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thưa Quý vị !
Tôi rất vui khi viết thư này gửi tới

toàn thể Quý vị - các doanh

nghiệp, doanh nhân - những

người bạn, người anh em, đồng

thời cũng là những đối tác đã và

đang đồng hành cùng sự phát

triển, trưởng thành của shB 26

năm qua, nhân dịp sinh nhật lần

thứ 26 của shB (13/11/1993 –

13/11/2019)!

nhân sự kiện quan trọng này, thay

mặt hĐQT, Ban Kiểm soát, Ban

Điều hành cùng hơn 8.000 cBnV

shB trong và ngoài nước, tôi xin

được gửi lời cảm ơn chân thành,

lời chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất

tới toàn thể Quý vị !

thưa Quý vị !
Đất nước đang đổi mới, phát triển

từng ngày !

Trong nỗ lực hơn 30 năm đổi mới

đất nước, có sự đóng góp của

hàng vạn các doanh nghiệp,

doanh nhân thuộc mọi thành

phần kinh tế. shB tự hào cùng

cộng đồng các doanh nghiệp,

doanh nhân đã gắn kết, đồng

hành và góp phần không nhỏ cho

sự nghiệp xóa đói giảm nghèo,

phát triển kinh tế đất nước 30

năm qua.

hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia

ngày càng sâu vào “sân chơi”

thương mại toàn cầu đã và đang

tạo ra những cơ hội hợp tác và phát

triển chưa từng có cho mỗi doanh

nghiệp, doanh nhân chúng ta

nhưng cũng tạo ra vô vàn thách

thức đối với từng doanh  nghiệp.

shB cũng như cá nhân tôi luôn tin

tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của
Đảng, nhà nước, sự cải cách và đổi

mới của chính phủ, các doanh

nghiệp - doanh nhân chúng ta sẽ

tiếp tục nhận được sự quan tâm,

chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi

hơn nữa để tiếp tục cống hiến,

đóng góp nhiều hơn nữa cho sự

phát triển của nền kinh tế và làm

giàu cho mỗi doanh nghiệp

chúng ta. 

Xin được gửi lời tri ân sâu sắc bởi

sự hợp tác của toàn thể các doanh

nghiệp, doanh nhân đối với shB

26 năm vừa qua !

Với nền tảng mà shB đã nỗ lực

trong 26 năm, tôi tin tưởng rằng

trong giai đoạn tới, shB sẽ tiếp tục

thực hiện thành công các mục tiêu

chiến lược đã đặt ra và gặt hái

được những thành tích quan

trọng. Tôi cũng luôn kỳ vọng rằng,

các doanh nghiệp, doanh nhân,

các đối tác - những người bạn

thân thiết và thấu hiểu sẽ tiếp tục

tin tưởng , cộng tác và đồng hành

cùng shB trong giai đoạn phát

triển mới của ngân hàng vì sự

phát triển của mỗi doanh nghiệp

chúng ta, vì đời sống của người lao

động và sự thịnh vượng chung. 

cá nhân tôi, Ban lãnh đạo shB

cùng toàn thể cBnV shB cam kết

trở thành một ngân hàng vì khách

hàng, một ngân hàng luôn phấn

đấu vì quyền lợi của cổ đông, luôn

nỗ lực với tinh thần năng động,

sáng tạo vì sự thịnh vượng của

doanh nghiệp, vì người dân và vì

sự phồn vinh của đất nước.

kính chúc Quý vị sức khỏe, 
hạnh phúc và thành công !

chủ tịch hĐQT shB

(Đã ký) 
Đỗ Quang hiển

Thư tri ân của Chủ tịch HĐQT SHB

gửi các Doanh nghiệp, Doanh nhân

nhân dịp SHB tròn 26 tuổi
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Thành Trung

mới đây, shB vừa được Brand Fi-

nance - công ty Tư vấn định

giá và chiến lược độc lập

hàng đầu thế giới vinh danh là một

trong 50 doanh nghiệp có thương hiệu

giá trị nhất Việt nam 2019. 

Đây là lần thứ 4 liên tiếp shB được vinh

danh trong bảng xếp hạng uy tín này và

duy trì vị thế nằm trong Top 10 thương hiệu

giá trị nhất ngành ngân hàng.

Việc có mặt 4 năm liên tiếp trong bảng xếp

hạng 50 Thương hiệu giá trị nhất Việt nam

đã khẳng định thương hiệu của shB luôn

được đánh giá cao không chỉ dưới góc nhìn

của công chúng mà của cả các chuyên gia

trong lĩnh vực.  Tổng giá trị thương hiệu của

sHB ĐƯỢc VinH DAnH
toP 50 tHƯƠng HiỆU giÁ trỊ

nHẤt ViỆt nAm 

sHB ĐƯỢc VinH DAnH
toP 50 tHƯƠng HiỆU giÁ trỊ

nHẤt ViỆt nAm 

• tổng giá trị thương hiệu của ShB theo Brand Finance
đánh giá là 80 triệu uSd - tương đương hơn 1.800 tỷ đồng -

tăng gần 60% so với năm 2017.
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shB theo Brand Finance đánh giá là 80 triệu

usd - tương đương hơn 1.800 tỷ đồng -

tăng gần 60% so với năm 2017 - khẳng

định uy tín, năng lực tài chính và năng lực

cạnh tranh của shB.

Đánh giá về triển vọng phát triển của shB,

ông samir dixit - Tổng giám đốc Brand 

Finance khu vực châu á - Thái Bình dương

nhận định: "Trong thời đại 4.0, khi tương tác

trực tuyến mới là tương lai của ngành ngân

hàng thì uy tín thương hiệu chính là yếu tố

giúp khách hàng quyết định sử dụng dịch

vụ của ngân hàng nào. shB đã xác lập được

vị trí là một thương hiệu mạnh tại thị trường

Việt nam với giá trị vô hình (của thương

hiệu) năm 2018 chiếm hơn 20% trong tổng

giá trị tài sản của ngân hàng. 

Trong bối cảnh tỷ lệ này của nhiều doanh

nghiệp Việt nam trong bảng xếp hạng chỉ

đạt 10 - 15% và tỷ lệ trung bình năm 2018

của tất cả doanh nghiệp được định giá trên

toàn cầu là 22%, tỷ lệ này của shB đang ở

mức tương đối cao so với mặt bằng chung.

Điều đó chứng tỏ giá trị thương hiệu của

shB đang đóng góp một tỷ lệ tương đối

cao trong tổng giá trị tài sản. Đây là lợi thế

cạnh tranh mà shB cần tiếp tục duy trì và

phát huy trong thời gian sắp tới".

Trong khi đó, nói về tầm ảnh hưởng của giá

trị thương hiệu các ngân hàng được đánh

giá năm nay, ông Lại Tiến mạnh - giám đốc

quốc gia Brand Finance tại Việt nam cho

biết: "các ngân hàng trong bảng xếp hạng

đã chứng minh được tính rõ ràng, minh

bạch và nhất quán trong quản trị.  Bảng xếp

hạng Thương hiệu giá trị nhất Việt nam

trong 5 năm qua cho thấy những ngân

hàng trong Top 50 và giữ ổn định trong một

thời gian dài không nhiều. shB là một trong

số ít các ngân hàng thương mại cổ phần

duy trì vị thế ổn định trong danh sách 4

năm liên tiếp. Đây là các nhân tố tích cực

giúp thúc đẩy nhanh sự phát triển của

ngành tài chính ngân hàng và sự ổn định

của dòng chảy tài chính quốc gia".

giá trị thương hiệu của doanh nghiệp được

Brand Finance đánh giá dựa trên các yếu tố:

chỉ số sức mạnh thương hiệu (Bsi), Tỷ lệ phí

bản quyền thương hiệu, dự báo doanh thu.

Đặc biệt, đây là 1 trong số rất ít bảng xếp

hạng công khai trên thế giới về giá trị

thương hiệu được chứng nhận theo tiêu

chuẩn iso 10668 và được thực hiện dưới sự

giám sát của các công ty kiểm toán lớn một

cách chặt chẽ. 

do đó, kết quả giá trị thương hiệu do

Brand Finance thực hiện được công nhận

bởi cơ quan thuế, kiểm toán, các cơ quan

chính phủ trên toàn cầu… và được công

bố chính thức trên các kênh truyền thông

hàng đầu như BBc, cnn, cnBc,

Bloomberg, The economist, The Wallstreet

Journal.  Từ năm 2016, Brand Finance thực

hiện đánh giá giá trị thương hiệu của các

doanh nghiệp Việt nam.

"Bên cạnh kết quả kinh doanh và lợi nhuận,

giá trị thương hiệu của doanh nghiệp là

thước đo quan trọng để đối tác và khách

hàng lựa chọn gửi gắm niềm tin khi hợp tác,

sử dụng dịch vụ. số liệu xếp hạng được

cung cấp trong bảng xếp hạng này là thước

đo khách quan, uy tín, độc lập, khẳng định

nỗ lực của shB trong việc xây dựng và phát

triển thương hiệu. Điều này không chỉ

nhằm phục vụ cho các mục tiêu phát triển

kinh doanh mà còn là sự đầu tư bền vững

của shB cho tương lai. Với lộ trình chuyển

đổi số mà shB đang thực hiện, chúng tôi sẽ

không ngừng xây dựng hình ảnh một shB

là đối tác tin cậy, cung cấp các giải pháp tài

chính tốt nhất đến với khách hàng" - Tổng

giám đốc shB nguyễn Văn Lê chia sẻ. 

có thể thấy rằng, việc xây dựng lộ trình

chuyển đổi ngân hàng số toàn diện, hiệu

quả đã và đang giúp shB phát triển các sản

phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, nâng cao

năng lực quản trị, điều hành, quản trị rủi ro,

hướng tới mục tiêu Top 3 ngân hàng

thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt

nam và đạt chuẩn quốc tế Basel iin

“SHB là một trong số ít
các ngân hàng thương mại

cổ phần duy trì vị thế ổn
định trong danh sách 4 năm
liên tiếp. Đây là các nhân tố

tích cực giúp thúc đẩy
nhanh sự phát triển của

ngành tài chính ngân hàng
và sự ổn định của dòng chảy

tài chính quốc gia". 

(Ông Lại Tiến Mạnh -
Giám đốc quốc gia

Brand Finance tại Việt Nam)

“giá trị thương hiệu
của ShB đang đóng góp
một tỷ lệ tương đối cao

trong tổng giá trị tài
sản. Đây là lợi thế cạnh
tranh mà ShB cần tiếp
tục duy trì và phát huy

trong thời gian sắp tới".

(Ông samir dixit -
Tổng giám đốc

Brand Finance khu vực
châu á - Thái Bình dương)



tiêu điểm

8 SHB newS - Số 2/2019

có được kết quả này là do shB đã

đẩy mạnh phát triển các dịch vụ

ngân hàng, xây dựng các gói sản

phẩm phù hợp với nhu cầu riêng cho từng

phân khúc khách hàng nhằm mang đến

cho khách hàng sự toàn diện cả về lợi ích

và giá trị gia tăng vượt trội. 

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm đã

cho thấy, hầu hết các chỉ số tài chính 9 tháng

của shB đều tăng trưởng tốt, trong đó tổng

tài sản đạt hơn 357 nghìn tỷ đồng, tăng

10,51% so với đầu năm, vốn tự có đạt hơn

24,5 nghìn tỷ đồng, huy động vốn đạt 331

nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm.

cùng với tăng trưởng về huy động vốn,

tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt

253 nghìn tỷ đồng, chất lượng tín dụng

được kiểm soát chặt chẽ và tỷ lệ nợ xấu

được duy trì ở ngưỡng an toàn theo

quy định của nhnn. các tỷ lệ an toàn

hoạt động của shB luôn đạt và vượt so

với tiêu chuẩn quy định của nhnn, tỷ

lệ an toàn vốn (car) đạt 11%. 

nhờ tăng trưởng ở nhiều chỉ tiêu quan

trọng, tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng

đầu năm của shB đạt 2.260 tỷ đồng, tăng

11,31% so với cùng thời điểm năm trước

và đạt 73,6% kế hoạch cả năm.

Trong 9 tháng qua, shB liên tục nhận

được nhiều giải thưởng, vinh danh từ các

tổ chức uy tín trong nước và quốc tế cho

cả thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ

như: Top 50 doanh nghiệp có thương

hiệu giá trị nhất Việt nam, Top 10 thương

hiệu giá trị nhất ngành ngân hàng; Top

10 ngân hàng thương mại Việt nam uy

tín nhất 4 năm liên tiếp; ngân hàng tài

trợ dự án tốt nhất; ngân hàng tài trợ

thương mại tốt nhất; ngân hàng có sáng

kiến thẻ ghi nợ tốt nhất; ngân hàng có

sáng kiến online Banking tốt nhất năm

2019; doanh nghiệp có môi trường làm

việc tốt nhất châu á cùng nhiều giải

thưởng danh giá khácn

9 tháng Đầu năm, lợi nhuận
trướC thuế Của ShB Đạt 2.260 tỷ Đồng



uBnd tP. hà nội trao Bằng khEn Và Cờ thi Đua Điển hình
xuất SắC Cho ShB

hội Đồng tư Vấn kinh doanh aSEan (BaC)
trao giải thưởng “doanh nghiệP kết nối dịCh Vụ tài Chính
aSEan tiêu Biểu” Cho ShB

Với thành tích xuất sắc trong

phong trào thi đua năm 2018,

tại “Đêm doanh nghiệp 2019”

với chủ đề: “doanh nghiệp Thủ đô làm

theo lời Bác”, shB đã vinh dự được trao

tặng cờ Thi đua và Bằng khen của

uBnd Tp hà nội.

“Đêm doanh nghiệp” là chương trình

do hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tp. hà nội tổ chức thường niên nhằm

vinh danh và biểu dương các doanh

nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất

sắc trong hoạt động sản xuất, kinh

doanh và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh

nghiệp giao lưu, học hỏi, mở rộng hợp

tác, đầu tư trong các lĩnh vực và liên kết

để phát triển bền vững.

Với chủ đề “doanh nghiệp Thủ đô làm

theo lời Bác”, Đêm doanh nghiệp 2019

nhấn mạnh đến việc học tập tư tưởng,

đạo đức, tác phong của chủ tịch hồ

chí minh trong lĩnh vực kinh doanh,

đóng góp vào sự phát triển chung của

Thủ đô và nỗ lực để trở thành những

doanh nghiệp, doanh nhân tầm cỡ

khu vực cũng như trên toàn cầu.

ngân hàng shB đã vinh dự được trao

tặng cờ Thi đua và Bằng khen của uBnd

Tp hà nội vì có thành tích xuất sắc trong

phong trào thi đua năm 2018. 

cũng tại sự kiện này, Tổng  giám đốc

shB nguyễn Văn Lê đã vinh dự được

chủ tịch uBnd Tp hà nội nguyễn Đức

chung tặng Bằng khen vì đã có thành

tích xuất sắc trong phong trào thi đua

của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và

vừa Thành phốn

Trong khuôn khổ hội nghị

Thượng đỉnh asean 2019 tổ

chức tại Thái Lan mới đây, shB

đã được hội đồng Tư vấn kinh doanh

asean (Bac) trao giải thưởng “doanh

nghiệp kết nối dịch vụ tài chính

asean tiêu biểu” nhờ những đóng

góp tích cực vào quá trình hội nhập

và liên kết giữa các doanh nghiệp

asean.

Lễ trao giải thưởng có sự tham dự của

phó Thủ tướng Thái  Lan, lãnh đạo cấp

cao các nước asean, doanh nghiệp

đến từ các nước asean, các đối tác

đối thoại với asean và quốc tế.

Đây là giải thưởng lớn của asean

được trao cho các doanh nghiệp có

hoạt động nổi bật và hiện diện trong

một hoặc nhiều ngành ưu tiên phát

triển trong cộng đồng kinh tế asean,

có đóng góp vào quá trình hội nhập

và liên kết giữa các doanh nghiệp

asean.

Được nhận giải thưởng này đã cho

thấy uy tín, năng lực cạnh tranh và hội

nhập của shB trong khu vực đã được

đánh giá cao. 

Tại Việt nam, shB là ngân hàng Tmcp

tư nhân nằm trong Top 5 các ngân

hàng Tmcp tư nhân lớn nhất Vn, có

mạng lưới hoạt động rộng khắp tại

Việt nam, Lào và campuchia và bước

đầu tại myanmar với hơn 520 chi

nhánh, phòng giao dịch, trên 8000

cBnV. nhiều năm qua, với sự hiện

diện mạnh mẽ không chỉ ở Việt nam,

Lào và campuchia và bước đầu tại

myanmar, bằng các kết quả hoạt

động của mình, shB đã khẳng định là

một ngân hàng uy tín, có tiềm lực tài

chính vững mạnh, hoạt động an toàn,

hiệu quả, bền vững và minh bạchn
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Thực hiện chương trình mục tiêu

Quốc gia về giảm nghèo bền vững

và hưởng ứng phong trào “cả nước

chung tay vì người nghèo - Không để ai bị

bỏ lại phía sau” do Thủ tướng chính phủ

phát động, tối 17/10/2019 tại Trung tâm

hội nghị Quốc gia, ủy ban Trung ương

mTTQ Việt nam đã phối hợp cùng Ban chỉ

đạo Trung ương các chương trình mục

tiêu Quốc gia và Đài Truyền hình Việt nam

tổ chức chương trình truyền hình trực

tiếp "cả nước chung tay vì người nghèo"

năm 2019. Đây là sự kiện được tổ chức

thường niên vào đúng ngày 17/10 - ngày

Quốc tế xóa nghèo và ngày vì người

nghèo Việt nam hàng năm. 

Tham dự chương trình có Thường trực

Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Thủ tướng

chính phủ nguyễn Xuân phúc, phó Thủ

tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương

các chương trình mục tiêu Quốc gia

Vương Đình huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo

Trung ương Võ Văn Thưởng, phó Thủ

tướng chính phủ phạm Bình minh, Bí thư

Trung ương Đảng, chủ tịch uBTƯmTTQ

Việt nam Trần Thanh mẫn, Bí thư Trung

ương Đảng, Trưởng Ban nội chính Trung

ương phan Đình Trạc ….. cùng  lãnh đạo

các Bộ, Ban, ngành đoàn thể Trung ương

và các địa phương, các doanh nghiệp,

doanh nhân, các nhà hảo tâm và đông

đảo các tầng lớp nhân dân hà nội.

ngân hàng ShB Và Chủ tịCh hĐQt ShB Đỗ Quang hiển
ủng hộ “Qũy Vì nghèo” 12 tỷ Đồng tại

Sự kiện thường niên “Cả nướC Chung tay Vì người nghèo” 2019 

Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển trao ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 10 tỷ đồng tại sự kiện “Cả nước chung tay vì người nghèo” 2019 tối 17/10/2019
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phát biểu tại chương trình, Thủ tướng

nguyễn Xuân phúc khẳng định, những

năm qua, Đảng, nhà nước ta luôn nhất

quán quan điểm phát triển kinh tế gắn

với giảm nghèo bền vững và bảo đảm

an sinh xã hội trong quá trình xây dựng

nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa. Tuy còn nhiều khó khăn

nhưng bình quân mỗi năm ngân sách

nhà nước đã dành khoảng 20% đầu tư,

hỗ trợ trực tiếp cũng như thông qua các

chương trình, các dự án, chính sách cho

mục tiêu giảm nghèo. Đặc biệt, chương

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền

vững được triển khai mạnh mẽ, góp

phần hạn chế tái nghèo, cải thiện đời

sống, tăng thu nhập của người dân,

nhất là ở những vùng dân tộc, miền núi,

vùng đặc biệt khó khăn; khu vực bị thiên

tai, bão lũ. 

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao các

ngành, các cấp, các doanh nhân, đồng

bào, cán bộ, chiến sĩ trên mọi miền đất

nước đã nhiệt tình hưởng ứng, tích cực

tham gia đóng góp thiết thực vào công

tác giảm nghèo bền vững thời gian  qua.

Thủ tướng cũng cảm ơn đồng bào Việt

nam ở nước ngoài, các cá nhân, các quốc

gia, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các

chương trình phát triển của Liên hợp

quốc, ngân hàng Thế giới đã tích cực ủng

hộ, hỗ trợ Việt nam trong công cuộc

chống đói nghèo.

Tham gia sự kiện đặc biệt này tại truyền

hình trực tiếp ngày 17/10/2019, ngân

hàng shB cùng cá nhân chủ tịch hĐQT

shB Đỗ Quang hiển đã ủng hộ “Qũy vì

người nghèo” 12 tỷ đồng, trong đó shB

ủng hộ Qũy 2 tỷ đồng và cá nhân chủ tịch

hĐQT shB  ủng hộ 10 tỷ đồng.  Trong

những năm qua, shB nói chung và cá

nhân chủ tịch Đỗ Quang hiển nói riêng

luôn dành sự quan tâm, chung tay giúp

đỡ, chia sẻ và đồng hành thường xuyên

với các chương trình hỗ trợ người nghèo,

vùng nghèo trên cả nước với kinh phí

hàng chục tỷ đồng mỗi năm. 

shB xác định đây không chỉ là trách

nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn

là sự thiện nguyện tự tâm của toàn thể

cBnV shB trên mọi miền Tổ quốc và là

truyền thống nhân văn của shB trong

suốt chặng đường phát triển 26 năm qua,

kể từ những ngày đầu tiên khởi nghiệp. 

Được biết, tại chương trình truyền hình

trực tiếp "cả nước chung tay vì người

nghèo" tối 17/10, đã có 143 cơ quan, tổ

chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng

ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và

chương trình an sinh xã hội với tổng số

tiền lên tới trên 877 tỷ đồng, trong đó

ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" là 66 tỷ,

ủng hộ chương trình an sinh xã hội là

811 tỷ đồngn

Bà Ngô Thu Hà, Phó Tổng giám đốc. đại diện lãnh đạo SHB trao 2 tỷ đồng của SHB ủng hộ Quỹ Vì
người nghèo tại sự kiện “Cả nước chung tay vì người nghèo” 2019 tối 17/10/2019
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ngày 16/10/2019 tại hà nội, shB

đã được Bank of new York

(BnY) trao giải thưởng chất

lượng thanh toán quốc tế xuất sắc. Đây

là lần thứ 9 liên tiếp, shB là ngân hàng

nhận được giải thưởng này.

phát biểu tại buổi lễ trao giải cho shB,

ông arnon goldstein - giám đốc điều

hành, Trưởng bộ phận Quan hệ khách

hàng và Bán hàng khu vực châu á Thái

Bình dương của BnY mellon nhấn mạnh:

“Trở thành đối tác của shB từ năm 2008,

BnY đánh giá cao mối quan hệ hợp tác

với ngân hàng và rất vui mừng trước sự

phát triển ngày càng lớn mạnh của shB

tại Việt nam. chúng tôi hi vọng ngân

hàng sẽ luôn giữ vững vị thế của một

ngân hàng xuất sắc về dịch vụ thanh

toán quốc tế trong thời gian tới”.

