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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016 đã diễn ra thành công vào ngày 30/6/2017 vừa 
qua tiếp tục đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Sacombank. Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đã được bầu chọn để dẫn dắt Sacombank tiếp tục vững tin tiến bước. 

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng Sacombank vẫn đạt được 
những kết quả khả quan trong mọi hoạt động, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu đều vượt hơn 50% 
tiến độ kế hoạch. Trong đó, quy mô tổng tài sản tăng nhanh, nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định và vững 
chắc, hoạt động cho vay phát triển mạnh mẽ đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, hoạt động dịch vụ ngày 
càng hiệu quả và góp phần tích cực vào lợi nhuận chung của Ngân hàng. Đồng thời, Sacombank cũng chú 
trọng đầu tư về công nghệ, phát triển dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử với những tiện ích mới để đáp ứng nhu 
cầu của thị trường và xu thế thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay. Bên cạnh đó, Sacombank vẫn không 
ngừng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt là công tác tái bố trí mạng 
lưới đang được thực hiện khẩn trương để ổn định hoạt động, sớm khai  thác hiệu quả các thị trường tiềm năng.

Cùng với sự thành công của Đại hội đồng cổ đông, Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Ngân 
hàng Nhà nước phê duyệt và Nghị quyết về xử lý nợ xấu đã được Quốc hội khóa XIV chính thức thông qua là 
điều kiện thuận lợi để Sacombank bắt tay ngay vào tái cơ cấu Ngân hàng với mục tiêu rút ngắn thời gian hoàn 
tất, nhanh chóng đưa Sacombank trở lại tốc độ tăng trưởng như trước đây. Để làm được điều đó, quan trọng 
nhất chính là sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể Ban lãnh đạo và hơn 17.000 CBNV trên toàn hệ thống. 
Chúng tôi tin rằng, khi có sự đoàn kết trên nền tảng vững chắc về văn hóa, nội lực và niềm tin thì mọi thử thách 
sẽ đều được chính phục. Trước mắt, 6 tháng cuối năm chúng ta hãy cùng nhau tăng tốc, đột phá sáng tạo hơn 
nữa để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017 đã đề ra. Từ đó, tạo tiền đề cho những năm kế tiếp phát triển 
bền vững theo định hướng Ngân hàng cổ phần quy mô lớn mạnh – hệ thống kinh doanh hiện đại và bộ 
máy quản trị điều hành minh bạch, chuẩn mực hàng đầu Việt Nam.

Kính chúc Quý độc giả và toàn thể Anh Chị Em CBNV Sacombank sức khỏe, luôn tự tin và tràn đầy năng lượng 
để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của Đại gia đình Sacombank.

Trân trọng.

BAN BIÊN TẬP

BAN BIÊN TẬPLời
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TP. HCM, ngày 03 tháng 7 năm 2017 
CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Công Minh
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SACOMBANK
NHIỆM KỲ 2017-2021

Ông Dương Công Minh
Chủ tịch

Ông Kiều Hữu Dũng
Phó Chủ tịch thường trực 

Ông Nguyễn Xuân Vũ
Thành viên

Ông Nguyễn Miên Tuấn 
Thành viên 

Bà Lê Thị Hoa
Thành viên độc lập

Ông Phạm Văn Phong
Phó Chủ tịch

33	năm	kinh	nghiệm	trong	lĩnh	vực	
Kinh	tế,	Tài	chính	-	Ngân	hàng,

Bất	động	sản

26	năm	kinh	nghiệm	trong	lĩnh	vực	
Kinh	tế,	Tài	chính	-	Ngân	hàng

38	 năm	 kinh	 nghiệm	
trong	lĩnh	vực

Tài	chính	-	Ngân	hàng

20	năm	kinh	nghiệm
trong	lĩnh	vực	Kinh	tế,
Tài	chính	-	Ngân	hàng

11	 năm	 kinh	 nghiệm	
trong	 lĩnh	 vực	 Kinh	 tế,	
Tài	chính	-	Ngân	hàng

35	 năm	 kinh	 nghiệm	
trong	lĩnh	vực

Tài	chính	-	Ngân	hàng
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BAN KIỂM SOÁT SACOMBANK
NHIỆM KỲ 2017 - 2021

Ông Trần Minh Triết
Trưởng Ban 

Ông Hà Tôn Trung Hạnh 
Thành viên

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai
Thành viên

Ông Lê Văn Tòng
Thành viên

16	năm	kinh	nghiệm	trong	lĩnh	vực	
Tài	chính	-	Ngân	hàng

34	năm	kinh	nghiệm	trong	lĩnh	vực	
Kinh	tế,	Tài	chính	-	Ngân	hàng

24	năm	kinh	nghiệm	trong	lĩnh	vực	
Kinh	tế,	Tài	chính	-	Ngân	hàng

29	năm	kinh	nghiệm	trong	lĩnh	vực
Kinh	tế,	Tài	chính	-	Ngân	hàng



Chính phủ quyết tâm
đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%

THÕ TRÛÚÂNG
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P.Kế hoạch

Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm cho thấy có sự tăng trưởng ổn định dù đối mặt với những thách thức 
khá lớn trong và ngoài nước. Mặt khác, các chính sách của Chính phủ đã tạo được niềm tin nhất 
định trong cộng đồng doanh nghiệp (DN), đã giúp dòng vốn đầu tư khởi sắc trở lại trong việc thúc đẩy 
tăng trưởng. Chính sách tiền tệ nới lỏng có kiểm soát giúp đảm bảo hỗ trợ tăng trưởng nhưng vẫn 
kiềm chế lạm phát và duy trì tỷ giá ổn định.

KINH TẾ THẾ GIỚI

Kinh	 tế	 toàn	 cầu	 tăng	 trưởng	 tích	 cực	
trong	6	tháng	đầu	năm	nhờ	vào	sự	phục	
hồi	 vững	 chắc	 của	 các	 đầu	 tàu	 kinh	 tế	
lớn	như	Mỹ	và	Châu	Âu.	Dù	các	sự	kiện	
chính	trị	như	Brexit,	Trung	Đông	và	Bán	
đảo	Triều	Tiên	có	những	ảnh	hưởng	nhất	
định,	nhưng	kinh	tế	thế	giới	vẫn	phát	đi	
triển	vọng	hồi	phục	chắc	chắn.

Các	nền	kinh	tế	lớn	thể	hiện	sự	tin	tưởng	
vào	khả	năng	hồi	phục	của	kinh	tế	toàn	
cầu	nên	hầu	hết	đều	có	kế	hoạch	rút	dần	
các	gói	nới	lỏng	định	lượng	(QE).	Cụ	thể,	
FED	đã	tăng	lãi	suất	2	lần	trong	6	tháng	
đầu	năm,	đưa	mức	lãi	suất	lên	1-1,25%	
và	đề	ra	lộ	trình	giảm	quy	mô	gói	QE	có	

giá	trị	4.500	tỷ	USD;	ECB	hiện	vẫn	duy	
trì	lãi	suất	ở	mức	0%	và	tiếp	tục	mua	vào	
tài	sản	có	giá	trị	60	tỷ	EUR/tháng	nhưng	
cũng	đề	ra	lộ	trình	hỗ	trợ	đến	tháng	12	
năm	nay.	Bên	cạnh	đó,	nợ	công	vẫn	 là	
mối	lo	của	Trung	Quốc	nên	quốc	gia	này	
thể	hiện	 sự	 thận	 trong	 trong	điều	hành	
chính	sách	tiền	tệ.

Việc	FED	tăng	lãi	suất	không	nằm	ngoài	
lộ	trình,	do	đó	đồng	USD	đã	liên	tiếp	suy	
giảm	so	với	các	đồng	tiền	khác	sau	quyết	
định	của	FED.	Giá	vàng	và	dầu	thô	kém	
lạc	quan	trong	6	tháng	đầu	năm	khi	kinh	
tế	tăng	trưởng	tốt	và	nguồn	cung	dầu	dư	
thừa	tại	Mỹ.		

KINH TẾ VIỆT NAM
Kinh	tế	Việt	Nam	nửa	đầu	năm	có	sự		tăng	
trưởng	ổn	định	dù	đối	mặt	với	những	thách	
thức	khá	lớn.	Với	những	quyết	sách	phù	hợp	
của	Chính	phủ,	nền	kinh	tế	đã	khởi	sắc	từ	
quý	 II.	Ngày	02/6/2017,	Thủ	 tướng	Chính	
phủ	có	Chỉ	 thị	số	24/CT-TTg	giao	các	Bộ,	
Ngành	 thực	hiện	các	nhiệm	vụ,	giải	pháp	
chủ	 yếu	 thúc	đẩy	 tăng	 trưởng	 các	ngành,	
lĩnh	 vực	 nhằm	 thực	 hiện	 mục	 tiêu	 tăng	
trưởng	kinh	tế	năm	2017.	Đặc	biệt,	Chính	
phủ	 cũng	 yêu	 cầu	 các	Bộ/Ngành	phải	 có	
người	chịu	trách	nhiệm	nếu	không	đạt	được	
các	mục	tiêu	đề	ra.	Thông	điệp	này	cho	thấy	
Chính	phủ	đang	quyết	 tâm	đạt	được	mục	
tiêu	tăng	trưởng	6,7%	trong	năm	nay,	dù	kế	
hoạch	này	được	đánh	giá	cực	kỳ	khó	khăn.
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Trong	đó,	Khu	vực	nông,	lâm	nghiệp	và	thủy	
sản	tăng	2,65%,	đóng	góp	0,43%	vào	mức	
tăng	trưởng	chung.	Khu	vực	công	nghiệp	và	
xây	dựng	tăng	5,81%,	đóng	góp	2%.	Đáng	
chú	ý,	Khu	vực	dịch	vụ	tăng	6,85%,	là	mức	
tăng	trưởng	cao	nhất	so	với	cùng	kỳ	5	năm	
gần	đây,	đóng	góp	2,59%.

Nguyên	 nhân	 chính	 kéo	 tăng	 trưởng	 thấp	
hơn	 cùng	 kỳ	 các	 năm	 là	 do	 khai	 khoáng	
giảm	 8,2%,	 kéo	 giảm	 0,61%	 tăng	 trưởng	
của	nền	kinh	 tế.	Giá	dầu	duy	 trì	mức	 thấp	
đã	tác	động	rất	lớn	đến	nền	kinh	tế	trong	3	
năm	qua.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng 
đầu năm tăng 5,73%,	mức	cao	thứ	2	trong	
vòng	6	năm	trở	lại	đây,	trong	đó,	quý	1	tăng	
5,15%;	quý	2	đã	khả	quan	hơn	với	 tốc	độ	
tăng	6,17%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)	 tháng	 6	 giảm	
0,17%	 so	 với	 tháng	 5,	 tăng	 0,2%	 so	 với	
tháng	12/2016	và	tăng	2,54%	so	với	cùng	
kỳ	năm	 trước.	CPI	bình	quân	6	 tháng	đầu	
năm	nay	tăng	4,15%	so	với	bình	quân	cùng	
kỳ	 năm	 2016.	 Lạm	 phát	 cơ	 bản	 tháng	
6/2017	 tăng	 0,10%	 so	 với	 tháng	 trước	 và	
tăng	1,29%	so	với	cùng	kỳ	năm	trước.	Lạm	
phát	 cơ	 bản	 bình	 quân	 6	 tháng	 đầu	 năm	
2017	tăng	1,52%	so	với	bình	quân	cùng	kỳ	
năm	2016.

Chỉ	số	giá	tiêu	dùng	tăng	khá	thấp	trong	6	
tháng	đầu	năm	do	giá	năng	lượng	và	thực	
phẩm	 giảm	 mạnh	 thời	 gian	 qua.	 Dù	 vậy,	
lạm	 phát	 cơ	 bản	 vẫn	 tăng,	 cho	 thấy	 nền	
kinh	tế	có	dấu	hiệu	hồi	phục	về	sản	xuất,	
bất	chấp	những	tác	động	giảm	giá	ngắn	hạn	
của	thực	phẩm	và	năng	lượng.

Kết	quả	điều	tra	về	xu	hướng	của	ngành	công	nghiệp	chế	biến,	chế	tạo	cho	thấy:	43%	
DN	đánh	giá	tình	hình	sản	xuất	kinh	doanh	quý	2	tốt	hơn	quý	trước	và	có	52,1%	DN	
dự	đến	quý	3	so	với	quý	2	năm	nay	xu	hướng	sẽ	tốt	lên.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tính	chung	6	tháng	đầu	năm	ước	tính	đạt	97,8	
tỷ	USD,	tăng	18,9%	so	với	cùng	kỳ	năm	trước.	Trong	đó,	khu	vực	kinh	tế	trong	
nước	đạt	27	tỷ	USD,	tăng	13,8%;	khu	vực	vốn	đầu	tư	trực	tiếp	nươc	ngoài	(FDI)	
(kể	cả	dầu	thô)	đạt	70,8	tỷ	USD,	tăng	21%.	Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu	đạt	
100,5	tỷ	USD,	tăng	24,1%	so	với	cùng	kỳ	năm	trước.	Trong	đó,	khu	vực	kinh	tế	
trong	nước	đạt	39,9	tỷ	USD,	tăng	18,2%;	khu	vực	FDI	đạt	60,6	tỷ	USD,	tăng	
28,3%.	Nhập	siêu	chiếm	2,7%	kim	ngạch	xuất	khẩu,	thấp	xa	so	với	kế	hoạch	đề	
ra	là	10%,	giúp	đảm	bảo	sự	ổn	định	của	tỷ	giá.	

Đầu tư FDI tại Việt Nam tháng	6	đã	đánh	dấu	sự	thay	đổi	ngoạn	mục.	Cả	vốn	
đăng	ký	và	cấp	mới	đều	tăng	2	chữ	số	tương	ứng	là	tăng	57,9%	và	tăng	35,6%	
với	giá	trị	11,84	tỷ	USD	và	5,14	tỷ	USD.	Đây	là	nỗ	lực	trong	việc	thu	hút	đầu	tư	
của	Chính	phủ	thông	qua	các	chuyến	công	du	của	Thủ	tướng	vào	đầu	tháng	6.	
Tuy	vậy,	giải	ngân	vốn	đầu	tư	còn	khá	chậm	khi	chỉ	đạt	7,7	tỷ	USD,	tăng	6,5%	so	
với	cùng	kỳ.	Do	đó	cần	những	nỗ	lực	để	thúc	đẩy	giải	ngân	vốn,	tạo	chuyển	biến	
tích	cực	về	đầu	tư	FDI	giúp	khơi	thông	nguồn	ngoại	lực	này.

Kế hoạch kiểm soát lạm phát chắc chắn có thể đạt được, góp phần vào 
bình ổn vĩ mô. Tuy vậy, lạm phát thấp đe dọa đến tăng trưởng của nền 
kinh tế khi giá cả giảm là dấu hiệu của thừa cung và thiếu sức cầu. Để 
đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay đòi hỏi 2 quý còn lại phải 
tăng trưởng 7,4%. Chính sách tài khoá và tiền tệ phải có sự phối hợp 
tốt để dòng vốn lưu thông góp phần thúc đẩy tăng trưởng như kế hoạch 
đề ra. 
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NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Chính	sách	 tiền	 tệ	 trong	6	 tháng	đầu	năm	đã	 tạo	
được	sự	cộng	hưởng	hiệu	quả	giữa	các	công	cụ	điều	
hành.	Mặc	 dù	 không	 ít	 thách	 thức	 cho	 hệ	 thống	
ngân	hàng,	song	mục	tiêu	điều	hành	lãi	suất,	thanh	
khoản	và	tỷ	giá	vẫn	được	duy	trì	vững	chắc.	NHNN	
cho	biết	6	 tháng	đầu	năm	đã	cung	một	 lượng	 lớn	
VND	để	mua	vào	USD,	giúp	dự	trữ	ngoại	hối	quốc	
gia	tăng	lên	mức	42	tỷ	USD,	mức	cao	nhất	từ	trước	
đến	nay.

Tính	đến	20/6,	cho	vay	tăng	7,54%	so	với	đầu	năm,	
trong	khi	huy	động	chỉ	tăng	5,89%.	Xét	theo	từng	
tháng,	 tín	 dụng	 đã	 có	 dấu	 hiệu	 giảm	 nhiệt	 trong	
tháng	 6	 sau	 khi	 tăng	 mạnh	 mẽ	 trong	 các	 tháng	
trước.	Ngược	lại,	huy	động	có	dấu	hiệu	tốt	hơn.	Điều	
này	thể	hiện	thanh	khoản	trên	thị	trường	2	đã	bắt	
đầu	ổn	định	trong	tháng	qua,	lãi	suất	qua	đêm	đã	
giảm	xuống	mức	thấp	nhất	kể	từ	đầu	năm.

6	tháng	đầu	năm,	mặt	bằng	lãi	suất	huy	động	cũng	
tương	đối	ổn	định.	Một	số	ngân	hàng	đã	có	động	
thái	 tăng	 lãi	 suất	 huy	động	 tại	một	 số	 thời	 điểm,	
nhưng	mức	độ	tăng	nhỏ,	không	thể	hiện	xu	hướng	
tăng	của	thị	trường.	

Một số dự báo:

• Kinh tế thế giới sẽ duy trì triển vọng tích cực trong nửa sau của năm. Mỹ sẽ trở lại là đầu 
tàu kinh tế dẫn dắt toàn cầu với kế hoạch tài khóa và miễn giảm thuế của Chính quyền Tổng 
thống Trump. Đây sẽ là động lực có sức lan tỏa mạnh mẽ, vực dậy sự trì trệ của kinh tế toàn 
cầu sau 9 năm khủng hoảng.

• Mục tiêu tăng trưởng 6,7% thật sự là một thách thức của kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh 
xuất nhập khẩu chưa khả quan và giá dầu duy trì mức thấp. Kịch bản thận trọng là nền kinh tế 
sẽ tăng trưởng trong khoảng 6,2 - 6,5%, nếu điều kiện thuận lợi về giá dầu cùng với sự phối 
hợp tốt giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, nền kinh tế mới có thể đạt được mục tiêu đề ra.

• Nghị quyết xử lý nợ xấu được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 15/8/2017 sẽ là cơ 
sở rất quan trọng để Chính phủ và NHNN có hành lang pháp lý tạo điều kiện cho các tổ chức 
tín dụng đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu. Đây là 
bước đột phá cần thiết nhằm xử lý dứt điểm nợ xấu sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế kéo dài 
những năm qua. Theo đó, các ngân hàng được bán nợ xấu theo giá thị trường, có thể thấp hơn 
giá trị sổ sách. Và vấn đề then chốt là quyền thu giữ tài sản đảm bảo đã được khơi thông, tạo 
cơ sở để đẩy nhanh quá trình xử lý thu hồi và bán tài sản. Hiệu quả mang lại chính là dòng 
vốn trong hệ thống sẽ được lưu thông nhanh chóng, góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động. 
Lợi nhuận các tháng cuối năm của ngành Ngân hàng là một bức tranh khởi sắc. 

Theo	Ủy	ban	Giám	sát	Tài	chính	Quốc	gia,	cơ	cấu	tín	dụng	5	tháng	đầu	năm	có	xu	hướng	chuyển	dịch	tích	cực.	Tỷ	trọng	tín	dụng	
ngắn	hạn	tăng	lên	mức	45,4%	từ	44,9%	cuối	năm	2016.	Tín	dụng	tiêu	dùng	tiếp	tục	tăng	trưởng	mạnh	mẽ,	ước	tăng	29,7%	trong	
5	tháng	đầu	năm.	Trong	đó,	vay	sửa	chữa,	mua	nhà	tăng	38,4%.	Điều	này	phù	hợp	với	xu	hướng	“ấm”	lên	của	thị	trường	bất	động	
sản.	Tuy	vậy,	các	chuyên	gia	đã	cảnh	báo	về	khả	năng	lệch	hướng	của	tín	dụng	vào	bất	động	sản	thay	vì	sản	xuất	kinh	doanh.
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P.Kinh doanh Vốn

Thị trường vốn
quý II/2017 

Thanh khoản thị trường Liên ngân hàng cải 
thiện rõ rệt, dòng tiền dồi dào, lãi suất giao 
dịch xu hướng giảm
Trong	ba	tháng	đầu	năm	2017	thanh	khoản	VND	trên	thị	trường	Liên	
ngân	hàng	(LNH)	nhìn	chung	luôn	trong	tình	trạng	khan	hiếm.	Chỉ	riêng	
trong	tháng	02/2017,	nguồn	chào	gửi	đặc	biệt	dồi	dào.	Dù	vậy,	sang	
tháng	3/2017,	nguồn	VND	dần	thu	hẹp	trong	khi	nhu	cầu	nhận	tăng	
nhanh,	lãi	suất	giao	dịch	duy	trì	mức	cao,	dao	động	quanh	lãi	suất	thị	
trường	mở	(OMO)	5%/năm	ở	các	kỳ	hạn	từ	2	tuần	trở	lại,	các	kỳ	hạn	từ	
1	tháng	trở	lên	cao	hơn	lãi	suất	OMO	0,2%.
Bước	sang	quý	 II,	 thanh	khoản	thị	 trường	có	xu	hướng	hồi	phục	và	
dồi	dào	trở	lại.	Mặt	bằng	lãi	suất	giảm	mạnh	từ	200	đến	300	điểm,	
đạt	mức	qua	đêm	2,0%-2,3%/năm,	1	tuần	2,3%-2,5%/năm,	1	tháng	
3,3%-3,5%/năm,	song	song	đó	doanh	số	giao	dịch	toàn	thị	trường	trong	
quý	II	cũng	tăng	đáng	kể	so	với	quý	I	hơn	709.000	tỷ	đồng	và	tập	trung	
chủ	yếu	kỳ	hạn	qua	đêm	đến	1	tuần.	

Quý II, thanh khoản thị trường Liên ngân hàng có xu hướng hồi phục và dồi dào trở lại. Thị trường Trái phiếu 
Chính phủ cũng tiếp nối xu hướng của năm 2016 khi các yếu tố thị trường có nhiều thuận lợi và tích cực, 
tạo điều kiện cho Kho bạc Nhà nước phát hành thành công ngoài mong đợi. 

Bên	cạnh	đó,	dư	nợ	vay	OMO	của	toàn	thị	trường	tại	thời	điểm	cao	
nhất	lên	gần	260.000	tỷ	đồng,	đến	nay	số	dư	này	đã	về	0.	Diễn	
biến	này	cho	thấy	dòng	tiền	trên	thị	trường	vẫn	đang	lưu	thông	khá	
tốt	và	duy	trì	ổn	định.

Dự báo thanh khoản VND thị trường vẫn tiếp tục dồi dào khi 
bước sang quý III, mặt bằng lãi suất có thể tăng nhẹ so với thời 
điểm cuối quý II, nhưng nhìn chung vẫn ở mức thấp, dao động 
trong khoảng 2,5%-3,5%/năm kỳ hạn qua đêm đến 1 tuần. 

Thanh khoản USD trên thị trường LNH duy trì ổn định, mặc dù 
vẫn có những đợt sóng khi FED nâng lãi suất vào cuối tháng 
3/2017 và giữa tháng 6/2017. Mặt bằng lãi suất đã điều chỉnh 
tăng rõ rệt trong tháng 6/2017, hiện duy trì bình quân 1,3%-
1,55%/năm kỳ hạn qua đêm đến 1 tuần, 1,6%-1,8%/năm kỳ 
hạn 1-3 tháng.
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Thị trường Trái phiếu Chính phủ giao dịch 
sôi động, lãi suất giảm thấp
Thị	trường	Trái	phiếu	Chính	phủ	(TPCP)	2	quý	đầu	năm	2017	
đã	tiếp	nối	xu	hướng	của	năm	2016	khi	các	yếu	tố	thị	trường	
có	nhiều	thuận	lợi	và	tích	cực	như	kinh	tế	vĩ	mô	ổn	định,	mặt	
bằng	lãi	suất	LNH	thấp,	tỷ	giá	không	biến	động	mạnh,	đã	tạo	
điều	 kiện	 cho	Kho	bạc	Nhà	nước	 (KBNN)	phát	hành	 thành	
công	ngoài	mong	đợi.	Đặc	biệt	là	kỳ	hạn	dài	được	các	nhà	đầu	
tư	ngày	càng	quan	tâm,	tỷ	lệ	trúng	thầu	của	các	kỳ	hạn	từ	15	
năm	trở	 lên	chiếm	tới	46%	tổng	khối	 lượng	trúng	thầu	toàn	
thị	 trường,	khối	 lượng	đặt	 thầu	 luôn	ở	mức	cao	gấp	3-4	 lần	
khối	lượng	thông	báo	phát	hành,	lãi	suất	trúng	thầu	liên	tục	
giảm	ở	tất	cả	các	kỳ	hạn	và	đều	thấp	hơn	so	với	thời	điểm	đầu	
năm.	Lũy	kế	6	tháng	đầu		năm	KBNN	đã	huy	động	thành	công	
125.744	tỷ	đồng	tương	đương	68,6%	kế	hoạch	năm.	Theo	đó,	
các	kỳ	hạn	dài	như	từ	7-30	năm	hầu	như	đã	hoàn	thành	vượt	
kế	hoạch	đề	ra,	trong	khi	KBNN	vẫn	chưa	huy	động	kỳ	hạn	
ngắn	dưới	3	năm.	Lãi	suất	trúng	thầu	giảm	sâu	kỷ	lục	trong	
tháng	6/2017,	cụ	 thể	kỳ	hạn	5	năm	giảm	về	mức	4,9%,	7	
năm	5,18%,	10	năm	5,65%,	15	năm	6,3%,	20	năm	6,67%,	
30	năm	7,10%.	

