	của	Sacombank;	miễn	phí	thường	niên	thẻ	
chính	 trong	suốt	 thời	gian	 là	khách	hàng	Sacombank	 Imperial;	
được	hưởng	tính	năng	hoàn	tiền	khi	thanh	toán	giao	dịch	bằng	
thẻ	Sacombank	Visa	Imperial	Signature;	được	hưởng	bảo	hiểm	du	

lịch	toàn	cầu	với	mức	bảo	hiểm	tai	nạn	đến	10,5	tỷ	đồng	cho	các	
chuyến	đi	trong	và	ngoài	nước,	đồng	thời	bảo	hiểm,	bồi	thường	
cho	các	sự	cố	phát	sinh	trong	chuyến	đi	như	trì	hoãn	chuyến	bay,	
hành	lý	trả	chậm	và	mất	hành	lý…;	được	tặng	thẻ	Priority	Pass	
với	số	lần	sử	dụng	miễn	phí	không	giới	hạn	hơn	1.000	phòng	chờ	
VIP	tại	các	sân	bay	trong	nước	và	quốc	tế	dành	cho	chủ	thẻ;	tận	
hưởng	dịch	vụ	đưa	đón	sân	bay	miễn	phí	bằng	xe	hơi;	hỗ	trợ	24/7	
trên	toàn	cầu	với	đường	dây	nóng	riêng...

Có	thể	nói,	mặc	dù	hiện	nay	trên	thị	trường	tài	chính	có	khá	
nhiều	ngân	hàng	trong	và	ngoài	nước	tham	gia	vào	phân	khúc	
phục	 vụ	 khách	 hàng	 cao	 cấp,	 nhưng	 đến	 nay	 Sacombank	
Imperial	 vẫn	 giữ	 vững	 được	 vị	 thế	 riêng	 của	 mình.	 Minh	
chứng	cho	những	nỗ	lực	không	ngừng	đó	trong	việc	gia	tăng	
trải	nghiệm	của	khách	hàng	bằng	những	sản	phẩm	đẳng	cấp	
là	cuối	năm	2016	vừa	qua,	Sacombank Imperial đã lần thứ 
2 vinh dự đạt giải thưởng thuộc hạng mục “Best Premium 
Banking Service” (Dịch vụ ngân hàng cao cấp tốt nhất)	thông	
qua	cuộc	bình	chọn	của	các	độc	giả	Robb	Report	(tạp	chí	uy	tín	
trong	lĩnh	vực	sản	phẩm	và	dịch	vụ	cao	cấp)	tổ	chức	bình	chọn	
từ	ngày	01/11/2016	đến	21/11/2016.	Giải	thưởng	này	tiếp	tục	
khẳng	định	uy	tín	-	chất	lượng	dịch	vụ	đẳng	cấp	và	vị	thế	tiên	
phong	của	Sacombank	Imperial	trong	lĩnh	vực	cung	cấp	dịch	vụ	
tài	chính	cao	cấp	tại	Việt	Nam.	

Trong	thời	gian	tới,	Sacombank	Imperial	sẽ	tiếp	tục	triển	khai	nhiều	
ưu	đãi	mang	tính	ưu	việt	hơn	nữa	nhằm	duy	trì	vị	thế	cạnh	tranh	
trên	thị	trường,	cũng	như	xứng	tầm	là	dịch	vụ	đẳng	cấp	chuyên	
phục	vụ	và	đồng	hành	cùng	các	khách	hàng	cao	cấp	trong	hành	
trình	“gia	tăng	tài	sản,	tận	hưởng	cuộc	sống”.
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Phước Yên

Với cấu trúc nguồn vốn tối ưu, Sacombank đã 
góp phần giải tỏa nút thắt về vốn cho doanh 
nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh trong 
bối cảnh hiện nay.

Trong	kinh	doanh,	để	triển	khai	một	dự	án	hoặc	định	hướng	dài	hạn,	các	doanh	nghiệp	(DN)	thường	phải	đầu	tư	một	nguồn	vốn	
tương	đối	lớn.	Do	đó	cơ	chế	cho	vay	sản	xuất	kinh	doanh	đáo	hạn	hàng	năm	thường	tạo	ra	một	áp	lực	trả	nợ	không	nhỏ	cho	các	
DN,	đặc	biệt	là	DN	vừa	và	nhỏ	(DNVVN).	

DN có nhiều cơ hội tiếp cận vốn
Trong	buổi	làm	việc	với	Hiệp	hội	DNVVN	
Việt	 Nam	 vào	 tháng	 10	 vừa	 qua,	 Thủ	
tướng	Nguyễn	Xuân	Phúc	đã	nhấn	mạnh	
về	vai	trò	của	DNVVN	trên	thế	giới	và	Việt	
Nam.	Ở	nước	ta,	DNVVN	chiếm	khoảng	
97%	tổng	số	DN	cả	nước,	góp	phần	quan	
trọng	giải	quyết	 việc	 làm	cho	 lực	 lượng	
lao	động,	tăng	thu	ngân	sách…	Theo	báo	
cáo	khác	của	Phòng	Thương	mại	và	Công	
nghiệp	 Việt	 Nam	 (VCCI),	 khối	 DNVVN	
đóng	góp	gần	50%	GDP;	số	tiền	thuế	và	
phí	nộp	cho	Nhà	nước	chiếm	31%	vào	
tổng	số	thu	ngân	sách;	chiếm	31%	vốn	
đầu	tư	của	cộng	đồng	DN	nói	chung	và	
quan	trọng	là	đang	chiếm	51%	tổng	lao	
động	của	Việt	Nam.

Thế	nhưng	có	một	thực	tế	rằng	dù	chiếm	
đa	số	nhưng	năng	lực	của	DN	còn	chưa	
mạnh	 do	 quy	 mô,	 uy	 tín,	 thương	 hiệu	
nhỏ	và	một	số	hạn	chế	khác	về	trình	độ	
quản	lý,	năng	lực	sản	xuất	kinh	doanh…	
Trước	 thực	 tế	 như	 vậy,	 DNVVN	 cần	 có	
một	 số	giải	pháp	như	đầu	 tư	khoa	học	
công	nghệ	để	nâng	cao	sức	cạnh	tranh,	
tận	dụng	những	cơ	hội	đến	từ	những	hiệp	
định	thương	mại,	nâng	cao	năng	lực	tài	
chính,	mở	rộng	kinh	doanh...	Tuy	nhiên	
bản	thân	các	DNVVN	cũng	hiểu	rằng	để	
đạt	được	điều	đó	thì	quan	trọng	nhất	vẫn	
là	vốn.	

Đồng hành cùng DN
Thời	gian	qua,	Chính	phủ	 lẫn	các	ngân	
hàng	(NH)	đã	có	những	động	thái	hỗ	trợ	
DNVVN	 về	 mặt	 chính	 sách,	 nguồn	 tài	

trợ	vốn	ưu	đãi,	mặt	bằng	sản	xuất,	xúc	
tiến	mở	rộng	thị	trường...	Đặc	biệt	là	thời	
điểm	 cuối	 năm,	 khi	 nhu	 cầu	 sản	 xuất	
tăng	cao,	các	DN	lại	càng	cần	vốn	nhiều	
hơn	để	phục	vụ	cho	hoạt	động	sản	xuất	
kinh	doanh.	Nổi	bật	trong	những	NH	chú	
trọng	cấp	vốn	ưu	đãi	cho	các	DNVVN	là	
Sacombank.	 Vừa	 qua,	 Sacombank	 đã	
triển	khai	sản	phẩm	Cho vay kinh doanh 
trả góp	 dành	 cho	 DNVVN	 có	 quy	 mô	
nguồn	vốn	khoảng	20	tỷ	đồng	nhằm	bổ	
sung	vốn	phục	vụ	sản	xuất	kinh	doanh.	
Nhờ	đó,	DN	sẽ	không	phải	chịu	áp	 lực	
trả	nợ	do	thời	gian	vay	lên	đến	60	tháng	
thay	vì	phải	trả	nợ	trong	vòng	1	năm	như	
thông	 thường.	 Phương	 thức	 trả	 nợ	 linh	
hoạt	khi	DN	có	thể	trả	góp	vốn	định	kỳ,	
trả	nợ	 trước	nhiều	kỳ	hoặc	 trả	nợ	 trước	
hạn	để	giảm	chi	phí	sử	dụng	vốn.
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có	 thêm	 nhiều	 lựa	 chọn	 về	 loại	 ngoại	
tệ	vay	trong	quá	trình	bổ	sung	vốn	kinh	
doanh.	Với	sản	phẩm	này,	Sacombank	
đã	phần	nào	giúp	DN	tiết	giảm	chi	phí	
trong	 thanh	 toán	 và	 chủ	 động	 chọn	
đồng	 tiền	 thanh	 toán	có	 lợi	khi	ký	kết	
hợp	 đồng	 xuất	 nhập	 khẩu.	 Nhiều	 loại	
ngoại	 tệ	 như:	 USD,	 EUR,	 AUD,	 GBP,	
CHF,	JPY,	SGD,	CAD,	THB…	được	NH	
triển	khai	cho	vay	với	phương	thức	cho	
vay	và	thanh	toán	nợ	linh	hoạt	theo	từng	
lần	hoặc	theo	hạn	mức	tín	dụng;	ngoại	
tệ	dùng	để	thanh	toán	nợ	có	thể	cùng	
hoặc	khác	loại	ngoại	tệ	đã	vay	theo	nhu	
cầu	của	DN.

Theo	Công	ty	TNHH	Hoa	Mai	tại	Thanh	
Hóa	cho	biết: “Hiện DN đang xuất khẩu 
nhiều mặt hàng lợn sữa đông lạnh đi các 
thị trường như Thái Lan, Hồng Kông… 
Sản phẩm cho vay đa ngoại tệ này của 
Sacombank giúp DN lên kế hoạch cũng 
như hoạch định lại các nguồn thanh 
toán để kịp thời đáp ứng và bổ sung 
vốn cho hoạt động”. Cùng	 quan	 điểm	
với	 Đơn	 vị	 này,	 Công	 ty	 CP	 Dụng	 cụ	
thể	thao	Delta	chia	sẻ: “Sản phẩm cho 
vay đa ngoại tệ của Sacombank là một 
sản phẩm tối ưu mang đến cho khách 
hàng nhiều sự lựa chọn phù hợp với tỷ 
giá và điều kiện thanh toán của hợp 
đồng. Bên cạnh sản phẩm vay ngoại tệ, 
chúng tôi còn sử dụng rất nhiều dịch vụ 
của Sacombank như: Thanh toán quốc 
tế, Payroll… Đến thời điểm hiện tại, 
chúng tôi vẫn đang rất hài lòng về các 
sản phẩm mà mình được cung cấp”.

Trong	 những	 tháng	 cuối	 năm,	
Sacombank	cũng	đang	triển	khai	nhiều	
chính	sách	ưu	đãi	trọn	gói	như:	nguồn	
vốn	vay	ưu	đãi,	các	dịch	vụ	thanh	toán	
quốc	tế,	dịch	vụ	tài	khoản	thanh	toán…	
giúp	DN	xuất	nhập	khẩu	 linh	hoạt	 lựa	
chọn	theo	nhu	cầu	của	mình.