BnY mellon là ngân hàng nằm trong Top

10 ngân hàng ở mỹ và Top 100 ngân

hàng thế giới, có trụ sở chính tại new

York. hằng năm, BnY mellon tổ chức

đánh giá và trao giải về lĩnh vực thanh

toán quốc tế cho các ngân hàng đại lý với

nhiều tiêu chí khắt khe theo quy chuẩn

quốc tế. Trong đó, tỷ lệ điện đạt chuẩn

straight -Through processing (sTp) là một

trong những tiêu chí quan trọng để đánh

giá chất lượng thực hiện thanh toán tự

động của các ngân hàng.

shB là ngân hàng được BnY đánh giá rất

cao dịch vụ thanh toán quốc tế với tỷ lệ

đạt chuẩn cao luôn trên 98%, luôn đáp

ứng các tiêu chuẩn quốc tế. BnY cho biết,

toàn bộ điện giao dịch của shB đều được

xử lý tự động theo đúng quy trình, an toàn

và thông suốt, tiết kiệm thời gian, chi phí

tra soát với tỷ lệ đạt chuẩn cao trên 98%.

Đây là minh chứng cho sự nỗ lực nhiều

năm qua của shB trong việc không

ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thanh

toán quốc tế trên nền tảng công nghệ an

toàn, hiện đại cùng đội ngũ cán bộ nhân

viên shB có trình độ nghiệp vụ caon

Bank oF nEW york trao giải thưởng
thanh toán QuốC tế xuất SắC Cho ShB

Bà Ninh Thị Lan Phương - Phó Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo SHB nhận giải thưởng
từ Bank of New York. 



tiếP tụC triển khai kế hoạCh hợP táC Với ngân hàng
hợP táC kinh tế QuốC tế - iBEC, ShB Cung CấP gói tín dụng

500 tỷ Đồng Cho CáC doanh nghiệP xuất nhậP khẩu

mới đây, shB đã triển khai gói hỗ

trợ tài chính lớn, dành cho các

doanh nghiệp xuất nhập khẩu

hàng hóa, máy móc thiết bị với hạn mức

tín dụng lên tới 20 triệu eur (tương đương

500 tỷ đồng), ưu tiên đối với các hợp đồng

xuất nhập khẩu hàng hóa từ nga và các

nước thành viên ngân hàng hợp tác Kinh

tế Quốc tế (iBec).

Theo đó, tại gói tín dụng này, shB cung

cấp các dịch vụ: phát hành thư tín dụng

nhập khẩu (L/c nhập khẩu), thư tín dụng

trả chậm có thể trả ngay (upas L/c), thư

tín dụng xác nhận (confirmed L/c); thư tín

dụng dự phòng (standby L/c); cho vay tài

trợ xuất/nhập khẩu; phát hành bảo lãnh

thanh toán; bảo lãnh đối ứng nhằm hỗ trợ

thực hiện các giao dịch nhập khẩu hàng

hóa, máy móc thiết bị v.v…

Đây cũng là gói tín dụng shB tài trợ

lên đến 100% nhu cầu vốn cho các

doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng

hóa, máy móc thiết bị; trong đó ưu

tiên các hợp đồng xuất nhập khẩu

hàng hóa từ nga và các nước thành

viên iBec bao gồm: Bulgari, mông cổ,

Ba Lan, romani, slovakia, séc…

Đặc biệt, lãi suất tài trợ bằng đồng

usd/eur chỉ từ 3,3%/năm, thời hạn tài trợ

tới 12 tháng. Bên cạnh những thủ tục đơn

giản, nhanh chóng; lãi suất cạnh tranh, linh

hoạt; shB miễn phí chuyển tiền trong

nước, miễn phí chuyển tiền quốc tế đi nga

- iBec cùng nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

iBec là một trong hai đối tác tài chính quốc

tế tại nga mà shB ký kết hợp tác chiến

lược toàn diện trong khuôn khổ chuyến

thăm Liên bang nga của Tổng Bí thư

nguyễn phú Trọng và đoàn đại biểu cấp

cao Việt nam năm 2018. 

Với hình thức cấp tín dụng đa dạng, tỷ lệ

tài trợ cao, linh hoạt, gói sản phẩm tài trợ

của shB sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo

nhu cầu vốn kinh doanh, thúc đẩy hoạt

động sản xuất, góp phần nâng cao uy tín

và vị thế của doanh nghiệp trong đàm

phán thương mại.

Trước đó, shB triển khai sản phẩm cho vay

bảo đảm bằng Bộ chứng từ xuất khẩu với

tỷ lệ vay lên tới 98%; gói sản phẩm chiết

khấu bộ chứng từ xuất khẩu; gói tài trợ

dành riêng cho các khách hàng doanh

nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu

đến/từ các nước thành viên iBec với tỷ lệ

tài trợ lên đến 90% nhu cầu vốnn
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gia tăng lợi íCh Sản Phẩm nhằm
“giữ Chân” kháCh hàng Cũ, Phát
triển kháCh hàng mới 
Để gia tăng lợi ích cho khách hàng, “giữ chân”

khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới

nhằm cải thiện nguồn thu từ dịch vụ, từ

những sản phẩm – dịch vụ gốc ban đầu của

ngân hàng, shB đã đẩy mạnh gia tăng lợi ích

cho khách hàng bằng nhiều chương trình

khuyến mại hấp dẫn. 

Tiêu biểu trong số này là chương trình

khuyến mại “Trao an lộc - phúc sum vầy”

dành cho các khách hàng cá nhân mở mới

sổ tiết kiệm bậc thang tại shB với ưu đãi

cộng lãi suất kèm theo phiếu quà tặng. Theo

đó, khách hàng khi mở mới sổ tiết kiệm bậc

thang (bao gồm tất toán gửi lại) với số tiền

tối thiểu từ 100 triệu đồng và kỳ hạn từ 6

tháng trở lên đều được tặng thêm lãi suất

0,5%/năm cho kỳ gửi tiền đầu tiên của sổ tiết

kiệm. Khách hàng còn được tặng thêm

phiếu quà tặng quy đổi thành tiền mặt để

đóng phí bảo hiểm lần đầu (ip) thuộc một

trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của

shB như: Kết nối thịnh vượng, cuộc sống

tươi đẹp của dai-ichi Life liên kết với shB. 

song hành cùng chương trình này, shB đã

và đang triển khai các gói sản phẩm hấp

dẫn khác, áp dụng với hình thức gửi tiết

kiệm bậc thang theo số tiền để khách

hàng lựa chọn như chương trình: “Ưu đãi

chào Thu” với lãi suất lên tới 8%/năm hay

gói sản phẩm “Tiết kiệm an phúc”  với

khuyến mại 100% phí bảo hiểm lần đầu

dành cho mọi khách hàng. 

Đối với dịch vụ ngân hàng điện tử, nhằm

đem đến những trải nghiệm ưu việt cho

khách hàng, shB đã triển khai phương thức

xác thực smart oTp hiện đại và an toàn trên

hệ thống ngân hàng điện tử. Đây là phương

thức xác thực được tích hợp ngay trong ứng

dụng shB mobile, áp dụng công nghệ bảo

mật hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay với

nhiều ưu điểm vượt trội: an toàn hơn với mã

xác nhận cho từng giao dịch, sử dụng ổn định

cả khi mất sóng điện thoại hay xác thực được

các giao dịch có hạn mức cao. Trước đó, hệ

thống ngân hàng điện tử của shB, bao gồm

internet Banking và mobile Banking cũng bổ

sung thêm 3 tính năng mới tiện ích và an toàn

dành cho khách hàng cá nhân như: Tự cấp lại

mật khẩu, xem chi tiết giao dịch ghi nợ/có” và

chia sẻ danh bạ – thông tin thụ hưởng. 

Đối với các sản phẩm tiện ích Thẻ của

ngân hàng, shB đã rất quan tâm phát

triển và gia tăng nhiều lợi ích lớn. Đơn cử,

giữa tháng 9 vừa qua, thẻ shB man city

Visa cashback đã tăng tỷ lệ hoàn tiền cho

giao dịch chi tiêu thẻ lên đến 7% (tăng

vượt trội so với mức cũ chỉ 0.5%) và tỷ lệ

hoàn tiền căn cứ theo nhóm giao dịch chi

tiêu của chủ thẻ. Đặc biệt, khách hàng cá

nhân có số dư bình quân/tháng từ 50 triệu

đồng sẽ nhận được ưu đãi miễn phí dịch

vụ chuyển khoản liên ngân hàng 24/7

thông qua internet Banking, mobile Bank-

ing và dịch vụ rút tiền từ aTm ngân hàng

khác qua thẻ ghi nợ nội địa của shB. 

song song với việc tăng thêm lợi ích cho các

sản phẩm truyền thống, shB xây dựng

những sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao và

một trong số đó là sản phẩm hợp đồng tiền

gửi khách hàng cá nhân “Kỳ hạn linh hoạt –

Lợi ích tối ưu”.  Đây là sản phẩm tiện ích, linh

hoạt, giúp khách hàng tối đa hóa khả năng

sinh lợi từ nguồn tiền nhàn rỗi: Khi gửi tiền

tại shB trong một thời hạn nhất định theo

thỏa thuận với ngân hàng với nguyên tắc

hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi, khách hàng

sẽ được shB phát hành hợp đồng tiền gửi

xác nhận quyền sở hữu khoản tiền gửi tại

shB. Với số tiền gửi tối thiểu 1 triệu đồng, 50

usd, 50 eur hoặc ngoại tệ tương đương,

khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn gửi linh

hoạt (ngày/tuần/tháng/năm) với lãi suất

hấp dẫn và cạnh tranh. Bên cạnh đó, khách

hàng được chủ động lựa chọn thời điểm

lĩnh lãi: lĩnh lãi trước, lĩnh lãi định kỳ, lĩnh lãi

cuối kỳ. Đặc biệt, trong trường hợp sử dụng

vốn đột xuất, khách hàng được dùng hợp

đồng tiền gửi này để sử dụng cho việc cầm

cố, thế chấp để vay vốn tại shB với lãi suất

cạnh tranh. 

Đối với khách hàng doanh nghiệp, shB

cung cấp gói sản phẩm dành riêng cho

khách hàng doanh nghiệp xuất - nhập khẩu

với hạn mức tín dụng lên tới 20 triệu eur

(tương đương 500 tỷ đồng), trong đó ưu tiên

các hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa từ

theo báo cáo tài chính quý ii/2019 của ShB, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng
trưởng 60%, đạt 1.742 tỷ đồng, trong đó lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 382,698 tỷ đồng,
tăng 227,621 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 146,78% so với cùng kỳ 2018. 

thu từ dịch vụ của sHB tăng đột biến
ÁP dụNG NHiều Giải PHÁP ĐồNG Bộ:

Quân nguyễn

theo dòng thời sự
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nga và các nước thành viên iBec. Ở gói tín

dụng này, shB đã cung cấp các dịch vụ: phát

hành thư tín dụng nhập khẩu (L/c nhập

khẩu); thư tín dụng trả chậm có thể trả ngay

(upas L/c), thư tín dụng xác nhận (con-

firmed L/c); thư tín dụng dự phòng (standby

L/c); cho vay tài trợ xuất/nhập khẩu; phát

hành bảo lãnh thanh toán; bảo lãnh đối ứng

nhằm hỗ trợ thực hiện các giao dịch nhập

khẩu hàng hóa, máy móc thiết bị. 

ngoài ra, shB đã xây dựng các chương trình

- chính sách chuyên biệt, đặc thù phục vụ

với khách hàng doanh nghiệp như chương

trình ưu đãi bảo lãnh dành cho các khách

hàng doanh nghiệp được shB triển khai

trên toàn hệ thống trong thời gian dài từ nay

đến 31/12/2020 với đa dạng loại hình bảo

lãnh được ưu đãi, bao gồm: Bảo lãnh dự

thầu, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh thực hiện

hợp đồng và bảo lãnh hoàn trả tiền ứng

trước. Trong chương trình này, doanh

nghiệp được hưởng nhiều ưu đãi như giảm

phí bảo lãnh lên tới 30%, thủ tục hồ sơ đơn

giản, thời gian phát hành bảo lãnh nhanh

chóng. Đồng thời, đối với bảo lãnh hoàn trả

tiền ứng trước, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho

các khách hàng, shB sẽ giải ngân lên tới

30% tổng số tiền ứng trước và khách hàng

có thể cung cấp chứng từ chứng minh mục

đích sau khi giải tỏa. 

Đối với bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành,

tỷ lệ tín chấp lên tới 100%. nếu khách hàng

có nhu cầu dùng quyền đòi nợ làm tài sản

đảm bảo cho khoản bảo lãnh, shB chấp

nhận ký thế chấp quyền đòi nợ chỉ với khách

hàng mà không yêu cầu có xác nhận của

chủ đầu tư. Đặc biệt, ngân hàng dành các ưu

đãi về phí bảo lãnh và tỷ lệ tín chấp cao cho

các doanh nghiệp sử dụng trọn gói dịch vụ

bảo lãnh tại shB; ưu tiên xem xét cho các

doanh nghiệp vay bổ sung vốn lưu động,

trung dài hạn để thực hiện các hợp đồng, dự

án hay gói thầu do shB phát hành bảo lãnh

với lãi suất cạnh tranh.

xử lý yêu Cầu Của kháCh hàng
trong thời gian nhanh nhất
nằm trong nhóm dẫn đầu doanh thu từ

dịch vụ thời gian qua nhưng shB luôn ý

thức rằng,  không điều gì chinh phục

khách hàng bền vững bằng sự tận tâm,

nhiệt tình, chu đáo với họ như người

thân trong gia đình. cùng với đó là phải

thỏa mãn nhanh nhất nhu cầu của khách

hàng ở mọi sản phẩm dịch vụ, đặc biệt

là việc phê duyệt các món vay của khách

hàng cá nhân. 

chẳng hạn, nếu trước đây để hoàn tất một

lệnh chuyển tiền từ tài khoản shB tới tài

khoản nhận ở ngân hàng khác, Trung tâm

thanh toán trong nước của shB cần từ  5 –

7 phút thì nay, thời gian rút ngắn chỉ còn

tối đa 3 phút.

Đối với thanh toán Quốc tế, sắp tới shB sẽ ứng

dụng robotic: Lệnh chuyển tiền của khách

hàng sẽ do robot tự động thực hiện. nhân

viên thanh toán quốc tế không cần nhập liệu

lệnh vào hệ thống mà chỉ cần duyệt, nên thời

gian của quy trình chuyển tiền này giảm từ 20

phút xuống 3 phút. 

Đây chỉ là một trong rất nhiều ví dụ cho thấy,

shB đã không ngừng nỗ lực từng giờ để

khách hàng có được dịch vụ tốt nhất với thời

gian cung cấp dịch vụ nhanh chóng nhất.

Ông Lý anh Đào, giám đốc shB chi nhánh

gia Lai từng chia sẻ với shB neWs, sở dĩ

shB gia Lai được khách hàng tin tưởng và

lựa chọn nhiều hơn so với các ngân hàng

khác trên địa bàn là do quy trình xử lý hồ sơ

cấp tín dụng tại shB chi nhánh gia Lai rất

nhanh, thường chỉ trong 15 phút.  Đối với

giải ngân, hồ sơ của một khách hàng shB

gia Lai có thể xử lý nhanh nhất trong một

ngày đây là ưu thế lớn của shB gia Lai khi

mà khách hàng thường phải chờ đợi rất lâu

tại các ngân hàng khácn

dịch vụ thanh toán tiền mặt 206.214 98.530               107.684 109,29%

9.041 6.277                  2.764 44,03%

46.173 12.310                33.863 275,09%

55.529 0 55.529

65.741 37.960               27.781 73,18%

382.698 155.077             227.621 146,78%

dịch vụ ngân quỹ

dịch vụ đại lý

dịch vụ tư vấn

dịch vụ khác

tổng thu nhập từ hoạt động

dịch vụ

Chỉ tiêu (triệu đồng) tăng/giảm tăng
trưởng30/06/2019 30/06/2018

Tăng Trưởng dịcH vụ 6 THáng Đầu năm 2018 và 6 THáng Đầu năm 2019 

nâng cấp các sản phẩm -
dịch vụ gốc nhằm  tạo
thêm giá trị gia tăng cho
khách hàng, cung cấp các
sản phẩm - dịch vụ mới
tiện lợi và phù hợp hơn
với từng phân khúc, cải
tiến và hiện đại hóa quy
trình để khách hàng tiếp
cận nhanh nhất với dịch
vụ của ngân hàng - đó là
một trong nhiều nhóm
giải pháp giúp doanh thu
từ dịch vụ của SHB tăng
trưởng vượt trội trong thời
gian qua. 
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Tham gia diễn đàn đầu tư được tổ

chức tại một địa phương miền Trung

hồi đầu năm, một chuyên gia kinh tế

cho hay: mỗi địa phương dù sở hữu nhiều

tiềm năng hay lợi thế khác nhau nhưng việc

thu hút đầu tư thành công hay không lại

phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó

môi trường đầu tư có tính quyết định. Tuy

nhiên, không ít địa phương có tiềm năng

nhưng vẫn chưa đa dạng được các kênh

hút vốn, trong đó việc “kết nối vốn” giữa

doanh nghiệp với các ngân hàng đã không

được nhiều địa phương quan tâm đúng

mực. Vì vậy, việc tổ chức các hội nghị xúc

tiến đầu tư có sự tham gia của các ngân

hàng là nhằm “kích hoạt” nguồn vốn này.

Khẳng định cam kết luôn đồng hành cùng

khách hàng, các năm qua shB đã thường

xuyên tham gia nhiều hội nghị xúc tiến đầu

tư tại các tỉnh, thành trên cả nước. Thông

qua các diễn đàn này, hàng nghìn tỷ đồng

đã được shB ký kết hợp tác và cam kết cấp

tín dụng cho doanh nghiệp thuộc nhiều

dự án khác nhau, phù hợp với yêu cầu phát

triển khách hàng của mình.

Trong 3 năm gần đây: 2017 – 2018 và

đầu năm 2019 đến nay, shB đã tham gia

hội nghị xúc tiến đầu tư tại nhiều tỉnh,

thành như: nghệ an, Quảng nam,

Quảng Bình, Thái nguyên, Tây nguyên

và an giang. 

Tại Quảng nam, shB đã ký cam kết cấp

tín dụng cho dự án phòng khám bệnh

Thái Bình dương và xây dựng nhà máy

chế biến các sản phẩm từ cây sâm, các

loại dược liệu với tổng hạn mức tín dụng

cả 2 dự án bao gồm 110 tỷ đồng.

khẳng định cam kết đồng hành
cùng doanh nghiệp, trong các

năm qua ShB đã không chỉ “bắt
tay” với các tập đoàn, tổng công

ty lớn cung cấp các gói sản
phẩm – dịch vụ phù hợp với đặc
thù của từng nhóm khách hàng

mà còn trực tiếp tham gia các
diễn đàn đầu tư ở nhiều địa

phương nhằm “bơm” vốn đến
các khu vực ưu tiên, phát triển
khách hàng cho ngân hàng và

chung tay tháo gỡ khó khăn về
vốn cùng các doanh nghiệp. Phan Trang 

theo dòng thời sự
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Đồng hành cùng
doanh nghiệp, sHB “bơm”

vốn tới nhiều dự án lớn
tại các địa phương



Tại Quảng Bình, shB đã ký kết hợp tác cung

cấp gói tín dụng với hạn mức gần 700 tỷ

đồng cho dự án sân golf Bảo ninh - Trường

Thịnh tại xã Bảo ninh, thành phố Đồng hới.

Được biết tại diễn đàn này, Quảng Bình đã

giới thiệu cơ hội và kêu gọi đầu tư đối với

48 dự án lớn với tổng nguồn vốn khoảng

50.000 tỷ đồng, tập trung vào 5 lĩnh vực:

du lịch, thương mại, công - nông nghiệp,

y tế và hạ tầng. Đây cũng là địa phương hội

tụ nhiều yếu tố trở thành trung tâm du lịch

lớn của Việt nam.

Với địa bàn các tỉnh Tây nguyên, các năm

qua shB đã tham gia nhiều dự án phát

triển kinh tế - xã hội quan trọng, trong đó

điển hình là việc shB đã ký hợp tác tài trợ

vốn cho 2 dự án thủy điện ở tỉnh Kon Tum

- gia Lai với tổng hạn mức tín dụng hơn

2.270 tỷ đồng (thủy điện Đăk mil 1 và thủy

điện Krông pa 02).

sau gói tín dụng lớn này, shB còn tiếp tục

dành gói tín dụng với lãi suất ưu đãi

7%/năm nhằm giúp người dân nơi đây đẩy

mạnh phát triển cây cà phê trong tổng dự

án “chuyển đổi nông nghiệp bền vững –

VnsaT” của chính phủ.  Theo đó, dựa trên

nhu cầu và phương án vay, khách hàng có

thể được hỗ trợ tối đa 100% vốn với thời

hạn lên đến 9 năm, thời gian ân hạn gốc

hạn nợ gốc 4 năm nhằm bổ sung vốn tái

canh, vốn cố định, đầu tư máy móc, thiết

bị nông nghiệp, hệ thống tưới tiêu, giếng

nước phục vụ cho cây cà phê. 

Tại nghệ an, đầu năm 2019, shB đã ký hợp

tác với công ty Tnhh an Trạch sơn, cấp gói

tín dụng với hạn mức 74 tỷ đồng triển khai

đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ngói,

gạch ốp lát công nghệ cao tại xã Thái sơn,

huyện Đô Lương.

Đặc biệt, tháng 12/2018 tại an giang, shB

cũng đã ký kết hợp tác với công ty cp gạo

hạnh phúc, cung cấp gói tín dụng 770 tỷ

đồng đầu tư xây dựng nhà máy chế biến

gạo tại xã Lương an Trà, huyện Tri Tôn.

