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Nội lực từ tính tập thể và sự đoàn kết

Phép màu là hoàn toàn có thật!

Tối ưu hóa các dịch vụ khách hàng cá nhân

Đừng cười nếu bọn trẻ vẫn tin như thế. Và mỗi người lớn chúng ta
cũng hãy cứ tin như thế. Bởi vì giữa vũ trụ bao la này, có rất nhiều thứ
mà con người nhỏ bé chưa bao giờ nhìn thấu, thậm chí khó có thể
tưởng tượng. Cũng bởi thế mà giữa mùa lung linh này, mỗi chiếc Thẻ
Visa cũng hóa thành chiếc lá thông xanh vừa tan lớp tuyết đông mà
rung rinh đón ánh mặt trời; từng tài khoản mới mở như những nụ
hoa đang chúm chím muốn bung nở chào ngày mới của năm; mỗi tin
nhắn giao dịch thành công như là tiếng guốc nhịp nhàng của đoàn
xe tuần lộc rộn rã.
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Khắp nơi nơi là màu xanh lục của lá cây, màu đỏ của máu, màu vàng
kim của sự hồi sinh, ba màu sắc làm nên ý nghĩa truyền thống của
ngày lễ Giáng Sinh và Năm Mới. Ba màu, lại cũng là ba màu, gợi ta nhớ
tới ba màu xanh trên logo thương hiệu thân thuộc mà dường như đã
trở thành “ngọn hải đăng trên cạn” mà mỗi thành viên trong ngôi nhà
chung OceanBank ngày ngày vẫn băng qua phố phường tấp nập để
tìm đến, làm việc, cống hiến và chia sẻ. Ba màu sắc sẽ không chỉ đơn
thuần là màu để tô để vẽ, mà như trở thành bạn, thành người thân,
thành gia đình. Cũng như Giáng sinh và Năm mới đến, những màu
sắc ấy có thể khiến ta yêu, ta hào hứng và hạnh phúc biết bao khi
được đắm chìm trong đó, hòa mình trong đó. Hãy trang hoàng thêm
vào trong trái tim và kí ức của bạn về màu sắc này nhé.
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OceanTimes: Việc gì đang là quan trọng nhất hiện nay
của OceanBank, thưa chị?

Phó tổng giám đốc
Nguyễn Thị Mai Hương:

Nội lực

từ tính tập thể
và sự đoàn kết
OceanTimes

PTGĐ Nguyễn Thị Mai Hương: Mọi công tác nghiệp vụ và
hỗ trợ kinh doanh của các đơn vị trong hệ thống OceanBank
đều quan trọng và có ảnh hưởng chung đến tình hình hoạt
động cũng như kết quả kinh doanh. Mỗi một thời điểm, HĐQT
và BĐH phải lựa chọn ưu tiên những công tác quan trọng để
phù hợp với tình hình. Hiện nay, Ban lãnh đạo ngân hàng chỉ
đạo các đơn vị thực hiện nhóm các công việc chính trong giai
đoạn này và trong năm 2015. Một là vấn đề tái cơ cấu: chính
trong những ngày này, BĐH đang hoàn thiện lại đề án tái cơ
cấu ngân hàng theo những góp ý và chỉ đạo của NHNN để
trình Thống Đốc. Đồng thời, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng
các nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu khi có phê duyệt của
NHNN và Chính phủ. Một trong những nguồn lực đó là chuẩn
bị đội ngũ nhân sự thật tốt. Hai là: Tiếp tục củng cố và đẩy
mạnh công tác quản trị rủi ro. Thông tư 36 đã được ban hành
ngày 20/11/2014, chính thức áp dụng từ 1/2/2015 quy định
các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ
chức tín dụng. OceanBank đã nhanh chóng thực hiện việc rà
soát quy định nội bộ, đánh giá mức độ ảnh hưởng của thông
tư 36 đến từng hoạt động kinh doanh ngân hàng, trên cơ sở
đó xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động nhằm đáp ứng
yêu cầu của thông tư 36. Trong năm tới, OceanBank sẽ tăng
cường hoạt động quản trị rủi ro với mục tiêu biến quản trị rủi
ro là công cụ hỗ trợ đắc lực và hiệu quả cho hoạt động kinh
doanh của OceanBank, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về
an toàn hoạt động khắt khe của NHNN và theo chuẩn mực
Basel. Ba là: chốt lại bộ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015
để các đơn vị bắt tay triển khai trong vài ngày tới, đảm bảo nỗ
lực thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của năm.
OceanTimes: Với những công tác quan trọng như
chị vừa chia sẻ, sự tham gia của các đơn vị trong hệ
thống như thế nào, thưa chị?