Không	những	cung	cấp	nguồn	tài	chính	
để	DN	 tập	 trung	 ổn	 định	 kinh	 doanh,	
Sacombank	còn	nỗ	lực	đồng	hành	cùng	
DN	bằng	nhiều	dịch	vụ	hỗ	trợ	kèm	theo,	
tiêu	biểu	là	dịch	vụ	đặt	hẹn	trực	tuyến	
tại	cổng	thông	tin	điện	tử	của	NH	này.	
Khi	có	nhu	cầu	 tài	 chính,	DN	chỉ	cần	
truy	 cập	 vào	 website	 của	 Sacombank	
theo	 địa	 chỉ	 www.sacombank.com.vn 
(chuyên	mục	“DN	đặt	hẹn	trực	truyến”)	
và	để	lại	thông	tin	liên	hệ.	Trong	vòng	8	
giờ	làm	việc	kể	từ	khi	nhận	được	thông	
báo	từ	chương	trình,	Chi	nhánh/Phòng	
giao	 dịch	 Sacombank	 trong	 địa	 bàn	
được	DN	lựa	chọn	sẽ	liên	hệ	tư	vấn	theo	
nhu	cầu	của	DN.

Có	thể	thấy,	các	NHTM	đã	và	
đang	ngày	càng	phát	huy	vai	
trò	cung	cấp	vốn	cho	nền	kinh	
tế,	là	cầu	nối	giữa	DN	với	thị	
trường,	giúp	DN	tháo	gỡ	khó	
khăn	 để	 ổn	 định	 hoạt	 động	
sản	 xuất	 kinh	 doanh	 trong	
giai	đoạn	nền	kinh	tế	đang	hội	
nhập	mạnh	mẽ	hiện	nay.

Bên	cạnh	nỗ	 lực	 giảm	áp	 lực	 cho	DN	
trả	nợ	vay	bằng	cách	tăng	thời	gian	cho	
vay,	Sacombank	còn	hỗ	trợ	DN	bằng	các	
giải	pháp	tài	chính	linh	hoạt	khác	nhau.	
Đơn	cử	như	sản	phẩm Cho vay vốn làm 
hàng xuất khẩu	 theo	phương	thức	L/C	
đang	 được	 nhiều	 DN	 ưa	 chuộng.	Một	
DN	xuất	nhập	khẩu	tại	Thanh	Hóa	chia	
sẻ,	với	phương	thức	L/C,	DN	phần	nào	
giảm	 được	 nỗi	 lo	 về	 tài	 sản	 đảm	 bảo	
khoản	vay	tại	NH.	Ngoài	ra,	NH	này	còn	
đang	 triển	 khai	 nhiều	khoản	 vay	ngắn	
hạn	dành	cho	các	DN	xuất	nhập	khẩu	
theo	lĩnh	vực	kinh	doanh	đặc	thù	để	thu	
mua,	sản	xuất,	chế	biến	xuất	khẩu	các	
ngành	hàng	như	điều,	cao	su,	cà	phê,	
thủy	hải	sản,	gạo…	Mỗi	thời	điểm	kinh	
doanh	đều	có	sản	phẩm	tín	dụng	phù	
hợp	 với	 đặc	 điểm,	 nhu	 cầu	 của	 từng	
ngành	hàng.	

Mặt	khác,	một	thông	tin	vừa	qua	được	
các	 DN	 rất	 quan	 tâm	 là	 việc	 NHNN	
chính	 thức	 ban	 hành	 Thông	 tư	 số	
31/2016/TT-NHNN	 sửa	 đổi,	 bổ	 sung	
một	số	điều	của	Thông	tư	số	24/2015/
TT-NHN	quy	định	cho	vay	bằng	ngoại	
tệ	của	tổ	chức	tín	dụng,	chi	nhánh	NH	
nước	 ngoài	 đối	 với	 một	 số	 điều	 kiện	
kèm	 theo	 có	 hiệu	 lực	 đến	 hết	 ngày	
31/12/2017.	Việc	phải	vay	bằng	VND	
rồi	quy	đổi	ra	ngoại	tệ	đã	gây	cho	DN	
nhập	 khẩu	 nhiều	 trở	 ngại.	 Vì	 quy	 đổi	
ngoại	 tệ	 trong	 thanh	 toán	 sẽ	 dẫn	 đến	
rủi	 ro	 do	 biến	 động	 tỷ	 giá,	 khiến	 giá	
thành	sản	phẩm	tăng	lên,	gây	ra	một	số	
khó	khăn	trong	việc	tiêu	thụ	sản	phẩm.	
Nắm	bắt	xu	hướng	đó,	Sacombank	đã	
đẩy	mạnh	các	sản	phẩm	hỗ	trợ	DN	vay	
ngoại	tệ.	Đối	với	DN	nhập	khẩu	không	
có	nguồn	thu	ngoại	 tệ,	Sacombank	ưu	
tiên	triển	khai	phương	thức	tài	 trợ	vốn	
thông	qua	việc	phát	hành	L/C	trả	chậm,		
(còn	 gọi	 là	UPAS).	Qua	 đó,	 nhà	 nhập	
khẩu	sẽ	được	ứng	vốn	để	sản	xuất	kinh	
doanh	 thông	 qua	 hình	 thức	 trả	 chậm	
tiền	hàng	với	lãi	suất	tương	đương	vay	
ngoại	 tệ,	 nhà	 xuất	 khẩu	 ở	 nước	 ngoài	
thì	nhận	được	tiền	ngay	từ	NH	đối	tác	
của	 Sacombank.	 Đối	 với	 các	 DN	 có	
nguồn	 thu	 ngoại	 tệ	 từ	 hoạt	 động	 xuất	
khẩu,	 Sacombank	 lại	 quan	 tâm	 đến	
khắc	 phục	 thực	 trạng	 trước	 đây	 một	
số	NH	dừng	 lại	ở	việc	cho	vay	một	số	
loại	ngoại	tệ	phổ	biến	như	USD,	EUR…	
chưa	đáp	ứng	đúng	nhu	cầu	của	các	DN	
xuất	khẩu	sang	một	số	thị	trường	khác.	
Do	đó,	NH	này	đã	nghiên	cứu	và	cho	ra	
đời	sản	phẩm	Cho vay đa ngoại tệ để	DN
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B. Năng suất chất lượng

Khách hàng hài lòng - 
Sacombank thành công

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:
KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG - SACOMBANK THÀNH CÔNG

“Áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định 
chiến lược của Sacombank, được kỳ vọng giúp 
cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất 
lượng với cách tiếp cận theo quá trình, kết hợp 
với chu trình PDCA và tư duy dựa trên rủi ro, 
hướng đến nâng cao sự hài lòng của khách 
hàng”, theo ông Phan Huy Khang – Phó Chủ 
tịch HĐQT kiêm TGĐ Sacombank.

Chính sách chất lượng
Năm	2010,	Sacombank	bắt	đầu	 triển	
khai	 Chương	 trình	 chất	 lượng	 5S-MS	
hướng	 theo	 tiêu	 chuẩn	 của	 Hệ	 thống	
Quản	lý	chất	lượng.	Khẩu	hiệu	“Khách 
hàng hài lòng – Sacombank thành 
công”	được	phát	kiến	và	truyền	tải	đến	
toàn	 thể	 CBNV	 như	 một	 thông	 điệp	
mang	 tính	 định	 hướng	 của	 Ban	 lãnh	
đạo	Sacombank,	là	xuất	phát	điểm	cho	
quá	trình	tiếp	cận	và	triển	khai	Hệ	thống	
Quản	 lý	 chất	 lượng	 hướng	 về	 khách	
hàng.

Năm	 2015,	 Sacombank	 triển	 khai	
Chương	 trình	 thi	 đua	 Mô	 hình	 Đơn	
vị	kiểu	mẫu	dựa	 trên	3	giá	 trị	 cốt	 lõi:	
Người	Sacombank	-	Đơn	vị	Sacombank	
-	 Quản	 trị	 điều	 hành.	 Tại	 thời	 điểm	
này,	 khẩu	hiệu	“Khách hàng hài lòng 
– Sacombank thành công”	 được	 triển	
khai	thông	qua	Bản	cam	kết	Chất	lượng	
dịch	vụ,	cụ	thể:	

1. Chất lượng phục vụ:	 Thân	 thiện,	
nhiệt	tình,	thấu	hiểu

2. Thời gian phục vụ:	Nhanh	chóng,	
đúng	hạn

3. Tính trung thực:	Minh	bạch,	chính	
xác,	bảo	mật,	an	toàn

4. Sự sẵn sàng:	Đơn	giản,	thuận	tiện,	
hiệu	quả

5. Tính nhất quán:	Chất	lượng	dịch	vụ	
đồng	nhất	toàn	hệ	thống

Đến	năm	2016,	cùng	với	việc	áp	dụng	
tiêu	chuẩn	ISO	9001:2015,	khẩu	hiệu	
và	5	cam	kết	nêu	trên	trở	thành	CHÍNH 
SÁCH CHẤT LƯỢNG	của	Sacombank.	
Theo	 ISO	 9001:2015,	 “Chính sách 
chất lượng là ý đồ và định hướng chung 
của tổ chức có liên quan đến chất 
lượng, được lãnh đạo cao nhất công bố 
chính thức”.	Chính	sách	chất	lượng	là	
kim	chỉ	nam	định	hướng	cho	Hệ	thống	
Quản	 lý	 chất	 lượng	 hướng	 về	 khách	
hàng;	cung	cấp	cơ	sở	thiết	lập	và	xem	
xét	các	Mục	tiêu	chất	lượng.	Chính	sách	

chất	lượng	và	Mục	tiêu	chất	lượng	đều	
nhằm	xác	định	những	kết	quả	cần	đạt,	
giúp	nguồn	lực	được	sử	dụng	hiệu	quả	
nhằm	hoàn	thành	những	mục	tiêu	đã	đề	
ra.	Mục	tiêu	chất	lượng	cần	phải	nhất 
quán	với	Chính	sách	chất	lượng;	được	
cam	kết	cải tiến liên tục	và	các kết quả 
đạt được phải được đo lường cụ thể, 
chính xác.	Việc	đạt	Mục	tiêu	chất	lượng	
có	 thể	 có	 tác	 động	 tích	 cực	 đến	 chất	
lượng	sản	phẩm,	hiệu	lực	tác	nghiệp	và	
các	kết	quả	hoạt	động	tài	chính.	Từ	đó	
tác động đến sự thoả mãn và tin tưởng 
của khách hàng và các bên quan tâm 
đối với thương hiệu được xây dựng trên 
mục tiêu chất lượng đó.

Từ	 những	 khái	 niệm	 đó,	 Chính	 sách	
chất	 lượng	 của	 Sacombank	 được	 xây	
dựng	hướng	đến	sự	hài	lòng	của	khách	
hàng	thông	qua	5	cam	kết	chất	lượng	
dịch	 vụ	 rất	 cụ	 thể,	 gắn	 liền	 với	 tầm	
nhìn,	sứ	mệnh	và	các	giá	trị	cốt	lõi	của	
Sacombank.
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Không ngừng nâng cao 
năng suất chất lượng  
Cải tiến liên tục	là	tinh	thần	chủ	đạo	
của	 ISO	 9001	 vì	 các	 tài	 liệu	 trung	
tâm	 của	 ISO	 9001	 là	 Chính	 sách	
chất	 lượng	 và	 Mục	 tiêu	 chất	 lượng	
không	phải	là	bất	biến.	Vậy	nên,	khi	
có	sự	thay	đổi	về	bối	cảnh,	nguồn	lực,	
nhu	cầu	và	mong	đợi	của	các	bên	liên	
quan,	Chính	sách	chất	lượng	và	Mục	
tiêu	chất	lượng	phải	được	hoạch	định	
và	tổ	chức	đánh	giá	lại.	