Ông  Đỗ Thanh Bình – phó giám đốc

công ty gạo hạnh phúc cho biết, gói tín

dụng lớn từ shB đã giúp doanh nghiệp

tạo sự vững chắc về tài chính để tiến hành

xây dựng nhà máy, từ đó góp phần ổn

định thị trường sản xuất lúa gạo và nâng

cao năng lực tích trữ sau thu hoạch trồng

lúa của người dân trên địa bàn Đồng

bằng sông cửu Long.

Tại hội nghị này, bên cạnh việc giới thiệu

các sản phẩm – dịch vụ nổi bật của ngân

hàng, shB đã khẳng định cam kết đồng

hành cùng các nhà đầu tư, các doanh

nghiệp an giang bằng việc đưa ra các gói

giải pháp sản phẩm đặc thù, vượt trội và

cạnh tranh, đồng thời triển khai hàng loạt

chương trình ưu đãi khác như tài trợ vốn

lưu động “Ưu đãi lãi suất – tiếp sức thành

công” với mức lãi suất chỉ từ 6,5%/năm,

triển khai giải pháp tài trợ chuỗi nông

nghiệp trọn gói a – Z, từ thu mua nguyên

liệu - trồng trọt – chăn nuôi đến sau sản

xuất và bán hàngn
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ngày 30/9 tại Lạng sơn, hội

nghị xúc tiến đầu tư năm 2019

với chủ đề “Lạng sơn điểm

đến thành công của các nhà đầu tư” đã

được tổ chức với sự tham gia của Thủ

tướng nguyễn Xuân phúc, hơn 500 đại

biểu đại diện các Bộ, ngành, tổ chức tài

chính quốc tế, các Tập đoàn và hiệp hội

doanh nghiệp nhiều địa phương. 

Với chủ đề “Lạng sơn điểm đến thành

công của các nhà đầu tư”, đây là sự kiện

chính trị - kinh tế quan trọng nhằm tuyên

truyền, giới thiệu, quảng bá những tiềm

năng, lợi thế, cơ chế chính sách ưu đãi

đầu tư của Lạng sơn với cộng đồng

doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong

và ngoài nước. Đây cũng là diễn đàn lớn

nhằm cung cấp các thông tin, danh mục

dự án gọi vốn thu hút đầu tư đối với các

nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Tham gia diễn đàn đầu tư này, shB đã

cam kết kết nối và xúc tiến các nhà đầu

tư với các tổ chức uy tín trong nước và

quốc tế trong việc thu xếp tài chính,

nguồn vốn ưu đãi, kết nối thị trường đầu

vào, đầu ra cùng các giải pháp tài chính

trọn gói ưu việt cho các nhà đầu tư.

cũng tại hội nghị, shB cam kết đồng

hành cùng các nhà đầu tư, các doanh

nghiệp, doanh nhân và cung cấp các

gói giải pháp sản phẩm đặc thù trọn gói

trong các lĩnh vực xây dựng công trình,

dự án bất động sản, sản xuất và kinh

doanh nông sản, vận tải - logicstic,

thương mại bán lẻ và khai thác khoáng

sản với các ưu đãi đặc biệt về tài sản

đảm bảo, ưu đãi lãi suất, phí dịch vụ, thủ

tục nhanh gọn, hồ sơ đơn giản. 

Tại hội nghị, Lạng sơn đã công bố 37

danh mục dự án thu hút đầu tư của

tỉnh giai đoạn năm 2019-2025 và trao

quyết định chủ trương đầu tư, giấy

chứng nhận đăng ký đầu tư và ký biên

bản ghi nhớ với hơn 100 dự án có tổng

vốn đầu tư  trên 80.000 tỷ đồng. 

shB hiện có 01 chi nhánh và 01

phòng giao dịch tại Lạng sơn, là

ngân hàng có thị phần cho vay và

huy động luôn dẫn đầu tại thị trường.

tham gia “hội nghị xúC tiến Đầu tư năm 2019”
tỉnh lạng Sơn, ShB Cam kết Đồng hành Cùng
CáC nhà Đầu tư Và Cộng Đồng doanh nghiệP



Đối thoại
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Cốt lõi Chính là Chữ “tâm” trong
tâm trí kháCh hàng 
“Ở nước ngoài, tỷ lệ mua bảo hiểm lên tới

80-90%, trong khi ở Việt nam chỉ khoảng

8-10% dân số. Thực tế, vấn đề lại không

nằm ở sản phẩm của các doanh nghiệp

bảo hiểm tại Việt nam không tốt mà là ở

việc người dân vẫn còn những định kiến

sai lệch và chưa sẵn lòng lắng nghe về

bảo hiểm” - ông Quách Thành Long,

giám đốc Ban Quản lý và phát triển dịch

vụ Bảo hiểm shB, người có gần 18 năm

kinh nghiệm trong ngành tài chính –

ngân hàng mở đầu với phóng viên shB

neWs như vậy.

Ông Long phân tích: Khách hàng họ tinh

lắm. nói sản phẩm mình vượt trội thì cũng

không phải vì sản phẩm 

Bancassurance của các ngân hàng đều

tương đồng.  

“Vì thế, shB chủ trương chinh phục khách

hàng bằng cái “Tâm”! Bán hàng bằng “Tâm”

nghĩa là không phải lúc nào cũng chăm

chăm nghĩ đến quyền lợi của mình. các

“đại sứ” Bancassurance của shB (cBnV

mảng kinh doanh bảo hiểm shB) luôn

được khuyến khích nghĩ đến khách hàng

của mình nhiều hơn, cười nhiều hơn để

đem đến cho khách hàng nguồn năng

lượng tích cực. họ cũng sẵn sàng giải đáp,

tư vấn từng dòng một trong hợp đồng bảo

hiểm mấy chục trang, nhằm giúp khách

hàng có những hiểu biết và trải nghiệm tốt

nhất với bảo hiểm” – ông Long nói. 

Ông Long cũng cho biết, khách hàng đến

với shB dù chỉ là tò mò từ những chương

trình khuyến mãi của các sản phẩm này

mà chấp nhận tìm hiểu qua về sản phẩm

- tất cả đều được tư vấn thay đổi nhận thức

và hiểu tuyệt đối về bảo hiểm - điều mà

trước đây họ hiểu rất đại khái và mơ hồ.

Với cách làm này, đội ngũ “đại sứ nhận

thức” Bancassurance shB đã góp phần

mang đến những điều kỳ diệu của 

Bancassurance shB, một ngân hàng chỉ

mới hoạt động ở lĩnh vực Bancassurance

ở Việt nam 3 năm. 

Và điều kỳ diệu đã xảy ra: Tốc độ tăng

trưởng Bancassurance 2018 của shB đã

nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường với

doanh thu khai thác tăng 12 lần so với

2017 và có tỷ lệ tư vấn bảo hiểm cao nhất

thị trường. 

Quang hải

thay đổi cách nghĩ của
khách hàng đối với sản

phẩm bảo hiểm là công việc
không hề dễ. Để khách hàng

sẵn sàng móc hầu bao với
sản phẩm bảo hiểm của

ngân hàng lại càng không
hề dễ dàng. “Vào cuộc” với

Bancassurance sau rất nhiều
ngân hàng khác nhưng ShB

đã đạt những kết quả vượt
trội. Đâu là khác biệt?

ShB nEWS đã có cuộc đối
thoại với giám đốc Bancas-

surance ShB – ông Quách
thành long. 

Bancassurance đang trở thành
câu chuyện đầy cảm hứng trên thị trường 

Bancassurance đang trở thành
câu chuyện đầy cảm hứng trên thị trường 

Ông Quách Thành Long - Giám đốc Bancassurance SHB:
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“nói sản phẩm
mình vượt trội thì cũng

không phải vì sản
phẩm Bancassurance

của các ngân hàng đều
tương đồng. vì thế,

SHB chủ trương chinh
phục khách hàng bằng

cái “Tâm”! 
Bán hàng bằng

“Tâm” nghĩa là không
phải lúc nào cũng chăm

chăm nghĩ đến quyền
lợi của mình. các “đại
sứ” Bancassurance của

SHB luôn được khuyến
khích nghĩ đến khách
hàng của mình nhiều

hơn, cười nhiều hơn để
đem đến cho khách

hàng nguồn năng lượng
tích cực. Họ cũng sẵn
sàng giải đáp, tư vấn
từng dòng một trong

hợp đồng bảo hiểm
mấy chục trang, nhằm

giúp khách hàng có
những hiểu biết và trải

nghiệm tốt nhất với bảo
hiểm” .

(Ông Quách Thành
Long -GĐ Bancassurance

SHB)

“Bancassurance với chúng tôi đang trở

thành câu chuyện thành công đầy cảm

hứng trên thị trường, trong đó mỗi tư vấn

viên là một “đại sứ” đầy năng lượng, tận tâm

với từng khách hàng” – giám đốc Bancas-

surance shB hào hứng. 

Và Câu Chuyện hệ Sinh thái
Theo ông Quách Thành Long, ngoài chữ

“Tâm” của từng tư vấn viên như ông nói ở

trên với phương châm khách hàng phải

thấu hiểu về sản phẩm của shB, để đạt

được thành công, người bán bảo hiểm

cũng cần có một nền tảng hỗ trợ thật tốt có

tính bệ phóng giúp họ phát huy tài năng và

sức mạnh của mình. Tại shB, nền tảng này

chính là thế mạnh của tệp khách hàng lớn

và công tác đào tạo hàng ngày mà shB

dành cho nhân viên.

Ông Long cho hay, shB có trên 500 điểm

giao dịch kèm theo một “hệ sinh thái”

khách hàng lớn, từ các doanh nghiệp đến

hàng triệu khách hàng cá nhân.

Vì vậy mà việc bán chéo sản phẩm bảo

hiểm của shB không chỉ đem lại lợi ích

cho ngân hàng mà còn giúp khách hàng

của shB trải nghiệm và tối ưu hóa cuộc

sống của mình một cách đầy đủ hơn

bằng tất cả các tiện ích sản phẩm, dịch vụ

khác của shB, trong đó có sản phẩm bảo

hiểm, liên kết đầu tư của shB.

“Về sản phẩm, shB đã phối hợp với nhiều

đối tác bảo hiểm lớn và chuyên nghiệp, lựa

chọn những sản phẩm bảo hiểm có những

quyền lợi nổi trội và phù hợp với đa số khách

hàng. chúng tôi còn số hóa mọi quy trình

trong tác nghiệp cũng như quản lý hay phát

triển khách hàng, sắp tới là smartapps dành

cho mọi nhân viên, cán bộ bán hàng. chúng

tôi cũng không ngừng truyền cảm hứng

mạnh mẽ cho đội ngũ tư vấn khi giúp họ bồi

đắp niềm tin yêu cuộc sống, khơi dậy sự lạc

quan tin tưởng. Thay vì sợ hãi và lo âu, chúng

tôi khuyến khích sự bảo vệ một cách tích

cực và chủ động” – giám đốc Bancassurance

shB Quách Thành Long nhấn mạnh. 

Ông Long cũng cho hay, tiếp tục cho

những con số tăng trưởng vượt bậc 2 năm

qua, shB hiện là một trong số ít các ngân

hàng có hẳn một chương trình đào tạo và

phát triển chuyên sâu, dài hạn dành cho đội

ngũ tư vấn bảo hiểm tinh nhuệ của mình. 

“Ở đó, chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng, hãy

xây dựng và khắc ghi chữ  “Tâm” trong tâm

trí khách hàng đối với 

Bancassurance của shB. Bởi vì, chỉ khi khách

hàng thấu hiểu về sản phẩm và lợi ích mà

sản phẩm mang lại cho họ, họ mới bắt tay

với chúng ta” - ông Long nóin

Kết thúc năm 2018, SHB đã giới thiệu dịch vụ bảo hiểm của
mình tới 29.030 khách hàng, phát hành tổng cộng 14.258 hợp
đồng, doanh số FYP ở mức 233.6 tỷ đồng, doanh thu từ phí
dịch vụ bảo hiểm đạt hơn 173.8 tỷ đồng. năm 2019, 
Bancassurance SHB đặt mục tiêu đạt 330 tỷ đồng phí bảo
hiểm, tăng 141% so với 2018. 9 tháng đầu năm 2019, tổng
doanh thu mảng kinh doanh này của SHB đạt 130,3 tỷ vnĐ,
tăng trưởng 335% so với cùng kỳ năm 2018. 

SHB đã giới thiệu thành công dịch vụ bảo hiểm của mình
tới gần 30.000 khách hàng cá nhân, phát hành gần 8.500 hợp
đồng tới tay khách hàng, doanh thu từ phí dịch vụ bảo hiểm
đạt 103 tỷ đồng.



trao đổi với ShB
nEWS, tổng giám đốc
ngân hàng tnhh Sài

gòn - hà nội lào (ShB
lào), ông Vũ anh tuấn

khẳng định: ShB lào
luôn sẵn sàng thay đổi
và chấp nhận mọi thay
đổi - từ chính sách liên

quan đến con người,
chính sách khách hàng

cũng như sản phẩm -
dịch vụ với mục tiêu

luôn thích ứng với môi
trường kinh doanh và
hiệu quả  kinh doanh.
Ông  tuấn cho hay, là

một bộ phận không
thể tách rời của ShB
nhưng ShB lào luôn
duy trì và phát triển

văn hóa doanh
nghiệp trên nền tảng

văn hóa ShB. 
Đó là tinh thần đoàn

kết, tình thân ái và tính
nhân văn.

mở rộng kinh doanh ra nước ngoài là một trong những
mục tiêu phát triển lớn của SHB đã được hiện thực hóa
trong nhiều năm qua, kể từ khi SHB chính thức mở chi
nhánh đầu tiên tại xứ sở Triệu voi.

Đến nay, các chi nhánh của SHB tại Lào và campuchia
đã được chuyển đổi thành ngân hàng con 100% vốn của
SHB, đóng góp tích cực vào lợi nhuận chung của ngân
hàng, luôn hoạt động bền vững, an toàn.

chuyên đề
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đến quốc gia

chùa tháp

từ xứ sở

triệu voi



Chi nhánh Savannakhet - Chi nhánh
thứ 2 của ShB lào đã được khai
trương, đánh dấu sự mở rộng mạng
lưới kinh doanh của ShB tại lào. Ông
có thể cho biết kết quả kinh doanh tại
ShB lào có gì khởi sắc hơn so với các
năm trước?

nếu so sánh với các ngân hàng khác

đang hoạt động tại Lào thì mạng lưới

hoạt động của shB Lào hiện vẫn mỏng.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tại shB

Lào 2018 là khả quan với việc nhiều chỉ

tiêu kinh doanh theo kế hoạch đặt ra đều

hoàn thành. Tăng trưởng tín dụng trung

bình 40%/năm, tỷ lệ nợ xấu luôn dưới

1%. năm 2018 cũng là năm ghi nhận

nhiều dự án lớn do shB Lào tài trợ vốn

đã mang lại hiệu quả kinh tế tốt: dự án

thủy điện 2c, dự án cấp nước sa-

vankham (cấp nước cho thủ đô Viêng

chăn). năm 2018, shB Lào cũng đã đầu

tư lớn hiện đại hóa cnTT, cung cấp dịch

vụ internetbanking đến mọi khách hàng

với chất lượng dịch vụ ngày càng cao. 

Kết quả kinh doanh 2018 cùng với uy tín

khách hàng của shB Lào trong các năm

qua đã gia tăng thêm uy tín thương hiệu

của shB Lào tại thị trường, đặc biệt trong

việc tìm kiếm và lựa chọn các dự án hiệu

quả để tài trợ vốn.

chi nhánh savannakhet chính thức đi

vào hoạt động cuối năm 2018 đã tạo

thêm nguồn lực cho shB tại Lào, đặc biệt

là mảng bán lẻ. 

Điều hành một ngân hàng con tại
nước bạn có gì khác biệt với một Chi
nhánh trong nước, thưa ông?

Tôi cho rằng, công tác điều hành chi

nhánh tại Việt nam cũng không có chi

nhánh nào giống chi nhánh nào bởi

mỗi đơn vị có một đặc thù thị trường

khác nhau. cái khác ở đây, theo tôi là

shB Lào không phải chi nhánh mà là

một ngân hàng con, một pháp nhân

độc lập. chính vì vậy, chúng tôi luôn sẵn

sàng thay đổi và chấp nhận thay đổi - từ

chính sách con người, chính sách khách

hàng, đặc biệt là sản phẩm – dịch vụ của

ngân hàng với mục tiêu cao nhất là phù

hợp với thị trường. 

“kim chỉ nam” trong hoạt động của
ShB lào là gì, thưa anh?

phát triển bền vững! Thị trường Lào

không quá phức tạp nhưng hàm chứa

nhiều rủi ro pháp lý và tính ổn định

trong hoạt động kinh doanh. do vậy,

mọi chính sách, chiến lược phát triển

của shB Lào đều phải cẩn trọng, an toàn

và hiệu quả, trong đó phát triển bền

vững là mục tiêu cao nhất. 

anh có thể chia sẻ mục tiêu năm 2019
của ShB lào? 
Là thị trường có quy mô nhỏ, số lượng

cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh

hiệu quả còn thấp nhưng mạng lưới

của các ngân hàng ngày càng được mở

rộng sẽ là khó khăn lớn của shB Lào

trong huy động vốn. 

năm 2019, shB Lào đã và đang kiện toàn

bộ máy hoạt động, đào tạo và nâng cao

chất lượng nhân sự, phấn đấu hoàn

thành kế hoạch huy động vốn, đảm bảo

với dư nợ cho vay tăng, tăng 15-20% tỷ lệ

thu trong tổng thu nhập thuần, tăng thu

nhập cho người lao động đi đôi với  hiệu

quả công việcn
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Tính đến hết 31/12/2018, vốn điều lệ của SHB Lào là 50 triệu USD, tổng tài sản đến 31/12/2018: 1.642.923.985.404 Kíp Lào.

a Chỉ tiêu hoạt Động kinh doanh

C        tổng chi phí hoạt động quản lý tỷ đồng          45,81 -2.45%

d         tổng lợi nhuận trước thuế tỷ đồng          75.33 64%

B          Chỉ tiêu kết Quả kinh doanh

*          Tỷ lệ thu dịch vụ/ tổng thu nhập thuần           %                 17%

1           huy động thị trường i Tỷ đồng          220,36 89%

2          cho vay TcKT và cá nhân Tỷ đồng          2.178,63 40%

1          Thu nhập lãi thuần Tỷ đồng         119,05 48%

2         Thu nhập thuần từ các dịch vụ khác       Tỷ đồng         24,05 89%

Chỉ tiêuStt 31/12/2018
% tăng
So Với

2017
ĐVt

“thị trường lào không phức tạp
nhưng nhiều rủi ro pháp lý nên
chúng tôi phải luôn thích ứng”

Ông Vũ Anh Tuấn - Tổng giám đốc SHB Lào:

Minh Quân thực hiện



Võ Thị hồng chung hiện là gdV người Việt duy nhất tại shB

Lào. cô trúng tuyển gdV tại shB Lào khi chi nhánh shB

Lào chính thức chuyển đổi từ mô hình chi nhánh thành

ngân hàng con Tnhh 100% vốn của shB vào năm 2016. 

hồng chung cho biết, thời sinh viên cô học tốt các môn xã hội,

thường dành hàng giờ mỗi tối để tìm hiểu về lịch sử và văn hóa

các nước, trong đó có đất nước Triệu Voi anh em, do Trường Đại

học Vinh nơi cô học có nhiều sinh viên Lào học tập tại đây. cô

ấn tượng với vẻ đẹp của bộ váy lụa dệt tay truyền thống có tên

gọi  “sinh” của nước bạn, không khí của những buổi chợ chiều,

bí ẩn của cánh đồng chum hay tiếng khèn của một loại nhạc

cụ làm bằng tre…

câu lạc bộ có tên “hoa chăm pa”  với mục đích hỗ trợ các lưu học sinh

người Lào sớm khắc phục bất đồng ngôn ngữ, theo kịp chương trình

học tại Đại học Vinh mà cô đã tham gia trong suốt 4 năm học là thời

gian quý báu giúp cô có vốn hiểu biết sâu hơn về văn hóa cũng như

con người đất nước này. cũng vì vậy mà ngay sau khi hoàn thành

chương trình cử nhân kinh tế, hồ sơ xin việc đầu tiên chung nộp vào

là ngân hàng shB.  “ngay từ khi là sinh viên, tôi đã tin tưởng mở tài

khoản ở shB vì mỗi lần đến giao dịch, tôi cảm nhận được bầu không

khí thân thiện ở đây” – chung chia sẻ với người viết.

năm 2016, khi shB thành lập ngân hàng con tại Viêng chăn,

shB đăng tuyển gdV  tại Lào, Võ Thị hồng chung đã nộp hồ

sơ ứng tuyển và may mắn đã mỉm cười khi cô là ứng viên

người Việt biết tiếng Lào duy nhất được lựa chọn. cô nói,

trước đó - kể từ khi có ý định gia nhập shB Lào, cô đã đi tìm

lớp để học thêm tiếng Lào tại Vinh nhưng không có nên cô

phải tự học tiếng Lào qua internet, sách báo và từ điển. 

gia nhập shB tại Lào, phong tục tập quán cũng như các món ăn Lào

đối với cô không mấy lạ lẫm nhưng khẩu vị Việt trong những tháng

đầu tiên tại Lào lại là thứ làm cô rất nhớ nhà.  “Để giải tỏa nỗi nhớ nhà,

tôi lao vào tự học tiếng Lào tất cả các buổi tối và học bất cứ khi nào

rảnh rỗi. học đã trở thành một phương tiện giết thời gian của tôi.

Không chỉ học tiếng, cô học từ nhiều các anh chị tại nhiệm sở để hiểu

hơn về hoạt động kinh doanh của ngân hàng” - cô chia sẻ. 

Thỉnh thoảng, cô trổ tài nấu ăn với các đồng nghiệp và món mà

cô tự tin nhất là sườn xào chua ngọt hay bò sốt vang.  Bây giờ, cô

luôn cảm thấy yên tâm vì sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng

nghiệp trong quá trình làm việc tại vị trí gdV cũng như trong cuộc

sống sinh hoạt xa nhà bởi theo cô, người dân Lào rất hòa nhã, tốt

bụng, dễ tính vì đa số người dân theo đạo phật. 