OceanTimes: Thưa chị, năm 2014 đã sắp khép lại, chị có cảm nghĩ gì trong thời khắc này?
PTGĐ Nguyễn Thị Mai Hương: Chào bạn và chào các độc giả của OceanTimes. Một câu hỏi ngắn của các bạn nhưng sẽ là
một câu trả lời dài của tôi. Cảm nghĩ thì rất nhiều, nhất là thời điểm này, có nhiều việc và chuyện để suy ngẫm và trăn trở, nhiều
tâm tư muốn chia sẻ cùng gia đình OceanBank. Chắc các bạn đồng ý với tôi rằng, nếu ví cuộc sống là một cuốn sách thì chúng
ta khó đoán trước trang kế tiếp sẽ có nội dung gì. Chúng ta chỉ có thể bình tĩnh đón nhận và phân tích với thái độ tích cực. Tôi
nhớ đến câu nói của anh Vũ Nhât Lâm, PTGĐ trong cuộc họp kế hoạch toàn hàng tháng 11 vừa qua: thị trường và môi trường
kinh doanh như một viên xúc xắc nhiều mặt và đa sắc, chúng ta cần phải chủ động thích ứng với mọi mặt và mọi sắc thái của
nó. Trong thời gian vừa qua, khi tiếp xúc với một số khách hàng, tôi nhận được sự đánh giá cao của đối tác về văn hóa doanh
nghiệp của OceanBank. Tôi tự hào về điều đó, về những gì mà mỗi thành viên đang góp sức xây dựng.
OceanTimes: Nhìn lại quãng thời gian vừa qua, điều gì sâu sắc nhất đọng lại trong chị?
PTGĐ Nguyễn Thị Mai Hương: Tính tập thể và sự đoàn kết, đó là hai yếu tố thể hiện rõ rệt nhất trong ngân hàng của chúng ta.
Điều này đã có nền tảng từ lâu, nhưng càng trong khó khăn thì OceanBank càng có sự gắn bó và chia sẻ sâu sắc hơn. Các bạn biết
đấy, câu chuyện bó đũa của người Việt ta luôn có tính thời sự và thực tiễn. Một chiếc đũa sẽ dễ dàng bị bẻ gãy, nhưng cả bó đũa sẽ
tạo nên một lực mạnh nhất định. Khó khăn là điều hiển nhiên, nhưng khó khăn sẽ được hóa giải dần dần nhờ nội lực từ tính tập thể
và sự đoàn kết.