Bên	 cạnh	 đó,	 mục	 tiêu	 chất	 lượng	
phản	 ánh	mức	 độ	 và	 sự	 quyết	 tâm	
triển	khai	Chính	sách	chất	lượng.	Do	
đó,	quá	trình	chọn	lựa	Mục	tiêu	chất	
lượng	có	thể	kéo	dài	vì	cần	phải	tổng	
hợp	được	các	chỉ	tiêu	có	ý	nghĩa,	xác	
định	phương	pháp	đo	lường,	thu	thập	
dữ	liệu.	Tiếp	đó	là	quá	trình	theo	dõi	
diễn	biến	dữ	liệu	và	chọn	lựa	các	mức	
chất	 lượng	 phù	 hợp	 (bình	 quân	 số	
liệu	trong	khoảng	thời	gian	trên).	Quá	
trình	này	có	thể	mất	tối	thiểu	từ	3	đến	
6	tháng.	Điều	này	giúp	các	Mục	tiêu	
chất	lượng	bám	sát	vào	thực	tế,	hạn	
chế	sai	số	và	các	cơ	hội	cải	tiến	được	
theo	dõi	chặt	chẽ	với	nhiều	ý	nghĩa	
hơn.	 Tuy	 nhiên	 khi	 Mục	 tiêu	 chất	
lượng	đã	đạt	được	 thì	vẫn	phải	 tiếp	
tục	nâng	các	mức	chất	lượng	cao	hơn	

hoặc	thay	bằng	Mục	tiêu	chất	lượng	
mới,	có	tính	thách	thức	hơn.	Thường	
có	5	yếu	tố,	hay	còn	gọi	là	nguyên	tắc	
SMART	để	thiết	lập	nên	Mục	tiêu	chất	
lượng,	bao	gồm:	Cụ	thể	(Specific),	Đo	
lường	 được	 (Measurerable),	 Khả	 thi	
(Achieveble),	 Thực	 tế	 (Realistic)	 và	
Thời	hạn	(Timely).

Trong	 năm	 2016,	 Sacombank	 đã	
thiết	 lập	30	Mục	tiêu	chất	lượng	để	
triển	khai	Chính	sách	chất	lượng,	bao	
gồm:
	7	Mục	tiêu	triển	khai	cam	kết	về	
Chất	lượng	phục	vụ	“Thân	thiện,	
nhiệt	tình,	thấu	hiểu”

 8	Mục	tiêu	triển	khai	cam	kết	về	
Thời	gian	phục	vụ	“Nhanh	chóng,	
đúng	hạn”

 5	 Mục	 tiêu	 triển	 khai	 cam	 kết	
về	 Tính	 trung	 thực	 “Minh	 bạch,	
chính	xác,	bảo	mật,	an	toàn”

 7	Mục	tiêu	triển	khai	cam	kết	về	
Sự	 sẵn	 sàng	 “Đơn	 giản,	 thuận	
tiện,	hiệu	quả”

 3	Mục	tiêu	triển	khai	cam	kết	về	
Tính	nhất	quán	“Chất	lượng	dịch	
vụ	đồng	nhất	trên	toàn	hệ	thống”

Đây	là	tiền	đề	để	Sacombank	tiếp	tục	
nghiên	 cứu,	 đề	 ra	 và	 giám	 sát	 các	
Mục	tiêu	mới,	áp	dụng	cho	tất	cả	các	
Đơn	vị	nghiệp	vụ	và	các	Chi	nhánh,	

Phòng	 giao	dịch,	Quỹ	 tiết	 kiệm.	Dự	
kiến	 sẽ	 đặt	 trọng	 tâm	 vào	 4	 định	
hướng:

1.Rút	 ngắn	 thời	 gian:	 giao	 dịch,	
chờ	 giao	 dịch	 đối	 với	 đầy	 đủ	
các	 nghiệp	 vụ	 (thu,	 chi,	 chuyển	
khoản,	 thanh	toán	quốc	 tế,	kinh	
doanh	 tiền	 tệ…),	 xử	 lý	 các	 yêu	
cầu,	tương	tác

2.	Sự	hài	 lòng	của	khách	hàng	đối	
với	từng	loại	hình	giao	dịch,	từng	
sản	phẩm	dịch	vụ

3.	Tỷ	lệ	kiểm	soát	rủi	ro	trong	hoạt	
động	của	các	Đơn	vị

4.	Tỷ	lệ	cải	tiến	các	quá	trình	hoạt	
động	của	Đơn	vị,	giúp	giảm	thiểu	
sai	sót,	tăng	lợi	nhuận	và	gia	tăng	
lợi	thế	cạnh	tranh	cho	Ngân	hàng

Tuy	nhiên,	để	Chính	sách	chất	lượng,	
Mục	tiêu	chất	 lượng	được	triển	khai	
và	thẩm	thấu	vào	từng	hoạt	động,	các	
Đơn	vị	cần	thiết	lập	các	chương	trình,	
kế	hoạch	hành	động	cụ	thể,	gắn	liền	
với	việc	triển	khai	chức	năng	nhiệm	
vụ	của	Đơn	vị	mình.	Đồng	thời,	từng	
bước	 phân	 bổ	Mục	 tiêu	 của	Đơn	 vị	
thành	Mục	 tiêu	 của	 từng	 CBNV,	 có	
giao	nhận	và	có	cam	kết	hoàn	thành,	
gắn	 liền	 với	 chương	 trình	 thi	 đua,	
đánh	giá	xếp	loại	Đơn	vị,	cá	nhân.	

Trích tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Lãnh	đạo	cao	nhất	phải	thiết	lập,	thực	hiện	và	
duy	trì	Chính	sách	chất	lượng,	đảm	bảo	rằng:

 - Phù hợp với mục đích và bối cảnh của tổ 
chức và hỗ trợ các định hướng chiến lược 
của tổ chức;

- Cung cấp khuôn khổ cho việc thiết lập 
các mục tiêu chất lượng;

- Bao gồm cam kết thoả mãn các yêu cầu 
thích hợp;

- Bao gồm cam kết cải tiến liên tục hệ 
thống quản lý chất lượng.

Chính	sách	chất	lượng	phải:
- Sẵn có và được duy trì dưới dạng thông 

tin bằng văn bản;
- Được truyền đạt, thấu hiểu và áp dụng 

trong tổ chức;
- Sẵn có cho các bên liên quan khi thích hợp.

Tổ	chức	phải	thiết	lập	các	Mục	tiêu	chất	lượng	tại	các	cấp,	bộ	phận	chức	
năng	và	các	quá	trình	cần	thiết	của	hệ	thống	quản	lý	chất	lượng.	Mục	tiêu	
chất	lượng	phải:

- Nhất quán với Chính sách chất lượng;
- Đo lường được;
- Có tính đến các yêu cầu có thể áp dụng liên quan đến sự phù hợp
  của sản phẩm dịch vụ và nâng cao sự thoả mãn của khách hàng;
- Được giám sát;
- Được truyền đạt;
- Được cập nhật khi thích hợp.

Tổ	chức	phải	duy	trì	thông	tin	dạng	văn	bản	về	các	Mục	tiêu	chất	lượng.	
Khi	hoạch	định	cách	thức	đạt	được	các	Mục	tiêu	chất	lượng	của	tổ	chức,	
tổ	chức	phải	xác	định:

- Cái gì sẽ được thực hiện;
- Những nguồn lực nào sẽ được yêu cầu;
- Ai sẽ chịu trách nhiệm thực hiện;
- Khi nào chúng sẽ được hoàn thành;
- Kết quả sẽ được đánh giá như thế nào. 
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GIỮ CHÂN &
THU HÚT NGƯỜI TÀI

Minh Ngọc

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Sacombank luôn coi trọng việc xây dựng chính sách nhân 
sự để ổn định, giữ chân nhân tài và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Ban biên tập Bản tin 
Sacombank đã có cuộc trao đổi với Bà Nguyễn Thị Lệ An – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ pt 

Nhân sự & Đào tạo để tìm hiểu kỹ hơn về chiến lược quản trị nguồn nhân lực tại Sacombank.

Đối	với	doanh	nghiệp,	nguồn	nhân	lực	chiếm	vai	trò	rất	quan	trọng.	Riêng	với	Sacombank,	nguồn	nhân	lực	có	vai	trò	như	thế	nào	trong	
quá	trình	phát	triển	của	Ngân	hàng?

B. Nguyễn Thị Lệ An: Sacombank	hiện	đang	nằm	trong	Top	5	Ngân	hàng	lớn	nhất	Việt	Nam.	Để	đạt	được	vị	thế	này,	đó	là	cả	một	sự	nỗ	
lực,	phấn	đấu	không	ngừng	của	nhiều	thế	hệ	người	Sacombank	trong	suốt	quá	trình	hình	thành	và	phát	triển.	Và	xuyên	suốt	quá	trình	đó,	
chúng	tôi	luôn	xem	nhân	lực	là	yếu	tố	quan	trọng,	quyết	định	sự	thành	công	của	Sacombank	và	là	một	trong	những	giá	trị	cốt	lõi	được	
Ngân	hàng	gìn	giữ	trong	25	năm	qua.
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Sacombank	được	đánh	giá	là	một	trong	các	Ngân	hàng	TMCP	sở	hữu	được	nguồn	nhân	lực	chất	lượng	cao.	Theo	Bà,	điều	nào	đã	tạo	
nên	thương	hiệu	này	cho	Sacombank?

B. Nguyễn Thị Lệ An: Chất	lượng	nhân	sự	của	Sacombank	luôn	được	các	chuyên	gia	và	khách	hàng	đánh	giá	cao.	Để	có	được	sự	ghi	
nhận	này	là	cả	một	hành	trình	xây	dựng	và	phát	triển	thương	hiệu	tuyển	dụng	của	Sacombank.	Ngân	hàng	không	chỉ	nghiên	cứu,	xây	
dựng	các	cơ	chế,	chính	sách	để	đáp	ứng	nhu	cầu,	sự	kỳ	vọng	của	các	thế	hệ	nhân	sự	mà	còn	luôn	cập	nhật,	vận	dụng	và	phát	triển	các	
ứng	dụng	công	nghệ,	xu	hướng	quản	trị	nhân	sự	tiên	tiến	của	các	nước	phát	triển	vào	từng	hoạt	động	quản	trị	nhân	sự	của	Sacombank	
với	lộ	trình	và	cách	thức	phù	hợp.	Từ	đó	nhằm	tối	ưu	hóa	hiệu	quả	hoạt	động,	trong	khi	vẫn	duy	trì	được	các	bản	sắc	văn	hóa	nổi	bật	
của	Sacombank.	Bên	cạnh	đó,	quá	trình	tuyển	dụng	–	đào	tạo	–	bố	trí	sử	dụng	–	theo	dõi	đánh	giá	–	đãi	ngộ	được	Sacombank	triển	khai	
đồng	bộ	và	thống	nhất	trên	toàn	hệ	thống.	Ngay	từ	khâu	đầu	vào,	các	ứng	viên	đã	trải	qua	một	quy	trình	tuyển	dụng	chuyên	nghiệp;	tiếp	
đến	là	việc	đào	tạo	và	phát	triển	CBNV	dựa	theo	khung năng lực của chức danh tương ứng	–	đây	là	bộ	công	cụ	giúp	CBNV	định	hình	rõ	
những	yêu	cầu	về	kiến	thức,	kỹ	năng,	tố	chất	cần	hoàn	thiện	cho	lộ	trình	phát	triển	nghề	nghiệp	tại	Sacombank.	Tất	cả	các	chức	danh	đều	
có	mô tả công việc	và	lưu đồ thăng tiến	rõ	ràng,	từ	đó	giúp	CBNV	hiểu	rõ	nội	dung,	mục	tiêu	công	việc	để	có	thể	độc	lập,	chủ	động	tác	
nghiệp.	Tại	Sacombank,	tài	năng	và	sự	cống	hiến	được	khuyến	khích	thể	hiện,	ghi	nhận	thông	qua	các	cơ	chế	lương,	phúc	lợi	cạnh	tranh	
và	các	cơ	hội	thăng	tiến,	phát	triển	nghề	nghiệp.	Hầu	hết	CBQL	của	Sacombank	đều	khởi	điểm	từ	cấp	Nhân	viên,	Chuyên	viên	nghiệp	
vụ,	qua	thời	gian	nỗ	lực	phấn	đấu	không	ngừng	đã	trưởng	thành	và	phát	triển	lên	nắm	giữ	các	vị	trí	CBQL	chủ	chốt	của	Ngân	hàng	khi	
tuổi	đời	còn	rất	trẻ.	Hơn	95%	CBQL	được	quy	hoạch	và	phát	triển	từ	nguồn	nội	bộ	-	có	đủ	phẩm	chất,	năng	lực	để	đảm	nhận	những	thử	
thách	mới	trong	vai	trò	lãnh	đạo	-	một	dữ	liệu	đầy	thuyết	phục	minh	chứng	cho	sự	thành	công	và	hiệu	quả	của	cơ	chế	này	tại	Sacombank.