Đối với cô, giờ ngôn ngữ không còn là rào cản khó khăn nhất để

chinh phục, nhưng hiểu biết và trải nghiệm nhiều hơn tại đất nước

Triệu Voi thì cô lại cần chinh phục!n

GiAo dịCH ViêN Tại NướC NGoài:

Họ đã “xuyên qua” rào cản
ngôn ngữ như thế nào?
Bên cạnh những khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán, ngôn ngữ là rào
cản lớn nhất đối với bất kỳ cán bộ nhân viên nào làm việc tại nước ngoài.
Các giao dịch viên (gdV) - bộ phận nghiệp vụ thường xuyên tiếp xúc và
giao tiếp hàng ngày với khách hàng, họ đã “xuyên qua” rào cản ngôn ngữ
như thế nào? 

Mai anh

tÔi Học BẤt cỨ
KHi nào rẢnH 

Võ Thị Hồng Chung -Giao dịch viên SHB tại Lào:  

chuyên đề

22 SHB newS - Số 2/2019



giống như hồng chung, cẩm Tú cũng là

“người đặc biệt”: cô là gdV người Việt

duy nhất của shB tại campuchia. nói về

rào cản ngôn ngữ và cách “xuyên qua” qua nó,

cẩm Tú cho biết, cô chỉ cảm thấy áp lực trong

khoảng thời gian ngắn khi mới làm việc, tiếp xúc

với môi trường hoàn toàn mới tại campuchia.

Theo cô, chẳng có “bí quyết” nào vượt qua rào

cản này cả. Điều quan trọng là biết cách giải mã

cho những khó khăn của mình.

“Về chuyện ngôn ngữ, mỗi ngày sau giờ làm việc tôi đều đi học

một lớp tiếng từ thứ 2 đến thứ 5. Ba buổi còn lại trong tuần, tôi

hay lên các website nước bạn để kết bạn với người campuchia

và thực hành nói - đọc. còn buổi tối trước khi đi ngủ, tôi dành thời

gian khoảng 20 phút để ôn lại bài và nghe những đoạn hội thoại

bằng tiếng campuchia. Quan trọng nhất là hàng ngày, tôi đều cố

gắng bắt chuyện với nhiều chủ đề khác nhau cùng các đồng

nghiệp, vừa giúp tăng thêm tình đồng nghiệp, vừa giúp nâng cao

vốn từ. nếu cuối tuần nào có các hoạt động vui chơi, sinh hoạt

cùng các bạn campuchia thì tôi đều hào hứng tham gia ngay vì

đó là cơ hội tiếp xúc học hỏi về ngôn ngữ và văn hóa nước bạn” -

cẩm Tú nói về cách “xuyên qua” rào cản ngôn ngữ của cô.

cô cho biết, những ngày đầu tiên mới sang campuchia làm việc,

cô luôn nỗ lực để tự nói chuyện với khách bản xứ nhiều nhất có

thể mà không lệ thuộc quá nhiều vào đồng nghiệp. Đây cũng là

cách đã giúp cô học tiếng campuchia được nhanh nhất.

Tú kể, một lần cô đón một vị khách tại quầy giao dịch và nói

chuyện bằng tiếng Khmer được một lúc cho đến khi anh này đưa

ra hộ chiếu người Việt. Vậy là từ phút đó, cô và anh tiếp tục cuộc

nói chuyện bằng tiếng Việt cho đến hết câu chuyện với một sự

hào hứng đặc biệt trên nét mặt của người đàn ông này. Đến khi

kết thúc giao dịch, anh này chia sẻ:  “em là người cam mà nói

tiếng Việt giỏi như người Việt vậy nhỉ?”. Tú cười và chia sẻ lại: “em

là người Việt anh ơi”. Vậy là vị khách “đứng hình” 30 giây trước khi

nở nụ cười: “nếu em là người campuchia thì anh đã

phục em lắm rồi. nhưng em là người Việt thì anh

còn ngưỡng mộ em hơn nữa vì em vừa nói được

tốt cả hai thứ tiếng, vừa nỗ lực làm việc được ở nước

ngoài như thế này. anh không biết vì sao em chọn

tới đây, cũng không biết em bao nhiêu tuổi nhưng

chắc chắn còn rất trẻ, dù sao thì  anh cũng rất khâm

phục em!”.  Đó là một kỷ niệm vui mà Tú nhớ mãi

cho đến giờ!

Khó khăn lớn nhất đối với Tú không phải là ngôn ngữ mà lại đến

từ vấn đề… đồ ăn. cô cho biết, ở Việt nam, nước mắm và nước

tương là thứ không thể không có trong mỗi bữa ăn nhưng tại 

campuchia, đa số các món ăn đều có vị rất nhạt, ngọt và béo. Tú đã

không thể quen và mất rất nhiều thời gian mới có thể quen dần.  

Theo cẩm Tú, người dân campuchia luôn dùng song song đồng

ngoại tệ usd và nội tệ Khr (riel campuchia) nên họ thường

xuyên đến giao dịch bằng cả hai loại tiền tệ. Bên cạnh đó, đa phần

người dân campuchia ít khi gửi tiền vào các ngân hàng. họ thích

giữ tiền mặt tại nhà. họ cũng thích dùng tiền mặt trong các thanh

toán mà không thích chuyển khoản qua ngân hàng nên làm gdV

phải luôn luôn ý thức để giải thích, thuyết phục khách hàng gửi

tiết kiệm và sử dụng đa dịch vụ tiện ích của ngân hàng.

cô bảo, chẳng biết có phải campuchia là nơi rất hợp phong thủy

với cô không nhưng ai cũng khen cô trắng và xinh ra. “Trai Việt thì

hứa hẹn: “nếu ngoài kia có khó khăn thì về em nhé, có anh chờ”.

còn trai campuchia thì có khi tới tận quầy giao dịch, tranh thủ gửi

chút tiền tiết kiệm nhưng mục đích chính là để nói câu: “Bon sro

lanh oon” (lời tỏ tình bằng tiếng campuchia, tương tự câu “anh

yêu em” ở Việt nam - pV) – cô dí dỏm khoe.

“mục tiêu gần nhất của tôi là phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn

thành các nhiệm vụ được giao và không ngừng cải thiện thêm

ngôn ngữ tiếng Khmer” - cô gái ở shB campuchia đến từ  cần Thơ

chia sẻ với phóng viên shB neWsn

Bùi Thị Cẩm Tú - Giao dịch viên SHB tại Campuchia: 

Với tÔi, rào cẢn Lớn nHẤt lại Là… ĐỒ Ăn!

23SHB newS - Số 2/2019



chuyên đề
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Ông Phạm Xuân Sơn - Tổng giám đốc SHB Campuchia:

LâM anh ghi

thị trường tài chính campuchia
khá sôi động nên phải

cung cấp đầy đủ hơn các sản phẩm, 
dịch vụ cho khách hàng
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Với vốn điều lệ 75 triệu usd, shB cam-

puchia là ngân hàng con 100% vốn thứ

2 của shB tại thị trường Đông dương

sau shB Lào. sau 7 năm hoạt động, shB cam-

puchia đã tạo được nền tảng cơ sở khách hàng

đa dạng bao gồm các doanh nghiệp Việt nam

tại campuchia và doanh nghiệp nước sở tại,

tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực kinh tế then

chốt như: cao su, điện, cầu đường, khai thác

khoáng sản…

Trong thời gian tới, shB campuchia sẽ đẩy

mạnh phát triển một cách toàn diện nhằm khai

thác hết tiềm năng và cung cấp đầy đủ hơn các

sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. 

năm 2018, shB campuchia đã tăng vốn điều

lệ từ 50 triệu usd lên 75 triệu usd. nhờ vậy,

chúng tôi có thêm tiềm lực tài chính để chủ

động triển khai các hoạt động tài chính -

ngân hàng theo quy định trên địa bàn, thực

hiện nhiều hơn nữa các nghiệp vụ kinh

doanh theo quy định cũng như theo sự ủy

quyền từ ngân hàng mẹ tại Việt nam, tuân

thủ triệt để các quy định hiện hành về an

toàn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài

chính - ngân hàng của cả hai quốc gia Việt

nam và campuchia.

shB campuchia hiện có 5 điểm giao dịch

gồm 1 Trụ sở chính và 4 chi nhánh, 60 cán bộ

nhân viên. Kết thúc năm tài chính 2018, tổng

tài sản của shB campuchia đạt 288 triệu usd,

tăng 17% so với 2017; dư nợ tín dụng đạt 242

triệu usd, tăng 26,8%; lợi nhuận trước thuế

đạt 3, 4 triệu usd, tương đương 79 tỷ đồng.

campuchia có thị trường tài chính khá sôi

động. mục tiêu năm 2019 của chúng tôi là

cung cấp đầy đủ hơn các sản phẩm, dịch vụ

cho khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế

hoạch kinh doanh, đảm bảo an toàn, bền

vững trong hoạt độngn

Ông Ly Chheng,
Chủ tịch Tập đoàn Beltei tại Campuchia:

“sHB cAmPUcHiA
Là ngÂn Hàng

rẤt tin cẬy”
Beltei của chúng tôi là Tập đoàn tư nhân chuyên kinh doanh bất động

sản và giáo dục. chúng tôi đã có quan hệ hợp tác với ngân hàng shB

chi nhánh campuchia hơn 3 năm nay. 

ngay từ đầu, khi làm việc với shB campuchia, tôi đã cảm nhận được sự

nhanh chóng và thuận tiện đối với các khoản vay cho doanh nghiệp

bởi suất cho vay của shB khá hợp lý, dịch vụ thì linh hoạt, nhân viên

chuyên nghiệp. Đây là ngân hàng có nhiều khác biệt so với nhiều nhà

băng Việt nam khác tại campuchia bởi những gì họ tạo ra với khách

hàng là rất tin cậy. 

Tôi hy vọng ngân hàng có thể mở rộng phạm vi hoạt động của mình

tại thị trường campuchia hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của người dân

campuchia. ngân hàng cũng nên đặt máy rút tiền tự động (aTm) ở các

nơi thuận tiện cho người dân hay giảm lãi suất cho vay đối với các

khách hàng tốt để có nhiều khách hàng hơn. 

Tập đoàn Beltei của chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành khách hàng lớn

của shB tại campuchia không chỉ hiện tại mà là lâu dài. 



tương tác
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trong số hơn 4
triệu khách hàng là

các doanh nghiệp và
cá nhân, có không ít

doanh nghiệp xây
dựng và xây lắp đã

gắn bó và trở thành
“bạn hàng” của sHB

nhiều năm. Họ đã
thành công với

nguồn vốn của sHB.
Họ nói gì với sHB news?



“chơi” với sHB, Alphanam
được hỗ trợ tích cực
trong các dự án lớn 

Ông Bùi Hoàng Tuấn,
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Alphanam E&C:

TrâM anh ghi

mặc dù có nhiều tổ chức

tín dụng đặt vấn đề hợp

tác với chúng tôi nhưng

từ những gì shB đã mang lại cho al-

phanam, chúng tôi luôn nghĩ đến shB

như một tổ chức tín dụng uy tín. 

gắn bó với shB chưa lâu nhưng 

alphanam e&c đánh giá shB là ngân

hàng đứng đầu về dịch vụ, từ lãnh đạo

đến nhân viên luôn hỗ trợ doanh nghiệp

với tinh thần hợp tác tốt nhất có thể. Tôi

cho rằng, quan hệ hợp tác này sẽ ngày

càng trở nên tốt đẹp bởi nó xuất phát từ

tầm nhìn của các lãnh đạo, văn hóa của

doanh nghiệp và lợi ích của đôi bên. 

alphanam nhận thấy, hầu hết các dịch vụ

của shB từ cấp hạn mức tín dụng, hạn

mức bảo lãnh, cho vay trung dài hạn, mở

Lc, phát hành thẻ, mở tài khoản lương và

rất nhiều các hỗ trợ khác đối với khách

hàng đều được cBnV ngân hàng phục

vụ rất hiệu quả. alphanam đã được shB

hỗ trợ tích cực về tiềm lực vốn trong việc

thực hiện các dự án lớn, mang lại giá trị

cao của alphanam, điển hình như dự án

phức hợp khách sạn, căn hộ và dịch vụ

cao cấp 5 sao alphanam Luxury và

mLandmark tại Đà nẵng, dự án King

palace tại 108 nguyễn Trãi - hà nội”.
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Trong lịch sử gần 60 năm hình thành

và phát triển, công ty cổ phần 

Lilama 69-2 (Lilama 69-2) đã có 10

năm gắn bó với ngân hàng Tmcp sài gòn

- hà nội (shB) ngay từ ngày shB mở chi

nhánh tại hải phòng tháng 12/2008. Trải

qua  10 năm hợp tác, hai bên đã tạo dựng

được mối quan hệ gắn bó, đồng hành.

shB đã trở thành ngân hàng tin cậy để 

Lilama 69-2 thực hiện thành công các dự

án lớn trong và ngoài nước. 

Trước đây, sau khi hai bên ký kết thỏa

thuận hợp tác, shB đã hỗ trợ vốn cho 

Lilama 69-2 đầu tư xây dựng nhà máy chế

tạo thiết bị an Lão với trang thiết bị hiện

đại. Đây là cơ sở vật chất đầu tiên tạo tiền

đề cho sự phát triển gia công chế tạo.

Đến thời điểm này, nhà máy chế tạo thiết

bị an Lão đã trở thành nhà máy chế tạo

thiết bị cơ khí hàng đầu Việt nam. Trong

giai đoạn từ 2008 - 2010 khủng hoảng kinh

tế toàn cầu làm cho nền tài chính trong

nước gặp nhiều khó khăn nhưng shB vẫn

đồng hành cùng Lilama 69-2, tạo điều kiện

thuận lợi cho Lilama 69-2 vượt qua giai

đoạn khó khăn này.

giai đoạn 2010-2014 là thời gian Lilama 

69-2 bắt đầu tham gia thực hiện nhiều dự

án xuất khẩu thiết bị với các đối tác 

Backmann, alstom, nippon sang thị

trường mỹ, nhật Bản, hàn Quốc. 

cũng cùng thời điểm đó, Lilama 69-2 thực

hiện hàng loạt dự án chế tạo và lắp đặt

thiết bị cho các dự án trọng điểm Quốc gia

như: nhà máy nhiệt điện Vũng áng, nhiệt

điện nghi sơn, nhiệt điện mông dương.

Trong thời gian này, shB chi nhánh hải

phòng đóng vai trò tích cực trong việc tư

vấn cho công ty các thủ tục xuất nhập

khẩu, phát hành bảo lãnh, cho vay vốn để

triển khai dự án. 

SHB là ngân hàng luôn thực hiện 

đúng cam kết 
Vũ kế chương 
(Tổng giám đốc Công ty Lilama 69-2)

60 năm phát triển, lilama
69-2 đã thực hiện hàng

loạt dự án chế tạo và lắp
đặt thiết bị cho các dự án

trọng điểm Quốc gia: nhà
máy nhiệt điện Vũng áng,
nhiệt điện nghi Sơn, nhiệt

điện mông dương và là
một trong những đơn vị

tiên phong trong việc thực
hiện chế tạo thiết bị, lắp

đặt các dự án cáp treo như:
Cáp treo Fansipan, Bà nà,
cáp treo Phú Quốc v.v.v… 
ShB Chi nhánh hải Phòng
của ShB chính là đầu mối
tài chính nhiều năm qua

góp phần cùng lilama 69-2
tạo ra những dấu ấn cho

những công trình lớn của
lilama. 

tương tác
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“Lãnh đạo, nhân viên SHB
Hải Phòng luôn thể hiện được
trình độ nghiệp vụ cao và thái
độ làm việc tận tình, linh hoạt

trong việc thực hiện các dịch vụ
của mình”. 

(Ông Vũ Kế Chương - 
Tổng Giám đốc Công ty Lilama 69-2)

Từ năm 2014 đến nay, Lilama 69-2 là một

trong những đơn vị tiên phong trong việc

thực hiện chế tạo thiết bị, lắp đặt các dự

án về du lịch như: cung quy hoạch hội

chợ và triển lãm tỉnh Quảng ninh; công

viên Đại dương - Quảng ninh; đặc biệt là

các hệ thống cáp treo như: cáp treo 

Fansipan, cáp treo Bà nà, cáp treo phú

Quốc…, trong đó cáp treo Fansipan là dự

án cáp treo đầu tiên Lilama 69-2 thực

hiện, hoàn thành vượt tiến độ và lập 2 kỷ

lục guiness đó là: “cáp treo ba dây có độ

chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế

giới 1.410m” và “cáp treo ba dây dài nhất

thế giới 6.292,5m”. Tại dự án cáp treo đầu

tay này shB chi nhánh hải phòng là đơn

vị bảo lãnh và hỗ trợ vốn cho Lilama 

69-2 thực hiện thành công, đem lại uy tín

và vị thế cho những người thợ lắp máy

69-2 trong các dự án treo sau này.

có thể nói rằng các dự án đã và đang được

Lilama thực hiện có sự đồng hành của shB

luôn mang lại thành công và luôn được

thực hiện theo đúng những gì đã cam kết

với chủ đầu tư, giúp Lilama 69 -2 ổn định và

phát triển. Đến nay Lilama 69-2 đã trở

thành một trong những khách hàng truyền

thống, tiêu biểu của shB. 

Qua thời gian dài hợp tác đến nay, 

Lilama 69-2 đã tham gia hầu hết các

dịch vụ của shB tại hải phòng như:

hoạt động tài trợ cho vay vốn, phát

hành bảo lãnh, mở Lc, hoạt động mở và

trả lương qua thẻ aTm, phát hành thẻ

tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế, các

hoạt động bảo hiểm con người, bảo

hiểm rủi ro tài sản, máy móc thiết bị và

bảo hiểm dự án. Lilama 69-2 luôn đánh

giá cao chất lượng dịch vụ của shB. 

Lãnh đạo, nhân viên shB nói chung và

đặc biệt là các cBnV shB hải phòng nói

riêng luôn thể hiện được trình độ

nghiệp vụ cao và thái độ làm việc tận

tình, linh hoạt trong việc thực hiện các

dịch vụ của mình.

Không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa

đơn vị cho vay và đơn vị vay vốn, trong

hợp tác, hàng năm hai bên thường xuyên

tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn

hóa văn nghệ, thi đấu thể thao nhằm

tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ công

nhân viên hai đơn vị. 

hành trình 10 năm là thời gian đủ dài để

hai bên xác nhận những giá trị, thành quả

mà mình đã tạo dựng. Lilama 69-2 và shB

sẽ tiếp tục đồng hành để tạo thêm những

đột phá mới, tạo nên những dấu ấn đặc

biệt thể hiện qua các công trình, các dự

án trọng điểm, các sản phẩm xuất khẩu

chất lượng để thương hiệu Lilama 69-2 và

shB ngày càng vươn cao và bay xan
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sản phẩm - dịch vụ mới nhất
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Tri ân đến hàng triệu khách hàng đã và đang

đồng hành, gắn bó cùng shB 26 năm qua,

nhân dịp sinh nhật lần thứ 26 của ngân hàng

(13/11/1993 – 13/11/2016), shB đã triển khai

chương trình khuyến mại “sinh nhật rộn ràng –

nhận ngàn quà tặng” với hơn 20.000 phần quà giá

trị cho các khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại shB

từ 15/10/2019 - 31/01/2020 trên toàn hệ thống. 

Tham gia chưng trình khuyến mại này, khách

hàng có thể lựa chọn nhiều hình thức gửi tiết

kiệm như: Tiết kiệm bậc thang theo số tiền, tiết

kiệm lĩnh lãi trước, lĩnh lãi hàng tháng, tiết kiệm

thông minh hoặc hợp đồng tiền gửi. 

shB áp dụng khuyến mại đối với mọi kỳ hạn

gửi của khách hàng, tối thiểu từ 1 tháng trở lên.

Khách hàng gửi từ 10 triệu đồng đã có thể

nhận khuyến mại bằng tiền mặt kèm theo các

phần quà tương ứngn

nhân dịP Sinh nhật lần thứ 26, ShB
dành 20.000 Phần Quà giá trị tặng kháCh hàng
gửi tiết kiệm tại ngân hàng

ShB dành nhiều ưu Đãi Bảo lãnh ĐặC Biệt
Cho kháCh hàng doanh nghiệP 

nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp

và doanh nghiệp là khách hàng của shB

trong thời gian từ nay đến hết năm 2020,

shB vừa triển khai chương trình ưu đãi bảo lãnh

đặc biệt trên toàn hệ thống đến 31/12/2020 với đa

dạng loại hình bảo lãnh ưu đãi, bao gồm: Bảo lãnh

dự thầu, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh thực hiện

hợp đồng và bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.

Theo đó, khách hàng shB được hưởng nhiều ưu đãi

như giảm phí bảo lãnh lên tới 30%, thủ tục hồ sơ đơn

giản, thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng. Bên

cạnh đó, shB còn áp dụng chính sách chuyên biệt,

đặc thù đối với từng loại bảo lãnh. chẳng hạn đối với

bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, nhằm tạo thuận lợi

tối đa cho khách hàng, shB sẽ giải ngân lên tới 30%

tổng số tiền ứng trước và khách hàng có thể cung

cấp chứng từ chứng minh mục đích sau khi giải tỏa. 

Đối với bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành, tỷ lệ

tín chấp lên tới 100%. nếu khách hàng có nhu cầu

dùng quyền đòi nợ làm tài sản đảm bảo cho khoản

bảo lãnh, shB chấp nhận ký thế chấp quyền đòi nợ

chỉ với khách hàng mà không yêu cầu có xác nhận

của chủ đầu tư. ngân hàng sẽ dành các ưu đãi về

phí bảo lãnh và tỷ lệ tín chấp cao cho các doanh

nghiệp sử dụng trọn gói dịch vụ bảo lãnh tại shB;

ưu tiên xem xét cho các doanh nghiệp vay bổ sung

vốn lưu động, trung dài hạn để thực hiện các hợp

đồng, dự án hay gói thầu do shB phát hành bảo

lãnh với lãi suất cạnh tranh.

cũng trong thời gian từ nay đến kết thúc năm 2019,

shB sẽ cung cấp các sản phẩm theo chuỗi trên nền

tảng công nghệ mới và các giải pháp tài chính trọn

gói với chất lượng dịch vụ tốt nhằm đáp ứng nhu

cầu ngày càng cao của các khách hàng. 