Cùng	với	sự	sôi	động	của	thị	trường	sơ	cấp,	quý	II,	thị	trường	
thứ	cấp	tiếp	tục	ghi	nhận	nhiều	giao	dịch	đột	phá	với	tổng	giá	
trị	đạt	hơn	492.000	tỷ	đồng,	cao	hơn	mức	370.000	tỷ	đồng	
cùng	kỳ	năm	ngoái.	Đặc	biệt	trong	tháng	6/2017,	doanh	số	
giao	dịch	hơn	106.000	tỷ	đồng,	cao	nhất	từ	đầu	năm.	Kỳ	hạn	
trên	5	năm	tiếp	tục	thu	hút	nhà	đầu	tư	khi	chiếm	đến	hơn	32%	
tổng	giá	trị	giao	dịch,	tiếp	đến	là	kỳ	hạn	4	năm	với	26%,	các	kỳ	
hạn	khác	chiếm	42%	tổng	giá	trị	giao	dịch.	Nhu	cầu	tăng	cao	
thì	xu	hướng	lãi	suất	TPCP	sẽ	giảm,	tính	đến	thời	điểm	cuối	
tháng	6/2017,	lãi	suất	TPCP	giao	dịch	thứ	cấp	đã	giảm	sâu	
và	xác	lập	mức	đáy	mới.	Cụ	thể,	dao	động	kỳ	hạn	1	năm	3,5-
3,6%/năm,	3	năm	4,4-4,50%/năm,	5	năm	4,85-4,95%/năm,	7	
năm	5,10-5,20%/năm,	10	năm	5,60-5,70%/năm,	15	năm	
6,20-6,30%năm,	 30	 năm	7,15-7,25%/năm.	Như	 vậy,	 nhu	
cầu	thị	trường	ngày	càng	đa	dạng	và	có	chiều	sâu	hơn	khi	kỳ	
hạn	dài	được	quan	tâm	và	có	thanh	khoản	hơn.	

Sự	sôi	động	của	thị	trường	TPCP	có	sự	tham	gia	tích	cực	của	
nhà	đầu	tư	nước	ngoài,	quý	II	khối	này	tiếp	tục	mua	ròng	gần	
4.300	 tỷ	đồng,	 lũy	kế	 từ	đầu	năm	khối	ngoại	đã	mua	 ròng	
gần	16.200	tỷ	đồng.	Một	điểm	đáng	lưu	ý	là	mặc	dù	lãi	suất	
đã	giảm	khá	sâu	nhưng	khối	này	vẫn	chưa	có	dấu	hiệu	bán	
ra	chốt	lời	mà	vẫn	tiếp	tục	xu	hướng	mua	ròng.	Cho	thấy	thị	
trường	TPCP	vẫn	còn	nhiều	tiềm	năng	và	đang	dần	lấy	lại	niềm	
tin	nhà	đầu	tư.	

Dự báo trong quý III, thị trường vẫn còn nhiều khả quan khi 
thanh khoản thị trường được duy trì ổn định, lãi suất TPCP 
đang ở mức thấp kỷ lục vì vậy có thể sẽ có sự điều chỉnh tăng 
nhẹ trở lại và duy trì trạng thái ổn định đi ngang. 
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Thị trường ngoại hối quý II/2017:

•	Nguồn	cung	USD	dồi	dào	từ	sự	tích	cực	của	hoạt	động	đầu	
tư	trực	tiếp	(FDI)	và	gián	tiếp	nước	ngoài.	Theo	số	liệu	của	Bộ	
Kế	hoạch	&	Đầu	tư,	FDI	giải	ngân	6	tháng	đầu	năm	đạt	7,7	tỷ	
USD	(+6,5%	so	với	cùng	kỳ	năm	2016).	Lượng	FDI	giải	ngân	
tiếp	tục	tăng	trưởng	là	một	trong	những	lý	do	chính	tác	động	
lên	sự	ổn	định	của	tỷ	giá	kể	từ	đầu	năm.	Hoạt	động	mua	bán	
sáp	nhập,	đầu	tư	gián	tiếp	từ	nước	ngoài	diễn	biến	sôi	động	và	
tích	cực.	Khối	nhà	đầu	tư	nước	ngoài	cũng	đã	mua	ròng	một	
lượng	rất	lớn	trên	thị	trường	cổ	phiếu	và	trái	phiếu	chính	phủ	
Việt	Nam	kể	từ	đầu	năm.	

Nguyên nhân dẫn đến tỷ giá USD/VND ổn định:

BÌNH YÊN TRƯỚC NHỮNG BIẾN ĐỘNG LỚN 
CỦA THẾ GIỚI P. Kinh doanh Ngoại hối

Thị trường ngoại hối nửa đầu năm 2017 
diễn biến khá ổn định với tỷ giá USD/
VND trên thị trường LNH tính đến ngày 

30/6/2017 giữ nguyên ở mức 22.725 so với thời 
điểm đầu năm 2017. Tỷ giá trung tâm của NHNN 
duy trì xu hướng tăng, luỹ kế từ đầu năm tỷ giá 
trung tâm tăng 1,23%. Giá vàng thế giới tăng trở 
lại trước nhiều bất ổn giúp chênh lệch giá vàng 
trong nước và quốc tế thu hẹp, tỷ giá USD/VND 
trên thị trường tự do ổn định. 
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•	Tăng	trưởng	tín	dụng	6	tháng	đầu	năm	đạt	7,54%.	Lãi	suất	
VND	trên	thị	trường	LNH	duy	trì	mức	cao	kể	từ	đầu	năm	trong	
khi	lãi	suất	USD	đi	ngang.	Chênh	lệch	lãi	suất	USD,	VND	nới	
rộng	phần	lớn	thời	gian	trong	nửa	đầu	năm,	khuyến	khích	việc	
nắm	giữ	VND.

•	Sức	mạnh	đồng	USD	giảm	mạnh	trên	thị	trường	quốc	tế	(US	
dollar	index	giảm	5,8%)	kể	từ	đầu	năm	do:	(i)	Việc	thực	thi	
các	chính	sách	của	Tổng	thống	Donald	Trump	không	đạt	như	
kỳ	vọng;	(ii)	Tổng	thống	Trump	bị	cáo	buộc	có	sự	can	thiệp	
của	Nga	trong	chiến	dịch	tranh	cử;	(iii)	Kinh	tế	Hoa	Kỳ	mặc	
dù	duy	trì	tích	cực	nhưng	yếu	hơn	kỳ	vọng.	

•	Tỷ	giá	USD/CNY	giảm	2,13%	kể	từ	đầu	năm	do	Trung	Quốc	
thực	hiện	thắt	chặt	tiền	tệ,	củng	cố	giá	trị	đồng	CNY	và	ngăn	
chặn	dòng	vốn	tháo	chạy.	

Ở	chiều	ngược	lại,	cán	cân	thương	mại	thâm	hụt	2,7	tỷ	USD	
nửa	đầu	năm.	Nhập	khẩu	 trong	06	 tháng	 tăng	24,1%	so	
với	cùng	kỳ	năm	2016	giúp	tỷ	giá	tăng	mạnh	ở	một	vài	thời	
điểm.	Trước	áp	 lực	 tăng	mạnh	của	nhập	khẩu,	NHNN	đã	
tăng	giá	mua	vào	USD	hai	lần	từ	mức	22.575	lên	22.725	
trên	thị	trường	LNH	để	tăng	dự	trữ	ngoại	hối.

Các	ngoại	tệ	trong	rổ	xác	định	tỷ	giá	trung	tâm	của	NHNN	
tăng	mạnh	so	với	USD	kể	từ	đầu	năm.	Theo	ước	tính,	giá	
trị	của	VND	giảm	4,5%	so	với	 rổ	các	đồng	 tiền	này	kể	 từ	
đầu	năm.	

•	Động	thái	nâng	mức	giá	mua	vào	của	NHNN	từ	22.575	lên	
22.725	cho	 thấy	NHNN	muốn	đảm	bảo	dự	 trữ	ngoại	hối	
trước	nhu	cầu	nhập	khẩu	tăng	mạnh.

•	Việc	tỷ	giá	 trung	tâm	tăng	 liên	tục	cho	thấy	NHNN	đã	có	
động	thái	điều	chỉnh	từng	bước	nhằm	tránh	những	cú	sốc	về	
tỷ	giá	trong	giai	đoạn	tới.

•	Xu	hướng	lạm	phát	yếu	dần	gần	đây,	tăng	trưởng	tín	dụng	
tăng	cao	cùng	nguồn	cung	dồi	dào	đang	là	yếu	tố	hỗ	trợ	tỷ	
giá	ổn	định.

•	Yếu	tố	có	thể	tác	động	tỷ	giá	tăng	nhanh	đó	là	nhu	cầu	nhập	
khẩu	tăng	đột	biến	và	sức	mạnh	đồng	USD	tăng	trở	lại.	

•	Nhập	khẩu	vẫn	đang	đi	trong	xu	hướng	tăng	khi	hoạt	động	
sản	xuất	tăng	trưởng	ổn	định	và	nhận	được	nhiều	chính	sách	
hỗ	trợ	từ	Chính	phủ.

•	Kịch	bản	tăng	lãi	suất	3	lần	trong	năm	2017	của	FED	đã	
được	công	bố	 rộng	 rãi	 và	phản	ánh	vào	diễn	biến	các	 thị	
trường	tài	chính.	Việc	thực	thi	các	chính	sách	kinh	tế	như	kế	
hoạch	của	Tổng	thống	Donald	Trump	vẫn	còn	là	câu	hỏi	lớn.	
Tuy	nhiên	với	lãi	suất	FED	đã	tăng	lên	mức	1,0	-	1,25%,	
việc	nắm	giữ	USD	so	với	một	số	ngoại	tệ	khác	trở	nên	hấp	
dẫn	hơn.	

•	Dự	báo	 tỷ	 giá	USD/VND	cuối	 năm	2017	có	 thể	đạt	mốc	
23.000	-	23.200.

Nhận định và dự báo:
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Thị trường chứng khoán vượt mọi dự đoán và kỳ vọng
Thị	trường	chứng	khoán	Việt	Nam	trải	qua	nửa	chặng	đường	của	năm	2017	một	cách	hết	sức	tích	cực	khi	vượt	mọi	dự	đoán	và	
kỳ	vọng	của	thị	trường.	Cả	hai	chỉ	số	VN-Index	và	HNX-Index	có	mức	tăng	trưởng	ấn	tượng	về	điểm	số	lẫn	thanh	khoản.	Tính	đến	
30/6/2017,	VN-Index	đạt	mức	776,47	điểm,	tăng	16,8%	so	với	đầu	năm	2017,	tương	tự,	HNX-Index	tăng	23,7%	lên	99,14	điểm.

Thị trường chứng khoán quý II/2017: 

P. Kế hoạch

Lý giải cho hiện tượng tăng trưởng của thị trường 
chính là triển vọng của nền kinh tế, các chính 
sách của Chính phủ theo hướng minh bạch, tạo 
cơ chế cho nhà đầu tư. Chính sách tiền tệ nới 
lỏng cũng đã phần nào hỗ trợ cho thị trường 
chứng khoán.

VƯỢT MỌI
DỰ ĐOÁN
VÀ KỲ VỌNG

Điểm	đáng	chú	ý	là	dòng	tiền	đầu	tư	vào	thị	trường	cực	kỳ	lớn	và	duy	trì	liên	tục	trong	6	tháng.	Giao	dịch	trung	bình	trên	VN-Index	
là	165	triệu	cổ	phiếu/phiên,	tăng	42%	so	với	cùng	kỳ	năm	trước.	Tương	tự,	trên	HNX-Index	là	47	triệu	cổ	phiếu/phiên	tăng	12%.	
Giá	trị	giao	dịch	4.000	-	5.000	tỷ	đồng/phiên	đã	trở	thành	bình	thường,	điều	mà	nhiều	năm	qua	thị	trường	chưa	thể	đạt	được	dù	
là	những	thời	điểm	cực	kỳ	sôi	động.
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Đóng	góp	vào	sự	thành	công	này	là	dấu	ấn	từ	nhà	đầu	tư	
nước	ngoài.	Sau	thời	điểm	rút	ròng	mạnh,	lên	đến	6.765	tỷ	
đồng	của	năm	2016,	thì	chỉ	trong	vòng	6	tháng	đầu	năm	
2017,	khối	ngoại	đã	đổ	vào	 thị	 trường	chứng	khoán	Việt	
Nam	một	lượng	tiền	lớn	vượt	trội,	lên	đến	9.048	tỷ	đồng.

Lý	giải	cho	hiện	tượng	tăng	trưởng	của	thị	trường	chính	là	
triển	vọng	của	nền	kinh	tế,	các	chính	sách	của	Chính	phủ	
theo	hướng	minh	bạch,	tạo	cơ	chế	cho	nhà	đầu	tư.	Chính	
sách	 tiền	 tệ	 nới	 lỏng	 cũng	 đã	 phần	 nào	 hỗ	 trợ	 cho	 thị	
trường,	dù	điều	này	không	tốt	về	mặt	dài	hạn.

Quan	 trọng	 nhất,	 “hàng	 hoá”	 trên	 thị	 trường	 là	 doanh	
nghiệp	niêm	yết	đã	cải	thiện	về	lượng	và	chất.	Các	doanh	
nghiệp	tốt,	có	vốn	hoá	lớn	đã	và	đang	niêm	yết	để	tạo	ra	
cơ	hội	cho	nhà	đầu	tư.	Quy	mô	thị	trường	theo	đó	đã	tăng	
lên	 cùng	 với	 chất	 lượng	 là	 các	 quy	 định	 kiểm	 soát	 ngày	
càng	chặt	chẽ	và	minh	bạch	hơn.	Tất	cả	những	cải	thiện	
đó	đang	tạo	ra	kỳ	vọng	thị	trường	sẽ	được	các	tổ	chức	quốc	
tế	ghi	nhận	và	nâng	hạng.	Kết	quả	đánh	giá	vừa	qua	của	
MSCI	dù	không	nâng	hạng	cho	thị	trường	Việt	Nam	nhưng	
các	thay	đổi	hiện	khá	tích	cực	và	được	ghi	nhận	để	đánh	
giá	trong	tương	lai.

Cổ phiếu STB diễn biến khá tích cực trong 6 tháng đầu năm, tăng giá 46%, gấp gần 3 lần so với mức tăng 
chung của thị trường. Giá cổ phiếu đã có lúc đạt đỉnh 14.550 đồng, mức cao nhất trong hơn 1 năm qua.

Cổ phiếu STB “vượt bão”

Cổ	phiếu	tài	chính	ngân	hàng	là	nhóm	dẫn	dắt	thị	trường	tăng	
trưởng	trong	những	“con	sóng”	đầu	tiên.	Bên	cạnh	đó,	kỳ	vọng	
vào	Nghị	quyết	xử	lý	nợ	xấu	sẽ	“phá	băng”	khối	nợ	xấu	của	hệ	
thống	ngân	hàng	và	tạo	động	lực	tăng	trưởng.	Đồng	thời,	chính	
sách	tiền	tệ	nới	lỏng	tạo	thêm	cơ	hội	và	hỗ	trợ	phần	nào	cho	
đà	tăng	giá.	Riêng	STB	thì	có	những	tín	hiệu	khác	biệt	để	tạo	
nên	sức	bật	nhảy	vọt	trong	thời	gian	qua.	Đó	là	việc	nhiều	nhà	
đầu	tư	lớn	có	tiềm	lực	tài	chính	đã	đăng	ký	để	tham	gia	vào	
quá	trình	tái	cấu	trúc	Sacombank.	Đây	chính	là	động	lực	thúc	
đẩy	thị	trường	quan	tâm	đến	cổ	phiếu	STB.	Quan	trọng	nhất,	
Sacombank	đã	được	NHNN	phê	duyệt	Đề	án	tái	cơ	cấu	với	lộ	
trình	rõ	ràng,	minh	bạch	về	các	giải	pháp	và	cơ	chế	hỗ	trợ	của	

cấp	quản	lý.	Đại	hội	cổ	đông	đã	được	tiến	hành	với	sự	tham	
gia	của	các	nhân	sự	mới	có	tiềm	lực	tài	chính,	kinh	nghiệm	về	
quản	trị	ngân	hàng	và	đầu	tư	bất	động	sản,	là	điều	kiện	cần	để	
có	thể	vực	dậy	Sacombank.

Tất	cả	các	điều	kiện	hiện	có	đều	hết	sức	thuận	lợi,	đảm	bảo	
Sacombank	có	thể	tái	cấu	trúc	thành	công.	Giá	cổ	phiếu	tăng	
đã	phần	nào	phản	ánh	kỳ	vọng	của	thị	trường	vào	sức	hút	của	
Ngân	hàng.	Bên	cạnh	đó,	tiềm	năng	tăng	giá	của	STB	vẫn	còn	
khá	hấp	dẫn	khi	các	Lãnh	đạo	mới	tiến	hành	những	bước	đi	
chiến	lược	để	giải	quyết	khối	nợ	xấu	lớn	nhưng	hấp	dẫn.
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KHI CÔNG NGHỆ 

Ngô Minh Trí, Cố vấn Truyền thông

Giành lấy việc

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thiết bị 
công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang dần 
“giành lấy” nhiều công việc, trong đó có 
chăm sóc khách hàng.

Xu hướng trí tuệ nhân tạo
Sự	phát	triển	mạnh	mẽ	của	trí	tuệ	nhân	tạo	(AI)	khiến	cho	
máy	móc	dần	có	thể	thay	những	nhân	viên	bằng	xương	bằng	
thịt	để	đại	diện	doanh	nghiệp	đảm	trách	việc	giải	thích,	đáp	
ứng	nhu	cầu	của	khách	hàng.
 
Ngày	14/6/2017,	tạp	chí	điện	tử	MediaPost	(Mỹ)	đăng	bài	
phân	tích	của	ông	Chuck	Martin,	chuyên	gia	về	Internet	vạn	
vật	(IoT),	dẫn	kết	quả	khảo	sát	do	Công	ty	tư	vấn	BRP	thực	
hiện,	chỉ	ra	rằng	khoảng	45%	nhà	bán	lẻ	ứng	dụng	AI	vào	
dịch	vụ	khách	hàng	trong	vòng	3	năm	tới.	Cuộc	khảo	sát	
được	thực	hiện	với	500	giám	đốc	điều	hành	của	các	nhà	
bán	lẻ	tại	khu	vực	Bắc	Mỹ.	Kết	quả	khảo	sát	cũng	cho	thấy	
sự	hội	 tụ	giữa	AI	vào	mảng	chăm	sóc	khách	hàng	 truyền	
thống	sẽ	tạo	ra	trải	nghiệm	hoàn	toàn	mới	cho	khách	hàng.	
Hiện	tại,	14%	các	giám	đốc	tham	gia	khảo	sát	cho	biết	công	
ty	của	họ	đã	áp	dụng	AI	dưới	dạng	như	hỗ	trợ	kỹ	thuật	số	
hoặc	chatbot	để	chăm	sóc	khách	hàng.

Trong	 đó,	 chatbot	 là	 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.	AI	ngày	càng	phát	 triển	
giúp	chatbot	trở	nên	thông	minh	hơn	để	tự	phản	hồi	khách	
hàng.	Thông	qua	chatbot,	ngân	hàng	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…	Vì	thế,	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	sẽ	
có	hơn	85%	số	lượng	các	tương	tác	là	giữa	khách	hàng	với	
máy	móc	vào	năm	2020.	

CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG
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Nếu	chatbot	là	hình	thức	bề	ngoài	về	khả	năng	tự	động	
hóa	của	ngân	hàng	thì	bộ	não	sắp	tới	chính	là	AI.	Nhờ	vào	
khả	năng	tự	học	và	cập	nhật	thông	tin	khách	hàng,	phân	
tích	dữ	liệu	quy	mô	lớn,	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.	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.	Thậm	chí,	AI	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.

Khách hàng tương tác nhiều hơn với máy
Trong	thực	tế,	máy	móc	và	AI	đang	giúp	các	ngân	hàng	
chăm	sóc	khách	hàng	tốt	hơn.	Hồi	tháng	2	vừa	qua,	Công	
ty	NCR,	 “người	 khổng	 lồ”	 của	 ngành	 thiết	 bị	 giao	 dịch	
thanh	toán	thế	giới,	đã	giới	thiệu	SelfServ	80	là	dòng	VTM	
(Video	Teller	Machine)	 tích	hợp	màn	hình	 rộng	19	 inch	
để	khách	hàng	trực	tiếp	trao	đổi	với	nhân	viên	ngân	hàng	
bằng	cách	hội	thoại	có	hình.	Nhờ	đó,	cỗ	máy	này	có	thể	
đáp	ứng	mọi	nhu	cầu	mà	lâu	nay	khách	hàng	chỉ	có	thể	
thực	hiện	ở	quầy	giao	dịch.	Đồng	thời,	mô	hình	này	có	thể	
hoạt	động	24/7,	cho	phép	khách	hàng	có	thể	giao	dịch	với	
ngân	hàng	bất	cứ	lúc	nào,	nên	không	còn	phải	lo	lắng	tình	
trạng	“hết	giờ	làm	việc”	như	trước	nay.	

Trước	đó,	vào	tháng	8/2016,	Ngân	hàng	POSB	(Singapore)	
chính	thức	triển	khai	hệ	thống	giao	dịch	thoại	thấy	hình	
trực	tiếp	như	VTM.	Với	dịch	vụ	này,	POSB	cho	phép	khách	
hàng	không	chỉ	nộp	tiền	hay	rút	tiền,	mà	còn	mở	tài	khoản,	
thay	mới	thẻ	ngân	hàng	lẫn	thiết	bị	bảo	mật	trực	tuyến,	
thay	đổi	lại	thỏa	thuận	gửi	tiền	tiết	kiệm…	

Khách	hàng	có	thể	trực	tiếp	tương	tác	trên	máy	mà	không	
cần	liên	lạc	với	nhân	viên	bởi	các	thủ	tục	đã	hoàn	thiện	về	
quy	trình,	thủ	tục	chi	tiết.	Còn	nhân	viên	giao	dịch	có	thể	
chăm	sóc	khách	hàng	từ	nơi	khá	xa,	thông	qua	hệ	thống	
giao	tiếp	video	thời	gian	thực.

 

Tập	đoàn	tài	chính	Bank	of	America	cũng	đã	đưa	VTM	vào	
sử	dụng	rộng	rãi	như	một	bước	tiến	đột	phá	về	cung	cấp	
dịch	vụ	khách	hàng.	Thiết	bị	của	Bank	of	American	cho	
phép	khách	hàng	tiến	hành	vay	tiền	để	mua	xe	hơi,	mở	
tài	khoản,	thế	chấp	tài	sản	để	vay	nợ.	Thậm	chí,	khách	
hàng	cũng	có	thể	lên	kế	hoạch	tài	chính	khi	về	hưu	với	
Bank	of	America.	Trong	đó,	những	thủ	tục	kiểm	tra	hồ	sơ	
thì	hệ	thống	máy	tính	tích	hợp	theo	đều	có	thể	làm	thay	
con	người.	Việc	xác	minh	thông	tin	khách	hàng	cũng	do	
hệ	thống	máy	kiểm	tra	bằng	công	nghệ	sinh	trắc	học.	Và	
tất	nhiên,	một	ưu	điểm	lớn	của	máy	móc	là	bản	thân	máy	
móc	gần	như	không	hề	gian	lận.	