Bà	đánh	giá	thế	nào	về	môi	trường	làm	việc	tại	Sacombank?

B. Nguyễn Thị Lệ An:	Ngoài	các	hoạt	động	tuyển	dụng,	đãi	ngộ,	Sacombank	cũng	rất	chú	trọng	xây	dựng	môi	trường	làm	việc	cởi	mở,	
năng	động;	khuyến	khích	CBNV	phát	huy	sự	sáng	tạo,	tính	chủ	động	và	tinh	thần	trách	nhiệm	cao	nhất	trong	quá	trình	thực	hiện	công	
việc.	Bên	cạnh	đó,	mối	quan	hệ	tương	tác	giữa	CBNV	cùng	đồng	nghiệp	và	quản	lý	các	cấp	không	chỉ	luôn	được	định	hướng	đến	sự	
chuẩn	mực,	mà	còn	trên	tinh	thần	hợp	tác,	đồng	lòng,	thân	thiện	và	mang	tính	động	viên	cao.	Các	thành	viên	luôn	sẵn	sàng	phối	hợp,	
giúp	đỡ	nhau	vượt	qua	các	khó	khăn,	thử	thách;	cùng	nhau	hoàn	thành	các	mục	tiêu	chung	của	đơn	vị	và	toàn	Ngân	hàng.	Có	thể	nói,	
về	lâu	dài,	Sacombank	được	xem	là	một	môi	trường	làm	việc	hấp	dẫn	với	trải	nghiệm	phong	phú	và	đa	dạng	–	nơi	toàn	thể	CBNV	đều	
có	điều	kiện	học	hỏi,	rèn	luyện	liên	tục	nhằm	khẳng	định	và	phát	triển	thương	hiệu	cá	nhân;	đồng	thời,	Sacombank	cũng	là	nơi	mà	
CBNV	có	nhiều	điều	kiện	trải	nghiệm	việc	triển	khai	các	ý	tưởng	sáng	tạo	của	mình	không	chỉ	vì	lợi	ích	của	cá	nhân	mà	còn	vì	lợi	ích	
của	Sacombank	và	của	cộng	đồng	xã	hội.

Dù	trong	tình	hình	kinh	tế	và	hoạt	động	ngành	ngân	hàng	đang	gặp	nhiều	khó	khăn,	riêng	Sacombank	đang	trong	giai	đoạn	tái	cơ	cấu,	
nhưng	Sacombank	vẫn	điều	chỉnh	tăng	lương	cho	CBNV.	Bà	vui	lòng	chia	sẻ	thêm	về	hành	động	này?

B. Nguyễn Thị Lệ An:	Ngay	từ	ban	đầu,	Sacombank	đã	xác	định	việc	đầu	tư	cho	con	người	là	khoản	đầu	tư	chiến	lược	và	luôn	dành	ưu	
tiên	cao	nhất	cho	mục	tiêu	này.	Có	thể	nói,	khi	vào	làm	việc	tại	Sacombank,	ở	bất	cứ	vị	trí	nào,	CBNV	cũng	đều	có	cơ	hội	phát	triển	năng	
lực	bản	thân	và	được	trọng	dụng	tương	xứng	với	nhiều	chính	sách	thu	hút	nhân	tài	của	Ngân	hàng.	Sacombank	luôn	muốn	giữ	nhân	sự	
lâu	dài,	nhưng	chúng	tôi	cũng	muốn	ngay	cả	khi	một	người	có	lý	do	riêng	nào	đó	mà	chuyển	công	tác,	khi	nhìn	lại,	họ	sẽ	thấy	rất	rõ	mình	
đã	trưởng	thành	như	thế	nào	trong	những	năm	tháng	làm	việc	tại	đây;	đồng	thời	Sacombank	đã	tạo	điều	kiện	cho	bạn	thành	công	và	đạt	
được	những	điều	bạn	muốn	trong	cả	sự	nghiệp	lẫn	cuộc	sống.	Trong	năm	2016,	Sacombank	đã	thực	hiện	điều	chỉnh	đồng	loạt	các	cơ	
chế	chính	sách	nhân	sự	nhằm	duy	trì	và	phát	triển	nhân	sự	như:	tăng	lương	chung,	tăng	lương	cho	đội	ngũ	bán	hàng,	cơ	chế	lương	kinh	
doanh,	cơ	chế	thưởng	xử	lý	giao	dịch…	Bên	cạnh	đó,	các	cơ	chế	thưởng	theo	danh	hiệu	thi	đua,	thưởng	hoàn	thành	vượt	mức	kế	hoạch,	
tín	dụng	tín	chấp,	nghỉ	mát,	du	lịch,	khám	chữa	bệnh,	sinh	hoạt	văn	thể	mỹ…	cũng	tiếp	tục	được	triển	khai.	Các	cơ	chế	này	đang	ngày	
càng	hoàn	thiện	hơn	để	phù	hợp	với	sự	đóng	góp	của	tập	thể	và	CBNV	các	Đơn	vị,	cũng	như	phù	hợp	xu	thế	của	thị	trường	lao	động.

Chiến	lược	phát	triển	nguồn	nhân	lực	của	Sacombank	trong	thời	gian	tới	là	gì	thưa	Bà?

B. Nguyễn Thị Lệ An:	Trong	cuộc	bình	chọn	Top	5	ngân	hàng	được	người	lao	động	lựa	chọn	là	nơi	mong	muốn	làm	việc	nhất	trên	trang	
JobStreet	Việt	Nam	vào	tháng	09/2016,	Sacombank	đứng	vị	trí	thứ	3.	Đây	là	minh	chứng	cho	sự	thành	công	trong	chiến	lược	phát	triển	
nguồn	nhân	lực	của	Sacombank.	Để	tiếp	tục	“làm	giàu”	hơn	nữa	các	giá	trị	cốt	lõi	của	Ngân	hàng,	chúng	tôi	đã	xác	định	tiếp	tục	theo	đuổi	
lý	tưởng	xây	dựng	Sacombank	không	chỉ	đơn	thuần	là	một	nơi	làm	việc,	nơi	mỗi	người	8	tiếng	đi	về	mỗi	ngày,	mà	sẽ	là	một	Đại	gia	đình	
thật	sự.	Đại	gia	đình	ấy	sẽ	vừa	là	nơi	mang	lại	thịnh	vượng	xứng	đáng	cho	những	ai	đóng	góp	vì	sự	nghiệp	chung;	vừa	là	nơi	khởi	nghiệp	
và	trải	nghiệm	bản	thân	dành	cho	bất	cứ	ai	có	ước	mơ,	hoài	bão.	Nhằm	thực	hiện	lý	tưởng	ấy,	trong	chiến	lược	phát	triển	giai	đoạn	2017	
–	2020,	Sacombank	sẽ	tiếp	tục	hoàn	thiện	và	triển	khai	chính	sách	nhân	sự	một	cách	đồng	bộ	và	nhất	quán,	đặc	biệt	là	hệ	thống	đánh	
giá	KPI	nhằm	không	ngừng	nâng	cao	chất	lượng	nguồn	nhân	lực,	nâng	cao	hiệu	suất	lao	động,	tạo	môi	trường	để	các	nhân	sự	giỏi	được	
cống	hiến	thông	qua	chính	sách	đãi	ngộ	minh	bạch	và	công	bằng,	cơ	hội	thăng	tiến	bình	đẳng	và	sự	thân	thiện,	đoàn	kết	cùng	phát	triển.

Xin	cảm	ơn	Bà.
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Mục tiêu của mọi nhà quản lý: 

XÁC ĐỊNH VÀ ĐÀO TẠO 
NHÂN SỰ KẾ THỪA

Huỳnh Hữu Quang – TT Đào tạo 

K hi được đặt vấn đề về phát triển đội ngũ kế thừa, trăn trở đầu tiên và rất phổ biến của đa số các nhà quản lý có thể là 
“Đào tạo họ vững vàng rồi, liệu họ có bỏ đi làm nơi khác không? Hay liệu họ có thay thế cả mình không?”. Như tiêu đề 
của bài viết, đây thật sự nên là mục tiêu của bất kỳ ai đang đứng trên cương vị nhà quản lý bởi việc chủ động đào tạo 

đội ngũ kế thừa chính là chìa khóa giải quyết cả hai quan ngại trên. 

GIÁ TRỊ CỦA BẠN ĐƯỢC DUY TRÌ VÀ TIẾP NỐI 
Khi	chủ	động,	cái	 lợi	đầu	tiên	của	bạn	 là	được	quyền	“lựa	chọn”	người	kế	
thừa.	Dĩ	nhiên,	bạn	sẽ	chọn	người	bạn	tin	tưởng	hoặc	có	thiện	cảm.	Tiếp	theo,	
vì	bạn	là	người	trực	tiếp	huấn	luyện,	bạn	sẽ	lại	được	quyền	truyền	tải	các	giá	
trị	mong	muốn	đến	đội	ngũ	kế	thừa,	từ	tác	phong,	cách	hành	xử,	giải	quyết	
vấn	đề,	giao	tiếp…	góp	phần	bảo	vệ	và	duy	trì	các	giá	trị	cốt	lõi	của	đơn	vị.

PHẢN ÁNH RÕ NĂNG LỰC CỦA CHÍNH BẢN THÂN BẠN
Hãy	suy	nghĩ	về	bạn,	về	cụm	từ	“Thầy	nào	trò	nấy”.	Nếu	bạn	là	một	người	
quản	lý	có	tầm	nhìn	và	coi	trọng	đội	ngũ	của	bạn	một	cách	nghiêm	túc	thì	khi	
đó	bạn	sẽ	không	ngừng	tìm	kiếm	tài	năng.	Bạn	khuyến	khích,	động	viên	để	
nhân	viên	của	bạn	luôn	năng	động,	nỗ	lực	tìm	tòi	học	hỏi.	Bạn	sẵn	lòng	chia	
sẻ	kiến	thức	thông	qua	nhiều	cách	như	huấn	luyện,	đào	tạo,	cố	vấn	hay	dìu	
dắt.	Sự	tiến	bộ	và	phát	triển	của	nhân	viên	là	bằng	chứng	rõ	ràng	nhất	phản	
ánh	trình	độ,	năng	lực	của	chính	bản	thân	bạn.