Trước chương trình này, shB đã triển khai nhiều

chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng doanh

nghiệp như: Tài trợ 98% giá trị bộ chứng từ dành cho

doanh nghiệp xuất khẩu, tài trợ vốn ưu đãi cho doanh

nghiệp xây lắp, ra mắt tài khoản số đẹp và miễn phí

nhiều dịch vụ dành cho khách hàng.  shB dành nhiều

ưu đãi bảo lãnh đặc biệt cho doanh nghiệp, khách

hàng doanh nghiệp từ nay đến hết năm 2020n
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nhằm tri ân khách hàng đã đồng

hành, gắn bó cùng shB và

mừng sinh nhật lần thứ 26 của

ngân hàng, shB vừa triển khai chương

trình khuyến mại “gửi tiền thả ga - Trúng

ngay mazda”, áp dụng đối với mọi khách

hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại shB từ

ngày 2/10/2019 đến 31/12/2019 shB. 

Theo đó, khách hàng gửi tiền tại shB

trong chương trình này sẽ được cấp mã

dự thưởng để quay số trúng thưởng với

cơ hội trúng ô tô mazda 3 premium trị

giá 800 triệu đồng.

ngoài giải đặc biệt mazda, khách hàng

còn có cơ hội trúng các giải thưởng hấp

dẫn khác là sổ tiết kiệm giá trị của shB

cùng nhiều quà tặng khác.

Qúy khách hàng có thể đến các điểm

giao dịch của shB trên toàn quốc để

được tư vấn cụ thể hơn khi tham gia

chương trình khuyến mại nàyn

gửi tiết kiệm, trúng mazda 3  tại ShB 



nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán trực

tuyến của khách hàng, từ ngày 03/10/2019,

shB đã chính thức triển khai  dịch vụ liên kết

trực tiếp với Ví điện tử momo. Đây là ứng

dụng Ví điện tử trên điện thoại thông minh

đã có mặt trên 2 hệ điều hành ios và an-

droid với hơn 10 triệu người dùng. Là nền

tảng thanh toán di động, ví momo thúc đẩy

nền kinh tế không tiền mặt và cung cấp cho

khách hàng trải nghiệm thanh toán một

chạm (one Touch payment) với nhiều tiện

ích dịch vụ, bao gồm chuyển tiền, chanh

toán hóa đơn, mua vé máy bay, mua vé xe

lửa, vé xem phim, thu – chi hộ và thanh toán

thương mại trên di động.

Để tận hưởng các tiện ích trên momo của

shB, khách hàng chỉ cần có tài khoản

thanh toán, thẻ ghi nợ nội địa của shB và

đăng ký sử dụng dịch vụ shB online với

phương thức xác thực sms oTp/smart

oTp với các bước liên kết đơn giản. 

Việc triển khai hợp tác dịch vụ liên kết Ví

điện tử giữa shB và momo sẽ góp phần

thay đổi thói quen thanh toán của người

Việt nam trong kỷ nguyên không dùng

tiền mặt, gia tăng các dịch vụ tiện ích độc

đáo, giúp thỏa mãn mọi nhu cầu thanh

toán trong cuộc sống hàng ngày của

khách hàng.

Qúy khách hàng có thể liên hệ tại các

điểm giao dịch của shB trên toàn quốc

để được hướng dẫn sử dụng hoặc gọi

đến tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7

của shB (shB hotline: 1800 58 88 56) để

được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Qúy khách hàng cũng có thể truy cập vào

website của shB và thực hiện theo hướng

dẫn: https://www.shb.com.vn/wp-con-

t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 9 / 1 0 / H D S D -

MOMO_TrangPH1.pdfn

thanh toán thuận tiện hơn
Với Ví Điện tử momo Của ShB

shB smart oTp là phương thức xác thực

được tích hợp ngay trong ứng dụng shB

mobile, được áp dụng công nghệ bảo

mật hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay

với nhiều ưu điểm vượt trội. hơn thế nữa,

phương thức xác thực shB smart oTp

chắc chắn sẽ đem đến cho khách hàng

những trải nghiệm hoàn toàn hài lòng

với các thao tác đăng ký và kích hoạt vô

cùng đơn giản. 

Đây là lý do shB chính thức triển khai

phương thức xác thực shB smart oTp

hiện đại và an toàn giao dịch trên hệ

thống ngân hàng điện tử khách hàng cá

nhân của shB kể từ ngày 08/08/2019. 

các khách hàng sử dụng dịch vụ shB

mobile hoặc shB online vui lòng cập

nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng

shB mobile trên app store hoặc ch play

để trải nghiệm tính năng mới.

Quý khách hàng có thể đến mọi điểm

giao dịch của shB để được hướng dẫn sử

dụng, gọi đến tổng đài dịch vụ khách

hàng 24/7 của shB (shB hotline: 1800 58

88 56) để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp

hoặc truy cập website www.shb.com.vn

để được hướng dẫn sử dụng trực tuyếnn

Bảo mật hơn, hiện Đại hơn Với ShB
Smart otP 

sản phẩm - dịch vụ mới nhất
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Đây là mức lãi suất cao nhất dành

cho khách hàng cá nhân gửi tiền

tại shB được ngân hàng áp dụng

trong chương trình “Ưu đãi chào thu” -  kể

từ 4/10/2019.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm tại

chương trình này sẽ được hưởng mức lãi

suất tiết kiệm hấp dẫn lên đến 8,1%/năm ở

kỳ hạn 6 tháng; các kỳ  hạn 9 tháng, 12

tháng và 13 tháng, lãi suất tối đa sẽ lần lượt

là 8,2%/năm, 8,3%/năm và 8,4%/năm.

“Ưu đãi chào thu” với kỳ hạn đa dạng và lãi

suất hấp dẫn sẽ mang đến cho các khách

hàng nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu

cầu khi gửi tiết kiệm tại shB.

Quý khách hàng có thể đến mọi điểm giao

dịch của shB trên toàn quốc để gửi tiền

hoặc gọi đến tổng đài dịch vụ 24/7 của shB

(shB hotline: 1800 58 88 56) để được tư vấn

và hỗ trợ trực tiếpn

gửi tiết kiệm tại ShB, lãi Suất
tới 8,4%/năm
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ĐA tiỆn ÍcH,
BẢo mẬt cAo

Minh Quân

luôn hướng tới mục
tiêu phục vụ khách

hàng tốt nhất và
thuận tiện nhất,

ShB đã và đang đầu
tư phát triển ngân

hàng điện tử (E-
Bank) theo hướng

ngày càng thỏa
mãn nhu cầu của

khách hàng với chất
lượng dịch vụ cao,
giao dịch bảo mật

và an toàn.

NGâN HàNG ĐiệN Tử SHB: 

sản phẩm - dịch vụ mới nhất
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Trong số các sản phẩm – dịch vụ

e-Bank của shB mà khách hàng

được trải nghiệm thời gian qua,

dịch vụ thanh toán Qrpay dành cho

khách hàng cá nhân sử dụng shB 

mobile là điểm nhấn khá đặc biệt. Theo

đó, với lợi thế tiên phong triển khai tính

năng Qrpay trên app điện thoại di

động, shB đã kết nối với hơn 3.000

điểm áp dụng thanh toán Qrpay trên

toàn quốc và là một trong những ngân

hàng áp dụng quản lý giao dịch 

merchant kết nối trực tiếp thanh toán

Qrpay với shB. 

sử dụng dịch vụ e- Banking này của shB,

khách hàng chỉ cần mở chức năng thanh

toán Qrpay trên shB mobile và sử dụng

camera trên điện thoại để quét mã thanh

toán do người bán hàng cung cấp. Toàn

bộ thông tin liên quan đến giao dịch

thanh toán sẽ được hiển thị đầy đủ trên

màn hình điện thoại như: Tên người thụ

hưởng, số tài khoản thụ hưởng, số tiền

chuyển khoản, nội dung thanh toán.

sau khi kiểm tra các thông tin hiển thị là

chính xác, khách hàng chỉ cần nhập mật

khẩu như khi thực hiện các giao dịch

khác để hoàn tất quy trình thanh toán.

Qrpay - shB mobile đã và đang giúp các

khách hàng thanh toán đơn hàng nhanh

chóng và tiện lợi nhất tại tất cả các điểm

chấp nhận thanh toán của shB. Khách

hàng còn được giảm giá mua hàng trên

từng sản phẩm theo từng thời kỳ.

Đối với các giao dịch chuyển khoản liên

ngân hàng 24/7 (dành cho khách hàng

cá nhân sử dụng shB online và shB mo-

bile), shB cấp hạn mức chuyển khoản

lên tới 300 triệu đồng/lần giao dịch và

cấp hạn mức trong ngày bằng hạn mức

gói sử dụng dịch vụ (tối đa 1 tỷ

đồng/ngày) cho khách hàng cá nhân sử

dụng gói idiamond. 

Với những rủi ro trong việc mất sổ tiết

kiệm đang gia tăng hiện nay như bị giả

mạo - chiếm đoạt, shB đã cung cấp sản

phẩm “Thông báo giao dịch sổ tiết kiệm”

bằng sms cho mọi khách hàng: cập nhật

thông báo mở sổ, thông báo giao dịch lãi

phát sinh, thông báo khi khách hàng gửi

góp, thông báo đáo hạn sổ tiết kiệm,

thông báo khi rút gốc một phần của sổ

tiết kiệm v.v.v…

Không chỉ nỗ lực cung cấp các trải

nghiệm đối với người dùng cá nhân, với

khách hàng là các tổ chức, doanh

nghiệp, shB đã gia tăng tiện ích dịch vụ

e-Banking giúp doanh nghiệp dễ dàng

sử dụng nhằm quản lý tài khoản và giao

dịch tài chính nhanh chóng, an toàn,

hiệu quả mọi lúc mọi nơi thông qua các

thiết bị điện tử có kết nối internet. sản

phẩm ngân hàng Điện tử của shB dành

cho khách hàng doanh nghiệp được

phát triển dựa trên những nghiên cứu kỹ

lưỡng về nhu cầu của khách hàng, đảm

bảo tính thân thiện người dùng, an toàn,

bảo mật và chính xác. 

Khách hàng sẽ được trải nghiệm hoàn

toàn mới với giao diện dễ sử dụng; tiết

kiệm thời gian, tối ưu hiệu quả tài chính

cho doanh nghiệp, bổ sung nhiều tính

năng hiện đại như: chuyển tiền liên ngân

hàng nhanh 24/7 (nhận tiền trong 1

phút), đặt lịch chuyển tiền tương lai -

định kỳ, duy trì số dư tài khoản tự động,

chuyển tiền một lần đến nhiều tài khoản

trong và ngoài hệ thống shB và nhiều

tiện ích khác. ngoài ra, khách hàng có

thể phân quyền sử dụng dịch vụ cho

người dùng trong doanh nghiệp một

cách linh hoạt theo tài khoản truy cập,

danh mục truy cập, hạn mức giao dịch,

tài khoản thụ hưởng được phép chuyển

tiền đến.

năm 2019 và các năm tới, ngân hàng

Điện tử shB sẽ áp dụng hàng loạt giải

pháp mới trên nền tảng công nghệ hiện

đại theo xu hướng 4.0, đảm bảo an toàn,

bảo mật tuyệt đối với mọi trải nghiệm khi

khách hàng sử dụng e - Bank của shB. 

“Không chỉ có vậy, cũng trong năm 2019

shB sẽ xây dựng một hệ sinh thái e-Bank

shB, hoàn thiện chuẩn bảo mật token key

cho mọi khách hàng” - ông nguyễn chiến

Thắng, phó giám đốc Trung tâm chính

sách sản phẩm khách hàng cá nhân shB

cho biếtn



từ gói tín dụng “ChắP Cánh”
à la CartE CondotEl
nhớ lại mối lương duyên với Taseco, anh

Đỗ Đức hải, giám đốc chi nhánh Vạn phúc,

một đơn vị phát triển tốt của shB cho biết,

trong hàng trăm khách hàng doanh

nghiệp lớn của shB Vạn phúc, Taseco là

một trong những khách hàng anh nhớ

nhất trong quá trình làm việc tại shB.

“Khi Taseco tiếp cận với shB Vạn phúc,

chúng tôi mới biết công trình của họ - à

La carte condotel Đà nẵng mới hoàn

thành phần thô, do thiếu vốn nên tiến độ

bị chậm so với dự tính gần 2 năm” – anh

hải cho biết. 

nhận thấy đây là một dự án có tiềm năng

lớn và Taseco đang rất cần tới sự trợ giúp

của ngân hàng, giám đốc chi nhánh

shB Vạn phúc đã đề xuất lãnh đạo shB

xem xét, cấp khoản tín dụng cho Taseco

để họ có thể hoàn thành dự án. “gói tín

dụng không phải là nhiều, khoảng 60 tỷ

đồng thôi nhưng 60 tỷ đó hình thành

nên à La carte bây giờ” – anh hải nói.

giám đốc shB Vạn phúc cho hay, sau

khi nhận được gói tín dụng từ shB,

Taseco đã bắt tay vào hoàn thiện toàn

bộ dự án, nhờ vậy các khách hàng của

Taseco đã thanh toán đúng hạn đặt

mua sản phẩm, dòng vốn của Taseco

cũng hoạt động trở lại. nợ của Taseco

với shB đã được thanh toán hết sau đó.

“nếu không hiểu rõ khách hàng, shB có

thể sẽ không cấp gói tín dụng đó” – anh

hải khẳng định.

Được biết, hiện shB Vạn phúc là một

trong các chi nhánh Top đầu trong hệ

thống shB với tổng tài sản xấp xỉ 25.000

tỷ đồng, 60% khách hàng của shB Vạn

phúc là khách hàng cá nhân. 

Đây cũng là đơn vị có dư nợ tín dụng

thuộc vào top “khủng” trên hệ thống, có

doanh số kiều hối luôn đạt mức cao.

là một trong số ít các chủ đầu tư với cách
làm và tư duy được cho là “độc, lạ”, taseco là
doanh nghiệp tiên phong đầu tư phát triển
à la Carte theo mô hình condotel (căn hộ -
khách sạn) tại Đà nẵng. tuy nhiên, Đà nẵng
sẽ không thể có à la Carte nếu như chủ đầu
tư công trình này không có mối nhân duyên
với ngân hàng Sài gòn – hà nội (ShB)

SHB - à La carTe condoTeL Đà nẵng:

Tùng dương

nHÂn DUyÊn
cHƯA KỂ 
nHÂn DUyÊn
cHƯA KỂ 

trên đường phát triển
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Chuyện Chưa kể ở ShB Vạn PhúC
Trở lại với câu chuyện 14 năm phát triển

của shB Vạn phúc, anh hải cho biết, tiền

thân là chi nhánh thuộc haBuBanK cũ

(thành lập tháng 9/2005), thời điểm sáp

nhập vào shB, chi nhánh Vạn phúc khi ấy

có số huy động vốn 1.500 tỷ đồng, 4

phòng giao dịch, 50 cBnV. nay, shB Vạn

phúc là một trong những chi nhánh có

quy mô phát triển tại shB với giá trị tổng

tài sản xấp xỉ 25.000 tỷ đồng. năm 2018,

đơn vị này đạt tổng lợi nhuận đáng kể với

hơn 723 tỷ đồng, tổng huy động vốn đạt

13.743 tỷ đồng. 

Đề cập những khó khăn từ những ngày

đầu sáp nhập vào shB, anh hải cho hay,

đó là giai đoạn mọi hoạt động của đơn

vị đều vô cùng khó khăn, đặc biệt là mở

rộng thị trường, phát triển khách hàng.

Khó tới mức có nhiều khách hàng, đơn

vị đã hẹn họ tới cả chục lần lỡ hẹn. “nhờ

sự nỗ lực vượt bậc của cả tập thể chúng

tôi và cũng nhờ vào chất lượng sản

phẩm - dịch vụ của ngân hàng mà sau

sáp nhập một thời gian, mọi việc dần ổn

định. à La carte của Taseco mới đây chỉ

là một ví dụ trong quá trình tìm kiếm

khách hàng, mở rộng thị trường.” - gĐ

shB Vạn phúc cho biết.

hiện shB Vạn phúc đã và đang sở hữu

nhiều khách hàng mà 3 thế hệ trong một

gia đình vẫn gắn bó với chi nhánh kể từ khi

có quan hệ với đơn vị. con số 60% khách

hàng hiện có là khách hàng cá nhân và

hàng trăm đối tác doanh nghiệp có qui mô

vốn lớn đã khẳng định lĩnh vực huy động

vốn của Vạn phúc là lĩnh vực kinh doanh

nổi bật trong nhiều năm qua. 

Theo anh hải, từ nay đến kết thúc năm

kinh doanh 2019, shB Vạn phúc sẽ tập

trung vào phát triển mảng bán lẻ với

trọng tâm là khách hàng cá nhân,

khách hàng doanh nghiệp sme, phấn

đấu nâng cao đáng kể doanh thu từ

khu vực nàyn

SHB vạn Phúc
hiện là một trong các
chi nhánh thuộc top
đầu SHB với tổng tài
sản đạt gần 25.000 tỷ
đồng tổng dư nợ cho
vay đạt gần 23.600 tỷ
đông - tính hết ngày

31/12/2018.  Đây cũng
là đơn vị có dư nợ tín

dụng cao, trong đó
60% khách hàng của

SHB vạn Phúc là
khách hàng cá nhân. 
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trên đường phát triển
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tiền thân là Chi nhánh habubank
(hBB) minh khai thành lập tháng

7/2007, quy mô nhỏ, hoạt động kém,
sau khi sáp nhập vào ShB tháng

8/2012, hBB minh khai đổi tên thành
ShB hàn thuyên. 7 năm sau, ShB Chi
nhánh hàn thuyên vững vàng trong
top các Chi nhánh lớn nhất hệ thống.

Minh khang

Ngày đó thật bộn bề 

nhưng chúng tôi
có niềm tin 

Tập thể CBNV SHB Chi nhánh Hàn Thuyên thể hiện quyết tâm chiến thắng tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 2018.
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Trao đổi với shB neWs, anh Đặng

Văn Thân, giám đốc shB chi nhánh

hàn Thuyên cho hay, anh nhận

nhiệm vụ tiếp quản shB hàn Thuyên từ

tháng 4/2014 với vô vàn khó khăn (mà

theo anh là ở cả bản thân anh và thực

trạng chi nhánh lúc ấy). 

“nhân sự chi nhánh thời điểm ấy có rất

nhiều biến động, người đi không ít, người

ở lại thì tâm lý bất ổn. hoạt động kinh

doanh ở trạng thái cầm chừng”, anh Thân

nói. Tân thủ lĩnh sau ít ngày tiếp quản chi

nhánh đã vạch ra cho mình và đơn vị một

kế hoạch thay đổi.

“Trước kia, tôi sinh sống và công tác ở tỉnh

ngoài nên khi chuyển về hà nội, gần như

phải làm lại từ đầu tất cả mọi thứ, từ thích

nghi văn hóa đến mở rộng quan hệ, phát

triển khách hàng. nhưng lúc đó tôi lại có

một niềm tin mãnh liệt rằng, mình sẽ làm

được. chỉ cần dám đổi thay tất cả những

điều đã cũ, dám chấp nhận cái mới và

khiến những người xung quanh cùng

thay đổi thì thành công sẽ tới” -  giám đốc

chi nhánh hàn Thuyên nói. 

sau nhiều trăn trở tìm hướng đi, việc đột

phá đầu tiên của shB hàn Thuyên là tập

trung chăm sóc, khai thác và phát triển

khách hàng doanh nghiệp lớn, có uy tín

trên thị trường, hoạt động kinh doanh

lành mạnh. Tiếp đó là việc quyết liệt trong

công tác xử lý nợ quá hạn, nợ xấu tồn

đọng; chú trọng công tác tuyển dụng

nhằm xây dựng được đội ngũ nhân sự ổn

định, tâm huyết, có năng lực.

“Tôi động viên, trấn an các cộng sự bằng

cách tạo môi trường làm việc công bằng

và gắn kết để mọi người yên tâm công

tác. Theo đó, mọi hoạt động, mọi công

việc của chi nhánh đều được giải quyết

minh bạch, rõ ràng; ghi nhận kịp thời

những người có nỗ lực, có đóng góp và

phê bình, nhắc nhở thẳng thắn, công

khai những ai còn yếu. Qũy thi đua khen

thưởng của shB hàn Thuyên cũng được

xây dựng từ những ngày đó” - anh Đặng

Văn Thân chia sẻ.

anh Thân cũng cho biết, nhờ phát huy

tối đa sự sáng tạo trên tinh thần cởi mở,

chủ động và thẳng thắn nên mặc dù

thời gian đầu nhiều thành viên không

dám nêu quan điểm nhưng dần dần,

tâm lý đó đã thay đổi. các buổi họp giao

ban hàng tháng của shB hàn Thuyên

bây giờ rất sôi nổi, nhiều ý kiến được đưa

ra, giúp gợi mở tư duy kinh doanh của

từng người lao động.

“chỉ cần dám đổi
thay tất cả những điều
đã cũ, dám chấp nhận

cái mới và khiến những
người xung quanh cùng
thay đổi thì thành công

sẽ tới” -

Đặng Văn Thân,
(Giám đốc SHB Chi nhánh

Hàn Thuyên).

Bảng Tổng SắP giải THưởng của SHB cHi nHánH Hàn THuYên
• Năm 2014: danh hiệu khen thưởng Đơn vị phát triển huy động vốn tốt nhất, Chi nhánh quản lý dòng tiền khách hàng vay

vốn tốt và Chi nhánh có chất lượng tín dụng tốt.
• Năm 2015: Giấy chứng nhận Câu lạc bộ lợi nhuận trước thuế của Chủ tịch HĐQT -danh hiệu khen thưởng về lợi nhuận

trước thuế trên 100 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch được giao.
• Năm 2016: Giấy chứng nhận Câu lạc bộ lợi nhuậṇ trước thuế của Chủ tịch HĐQT -danh hiệu khen thưởng về lợi nhuận

trước thuế trên 100 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch được giao; danh hiệu khen thưởng của Tổng Giám đốc về chỉ tiêu thu dịch vụ.
• Năm 2017: Giấy chứng nhận Câu lạc bộ lợi nhuậṇ trước thuế của Chủ tịch HĐQT -danh hiệu khen thưởng về lợi nhuận

trước thuế trên 100 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch được giao.

• Năm 2018: Giấy khen của Tổng Giám đốc -Đơn vị có thành tích tốt về lợị nhuận trước thuế. 



trên đường phát triển

40 SHB newS - Số 2/2019

Theo anh Thân, sau khi nhiều vấn đề nội bộ được “mở nút”, hàn

Thuyên đã tập trung đặc biệt cho công tác phát triển khách hàng

nên kết quả kinh doanh được thể hiện khá rõ từng năm. 