Sacombank khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng
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P. Kỹ thuật hạ tầng

Giữa	tháng	5	vừa	qua,	cả	thế	giới	
bất	ngờ	trước	cuộc	tấn	công	của	
phần	 mềm	 độc	 hại	 (mã	 độc	 -	

malware)	mang	tên	WannaCry.	Dựa	vào	
hình	 ảnh	 do	 các	 nạn	 nhân	 cung	 cấp,	
nhóm	 tấn	 công	 đã	 chiếm	 dữ	 liệu	 của	
hàng	 triệu	máy	 tính	 trên	 thế	 giới.	 Khi	
bị	nhiễm	mã	độc	WannaCry,	màn	hình	
máy	 tính	 xuất	 hiện	 tin	 nhắn	 tống	 tiền	

yêu	cầu	chi	 trả	bằng	tiền	ảo	Bitcoin	ở	
mức	 tương	đương	300	USD	với	 tuyên	
bố:	 “Dữ	 liệu	 của	 bạn	 đã	 bị	mã	 hóa”.	
Thông	 điệp	 yêu	 cầu	 thanh	 toán	 tiền	
trong	3	ngày,	nếu	không	giá	sẽ	tăng	lên	
gấp	đôi	và	nếu	tiền	không	được	thanh	
toán	trong	7	ngày,	các	dữ	liệu	sẽ	bị	xóa	
hoàn	toàn.

Ngay	sau	vụ	hàng	nghìn	máy	tính	trên	150	
quốc	gia	nhiễm	mã	độc	WannaCry,	một	mã	
độc	mới	lại	xuất	hiện	với	tên	Adylkuzz.	Mã	
độc	Adylkuzz	rất	có	thể	sẽ	gây	nên	vụ	tấn	
công	mạng	với	cách	thức	tinh	vi	và	quy	mô	
lớn	chưa	từng	có	trong	lịch	sử.	Mã	độc	này	
lợi	dụng	các	máy	bị	nhiễm	độc	làm	công	cụ	
để	“đào	mỏ”	loại	tiền	ảo	có	tên	Moreno,	rồi	
chuyển	số	tiền	đó	cho	nhóm	hacker.

Trước mức độ nguy hại của mã độc, tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin đang 
được quan tâm mạnh mẽ. Tại Sacombank, bộ phận IT đã cài đặt bản vá lỗ hổng, cập 
nhật phần mềm chống virus Symantec Endpoint Protection (SEP) phiên bản mới nhất 
cho tất cả máy chủ, máy tính trên toàn hệ thống.
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Đó	 là	 những	 dẫn	 chứng	mới	 nhất	 cho	
thấy	mối	nguy	mã	độc	có	thể	tấn	công	
bất	cứ	ai	và	gây	ra	 thiệt	hại	không	chỉ	
tiền	bạc	mà	thậm	chí	ảnh	hưởng	nghiêm	
trọng	đến	công	việc	vì	bị	mất	dữ	liệu.

Hầu	 hết	 chúng	 ta	 thường	 không	 phân	
biệt	 được	 sự	 khác	 nhau	 thực	 sự	 giữa	
virus	máy	 tính	 và	mã	 độc.	 Cả	 hai	 loại	
trên	đều	là	các	chương	trình	nguy	hiểm	
có	 thể	 gây	 hại	 cho	 máy	 tính,	 nhưng	
phương	 thức	 hoạt	 động	 và	 tác	 hại	 thì	
khác	nhau.

Virus máy tính	là	một	chương	trình	hay	
một	 đoạn	 code	 được	 tải	 vào	máy	 tính	
mà	bạn	không	hề	hay	biết.	Một	số	virus	
không	chỉ	gây	ra	các	tác	động	nhỏ	mà	
còn	có	thể	gây	nguy	hiểm	cho	ổ	cứng,	
phần	mềm	hay	các	file.	Hầu	hết	các	loại	
virus	được	đính	kèm	vào	một	file	chương	
trình,	điều	đó	có	nghĩa	 là	virus	có	khả	
năng	 đã	 tồn	 tại	 trên	 máy	 tính	 nhưng	
không	gây	nguy	hiểm	trừ	phi	người	dùng	
chạy	hay	mở	chương	trình	đó.	Một	virus	
không	thể	tự	phát	tán	mà	không	có	sự	
tác	động	của	con	người	(ví	dụ	như	chạy	
các	chương	trình	mang	virus).	Virus	chỉ	
bị	phát	 tán	khi	sao	chép	hoặc	gửi	qua	
email	các	file	bị	nhiễm	virus.

Mã độc	là	một	loại	phần	mềm	(một	đoạn	
mã)	được	viết	để	lây	nhiễm	hoặc	gây	tổn	
hại	cho	hệ	thống	máy	tính	mà	nó	xâm	
nhập	vào.	Mã	độc	có	thể	có	nhiều	mục	
đích.	Nó	có	thể	được	dùng	để	thu	thập,	
đánh	cắp	thông	tin	từ	hệ	thống,	làm	tổn	
hại	đến	máy	tính,	hoặc	để	tống	tiền.	Mã	
độc	sẽ	trở	nên	nguy	hiểm	hơn	khi	thường	
xuyên	được	giấu	trong	các	tập	tin	tưởng	
chừng	vô	hại.

Mã	độc	có	thể	bao	gồm	viruses,	spyware,	
worms,	 trojan	 horses,	 adware,	 nagware	
và	rất	nhiều	loại	phần	mềm	độc	hại	khác.	
Điều	này	có	nghĩa	virus	 là	 loại	hình	trực	
thuộc	mã	độc.	

Dù	là	mã	độc	hay	virus,	thì	chúng	đều	có	
tác	 động,	 ảnh	 hưởng	 trực	 tiếp	 đến	 hiệu	
quả	hoạt	động	cũng	như	“thời	gian	sống”	
của	máy	tính	bị	thâm	nhập.	Và	bởi	vì	máy	
tính	cần	rất	nhiều	phần	mềm	khác	nhau	
để	phục	vụ	cho	các	mục	đích	khác	nhau,	
nên	người	dùng	cần	có	một	chương	trình	
diệt	 virus	mạnh	để	 phòng	 ngừa	 các	mã	
độc	và	virus.

Trước	 mức	 độ	 nguy	 hại	 của	 mã	 độc,	
tầm	quan	 trọng	của	việc	bảo	mật	 thông	
tin	 đang	 được	 quan	 tâm	mạnh	mẽ.	 Tại	
Sacombank,	bộ	phận	IT	đã	cài	đặt	bản	vá	
lỗ	hổng,	cập	nhật	phần	mềm	chống	virus	
Symantec	Endpoint	Protection	(SEP)	phiên	
bản	mới	nhất	cho	tất	cả	máy	chủ,	máy	tính		
trên	toàn	hệ	thống.

Nhưng	để	máy	tính	an	toàn,	ngoài	việc	hỗ	
trợ	từ	nhân	viên	CNTT,	người	dùng	cần	lưu	ý:

-	Không	mở	các	tập	tin	đính	kèm,	đường	
dẫn	website	trong	các	email	không	có	
nguồn	gốc	rõ	ràng.

-	Không	 truy	 cập	 vào	 các	 website	 lạ,		
không	phục	vụ	cho	công	việc.

-	Không	tải	về	các	tập	tin	hay	truy	cập	
các	 đường	 dẫn	 được	 gửi	 bởi	 người	
lạ	 từ	mạng	 xã	 hội	 (facebook,	 skype,	
zalo...)

-	Không	tự	ý	cài	đặt	các	phần	mềm	
vào	máy	tính	làm	việc.	Nếu	có	nhu	
cầu	cài	đặt	phần	mềm,	nên	liên	hệ	
nhân	viên	CNTT	hỗ	trợ.
-	Không	 sử	 dụng	 địa	 chỉ	 email	
Sacombank	 để	 đăng	 ký	 tham	 gia	
các	diễn	đàn,	dịch	vụ	trên	Internet.
-	Đảm	 bảo	 phần	mềm	 chống	 virus		
SEP	được	cài	đặt	và	kích	hoạt	trên	
máy	tính	làm	việc.

* WannaCry là mã độc được xếp vào 
dạng ransomware (bắt cóc dữ liệu 
đòi tiền chuộc) được triển khai mã từ 
xa SMBv2 trong Microsoft Windows. 
Khai thác lỗ hổng EternalBlue đã 
được làm sẵn trên Internet thông 
qua Shadowbrokers dump vào ngày 
14/4/2017, dù lỗ hổng này đã được 
vá bởi Microsoft từ ngày 14/3/2017. 
Tuy nhiên, rất nhiều tổ chức và người 
dùng chưa cài đặt bản vá lỗi trên 
Windows và trở thành nạn nhân của 
WannaCry.  

 * Mã độc mang tên Adylkuzz cũng 
tấn công vào các hệ thống máy tính 
cùng lỗ hổng EternalBlue. Theo đó, 
Adylkuzz đã tấn công đến hàng trăm 
nghìn thiết bị, gây thiệt hại ít nhất 
43.000 USD cho các nạn nhân. Mặc 
dù con số này thấp hơn với số tiền 
mà nạn nhân phải trả cho cuộc tấn 
công WannaCry (khoảng 80.000 
USD) nhưng trong thực tế phạm vi 
hoạt động của Adylkuzz là trên toàn 
cầu, rộng lớn hơn nhiều so với mã 
độc WannaCry.
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Minh Ngọc

Quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp là quan hệ hợp tác, đồng hành. Doanh nghiệp cần 
thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với báo chí để quảng bá sản phẩm, phát triển 
thương hiệu. Còn cơ quan truyền thông, báo chí luôn coi doanh nghiệp là nơi có nguồn tin 
quan trọng; đối với phần lớn cơ quan báo chí, quảng cáo của các doanh nghiệp là nguồn 
thu chính. Có người nói rằng, quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp là quan hệ cộng sinh. 
Đó là sự cộng sinh vì sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp, vì lợi ích chung của xã 
hội, báo chí và doanh nghiệp cùng có lợi, quan hệ win-win.

Với	Sacombank,	trong	hành	trình	hơn	
25	 năm	 hình	 thành	 và	 phát	 triển,	
không	chỉ	ghi	dấu	trên	thị	trường	tài	

chính	Việt	Nam	bằng	hình	ảnh	một	Ngân	
hàng	thương	mại	năng	động,	có	tầm	nhìn	
và	mạnh	dạn	bứt	phá	trong	nhiều	lĩnh	vực,	
mà	chúng	ta	còn	tạo	nên	thương	hiệu	và	
dấu	ấn	riêng	với	các	cơ	quan	truyền	thông,	
báo	chí	-	người	bạn	đồng	hành	và	cũng	là	
nhà	phê	bình	nghiêm	khắc.

Nhân	 kỷ	 niệm	 92	 năm	 ngày	 Báo	 chí	
Cách	 mạng	 Việt	 Nam	 (21/6/1925	 –	
21/6/2017),	hãy	đọc	 và	hiểu	 rõ	hơn	 về	
Sacombank	qua	góc	nhìn	của	một	số	nhà	
báo:

Sacombank - một bó đũa lớn
“Sacombank	là	một	trong	số	những	ngân	
hàng	mà	tôi	gắn	bó	hơn	10	năm	qua.	Tuy	
có	 nhiều	 sóng	 gió	 đi	 qua	 nhưng	 vì	 sao	
hàng	triệu	khách	hàng	vẫn	“chọn	mặt	gửi	
vàng”	 tại	 Sacombank?	Trả	 lời	câu	hỏi	này	

-	một	chuyên	gia	tài	chính	ví	von:	Nhiều	lần	
đến	chơi	nhà	bạn,	anh	đều	được	thết	đãi	ly	
rượu	ngon.	Dịp	khác	đến	chơi,	bạn	anh	cũng	
mời	rượu	như	những	lần	trước.	Vậy,	anh	có	
tiếp	tục	uống	hết	ly	rượu	không?

Nhiều	 lần	 chứng	 kiến	 các	 hoạt	 động	
của	 Sacombank,	 tôi	 luôn	 cảm	 nhận	
được	nhiệt	huyết,	tinh	thần	trách	nhiệm;	
tính	đoàn	kết,	tương	tác	hỗ	trợ	của	từng	
nhân	 viên	 Sacombank	 cùng	 nhau	 hoàn	
thành	 nhiệm	 vụ.	 Tôi	 nghĩ	 rằng	 hơn	
17.000	 CBNV	 Sacombank	 đã	 và	 đang	
gắn	kết	 thành	bó	đũa	lớn không	thể	bị	
bẻ	 gãy.	 Có	 lẽ	 vì	 thế	 mà	 nhiều	 người	
đến	với	Sacombank	và	trở	thành	bạn	bè	
của	Ngân	hàng	này.	Từ	đó,	thương	hiệu	
Sacombank	luôn	đọng	lại	trong	lòng	công	
chúng.”

Nhà báo Thy Thơ (Báo Người Lao Động)  

 

Bài báo đầu tiên về Sacombank trên báo 
Sài Gòn giải phóng ngày 22/12/1991

QUA GÓC NHÌN
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Sacombank - “Cô gái đẹp và kiên cường”
“Nhìn	lại	hơn	5	năm	trở	lại	đây,	dù	trải	
qua	nhiều	biến	cố	lớn	nhưng	con	thuyền	
Sacombank	vẫn	vượt	qua	được	dựa	vào	
nền	tảng	thương	hiệu	vững	chắc	trong	
lòng	 khách	 hàng.	 Lượng	 khách	 hàng	
trung	 thành	 và	 lớn	 tại	 Sacombank	khi	
nghe	 thông	 tin	 không	 chính	 thống	 về	
Ngân	hàng	cũng	có	đôi	lúc	trở	nên	xao	
động,	thế	nhưng	Ban	lãnh	đạo	Sacombank	
đã	 có	 những	 phản	 ứng	 kịp	 thời,	 cung	
cấp	 nhanh	 thông	 tin	 cho	 khách	 hàng	
một	cách	rõ	ràng,	minh	bạch,	không	né	
tránh.	Những	 thông	 tin	về	Sacombank	
luôn	thu	hút	giới	truyền	thông;	đặc	biệt	
là	trong	giai	đoạn	gần	đây	khi	Đề	án	tái	
cấu	trúc	của	Sacombank	đã	được	Ngân	
hàng	Nhà	nước	duyệt.	

Với	tôi,	Sacombank	như	một	“cô	gái	đẹp	
và	kiên	cường”.	Dù	những	sóng	gió	phía	

trước	hiện	hữu	nhưng	với	tính	chủ	động,	
hết	 mình	 gìn	 giữ	 và	 xây	 dựng	 thương	
hiệu	 của	Ban	 lãnh	 đạo	 cùng	 toàn	 thể	
CBNV,	 tôi	 tin	Sacombank	sẽ	vượt	qua	
được	những	cơn	sóng	sắp	tới.	Đây	cũng	
là	điều	mà	một	số	phóng	viên,	nhà	báo	
theo	dõi,	gắn	kết	với	Sacombank	nhiều	
năm	qua	cảm	nhận	và	mong	muốn.”

Nhà báo Thanh Xuân (Báo Thanh Niên) 

Sacombank - Thương hiệu nhân văn
“Tôi	may	mắn	có	nhiều	năm	gắn	bó	với	
Chương	trình	học	bổng	“Ươm	mầm	cho	
những	 ước	 mơ”	 của	 Sacombank.	
Các	 chuyến	 đi	 trao	 học	 bổng,	 dù	 lên	
rừng	 núi	 hay	 xuống	 miền	 đồng	 bằng,	
sông	 biển,	 đều	 bắt	 gặp	 những	 mảnh	
đời	dẫu	tột	cùng	nghèo	khó,	bất	hạnh	
nhưng	vẫn	âm	thầm,	mãnh	liệt	vươn	lên.	
Các	em	rất	cần	và	xứng	đáng	nhận	được	

sự	tiếp	sức	này	của	Sacombank.	Không	
chỉ	 vậy,	 chính	 các	 em	 (và	 thân	 nhân	
của	mình)	đã	tiếp	thêm	cho	tôi	nghị	lực,	
niềm	tin	vào	cuộc	sống,	vào	con	người.	
Trong	góc	nhìn	của	tôi,	Sacombank,	từ	
chỗ	coi	việc	trao	học	bổng	là	hoạt	động	
truyền	 thông,	 xây	 dựng	 thương	 hiệu,	
thì	giờ	đây,	“Ươm	mầm	cho	những	ước	
mơ”	đã	trở	thành	sứ	mệnh	của	con	tim,	
từ	“mưu	sự”	đã	thành	“tâm	sự”.	Mong	
Sacombank	mãi	 tiếp	 tục	Chương	 trình	
cao	đẹp	này!”	

Nhà báo Trần Vọng Đức (Đài Truyền 
hình TP. HCM)



TÊM ÀIÏÍM

22 Haâo khñ Sacombank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
 NĂM TÀI CHÍNH 2015, 2016

Ngày 30/6/2017, Sacombank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 
2015, 2016. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021; thông qua 
báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016; kế hoạch kinh doanh, kế 
hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu, kế hoạch thành lập các công ty trực thuộc/liên doanh trong năm 2017; 
cùng các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.
Đại	 hội	 thống	nhất	 số	 lượng	 thành	 viên	
Hội	đồng	quản	trị	nhiệm	kỳ	2017	–	2021	
là	7	thành	viên	và	đã	bầu	ra	6	thành	viên	
gồm:	ông	Dương	Công	Minh,	ông	Nguyễn	
Miên	 Tuấn,	 ông	 Phạm	 Văn	 Phong,	 ông	
Kiều	Hữu	Dũng,	ông	Nguyễn	Xuân	Vũ	và	
bà	Lê	Thị	Hoa	-	thành	viên	HĐQT	độc	lập.	
Đồng	thời,	Đại	hội	cũng	bầu	ra	4	thành	
viên	chuyên	trách	Ban	kiểm	soát	nhiệm	kỳ	
2017	–	2021	gồm:	ông	Trần	Minh	Triết,	
ông	Hà	Tôn	Trung	Hạnh,	bà	Nguyễn	Thị	
Thanh	Mai	và	ông	Lê	Văn	Tòng.	Trong	đó,	
ông	Dương	Công	Minh	đảm	nhiệm	chức	
danh	Chủ	tịch	Hội	đồng	quản	trị	và	ông	
Trần	 Minh	 Triết	 đảm	 nhiệm	 chức	 danh	
Trưởng	Ban	kiểm	soát	của	Sacombank.

Kết	thúc	năm	2016,	Sacombank	có	tổng	
tài	 sản	 đạt	 trên	 332.000	 tỷ	 đồng,	 vốn	
điều	lệ	18.852	tỷ	đồng,	tổng	nguồn	vốn	
huy	động	gần	305.000	tỷ	đồng,	tổng	dư	
nợ	tín	dụng	gần	238.000	tỷ	đồng,	tỷ	lệ	nợ	
xấu	là	6,81%	và	số	dư	dự	phòng	rủi	ro	là	
5.297	tỷ	đồng.	Dù	gặp	nhiều	thách	thức	
sau	sáp	nhập	nhưng	lợi	nhuận	trước	thuế	
của	Sacombank	vẫn	đạt	mức	dương,	năm	
2015	là	trên	878	tỷ	đồng	và	năm	2016	
khoảng	156	tỷ	đồng.

Kế	hoạch	đến	cuối	năm	2017,	Sacombank	
sẽ	có	tổng	tài	sản	đạt	384.600	tỷ	đồng,	
tổng	 nguồn	 vốn	 huy	 động	 356.100	 tỷ	
đồng,	 tổng	 dư	 nợ	 tín	 dụng	 277.000	 tỷ	

đồng,	 lợi	 nhuận	 trước	 thuế	 đạt	 585	 tỷ	
đồng	và	đảm	bảo	các	tỷ	lệ	an	toàn	hoạt	
động	theo	quy	định.		

Đại	hội	cũng	đã	tái	xác	nhận	chủ	trương	
thành	lập	Công	ty	Tài	chính	dưới	hình	thức	
Công	ty	TNHH	một	thành	viên	trực	thuộc	
Sacombank	 hoặc	 chuyển	 đổi/sáp	 nhập	
Công	ty	Cho	thuê	tài	chính	(Sacombank-
SBL)	hiện	hữu	 thành	Công	 ty	Tài	 chính	
với	vốn	điều	lệ	dự	kiến	500	tỷ	đồng;	Công	
ty	Bảo	hiểm	nhân	thọ	dưới	hình	thức	liên	
doanh	với	đối	tác	nước	ngoài	với	vốn	góp	
dự	kiến	500	tỷ	đồng;	mua	lại	hoặc	thành	
lập	mới	Công	ty	Bảo	hiểm	phi	nhân	thọ	
với	vốn	đầu	tư	dự	kiến	300	tỷ	đồng.

Tại	Đại	hội,	ông Dương Công Minh – Tân Chủ tịch HĐQT Sacombank	chia	sẻ:	“Tuy 
sáp nhập đã để lại một số tồn tại cho Sacombank nhưng cũng đã mang lại sự 
cộng hưởng, tạo nên vị thế nhất định cho Ngân hàng, đặc biệt là về mặt lâu dài. 
Thay mặt Ban lãnh đạo Sacombank, tôi xin cảm ơn quý cổ đông, khách hàng đã 
tin tưởng, đồng hành cùng Ngân hàng trong suốt thời gian qua. Theo Đề án, việc 
tái cơ cấu Ngân hàng cần khoảng thời gian 10 năm nhưng chúng tôi phấn đấu sẽ 
hoàn tất trong thời gian sớm hơn, chỉ từ 3-5 năm. Chúng tôi xác định 4 nhiệm vụ 
tiên quyết của HĐQT mới là: cấu trúc lại bộ máy hoạt động, thúc đẩy kinh doanh, 
xử lý nợ xấu và quản trị tốt chi phí nhằm quyết tâm đưa Sacombank trở thành một 
trong những thương hiệu uy tín nhất trên thị trường”.

Ông Nguyễn Phước Thanh – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam	phát	biểu	tại	Đại	
hội: “Thay mặt Ban lãnh đạo NHNN Việt Nam, tôi yêu cầu Sacombank nghiêm 
túc thực hiện một số nội dung: Thứ nhất, phải bám sát các nội dung của Đề án tái 
cơ cấu Ngân hàng sau sáp nhập đã được phê duyệt và triển khai quyết liệt trong 
mọi hoạt động. Thứ hai, đảm bảo phát triển Ngân hàng trên tinh thần tuân thủ 
pháp luật, quản trị minh bạch. Thứ ba, trong kinh doanh thì phải phát huy các thế 
mạnh về bán lẻ. Thứ tư, nhanh chóng củng cố, kiện toàn bộ máy, đưa Sacombank 
vượt qua khó khăn, tăng trưởng ổn định”.

Với	nền	tảng	vững	chắc	về	nguồn	nhân	lực	hơn	17.000	CBNV	chuyên	nghiệp,	tận	tâm;	sự	đồng	hành	của	hơn	63.000	cổ	
đông	cùng	hàng	triệu	khách	hàng;	hệ	thống	sản	phẩm	-	dịch	vụ	đa	dạng,	hiện	đại;	công	nghệ	ngân	hàng	tiên	tiến;	đặc	biệt	
là	lợi	thế	về	mạng	lưới	rộng	khắp…	Sacombank	được	tin	tưởng	là	sẽ	triển	khai	thành	công	Đề	án	tái	cấu	trúc	và	phát	triển	
bền	vững,	hiệu	quả.	

Thùy Vũ



Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm
Quyền Tổng giám đốc Sacombank

Ngày	11/7/2017,	ông	Lê	Văn	Ron	được	bổ	nhiệm	chức	vụ	
Phó	Tổng	giám	đốc	phụ	trách	Quản	lý	rủi	ro.	Ông	có	26	năm	
kinh	nghiệm	trong	lĩnh	vực	tài	chính	-	ngân	hàng.	Trước	khi	
công	tác	tại	Sacombank,	ông	Ron	từng	đảm	nhiệm	các	vị	trí	
thuộc	lĩnh	vực	kế	toán,	tiền	tệ	kho	quỹ,	quản	lý	ngoại	hối,	
kinh	doanh	tại	NHNN	–	CN	tỉnh	Long	An,	Ngân	hàng	phát	
triển	nhà	đồng	bằng	sông	Cửu	Long	–	CN	Long	An	và	Ngân	
hàng	TMCP	Ngoại	thương	–	CN	Long	An.