ĐẢM BẢO ĐƯỢC SỰ BÌNH ỔN, TRÁNH CÁC XÁO TRỘN
Thử	tưởng	tượng,	bạn	là	một	nhà	lãnh	đạo	rất	xuất	sắc	khi	đương	nhiệm	và	
đến	một	ngày	chuẩn	bị	hoàn	thành	nhiệm	vụ	và	cơ	hội	thăng	tiến	cao	hơn	đã	
đến	thì	mới	chợt	nhận	ra	rằng	mình	chưa	có	người	kế	vị	thích	hợp.	Và	để	đi	
lên,	bạn	buộc	phải	có	người	thay	vị	trí	hiện	tại	của	mình.	Do	đó,	bạn	có	thể	sẽ	
tìm	đến	một	giải	pháp	tình	thế	là	tuyển	dụng	nhân	sự	bên	ngoài.	Từ	đây	bạn	sẽ	
có	thể	phải	đối	diện	với	một	rủi	ro	khác.	Khi	một	người	mới	được	tuyển	từ	bên	
ngoài	vào	vị	trí	quản	lý,	để	đảm	bảo	am	hiểu	tường	tận	đơn	vị	mình,	họ	sẽ	phải	
rà	soát,	đánh	giá	toàn	diện	và	có	thể	tạo	ra	“luật	chơi	riêng”,	gián	tiếp	gây	các	
xáo	trộn	cho	hoạt	động	đơn	vị,	gián	tiếp	ảnh	hưởng	đến	uy	tín	của	tổ	chức...

Bây	giờ	hãy	so	sánh,	giữa	một	người	được	tuyển	từ	bên	ngoài	(mang	trong	
mình	các	giá	trị	khác	biệt)	với	một	người	trưởng	thành	từ	nguồn	gốc	nội	bộ	
(nắm	được	giá	trị	cốt	lõi	của	công	ty)	thì	đội	ngũ	nhân	viên	của	bạn	nhiều	khả	
năng	sẽ	mong	muốn	gắn	kết	với	ai	để	có	thể	mang	lại	được	giá	trị	cao	nhất	
cho	tổ	chức?
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NHÂN VIÊN ĐỒNG LÒNG, CHÍNH BẠN THÀNH CÔNG
Trong	tầm	nhìn	của	mình,	bạn	nhận	thấy	còn	rất	nhiều	cơ	hội	
mà	đơn	vị	mình	cần	nắm	bắt	để	phát	 triển	hơn	nữa.	Nhưng	
đoán	xem,	lý	do	nào	khiến	bạn	mãi	không	thể	thực	hiện?	Đơn	
giản	là	bởi	vì	bạn	không	có	ai	xung	quanh	hỗ	trợ	cho	bạn	thời	
gian	 để	 hoạch	 định	 và	 nắm	bắt	 những	 cơ	 hội	 đó.	Nói	 cách	
khác,	bạn	không	có	những	nhân	viên	có	 thể	hoạt	động	một	
mình	trong	sự	vắng	mặt	của	người	quản	lý.

Khi người quản lý đã xác định mục tiêu của mình là đào tạo được người kế nhiệm, thì người kế nhiệm của 
họ cũng sẽ thấm nhuần quan điểm này. Và khi tinh thần này lan tỏa trong tổ chức, sự gắn kết và cống hiến 
trong toàn hệ thống của toàn cán bộ nhân viên sẽ được đẩy mạnh lên tối đa, bởi lẽ, ai lại không muốn trưởng 
thành, phát triển và gắn bó trong một tổ chức không ngừng quan tâm và phát triển đội ngũ kế thừa. Tổ chức 
phát triển, đời sống nhân viên được chăm lo, và công tác quản lý sẽ được nâng tầm. Do vậy, mọi nhà quản 
lý cần có mục tiêu: Luôn luôn có kế hoạch lựa chọn và đào tạo đội ngũ kế thừa!

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA CHÍNH BẠN
Đào	tạo	nhân	sự	kế	thừa	cho	phép	bạn	dần	thoát	ra	khỏi	công	
việc	thường	nhật	quen	thuộc,	chuyển	giao	một	số	công	việc	
sang	người	kế	thừa,	cho	bạn	không	gian	và	thời	gian	để	tiếp	
tục	phát	huy,	gia	tăng	giá	trị	cốt	 lõi	của	bản	thân.	Điều	này	
không	có	nghĩa	là	người	quản	lý	phải	sẵn	sàng	từ	bỏ	quyền	
kiểm	soát,	thẩm	quyền	để	làm	cho	bản	thân	mình	trở	nên	thừa	
thãi,	không	cần	thiết.	Trên	thực	tế,	những	người	quản	lý	biết	
phát	triển	đội	nhóm	của	họ,	sự	phụ	thuộc	lẫn	nhau	sẽ	song	
hành	với	khả	năng	làm	việc	độc	lập	giữa	nhà	quản	lý	và	đội	
nhóm.	
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Những giá trị
vượt thời gian

Ngọc Minh

Đã thành một nét văn hóa riêng, 
vào những tháng cuối năm, toàn 
thể CBNV Sacombank trên toàn 

hệ thống Sacombank lại tưng bừng tham 
gia và hưởng ứng các hoạt động văn - thể 
- mỹ hướng đến chào mừng kỷ niệm ngày 
thành lập Ngân hàng với biết bao nhiệt 
huyết, đam mê… 

Chăm chú lắng nghe các chiến thuật từ huấn luyện viênChuyên nghiệp trong từng đường bóng

Thi đua rèn luyện sức khỏe
Năm	vừa	qua,	mỗi	khu	vực	của	Sacombank	đã	lựa	chọn	tổ	
chức	thi	đấu	các	bộ	môn	khác	nhau	phù	hợp	với	thực	tế	
tại	địa	bàn	như:	bóng	đá,	quần	vợt,	bóng	chuyền…	Đây	là	
sân	chơi	bổ	ích	giúp	CBNV	rèn	luyện	sức	khỏe,	đồng	thời	
thắt	chặt	tình	đoàn	kết,	gắn	bó	giữa	người	Sacombank	với	
nhau.	Hãy	cùng	điểm	lại	một	số	hình	ảnh	đẹp	tại	các	giải	
đấu	này	nhé:

Những buổi khai mạc Hội thao rực rỡ sắc màu
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Những pha tranh bóng đầy nghệ thuật

Ô. Phan Huy Khang thăm hỏi và động viên tinh thần các 
VĐV tại giải Tennis Sacombank 2016

Ô. Phan Huy Khang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 
với những cú giao bóng uy lực

Lực lượng vận động viên hùng hậu

Các “bóng hồng” xông pha trên sân cỏ
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Giải đồng phục đẹp nhất:
Hồ Ngọc Huỳnh Thư (CN Sài Gòn)Á khôi 2: Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh 

(CN Bình Tây)

Giải gương mặt thân thiện:
Hongsolida (Sacombank Cambodia)

Miss Sacombank qua ảnh 2016: Inthouon Thongma 
(Sacombank Lào)Á khôi 1: Nguyễn Thị Diễm Hằng 

(PGD Hướng Hóa - CN Quảng Trị)

Sáng tác thơ văn và ảnh nghệ thuật
Khác	với	suy	nghĩ	thông	thường	về	nhân	viên	ngân	hàng	thường	
có	tâm	hồn	khô	khan,	chỉ	biết	những	con	số,	mặc	dù	khá	bận	
rộn	hoàn	thành	các	chỉ	tiêu	cuối	năm,	CBNV	Sacombank	vẫn	
hưởng	ứng	nhiệt	tình	cuộc thi viết “Hội tụ & phát triển”	với	gần	
400	bài	dự	thi.	Mỗi	tác	phẩm	đều	là	“tiếng	lòng”	chan	chứa,	
truyền	tải	tâm	huyết,	mong	muốn	cống	hiến	và	gắn	bó	lâu	dài	ở	
“ngôi	nhà	thứ	hai”,	“Đại	gia	đình	Sacombank“.	Các	bài	viết	nổi	
bật	nhất	đã	được	tổng	hợp	và	đăng	tải	trong	ấn	phẩm	Kỷ	yếu	25	
năm	Sacombank	“Hội	tụ	&	Phát	triển”.

Sôi	nổi	hơn	là	cuộc thi ảnh “Sacombank – Giá trị vượt thời gian” 
với	nội	dung	dành	cho	cá	nhân	và	tập	thể.	Khi	cuộc	thi	mở	ra	
được	3	tuần	thì	đã	có	hơn	500	album	tham	dự	với	hơn	2.100	
tác	phẩm	gửi	đến	từ	các	khu	vực,	thu	hút	gần	655.000	lượt	quan	
tâm,	truy	cập,	bình	chọn,	bình	luận	của	CBNV	toàn	hệ	thống.	
Cuộc	thi	đã	góp	phần	nhân	rộng	tinh	thần	đoàn	kết,	khơi	dậy	lòng	
tự	hào,	sức	sáng	tạo	của	tập	thể	CBNV	trong	việc	nâng	cao	uy	tín	
thương	hiệu,	hiệu	quả	và	chất	lượng	hoạt	động	của	Ngân	hàng.
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Không	những	hòa	chung	một	lòng	nhiệt	huyết,	nỗ	lực	hoàn	
thành	các	kế	hoạch	kinh	doanh,	các	hoạt	động	ngoại	khóa	
cũng	được	toàn	thể	CBNV	Sacombank	hưởng	ứng	với	tinh	
thần	 và	 tác	 phong	 rất	 chuyên	 nghiệp.	 Đó	 là	 văn	 hóa,	 là	

những	giá	trị	vượt	thời	gian	đáng	giữ	gìn	và	phát	huy	của	
các	thế	hệ	người	Sacombank.	Hơn	thế	nữa,	đó	còn	là	yếu	tố	
cốt	lõi	tạo	nên	lợi	thế	cạnh	tranh	riêng	biệt	cho	Sacombank	
trên	thị	trường	tài	chính	hiện	nay.	

Đúng với tên gọi “Sacombank - Giá trị vượt thời gian”, chủ đề này đã nhận được nhiều hình ảnh mang ý nghĩa và giá trị lịch sử
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Đầu xuân kể chuyện se duyên…

Khi nhắc đến một Ngân hàng có dịch vụ tiện ích, có học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ”, 
có việt dã “Chạy vì sức khỏe cộng đồng”… thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Sacombank. Tuy 

nhiên, có ai biết được rằng, Sacombank còn “nổi tiếng” là… “người mai mối mát tay”. Dù chưa có 
thống kê chính xác nhưng tôi chắc rằng có con số không nhỏ những anh chị CBNV Sacombank đã 
nên duyên với nhau. Đối với họ, Sacombank là gia đình cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Từng là thành viên của đội dự án SSP ngày trước, hành trình đến với các Chi nhánh mang lại cho tôi 
nhiều kinh nghiệm cũng như nhận được nhiều tình cảm từ các anh chị CBNV trên toàn hệ thống. 
Những chuyến đi luôn đọng lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng ấn tượng nhất trong tôi vẫn là Chi 
nhánh nào cũng có những câu chuyện tình yêu, những mối lương duyên rất đẹp. Những mối duyên 
được kết tinh không chỉ từ sự cảm thông, lòng yêu mến các đồng nghiệp dành cho nhau, mà còn 
đến từ lòng ái mộ của những vị khách hàng dành cho các nữ giao dịch viên nhiệt tình, xinh đẹp 
hay các anh chuyên viên khách hàng năng nổ, ân cần…  Có khi, duyên còn đến từ những vị 
khách hàng cao tuổi giao dịch lâu ngày với Sacombank, xem CBNV Sacombank như con như 
cháu, rồi làm mối cho, thế là thành duyên.