“Ở chỗ chúng tôi, từ giám đốc chi nhánh tới nhân viên đều xác

định, bên cạnh việc phát triển khách hàng thông qua các đầu mối

truyền thống, các mối quan hệ cá nhân, doanh nghiệp hiện hữu

thì công tác điều tra, phân tích, đánh giá và tiếp cận khách hàng

tại địa bàn của các đơn vị kinh doanh trực thuộc luôn được đặc

biệt chú trọng. 

Tinh thần đó được triển khai liên tục thông qua hàng loạt các

chương trình tiếp cận khách hàng đến tận hội phụ nữ, hội hưu trí

và các đoàn thể, cơ quan ở hầu hết các Tổ dân phố, phường thuộc

địa bàn của các đơn vị mình” – giám đốc shB hàn Thuyên cho biết.

shB hàn Thuyên còn tổ chức nhiều chương trình gặp gỡ, hội thảo

dành cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng là đối tác của

khách hàng hiện hữu nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ưu

việt của shB, qua đó nắm bắt mong muốn, nhu cầu của khách

để tư vấn, đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp, hỗ trợ hiệu quả

các nhu cầu của khách hàng. nhờ sự đoàn kết, dám nghĩ, dám

làm, dám đổi thay và tâm huyết của tất cả cBnV chi nhánh nên

hàn Thuyên đã nhanh chóng vượt qua gian khó, tăng trưởng

mạnh ở nhiều chỉ tiêu.

“sự phát triển của chi nhánh thời gian qua đã vượt hơn cả kỳ vọng

ban đầu của tôi, đó là sự tăng trưởng khá đều qua các năm từ 2014

đến nay trong điều kiện quy mô nhân sự còn khá mỏng, nhiều bộ

phận và cá nhân mỗi người phải đảm nhiệm lượng công việc gấp

rưỡi, gấp đôi so với bình thường nhưng mọi người đều cố gắng, nỗ

lực thực hiện đã khiến tôi thực sự yên tâm hơn” - anh Thân bày tỏ.

8 tháng đầu năm 2019, tổng tài sản của shB chi nhánh hàn Thuyên

ước đạt 10.308,5 tỷ đồng, tăng  543.5% so với mức 1.601,9 tỷ đồng

thời điểm cuối năm 2013. huy động thị trường 1 đạt 7.179,5 tỷ

đồng, tăng 354.4% so với mức 1.580 tỷ đồng thời điểm cuối năm

2013. dư nợ đạt gần 9.756 tỷ đồng, tăng 10.203% so với mức

870,91 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2013. 

Tiếp đà tăng trưởng mang tính bứt phá đó, mục tiêu của shB hàn

Thuyên thời gian tới là phát triển bền vững, cân đối giữa hiệu quả

hoạt động và hạn chế rủi ro. 

Theo định hướng phát triển chung của toàn hệ thống, bên cạnh

nền tảng khách hàng lớn, theo lộ trình mới shB hàn Thuyên quyết

đẩy mạnh kinh doanh mảng ngân hàng bán lẻ với các sản phẩm

thế mạnh của shB, đồng thời phát triển đa dạng khách hàng

doanh nghiệp dựa trên nền tảng khách hàng sme.  “chúng tôi

đang đặt các mục tiêu mới cho những cú hích tiếp theo” - người

đứng đầu shB chi nhánh hàn Thuyên cho hay.
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nếu Được Lựa cHọn Lại, TÔi
vẫn cHọn SHB Hàn THuYên

“Tôi ra nhập SHB Hàn
Thuyên hơn 3 năm về trước.
Điều ấn tượng nhất với tôi là

tinh thần làm việc không mệt
mỏi của tất cả cBnv trong chi

nhánh. Tôi có cảm giác, SHB
Hàn Thuyên giống như một tổ

ong với một “ông ong chúa”
nghiêm khắc mà gần gũi chân

thành, làm việc luôn có kế
hoạch rõ ràng, một đàn ong thợ

vô cùng chăm chỉ, cần mẫn. nếu
được lựa chọn lại một lần nữa,

tôi vẫn chọn SHB Hàn Thuyên”.

Đào Thị Lan Hương 
(Phó GĐ phụ trách khách
hàng cá nhân -Chi nhánh

Hàn Thuyên)

Tập thể CBNV SHB Chi nhánh Hàn Thuyên trong chuyến du ngoạn gần đây.
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CHấT LượNG dịCH Vụ CHo VAY:

Bài Học tỪ sHB -
PHÒng giAo DỊcH BiÊn HÒA

nhiều năm qua, Phòng giao dịch Biên hòa
(ShB Chi nhánh Đồng nai) luôn là lá cờ đầu

của Chi nhánh Đồng nai về mọi mặt, đặc biệt
ở mảng khách hàng cá nhân. 

họ có “sức mạnh” gì? 

Minh khang
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Trao đổi với phóng viên shB neWs, anh

Trần Thanh hùng - giám đốc phòng

giao dịch Biên hòa cho biết, với hơn

100 điểm giao dịch của các ngân hàng lớn

nhỏ đang hoạt động trên địa bàn Tp. Biên hòa

hiện nay, shB Biên hòa đã và đang chịu sự

cạnh tranh khốc liệt từ chính sách lãi suất, quy

trình cho vay và quy mô đội ngũ nhân sự với

nhiều ngân hàng khác. 

Vì vậy, để cạnh tranh tại địa bàn, cBnV đơn

vị xác định yếu tố then chốt là chất lượng

dịch vụ, kể cả trong hoạt độṇg cho vay,

“Khi khách hàng hiện hữu hài lòng với chất

lượng dịch vụ, tin tưởng vào chúng ta, họ

sẽ là cầu nối tốt nhất đến khách hàng tiềm

năng” - giám đốc phòng giao dịch Biên hòa

khẳng định. 

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, tại đây mỗi

cBnV đều đặt trách nhiệm như một đại sứ

thương hiệu của đơn vị. họ tự lập kế hoạch

và quản lý bản thân, tìm kiếm khách hàng,

kiểm soát rủi ro và tạo “sân chơi” để kết nối

các khách hàng lại với nhau. Không chỉ lắng

nghe, thấu hiểu mong muốn, nhu cầu của

khách hàng để tư vấn phương án vay vốn

phù hợp, hỗ trợ khách hàng trong quá trình

làm hồ sơ vay, đảm bảo giải ngân kịp thời, họ

còn giúp khách hàng trong cả quá trình sử

dụng vốn làm sao có hiệu quả cao. 

nhiều cBnV phòng giao dịch Biên hòa cho

hay, khi quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và

khách hàng được xây dựng trên nền tảng

win-win thì cả ngân hàng lẫn khách hàng

đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thực

hiện đúng và đầy đủ các cam kết của mỗi

bên, đặc biệt là từ phía ngân hàng - chủ thể

cung cấp dịch vụ. 

Và để tạo sự chuyên nghiệp trong quy trình

cho vay từ khâu nhỏ nhất, mỗi cán bộ tín

dụng phải thường xuyên cập nhật kiến

thức, các chương trình khuyến mại đang

triển khai của ngân hàng, hiểu rõ và sâu

từng sản phẩm để cung cấp cho khách

hàng nhiều phương án lựa chọn tốt nhất. 

Bên cạnh đó, việc chăm sóc khách hàng sau

bán hàng cũng phải được thực hiện chuyên

nghiệp. ngoài sms nhắc nợ định kỳ từ hệ

thống, mỗi nhân viên tín dụng phải lên kế

hoạch quản lý khoản vay của khách hàng,

định kỳ thông báo khách hàng đóng lãi vay

tránh bị quá hạn và kịp thời hỗ trợ khách

hàng khi cần thiết. Khi có phát sinh xảy ra

trong quá trình đóng lãi vay, mỗi nhân viên

phải biết lắng nghe kỹ khiếu nại, đưa ra câu

trả lời thỏa đáng. 

“chúng tôi luôn theo dõi sát sao tình hình

biến động của thị trường, biến động kinh tế

xã hộị để đánh giá đúng tiềm năng thị

trường cũng như từng phân khúc khách

hàng tại địa bàn. Trên cơ sở đó, lãnh đạo chi

nhánh và phòng giao dịch xây dựng chính

sách phù hợp với từng phân khúc khách

hàng mục tiêu cũng như chuyển hướng kịp

thời đối với các phân khúc khách hàng có

biến động lớn, rủi ro cao theo từng thời kỳ” -

giám đốc Trần Thanh hùng cho biết.

Để kiểm soát rủi ro các khoản vay, đơn vị

yêu cầu cán bộ tín dụng phải theo dõi,

kiểm tra khoản vay chặt chẽ trong quá

trình giải ngân để kiểm soát món tiền vay

đúng, phù hợp mục đích cho vay. sau khi

giải ngân vẫn phải thường xuyên thăm hỏi,

nhắc nhở khách hàng khi đến kỳ đóng lãi

vay nhằm theo dõi chặt chẽ khoản vay,

tránh rủi ro khách hàng sử dụng vốn sai

mục đích, ảnh hưởng đến hiệu quả khoản

vay và  khả năng thu hồi nợ. nhờ vậy, năm

2018 tỷ lệ nợ xấu tính của phòng giao dịch

chỉ ở mức 0.1%. năm 2019, tỷ lệ ṇày tiếp

tục được kiểm soát và duy trì dưới mức 2%. 

“chúng tôi luôn tự nhắc nhau: người bán

hàng tốt chỉ bán được một hay vài sản phẩm

cho một số người, còn người bán dịch vụ tốt

có thể bán nhiều sản phẩm cho một người

và rất nhiều người khác” - giám đốc phòng

giao dịch Biên hòa khẳng định. 

Tính đến 15/9/2019, tổng dư nợ cho vay của

đơn vị này đạt 584,2 tỷ đồng, tăng 16,4% so

với cùng kỳ năm ngoái, trong đó dư nợ khách

hàng cá nhân chiếm tỷ trọng 76,5%, tỷ lệ ṿay

ngắn hạn chiếm 35% các kỳ hạn vayn

“người bán hàng tốt
chỉ bán được một hay

vài sản phẩm cho một
số người, còn người bán

dịch vụ tốt có thể bán
nhiều sản phẩm cho

một người và rất nhiều
người khác”

(Trần Thanh Hùng -
Giám đốc Phòng giao dịch

Biên Hòa)

mộT Số THànH TícH nổi BậT của PHòng giao dịcH Biên Hòa: 

• giấy khen của Hội đồng Quản trị vì đã có kết quả hoạt động
xuất sắc mảng khách hàng cá nhân năm 2017 
• giấy khen của Tổng giám đốc dành cho đơn vị kinh doanh
hoàn thành tốt nhiệṃ vụ năm 2018 
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“nĂng nHẶt -
cHẶt BỊ” 

Chăm chút từng
món tiền gửi - dù là

rất nhỏ của khách
hàng. tư vấn từng
sản phẩm, dịch vụ

của ngân hàng cho
đến khi khách

hàng hài lòng đã
giúp Phòng giao

dịch xuân thủy
(ShB Chi nhánh
tây hà nội) trở

thành địa chỉ tin
cậy. Đó cũng là bí

quyết khiến đơn vị
này nhiều năm

dẫn đầu hệ thống
ShB ở nhiều chỉ

tiêu kinh doanh.Quân nguyễn 
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Thành lập tháng 9/2007, năm 2015

phòng giao dịch (pgd) Xuân Thủy -

chi nhánh Tây hà nội của shB có tổng

tài sản 1.000 tỷ đồng. năm 2018, đơn vị này

cán mốc tổng tài sản 2.000 tỷ đồng trong khi

số lượng nhân sự không tăng lớn.

giám đốc pgd Xuân Thủy, chị nguyễn Thị

Vân anh cho hay, phương châm của họ

chẳng có gì đao to búa lớn, chỉ gói gọn

trong một định hướng nhất quán: “năng

nhặt - chặt bị”!

“Khởi đầu từ một số khách hàng biết đến tên

shB tại khu vực, pgd Xuân Thủy đã chăm

sóc, khai thác chi tiết và biến những khách

hàng này thành những người bạn. Theo đó,

mỗi cBnV phụ trách khách hàng sẽ là những

tư vấn tài chính riêng cho khách hàng. có

nghĩa là mọi vấn đề liên quan đến tài chính:

gửi tiền, mua nhà, mua xe, chuyển tiền cho

con du học. v.v.v, khách hàng đều được tư

vấn tận tình để đưa ra quyết định phù hợp”

- chị  Vân anh cho biết. 

Được biết, đến nay có trên 80% khách hàng

cũ vẫn gắn bó với đơn vị kinh doanh này và

không ít người trong số họ đã trở thành

khách hàng Vip, thậm chí là khách hàng Vip

cá nhân hạng Bạc duy nhất của chi nhánh

shB Tây hà nội.

Theo chị Vân anh, khi khách hàng được

“chăm sóc” chu đáo như người nhà, tiếng

lành sẽ đồn xa và chính họ trở thành cầu nối

tới nhiều khách hàng khác. nhờ vậy, pgd

này đã xây dựng được tập khách hàng riêng,

nâng thị phần ngày càng lớn tại khu vực. 

nói thêm về việc chăm sóc “thượng đế”, chị

Vân anh cho hay, hơn 11 năm giao dịch tại

Xuân Thủy, không ít khách hàng đến nay

vẫn nhắc lại những kỷ niệm khi họ còn là

nhân viên lương 4 triệu đồng đã được cBnV

pgd tiếp đón ra sao, tận tình như thế nào?

“Trong cuộc sống cũng như trong kinh

doanh, tôi vẫn tin cái gì đến từ trái tim sẽ

đến với trái tim. hơn 11 năm hoạt động, có

những khách hàng đã ra đi vì cơ chế, chính

sách của chúng ta không thỏa mãn họ.

nhưng cho dù như vậy, chúng tôi đã khiến

họ hiểu rằng chúng tôi đã làm hết sức có thể.

chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp nhất

với họ và chào đón họ khi họ trở lại với ngân

hàng…”, giám đốc pgd Xuân Thủy nói.

phương châm “năng nhặt – chặt bị” của pgd

này không chỉ thực hiện tốt ở phương thức

thâm canh mà còn cả phương thức quảng

canh, chẳng hạn như việc thu hộ học phí

sinh viên trên địa bàn. 

Để làm tốt dịch vụ này, pgd đã triển khai

chuyên nghiệp từ khâu đàm phán, tư vấn và

hướng dẫn chi tiết về lợi ích dịch vụ. nhờ vậy,

các sinh viên sau khi được tư vấn đã để tiền

chi tiêu hàng tháng của mình trong tài

khoản nhằm sinh lời. Và kết quả là đơn vị này

có thêm một lượng khách hàng có tiềm

năng từ những sinh viên này khi ra trường.

“năng nhặt – chặt bị” tưởng như đã xưa cũ,

không còn phù hợp trong xu thế cạnh tranh

giữa “Thế giới phẳng” của các ngân hàng,

nhưng nó đã thành công với những ai vẫn

còn biết vận dụng là như vậyn

mộT Số THànH TícH KinH doanH nổi BậT của Pgd Xuân THủY: 
- năm 2013: Pgd có thành tích tốt nhất về lợi nhuận
- năm 2014: Pgd có thành tích tốt nhất về huy động
- năm 2015: Pgd có Tổng tài sản bình quân trên 1.000 tỷ đồng 
- năm 2016: Pgd có Tổng tài sản bình quân trên 1.000 tỷ đồng 
- năm 2017: Pgd có Tổng tài sản bình quân trên 1.000 tỷ đồng 

“Trong cuộc sống
cũng như trong kinh

doanh, tôi vẫn tin cái gì
đến từ trái tim sẽ đến với

trái tim. Hơn 11 năm
hoạt động của Pgd, có

những khách hàng đã ra
đi vì cơ chế, chính sách
của chúng ta chưa thỏa
mãn họ. nhưng cho dù

như vậy, chúng tôi đã
khiến họ hiểu rằng chúng

tôi đã làm hết sức có thể.
chúng tôi vẫn giữ mối

quan hệ tốt đẹp nhất với
họ và chào đón họ khi họ

trở lại với ngân hàng”.
(Nguyễn Thị Vân Anh-

Giám đốc Phòng Giao dịch
SHB Xuân Thủy)

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2018 7 tháng đầu năm 2019

huy động thị trường 1 tỷ đồng 2034         2098.6
cho vay tỷ đồng 114.97     133.47
Lợi nhuận tỷ đồng 12.65        22.6
doanh số bán bảo hiểm triệu đồng        1286         570
Thu từ dịch vụ triệu đồng         580 720
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thấy gì từ tốc độ tăng trưởng của
Phòng giao dịch sHB nội Bài?

Minh khang

năm 2016, được chuyển đổi từ Quỹ tiết kiệm lên mô hình Phòng giao dịch với tổng
tài sản hơn 3,7 tỷ đồng và lợi nhuận âm, nhưng sau một năm rưỡi hoạt động ở mô

hình mới, cuối năm 2017, Phòng giao dịch (Pgd) nội Bài đã có tên trong danh sách
Câu lạc bộ tổng tài sản nghìn tỷ của ShB, lợi nhuận đạt hơn 60 tỷ đồng. kết thúc năm

tài chính 2018, đơn vị này vững vàng ở vị trí đầu tiên trên bảng tổng sắp các đơn vị
đạt lợi nhuận cao nhất hệ thống.

BÁN Lẻ TroNG BÁN BuÔN:

“Chủ quân” của
Phòng Giao dịch Nội Bài
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anh Vũ Quang hoàn – nguyên giám

đốc pgd nội Bài, nay là Trưởng

phòng Khách hàng doanh nghiệp

(chi nhánh shB Vạn phúc) nhấn mạnh: “Để

đạt được kết quả ấy, chúng tôi đã kết hợp

nhuần nhuyễn và tận dụng tối đa phương

thức bán lẻ trong bán buôn”. 

phương thức bán lẻ trong bán buôn đã

được đơn vị này thực hiện như thế nào? 

Trao đổi với shB neWs, nguyên giám đốc

pgd nội Bài cho hay, tháng 6/2016, anh

được giao tiếp nhận quản lý đơn vị này với

vô vàn khó khăn. 

song song với việc đẩy mạnh lợi thế đặc

thù của pgd nội Bài là kinh doanh ngoại

tệ, anh cùng cBnV trong đơn vị tập trung

phát triển khách hàng gửi tiết kiệm và vay

vốn. Tuy nhiên, do pgd đặt trong nhà ga

Quốc tế sân bay nên việc huy động vốn và

cho vay đối với khách vãng lai tương đối

khó khăn. Việc phát triển khách hàng địa

bàn huyện sóc sơn cũng không thực sự

hiệu quả, khó cạnh tranh với các ngân

hàng khác trong khu vực. Để giải “bài toán”

hóc búa đó, pgd nội Bài đã tìm cách phát

triển khách hàng qua các dự án shB tài trợ

vốn như: dự án Tổ hợp chung cư cao tầng

no3-T2 khu ngoại giao Đoàn, dự án

chung cư Lạc hồng Lotus n01T1 ngoại

giao đoàn, dự án chung cư c1- c2 Xuân

Đỉnh, dự án Tổ hợp chung cư cao cấp phú

mỹ complex n01-T4… 

Theo đó, trên cơ sở nắm rõ các dự án mà

ngân hàng tài trợ, anh và các phòng kinh

doanh chức năng đã xây dựng gói sản

phẩm chuyên biệt của shB dành riêng

cho từng dự án. Khách hàng cá nhân khi

vay vốn mua căn hộ sẽ được hỗ trợ lãi suất

0% trong năm đầu tiên. nếu khách hàng

không cần hỗ trợ từ phía ngân hàng thì

được chiết khấu trực tiếp vào giá mua với

tỷ lệ% chiết khấu phụ thuộc vào giá của

từng căn hộ. 

chính sách ưu đãi đó của ngân hàng đã

giúp các chủ đầu tư có dòng doanh thu

tốt hơn, thu hút được nhiều khách hàng

mua căn hộ hơn, từ đó giúp giảm áp lực

trả nợ cho ngân hàng trên dòng tiền của

dự án và tăng dư nợ bán lẻ. pgd nội Bài

cũng theo đó, chỉ cần một gói sản phẩm

bán buôn thành công cho chủ đầu tư đã

có cơ hội gia tăng đáng kể số lượng khách

hàng bán lẻ. “nhờ áp dụng chiến thuật

này mà có những thời điểm, số lượng

khách hàng của chúng tôi rất nhiều, nhân

sự của phòng làm không xuể, chúng tôi

đã phải san sẻ bớt cho các phòng giao

dịch khác của chi nhánh” – nguyên giám

đốc pgd nội Bài cho biết.

Kết thúc năm kinh doanh 2018, dư nợ của

pgd nội Bài đạt gần 728 tỷ đồng, tăng so

với thời điểm cuối năm 2017 hơn 122 tỷ

đồng, tương ứng tăng 20%, không có nợ

xấu, nợ quá hạn. 

“Để có chất lượng tín dụng tốt, chúng tôi

đặc biệt chú trọng công tác tìm kiếm, lựa

chọn khách hàng kết hợp với kiểm soát tài

sản đảm bảo nhằm cân bằng giữa áp lực

tăng trưởng tín dụng và kiểm soát rủi ro” –

anh hoàn cho hay. 

8 tháng đầu năm 2019 pgd nội Bài đạt

hơn 144 tỷ đồng dư nợ, huy động vốn

đạt hơn 110 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 4,27

tỷ đồng đạt 237% kế hoạch. Trong thời

gian tới, pgd nội Bài tiếp tục phát triển

khách hàng theo hướng đảm bảo an

toàn, bền vững trong tăng trưởng.n

mộT Số THànH TícH
nổi BậT của Pgd nội Bài:
• giấy chứng nhận
câu lạc bộ nghìn tỷ của
chủ tịch HĐQT trị năm 2017

• giấy chứng nhận câu lạc
bộ lợi nhuận trước thuế và
danh hiệu khen thưởng
Pgd đạt lợi nhuận trước
thuế trên 30 tỷ năm 2017
của chủ tịch HĐQT. 
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“cHÁt”
Với tổng dư nợ phê duyệt hơn 100 tỷ
đồng, giải ngân 85 tỷ đồng, Phòng
giao dịch tam hiệp (Chi nhánh ShB
Đồng nai) đã vượt qua hơn 500 điểm
giao dịch trên toàn hệ thống, 
“ẵm” trọn 2 giải thưởng cao nhất
trong chương trình thi đua “Sản xuất
kinh doanh, đánh nhanh thắng
chắc”: giải nhất dành cho cá nhân
xuất sắc nhất và giải nhất dành cho
tập thể đạt thành tích cao nhất.
anh nguyễn Qúy hậu, giám đốc
Phòng giao dịch ShB tam hiệp
đã trao đổi với ShB nEWS về
kết quả này. 