ÔNG Lê VăN RoN
GIữ CHứC Vụ PHó TổNG GIáM ĐốC

Ông Lê Văn Ron - Phó Tổng giám đốc phụ trách
Quản lý rủi ro Sacombank
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THÔNG TIN NỔI BẬT

QUÝ II/2017

Ngày 03/7/2017, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm được bổ nhiệm chức vụ Quyền 
Tổng giám đốc Sacombank. Trước đó, bà Diễm là Phó Tổng giám đốc phụ trách 
hoạt động xử lý nợ - một trong những hoạt động trọng yếu đang được Sacombank 
tập trung thực hiện theo kế hoạch của Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp 
nhập đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm sinh năm 1973, có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực tài chính - ngân hàng. Bắt đầu công tác tại Sacombank từ năm 2002, bà 
Diễm từng đảm nhiệm các công việc thuộc lĩnh vực kế toán, tín dụng, dịch vụ 
khách hàng, khách hàng doanh nghiệp, kiểm tra kiểm soát nội bộ, xử lý nợ và 
đã có 11 năm ở vai trò quản lý, điều hành tại Phòng giao dịch, Phòng nghiệp vụ 
Chi nhánh, Văn phòng Khu vực TP.HCM, Khu vực Nam Trung bộ & Tây Nguyên 
và hệ thống Sacombank. 

Hiện Sacombank đang thực hiện các thủ tục bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc 
đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm theo quy định của Pháp luật và NHNN.

BÀ NGUyễN ĐứC THạCH DIễM
GIữ CHứC Vụ QUyềN TổNG GIáM ĐốC



HợP TáC VỚI CÔNG Ty CHUyểN TIềN QUốC TẾ 
UNITELLER 
Ngày	07/6/2017,	Sacombank	và	Công	ty	chuyển	tiền	Quốc	tế	
Uniteller	 (Mỹ)	đã	ký	kết	hợp	đồng	hợp	 tác	 triển	khai	dịch	vụ	
chuyển	tiền	trên	cơ	sở	tạo	mối	liên	kết	chặt	chẽ,	lâu	dài,	hỗ	trợ	
thiết	thực	để	cùng	phát	triển	bền	vững	và	mang	lại	hiệu	quả	cho	
cả	hai	bên.

Theo	đó,	khách	hàng	có	thể	chuyển	tiền	về	Việt	Nam	tại	bất	kỳ	
đại	lý	Uniteller	nào	ở	nước	ngoài.	Chỉ	sau	2	phút,	người	nhận	có	
thể	đến	bất	cứ	điểm	giao	dịch	nào	của	Sacombank	để	nhận	tiền	
mà	không	phải	trả	thêm	khoản	phí	nào.	Ngoài	ra,	người	nhận	
còn	có	thể	nhận	tiền	qua	tài	khoản	hoặc	nhận	tại	nhà.

Đại diện Sacombank, Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó TGĐ (trái)
ký kết Hợp đồng hợp tác với Ông Alberto Guerra - TGĐ Uniteller.

963 KHáCH HÀNG TRúNG THưởNG ĐợT 5
CTKM “Hè RộN RÀNG - NGÀN NIềM VUI” 
Ngày	 05/7/2017,	 Sacombank	 tổ	 chức	 quay	 số	 đợt	 5	
CTKM	“Hè	 rộn	 ràng	 -	Ngàn	niềm	vui”.	Đây	 là	 chương	
trình	 dành	 cho	 khách	 hàng	 cá	 nhân	 gửi	 tiết	 kiệm,	 sử	
dụng	 dịch	 vụ	 tại	 các	 điểm	 giao	 dịch	 của	 Sacombank	
trên	 toàn	 quốc	 và	 khách	 hàng	 sử	 dụng	 dịch	 vụ	Ngân	
hàng	điện	tử	(Sacombank	eBanking)	với	tổng	giá	trị	giải	
thưởng	lên	đến	gần	12	tỷ	đồng.	

Trước	đó,	tại	buổi	quay	số	Đợt	1,	Đợt	2,	Đợt	3	và	Đợt	4	
diễn	ra	vào	ngày	09/5/2017,	24/5/2017,	07/6/2017	và	
21/6/2017,	Sacombank	cũng	đã	xác	định	được	3.852	
khách	hàng	 trúng	giải.	Buổi	quay	số	Đợt	cuối	dự	kiến	
diễn	 ra	 vào	ngày	19/7/2017	và	 sẽ	 tìm	 ra	khách	hàng	
trúng	giải	Đặc	biệt	của	chương	trình	là	sổ	tiết	kiệm	trị	giá	
1	tỷ	đồng	và	gần	1.000	giải	thưởng	giá	trị	khác.

Bà Nguyễn Phương Huyền - GĐ KHCN kiêm TP DVNHCC - trao 
giải nhì và giải khuyến khích cho khách hàng trúng thưởng.
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GIảM LãI SUấT CHo VAy 5 LĩNH VựC ưU TIêN 

Theo	 Quyết	 định	 số	 1425/QĐ-NHNN	 ngày	 07/7/2017	 của	
NHNN,	 từ	 ngày	 10/7/2017,	 Sacombank	 giảm	 lãi	 suất	 cho	
vay	ngắn	hạn	VND	xuống	còn	6,5%/năm	trong	suốt	thời	hạn	
vay	nhằm	đáp	ứng	nhu	cầu	bổ	sung	vốn	sản	xuất,	kinh	doanh	
đối	với	các	khách	hàng	đang	hoạt	động	trong	5	lĩnh	vực	ưu	
tiên	gồm:	nông	nghiệp	-	nông	thôn;	công	nghiệp	hỗ	trợ;	kinh	
doanh	 hàng	 xuất	 khẩu;	 doanh	 nghiệp	 nhỏ	 và	 vừa;	 doanh	
nghiệp	ứng	dụng	công	nghệ	cao.

Ngoài	ra,	Sacombank	cũng	đang	triển	khai	gói	vay	ưu	đãi	phát	
triển	nông	 thôn	 (đến	hết	ngày	30/9/2017)	 trị	 giá	1.000	 tỷ	
đồng	dành	cho	khách	hàng	cá	nhân	hoạt	động	trong	lĩnh	vực	
nông	nghiệp	ứng	dụng	công	nghệ	cao	với	lãi	suất	vay	từ	8,5%/
năm	trong	6	tháng	đầu	đối	với	vay	ngắn	hạn	và	9%/năm	trong	
12	tháng	đầu	đối	với	vay	trung	hạn.	



NGÂN HÀNG WELLS FARGo THăM VÀ LÀM 
VIỆC TạI SACoMBANK 
Ngày	15/6/2017,	đại	diện	Ngân	hàng	Wells	Fargo	đã	đến	
thăm	và	làm	việc	với	Ban	lãnh	đạo	Sacombank.	Tại	buổi	
làm	việc,	Ban	lãnh	đạo	Sacombank	đã	cập	nhật	kết	quả	
kinh	doanh	thời	gian	vừa	qua	của	Sacombank,	cũng	như	
tình	hình	triển	khai	đề	án	tái	cơ	cấu	và	triển	vọng	tương	
lai	sắp	tới.

Ban lãnh đạo Sacombank tiếp đón đại diện Ngân hàng Wells Fargo.
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Ngày	03-04/6/2017	và	27-28/6/2017,	hội	thảo	bán	hàng	(Best	
Seller	2017)	của	Sacombank	được	khởi	động	với	chủ	đề	“Tư	duy	
tích	cực	trong	bán	hàng”	đã	thu	hút	sự	quan	tâm	của	hơn	600	
Chuyên	viên	khách	hàng	cá	nhân,	Chuyên	viên	khách	hàng	chợ,	
Chuyên	viên	tư	vấn,	Giao	dịch	viên…	

Đây	là	hoạt	động	nhằm	giao	lưu,	trau	dồi	kỹ	năng,	tạo	thêm	động	
lực	bán	hàng	cho	đội	ngũ	kinh	doanh.	Thông	qua	hội	thảo,	Phòng	
nghiệp	vụ	Hội	sở	đã	chia	sẻ	một	số	định	hướng	phát	 triển	sản	
phẩm	dịch	vụ	mới,	định	hướng	bán	 lẻ,	bán	hàng	trọn	gói,	 thảo	
luận	các	vấn	đề	xoay	quanh	công	tác	bán	hàng,	giải	đáp	các	thắc	
mắc	liên	quan	đến	sản	phẩm	dịch	vụ	dành	cho	khách	hàng	cá	
nhân,	quy	trình	tác	nghiệp	hàng	ngày…	Nhiều	ý	kiến	đóng	góp	khả	
thi	đã	được	ghi	nhận	và	nghiên	cứu	triển	khai	trong	thời	gian	tới.

HoÀNG HậU HÀ LAN LÀM VIỆC VỚI SACoMBANK 
Về Dự áN CHo VAy PHáT TRIểN NHÀ KÍNH NÔNG 
NGHIỆP TạI LÂM ĐồNG 
Ngày	30/5/2017,	Sacombank	tiếp	đón	Hoàng	hậu	Hà	Lan	Máxima	
-	Đặc	phái	viên	của	Tổng	thư	ký	Liên	Hợp	Quốc	về	Tài	chính	Toàn	
diện	vì	Phát	triển,	đến	thăm	và	làm	việc	với	các	khách	hàng	thuộc	
dự	án	hợp	tác	cho	vay	đầu	tư	nhà	kính	hiện	đại	theo	tiêu	chuẩn	Hà	
Lan	giữa	Sacombank	và	Rabobank	tại	Lâm	Đồng.

Rabobank	là	một	trong	những	ngân	hàng	hàng	đầu	thế	giới	về	tài	
trợ	nông	nghiệp.	Cho	vay	đầu	tư	nhà	kính	hiện	đại	theo	tiêu	chuẩn	
Hà	Lan	là	dự	án	thí	điểm	hợp	tác	giữa	Sacombank	và	Rabobank	
Foundation	dành	cho	các	khách	hàng	trồng	nông	sản	tại	Lâm	Đồng.	

HộI THảo BáN HÀNG - BEST SELLER 2017 KHU 
VựC MIềN BắC VÀ KHU VựC TP. HÀ NộI

Đại diện Sacombank, Ông Lâm Văn Kiệt - GĐKV Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên tiếp đón Hoàng Hậu Hà Lan Máxima đến thăm và làm việc với 
các khách hàng thuộc dự án hợp tác cho vay đầu tư nhà kính hiện đại 

giữa Sacombank và Rabobank.

Hội thảo bán hàng - Best Seller 2017
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6 tháng đầu năm 
2017, Sacombank 
đạt được những 
kết quả rất tích 
cực trong mọi hoạt 
động, hầu hết các 
chỉ tiêu kinh doanh 
trọng yếu đều vượt 
hơn 50% tiến độ kế 
hoạch đề ra.

P.Kế hoạch

Công	tác	triển	khai	Đề	án	cũng	đạt	được	những	kết	quả	khả	quan	trong	quản	trị	
điều	hành,	tái	bố	trí	mạng	lưới	và	nhân	sự.	Huy	động,	cho	vay	tăng	trưởng	cao	
so	với	ngành,	cấu	trúc	vốn	đảm	bảo	an	toàn	thanh	khoản	và	rủi	ro.	Nợ	xấu	được	

giải	quyết	khá	nhanh,	lợi	nhuận	trước	thuế	(LNTT)	tăng	11,5	lần	so	cùng	kỳ,	tỷ	suất	
sinh	lời	cải	thiện.	Đặc	biệt,	hoạt	động	kinh	doanh	tại	các	đơn	vị	mới	được	nhìn	nhận	
có	sự	cải	thiện	rõ	rệt	ở	hoạt	động	cho	vay	và	dịch	vụ.	

Những điểm nổi bật 6 tháng đầu năm

Quy mô tổng tài sản tăng nhanh 
Đến	 30/6/2017,	 tổng	 tài	 sản	 đạt	
352.682	tỷ	đồng,	tăng	23.495	tỷ	đồng	
(+7,1%)	 so	 đầu	 năm,	 đạt	 46,6%	 kế	
hoạch	 tăng	 trưởng	 (KHTT).	 Trong	 đó,	
Vốn	 chủ	 sở	hữu	đạt	21.909	 tỷ	đồng,	
tăng	0,7%	so	đầu	năm.	Vốn	điều	lệ	đạt	
18.852	tỷ	đồng.	Vốn	tự	có	đạt	22.502	
tỷ	đồng,	tăng	17,7%	với	vốn	cấp	1	đạt	
17.160	tỷ	đồng,	vốn	cấp	2	đạt	5.343	
tỷ	đồng.

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TẠI
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Nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định, vững chắc

Nguồn	vốn	huy	động	từ	dân	cư	tăng	mạnh,	do	đó	Ngân	hàng	tự	cân	
đối	được	nguồn	vốn,	mở	rộng	cho	vay.	Tổng	nguồn	vốn	huy	động	đến	
30/6/2017	đạt	324.842	 tỷ	đồng,	 tăng	22.036	 tỷ	đồng	 (+7,3%)	so	
đầu	năm,	đạt	44,8%	KHTT.	Nguồn	vốn	huy	động	từ	thị	trường	1	đạt	
317.491	tỷ	đồng,	tăng	28.035	tỷ	đồng	(+9,7%)	so	với	đầu	năm,	đạt	
47,8%	KHTT.	 Trong	 đó,	 tiền	 gửi	 ngắn	 hạn	 254.348	 tỷ	 đồng,	 tăng	
8,9%,	chiếm	80,1%	tỷ	trọng;	tiền	gửi	trung	dài	hạn	đạt	21.553	tỷ	đồng,	
tăng	27,9%,	chiếm	6,8%	tỷ	trọng.	Tiền	gửi	từ	dân	cư	khá	dồi	dào,	đạt	
282.992	tỷ	đồng,	tăng	12,1%,	chiếm	89,1%	tổng	nguồn	vốn	huy	động.

Hoạt động cho vay phát triển mạnh mẽ

Tổng	tín	dụng	đạt	255.004	tỷ	đồng,	trong	đó	tín	dụng	(không	gồm	trái	
phiếu	VAMC)	đạt	216.246	tỷ	đồng,	tăng	21.390	tỷ	đồng	(+11,0%)	so	
đầu	năm,	đạt	56,2%	KHTT.	Cho	vay	khách	hàng	đạt	212.538	tỷ	đồng,	
tăng	19.440	tỷ	đồng	(+10,1%)	so	đầu	năm,	đạt	53,9%	KHTT,	chủ	
yếu	tăng	mạnh	cho	vay	phân	tán	cá	nhân	(đạt	119.221	tỷ	đồng),	tăng	
16,7%	so	đầu	năm.	

Hoạt động dịch vụ phát triển mạnh mẽ và ngày càng hiệu quả 

Dựa	trên	ưu	thế	về	hạ	tầng	công	nghệ	và	tăng	cường	bảo	mật,	Ngân	
hàng	đẩy	mạnh	phát	triển	các	sản	phẩm	dịch	vụ	hiện	đại.	Qua	đó,	đa	
dạng	hóa	hệ	khách	hàng	và	đem	lại	nguồn	thu	đáng	kể.	Thu	DV	đạt	727		
tỷ	đồng,	tăng		25,0%	so	cùng	kỳ,	chiếm	tỷ	trọng	23,6%	trên	tổng	thu	
nhập	(tăng	2,0%	tỷ	trọng	so	năm	2016).	Trong	đó,	phát	triển	dịch	vụ	
tăng	mạnh	ở	lĩnh	vực	Ngân	hàng	điện	tử	(tăng	79%),	thanh	toán	quốc	
tế	(tăng	16,4%),	chuyển	tiền	(tăng	27,1%),	thẻ	(tăng	30,9%).

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng 
tín dụng 

Về	năng	 lực	quản	 lý	rủi	 ro:	Sacombank	không	ngừng	hoàn	
thiện	hệ	thống	văn	bản	lập	quy	(VBLQ),	quy	trình	quản	lý	rủi	
ro.	6	tháng	đầu	năm	đã	ban	hành	113	VBLQ,	trong	đó	bao	
gồm	một	số	văn	bản	quan	trọng	như:	Quy	trình	Xử	lý	khủng	
hoảng	hệ	thống	công	nghệ	thông	tin,	Quy	trình	Xây	dựng	và	
điều	hành	kế	hoạch,	Các	văn	bản	lập	quy	về	phòng	chống	rửa	
tiền,	Quy	chế	công	bố	thông	tin,	Quy	chế	giao	dịch	ngoại	tệ,	
Chính	sách	tín	dụng,	Chính	sách	quản	lý	rủi	ro,	Chính	sách	
kiểm	toán	nội	bộ…

Về	công	tác	bảo	mật:	nhằm	tạo	nền	tảng	vững	chắc	để	cải	
tiến	 sản	 phẩm	 hiện	 có	 và	 phát	 triển	 các	 sản	 phẩm	mới,	
Sacombank	đã	hoàn	tất	công	tác	bảo	trì	và	nâng	cấp	hệ	thống	
thẻ	Sacombank,	thực	hiện	kiểm	tra	chống	tấn	công	(pentest)	
cho	hệ	thống	Internet	Banking,	Mobile	Banking.	

Về	kiểm	soát	chất	lượng	tín	dụng:	100%	hồ	sơ	tín	dụng	tái	
cấp/cấp	bổ	sung	được	kiểm	tra	tính	tuân	thủ	trong	việc	thực	
hiện	phê	duyệt	của	cấp	có	thẩm	quyền.	Chú	trọng	giám	sát	
chặt	chẽ	việc	cấp	tín	dụng	đối	với	các	lĩnh	vực	tiềm	ẩn	rủi	ro,	
giảm	dần	tỷ	trọng	cho	vay	kinh	doanh	bất	động	sản	so	đầu	
năm	(giảm	0,4%	tỷ	trọng),	tích	cực	triển	khai	nhiều	giải	pháp	
nhằm	hạn	chế	cũng	như	xử	lý	nợ	xấu	trên	toàn	hệ	thống;	đến	
nay,	tỷ	lệ	nợ	xấu	chỉ	ở	mức	6,07%,	giảm	0,61%	so	với	đầu	
năm.

Đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng

Ngân	hàng	đã	triển	khai	áp	dụng	đồng	bộ	các	giải	pháp	kiểm	
soát,	ngăn	chặn	và	xử	lý	nợ	quá	hạn,	nợ	xấu	và	tài	sản	tồn	
đọng;	xây	dựng	đầy	đủ	hệ	thống	văn	bản	áp	dụng	trên	toàn	hệ	
thống	phục	vụ	cho	công	tác	xử	lý,	thu	hồi	nợ;	thường	xuyên	
kiểm	tra	đánh	giá	pháp	lý	tài	sản	nhận	cấn	trừ,	tài	sản	gán	xiết	
nợ	và	tiến	độ	xử	lý	hồ	sơ;	rà	soát,	xử	lý	các	bất	động	sản	và	
trụ	sở	để	dùng	hoặc	thanh	lý	nhằm	tối	ưu	hiệu	quả.	Kết	quả,	
6	tháng	đầu	năm,	Ngân	hàng	đã	tự	xử	lý	được	845	tỷ	đồng	
nợ	xấu	và	thu	hồi	được	247	tỷ	đồng	nợ	bán	VAMC,	thanh	lý	
được	24	tài	sản	nhận	cấn	trừ	với	số	thu	về	1.039	tỷ	đồng.	
Đồng	thời,	hoàn	thiện	được	50%	pháp	lý	các	tài	sản	nhận	cấn	
trừ	hiện	đang	tồn	đọng	(bao	gồm	thực	hiện	thủ	tục	và	hoàn	
tất	đăng	bộ	sang	tên	tài	sản	nhận	cấn	trừ	sang	Sacombank).

Tối ưu hoá và tiết giảm chi phí
Ngân	hàng	đã	thực	hiện	nhiều	giải	pháp	kiểm	soát	hiệu	quả	
chi	phí	điều	hành,	ưu	tiên	chi	phí	đầu	tư	trực	tiếp,	gắn	liền	với	
hiệu	quả	kinh	doanh.	Thực	hiện	hệ	thống	hóa	các	định	mức	
chi	phí	cho	các	sự	kiện	toàn	Ngân	hàng;	xây	dựng	và	thực	hiện	
quy	trình	thuê	mua	và	quản	lý	tài	sản.	Mặc	dù	sau	sáp	nhập,	
Sacombank	phải	triển	khai	quyết	liệt	công	tác	tái	bố	trí	mạng	
lưới,	tuy	nhiên,	chi	phí	công	vụ	và	tài	sản	vẫn	được	kiểm	soát	
chặt	chẽ	trên	cơ	sở	tiết	kiệm	nhằm	đảm	bảo	hiệu	quả.	Cụ	thể,	
chi	công	vụ	và	tài	sản	tiết	giảm	được	hơn	86	tỷ	đồng	so	với	6	
tháng	liền	kề	trước,	trong	đó	nổi	bật	là	việc	tiết	kiệm	chi	công	
tác	phí,	bưu	phí,	phí	điện	thoại,	phí	quảng	cáo	và	phí	mua	
sắm	công	cụ	lao	động…
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Các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động luôn đạt quy định
Sacombank	luôn	duy	trì	các	tỷ	lệ	an	toàn	hoạt	động	của	Ngân	hàng	đảm	bảo	tuân	thủ	Thông	tư	36/2014/TT-NHNN	và	các	quy	
định	khác.	Trong	đó,	tỷ	lệ	an	toàn	vốn	cải	thiện,	ở	mức	an	toàn	so	với	quy	định.			

STT Chỉ số an toàn hoạt động Quy định 30/6/2017

1  Tỷ lệ an toàn vốn (riêng lẻ) >=9% 10,46%

2  Tỷ lệ cho vay TH&DH/nguồn vốn huy động ngắn hạn <=50% 46,98%

3  Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần <=40% 21,51%

4  Tỷ lệ đầu tư tài sản cố định <=50% 39,91%

5  Tỷ lệ cấp tín dụng trên tổng tiền gửi <=80% 66,18%

6  Tỷ lệ đầu tư trái phiếu chính phủ so nguồn vốn ngắn hạn <=35% 9,88%

7  Tỷ lệ dự trữ thanh khoản (quy VND) >=10% 13,21%

Công	tác	tái	bố	trí	mạng	lưới	đến	nay	cơ	bản	hoàn	
tất	giai	đoạn	chuyển	quản	lý,	nâng	cấp	11	QTK	thành	
PGD	và	di	dời	đa	số	các	điểm	giao	dịch	có	địa	bàn	
chồng	chéo,	trong	đó	hầu	hết	các	tỉnh	đã	thực	hiện	
xong.	Các	điểm	giao	dịch	sau	khi	di	dời	đến	địa	bàn	
mới	phát	huy	khá	tốt	công	tác	quảng	bá	thương	hiệu,	
khai	thác	hiệu	quả	tiềm	năng	của	địa	bàn	nên	số	dư	
tăng	 trưởng	khá	 tốt	 (tổng	huy	động	 tại	các	PGD	6	
tháng	đầu	năm	2017	tăng	11,1%	so	đầu	năm,	cho	
vay	tăng	16,8%).
Về	việc	di	dời	14	CN	ra	các	tỉnh	thuộc	KV	Miền	Bắc	
theo	lộ	trình	của	Đề	án	tái	cơ	cấu	Ngân	hàng	sau	sáp	
nhập,	 đến	 cuối	 tháng	 6/2017,	 Sacombank	 đã	 thực	
hiện	thủ	tục	xin	phép	Ngân	hàng	Nhà	nước	(NHNN)	
để	thành	lập	4	CN	tại	các	tỉnh	Lào	Cai,	Thái	Bình,	
Ninh	Bình	và	Nam	Định.	Các	điểm	còn	lại	sẽ	tiếp	tục	
thực	hiện	di	dời	trong	các	năm	tiếp	theo.	Đồng	thời,	
thành	lập	14	PGD	nhằm	tiếp	tục	giữ	chân	hệ	khách	
hàng	tại	vị	trí	CN	đã	di	dời.	Dự	kiến	đến	năm	2020	
công	việc	này	sẽ	hoàn	tất,	nâng	tổng	số	điểm	giao	
dịch	của	Sacombank	lên	578	điểm	và	phủ	kín	62/63	
tỉnh/thành	phố	trên	cả	nước.