Ở một Chi nhánh nọ, nhân viên chưa đến 100 người nhưng đã có đến 8 cặp đôi. Lý giải điều 
này, anh Giám đốc Chi nhánh nói: “CBNV vào làm Sacombank có 2 trường hợp, nếu đã 

có người yêu hay đã lập gia đình rồi thì chuyên tâm cho công việc; còn chưa có người 
yêu thì làm gì có thời gian để hò hẹn, tìm hiểu người bên ngoài cơ quan với cường 

độ công việc thế này, thôi thì quay ra tìm hiểu nhau vậy, không thì ế mất…”. Vốn 
biết chỉ là câu nói đùa nhưng tôi cảm nhận được sự cảm thông trong câu 

nói của anh. Áp lực yêu cầu chất lượng công việc cao, áp lực thời gian, 
áp lực khách hàng, áp lực chỉ tiêu… luôn là các vấn đề mà CBNV 

Ngân hàng phải đối mặt. Do đó, ngoài sự quan tâm, thấu 
hiểu của ban lãnh đạo, đồng nghiệp thì sự chia sẻ và 

chút lãng mạn, ấm áp… từ nửa còn lại cũng 
là động lực không nhỏ giúp chúng 

ta vượt qua khó khăn.
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Vũ Thị Hoài Giang – Khu vực Miền Bắc

Cũng là một trong những người được “Ông Tơ Bà Nguyệt Sacombank” 
ban cho chút đặc ân, cá nhân tôi luôn mang trong tim mình một niềm 
cảm ơn sâu sắc đến ngôi nhà thứ hai này. Hàng năm, mỗi khi Sacombank 
phát động các phong trào hướng tới kỷ niệm ngày thành lập, tôi và nửa 
còn lại cũng háo hức chuẩn bị kỷ niệm ngày quen nhau. Sacombank tròn 
25 tuổi, mối lương duyên của tôi cũng tròn 5 năm. Cũng như các câu 
chuyện tình yêu khác, câu chuyện của tôi cũng sẽ là dấu ấn không 
bao giờ phai trong cuộc hành trình gần 10 năm gắn bó với Ngân 

hàng. Tôi ước mong Sacombank sẽ luôn là một ngôi nhà vững 
chắc cả về vật chất lẫn tinh thần cho CBNV yên tâm gắn 

bó, cống hiến và yêu thương. Chúc cho các mối 
lương duyên mà Sacombank đã, đang gắn 

kết sẽ ngày càng bền chặt và những 
mối duyên mới cũng ngày càng 

nhiều hơn.
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NHỮNG MỐI   DUYÊN
Ngô Duy Tứ - PGD Di Linh

Rồi	một	 ngày	 nọ,	mình	 càng	 trở	 nên	 gần	
gũi	với	Thẻ	hơn	sau	khi	được	tham	gia	các	
buổi	giới	thiệu	và	bán	sản	phẩm	Thẻ	ATM	
Sacombank 4 Student tại	Trường	THPT	Trần	
Phú.	Đối	tượng	khách	hàng	là	các	bạn	học	
sinh	khối	12	-	những	người	trẻ	mà	không	còn	
bao	lâu	nữa	sẽ	có	thể	phải	rời	xa	gia	đình,	
bước	vào	quãng	đời	sinh	viên	để	hiện	thực	
hóa	dần	những	ước	mơ	của	mình.	Sở	dĩ	mình	
chọn	đối	tượng	này	là	vì	mình	đã	từng	đi	học	
xa	nhà,	khi	đó,	chiếc	thẻ	ATM	nhỏ	bé	bỗng	
trở	thành	“cầu	nối	tài	chính”	quan	trọng	cho	
mình	 và	 gia	 đình	 cũng	 như	 giúp	mình	 có	
thêm	một	cách	để	nhận	lương	nhanh	chóng	
khi	tham	gia	các	công	việc	bán	thời	gian.	

Sau	khi	 liên	hệ	với	nhà	trường	và	được	sự	
cho	phép,	tranh	thủ	thời	gian	nghỉ	giải	 lao	
hay	lúc	ra	chơi,	cuối	giờ,	giờ	sinh	hoạt	lớp…	
mình	 vào	 mỗi	 lớp	 học	 để	 giới	 thiệu	 cho	
các	bạn	những	tiện	ích	mà	chiếc	Thẻ	ATM	
Sacombank 4 Student	đem	lại	trong	trường	
hợp	sau	này	đi	học	xa	nhà.	Không	bỏ	qua	
lớp	học	nào,	bởi	suy	nghĩ	nếu	bỏ	qua	dù	chỉ	
một	lớp	thì	sẽ	có	mấy	mươi	khách	hàng	tiềm	
năng	không	được	tư	vấn	về	những	tiện	ích	và	
ưu	đãi	của	Thẻ.	Không	để	sót	dù	chỉ	một	cơ	
hội	bán	hàng	thực	tế	nào,	tranh	thủ	giờ	các	
thầy	cô	nghỉ	tiết,	mình	ghé	qua	Phòng	Giáo	
viên	để	tiếp	tục	tư	vấn	và	bán	các	loại	Thẻ	
Sacombank	phù	hợp	cho	các	thầy	cô.

Còn	nhớ	khi	đó,	vì	thời	gian	tiếp	xúc	với	các	
bạn	học	sinh	và	thầy	cô	có	hạn	nên	mình	
phải	chắt	lọc	và	chỉ	nói	những	thông	tin	quan	
trọng,	cần	thiết.	Và	rồi,	có	một	hôm	đặc	biệt	
như	thế	này,	mình	vào	một	 lớp	12	lúc	giờ	
ra	chơi,	giáo	viên	đứng	lớp	tiết	học	trước	đó	

là	 cô	Oanh.	Biết	mình	 vào	 để	 tư	 vấn	 sản	
phẩm	dịch	vụ	ngân	hàng	cho	học	sinh	nên	
cô	vui	vẻ	cho	vào	và	không	bước	ra	ngay	mà	
ngồi	lại	để	nghe	tư	vấn	cùng	các	bạn.	Hôm	
đó,	không	biết	trình	bày	xuất	thần	như	thế	
nào	mà	sau	màn	tư	vấn	của	mình,	các	bạn	
trong	lớp	háo	hức	truyền	tay	nhau	mẫu	đơn	
đăng	ký	mở	ngay	Thẻ 4 Student!	Quay	lại	
bàn	giáo	viên,	bất	ngờ	thay,	cô	Oanh	nãy	giờ	
vẫn	ngồi	đó	quan	sát,	lắng	nghe	mình	tư	vấn	
cho	các	bạn	học	sinh	một	cách	chăm	chú.	
Thấy	mình	nhìn,	cô	nhẹ	nhàng	nói:	“Còn nữa 
không em? Em cứ tiếp tục giới thiệu với các 
bạn đi, cô nghe thấy hay quá! Thật tiện ích 
cho các bạn học sinh lớp 12 lúc này”.	Chỉ	
một	câu	nói	của	cô	mà	tinh	thần	mình	phấn	
chấn	hơn	hẳn.	

Thu	mẫu	đăng	ký	xong	là	cũng	gần	hết	giờ	ra	
chơi,	mình	chào	cô	và	cả	lớp	rồi	xin	phép	ra	
về.	Vừa	bước	ra	khỏi	lớp,	cô	gọi	mình	dừng	
lại	bên	hành	lang	và	hỏi	chuyện.	Sau	một	hồi	
trò	chuyện,	hỏi	han	về	công	việc,	gia	đình,	
ước	mơ	 và	 những	 định	 hướng	 trong	 cuộc	
sống,	cô	đã	động	viên	mình	nếu	muốn	thành	
công,	thành	nhân	thì	phải	nỗ	lực	thật	nhiều...	
Lúc	đó,	mình	chỉ	biết	thầm	cảm	ơn	cô	vì	đã	
tiếp	thêm	sức	mạnh	cho	một	nghị	lực	non	
trẻ…	Thời	gian	trôi	qua,	cách	vài	tháng,	cô	
lại	hỏi	han	tình	hình	của	mình,	động	viên,	
chỉ	bảo	mình	những	cách	ứng	xử	trong	cuộc	
sống,	công	việc.	Cô	đối	đãi	với	mình	bằng	
tình	yêu	thương	như	đối	với	một	đứa	học	trò	
cũ	chăm	ngoan,	và	mình	thì	không	biết	tự	
khi	nào	đã	xem	cô	như	một	điểm	tựa	tinh	
thần	trong	cuộc	sống.	Đôi	lúc,	lặng	lẽ	đọc	lại	
những	dòng	tin	nhắn	động	viên	của	cô	mà	
lòng	mình	biết	ơn	biết	mấy.

Ngẫm	 nghĩ,	 mình	 lại	 thấy	 biết	 ơn	 cả	
Sacombank	 nữa,	 cũng	 vì	 mối	 duyên	 với	
Sacombank,	rồi	mối	duyên	với	Thẻ	mà	mình	
mới	gặp	được	cô.	Và	cũng	không	biết	vô	tình	
hay	hữu	duyên	mà	cả	Sacombank	và	cô	đều	
là	những	người	dẫn	dắt	 và	 truyền	đạt	 cho	
mình	chân	lý:	“Dù có làm gì, dù có là ai và 
sau này sẽ trở thành như thế nào thì vẫn 
phải luôn giữ cho mình lòng nhiệt huyết và 
cái tâm chân thành”.	Và	qua	đó,	mình	còn	
tâm	niệm	được	một	điều	rằng	“Thành công 
là một hành trình chứ không phải là một 
điểm đến”.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi để rồi có những chuyện như mới diễn ra 
đây thôi đã nhuốm màu kỷ niệm. Thấm thoát đã hơn ba năm, hồi 
đó mình đang là một chàng Thực tập viên tiềm năng Sacombank, 

với niềm vui mỗi ngày là được đến Ngân hàng để học hỏi những công 
việc mà các anh chị Sacombank đang làm cũng như được hỗ trợ đánh 
máy, photo, scan tài liệu, sắp xếp hồ sơ, nghe điện thoại… Trong đó, thú 
vị nhất là được đi làm Thẻ ATM cho các bạn học sinh, sinh viên. Niềm 
hứng thú với Thẻ càng nhân lên gấp bội khi mình được tham gia một 
chương trình rất hoành tráng đó là “Tuần lễ Thẻ”. Lúc đó, mình được 
chạy xe diễu hành quanh phố cùng các anh chị trong màu áo xanh đồng 
phục và lá cờ truyền thống của Sacombank, được đóng vai Chuột Mickey 
để chào đón khách hàng ở sảnh Chi nhánh Sacombank Lâm Đồng và 
Chợ Đà Lạt... Dù những việc được giao là những việc nhỏ, mình vẫn làm 
với lòng nhiệt huyết cao nhất. 
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Chiều	buông	tiếng	gió	rì	rào

Lúa	xanh	biêng	biếc	vẫy	chào	gió	kia

Em	mang	theo	những	nụ	cười

Áo	dài	trong	gió	sáng	tươi	trong	lòng

Chút	e	ấp,	chút	nhẹ	nhàng

Sacombank	em	mãi	vững	vàng	bước	đi

Mang	thêm	nhiệt	huyết,	tự	hào

“Màu	cam	hy	vọng”	vững	tin	vào	đời.