Quỳnh Luyên 

với thủ lĩnh quán quân giải đua
“đánh nhanh thắng chắc”

Bà Hoàng Thị Mai Thảo,
Phó Tổng Giám đốc kiêm

Giám đốc Khối Ngân hàng
Bán lẻ SHB (thứ 3 từ trái
sang) trao phần thưởng
cho các đơn vị, cá nhân

xuất sắc của cuộc thi 
“Sản xuất kinh doanh,

đánh nhanh thắng chắc”.
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xin chúc mừng thành tích mà Phòng
giao dịch tam hiệp đã đạt được trong
3 tháng diễn ra chương trình thi đua
“Sản xuất kinh doanh, đánh nhanh
thắng chắc” của ngân hàng. Đâu là
yếu tố quan trọng làm nên thành
công đó thưa anh?

Trong thời gian từ 15/5 -15/08/2019,

phòng giao dịch Tam hiệp đã ký hợp

đồng mới và ký hợp đồng tăng thêm

hạn mức cho 20 khách hàng, góp phần

hoàn thành 137% kế hoạch dư nợ cho

vay khách hàng cá nhân năm 2019 của

phòng giao dịch (kế hoạch năm 2019 là

270 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/8/2019

đạt 371 tỷ đồng). Bên cạnh đó, hiệu ứng

từ chương trình đã tạo động lực cho các

chuyên viên quan hệ khách hàng tiếp

tục phấn đấu với dư nợ khoảng 10 tỷ

đồng đang hoàn thiện để trình các cấp

thẩm quyền phê duyệt.

Yếu tố quyết định sự thành công của

chúng tôi chính là cách thức giải quyết

khó khăn và đáp ứng kịp thời nhu cầu

của khách hàng. cụ thể là trên thực tế,

khách hàng vay sản xuất kinh doanh

không có nhiều thời gian giao dịch, hồ

sơ chứng minh hoạt động kinh doanh,

tài chính còn hạn chế. do đó khi tiếp cận

họ, chúng ta phải hiểu rõ khách hàng đã

và đang có những gì, đang gặp khó

khăn ở khâu nào trong quá trình giải

quyết hồ sơ cũng như thời gian cần sử

dụng vốn để hỗ trợ, hướng dẫn khách

hàng giải quyết khó khăn kịp thời về

mặt hồ sơ và cấp vốn đúng thời hạn

khách hàng mong muốn. 

Được sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban giám

đốc chi nhánh Đồng nai và các phòng 

ban nghiệp vụ, chúng tôi đã giải quyết

hồ sơ cho khách hàng một cách nhanh

nhất với thủ tục đơn giản, nhanh gọn

nhưng vẫn đảm bảo an toàn. các khách

hàng tới giao dịch tại phòng giao dịch

Tam hiệp đều tỏ ra hài lòng khi không

phải chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến việc̣

cấp vốn bổ sung sản xuất kinh doanh. 

anh có thể cho biết công tác thu hút
khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh với
các ngân hàng khác tại địa bàn? 

Về phát triển khách hàng thì chúng tôi

đặt lên hàng đầu. phương châm của

chúng tôi là phục vụ tốt khách hàng

hiện hữu, chăm sóc đặc biệt khách hàng

Vip có sức ảnh hưởng tại địa phương bởi

vì chính họ là cầu nối dẫn chúng tôi đến

với khách hàng mới.

cùng với các chính sách chung của shB

và của chi nhánh Đồng nai, phòng giao

dịch Tam hiệp đã không ngừng nâng

cao hiệu suất làm việc không chỉ của các

chuyên viên quan hệ khách hàng mà

toàn bộ các bộ phận hỗ trợ kinh doanh

khác để mang lại cho khách hàng sự

thuận tiện, hài lòng nhất. chúng tôi

cũng nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ

Khối Bán lẻ, đặc biệt là những định

hướng và công tác đào tạo. 

anh có thể chia sẻ thêm về mục tiêu
sắp tới của đơn vị? 

Đối với hoạt động bán lẻ, chúng tôi sẽ

đẩy mạnh phát triển cho vay đối với

nhóm khách hàng sản xuất kinh doanh

nhỏ lẻ với số tiền cho vay dưới 1 tỷ đồng

để chiếm lĩnh thị phần, tạo uy tín thương

hiệu tại địa phương, bên cạnh việc chăm

sóc tốt các khách hàng hiện có. 

trân trọng cảm ơn anh!n

Hơn 6.795 Tỷ Đồng Đã Được giải ngân
Kết thúc chương trình thi đua, đã có 6.975 tỷ đồng được

giải ngân trong chương trình thi đua “Sản xuất kinh doanh,
đánh nhanh thắng chắc” từ ngày 15/5 - 15/8/2019 trên toàn
hệ thống SHB, doanh số đạt trung bình 2.265 tỷ đồng/tháng.

“Sản xuất kinh doanh, đánh nhanh thắng chắc” là
chương trình thi đua trọng điểm được Khối ngân hàng Bán
lẻ SHB triển khai trong Qúy iii năm 2019, hướng tới mục
tiêu tăng tỷ trọng cấu phần mảng cho vay sản xuất kinh
doanh trong tổng dư nợ khách hàng cá nhân trên toàn hệ
thống, đồng thời tạo phong trào thi đua bán hàng, động viên
khuyến khích cBnv nâng cao năng suất, chất lượng và hiệụ
quả kinh doanh trong mảng sản xuất kinh doanh nói riêng,
cũng như kết quả kinh doanh bán lẻ nói chung.

Kết thúc chương trình, tổng số lượng khách hàng vay
vốn sản xuất kinh doanh mới đạt 1.597 khách hàng, số
lượng khách hàng giải ngân trong thời gian diễn ra chương
trình đạt 4.999 khách hàng; tỷ trọng dư nợ sản xuất kinh
doanh trên tổng dư nợ toàn hàng tính đến ngày 30/8/2019
đạt 29,2% tăng 3,7% so với thời điểm 30/4/2019. 
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✔ Tôi gặp phạm nhân Quyền – chàng

tân sinh viên K65 ngành Khoa học máy

tính, Đại học Bách khoa hà nội sau giờ

lên lớp buổi chiều. sau những e ngại

ban đầu, Quyền mở lòng hơn với “phép

màu” mà em đã nhận được trước ngày

nhập học.

sinh ra không biết mặt bố, em sống

cùng ông bà ngoại đã ngoài 70 tuổi và

người mẹ không được̣ nhanh nhẹn

trong căn nhà tồi tàn ở làng quê nghèo

thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh nghệ an.

mặc dù thường xuyên đau ốm, không

thể làm các công việc nặng nhọc, thế

nhưng như bao người mẹ khác, với niềm

đau đáu không để con phải thiệt thòi,

mẹ Quyền không nề hà bất cứ việc gì từ

mò cua, bắt ốc, đi chợ bán từng mớ rau

hay bới nhặt từng chút đồ phế liệu trong

những túi rác bỏ đi để lo cho cuộc sống

hai mẹ con. 

căn nhà nhỏ của mẹ con Quyền không

có bất cứ đồ vật gì giá trị, xung quanh chỉ

chất đầy phế liệu mà mẹ em gom nhặt về

để bán lại kiếm chút tiền trang trải cuộc

sống hàng ngày và lo cho con ăn học.

mưu sinh quá vất vả như vậy nhưng mỗi

ngày mẹ Quyền cũng chỉ kiếm được

30.000 - 40.000 đồng. Bữa ăn của gia đình

em hầu như chỉ có rau có mắm, thi

thoảng được cải thiện bằng những con

ốc, con cua mẹ em bắt được. 

em chia sẻ, ngay từ bé biết rõ hoàn

cảnh gia đình mình nên em rất quyết

tâm học tập.

Buổi sáng, Quyền thường thức dậy từ lúc

4 -  5 giờ sáng học và ôn bài. Không có

điều kiện mua các loại sách nâng cao, em

tự học bằng chiếc laptop cũ mà người

anh họ cho và lên mạng tham khảo kiến

thức, làm bộ đề thi thử của các trường

trong cả nước.

Quyền kể, trước bàn học, em dán dòng

chữ “cố lên, tương lai trong tầm tay” để

luôn nhắc nhở mình phải cố gắng mỗi

ngày. em xác định không có con đường

nào khác ngoài học tập để sau này có

một tương lai tươi đẹp hơn, trở thành

chỗ dựa vững chắc cho mẹ và ông bà

ngoại đã già yếu. 

nhà nghèo nhưng quyết tâm vượt khó

nên nhiều năm liền, Quyền liên tục đạt

giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp

tỉnh. Đặc biệt, trong kỳ thi ThpT quốc gia

vừa qua, em đạt 27,35 điểm khối a.  Và

với số điểm này, em đã đỗ ngành Khoa

học máy tính - Trường Đại học Bách

khoa hà nội đúng như ước nguyện. Thế

nhưng, người ta bảo:  “niềm vui ngắn

chẳng tày gang” !

cánh cổng đại học vừa rộng mở thì nỗi lo

không biết lấy tiền ở đâu để chuẩn bị

nhập học khiến em và gia đình chới với. 

“giữa lúc tưởng chừng không thể thực

hiện tiếp ước mơ, em nhận được tin vui,

ngân hàng sài gòn - hà nội tài trợ cho

em 1 chiếc lap top cùng 38 triệu đồng

tiền mặt để trang trải sinh hoạt và chi phí

học tập trong 2 năm đầu đại học. em

không biết diễn tả thế nào hết niềm

hạnh phúc tột cùng của em lúc ấy. Đó

như một phép nhiệm màu chị ạ!” - Quyền

run run như vẫn giữ nguyên niềm xúc

động khi nhận được sự tài trợ của shB. 

câu chuyện giữa tôi và cậu sinh viên

nghèo hiếu học hôm ấy bị ngắt quãng bởi

tiếng chuông điện thoại đặt giờ của em -

đã đến lúc em phải ra xe buýt kịp bắt

tuyến xe đi gia sư cách chỗ em ở hơn 8km.

Trước khi đi, em mở balo lấy ra 1 lá thư

cảm ơn, nhờ tôi gửi tới bác Đỗ Quang

hiển, chủ tịch hĐQT shB - người mà em

gọi là ân nhân, đã cho em có cơ hội tiếp

bước đến trường, tiếp tục theo đuổi ước

mơ vượt khó, học để đổi đời.

Quỳnh Luyên ghi

Là cÓ tHẬt!
“giữa lúc tưởng chừng

không thể thực hiện tiếp
ước mơ, em nhận được tin
vui SHB hỗ trợ cho em chi

phí học tập trong 2 năm
đầu đại học. em không
biết diễn tả thế nào hết

niềm hạnh phúc tột cùng
của em lúc ấy. Đó như một

phép nhiệm màu chị ạ!” 
(Phạm Nhân Quyền -

tân sinh viên K65 ngành
Khoa học máy tính - Đại học

Bách khoa Hà Nội).

Phép màu
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✔ Khác với Quyền - chàng trai sẽ trở

thành kỹ sư máy tính hay kỹ sư công nghệ

thông tin sau này, Trần Thị hồng ngọc - cô

tân sinh viên K65 Khoa Báo chí nói rằng, cô

chọn Khoa Báo chí và sẽ quyết tâm học tốt

để sau này cô sẽ đi viết bài về những người

có hoàn cảnh khó khăn như cô!

gặp ngọc trong một buổi chiều muộn,

lưng áo ướt đẫm mồ hôi, em nói hôm nay

em rất vui vì vừa biết tin tình trạng bệnh tật

của mẹ em đã thuyên giảm hơn. rồi em kể:

Khi mới ngoài 20 tuổi, trong lúc lao động,

mẹ em không may gặp tai nạn. Bà bị một

thân cây lớn đè lên người, cánh tay bên trái

của bà dập nát, phải cắt bỏ đến vai. 

người phụ nữ với một cánh tay bị cụt ấy

đã lầm lũi sống trong cái nghèo, cái khổ

bao quanh từ đó. Thế rồi, vượt lên

những điều tiếng của xã hội về một

người đàn bà không chồng, bà đã đánh

liều tự “xin” cho mình một đứa con làm

chỗ dựa lúc tuổi già.

ngọc đã chào đời như thế, trong niềm

hân hoan mong mỏi của mẹ cô, người

phụ nữ nghèo miền quê xa tắp nghi Lộc

- nghệ an!

Không phụ lòng yêu thương của mẹ,

ngọc đã vượt lên trên tất cả để học. Ông

Trời đã thương mẹ con em: nhiều năm

liền cô học trò nghèo ấy luôn đạt danh

hiệu học sinh giỏi toàn diện dù mẹ cô

nghèo đến mức chẳng có tiền mua sách

giáo khoa, cô phải mượn hay xin của các

anh chị khóa trước. 

Tuổi thơ và suốt thời học sinh của ngọc

qua câu chuyện của em, khốn khó đủ

đường. nhưng cô bảo: “em luôn cảm

thấy biết ơn vì từng ngày chứng kiến sự

vất vả của mẹ. Lúc nào mẹ cũng nói,

nhà chỉ có hai mẹ con nên phải cùng

nhau cố gắng. Và em phải học để có

được một cái nghề, mai này thoát khỏi

cảnh nghèo khó”!

ngày ngọc chuẩn bị bước vào kỳ thi ThpT

quốc gia cũng là lúc em biết mẹ mình

mắc phải căn bệnh ung thư tuyến giáp ở

giai đoạn cuối. Tinh thần em lúc ấy suy

sụp rất nhiều. em đã định bỏ thi, ở nhà

chăm sóc mẹ nhưng được sự động viên

của thầy cô, bạn bè, ngọc tiếp tục đi thi. 

Ông Trời lại thương mẹ con em: em trở

thành một trong những học sinh có điểm

xét tuyển đại học cao nhất trường Đại học

KhXh&nV với 3 môn xét tuyển khối c đạt

26,5 điểm. Thế nhưng, nhiều đêm cầm tờ

giấy báo nhập học, ngọc đã khóc. 

“em xin mẹ được đóng khung tờ giấy báo

xem nó như một kỷ niệm đẹp của thời

học sinh. em không học tiếp nữa, ở nhà đi

làm thuê để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ” –

ngọc nghẹn ngào. 

nhưng như một phép màu: em đã được

Trường Đại học KhXh&nV miễn phí toàn

bộ học phí và tiền ký túc xá. em cũng may

mắn nhận được tiền hỗ trợ của một số

nhà hảo tâm, trong đó có shB. 

ngày khai giảng, đại diện ngân hàng đã

đến động viên, trao cho ngọc 36 triệu

đồng tiền mặt để em có thêm chi phí

trang trải sinh hoạt. ngọc bảo, em giữ lại

một ít chi tiêu, còn lại gửi về để mẹ chữa

bệnh.  “Đến tận bây giờ, đôi lúc em vẫn

tưởng việc mình có thể ra hà nội học đại

học chỉ là một giấc mơ không có thật. Khi

em tỉnh giấc, mọi thứ sẽ biến mất”! “Bây

giờ em sẽ cố gắng học tập thật tốt để

không phụ lòng mong mỏi của mẹ cũng

như của các mạnh thường quân đã giúp

đỡ mẹ con em trong lúc khó khăn nhất”  -

ngọc chia sẻ. 

Khi tôi hỏi: Lý do gì khiến em theo học

ngành Báo chí? mắt ngọc trở nên xa

xăm: “em mong muốn sau này có thể trở

thành một phóng viên tốt, viết bài kêu

gọi sự giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh

khó khăn như em, để các bạn ấy cũng có

cơ hội được bước chân vào giảng đường

đại học”.

❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉

chia tay Quyền và ngọc - những chàng

trai, cô gái có hoàn cảnh khó khăn và khá

đặc biệt, tôi ước ao tất cả những chàng

trai cô gái ở mọi miền đất nước đã vượt

khó, hiếu học và quyết tâm thay đổi cuộc

đời như họ đều nhận được sự giúp đỡ của

các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân

như vậy.

chẳng có lý do gì mà chúng  ta lại không

chung tay viết tiếp những ước mơ như

vậy, phải không Qúy độc giả?n

“em mong muốn sau
này có thể trở thành
một phóng viên tốt,
viết bài kêu gọi sự giúp
đỡ những bạn có hoàn
cảnh khó khăn như
em, để các bạn ấy cũng
có cơ hội được bước
chân vào giảng đường
đại học”.
(Trần Thị Hồng Ngọc,
tân sinh viên K65
Khoa Báo chí - Đại học
KHXH&NV)
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Quỳnh TrâM

hướng về cộng đồng, thấm nhuần truyền thống

“uống nước nhớ nguồn” và Đền ơn đáp nghĩa cũng

như sẵn sàng chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó

khăn đã trở thành truyền thống văn hóa, trách nhiệm xã hội

trong mọi hoạt động của shB trong 26 năm qua.

Tiếp nối truyền thống đó, từ đầu năm 2019 đến nay, bước

chân thiện nguyện của người shB đã in dấu nhiều nơi trên

các vùng miền của Tổ quốc, từ vùng rốn lũ Tây Bắc, rốn bão

miền Trung đến cực Bắc hay cực nam của Tổ quốc.

nổi bật trong những hành trình thiện nguyện đó, có thể

kể đến các chương trình: “Tết sẻ chia - Xuân sum vầy”, “shB

chia sẻ yêu thương - Thắp sáng tương lai” của toàn thể

cBnV shB với việc trao tặng hơn 300 ngôi nhà tình nghĩa

cho các gia đình có công với cách mạng tại cần Thơ, xây

dựng 20 căn nhà tình nghĩa cho những gia đình có người

thân trực tiếp tham gia vào chiến dịch tại Thành cổ Quảng

Trị năm 1972 hay chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ

Thanh hóa và tặng quà cho các điểm trường khó khăn

trong ngày khai giảng năm học mới.

từ na mèo - tâm điểm
của trận lũ quét tại

thanh hóa đến các bản
vùng cao biên giới tỉnh

Sơn la hay vùng cực
nam của tổ quốc, từ

đầu năm 2019 đến nay
bước chân thiện

nguyện của người ShB
đã in dấu mọi nơi, nối
dài thêm những cung
đường thiện nguyện.

Nối dài thêm những 
cung đường thiện nguyện
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Theo đó, ngay từ đầu năm, gần 2.000

suất quà tình nghĩa của shB đã được

ngân hàng trao tận tay các gia đình có

hoàn cảnh khó khăn tại nhiều huyện

vùng sâu, vùng xa thuộc 15 tỉnh thành

trên cả nước. một đoàn công tác thiện

nguyện hiện của ngân hàng đã mang

600 suất quà, trị giá mỗi suất 750.000

đồng (bánh kẹo, mì chính, đường, muối

cùng tiền mặt 500.000 đồng/hộ) đến với

người dân nghèo tại 3 Xã vùng cao biên

giới tỉnh sơn La.

Đặc biệt, trong chuyến thiện nguyện này,

shB đã trực tiếp đến bản Ếch, xã mường

cơi, huyện phù Yên, tỉnh sơn La khảo sát để

xây dựng công trình cầu ngầm tràn liên

hợp với tổng mức đầu tư 550 triệu đồng do

ngân hàng tài trợ. công trình này, sau khi

shB tài trợ xây dựng đã được thi công

đúng tiến độ và tháng 6/2019, cây cầu đã

chính thức được đưa vào sử dụng trong

niềm hân hoan của bà con xã bản Ếch.

Ông hà Văn minh, đại diện bà con bản Ếch

bồi hồi trong ngày cây cầu được khánh

thành : “mới mấy tháng trước, người lớn, trẻ

em chúng tôi phải băng qua suối và đi

đường vòng qua núi để đến trường. giờ có

cầu mới, bà con phấn khởi lắm. Đi lại đã rất

dễ dàng, trẻ em thì không còn phải lội suối

đến trường..”. 

cũng từ những tháng đầu năm nay, với

chương trình “chia sẻ yêu thương – Thắp

sáng tương lai”, shB đã phối hợp với dai-

ichi Life Việt nam trao tặng 330 xe đạp

trị giá 550 triệu đồng cho các em học

sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa

bàn các tỉnh: hà nội, Quảng ninh, hải

phòng, hà nam, hưng Yên, ninh Bình và

Tuyên Quang. 

Không giấu nổi niềm vui sướng khi chạm

tay vào chiếc xe đạp mới, em Bùi Thanh

hương (trường Thcs Thái Long, tỉnh

Tuyên Quang) háo hức: “Từ lâu em đã

ước mơ mình có một chiếc xe đạp để đi

học. hôm nay ước mơ ấy đã thành hiện

thực. em thật sự rất vui khi nhận được

món quà ý nghĩa này…”

Trong dịp khai giảng năm học mới 2019,

tại các điểm trường:  Trường Thcs xã Trung

sơn, Trường tiểu học xã Kim Quan, Trường

tiểu học xã Trung sơn (thuộc huyện Yên

sơn, Tỉnh Tuyên Quang), đại diện shB chi

nhánh Tuyên Quang đã trao tặng 100 triệu

đồng học bổng và xe đạp cho các em học

sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Đặc biệt, chung tay với đồng bào vùng tâm

điểm lũ quét, sạt lở đất tại Thanh hóa, đoàn

thiện nguyện của shB do bà ninh Thị Lan

phương – phó Tổng giám đốc shB dẫn

đầu, đã mang hàng trăm suất quà ý nghĩa

trị giá 716 triệu đồng đến với bà con vùng

lũ huyện Quan sơn, trực tiếp thăm hỏi và

hỗ trợ 43 gia đình có nhà bị sập, lũ cuốn

trôi, mỗi suất 10 triệu đồng, 13 gia đình có

người chết, mất tích, mỗi suất hỗ trợ 5 triệu

đồng; 5 gia đình có người bị thương, mỗi

suất 3 triệu đồng. 