Khai thác hiệu quả mạng lưới
Đến	30/6/2017,	mạng	lưới	của	Sacombank	là	564	điểm,	bao	gồm	552	
điểm	 trong	nước	 (109	CN	và	443	PGD),	8	điểm	 tại	Campuchia	 và	4	
điểm	tại	Lào.	

Tỷ suất sinh lời cải thiện so với năm trước
Bước	sang	năm	thứ	2	sau	tái	cơ	cấu,	hiệu	quả	hoạt	
động	 kinh	 doanh	 của	 Ngân	 hàng	 tương	 đối	 khả	
quan.	Lợi	nhuận	trước	thuế	luỹ	kế	6	tháng	đầu	năm	
2017	đạt	428	tỷ	đồng,	tăng	gấp	11,5	lần	so	cùng	
kỳ.	Tỷ	suất	sinh	lời	trên	tổng	tài	sản	(ROA)	và	tỷ	suất	
sinh	lời	trên	vốn	chủ	sở	hữu	(ROE)	quy	cả	năm	lần	
lượt	tăng	0,15%	và	2,34%	so	với	năm	trước.	
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Quy mô và hiệu quả của đa số các Công ty/Ngân hàng con vẫn duy trì ổn định

Huy	động	quy	USD	đạt	107,2	triệu	USD,	tăng	22,2	triệu	USD	
(26%)	so	đầu	năm.	Trong	đó,	huy	động	tổ	chức	kinh	tế	và	dân	
cư	đạt	53,2	triệu	USD,	tăng	8,1	triệu	USD	(tăng	18%)	so	đầu	
năm,	đạt	60,1%KHTT.	
Dư	 nợ	 quy	 USD	 đạt	 82,3	 triệu	 USD,	 tăng	 10,8	 triệu	 USD	
(14%)	so	đầu	năm,	đạt	85,1%	KHTT.	
LNTT	lũy	kế	6	tháng	đạt	0,83	triệu	USD,	đạt	51,7%KH.

 Sacombank Lào:  Sacombank Cambodia:

Huy	động	quy	USD	đạt	121,4	triệu	USD,	giảm	6,6	triệu	USD	
so	đầu	năm	(5,2%).	Trong	đó,	huy	động	tổ	chức	kinh	tế	và	dân	
cư	đạt	83,1	triệu	USD,	tăng	15,4	triệu	USD	(22,7%)	so	đầu	
năm,	đạt	141,8%	KHTT.
Dư	 nợ	 quy	 USD	 đạt	 118,2	 triệu	 USD,	 tăng	 3,1	 triệu	 USD	
(2,7%)	so	đầu	năm,	29,2%	KHTT.	
LNTT	lũy	kế	6	tháng	đạt	2,29	triệu	USD,	đạt	179,8%KH.

Kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 
Trong	6	tháng	cuối	năm	2017,	Sacombank	sẽ	nỗ	lực	phấn	đấu	
trong	mọi	 hoạt	 động	nhằm	quyết	 tâm	hoàn	 thành	 vượt	mức	
kế	hoạch	các	chỉ	tiêu	tài	chính	đã	được	Đại	hội	đồng	cổ	đông	
thông	qua,	bằng	việc	tiếp	tục	triển	khai	và	thực	hiện	hiệu	quả	
các	giải	pháp,	chương	trình	hành	động	trọng	tâm	sau:

-	 Tăng	cường	củng	cố	nền	tảng,	tập	trung	thực	hiện	triệt	để	các	
giải	pháp	cốt	lõi	theo	lộ	trình	Đề	án	Tái	cơ	cấu	sau	sáp	nhập	
đã	được	NHNN	duyệt	thuận;

-	 Nhanh	chóng	hoàn	tất	công	tác	tái	cấu	trúc	bộ	máy	và	mạng	
lưới	hoạt	động,	tái	bố	trí	lực	lượng	nhân	sự,	khai	thác	tiềm	
năng	thị	trường	để	phục	vụ	nhu	cầu	phát	triển	trong	giai	đoạn	
mới;	

-	 Tiếp	tục	cải	cách	thủ	tục	kinh	doanh	và	hành	chánh	nhằm	
nâng	cao	năng	suất	lao	động	và	an	toàn	hoạt	động;

-	 Đẩy	mạnh	tăng	trưởng,	phát	triển	quy	mô	hoạt	động,	gia	tăng	

thị	phần,	nâng	cao	chất	lượng	sản	phẩm	và	dịch	vụ	khách	
hàng,	gia	tăng	hiệu	quả	và	năng	suất	lao	động;

-	 Đẩy	nhanh	tiến	độ	xử	lý	nợ	xấu/nợ	bán	VAMC	và	tài	sản	tồn	
đọng;	tăng	cường	xử	lý	tài	sản	nhận	cấn	trừ	nợ,	gán	nợ;	giảm	
dần	các	khoản	phải	thu;

-	 Lập	và	sử	dụng	Chi	phí	điều	hành	trên	quan	điểm	đúng	mục	
đích,	đủ	nhu	cầu,	tránh	lãng	phí;	gắn	liền	chi	phí	với	hiệu	quả	
hoạt	động;

-	 Phát	huy	vai	trò	của	hệ	thống	quản	trị	rủi	ro,	kiểm	toán	nội	
bộ;	tiếp	tục	hoàn	thiện	hệ	thống	văn	bản	lập	quy	và	quy	trình,	
quy	chế;

-	 Duy	trì	ưu	thế	về	công	nghệ,	tăng	cường	bảo	mật,	tạo	nền	
tảng	vững	chắc	phát	triển	sản	phẩm	mới,	vận	hành	an	toàn	
hoạt	động	Trung	tâm	dữ	liệu,	đảm	bảo	Hệ	thống	hoạt	động	
liên	tục,	ổn	định.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là cơ sở để Ngân hàng tiếp tục phát huy những 
thế mạnh, tạo nguồn lực cải thiện tỷ lệ tài sản có sinh lời, nhằm đạt được kế hoạch tăng trưởng 
đề ra trong năm 2017. Trong đó, xử lý nợ xấu, tài sản tồn đọng là ưu tiên hàng đầu, đảm bảo sự 
ổn định và phát triển của Ngân hàng, hướng đến các mục tiêu lâu dài trong quá trình tái cơ cấu 
sau sáp nhập. 

LNTT	đạt	31,7	tỷ	đồng,	đạt	37,5%KH

LNTT	đạt	48,3	tỷ	đồng,	đạt	51%KH LNTT	đạt	5,8	tỷ	đồng,	đạt	67,8%KH

LNTT	-3,6	tỷ	đồng
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Điển	hình	gần	đây	nhất	 vào	ngày	12/6,	Sacombank	đã	
khai	trương	PGD	Hiệp	Phước	tại	huyện	Nhà	Bè	(TP.HCM),	
ngày	19/6	đồng	loạt	khai	trương	trụ	sở	mới	Chi	nhánh	Từ	
Liêm	 (Hà	Nội),	Chi	 nhánh	Quận	9,	PGD	Tam	Hà	Quận	
Thủ	Đức	và	PGD	Đại	Nam	Quận	3	tại	TP.HCM,	Ngân	hàng	
cũng	đầu	tư	mở	rộng	trụ	sở	mới	Chi	nhánh	Đắk	Nông	rất	
khang	trang	hiện	đại	vào	ngày	22/6.	

Mạng lưới Sacombank:

BƯỚC TIẾN MẠNH MẼ
Yên Vũ

Vừa qua, Sacombank đã tiến hành tái bố trí 
mạng lưới bằng cách nâng cấp toàn bộ các 
Quỹ tiết kiệm lên mô hình Phòng giao dịch 
để được mở rộng các sản phẩm dịch vụ cung 
cấp cho khách hàng, chuyển quyền quản lý 
các điểm giao dịch có địa bàn chồng chéo, 
đổi tên, di dời các điểm giao dịch có vị trí gần 
nhau đến các địa bàn tiềm năng hơn để mở 
rộng thị trường. Tính đến cuối tháng 6/2017, 
Sacombank đã thực hiện tái bố trí được 150 
điểm giao dịch nhanh chóng đi vào hoạt động 
ổn định. Địa bàn mà Sacombank hướng đến 
là các khu vực ngoại thành, vùng ven, vùng 
sâu, vùng xa để mang dịch vụ ngân hàng tiện 
ích đến tận tay người dân nơi đây, đồng thời 
góp phần phát triển kinh tế địa phương theo 
đúng định hướng hoạt động xuyên suốt của 
Ngân hàng.

CN Đắk Nông
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Đặc	biệt,	theo	Đề	án	tái	cấu	trúc	Sacombank	sau	sáp	nhập	đã	được	NHNN	phê	duyệt	vào	ngày	22/5/2017,	Sacombank	sẽ	được	
mở	14	chi	nhánh	ở	phía	Bắc	trên	cơ	sở	chuyển	đổi	giấy	phép	của	các	chi	nhánh	hiện	có	và	thành	lập	14	PGD	trên	cơ	sở	các	chi	
nhánh	đã	chuyển	giấy	phép	để	tiếp	tục	phục	vụ	khách	hàng	tại	địa	bàn.	Như	vậy,	trong	thời	gian	sắp	tới,	Sacombank	sẽ	lần	lượt	có	
mặt	tại	các	tỉnh	như	Ninh	Bình,	Thái	Bình,	Nam	Định,	Vĩnh	Phúc,	Hòa	Bình,	Bắc	Giang,	Hà	Giang,	Bắc	Kạn…	

Có	thể	nói,	đây	là	một	bước	tiến	mạnh	mẽ	trong	phát	triển	mạng	lưới	của	Sacombank	khi	hầu	hết	các	ngân	hàng	đều	bị	hạn	chế	
mở	chi	nhánh	theo	quy	định	của	Thông	tư	21	hiện	nay.	Sau	khi	hoàn	tất	khai	trương	14	chi	nhánh	tại	14	tỉnh	trên,	Sacombank	sẽ	
phủ	kín	mạng	lưới	tại	62/63	tỉnh	thành	Việt	Nam.

CáC CN, PGD KHAI TRưƠNG HoạT ĐộNG TRoNG THáNG 5, 6/2017
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Từ ngày 07/7/2017, thẻ Sacombank trình làng diện mạo mới với thiết kế 
hình chữ S cách điệu cho hầu hết dòng thẻ hiện hữu thuộc hạng Vàng 

(Gold) và Chuẩn (Classic). Sự đổi mới này không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn 
đánh dấu bước phát triển vượt trội đối với tính năng của thẻ Sacombank: 
công nghệ thanh toán không tiếp xúc (Contactless). 

Minh Lý

“BìNH MỚI”
Thời	gian	qua,	thẻ	Sacombank	đã	đạt	được	nhiều	thành	tựu	quan	trọng.	Về	mảng	phát	hành	thẻ,	Sacombank	
hiện	đang	lưu	hành	hơn	3	triệu	thẻ	trên	thị	trường	và	có	đủ	3	loại	thẻ	cơ	bản	gồm	thẻ	tín	dụng,	thẻ	thanh	
toán	và	thẻ	trả	trước	với	nhiều	sản	phẩm	đa	dạng	đáp	ứng	nhu	cầu	khách	hàng	như:	thẻ	dành	cho	khách	
hàng	siêu	VIP	đầu	tiên	và	duy	nhất	tại	Việt	Nam	–	Visa	Infinite,	thẻ	dành	cho	phái	nữ	-	Visa	Ladies	First,	thẻ	
tích	dặm	bay	tốt	nhất	–	Visa	Signature,	thẻ	trả	trước	In	Hình	được	giới	trẻ	ưu	ái	vì	được	chủ	động	chọn	hình	
ảnh	in	trên	thẻ…	Với	nghiệp	vụ	chấp	nhận	thẻ,	Ngân	hàng	liên	tục	mở	rộng	mạng	lưới	ATM	với	hơn	950	
phòng	máy	và	gần	7.000	máy	POS	(đến	tháng	6/2017),	đồng	thời	tiên	phong	bước	vào	lĩnh	vực	thương	mại	
điện	tử	cùng	cổng	thanh	toán	điện	tử	Sacombank	ePAY.

Những	 cộc	 mốc	 trưởng	 thành	 cho	 thấy	 sự	 phong	 phú	 và	
không	 ngừng	 đổi	mới	 luôn	 là	 điểm	mạnh	 của	 dịch	 vụ	 thẻ	
Sacombank.	Việc	 trình	 làng	diện	mạo	mới	 cho	 thẻ	 cũng	 là	
một	trong	những	hoạt	động	hướng	tới	mục	tiêu	chuyên	nghiệp	
hóa,	bắt	kịp	xu	hướng	hiện	đại	và	mang	đến	cho	khách	hàng	
những	trải	nghiệm	mới.
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Hình ảnh chữ “S” trên thẻ làm	 cho	 người	 dùng	 liên	 tưởng	
ngay	 đến	 tên	 Sacombank	 –	 một	 thương	 hiệu	 hàng	 đầu	
của	 ngành	 ngân	 hàng	 Việt	 Nam.	 Chữ	 “S”	 với	 độ	 dày	 vừa	
phải	 và	 phình	 to	 dần	 ở	 phần	 chân	 thể	 hiện	 sự	 chắc	 chắn,	 
như	một	lời	khẳng	định	về	mục	tiêu	phát	triển	bền	vững	của	
Ngân	hàng.	 Cũng	 chữ	 “S” đó,	 những	 nét	 uốn	mềm	mại	 và	
sự	chuyển	màu	nhẹ	nhàng,	mượt	mà	trên	thân	chữ	lại	mang	
đến	 cảm	 giác	 linh	 hoạt,	 uyển	 chuyển	 –	 chính	 là	 hình	 ảnh	
của	một	Sacombank	trong	tư	thế	luôn	sẵn	sàng	chuyển	mình	
để	bắt	kịp	những	đổi	thay	của	thời	đại.	Cuối	cùng,	một	chữ	
“S”	 giản	 đơn	 nhưng	 có	 thể	 gợi	 mở	 trong	 mỗi	 người	 nhiều	
suy	 nghĩ:	 dáng	 hình	 đất	 nước	 Việt	 Nam	 thân	 thương,	 biểu	
tượng	 $	 (tiền)	 gắn	 liền	 với	 ngành	 tài	 chính	 -	 ngân	 hàng… 
 
Ngoài	biểu	tượng	chữ	“S”,	Sacombank	còn	triển	khai	đồng nhất 
màu sắc để nhận diện từng dòng và hạng thẻ khác nhau:	màu	
vàng	đối	với	 thẻ	 tín	dụng	hạng	Vàng	và	xanh	dương	với	 thẻ	
tín	dụng	hạng	Chuẩn	(gồm	thẻ	Sacombank	Visa,	Sacombank	
MasterCard),	màu	vàng	đồng	cho	thẻ	thanh	toán	hạng	Vàng	
(gồm	thẻ	Sacombank	MasterCard	Debit	và	Doanh	Nghiệp)	và	
xanh	navy	cho	 thẻ	 thanh	 toán	hạng	Chuẩn	 (thẻ	Sacombank	
Visa	Debit);	và	sắc	hồng	tím	đặc	trưng	cho	thẻ	tín	dụng	Visa	
Ladies	First.	

“RượU NồNG”
Vậy	 có	 phải	 do	 cần	 đổi	mới	 hình	 ảnh	 thẻ	 nên	 Sacombank	
ra	mắt	 tiện	 ích	đi	 kèm	với	Contactless,	hay	vì	để	 triển	khai	
dịch	 vụ	 Contactless	mà	 Sacombank	mới	 “sẵn	 tiện”	 thiết	 kế	
lại	 thẻ?	 Sẽ	 khó	 có	 câu	 trả	 lời	 chính	 xác,	 chỉ	 biết	 rằng	mỗi	
lần	 phát	 hành	 thẻ	 mới,	 Sacombank	 đều	 nỗ	 lực	 mang	 đến	
những	 trải	 nghiệm	 hoàn	 toàn	 khác	 lạ	 cho	 khách	 hàng.	 

Ra	mắt	song	song	nhận	diện	thẻ	mới,	công	nghệ	thanh	toán	
không	tiếp	xúc	Sacombank	Contacless	(Đơn	giản	chỉ	là	CHẠM)	
đánh	dấu	bước	tiến	vượt	bậc	của	thẻ	Sacombank	nói	riêng	và	
toàn	bộ	thẻ	ngân	hàng	tại	Việt	Nam	nói	chung.	Trong	vòng	vài	
năm	trở	lại	đây,	công	nghệ	thanh	toán	không	tiếp	xúc	đang	làm	
mưa	làm	gió	trên	khắp	thế	giới	vì	sự	tiện	dụng	tối	ưu,	tốc	độ	
giao	dịch	cực	nhanh	và	an	toàn	hơn	bao	giờ	hết.	

Sử	 dụng	 thẻ	 Sacombank	 cài	 đặt	 công	 nghệ	 Contactless	 (có	
biểu	tượng				trên	mặt	trước	thẻ)	để	thanh	toán,	khách	hàng	
chỉ	mất	không	quá	3	giây	và	hoàn	toàn	chủ	động	thực	hiện	
giao	dịch	bằng	cách	chạm	thẻ	lên	màn	hình	máy	POS.	Việc	

được	 tự	 chạm	 thẻ	 thanh	 toán,	 hạn	 chế	 đưa	 thẻ	 cho	 người	
khác,	giúp	giảm	thiểu	nguy	cơ	thông	tin	thẻ	bị	đánh	cắp	và	
còn	rút	ngắn	thời	gian	giao	dịch.	Đặc	biệt,	khách	hàng	không	
cần	nhập	mã	PIN	và	ký	tên	lên	các	hóa	đơn	giá	trị	thấp	(từ	
400.000	đồng	trở	xuống)	khi	thanh	toán	bằng	thẻ	Contactless.		 

Bên	cạnh	giao	dịch	trên	khắp	thế	giới	tại	các	điểm	bán	hàng	
trưng	bày	biểu	tượng					,	thẻ	Sacombank	có	Contactless	vẫn	có	
thể	dùng	thanh	toán	tại	những	điểm	chấp	nhận	thẻ	bình	thường	
khác.	Nói	đơn	giản,	sự	hiện	diện	của	công	nghệ	Contactless	
vừa	là	một	tiện	ích	cộng	thêm	cho	chủ	thẻ	Sacombank,	vừa	
là	bước	đón	đầu	một	tương	lai	thanh	toán	không	tiếp	xúc	tại	
Việt	Nam.	
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Phước Yên – Văn Thông 

“Bà con xa không bằng láng giềng gần”, đối với khách hàng sinh sống, làm việc ở lân cận điểm giao 
dịch Sacombank, chắc chắn chuyên viên bán hàng chúng ta đã có không dưới 1 lần tiếp thị, nhưng 
các bạn cứ yên tâm, việc tái tiếp thị luôn mang lại không ít bất ngờ, bởi nhu cầu của khách hàng là 
thứ thường xuyên thay đổi…

Sài	Gòn,	một	buổi	chiều	nắng	như	đổ	lửa,	đối	với	những	ai	ngồi	
trong	căn	phòng	có	điều	hòa,	hay	chí	 ít	 là	một	chiếc	quạt	nhỏ	
cũng	đã	là	một	điều	may	mắn.	Thế	nhưng,	S-Team	cùng	các	anh	
em	Phòng	Kinh	doanh	Chi	nhánh	Quận	11	vẫn	xuống	đường	để	
bán	hàng.	Tuyến	đường	mà	S-Team	bán	hàng	lần	này,	nếu	xét	về	
địa	lý	chắc	chỉ	chừng	400m,	nhưng	nếu	“đo”	bằng	thời	tiết,	đoạn	
đường	có	thể	lên	đến	hơn	4km.	Tuy	nhiên,	S-Team	vẫn	đi.	Không	
đơn	thuần	chỉ	vì	nhiệm	vụ,	điều	thôi	thúc	chúng	tôi	chịu	đựng	cái	
nắng,	cái	nóng	để	tiếp	tục	công	việc	chính	là	lòng	yêu	nghề.

Vị	khách	đầu	tiên	của	chúng	tôi	là	cô	chủ	một	hộ	kinh	doanh	đồng	
hồ.	Vừa	đến,	chưa	kịp	quảng	bá	gì,	chúng	tôi	đã	nhận	được	sự	từ	
chối.	Và,	nếu	đáp	lại	sự	từ	chối	của	khách	hàng	là	sự	từ	bỏ	thì	xem	
như	câu	chuyện	bán	hàng	đã	kết	thúc	bằng	sự	thất	bại.	Nhưng	
không,	với	cái	tâm	của	người	bán	hàng,	chúng	tôi	không	cho	phép	
mình	dừng	lại	ở	đó.	Chúng	tôi	tiếp	tục	trò	chuyện,	bởi	nếu	không	
thể	 tiếp	cận	khách	hàng	trực	 tiếp	 thì	phải	 thử	khai	 thác	 thông	
tin	qua	các	câu	chuyện	một	cách	tự	nhiên.	Kết	quả	sau	một	hồi	
trò	chuyện,	cô	chủ	cửa	hàng	đồng	hồ	đã	kể	về	câu	chuyện	người	
con	đang	du	học	ở	Úc,	“mấu	chốt”	bán	hàng	bắt	đầu	từ	đây.	Tiếp	
theo,	một	vài	sản	phẩm	dịch	vụ	được	thông	tin	đến	khách	hàng	
và	“khớp	lệnh”	xảy	ra.	

Trong	hành	trình	bán	hàng,	có	lúc	gặp	những	khách	không	có	nhu	
cầu	và…	kiên	quyết	từ	chối	nhưng	không	vì	thế	mà	chúng	tôi	nản	
chí.	Chúng	tôi	vẫn	cố	gắng	xin	lại	thông	tin	và	tự	nhủ	“Có thể bây 
giờ khách hàng không thể dành thời gian tiếp mình, nhưng nhu 
cầu của khách hàng có thể thay đổi. Mình sẽ lại liên hệ sau”.	
Nghĩ	đến	đó,	nụ	cười	lại	hiện	lên	trên	môi	và	cả	nhóm	lại	tiếp	tục.

Khi	tổng	kết	lại,	cả	nhóm	không	khỏi	bất	ngờ.	Chỉ	trong	400m	
dọc	hai	bên	đường	3/2	(từ	Lãnh	Binh	Thăng	đến	Tạ	Uyên),	nhóm	
đã	tiếp	nhận	được	2	khách	vay	mua	nhà,	1	khách	chuyển	tiền	du	
học,	4	khách	mở	thẻ	tín	dụng,	1	khoản	vay	tiêu	dùng,	1	khoản	vay	
bổ	sung	vốn	kinh	doanh,	chăm	sóc	1	điểm	lắp	máy	POS,	tiếp	thị	
thành	công	1	công	ty	du	học	và	1	khách	liên	hệ	lại	đặt	vấn	đề	vay.	
Với	kết	quả	như	vậy,	những	giọt	mồ	hôi,	khói	bụi,	nắng	nóng	đều	
tiêu	tan	hết…	

Chưa	kết	thúc	ở	đó,	trên	đường	trở	về,	chúng	tôi	quyết	định	ghé	
vào	chi	nhánh	một	ngân	hàng	bạn	để	giới	thiệu	sản	phẩm.	Việc	
bước	vào	một	ngân	hàng	“đối	 thủ”	để	bán	hàng	đem	đến	cho	
chúng	tôi	không	ít	ngại	ngần	vì	lo	là	sản	phẩm	mình	sắp	tiếp	thị	
ngân	hàng	bạn	cũng	có.	Thế	nhưng,	với	sự	tự	tin,	chúng	tôi	cởi	mở	
trò	chuyện	với	các	bạn	nhân	viên	của	ngân	hàng	này	và	giới	thiệu	
đến	họ	những	tiện	ích	từ	sản	phẩm	dịch	vụ	Sacombank.	Nhiều	
bạn	tỏ	ra	rất	thích	thú	khi	được	giới	thiệu	về	thẻ	tín	dụng,		Combo	
điện	lực	và	sản	phẩm	gửi	góp	hàng	tháng	Tiền	gửi	Tương	Lai.	Kết	
quả,	chúng	tôi	tiếp	thị	thành	công	2	thẻ	tín	dụng.	Cảm	giác	thật	
thú	vị	và	hạnh	phúc!	

S-Team tiếp cận ngân hàng bạn
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Sau 5 năm có mặt, thẻ học đường SSC đã thật sự trở thành một trợ thủ đắc lực cho ngành giáo 
dục Việt Nam, đồng thời góp phần đưa TP. HCM hội nhập nhanh vào sự phát triển chung của 
khu vực và thế giới.  