Ngọc Thuần & Yến Vỹ - TT. DVKH

Ngọc Trâm - CN Sóc Trăng

Một	ngày	mới	và	mọi	điều	bỗng	khác
Kể	từ	khi	ta	biết	sống	cho	người

Trải	lòng	mình	dẫu	chẳng	phải	biển	khơi
Nhưng	cũng	ấm	chút	gọi	là	thơm	thảo.

Này	các	bé	hãy	mặc	vào	chiếc	áo
Để	mùa	đông	khỏi	buốt	lạnh	vai	gầy
Các	cụ	già	mang	lại	chiếc	găng	tay
Găng	đan	bởi	bao	tấm	lòng	rộng	mở.

Chiếc	chăn	phủ	cho	mùa	đừng	trăn	trở
Cho	giấc	lành	tròn	mộng	đẹp	an	nhiên	
Cho	vòng	tay	như	siết	chặt	nối	liền
Mang	lan	tỏa	tận	mọi	miền	đất	nước.	

Cái	cặp	sách	cho	em	tròn	vọng	ước
Vở	trắng	tinh	khôi	đưa	lối	vào	đời

Những	mảng	màu	dần	phai	nỗi	chơi	vơi
Và	ta	thấy	nụ	cười	ngời	qua	mắt

Một	ngày	mới...	Ừ!	Mọi	điều	sẽ	khác
Ta	chọn	cho	mình	nho	nhỏ	một	niềm	vui.
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CUÖÅC SÖËNG QUANH TA

Duy Thịnh

Đâu phải chờ đến đêm giao thừa ta mới biết 
Tết đã đến. Khi đường phố ngập tràn ánh đèn 
lấp lánh, sắc mai đào rực rỡ nơi nơi, dòng người 
dường như hối hả hơn cho ngày đoàn tụ… 
nghĩa là mùa Xuân đã đến thật rồi. Xuân về với 
đất trời và Xuân trong lòng người. Sacombank chào xuân Đinh Dậu (Hình ảnh: Chi nhánh Tân Bình)

Các bạn trẻ thướt tha trong tà áo dài tươi thắm Diện đồ Tết chụp hình cũng được kha khá rồi, gia đình 
mình cùng xem lại  “chiến lợi phẩm” nào!

Bạn Nguyễn Trọng Đại - Chuyên viên KHCN (Chi nhánh Tân Bình) chia sẻ: “Sắp đến Tết rồi, công việc của tôi cũng bận rộn lắm. Ngoài việc thường nhật, 
tôi còn tranh thủ gọi điện thăm hỏi, tặng quà Tết cho các khách hàng thân thiết nữa. Cả năm có được mấy dịp thế này để quan tâm, chăm sóc khách 
hàng nhiều hơn. Được khách hàng đón nhận, tôi vui lắm!” 

EM ƠI
MÙA XUÂN ĐẾN RỒI ĐÓ...
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Các “người nhện” khẩn trương hoàn tất 
làm đẹp chợ Bến Thành

Thành phố đã khoác lên mình rực rỡ đèn hoa chào đón năm mới! 

Chúng mình lưu lại kỷ niệm Tết con gà chứ nhỉ? 1, 2, 3... cười nào!

Con đường phủ kín những đèn lồ
ng,

 d
ây

 k
im

 tu
yế

n

trang trí, câu đối đỏ... p
hục v

ụ ch
o 

ng
ày

 Tế
t
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CUÖÅC SÖËNG QUANH TA

Lê Phú Cường – PGD Bình Hòa

Thành phố Hồ Chí Minh,
Có sông Sài Gòn chảy quanh,
Đời vui thêm chợ Bến Thành...

Nói đến chợ Bến Thành là ngay lập tức những câu hát trong bài tân cổ “Thành phố Hồ Chí 
Minh” bỗng âm vang trong tâm trí tôi. Nghĩ mãi không biết tại sao nó hay, nó giống một 
câu nói bình thường hơn là một câu hát, câu thơ. Cuối cùng, cũng tự kết luận rằng, nó 
hay vì nó mộc mạc, chân chất, thật thà như đất và người Sài Gòn…

Chợ Bến Thành từ lâu đã trở thành biểu tượng của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh. Hình 
ảnh chợ thường xuyên được sử dụng trong các ấn phẩm văn hóa, nghệ thuật; trong các cuộc 
thi; các quyết định của từng thời kỳ. Thậm chí, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng 
đã xây nên những ngôi chợ nhỏ, mô phỏng theo chợ Bến Thành và đặt tên giống như vậy để 
nhớ về Việt Nam, hay để đến và thưởng thức những món ăn Việt cho thỏa mãn phần nào niềm 
hoài vọng ký ức xa xăm... 

Sách về địa lý, lịch sử của các học giả, nhà nghiên cứu có ghi lại rằng, hơn trăm năm 
trước, vị trí của chợ Bến Thành nằm bên bờ sông Bến Nghé, cạnh một bến sông gần thành 
Gia Định. Phương tiện để đi lại nơi đây chủ yếu là thuyền bè vì thời đó giao thông đường 
thủy phát triển hơn đường bộ.

Đã qua rồi một thời trên bến dưới 
thuyền, ghe thương tấp nập lên 
xuống trao đổi, mua bán hàng hóa, 
ăn uống rồi hối hả ngược xuôi về 
trăm ngả. Ngày nay, chợ Bến Thành 
của người Sài Gòn là ngôi chợ với 
tháp đồng hồ cao hướng ra vòng 
xoay công viên Quách Thị Trang, 
nơi mà bất kỳ du khách nào viếng 
thăm Việt Nam cũng phải ghé qua 
một lần để thăm thú, trải nghiệm.

Nằm ngay trung tâm Quận 1, chợ Bến 
Thành có bốn cửa Đông - Tây - Nam 
- Bắc thông ra bốn con đường, với 
lối kiến trúc đặc trưng của các 
ngôi chợ truyền thống từ nửa đầu thế kỷ 20 trở về trước. Tương tự như chợ Tân Định, chợ 
Bình Tây và một số chợ Nam Kỳ Lục Tỉnh xưa như chợ Mỹ Tho, chợ Cần Thơ…, chợ Bến Thành 
cũng thuộc tuýp chợ hợp lý cho thuở đất rộng, người thưa, vật liệu xây dựng đắt đỏ, điện 
khí hóa chưa phát triển, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự tính toán kỹ lưỡng và khoa 
học. Mái chợ gồm hai tầng, tầng dưới và tầng trên lệch nhau, để một khoảng không ở giữa 
thông gió, lấy ánh sáng, nhưng lại đủ lệch nhau để không bị tạt nước mưa, mà lại rất mỹ 
quan. Chính vì thế, ngày nay, giữa Sài Gòn nóng bức, người ta vẫn có thể mua bán tấp nập 
trong chợ Bến Thành mà không cần đến máy lạnh.

Chợ Bến Thành những năm cuối thế kỷ thứ 19, phía trước
là dòng kênh và con đường Boulevard Charner

(nay là đường Nguyễn Huệ)
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Chợ là một không gian văn hóa đặc biệt không thể thiếu của người Việt. Dù ngày nay đã có 
nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi nhưng nhiều phụ nữ vẫn 
giữ thói quen đi chợ mỗi ngày. Người ít thì cũng vài ba ngày đi chợ một lần. Thậm chí, 
có một số thứ mà chỉ có ghé chợ thì mới dễ tìm, dễ mua như vài lá trầu, mấy nhánh cau, 

bó lá xông hay chỗ khâu giày dép… Nhưng 
hơn hết, sâu thẳm trong lòng người, đi 
chợ chính là niềm vui được nhìn ngắm 
hàng hóa, được chuyện trò với nhau trong 
không gian náo nhiệt; để khi ra về thì 
bụng được no, giỏ được đầy và tinh thần 
thì sảng khoái. Thiết tha với chợ, người 
nội trợ mỗi khi đi xa thường nhớ về nơi 
ấy với cá tôm tươi rói, với rau củ xanh 
rờn, hoa trái khoe sắc và tiếng nói 
tiếng cười rôm rả của người mua kẻ bán, 
ai cũng dễ thương, dễ mến.

Do nằm ngay trung tâm thành phố và quá nổi tiếng nên chợ Bến Thành suốt ngày tấp nập 
khách trong và ngoài nước. Tiểu thương ở chợ vì thế mà cũng nói được vài thứ tiếng thông 
dụng để phục vụ cho việc mua bán. Như một điểm giao lưu văn hóa, chợ Bến Thành có nhiều 
sạp bán các mặt hàng lưu niệm cho khách du lịch như nón lá, áo dài, vải tơ tằm, tranh 
thêu tay truyền thống, gốm sứ mỹ nghệ và các món ăn dân dã của Việt Nam. Một thời, người 
đi chợ hay nhắc nhau là mua đồ trong chợ thì phải biết... trả giá. Chợ Bến Thành nổi 
tiếng là nơi hay nói thách giá. Ở đây, người bán sẽ nói giá cao hơn so với giá trị món 
hàng, người muốn mua thì thương lượng một mức giá mà theo họ là hợp lý hơn. Không gặp 
nhau về giá thì thôi, khách cứ đi, chủ khách đều vui vẻ. Tuy nhiên, với khách du lịch 
nước ngoài, họ ít khi trả giá bởi việc mua sắm ở đây không chỉ là để kiếm được vài món 
đồ làm kỷ niệm cho chuyến đi mà còn là sự trải nghiệm văn hóa!
 
Dù đã nhiều tuổi nhưng chợ Bến Thành luôn hoạt động hết công suất mỗi ngày. Buổi tối, 
tại đây còn có thêm khu ẩm thực ngoài trời trên hai con đường ngang cửa Đông và cửa Tây. 
Ngược với ban ngày nóng bức, không khí về đêm ở đây mát mẻ, phù hợp cho việc ăn uống và 
đi dạo. Thức ăn thì ngon tuyệt, hội đủ cả ba miền, từ bún bò, nem nướng, bún nước lèo (bún 
mắm) đến các loại ốc, sò... tất cả đều 
đậm đà, nồng nàn. Không gian vì thế mà 
rộn ràng, ngạt ngào mùi vị và màu sắc.