Đoàn còn trao tặng Trường Tiểu học na

mèo 400 bộ đồng phục học sinh, tặng

điểm trường bản son 80 bộ bàn ghế học

sinh, 5 bộ bàn ghế giáo viên, 6 bảng đen,

1 tivi, 1 máy vi tính, 1 máy in, 3 máy lọc

nước, 75 bộ sách giáo khoa, 1.000 cuốn

vở với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng

nhằm giúp thầy cô và các em học sinh

không bị gián đoạn việc dạy và học trong

mùa khai giảng mớin

“Đền ơn đáp nghĩa” và “uống nước nhớ nguồn”, cũng từ
đầu năm đến nay SHB đã dành 20 tỷ đồng xây dựng hơn 300
ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng
tại thành phố cần Thơ, 20 căn nhà tình nghĩa tại Thành cổ
Quảng Trị.

Trước đó, trong các năm 2017 - 2018, SHB đã trao tặng 30
căn nhà “ấm tình đồng đội” cho các chiến sĩ Thành cổ Quảng
Trị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nhiêù tỉnh thành trên
cả nước; đóng góp 2 tỷ đồng cùng Ban chỉ đạo Tây Bắc xây
28 nhà tình nghĩa, tặng 12 sổ tiết kiệm và triển khai nhiều
hoạt động ý nghĩa khác nhằm tri ân người có công với cách
mạng hiện đang gặp khó khăn trong cuộc sống tại các tỉnh
cao Bằng, Lào cai, Thanh Hóa, nghệ an.



CuộC họP lúC nửa Đêm
anh nguyễn phương Quân - phó giám đốc

phụ trách Trung tâm an toàn bảo mật công

nghệ (Khối cnTT) shB nhớ lại đêm họp khẩn

cấp tại huế để đưa ra phương án bảo vệ toàn

hệ thống shB đối với sự hoành hành của mã

độc Wannacry tại Việt nam.

Quân cho biết, mùa hè 2017 cả thế giới điêu

đứng trước mã độc Wannacry được phát

hành bởi nhóm hacker shadow vào ngày

14/4, cùng với các công cụ khác dường như

đã bị rò rỉ từ equation group, được cho là một

phần của cơ quan an ninh Quốc gia hoa Kỳ.

Wannacry khai thác lỗ hổng bảo mật của hệ

điều hành Windows, vốn được sử dụng rộng

rãi trên toàn cầu. sau khi thâm nhập được vào

hệ thống máy tính, Wannacry mã hóa toàn bộ

dữ liệu quan trọng trong máy tính và yêu cầu

chủ nhân gửi tiền chuộc để giải mã, đồng thời

Wannacry tìm cách lây lan sang các máy tính

ngẫu nhiên khác.

Trước nguy cơ an ninh thông tin của shB bị

đe dọa giống như các doanh nghiệp khác,

Trung tâm an toàn bảo mật công nghệ của

shB đang có chuyến công tác tại huế đã tổ

chức cuộc họp khẩn ngay trong đêm tại

khách sạn, tập trung đưa ra các phương án đối

phó. nhiều giải pháp khẩn đã được bàn bạc

và cuối cùng, một phương án khả thi nhất đã

được “chốt” lúc nửa đêm. Lãnh đạo khối cnTT

đã phê duyệt thực hiện ngay lập tức.

ngay trong đêm, “lệnh” thực hiện các giải pháp

bảo mật đã được lập tức triển khai. Và sáng

sớm hôm sau, hơn 100 “thủ lĩnh” iT tại các chi

nhánh shB đã nhận được “lệnh” kèm theo

phương án triển khai phòng chống Wannacry.

Tới buổi trưa cùng ngày, hơn 6.000 máy tính

của shB đã được cập nhật bản vá lỗi hệ điều

hành Windows từ microsoft.

nguyễn phương Quân nói: hôm đó là ngày

nghỉ cuối tuần, đa số các cán bộ công nghệ

thông tin trên hệ thống không phải tới nhiệm

sở làm việc. nhưng ngay sau khi nhận được

yêu cầu phải ngay lập tức chống lại sự tấn

công của mã độc này thì gần như toàn bộ cán

bộ cnTT trong và ngoài nước đều có mặt tại

nhiệm sở thực hiện kế hoạch. Điều đặc biệt

là, trong suốt những diễn biến phức tạp sau

đó của vụ phát tán mã độc Wannacry, hệ

thống của shB vẫn an toàn và hoạt động

bình thường.

những “Chiến Binh” thầm lặng
nói về công việc thầm lặng của các “chiến

binh” chuyên mảng bảo mật shB, nguyễn

phương Quân cho hay: chống lại vụ mã

độc Wannacry trên đây chỉ là một ví dụ

trong khối lượng nhiệm vụ thường xuyên,

liên tục của họ. hàng ngày, hàng tháng và

hàng năm, Team bảo mật thường xuyên

bận rộn với hàng núi công việc khác, đặc

biệt là các dự án trọng điểm liên quan đến

nhiệm vụ của họ. có thể ví dụ như dự án

Bảo MẬT NGâN HàNG:

ngHỀ cỦA nHỮng  
“cHiẾn BinH” tHẦm LẶng 

Quang hải

tháng 5/2017,
mã độc Wan-

nacry bùng phát
trên toàn thế giới
và Việt nam cũng

là một trong
những Quốc gia
hứng chịu nhiều

thiệt hại từ vụ
tấn công này: mã
độc Wannacry đã

đột nhập trên
230.000 máy tính

và theo tính
toán, con số thiệt

hại đã lên tới
hàng tỷ uSd.

ngân hàng Sài
gòn - hà nội

(ShB) đã chống
lại mã độc 

Wannacry như
thế nào? Đó là

câu chuyện mà
phóng viên ShB
nEWS muốn kể

lại trong bài viết
này. 

Về chúng tôi
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chứng chỉ bảo mật Thẻ quốc tế pci dss.

pci dss là tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với

các tổ chức tài chính - nếu muốn phát hành Thẻ

Quốc tế Visa, mastercarrd. chuẩn an toàn này

bao gồm 12 tiêu chuẩn lớn bao hàm 220 tiêu

chuẩn nhỏ hơn vô cùng khắt khe. Để đáp ứng

yêu cầu pci dss, anh và các đồng nghiệp đã phải

làm việc liên tục trong suốt 16 tháng.  

Không chỉ có Trung tâm bảo mật của ngân hàng,

Trung tâm Thẻ và các đơn vị khác đã phải cùng

phối hợp “tác chiến” với mục tiêu là đáp ứng đầy

đủ 6 nhóm yêu cầu của pci dss, bao gồm: Xây

dựng và duy trì hệ thống mạng bảo mật, bảo vệ

dữ liệu thẻ thanh toán; xây dựng và duy trì an

ninh mạng; xây dựng hệ thống kiểm soát xâm

nhập; theo dõi và đánh giá hệ thống thường

xuyên; ban hành chính sách về bảo vệ thông tin.

“Điểm khó khăn của việc khai triển và áp dụng

bất cứ tiêu chuẩn nào nằm ở chỗ duy trì nó chứ

không nằm ở chỗ triển khai, nhất là với pci-dss.

Đây là tiêu chuẩn về tuân thủ bảo mật. nhưng

năm 2016, shB là ngân hàng thứ 5 tại Việt nam

đã nhận chứng chỉ pci-dss này”, nguyễn

phương Quân cho biết.

Theo Quân, đơn vị bảo mật của các Bank giống

như một chiếc “phanh”. nếu “nhả” đúng lúc, dừng

đúng chỗ sẽ giúp cho tổ chức an toàn và đạt hiệu

quả cao. Trái lại, nếu không đúng sẽ trở thành rào

cản đối với việc quản lý, vận hành hệ thống. 

các “chiến binh” làm công tác bảo mật thì cho

biết, bảo mật tại ngân hàng là công việc quan

trọng nhưng thầm lặng. Tại Trung tâm Bảo

mật của shB, mỗi cán bộ thuộc một nhóm,

làm một công việc riêng. có những nhóm

chuyên biệt vai “người quan sát”. công việc

của họ là phải giám sát an ninh hệ thống

cnTT 24/7, phát hiện nhanh chóng các sự

kiện an ninh thông tin, truy tìm nguồn gốc rồi

xử lý để ngăn ngừa nó trở thành sự cố an ninh

thông tin. Lại có nhóm chuyên đánh giá, kiểm

tra các hệ thống cnTT mỗi khi có thay đổi

hoặc triển khai mới đảm bảo làm sao giảm

thiểu những điểm yếu, lỗ hổng bảo mật để

khi đưa vào vận hành không xảy ra sự cố bảo

mật không mong muốn. cũng có những

nhóm chuyên thủ vai “cảnh sát mạng”:

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá các hoạt

động cnTT có tuân thủ theo đúng quy định,

quy trình hay không và kịp thời phát hiện ra

các điểm không phù hợp và khuyến cáo khắc

phục ngay sau đó. 

“mình phải làm tốt hai phần: một là nội tại

mình khỏe, đề kháng tốt. hai là phải phòng

thủ chủ động từ bên ngoài. mục đích là giảm

thiểu tối đa các rủi ro mất an toàn thông tin và

mức độ ảnh hưởng nếu xảy ra sự cố an ninh

thông tin” - một “cảnh sát” Trung tâm Bảo mật

shB cho biết. 

Thành lập từ năm 2013, cho tới nay Trung tâm

an toàn bảo mật công nghệ shB chỉ có 9 cán

bộ nhân viên nhưng phải chăm lo cho “cỗ xe”

hơn 5.000 thiết bị, 7.000 con người, hàng triệu

khách hàng. Với khối lượng đồ sộ đó, các cán

bộ trung tâm luôn trong tâm thế “chiến đấu”

24/7. Đơn vị này vừa triển khai thành công dự

án chống thất thoát dữ liệu nhằm chống lại

việc các dữ liệu nhạy cảm của shB có thể bị

truyền ra bên ngoài, đặc biệt là bí mật của

khách hàng. 

Tới đây, đơn vị sẽ thực hiện tiếp dự án phòng

ngừa tấn công có chủ đích - apT, sử dụng công

nghệ trí tuệ nhân tạo và machine Learning để

nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn các sự cố, các

cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào shB, đặc

biệt là khi các hệ thống phòng thủ truyền thống

như tường lửa, ips, antivirus không thể phát

hiện. Tiếp đến là dự án Quản lý thiết bị di động

cho doanh nghiệp giúp cán bộ ngân hàng có thể

làm việc từ xa trên thiết bị di động của mình một

cách an toànn

“nếu ví hệ
thống cnTT
như một “cỗ xe”
thì bộ phận Bảo
mật công nghệ
chính là chiếc
“phanh” của cỗ
xe đồ sộ ấy.
nhiệm vụ của
“phanh” là đảm
bảo cho cỗ xe
vận hành an
toàn nhưng
không được làm
ảnh hưởng tới
quá trình vận
hành của tổ chức
bộ máy”

(Nguyễn Phương
Quân - Phó GĐ
phụ trách Trung
tâm An toàn bảo
mật SHB)
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nhìn lại quãng thời gian như mới

ngày hôm qua vậy mà thấm thoát

đã gần 25 năm.  Tôi vẫn nhớ như in

ngày đầu tiên đặt chân đến phong Điền

thăm anh trai, khi vừa thi tốt nghiệp Trung

học phổ thông. ngày đó tôi chỉ biết, phong

Điền là một vùng sông nước với cây trái tươi

tốt, hoa quả trĩu cành, cách nơi tôi sinh sống

hàng trăm km.

Tôi đến phong Điền trong sự ngỡ ngàng của

anh trai, còn tôi thì vô cùng thích thú, nhất

là khi được anh dẫn đi tham quan ngân

hàng Tmcp nông thôn nhơn ái - nơi anh

đang làm việc. Tôi như bị mê hoặc bởi những

con số, sổ sách kế toán, bảng cân đối và

những công việc văn phòng mà các cô chú,

anh chị đang làm. Tôi lân la làm quen và xin

thử phụ giúp. sau đó, vì quá yêu thích công

việc bàn giấy mặc dù toàn những con số khô

khốc, tôi đã xin Tổng giám đốc lúc đó là thầy

nguyễn Văn duyệt - Tổng giám đốc đầu tiên

của ngân hàng (giảng viên Trường Đại học

cần Thơ) cho tôi được đi làm ban ngày và

ban đêm tiếp tục học Đại học để vừa có kinh

nghiệm thực tế vừa có bằng Đại học.

mong muốn của tôi được toại nguyện. Vậy là,

tôi bắt đầu công việc đầu tiên ở vị trí của một

nhân viên kế toán. ngày ấy, công việc kế toán

khá vất vả, tất cả đều làm thủ công từ tính lãi

tiền vay, tiền gửi đều sử dụng bằng máy tính

tay và quản lí nhập liệu theo dõi trên từng

khế ước nhận nợ, phiếu theo dõi, đối chiếu

theo dõi bằng sổ phụ, sổ quỹ… đòi hỏi sự

cần mẫn, chính xác tuyệt đối.  

năm 1994, nhân sự ở khu vực còn hạn chế,

nhất là người có nghiệp vụ chuyên môn

rất hiếm. do nhân sự thiếu, cần phải điều

chuyển hỗ trợ qua lại khi có người nghỉ

đột xuất nên tôi luôn là người được thay

thế mỗi khi vị trí nào đó thiếu người. Và rồi,

có lần tôi được điều động sang làm thủ

quỹ kiêm công việc kiểm ngân. Tại đây, tôi

lại phải học lại từ đầu như kiểm ngân,

nhận biết tiền thật tiền giả, phân loại tiền

đủ tiêu chuẩn lưu thông và không đủ tiêu

chuẩn lưu thông, đóng bó tiền. Lúc ấy, tôi

sợ nhất là nghiệp vụ thu đổi ngoại tệ,

phân biệt các loại ngoại tệ thật, giả. Tất cả

công việc đều phải hoàn thiện trong ngày

và đều làm thủ công. 

nhớ những ngày xưa nhớ những ngày xưa 

Trần Thị hoàng kiM
(Giám đốc PGD Trần Phú - SHB Chi nhánh Cần Thơ)

nhơn ái!nhơn ái!

sHB Blog
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năm 2005, ngân hàng
nhà nước khuyến khích
các ngân hàng TmcP nông
thôn tăng vốn, chuyển đổi
lên ngân hàng đô thị. Ban
đầu, chúng tôi thật sự rất lo
lắng. Thế nhưng, ngay từ
khi được gặp người nhận
sứ mệnh tiếp bước cho sự
chuyển đổi của ngân hàng
nông thôn nhơn ái - ông
Đỗ Quang Hiển (nay là
chủ tịch HĐQT SHB),
chúng tôi đã cảm nhận
được sự tin yêu và thấy an
lòng đến kỳ lạ!
(Trần Thị Hoàng Kim - 
Giám đốc PGd Trần Phú)

sau một thời gian khi đã quen với

công việc của thủ quỹ, tôi lại được

thử thách ở vị trí khó hơn với một

công việc hoàn toàn mới mà sau

này trở thành duyên nợ với tôi đó

là tín dụng. 

Tín dụng là công việc vất vả và

thường ưu tiên dành cho nam

nhưng không hiểu sao tôi lại gắn

bó với nó đến tận bây giờ. ngoảnh

đầu nhìn lại chặng đường đã đi

qua, tôi phải cảm ơn anh tôi - người

thầy đầu tiên đã dạy tôi làm tín

dụng như thế nào. 

ngày đó, làm tín dụng không chỉ

phải tìm kiếm khách hàng cho vay,

mà còn thực hiện từ khâu đầu đến

khâu cuối tất nợ và giải chấp. Khách

hàng chủ yếu của nhơn ái đa phần

là nông dân trên địa bàn phong

Điền rộng lớn như: Quận Ô môn,

Quận châu Thành nay là Quận cái

răng, phong Điền. Vì là vùng sông

nước nên có những địa bàn có sông

ngòi ngã 6, ngã 7. phương tiện di

chuyển để thẩm định chủ yếu bằng

thuyền máy. Việc đi lại tương đối khó

khăn nhưng con người nơi đây lại rất

chân chất, dễ mến…

Tôi nhớ, bình thường ngày làm việc

khi ấy đắt đầu từ 7h sáng nhưng từ

6h sáng, người dân khắp nơi đã đổ

về, xếp thành hàng dài chờ đến lượt.

mỗi lần muốn mời khách hàng,

chúng tôi phải dùng loa gọi tên

từng người. một ngày chúng tôi làm

80 - 100 bộ hồ sơ tín dụng và tất cả

đều viết bằng  tay hoặc đánh máy

chữ. Đó là tình trạng chung của các

ngân hàng trên địa bàn ngày ấy.

Vất vả là thế nhưng không hiểu tôi

yêu nghề hay nghề yêu tôi mà sau

hơn 25 năm, tôi vẫn gắn bó với nó

như máu thịt của mình. có những

lúc gặp khó khăn, tôi cũng tưởng

chừng mình không thể vượt qua

và sẽ chia tay với công việc tín

dụng này. Thế nhưng, duyên nợ

vẫn còn đó… 

công việc của tôi cứ thế trôi qua cho

đến thời điểm năm 2005, ngân hàng

nhà nước khuyến khích các ngân

hàng Tmcp nông thôn tăng vốn,

chuyển đổi lên ngân hàng đô thị. Ban

đầu, chúng tôi thật sự rất lo lắng. Thế

nhưng, ngay từ khi được gặp người

nhận sứ mệnh tiếp bước cho sự

chuyển đổi của ngân hàng nông thôn

nhơn ái - ông Đỗ Quang hiển (nay là

chủ tịch hĐQT shB), chúng tôi đã cảm

nhận được sự tin yêu và thấy an lòng

đến kỳ lạ. Ông là người có tham vọng

lớn, có tài, có đức, có tâm và có tầm… 

Ông đã giúp chúng tôi trưởng thành

hơn bằng những khóa học, chuyển

đổi từ từ, xây cho chúng tôi niềm tin

vững mạnh vào ngôi nhà shB nối

liền sài gòn - hà nội với cam kết

không bỏ rơi thành viên nào từ

nhơn ái. Lấy nhơn ái làm gốc cho

shB ngày hôm nay, ông đã tạo điều

kiện giúp cho chúng tôi hòa nhập ở

môi trường mới chuyên nghiệp hơn,

hiện đại hơn.

Tôi là người may mắn được sinh ra từ

nhơn ái và trưởng thành từ shB.

chính ngôi nhà này - shB đã đem

đến cho tôi niềm tin vào cuộc sống,

hạnh phúc và tài chính ổn định. 

nếu được tô màu cho shB tôi vẫn

luôn muốn chọn màu đỏ - màu của

chiến thắngn

Tổ ấm của chị Trần Thị Hoàng Kim - 
Giám đốc  PGd Trần Phú - Chi nhánh Cần Thơ
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Ban Biên tập shB neWs xin

chân thành cảm ơn sự cộng tác

của các cộng tác viên trong và

ngoài hệ thống shB, các Khối,

Trung tâm, phòng Ban hội sở

và các chi nhánh, Đơn vị kinh

doanh trong và ngoài nước đã

cung cấp thông tin, viết tin - bài

cộng tác cho shB neWs.

sự cộng tác của các anh, chị

trên toàn hệ thống không chỉ

giúp shB neWs trở nên phong

phú, đa diện, hấp dẫn về nội

dung mà còn là cơ sở để shB

neWs tiếp tục nâng cao chất

lượng, đổi mới từ nội dung đến

chất lượng thẩm mỹ của ấn

phẩm, thực hiện tốt nhiệm vụ

là một kênh thông tin hữu ích

của shB.

Ban Biên tập shB neWs xin

chân thành cảm ơn sự quan

tâm, hỗ trợ có hiệu quả của các

anh, chị và mong muốn tiếp tục

nhận được sự quan tâm hơn

nữa của các anh, chị!

Kính chúc các anh, chị dồi dào sức

khỏe, hạnh phúc và thành công.

xin trân trọng cảm ơn!n

Ban Biên tậP

trả lời: ngân hàng shB xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến

gói tín dụng ưu đãi này. shB hiện đang triển khai gói 5.000 tỷ đồng ưu đãi “Kinh

doanh khởi sắc – an tâm phát tài” dành cho khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất

kinh doanh. Thời gian áp dụng ưu đãi là từ nay tới 31/12/2019 hoặc khi hết hạn mức

chương trình với ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng.

Đối tượng và điều kiện tham gia chương trình ưu đãi bao gồm: 

• Khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh.

• Khách hàng giải ngân trong thời hạn của chương trình.

Khách hàng quan tâm chương trình sẽ được shB tư vấn, giới thiệu gói ưu đãi phù hợp

thuộc một trong 03 gói ưu đãi sau: 

gói tài Chính Bền Vững 

• Lãi suất ưu đãi chỉ từ 9.5%/ năm

• Biên độ sau ưu đãi chỉ từ 3%/năm

Đặc biệt có thêm ưu đãi với khách hàng có khoản vay từ 01 tỷ đồng và thời hạn từ 24

tháng trở lên:

• Tặng tối đa 10.000.000 đồng phí năm đầu bảo hiểm daiichi;

• Tặng 100% phí năm đầu bảo hiểm Bảo an Tín

gói tài Chính khởi SắC

• giảm thêm 0.1%/ năm lãi suất ưu đãi

• miễn phí quản lý tài khoản thấu chi, miễn phí phát hành và phí thường niên thẻ

tín dụng, phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa (Gói tài chính khởi sắc áp dụng thêm ưu đãi

với khách hàng vay thêm tín chấp, vay thấu chi hoặc phát hành thẻ tín dụng quốc tế)

gói an tâm Phát tài

• giảm lãi suất lên tới 0.5%/ năm

• Tặng 0.1%/năm lãi suất tiền gửi tiết kiệm

• miễn phí phát hành, phí thường niên thẻ tín dụng

(gói an tâm phát tài áp dụng thêm ưu đãi với khách hàng sử dụng thêm sản phẩm

bảo hiểm của đối tác shB)

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng truy cập website www.shb.com.vn

hoặc liên hệ số Tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7 ShB hotline: 1800 58 88 56. 
Quý khách cũng có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch của shB tại các địa phương

để được hướng dẫn và hỗ trợ chu đáo nhất. 

cảm ơn Quý khách đã luôn tin tưởng sử dụng những sản phẩm, dịch vụ của shB!n

cùng bạn đọc

Bạn đọc hỏi - sHB trả lời
hỏi: tôi được biết ShB đang có gói ưu đãi lên tới 5.000 tỷ đồng dành cho
khách hàng cá nhân. tuy nhiên, tôi chưa rõ đối tượng áp dụng, điều kiện và
lợi ích chi tiết của gói ưu đãi này như thế nào.
Kính mong Quý Ngân hàng cho biết thông tin cụ thể?