Chinh Nguyễn

Thanh	 toán	 không	 dùng	 tiền	mặt	 đang	
là	 xu	 thế	 chung	 của	 thời	 đại.	 Cùng	 với	
đó,	Đề	 án	 phát	 triển	 thanh	 toán	 không	
dùng	 tiền	 mặt	 tại	 Việt	 Nam	 giai	 đoạn	
2016	 -	2020	cũng	đã	được	Thủ	 tướng	
Chính	 phủ	 phê	 duyệt	 với	mục	 tiêu	 đến	
cuối	 năm	2020,	 tỷ	 trọng	 tiền	mặt	 trên	
tổng	phương	tiện	thanh	toán	ở	mức	thấp	
hơn	10%.	Vì	vậy,	Sở	Giáo	dục	TP.HCM	đã	
phối	hợp	với	nhiều	ngân	hàng,	trong	đó	
có	Sacombank,	triển	khai	Đề	án	Thẻ	học	
đường	SSC	nhằm	đưa	các	tiện	ích	thanh	
toán	 và	 công	 nghệ	 ngân	 hàng	 hiện	 đại	
đến	gần	hơn	với	ngành	giáo	dục	TP.HCM	
và	góp	phần	thúc	đẩy	đề	án	không	dùng	
tiền	mặt	tại	Việt	Nam.	

Bắt kịp xu hướng hiện đại
Việc	hình	thành	thẻ	học	đường	cho	phép	
thanh	toán	học	phí	và	sử	dụng	các	tiện	
ích	 học	 đường	 là	một	 chuyển	 biến	 tiến	
bộ,	phù	hợp	với	xu	hướng	chung	trên	thế	
giới,	cụ	thể	một	số	nước	như	Anh	hay	Úc	
đã	áp	dụng.	Chính	vì	vậy,	Sacombank	đã	
và	 đang	đồng	hành	 rất	 tốt	 cùng	 với	 Sở	

Giáo	dục	TP.HCM	triển	khai	Đề	án	SSC	
nhằm	 đưa	 các	 tiện	 ích	 thanh	 toán	 và	
công	nghệ	ngân	hàng	hiện	đại	đến	gần	
hơn	với	ngành	giáo	dục	TP.HCM.

Sacombank	cùng	với	Sở	Giáo	dục	TP.HCM	
đã	có	một	lộ	trình	cụ	thể	để	thẻ	SSC	giúp	
việc	quản	trị	ở	trường	học	đạt	hiệu	quả	
cao	hơn,	giúp	phụ	huynh	học	sinh	thuận	
tiện	 hơn	 trong	 việc	 nắm	 bắt	 tình	 hình	
của	con	em	thông	qua	các	thiết	bị	điểm	
danh	tương	tác	với	thẻ	SSC	của	học	sinh.	
Ngoài	 ra,	 thẻ	 SSC	 còn	 tích	 hợp	 ID	 thư	
viện	điện	tử,	cổng	thông	tin	học	đường,	
ID	đăng	nhập	hệ	thống	số	hóa	giáo	dục,	
hệ	thống	quản	lý	giáo	dục;	và	tương	lai,	
sẽ	giao	tiếp	với	các	hệ	thống	khác	như	hệ	
thống	vận	tải	công	cộng,	hệ	thống	quản	
lý	 dữ	 liệu	 y	 tế.	Ở	một	 khía	 cạnh	 khác,	
đề	án	SSC	còn	giúp	nhà	trường	giảm	tải	
rất	 nhiều	 cho	 công	 tác	 thống	 kê	 chứng	
từ,	kế	toán;	có	thể	kiểm	tra	tiền	học	phí,	
các	 loại	 phí	 khác	 đã	 được	 thanh	 toán	
hay	 chưa;	 giúp	 minh	 mạch	 các	 khoản	
thu	khác	như	mua	sách	giáo	khoa,	đồng	
phục	thể	thao,	ngoại	khóa	nếu	có…

Người bạn đồng hành thân thiện 
Năm	 nay,	 việc	 chuẩn	 bị	 nhập	 học	 lớp	
11	cho	con	gái	đã	không	còn	quá	áp	lực	
đối	 với	 gia	 đình	 chị	 Minh	 Thư	 (Q.Bình	
Thạnh,	 TP.HCM)	 như	 mọi	 năm	 trước.	
Ngược	 lại,	 chị	 còn	cảm	 thấy	cuộc	sống	
của	mình	trở	nên	hiện	đại	và	thảnh	thơi	
hơn	khi	việc	đóng	học	phí	cho	con	đã	trở	
nên	dễ	dàng.	Tất	 cả	 là	nhờ	có	 thẻ	học	
đường	 SSC	 do	 Sacombank	 phát	 hành.	
Theo	 chị,	 tiện	 ích	 nhất	 của	 thẻ	 SSC	 là	
chỉ	chấp	nhận	thanh	toán	qua	máy	POS	
tại	các	điểm	quy	định	trong	trường	học,	
không	rút	được	tiền	mặt	từ	máy	ATM	và	
các	POS	ngoài	trường	học.	Nhờ	vậy,	thẻ	
SSC	 đã	 hỗ	 trợ	 chị	 rất	 nhiều	 trong	 việc	
kiểm	soát	 chi	 tiêu	của	con	mình,	 tránh	
những	tiêu	cực	đáng	tiếc	xảy	ra.

TRỢ THỦ ĐẮC LỰC CHO NGÀNH GIÁO DỤC

THẺ
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Phụ huynh học sinh thanh toán học phí bằng thẻ ngân hàng qua máy POS tại nhà trường.

Còn	đối	với	một	người	luôn	bận	rộn	như	anh	Hoàng	Hải	(Q.3,	
TP.HCM)	thì	việc	sở	hữu	chiếc	thẻ	học	đường	SSC	là	một	giải	
pháp	hoàn	hảo.	Anh	có	thể	thanh	toán	online	tiền	học	phí	cho	
các	con	thông	qua	Internet	Banking	và	Mobile	Banking	ngay	tại	
văn	phòng	làm	việc	vào	bất	kỳ	lúc	nào.	Nếu	trước	đây,	vì	quá	
bận	rộn	mà	anh	thường	xuyên	trễ	hạn	đóng	học	phí	cho	con,	thì	
nay	anh	đã	có	thể	an	tâm	với	dịch	vụ	Ủy	thác	thanh	toán	hóa	
đơn	học	phí,	chỉ	cần	đăng	ký	một	lần	duy	nhất,	Sacombank	đã	
thay	mặt	anh	thanh	toán	cho	nhà	trường	mỗi	khi	có	phát	sinh	
hóa	đơn	học	phí,	thật	thuận	tiện	và	đơn	giản.	Ngoài	ra,	anh	còn	

có	thể	thanh	toán	học	phí	cho	con	mình	tại	gần	600	điểm	giao	
dịch	của	Sacombank	trên	toàn	quốc,	hay	qua	TT	Dịch	vụ	Khách	
hàng	của	Sacombank,	máy	POS	lắp	tại	nhà	trường	hoặc	website	
của	Ban	đề	án	SSC…

Thực	tế	trên	cho	thấy,	thẻ	học	đường	SSC	đã	trở	thành	một	trợ	
thủ	đắc	lực	cho	ngành	giáo	dục	Việt	Nam,	đồng	thời	góp	phần	
đưa	TP.	HCM	hội	nhập	nhanh	vào	sự	phát	triển	chung	của	khu	
vực	và	thế	giới.	

Đề án SSC là chủ trương của UBND TP.HCM giao cho Sở Giáo dục TP.HCM phối hợp với Ngân 
hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM thực hiện để thanh toán học phí không sử dụng tiền mặt. Đây 
là một trong những giải pháp để học sinh tiếp cận, làm quen với thanh toán không dùng tiền mặt 
ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đồng hành cùng Đề án gần 5 năm qua, Sacombank đã 
áp dụng các giải pháp thanh toán hiện đại, cung cấp 7 kênh thanh toán học phí qua ngân hàng 
nhằm tiết kiệm thời gian và mang lại tiện ích tối đa cho bậc cha mẹ học sinh gồm: điểm giao dịch 
Sacombank, máy PoS Sacombank đặt tại trường, Internet Banking, Mobile Banking, Ủy thác 
thanh toán, Cổng thanh toán trực tuyến SSC và tổng đài Sacombank.
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Hoa,	mỹ	phẩm,	quần	áo,	trang	sức…	nên	chọn	món	nào	để	tặng	vợ	hay	người	yêu	vào	các	dịp	đặc	biệt	như	sinh	nhật,	8/3,	20/10,	
kỷ	niệm	ngày	cưới?	Đây	luôn	là	câu	hỏi	đau	đầu	đối	với	các	quý	ông,	đặc	biệt	là	các	quý	ông	phải	ngày	ngày	cặm	cụi	trong	hỗn	độn	
công	việc.	Nhưng,	nếu	đã	sử	dụng	dịch	vụ	Ngân	hàng	điện	tử	Sacombank,	các	quý	ông	hãy	cứ	yên	tâm	trở	thành	“ngôi	sao”	trong	
mắt	các	chị	em,	vì	mọi	thứ	đã	có	Sacombank	iBanking	lo!

Beep, Beep, Beep!
Hôm nay là SINH NHậT Vợ yêU

quà tặng sinh nhật vợ

Quà gì bây giờ??? 
Làm sao mua kịp???

Đúng quà
“độc” rồi!!!

1

3

2

4

Xuân Tuấn
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VỚI THẺ TRẢ TRƯỚC
PHI VẬT LÝ 

SACOMBANK
1. Mua được quà lạ chỉ 
trong vài click chuột

3. Vợ có thể mua 
thỏa thích các món 
vợ muốn, mình không 
phải đoán mò…

Tất cả là nhờ 
Ngân hàng điện tử

Sacombank!

Chồng mình
thật tuyệt vời

4. Ngăn chặn bọn 
hacker “tấn công” vợ 
khi mua sắm trực tuyến

2. Tặng cho vợ ngay 
không cần shipper

5

6

Với	mục	tiêu	duy	trì	vị	trí	“Ngân	hàng	điện	tử	được	yêu	thích	
tại	Việt	Nam”	đã	được	giới	chuyên	môn	đánh	giá	cao	và	được	
khách	hàng	tin	dùng,	Sacombank	đã	không	ngừng	cải	tiến	và	
bổ	sung	các	tiện	ích	giúp	khách	hàng	có	thể	giao	dịch	với	ngân	
hàng	 an	 toàn,	 nhanh	 chóng,	mọi	 lúc	mọi	 nơi.	Ngoài	 những	
chức	năng	cơ	bản	như:	chuyển	 tiền	 trong	 -	ngoài	hệ	 thống,	
thanh	toán	hóa	đơn,	 thanh	toán	 thẻ	 tín	dụng,	nạp	 tiền	điện	
thoại,	mua	vé	máy	bay,	bán	ngoại	tệ…	Sacombank	iBanking	
còn	cung	cấp	nhiều	tính	năng,	tiện	ích	ưu	việt	hướng	đến	tính	
cá	nhân	hóa,	dựa	trên	nhu	cầu	và	trải	nghiệm	thực	tế	của	người	

dùng,	như:	Chuyển	tiền	đến	thẻ	Visa,	Chuyển	tiền	-	Nhận	bằng	
di	động,	Mua	thẻ	trả	trước	phi	vật	lý,	Sử	dụng	thẻ	tín	dụng	và	
thẻ	trả	trước	để	thực	hiện	nhiều	giao	dịch,	Mở	tiền	gửi	tương	lai	
trực	tuyến…	Đặc	biệt,	sắp	tới	Sacombank	sẽ	cho	ra	mắt	ứng	
dụng	Chuyển	tiền	qua	mạng	xã	hội	được	cài	đặt	trên	điện	thoại	
di	động.	Ứng	dụng	này	sẽ	không	chỉ	giúp	khách	hàng	chuyển	
tiền,	thanh	toán	hay	nạp	tiền	điện	thoại	cho	người	thân,	bạn	
bè,	đối	tác	có	trong	danh	sách	bạn	bè	trên	mạng	xã	hội	mà	còn	
có	thể	gửi	yêu	cầu	đề	nghị	người	nhận	chuyển	tiền,	nạp	tiền	
điện	thoại	cho	mình	thông	qua	ứng	dụng	này.
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CẨM NANG
BÁN HÀNG
KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP LỚN
VÀ FDI

Cung cấp công cụ và thông tin tổng 
quan về sản phẩm dịch vụ phù hợp cho 
Doanh nghiệp lớn và FDI.

Xóa bỏ rào cản ngôn ngữ cho khách 
hàng doanh nghiệp.

Củng cố sự tự tin, chuyên nghiệp cho 
chuyên viên khách hàng doanh nghiệp.
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Tất cả công cụ trong Cẩm nang đều có 5 phiên bản Việt, Anh, Trung, Hàn, Nhật 
và được cập nhật định kỳ hằng năm (hoặc khi có sự thay đổi).

* Chỉ có phiên bản tiếng Việt - Anh
** Chỉ có phiên bản tiếng Việt (Dành cho CBNV sử dụng)

Nơi tải Cẩm nang

Tình huống Công cụ

Lần	đầu	bạn	tiếp	xúc	
khách	hàng		

Sacombank	
Overview

Khi	bạn	đã	hiểu	các	
nhu	cầu	cơ	bản	của	
khách	hàng

Bộ	thư	chào	đa	
ngôn	ngữ

Khách	hàng/đại	diện	
khách	hàng	của	bạn	
là	doanh	nghiệp	nước	
ngoài/người	ngoại	
quốc

Biểu	phí	đa	
ngôn	ngữ

Khách	hàng	của	bạn	
đã	chọn	được	những	
sản	phẩm	dịch	vụ	
phù	hợp

Thư	thông	báo	
dịch	vụ

Hướng	dẫn	mở	
tài	khoản	thanh	
toán	*

Khách	hàng	của	
bạn	chưa	biết	hoặc	
chưa	sử	dụng	dịch	vụ	
Internet	Banking

Giới	thiệu	Internet	
Banking	*

Khách	hàng	của	bạn	
đã	đăng	ký	sử	dụng	
sản	phẩm	dịch	vụ

Hướng	dẫn	mở	
tài	khoản	thanh	
toán	*	

Hướng	dẫn	sử	
dụng	Internet	
Banking	*

(Phiên	bản	tóm	
tắt)

Khách	hàng	của	bạn	
thắc	mắc	hoặc	gặp	
khó	khăn	trong	quá	
trình	sử	dụng	sản	
phẩm	dịch	vụ

Bộ	tình	huống	tư	
vấn	pháp	lý	**

CáCH SỬ DụNG:
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TÍN DụNG XANH TRêN THẾ GIỚI
Trên	 thế	 giới,	một	 số	 thị	 trường	 đang	
phát	triển	đã	và	đang	tiên	phong	trong	
lĩnh	vực	tài	chính	bền	vững.	Tại	Trung	
Quốc,	 giai	 đoạn	 trước	năm	2006,	 khi	
kinh	 tế	phát	 triển	như	vũ	bão,	nợ	xấu	
tập	 trung	 trong	 lĩnh	 vực	 khai	 khoáng,	
luyện	 kim,	 nhiệt	 điện	 tới	 3%,	 có	 lúc	
lên	 đến	 5%.	 Nhưng	 sau	 khi	 Chính	
phủ	Trung	Quốc	hợp	tác	với	 IFC	trong	
chương	trình	Cố	vấn	tài	chính	khí	hậu,	
tín	dụng	đã	hướng	vào	các	dự	án	xanh	
và	nợ	xấu	 từ	các	chương	 trình	này	đã	
về	 khoảng	0,4	 -	0,6%.	Cụ	 thể	 là	 vào	
năm	2007,	Uỷ	ban	điều	tiết	Ngân	hàng	
Trung	 Quốc	 (CBRC),	 Bộ	 bảo	 vệ	 môi	
trường	 Trung	 Quốc	 (MEP)	 và	 NHTW	
Trung	Quốc	(PBoC)	đã	cùng	ban	hành	
Chính	sách	tín	dụng	xanh,	đây	 là	một	
văn	 bản	 chính	 sách	 cấp	 cao	 thể	 hiện	
quyết	 tâm	 chính	 trị	 và	 khuyến	 khích	
các	 ngân	 hàng	 Trung	 Quốc	 tăng	 tín	
dụng	vào	các	doanh	nghiệp	có	nỗ	 lực	
tiết	kiệm	năng	lượng	và	giảm	phát	thải.

TÍN DụNG XANH TạI VIỆT NAM 
Việt	Nam	 là	một	 trong	 những	quốc	 gia	
chịu	ảnh	hưởng	lớn	của	biến	đổi	khí	hậu,	
tác	động	ngày	càng	nghiêm	trọng	tới	tiến	
trình	phát	triển	bền	vững	của	đất	nước.	
Hiện	 nay,	 nhiều	 doanh	 nghiệp	 đã	 và	
đang	 đứng	 trước	 nguy	 cơ	 thua	 lỗ,	 thiệt	
hại	trong	sản	xuất	kinh	doanh,	tổn	thất	về	
tài	chính,	mất	uy	tín,	giảm	giá	trị	thương	
hiệu...	mà	một	trong	những	nguyên	nhân	
chính	là	đến	từ	vấn	đề	môi	trường,	xã	hội.

Để	giải	quyết	 vấn	đề	này,	hòa	cùng	xu	
hướng	 thế	giới,	Việt	Nam	đã	chọn	 tăng	
trưởng	xanh	 làm	phương	 thức	 thúc	đẩy	
quá	 trình	 tái	 cơ	 cấu	 kinh	 tế	 theo	 định	
hướng	sử	dụng	hiệu	quả	nguồn	tài	nguyên	
thiên	nhiên,	giảm	thiểu	khí	thải	nhà	kính	
thông	qua	các	hoạt	động	nghiên	cứu,	ứng	

dụng	công	nghệ	hiện	đại,	phát	 triển	hạ	
tầng	để	cải	thiện	tính	hiệu	quả	của	nền	
kinh	tế,	ứng	phó	với	biến	đổi	khí	hậu,	góp	
phần	xóa	đói	giảm	nghèo	và	tạo	động	lực	
tăng	trưởng	kinh	tế	theo	hướng	bền	vững.

Một	 trong	 những	 nhân	 tố	 then	 chốt	 để	
thực	 hiện	 chiến	 lược	 tăng	 trưởng	 xanh	
chính	là	hệ	thống	ngân	hàng.	Với	vai	trò	
là	huyết	mạch	của	nền	kinh	tế,	hệ	thống	
ngân	hàng	sẽ	quyết	định	nguồn	vốn	đầu	
tư	cho	các	dự	án	phát	triển	kinh	tế	-	xã	
hội,	là	mắt	xích	quan	trọng	trong	việc	hỗ	
trợ	các	khu	vực	kinh	tế	hoạch	định	hướng	
phát	triển	bền	vững.	Theo	đó,	chính	sách	
tín	dụng	xanh	của	các	ngân	hàng	chính	
là	chìa	khóa	đưa	nền	kinh	tế	tới	mục	tiêu	
tăng	trưởng	xanh.

Nhận	 thức	 được	 tầm	 quan	 trọng	 của	
tín	dụng	xanh,	ngày	24/3/2015,	Thống	
đốc	Ngân	hàng	Nhà	nước	 (NHNN)	đã	
ban	hành	Chỉ	thị	03/CT-NHNN	về	thúc	
đẩy	tăng	trưởng	tín	dụng	xanh	và	quản	
lý	rủi	ro	môi	trường	và	xã	hội	trong	hoạt	
động	cấp	tín	dụng.	Chỉ	thị	nêu	rõ,	hoạt	
động	 cấp	 tín	 dụng	 của	 ngành	 ngân	
hàng	 cần	 chú	 trọng	 đến	 vấn	 đề	 bảo	
vệ	môi	 trường,	 nâng	 cao	 hiệu	 quả	 sử	
dụng	tài	nguyên,	năng	lượng;	cải	thiện	
chất	 lượng	môi	 trường	 và	 bảo	 vệ	 sức	
khỏe	con	người,	đảm	bảo	phát	triển	bền	
vững.

TÍN DỤNG XANH P. Quản lý Rủi ro

T rong bối cảnh biến đổi khí hậu ảnh hưởng toàn cầu, tín dụng xanh đã và đang trở thành 
hướng đi tất yếu của ngành tài chính nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Tín dụng 
xanh là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong chiến lược thúc đẩy phát triển bền vững và 

hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam.
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SACoMBANK VÀ CoN ĐưỜNG TRở THÀNH NGÂN 
HÀNG XANH

Hưởng	ứng	Chỉ	thị	03/CT-NHNN	cũng	như	hòa	chung	
xu	hướng	phát	triển	bền	vững	của	thế	giới	đến	năm	
2050	 -	 vì	một	 hành	 tinh	 với	 khoảng	9	 tỷ	 người	 có	
cuộc	sống	 tốt	đẹp,	Sacombank	không	ngừng	nỗ	 lực	
xây	dựng	hình	ảnh	Doanh	nghiệp	vững	mạnh	về	kinh	
doanh	và	mang	đậm	yếu	tố	nhân	văn	trong	việc	góp	
phần	cải	thiện	môi	trường,	phát	triển	các	nguồn	lực	
xã	hội.	

Hiện	thực	hóa	mục	tiêu	đó,	Sacombank	không	ngừng	
cải	tiến	mô	hình	quản	trị	tích	hợp	ý	tưởng	kinh	doanh	
bền	 vững	 vào	 hoạt	 động	 để	 từng	 bước	 giảm	 thiểu	
những	rủi	ro	tác	động	đến	môi	trường	và	xã	hội,	đảm	
bảo	 thực	 thi	 chiến	 lược	 phát	 triển	 Ngân	 hàng	một	
cách	ổn	định	nhất.

Tại	 Việt	 Nam,	 Sacombank	 gần	 như	 là	 đơn	 vị	 tiên	
phong	 trong	 xây	dựng	hệ	 thống	quản	 lý	môi	 trường	
và	xã	hội.	Ngân	hàng	đã	ban	hành	Chính	sách	môi	
trường	và	xã	hội	để	phân	loại	rủi	ro	môi	trường	trong	
quá	 trình	hoạt	động,	 xây	dựng	 các	nguyên	 tắc,	 các	
biện	pháp	triển	khai,	đồng	thời	đưa	ra	tiêu	chí	cụ	thể	
trong	việc	kết	hợp	bảo	vệ	môi	trường	vào	hoạt	động	
tín	dụng.	

Quy	 trình	 đánh	 giá	môi	 trường	 của	 Sacombank	 bắt	
đầu	ngay	khi	các	dự	án	tiềm	năng	do	ngân	hàng	tài	trợ	
được	xác	định.	Thường	khách	hàng	của	Sacombank	
có	 trách	nhiệm	 thực	hiện	 việc	đánh	giá	môi	 trường	
dựa	theo	yêu	cầu	của	Ngân	hàng,	quy	định	của	pháp	
luật	và	khuyến	cáo	đánh	giá	môi	trường.	

Đặc	 biệt,	 Sacombank	 cũng	 dành	 những	 khoản	 tín	
dụng	ưu	đãi	cho	các	dự	án	tiết	kiệm	năng	lượng	và	
giảm	phát	thải,	các	ngành	sản	xuất	và	ứng	dụng	thiết	
bị,	sản	phẩm	bảo	vệ	môi	trường.	

Một	 trường	 hợp	 điển	 hình,	 năm	2015,	 Sacombank	
nhận	ủy	 thác	 từ	Rabobank	Foundation	để	cho	5	cá	
nhân	và	một	doanh	nghiệp	vay	đầu	tư	nhà	kính	hiện	
đại	theo	tiêu	chuẩn	Hà	Lan	trồng	cà	chua,	ớt	chuông	
và	rau	sạch	tại	Lâm	Đồng.	Tổng	nguồn	vốn	tín	chấp	
khoảng	3	tỷ	đồng	với	thời	hạn	vay	5	năm,	ân	hạn	gốc	
một	 năm,	 lãi	 suất	 10%/năm.	 Bên	 cạnh	 hỗ	 trợ	 vốn	
vay,	Sacombank	còn	kết	nối	cho	những	khách	hàng	
trong	dự	án	nhận	sự	hỗ	trợ	tư	vấn	kỹ	thuật	miễn	phí	
từ	Fresh	Studio,	một	tổ	chức	tư	vấn	nông	nghiệp	uy	
tín	đến	từ	Hà	Lan.