Qua mấy trăm năm thăng trầm, chợ Bến 
Thành vẫn sừng sững như một thành trì 
tinh thần bất khả xâm phạm của người Sài 
Gòn. Bao tình yêu, nỗi nhớ, sự êm đềm, 
tất bật, vui buồn đã gắn liền đời người 
với chợ. Để những ngày vui nhất, mỗi mùa 
xuân về, ta lại hát vang:

Nước thêm trong dòng sông Bến Nghé
Chợ thêm đông chợ vui Bến Thành
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KÍCH HOẠT TÀI NĂNG BÁN HÀNG
Cuốn	sách	này	dành	cho	những	ai	muốn	thay	đổi	khả	năng	bán	hàng	để	tạo	
ra	bước	đột	phá	doanh	số.	Để	trở	thành	một	chuyên	gia	bán	hàng	xuất	sắc,	
trước	hết,	bạn	cần	phải	có	niềm	đam	mê,	tận	tâm	và	nỗ	lực	thì	mới	có	thể	
thuyết	phục	được	những	khách	hàng	khó	tính.	Nếu	bạn	chưa	bán	tốt,	không	
phải	do	bạn	không	có	tố	chất	hay	năng	lực	mà	là	bạn	chưa	có	cơ	hội	để	kích	
hoạt	tiềm	năng	bán	hàng	của	bản	thân.	Cuốn	sách	Kích	hoạt	tài	năng	bán	
hàng	sẽ	là	một	bản	đồ	hướng	dẫn	thông	minh,	khai	mở	và	phát	huy	tài	năng	
bán	hàng	trong	bạn,	vẽ	lối	và	chỉ	dẫn	bạn	đến	đúng	đích	điểm	để	chinh	phục	
và	chiến	thắng.
Chúc	bạn	sớm	trở	thành	những	chuyên	gia	bán	hàng	hàng	đầu.

xXx 3: THE RETURN OF XANDER CAGE

xXx	là	series	phim	mang	đậm	chất	phi	thường	và	không	tưởng.	Phần	
1	 ra	mắt	 năm	2002,	 kể	 câu	 chuyện	 về	 vận	động	 viên	mạo	hiểm	
Xander	Cage	do	Vin	Diesel	thủ	vai,	bất	ngờ	trở	thành	điệp	viên	của	
Cơ	quan	An	ninh	quốc	gia	Mỹ	(NSA).	Tuy	nhiên	Vin	Diesel	không	trở	
lại	ở	phần	2	State	of	the	Union	(Thông	điệp	liên	bang),	nhường	lại	
vai	chính	cho	nam	diễn	viên	da	màu	Ice	Cube.	Sau	thành	công	vang	
dội	của	loạt	phim	Fast	&	Furious,	Vin	Diesel	đã	thực	sự	trở	thành	siêu	
sao	hạng	A	của	Hollywood.	Tên	tuổi	của	anh	đủ	để	đảm	bảo	sự	thành	
công	cho	phần	3	xXx	The	return	of	Xander	Cage.

Phim	dự	kiến	khởi	chiếu	vào	ngày	27/01/2017.	

Thông tin sách
Tác giả:  Ken Bay
Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM
Giá bìa:  76.000 đồng
Phát hành: tại các nhà sách trên toàn quốc
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Gia	đình	là	một	kiệt	tác	của	tạo	hóa.
 George Santayana 

Bạn	có	thể	làm	gì	để	xây	dựng	hòa	bình	thế	giới?	Hãy	
về	nhà	và	yêu	thương	gia	đình	của	mình.
 Mẹ Teresa

Gia	đình	hạnh	phúc	là	thiên	đường	tới	sớm	với	ta.
 George Bernard Shaw

Khi	bạn	nhìn	 lại	cuộc	đời	mình,	những	niềm	hạnh	
phúc	nhất	chính	là	những	niềm	hạnh	phúc	gia	đình.
 Joyce Brothers

Gia	đình	là	nơi	bạn	hành	động	ngu	xuẩn	nhất	nhưng	
lại	được	yêu	thương	nhiều	nhất.
 Andre Maurois

Cha	con	cùng	lòng	thì	đất	cũng	hóa	ra	vàng,	Anh	em	
cùng	sức	thì	đá	cũng	thành	ra	ngọc.
 Cổ Ngạn

Bạn	có	thể	có	nhiều	bạn	bè	nhưng	bạn	chỉ	có	duy	nhất	
một	gia	đình.
 Eugene Lebid

Khi	mọi	thứ	dường	như	trở	nên	tồi	tệ,	chỉ	có	một	vài	
người	 luôn	đứng	bên	bạn	mà	không	hề	do	dự	 -	đó	
chính	là	gia	đình.
 Jim Butcher

Hãy	nhớ	rằng,	dù	bạn	có	đi	bất	cứ	nơi	đâu,	bạn	vẫn	có	
thể	trở	lại	với	chính	ngôi	nhà	của	mình.
 Jason Mraz

Gia đình

Hết độc thân
Chàng	trai:
-	Làm	thế	nào	để	kết	thúc	đời	độc	thân	ạ?
Thiền	sư	chỉ	tay	về	ngọn	núi	đối	diện.	
Chàng	trai	hớn	hở	reo	lên:
-	Ý	thầy	là	người	có	nhân	duyên	với	con	đang	ở	ngọn	núi	kia	ạ?
-	Không,	năm	đó	vì	muốn	kết	thúc	đời	độc	thân	ta	đã	lên	núi	này	
làm	sư.	Núi	kia	còn	trống	đấy,	con	có	thể	sang	đó	tu	hành.

Người yêu tâm lý
Bị	nhức	đầu,	sổ	mũi	rất	khó	chịu,	tôi	nằm	cuộn	mình	trong	ổ	chăn	nhắn	tin	
cho	người	yêu:	“Em bị cảm rồi!”
Định	bụng,	anh	ta	mà	dám	đáp:	“Nhớ uống thuốc”,	thì	sẽ	cho	anh	ta	biết	tay.	
Một	lát	sau,	máy	điện	thoại	rung	lên,	có	tin	nhắn	đến:	“Mở cửa”.
Lòng	thầm	nghĩ:	“Trời, cái anh ngố này, ai bảo anh đến làm gì cho mất công”.
Tôi	thổn	thức	nhào	dậy	lao	vụt	ra	phía	cửa.	Bỗng	máy	báo	tin	nhắn	lần	nữa.	
Tôi	vừa	mở	cửa,	vừa	đọc	tin:	“Nhớ hít thở nhiều không khí trong lành, động 
chân động tay lên một tý”.
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CÂU HỎI PHỤ
Bao	nhiêu	người	có	đáp	án	chính	xác?
Thư trả lời (bằng tiếng Việt, có dấu) vui lòng ghi 
đầy đủ họ tên, mã số nhân viên, đơn vị công tác và 
gửi về email: tt-marketing@sacombank.com

5 giải thưởng,
mỗi giải trị giá 200.000 đồng

HÀNG NGANG
2.	 Vào	ngày	24-25/11/2016,	Đoàn	lãnh	đạo	Sacombank	đã	có	chuyến	thăm	và	
làm	việc	với	Ngân	hàng	nào	tại	Nhật	Bản?

4.		 Học	hàm/học	vị	(viết	tắt)	của	ông	Nguyễn	Trường	Sơn	–	đại	diện	lãnh	đạo	Bệnh	
viện	Chợ	Rẫy	ký	kết	thỏa	thuận	hợp	tác	với	Sacombank	vào	ngày	07/12/2016	
vừa	qua?

5.		 Đây	là	giải	pháp	cho	vay	hỗ	trợ	tài	chính	giúp	phòng	ngừa	và	giảm	thiểu	rủi	ro	
biến	động	tỷ	giá	với	phương	thức	trả	nợ	linh	hoạt	được	Sacombank	giới	thiệu	tại	
hội	thảo	“Cơ	hội	gặp	gỡ	và	một	số	giải	pháp	tháo	gỡ	vướng	mắc	cho	các	doanh	
nghiệp	FDI”	vào	ngày	29/11/2016	tại	Nghệ	An.

7.		 Từ	ngày	12/12/2016	-	12/01/2017,	Sacombank	tuyển	dụng	500	nhân	sự	
làm	việc	trên	toàn	quốc,	ưu	tiên	các	ứng	viên	có	trên	1	năm	kinh	nghiệm	trong	
lĩnh	vực	nào?

12.		Từ	còn	thiếu	trong	tên	chương	trình	ưu	đãi	“Xài	…	–	Trúng	Vespa”	triển	khai	từ	
ngày	24/10/2016	–	15/01/2017	trên	toàn	quốc.

13.	Cầu	thủ	Ngọc	Long	–	đội	Sacombank	FC	giữ	vị	trí	nào	trong	trận	đấu	với	đội	
bóng	HSBC	tại	lễ	khai	mạc	giải	bóng	đá	Cup	Sacombank	mở	rộng	2016?

HÀNG DỌC
1.		 Ngày	23/11/2016,	Sacombank	tham	gia	tài	trợ	vòng	chung	kết	cuộc	thi	“Khởi	
nghiệp	Đổi	mới	Sáng	tạo	2016”	do	trường	đại	học	nào	tổ	chức?

3.		 Tên	của	chu	trình	cấu	trúc	Hệ	thống	Quản	lý	chất	lượng	theo	tiêu	chuẩn	ISO	
9001:2015	mà	Sacombank	đang	áp	dụng?

6.		 Ngày	14/10/2016,	Sacombank	cùng	với	6	ngân	hàng	khác	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/huyện	nào	thuộc	TP.HCM?

8.		 Từ	tháng	11/2012,	Sacombank	và	tổ	chức	thẻ	nào	đã	hợp	tác	với	nhau	để	phát	
hành	thẻ	tín	dụng	quốc	tế	tại	Việt	Nam?

9.		Một	trong	các	đối	tượng	chính	của	chương	trình	“Thanh	niên	khởi	nghiệp”	do	
Trung	ương	Đoàn	Thanh	niên	Cộng	sản	TP.HCM	tổ	chức	được	Sacombank	tài	
trợ	nguồn	vốn	ưu	đãi	50	tỷ	đồng.

10.	Ngày	03/12/2016,	tại	vòng	chung	kết	giải	Tennis	Sacombank	2016,	ông	Võ	
Quốc	Thắng	–	Phó	Chủ	tịch	Liên	đoàn	quần	vợt	TP.HCM	đã	trao	giải	cho	nội	
dung	thi	đấu	nào?

11.	Từ	ngày	21	-	23/10/2016,	trong	chuyến	thăm	hỏi	và	hỗ	trợ	đồng	bào	tại	các	
tỉnh	miền	Trung,	Sacombank	đã	ủng	hộ	100	triệu	đồng	cho	Quỹ	cứu	trợ	đồng	
bào	lũ	lụt	của	Ủy	ban	Mặt	trận	Tổ	quốc	tỉnh	nào?
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HÀNG NGANG
4.			ĐỒNG	NAI
8.			 CHANSOUK	PHUMAVANH
10.		BA	MƯƠI	MỐT
11.		EMV
12.		HEPZA
13.		DOSMEP	

HÀNG DỌC
1.			 SẢN	NHI	
2.			 KINH	DOANH	HARVARD	
3.			UBND	TPHCM	
5.			 SACOMBANKCAREER
6.			 THATLUANG
7.			HÌNH	ẢNH
9.			ƯỚC	MƠ

ĐÁP ÁN Ô CHỮ SỐ 4/2016

Giải thưởng 200.000 đồng được chuyển và
tài khoản lương tháng 01/2017 của các anh/chị.

Chúc mừng các Anh/Chị

trúng thưởng
1. Lê Ngọc Duy
	 PGD	TN	Nguyễn	Cư	Trinh
2. Nguyễn Thị Liên 
	 CN	Đắk	Nông
3. Nguyễn Thị Thơm
	 CN	Hà	Tĩnh
4. Trần Thị Yến
	 CN	Hà	Tĩnh
5. Nguyễn Thị Mỹ Hòa 
	 PGD	TN	Lê	Quang	Sung

    1S                
  2K  A        3U        
  I  N        B        
4D O N G N A I      N   5S     
  H  H   6T     D   A     
  D  I   H     T   C     
  O     A   7H  P  13D O S M E P
  A     T   I  H   M     
  N     L   N  C   B     
 8C H A N S O U K P H U M A V A N H   
  H     A   A     N     
  A     N   N     K     
  R     G   H     C     
  V   9U          A     
 10B A M U O I M O T      R     
  R   C          E     
  D  11E M V        12H E P Z A  
     O          R     
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Haâo khñ Sacombank

Chõu traách nhiïåm xuêët baãn: Öng Phan Huy Khang - Töíng Giaám àöëc
Giêëy pheáp xuêët baãn söë: 19/QÀ-XBBT-STTTT - In taåi: Cty Sûác Söëng Múái - Söë lûúång: 3.500 baãn - Nöåp lûu chiïíu taåi: STTTT thaáng 01 nùm 2017

www.sacombank.com.vn