Ông Lý Hoài Văn – Phó TGĐ, đại diện Sacombank tham dự Diễn dàn “Tài 
chính cho Nông nghiệp Việt Nam: Hợp tác cùng phát triển” 

Kết	quả,	năng	suất	 trồng	 trọt	của	các	khách	hàng	sau	khi	áp	dụng	
nhà	kính	hiện	đại	đã	tăng	lên	từ	2-3	lần	so	với	nhà	kính	truyền	thống,	
giúp	hạn	chế	sâu	bệnh,	đồng	thời	chất	lượng	sản	phẩm	cũng	được	cải	
thiện	đáng	kể.	

Bên	cạnh	dự	án	thí	điểm	cho	vay	đầu	tư	nhà	kính,	Ngân	hàng	còn	hợp	
tác	cùng	Rabobank	triển	khai	một	số	dự	án	mới,	trong	đó	nổi	bật	là	
khoản	cấp	tín	dụng	gần	6	tỷ	đồng	cho	Hợp	tác	xã	cà	phê	Lâm	
Viên	tại	Lâm	Đồng.	

Với	 sự	 đầu	 tư	 nghiên	 cứu	 và	 xây	 dựng	 các	 hệ	 thống	
chính	sách	quản	lý	môi	trường	xã	hội	được	thiết	lập,	
cùng	 kế	 hoạch	 triển	 khai	 các	 gói	 tín	 dụng	 xanh	
trên	phạm	vi	cả	nước,	Sacombank	đã	và	đang	
bước	 vững	 trên	 con	 đường	 trở	 thành	Ngân	
hàng	xanh.
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CÔNG ĐOÀN
Minh Nhật

Cùng với sự phát triển của Sacombank, Công đoàn cơ sở (CĐCS) của Ngân hàng cũng ngày càng 
trưởng thành và luôn sát cánh cùng nhịp sống của tập thể người lao động tại đây. CĐCS đã thực 
hiện tốt vai trò là chỗ dựa cho người lao động thông qua việc chăm lo, quan tâm kịp thời đời sống 
vật chất cũng như tinh thần cho tập thể CBNV - công đoàn viên.

Người bạn
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Hàng	 năm,	 CĐCS	 Sacombank	 luôn	 thực	 hiện	 tốt	 công	 tác	
chăm	lo	đời	sống	CBNV.	Trong	năm	2017,	với	chương	trình	
hành	 động	 mang	 tên	 “Vì	 lợi	 ích	 Công	 đoàn	 viên”,	 CĐCS 
Sacombank	 đã	 và	 đang	 triển	 khai	 nhiều	 hoạt	 động,	 chính	
sách	 dành	 cho	CBNV	như:	 tặng	 quà	 Tết	Nguyên	 đán;	 quà	
tặng	cho	CBNV	nữ	nhân	ngày	Quốc	tế	Phụ	nữ	8/3,	ngày	Phụ	
nữ	Việt	Nam	20/10;	quà	tặng	cho	các	cháu	thiếu	nhi	nhân	
ngày	Quốc	tế	thiếu	nhi	1/6;	hỗ	trợ	chi	phí	đồng	phục;	chế	độ	
khám	sức	khỏe	định	kỳ;	chế	độ	nghỉ	mát;	giải	quyết	kịp	thời,	
đầy	đủ	các	chế	độ	thai	sản,	mừng	hôn	sự,	tai	nạn,	tang	chế…	
Đặc	biệt,	nhân	kỷ	niệm	88	năm	 thành	 lập	Công	đoàn	Việt	
Nam	(28/7/1929-	28/7/2017),	CĐCS	đã	tặng	quà	cho	CBNV	
–	Công	đoàn	viên	trên	toàn	hệ	thống	và	các	Công	ty	con.

Xây	 dựng	 văn	 hóa	 doanh	 nghiệp,	 gắn	 kết	 nhân	 viên,	 giúp	
Sacombank	trở	thành	nơi	làm	việc	thân	thiện,	hợp	tác,	sẻ	chia	
luôn	là	mục	tiêu	hoạt	động	của	CĐCS.	Những	nét	văn	hóa	đó	
được	lưu	giữ	và	phát	triển	thông	qua	các	hoạt	động	văn	thể	
mỹ	như:	 giải	bóng	đá	Sacombank,	 giải	Tennis,	hội	 thi	 kiến	
thức	-	tài	năng	Sacombank…	Sự	thú	vị	và	bổ	ích	của	các	hoạt	
động	này	đã	trở	thành	món	ăn	tinh	thần	không	thể	thiếu	của	
CBNV	Sacombank	vào	dịp	kỷ	niệm	ngày	thành	lập	Ngân	hàng	
hàng	năm.	Những	truyền	thống	và	giá	trị	tốt	đẹp	đó	chính	là	
tác	nhân,	là	chất	keo	kết	dính	Người	Sacombank	lại	với	nhau.

Ngày	Gia	 đình	Việt	Nam	28/6	 vừa	qua	 là	một	 sự	 kiện	 lớn	
nhằm	tôn	vinh	những	giá	 trị	văn	hóa	truyền	thống	của	Việt	
Nam,	là	dịp	để	giao	 lưu,	chia	sẻ	kinh	nghiệm	xây	dựng	gia	
đình	văn	hóa,	hướng	tới	sự	phát	triển	bền	vững	của	gia	đình	
trong	thời	kỳ	công	nghiệp	hóa,	hiện	đại	hóa	và	hội	nhập	quốc	
tế.	Để	chào	mừng	sự	kiện	này	và	tạo	sân	chơi	cho	CBNV	có	
dịp	thể	hiện	sự	sáng	tạo,	sẻ	chia	những	hình	ảnh,	thông	điệp	
yêu	thương	về	gia	đình	và	người	thân,	CĐCS	đã	tổ	chức	cuộc	
thi	nội	bộ	chủ	đề	“Gia	đình	yêu	thương”,	thu	hút	nhiều	CBNV	
tham	gia	và	ủng	hộ.	

Các	 hoạt	 động	 hướng	 về	 xã	 hội,	 cộng	 đồng	 thể	 hiện	 sự	
hướng	thiện,	sự	sẻ	chia	khi	cần	thiết	cũng	là	nét	văn	hóa	đặc	
trưng	của	Sacombank	được	CĐCS	triển	khai	định	kỳ	thường	
niên	 bằng	 những	 hoạt	 động	 thiết	 thực	 như:	 quỹ	 học	 bổng	
“Sacombank	 -	Ươm	mầm	cho	những	ước	mơ”,	 giải	 việt	 dã	
“Cùng	Sacombank	chạy	vì	sức	khỏe	cộng	đồng”,	chương	trình	
hiến	máu	nhân	đạo,	ngày	hội	từ	thiện	Xuân,	chương	trình	từ	
thiện	ủy	lạo,	cứu	trợ	lũ	lụt…

Bên	cạnh	đó,	CĐCS	cũng	tăng	cường	công	tác	giám	sát	việc	
thực	hiện	các	chủ	trương,	chính	sách	của	Nhà	nước	và	ký	kết	
Thỏa	ước	lao	động	để	bảo	đảm	quyền,	nghĩa	vụ	và	lợi	ích	hợp	
pháp,	chính	đáng	của	người	lao	động.

Với	 tất	cả	hoạt	động,	chính	sách	đã	 triển	khai,	có	 thể	nói,	
CĐCS	Sacombank	đã	thực	hiện	tốt	và	đầy	đủ	vai	trò,	trách	
nhiệm	của	mình.	Tuy	nhiên,	nếu	phân	tích	kỹ	và	nhìn	nhận	
một	cách	thấu	đáo	hơn	thì	các	hoạt	động	này	chỉ	mới	mang	
tính	sự	vụ	mà	chưa	thật	sự	gắn	kết	với	hoạt	động	kinh	doanh	
để	tạo	ra	sức	mạnh	toàn	diện,	góp	phần	nâng	cao	thương	hiệu	
Sacombank	trên	thị	trường.

Theo	 đó,	 CĐCS	 thời	 gian	 tới	 sẽ	 phối	 hợp	 với	 các	 Phòng	
Nghiệp	vụ	Ngân	hàng	(P.	Nhân	sự,	P.	KHCN,	P.	TT&Marketing,	
P.	HCQT,	Ban	Năng	suất	chất	lượng…)	tổ	chức	các	phong	trào	
thi	đua	nội	bộ	nhằm	phát	huy	sáng	kiến	cải	tiến	trong	hoạt	
động	kinh	doanh,	nâng	cao	chất	lượng	dịch	vụ,	cải	thiện	môi	
trường	 làm	 việc,	 tiết	 giảm	 chi	 phí;	 đồng	 thời	 đưa	 văn	 hoá	
doanh	nghiệp	ngày	càng	thấm	sâu	vào	từng	cá	nhân	CBNV;	
góp	phần	hình	thành	đội	ngũ	 lao	động	có	tư	duy	sáng	tạo,	
dám	nghĩ,	dám	 làm,	dám	chịu	 trách	nhiệm,	có	kỷ	 luật	 lao	
động	cao.

Ngoài	ra,	để	nắm	bắt	được	tâm	tư,	nguyện	vọng	của	CBNV,	
CĐCS	cần	đẩy	mạnh	thực	hiện	quy	chế	dân	chủ	cơ	sở	tại	nơi	
làm	việc;	phối	hợp	với	các	cấp	lãnh	đạo	tổ	chức	đối	thoại	với	
người	lao	động	(1	lần/quý),	để	giải	đáp	thắc	mắc,	kịp	thời	xem	
xét	các	kiến	nghị	của	CBNV,	giúp	CBNV	hiểu	rõ	hơn	về	hoạt	
động	của	Ngân	hàng,	tạo	mối	quan	hệ	đoàn	kết,	gắn	bó	nội	
bộ,	cùng	chung	sức	vượt	qua	thách	thức	để	làm	tốt	nhiệm	vụ	
được	giao.

Có	thể	nói,	đằng	sau	mỗi	một	nhiệm	vụ,	công	tác	được	triển	
khai	của	CĐCS	đều	ẩn	chứa	nhiều	giá	trị	về	tinh	thần	nhân	ái	
với	những	việc	làm	đầy	trách	nhiệm,	giàu	tình	yêu	thương,	sự	
thông	cảm	và	sẻ	chia.	Mong	rằng	CĐCS	Sacombank	sẽ	ngày	
càng	phát	huy	sức	sáng	tạo	và	nỗ	lực	hơn	nữa	để	luôn	là	cầu	
nối,	điểm	tựa,	niềm	tin	và	là	động	lực	thúc	đẩy	để	CBNV	luôn	
phấn	đấu	theo	đuổi	những	mục	tiêu	có	giá	trị	trong	cuộc	sống.

Cảm	ơn	Người	bạn	CĐCS!
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Hành trình của những yêu thương
Hồng Nhật

Kiều Văn Duy – PGD TN Trảng Bom (CN Đồng Nai)

GIảI NHấT

“Có một nơi để về, đó là nhà,
Có những người để yêu thương, đó là gia đình,
Có được cả hai, đó là hạnh phúc”.

Gia	đình	chính	là	cái	nôi	ấm	áp,	là	nơi	chúng	ta	
sinh	ra	và	trưởng	thành,	là	nền	tảng	giúp	ta	hình	
thành	nhân	cách,	vun	đắp	ước	mơ,	là	nơi	“đi	để	
trở	về”…	Hai	tiếng	“gia	đình”	giản	dị,	đơn	sơ	mà	
tràn	đầy	tình	yêu	thương	vô	bờ.	

Với	những	ý	nghĩa	 lớn	lao	đó	và	nhân	kỷ	niệm	
ngày	Gia	 đình	 Việt	Nam	28/6,	 Sacombank	 đã	
phát	động	cuộc	thi	ảnh	và	bài	viết	“Gia	đình	yêu	
thương”	từ	05	-	17/06/2017		dành	cho	CBNV	tại	
Việt	Nam.	Cuộc	thi	nhằm	tạo	sân	chơi	cho	CBNV	
có	cơ	hội	thể	hiện	tình	cảm,	chia	sẻ	những	hình	
ảnh,	 thông	điệp	yêu	 thương	về	gia	đình,	người	
thân,	 góp	 phần	 gắn	 kết	 hơn	 nữa	Đại	 gia	 đình	
Sacombank	với	từng	gia	đình	nhỏ	của	CBNV.	

Sau	2	tuần	triển	khai,	cuộc	thi	đã	có	hơn	970	
tác	phẩm	từ	240	album	dự	thi	đến	từ	các	đơn	
vị,	thu	hút	gần	55.000	lượt	CBNV	quan	tâm	truy	
cập	 thông	 qua	 các	 hình	 thức	 bình	 chọn,	 bình	
luận	 các	 tác	 phẩm	 trên	 trang	 nội	 bộ	 S-Team,	
cũng	như	tiếp	cận	khoảng	335.000	người	quan	
tâm	trên	fanpage	Sacombank.	Và,	đương	nhiên	
là	phải	rất	khó	khăn,	Ban	tổ	chức	mới	lựa	chọn	
được	những	bộ	ảnh	đẹp	và	ý	nghĩa	nhất.	Nào,	
chúng	ta	hãy	cùng	nhau	“chiêm	ngưỡng”	lại	bộ	
ảnh	của	Top	20	gia	đình	lọt	vào	chung	kết	 lần	
này	nhé!
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Hồ Phan Quỳnh An – CN Bình Tây

Võ Thị Loan – CN Hà Tĩnh

Nguyễn Hữu Thùy Vân – CN Phương Nam

Lê Trần Kiều Chinh – CN Đà Nẵng

Nguyễn Minh Tân – PGD Gò Cát (CN Tân Phú)

Lê Thanh Huyền – PGD Phan Đình Phùng (CN Thủ Đô)

Huỳnh Thị Hà Hạnh – VPKV Bắc Trung Bộ

Nguyễn Thu Hoa – CN Quảng Ninh
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SACOMBANK

Ngọc Trường

Chưa đi chưa biết Việt Trì
Đi rồi mới biết cái gì cũng… ương (Vương)

Bảo tàng, đại lộ, quảng trường…
Cơ quan, trường học… Hùng Vương gắn vào…

                                                    (Sưu tầm)

Xin	được	mượn	những	câu	thơ	vui	của	
vùng	Đất	Tổ	để	mở	đầu	cho	bài	viết	
về	 những “Chiến binh Sacombank 

Phú Thọ”	mà	đội	 S-Team	đã	 có	 dịp	 sát	
cánh	 trong	 chương	 trình	 S-Team	 2017	
vừa	qua.	Đến	với	Chi	nhánh	Phú	Thọ	vào	
những	ngày	oi	nồng	cuối	tháng	5,	S-Team 
không	khỏi	hồi	hộp	và	chuẩn	bị	khá	nhiều	
“kịch	bản”	để	đồng	hành	cùng	anh	chị	em	
bán	hàng	 trong	một	 tuần	 làm	 việc	 ngắn	
ngủi.	 Ngay	 khi	 đặt	 chân	 tới	 Chi	 chánh,	
chúng	tôi	đã	thật	sự	bất	ngờ	với	Tập	thể	
trẻ	ấn tượng 2012 - Chi nhánh Phú Thọ. 
Ấn	tượng	“ngay	và	luôn”	bởi	tác	phong	và	
không	khí	làm	việc	của	toàn	thể	anh	chị	
CBNV.	Chỉnh	chu,	bài	bản,	luôn	phối	hợp	
nhịp	nhàng	-	đó	là	cảm	nhận	đầu	tiên	của	
S-Team	với	CN	Phú	Thọ. Đội ngũ bán hàng tại CN Phú Thọ trong một buổi tiếp thị tại chợ.
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“Mỗi	ngày	 làm	việc	 là	một	ngày	vui”,	chưa	bao	giờ	chúng	 tôi	
cảm	nhận	rõ	về	câu	nói	này	như	vậy	khi	được	trực	tiếp	tiếp	xúc	
với	không	khí	làm	việc	tại	đây.	Từ	Ban	lãnh	đạo	đến	anh	chị	em	
CBNV,	tất	cả	đều	xem	Sacombank	là	gia	đình	thứ	hai	của	mình,	
những	việc	tưởng	như	rất	nhỏ	như	giữ	gìn	vệ	sinh	chung,	hồ	sơ	
giấy	tờ	ngăn	nắp,	quần	áo	chỉnh	tề,	giờ	giấc	đều	nề	nếp	đến	
trang	bị	cân	sức	khỏe	dành	riêng	cho	khách	hàng…	Tất	cả	góp	
phần	mang	đến	cho	khách	hàng	cảm	nhận	rõ	ràng	nhất	thế	nào	
là	sự	chuyên	nghiệp.

Từ	Phòng	Kinh	doanh	đến	Phòng	Kiểm	soát	rủi	ro	hay	Phòng	Kế	
toán	&	quỹ,	tất	cả	anh	chị	em	đều	xem	việc	bán	hàng	không	phải	
là	việc	của	riêng	ai,	mà	là	VIỆC CỦA CHúNG TA. Đó	là	đội	ngũ	
CV	Tư	vấn,	GDV	tích	cực	tư	vấn	bán	chéo,	bán	trọn	gói	ngay	tại	
quầy,	đó	là	những	buổi	tiếp	thị	khách	hàng	lân	cận	xung	quanh	
Chi	nhánh,	đó	là	những	anh	chàng	CV	Khách	hàng	tiếp	thị	địa	
bàn	xa	đến	hơn	80	km.	Khi	tất	cả	cùng	chung	một	tinh	thần	
hướng	đến	khách	hàng	thân	yêu,	các	anh	chị	em	đã	phối	hợp	
với	nhau	tốt	hơn,	mà	các	anh	chị	em	thường	hay	nói	đùa	là	
BáN HÀNG TổNG LựC.

Với	tinh	thần	làm	việc	đó,	anh	chị	em	Chi	nhánh	Phú	Thọ	thì	chủ	
động	phối	hợp	cùng	S-Team	thảo	luận	các	thắc	mắc	liên	quan	
đến	sản	phẩm	dịch	vụ,	các	công	cụ	hỗ	trợ	bán	hàng.	Chi	nhánh	
rất	hào	hứng	khi	nghe	S-Team	chia	sẻ	về	bán	hàng	 trọn	gói,	
cùng	S-Team	thực	hành	những	“mẹo”	tiếp	thị	để	nâng	cao	khả	
năng	thành	công	bán	hàng	tại	quầy	hoặc	qua	kênh	Telesales.	
Những	buổi	tối	cùng	nhau	đúc	kết	công	việc	đã	làm	trong	ngày,	
chia	sẻ	các	tình	huống	thú	vị,	thảo	luận	chủ	đề	“Bạn”	trong	mô	
hình	bán	hàng	3B	(Bạn	–	Bàn	–	Bán)…	lúc	nào	cũng	sôi	nổi.	Và	
vui	nhất	là	những	ngày	S-Team	cùng	anh	chị	em	rong	ruổi	“door	
knocking”	khách	hàng	lân	cận	hoặc	những	địa	bàn	cách	xa	hàng	
chục	cây	số,	cùng	đi	bộ	tiếp	thị	dưới	cái	nắng	oi	bức	của	miền	
trung	du,	hay	cùng	chen	chân	trú	mưa	dưới	mái	lều	giữa	chợ…	
Thời	 tiết	 tuy	hơi	“khó	tính”	nhưng	không	ai	cảm	thấy	sự	mệt	
mỏi,	vẫn	là	những	nụ	cười	“hết	nấc”,	vẫn	bùng	nổ	và	tư	vấn	đến	
khản	cổ	nếu	“túm”	được	khách	hàng	tiềm	năng.	Thế	đấy,	dẫu	
biết	bán	hàng	một	công	tác	khó	khăn	nhưng	sao	tôi	lại	thích	mê	
cái	cảm	giác	đó….

Dù nắng hay mưa, nụ cười luôn thường trực khi tiếp thị khách hàng

Cùng S-Team thực hiện Telesales  

Thêm	một	thú	vị	nho	nhỏ	nữa	khi	đi	tiếp	thị	địa	bàn	cùng	
anh	chị	em	Chi	nhánh	Phú	Thọ,	đó	là	cho	dù	nhân	sự	mới	
vào	ngân	hàng	chưa	đầy	năm	hay	những	anh	chị	đã	có	thời	
gian	gắn	bó	lâu	dài,	mỗi	khi	tư	vấn	sản	phẩm	hay	giải	đáp	
thắc	mắc	của	khách	hàng,	nhắc	đến	Sacombank,	mọi	người	
luôn	dùng	cụm	từ	 rất	dễ	 thương	 -	“Sacombank nhà em”.	Ví	
dụ:	“Sacombank nhà em đang có chương trình Hè rộn ràng 
- Ngàn niềm vui rất hấp dẫn…”.	Một	câu	nói	nhẹ	nhàng	thôi,	
nhưng	 rất	 tự	 nhiên	 và	 như	một	 lời	 khẳng	 định,	 tự	 tin	 vào	
chính	mình,	 tin	vào	sản	phẩm	mình	bán	 ra…	Các	anh	chị	
em	đã	tin	rằng	cứ	giữ	trọn	vẹn	niềm	tin	thì	sẽ	làm	nên	điều	
kỳ	diệu.

Chuyến	đi	tuy	ngắn	ngủi	nhưng	chúng	tôi	đúc	kết	được	rằng:	
Nhân	viên	Sale	không	chỉ	là	người	bán	hàng	mà	còn	là	những	
chiến	 binh.	 Chúc	 các	 Chiến	 binh	 Sacombank	 Đất	 Tổ	 thật	
nhiều	sức	khoẻ	để	tiếp	tục	xây	dựng	“Sacombank nhà em” 
ngày	càng	vững	mạnh,	chúc	“Đại	bàng	Phú	Thọ”	sẽ	cất	cánh	
bay	thật	cao…	Tạm	biệt	Phú	Thọ.	

“Chưa đi chưa biết Việt Trì
Đi rồi mới thấy những gì thân thương…

Bên nhau chung một chặng đường,
Xa nhau nhớ mãi bao gương mặt cười…”

(Ngọc Trường - P.KHCN)

S-Team 2017 là chương trình đồng hành cùng các CN/PGD trong 
công tác bán hàng, nhằm thúc đẩy và nâng cao năng lực bán 
hàng; tìm hiểu cảm xúc của thị trường đối với sản phẩm dịch vụ 
hiện có, sản phẩm mới ban hành, sản phẩm “khó bán” nhằm 
phục vụ công tác cải tiến, phát triển sản phẩm. Đồng thời đây 
cũng là cơ hội để S-Team thể hiện tinh thần đồng hành, gắn kết 
giữa Phòng nghiệp vụ Hội sở và lực lượng bán hàng tại các đơn vị 
với phương châm: Tất cả cùng hướng đến khách hàng. Tùy theo 
từng nhu cầu cụ thể, S-Team sẽ bao gồm các nhân sự đến từ 
Phòng Khách hàng cá nhân, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm thẻ 
hoặc Phòng Ngân hàng điện tử.
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HỌ TêN - CHứC 
DANH - ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH

Ông	Nguyễn Thanh Hải
Giám	đốc	CN	Quảng	Bình

Hoàn	thành	xuất	sắc	công	tác	năm	2016	và	được	
Chủ	tịch	UBND	tỉnh	Quảng	Bình	tặng	bằng	khen.

Ông	Nguyễn Phú Chung
Phó	Giám	đốc	CN	Quảng	Bình

Hoàn	thành	xuất	sắc	công	tác	năm	2016	và	được	
Chủ	tịch	UBND	tỉnh	Quảng	Bình	tặng	bằng	khen.

Ông	Đinh Vĩnh Hoàng
Phó	Giám	đốc	CN	Quảng	Bình

Hoàn	thành	xuất	sắc	công	tác	năm	2016	và	được	
Chủ	tịch	UBND	tỉnh	Quảng	Bình	tặng	bằng	khen.

Ông	Mai Thành Long
TP.	Kiểm	soát	Rủi	ro
CN	Quảng	Bình

Hoàn	thành	xuất	sắc	công	tác	năm	2016	và	được	
Chủ	tịch	UBND	tỉnh	Quảng	Bình	tặng	bằng	khen.

Ông	Phạm Thanh Kỳ
Giám	đốc	CN	Bình	Dương

Hoàn	thành	xuất	sắc	hoạt	động	kinh	doanh	năm	
2016	được	Chủ	tịch	UBND	tỉnh	Bình	Dương	tặng	
bằng	khen.

Ông	Huỳnh Hòa Thới
TBP	Hành	Chánh
CN	Cà	Mau

Hoàn	thành	xuất	sắc	nhiệm	vụ	công	tác,	góp	
phần	tích	cực	vào	sự	phát	triển	kinh	tế	-	xã	hội	
của	tỉnh	Cà	Mau	năm	2016,	được	Chủ	tịch	
UBND	tỉnh	Cà	Mau	tặng	Bằng	khen.

Bà	Võ Thị Bích Liêm
TPB	Kế	toán	&	Quỹ
CN	Cà	Mau

Bà	Trương Nhựt Phương
Giao	dịch	viên
CN	Cà	Mau

Bà	Văn Thị Thu Hà
Giao	dịch	viên
CN	Cà	Mau

Bà	Lê Thị Đề Xa
CV	Quản	lý	tín	dụng
CN	Cà	Mau

Bà	Dương Thúy Kiều
Thủ	qũy	-	CN	Cà	Mau

Ông	Lê Văn Thái
NV	Hỗ	trợ	-	CN	Cà	Mau

Bà	Phạm Thị Thu Hồng
Giám	đốc	CN	Lâm	Đồng

Hoàn	thành	xuất	sắc	nhiệm	vụ	góp	phần	vào	sự	phát	
triển	kinh	tế	-	xã	hội	của	tỉnh	Lâm	Đồng,	được	Chủ	
tịch	UBND	tỉnh	Lâm	Đồng	tặng	bằng	khen.

Bà	Nguyễn Thị Hà
CV	Quản	lý	tín	dụng
CN	Lâm	Đồng

Hoàn	thành	xuất	sắc	nhiệm	vụ	góp	phần	vào	sự	phát	
triển	kinh	tế	-		xã	hội	của	tỉnh	Lâm	Đồng,	được		Chủ	
tịch		UBND	tỉnh	Lâm	Đồng	tặng	bằng	khen.

Góc TUYÊN DƯƠNG CÁC CÁ NHÂN - TẬP THỂ

CÁ NHÂN TẬP THỂ

TậP THể THÀNH TÍCH ĐạT ĐượC

Chi nhánh Đắk Nông Có	thành	tích	xuất	sắc	trong	
phong	trào	thi	đua	giữa	các	
Cụm,	 Khối	 thi	 đua	 năm	
2016,	được	Chủ	tịch	UBND	
tỉnh	Đắk	Nông	 tặng	 cờ	 thi	
đua.

Thực	 hiện	 tốt	 chính	 sách	
BHXH,	 BHYT	 năm	 2015	 -	
2016,	được	Tổng	Giám	đốc	
Bảo	 hiểm	 xã	 hội	 Việt	 Nam	
tặng	bằng	khen.

Chi nhánh Quảng Bình
Có	thành	tích	xuất	sắc	trong	
công	 tác	 năm	 2016	 được	
Chủ	tịch	UBND	tỉnh	Quảng	
Bình	tặng	bằng	khen.

Chi nhánh Gia Lai
Hoàn	 thành	 xuất	 sắc	 toàn	
diện	nhiệm	vụ	công	tác,	dẫn	
đầu	phong	trào	thi	đua	yêu	
nước,	được	Chủ	tịch	UBND	
tỉnh	Gia	Lai	tặng	cờ	thi	đua.	

Chi nhánh An Giang
Có	 thành	 tích	xuất	sắc	dẫn	
đầu	khối	thi	đua	năm	2016,	
được	 UBND	 tỉnh	 An	 Giang	
tặng	cờ	thi	đua.

Chi nhánh Bến Tre

Hoàn	thành	xuất	sắc	nhiệm	
vụ	năm	2016,	được	UBND	
tỉnh	Bến	Tre	tặng	bằng	khen.

Chi nhánh Bình Dương
Có	thành	tích	xuất	sắc	trong	
hoạt	động	kinh	doanh	năm	
2016,	được	Chủ	tịch	UBND	
tỉnh	Bình	Dương	 tặng	bằng	
khen

Chi nhánh Long An
Có	 thành	 tích	 tốt	 trong	 hoạt	
động	 sản	 xuất	 kinh	 doanh	
được	Chủ	tịch	UBND	tỉnh	Long	
An	tặng	bằng	khen
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Có bao giờ bạn tự hỏi, trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ sẽ có bao nhiêu mùa 
hè? Có tổng cộng là 11 mùa hè, nhưng trừ đi mùa hè năm lớp 5 và năm lớp 
9 thi chuyển cấp thì tính ra trẻ chỉ còn vỏn vẹn 9 mùa hè. 9 mùa hè thực sự 

trong cả một đời người! Vậy các bậc phụ huynh còn chờ gì nữa mà không bắt tay 
“thiết kế” ngay cho con một mùa hè thật vui và ý nghĩa ngay bây giờ.

Hãy thoát nỗi ám ảnh: “Cõng” con qua những ngày hè
Không	biết	từ	bao	giờ,	chuyện	con	trẻ	được	nghỉ	hè	1-2	tháng	lại	trở	thành	chuyện	rất	hệ	trọng	với	gia	đình	
tại	các	thành	phố	lớn.	Họ	tìm	đủ	các	giải	pháp	để	“cõng”	con	qua	những	ngày	hè	bằng	đủ	mọi	cách	nhằm	
không	để	kỳ	nghỉ	dài	ngày	này	ảnh	hưởng	đến	công	việc	và	quỹ	thời	vốn	đã	rất	hạn	hẹp	của	mình.	Và	các	
“giải	pháp”	nhanh	chóng	được	áp	dụng:	học	thêm,	luyện	chữ	đẹp,	các	Học	kỳ	Quân	đội	tốn	kém…	thậm	chí	
là	mang	con	đến	công	sở.	Hiếm	hoi	lắm	các	con	mới	được	đưa	đi	chơi	vào	cuối	tuần	ngắn	ngủi,	được	ba	mẹ	
đưa	đi	xem	phim	dù	mùa	hè	các	rạp	chiếu	không	hề	thiếu	các	bộ	phim	bom	tấn	dành	riêng	cho	các	bé.	Kết	
quả,	mùa	hè	kết	thúc	cũng	là	lúc	cha	mẹ	mệt	nhoài	mà	con	cái	cũng	bơ	phờ,	mệt	mỏi.		

Nhưng	bạn	biết	rồi	đó!	Chúng	ta	chỉ	có	thể	tận	hưởng	trọn	vẹn	mùa	hè	với	những	đứa	trẻ	thân	yêu	
của	mình	vỏn	vẹn	9	lần	trong	đời	mà	thôi.	Thế	nên,	hãy	tự	giải	thoát	mình	khỏi	ám	ảnh	và	áp	lực	
mang	tên	“Nghỉ	hè”.	Thay	vào	đó,	bạn	hãy	cùng	các	con	lên	kế	hoạch	cùng	tận	hưởng	những	ngày	
hoàn	–	toàn	-	tự	-	do	của	những	anh	chàng,	cô	nàng	khi	còn	chưa	kịp	lớn	nhé!

Mỹ Quyên
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Cùng con trở thành “Nhà thám hiểm”
“Nhà	thám	hiểm”	ư?	Nghe	có	vẻ	mạo	hiểm	và	khó	thực	hiện.	Đơn	giản	chỉ	là	đưa	con	về	quê	Nội,	
quê	Ngoại	hoặc	đến	một	vùng	đất	mới	mẻ,	ít	hiện	đại	hơn	để	các	con	có	thể	tự	do	khám	phá	cuộc	
sống	đầy	thú	vị.

Chị	Thúy	Hà	vẫn	còn	nhớ	như	in	câu	chuyện	vui	“cười	ra	nước	mắt”	của	cô	con	gái	cưng	Suna	học	lớp	3.	
Suna	chỉ	biết	cuộc	sống	vỏn	vẹn	bằng	con	đường	từ	nhà	đến	trường,	biết	đến	thiên	nhiên	từ	những	lần	được	
Ba	Mẹ	dẫn	đi	sở	thú	và	qua	ti	vi,	lời	giảng	bài	của	cô	giáo.	Một	lần,	chị	Thúy	Hà	đã	đọc	bài	tập	làm	văn	
của	bé	mô	tả	con	gà,	rằng	mỗi	tối	trước	khi	đi	ngủ	sẽ	đẻ	một	quả	trứng,	hàng	ngày	bơi	dưới	nước	với	đàn	
con	bơi	theo	sau.	Bé	đã	nhầm	giữa	con	gà	và	con	vịt.	Sau	khi	bàn	bạc	với	ông	xã,	chị	cho	bé	về	quê	Ngoại	
để	tận	hưởng	trọn	vẹn	một	mùa	hè	với	thiên	nhiên,	khám	phá	những	điều	mới	mẻ	của	cuộc	sống.	Và	bây	
giờ	chị	rất	tự	hào	vì	bé	Suna	đã	có	thể	kể	vanh	vách	chuyện	tát	ao	ra	sao,	phân	biệt	các	loại	cá	như	thế	
nào,	rồi	chuyện	vòng	đời	sinh	trưởng	của	ếch,	của	ve,	của	bướm…	Chắc	chắn	đây	là	mùa	hè	tuyệt	vời	và	
ý	nghĩa	nhất	của	bé	Suna.

Nào mình cùng đi chơi nhé!
“Mùa	hè	năm	nay	bé	Bin	sẽ	không	có	học	thêm	học	bớt,	không	luyện	viết	chữ	đẹp,	không	“Học	kỳ	Quân	đội”.	
Mùa	hè	năm	nay	là	để	cho	Bin	tăng	chiều	cao,	tăng	cảm	nhận	về	cuộc	sống	đầy	màu	sắc,	là	để	buổi	sáng	Bin	
có	thể	nằm	nướng	thêm	một	chút	trên	giường,	lắng	nghe	tiếng	chim	hót	ngoài	hiên	mà	bấy	lâu	nay	con	chưa	kịp	
lắng	nghe,	là	mỗi	buổi	chiều	đá	banh	lem	luốc,	ướt	rượt	mồ	hôi,	là	những	buổi	con	say	mê	bày	biện	vẽ	vời	mà	
không	lo	sợ	ba	mẹ	ép	ăn	ngủ	đúng	giờ!”.	Tuyên	bố	này	của	Ba	bé	Bin	làm	cả	gia	đình	náo	loạn.	Nhưng	không	lâu	
sau	tất	cả	đều	nhận	ra	đây	quả	là	một	quyết	định	sáng	suốt	bởi	gia	đình	Bin	đã	có	một	mùa	hè	thật	sự	tuyệt	vời.

Ba	của	Bin	đã	“thiết	kế”	hẳn	một	chương	trình	rất	chu	đáo.	Bin	được	học	các	lớp	kỹ	năng	thú	vị,	các	môn	
thể	thao	mà	cậu	yêu	thích	vào	các	ngày	trong	tuần	và	chưa	bao	giờ	cậu	bé	lại	háo	hức	đến	cuối	tuần	như	
thế.	Cả	nhà	đã	cầm	theo	bản	đồ	và	tự	bắt	xe	Bus	tham	quan	tất	cả	các	Bảo	tàng	trong	thành	phố	để	cậu	bé	
hiểu	và	có	những	cảm	nhận	thực	tế	về	lịch	sử,	rồi	thì	đi	thăm	tất	cả	nhà	bà	con	để	cậu	hiểu	hơn	về	gia	đình	
mình,	ba	mẹ	Bin	còn	đưa	Bin	đến	chơi	nhà	vài	bạn	trong	lớp	học	nữa...

Thế	mà	chẳng	mấy	chốc	mùa	hè	đã	kết	thúc	trong	sự	nuối	tiếc	không	chỉ	của	Bin	mà	của	cả	nhà.	Thật	hãnh	diện	
khi	ai	cũng	khen	cậu	bé	đã	trưởng	thành	và	yêu	đời	hơn	chỉ	sau	gần	2	tháng	hè	ngắn	ngủi.

“Xách ba lô lên và đi”!
Không	thể	phủ	nhận	mùa	hè	chính	là	thời	gian	các	bé	
mong	chờ	nhất	vì	sẽ	được	nghỉ	ngơi,	vui	chơi	thỏa	thích.	
Vậy	còn	gì	khiến	bé	háo	hức	hơn	một	chuyến	du	lịch	
thú	vị	và	được	chuẩn	bị	chu	đáo.	Chuyến	đi	này	còn	góp	
phần	rất	lớn	để	gắn	kết	tình	cảm	gia	đình	và	tạo	sự	thoải	
mái	cho	phụ	huynh	sau	những	ngày	làm	việc	căng	thẳng.	
Hãy	thử	tham	khảo	ý	kiến	của	bé	là	nên	đi	đâu,	bao	lâu	
và	sẽ	làm	gì	trong	chuyến	đi	ấy.	Chắc	chắn	bé	sẽ	đóng	
góp	vài	ý	tưởng	khiến	bạn	phải	bất	ngờ	đấy!

Đừng	quá	lo	lắng	chuyện	ăn	uống	của	bé	khi	đến	nơi	lạ,	
hãy	để	bé	có	những	trải	nghiệm	ẩm	thực	khác	với	sở	thích	
và	 thói	 quen	 thường	ngày.	Các	nhà	 khoa	học	đã	 chứng	
minh,	bé	sẽ	phát	triển	hoàn	thiện	các	giác	quan	của	mình	
hơn	khi	bắt	gặp	và	được	thử	càng	nhiều	điều	mới.	Ba	mẹ	chỉ	
cần	nhớ	mang	theo	đồ	bơi,	kem	chống	nắng	khi	đi	biển,	kem	
chống	côn	trùng	và	vài	thứ	thuốc	cần	thiết	khi	khám	phá	núi	
rừng.	Còn	chờ	gì	nữa,	hãy	xách	ba	lô	lên	và	tận	hưởng	một	
mùa	hè	tuyệt	vời	thôi!

Hãy nhớ, nghỉ hè là để vui chơi, nghỉ hè là để lớn lên. Phụ 
huynh nhé!
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Trong	phim,	diễn	viên	Ryan	Reynolds	vào	vai	một	vệ	sĩ	cao	cấp,	còn	Samuel	L.Jackson	thì	trở	thành	tay	sát	thủ	bị	truy	lùng	gắt	gao	
nhất	thế	giới.	Trong	bối	cảnh	tay	sát	thủ	phải	được	đảm	bảo	“còn	sống”	để	đưa	ra	làm	chứng	tại	tòa	án	Quốc	tế,	Reynolds	được	
giao	cho	nhiệm	vụ	giữ	hắn	toàn	mạng.	Dĩ	nhiên	không	thiếu	những	kẻ	thù	muốn	tay	sát	thủ	này	im	miệng	mãi	mãi,	và	thế	là	nhiều	
tình	huống	dở	khóc	dở	cười	diễn	ra	trên	hành	trình	từ	Anh	đến	Hague,	Hà	Lan.	Quả	là	một	bộ	đôi	“không	thể	hoàn	cảnh	hơn”!

Bộ	phim	được	quay	ở	châu	Âu	với	nhiều	cảnh	rượt	đuổi	bằng	xe	hơi,	tẩu	thoát	bằng	thuyền,	các	đoạn	đấu	súng...	Patrick	Hughes	
chỉ	đạo	diễn	xuất.	Tác	phẩm	đánh	dấu	sự	trở	lại	của	Salma	Hayek	sau	một	thời	gian	vắng	bóng	để	chăm	sóc	gia	đình	nhỏ.	

Samuel	L.	Jackson	quen	thuộc	với	khán	giả	Việt	Nam	qua	bom	tấn	Kong:	Skull	Island	ra	mắt	hồi	tháng	3,	trong	khi	Ryan	Reynolds	
tạo	dấu	ấn	nhờ	vai	diễn	trong	Deadpool.

Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 18/8/2017.

Tác giả:	Trần	Tiến	Dũng
Nhà xuất bản:	NXB	Thế	Giới
Giá bìa: 58.000	VND
Phát hành:	tại	các	nhà	sách	trên	toàn	quốc

Không  gian  gia vị

Sài Gòn
Không gian gia vị Sài Gòn là tập tùy bút thứ hai của tác giả Trần Tiến Dũng sau 
tập Món ngon và gia vị cảm xúc. Hàng ngày, khi đứng trước tổng hòa các mùi 
hương của đời sống đang từng giây, từng phút hiện hữu trong không gian, tác giả 
luôn cảm nhận thấy mình đang thụ hưởng một đặc ân được bao bọc, hàm dưỡng 
trong nguồn hương Sài Gòn với toàn bộ sự phong phú vô ngần của nền văn hóa ẩm 
thực đa bản sắc, đa dân tộc, vừa lâu đời, vừa luôn mới mẻ. 

Tập sách hứa hẹn mở ra cho bạn cánh cổng bước vào Không gian gia vị Sài Gòn 
cũng như một vài địa danh gần gũi khác.
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Một ý kiến

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số 
năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải 
bằng nước mắt.
John	Lennon	

Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng 
trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy 
biết ơn vì có họ trong đời.
William	Arthur	Ward 

Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe 
điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.
Khuyết	danh

Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời 
gian có thể chữa lành nỗi đau nhưng sự thiếu hụt không bao 
giờ được lấp đầy.
Robert	Southey	

Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm một người bạn đã.
Elbert	Hubband 

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong 
nghịch cảnh và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.
Mahatma	Gandhi

Cùng với sự trưởng thành, bạn sẽ chẳng mất đi người bạn 
nào cả. Bạn sẽ chỉ được học rằng ”Ai mới là bạn thực sự?”
Khuyết	danh

Chàng	 thanh	niên	dáng	vẻ	buồn	bã	 thất	 vọng,	
đứng	trên	thành	cầu	đăm	đăm	nhìn	xuống	dòng	
nước	 cuộn	 xoáy.	 Sau	 lưng	 anh	 ta,	 một	 phóng	
viên	bồn	chồn	đi	lại	với	chiếc	máy	ảnh	trong	tay.	
Cuối	cùng,	tay	nhà	báo	sốt	ruột	xem	đồng	hồ	rồi	
chạy	lên	nói	với	anh	chàng	chán	đời	kia:

-	Này	anh	bạn,	quyết	định	rồi	thì	nhảy	sớm	đi,	
chỉ	còn	có	3	phút	nữa	thôi	đấy!

-	Đối	với	tôi	thời	gian	đâu	có	ý	nghĩa	gì?

-	Nhưng	chậm	hơn	
thì	 anh	 sẽ	 không	
kịp	lọt	vào	mục	Tin	
tức	buổi	chiều	đâu.

Đêm	công	diễn	đầu	tiên,	tác	giả	vở	kịch	gửi	
giấy	mời	đặc	biệt	đến	một	nhà	phê	bình	
sân	 khấu	 danh	 tiếng.	 Lúc	màn	 hạ,	 thấy	
nhà	phê	bình	ngủ	tít	mít,	kịch	gia	giận	dỗi:

-	Tôi	thì	tha	thiết	mong	chờ	nhận	xét	của	
ông,	vậy	mà	ông	lại	đến	đây	chỉ	để	ngủ!

Vị	khách	mời	bình	thản	đáp:	

-	Ngủ	cũng	là	một	ý	kiến	đấy.

Lời  hay
  ý đẹp
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CUÖÅC SÖËNG QUANH TA

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.	 Tên	hệ	thống	chi	trả	tiền	chuyển	từ	nước	ngoài	về	Việt	Nam	chỉ	trong	vòng	2	
phút	mà	Sacombank	là	ngân	hàng	đầu	tiên	ở	Việt	Nam	triển	khai?

3.		 Từ	ngày	12/6	đến	ngày	09/9/2017,	Sacombank	triển	khai	chương	trình	khuyến	
mãi	“Thanh	toán	tự	động	–	Nhân	rộng	niềm	vui”	với	tổng	giá	trị	giải	thưởng	lên	
đến	gần	400	triệu	đồng	dành	cho	khách	hàng	cá	nhân	tại	khu	vực	nào	(viết	tắt)?

9.			Loại	thẻ	do	Sacombank	phát	hành	có	thể	dùng	thanh	toán	trực	tuyến	tiền	
học	phí,	mua	đồ	dùng	học	tập…?

10.	Từ	còn	thiếu	trong	tên	chương	trình	“Chớp	mắt	đến	…”	được	triển	khai	
từ	nay	đến	hết	ngày	03/9/2017	dành	cho	tất	cả	chủ	thẻ	tín	dụng	quốc	tế	
Sacombank	trên	toàn	quốc	với	hơn	44.000	giải	thưởng?

11.	Tên	đại	diện	Công	ty	chuyển	tiền	Quốc	tế	Uniteller	(Mỹ)	ký	kết	hợp	đồng	
hợp	tác	với	Sacombank	vào	ngày	07/6/2017?

12.	Ngân	hàng	nào	là	nhà	tài	trợ	lớn	thứ	2	cho	Việt	Nam	sau	Ngân	hàng	Thế	
giới	-	World	Bank?	(tên	viết	tắt	tiếng	Anh)

13.	Tên	của	báo	cáo	viên	cao	cấp	của	Ban	Tuyên	giáo	Trung	ương	tại	Hội	nghị	
quán	triệt	Nghị	quyết	4	của	BCH	TW	Đảng	khóa	XII	–	Sinh	hoạt	thời	sự	
về	biên	giới	và	biển	đảo	nước	ta	do	Đảng	ủy	Sacombank	phối	hợp	với	KV	
NTB&TN	tổ	chức	vào	ngày	03/6/2017?

HÀNG DỌC
1.	 Từ	nay	đến	ngày	30/11/2017,	Sacombank	triển	khai	chương	trình	khuyến	
mãi	“Trao	tiền	gửi	–	Nhận	tri	ân”	dành	cho	đối	tượng	khách	hàng	nào?

4.		 CV	Tư	vấn	đoạt	hạng	nhất	tháng	5/2017	mảng	dịch	vụ	-	chương	trình	thi	
đua	nội	bộ	mảng	Cá	nhân	2017	thuộc	PGD	nào?

5.		 Các	khách	hàng	tham	gia	dự	án	Cho	vay	đầu	tư	nhà	kính	hiện	đại	theo	tiêu	
chuẩn	Hà	Lan	giữa	Sacombank	và	Rabobank	Foundation	sẽ	được	hỗ	trợ	tư	
vấn	kỹ	thuật	miễn	phí	từ	tổ	chức	tư	vấn	nông	nghiệp	nào?

6.		 Cuộc	thi	ảnh	và	bài	viết	“Gia	đình	yêu	thương”	được	tổ	chức	nhân	kỷ	niệm	
bao	nhiêu	năm	ngày	Gia	đình	Việt	Nam	(28/6)	(bằng	chữ)?

7.		 Tên	1	PGD	trực	thuộc	Khu	vực	TP.	Hà	Nội	nằm	trong	số	11	Phòng	giao	dịch	
được	khai	trương	đồng	loạt	trên	cơ	sở	nâng	cấp	từ	các	Quỹ	tiết	kiệm	theo	
Công	văn	số	1990/NHNN-TTGSNH	ngày	24/3/2017	của	NHNN	Việt	Nam?

8.		 Giải	nhất	trong	buổi	quay	số	đợt	4	chương	trình	khuyến	mãi	“Hè	rộn	ràng	-	
Ngàn	niềm	vui”	diễn	ra	ngày	21/6/2017	là	loại	xe	nào?

HÀNG NGANG
3.	SOMPHAO	PHAYSITH	
4.	KHỞI	NGHIỆP	
7.	BENTLEY
8.	TIN	TIN	
10.	BÌNH	ỔN	THỊ	TRƯỜNG	
13.	CỦ	CHI		

HÀNG DỌC
1.	CHỨNG	CHỈ	TIỀN	GỬI
2.	NHÀ	BÈ	
5.	HÀNG	MÃ
6.	INFINITE
9.	TƯ
11.	NFC
12.	DCRD

ĐÁP ÁN Ô CHỮ SỐ 2/2017

Giải thưởng 200.000 đồng được chuyển vào
tài khoản lương tháng 07/2017 của các anh/chị.

Chúc mừng các Anh/Chị

trúng thưởng
1. Nguyễn Thị Hương Giang
	 CN	Hà	Tĩnh

2. Nguyễn Thị Hồng Lan 
	 CN	Đại	Nam	

3. Hồ Xuân Kiều 
	 PGD	Sao	Đỏ

4. Phan Nguyễn Hà An 
	 Phòng	KHCN

5. Nguyễn Thị Minh Hải 
	 PGD	Sao	Đỏ
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