PTGĐ Nguyễn Thị Mai Hương: Các khối nghiệp vụ, chi
nhánh, phòng giao dịch đã siết chặt lại đội ngũ, làm việc chặt
chẽ theo nguyên tắc, quy trình, tuân thủ đầy đủ các quy định
của OceanBank và pháp luật. Phát huy tinh thần sáng tạo, trí
tuệ và trách nhiệm tập thể trong mọi hoạt động của đơn vị.
Tập trung cao độ vào công tác chăm sóc khách hàng và phát
triển khách hàng mới. Đặc biệt, các đơn vị chức năng đã có
các đề xuất, giải pháp trình lên BĐH và HĐQT để xây dựng
chiến lược trong ngắn hạn, kèm theo lộ trình thực hiện để
hoạt động của ngân hàng ổn định hơn và tốt hơn.
OceanTimes: Ngoài các nhóm công việc chính như chị
đã nói ở trên, hoạt động kinh doanh của OceanBank
trong năm 2015 được định hướng thế nào, thưa chị?
PTGĐ Nguyễn Thị Mai Hương: Bằng vào sự nỗ lực cao
nhất, chúng ta tiếp tục kiên định các mục tiêu đề ra, bao gồm
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chỉ tiêu kinh doanh và xây dựng, củng cố hệ thống. Lĩnh vực
bán lẻ vẫn là trọng tâm trong chiến lược hoạt động của ngân
hàng. Để thực hiện điều đó, chất lượng dịch vụ cần tiếp tục
tăng cường và coi đó là lợi thế cạnh tranh của OceanBank.
Có thể mạng lưới của chúng ta chưa bằng một số ngân hàng
khác, nhưng dịch vụ của chúng ta ngang bằng, thậm chí nổi
trội hơn ngân hàng lớn.
OceanTimes: Sau hơn 2 tháng được phân công nhiệm
vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách, chị rút ra những kinh
nghiệm gì về công tác điều hành, thưa chị?
PTGĐ Nguyễn Thị Mai Hương: Theo lý thuyết, thời điểm
như thế thường được gọi là thời điểm khủng hoảng của
doanh nghiệp. Khủng hoảng là thách thức nhưng cũng là cơ
hội để doanh nghiệp cải tổ, xem xét lại quy trình cũng như
tìm ra cách ứng phó với những biến động. Đối với tôi và Chủ
tịch HĐQT, khi đó nhiệm vụ vừa phải đối phó với biến động
vừa phải tìm kiếm các cơ hội, giải pháp cho ngân hàng. Tuy
chỉ hơn hai tháng, nhưng chúng tôi cảm thấy mình trưởng
thành hơn, bản lĩnh hơn và tự trang bị cho mình những kinh
nghiệm quý báu để vận dụng cho những tình huống sau này.
Một điều may mắn là chúng tôi nhận được sự đồng thuận
của Ban lãnh đạo cũng như tập thể CBNV ngân hàng. Tôi kể
một chuyện nhỏ: trong những ngày vô cùng bận rộn, tôi tiếp
một cán bộ cấp trung của ngân hàng. Bạn ấy chỉ xin 5 phút để
đặt một câu hỏi và nhận một câu trả lời từ tôi. Câu hỏi là “chị
có quyết tâm chèo lái ngân hàng đến cùng và vì anh chị em
CBNV không?”. Tôi nói với bạn ấy: “hãy nhìn vào những gì mà
Ban Điều hành đang làm, bạn sẽ thấy được sự quyết tâm của
chúng tôi. Sự quyết tâm không chỉ vì hơn 3100 cán bộ, mà còn
vì cái tên ngân hàng Đại Dương – OceanBank đã tồn tại hơn
20 năm”. Một điều tuyệt vời là chúng ta đã và vẫn ở bên nhau,
sát cánh cùng nhau trải qua giai đoạn khó khăn vừa qua.
Đến thời điểm này, HĐQT đã chấp nhận nguyện vọng thay
đổi vị trí công tác của tôi và Chủ tịch HĐQT để chúng tôi tập
trung nhiều thời gian hơn vào các nhiệm vụ chuyên sâu, khẩn
trương và quan trọng, tôi vẫn sẽ nỗ lực và đồng hành cùng các
Anh Chị và các bạn trên con thuyền OceanBank.
OceanTimes: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này. Chúc
chị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
PTGĐ Nguyễn Thị Mai Hương: Trước thềm năm mới 2015,
qua bản tin OceanTimes, thay mặt Ban Điều hành, tôi xin gửi
lời chúc mừng năm mới tốt lành tới toàn thể anh chị em
trong ngôi nhà chung OceanBank. Chúc các bạn và gia đình
có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc và ngân hàng của chúng
ta tiếp tục ổn định và vững vàng.
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các dịch vụ

khách hàng
cá nhân
Bảo Bình
Định hướng phát triển với những giải pháp đồng bộ về cơ sở hạ tầng, công nghệ kỹ thuật, sản phẩm
dịch vụ và chất lượng phục vụ đã giúp OceanBank có nhiều bước tiến lớn và nhận được sự tin yêu của
khách hàng. Năm 2014, OceanBank đã được nhiều tổ chức, tạp chí uy tín trên thế giới vinh danh và trao
tặng những giải thưởng lớn.
Phát triển mạnh ngân hàng điện tử

Tiếp tục những bước đi vững chắc
trong năm 2014, OceanBank chú trọng
công tác tối ưu hóa các dịch vụ khách
hàng cá nhân, lấy khách hàng làm trọng
tâm với mục tiêu đem đến những trải
nghiệm mới lạ, độc đáo, phục vụ nhu
cầu ngày càng cao của khách hàng.
Đón đầu xu thế thương mại điện tử
và điện tử hóa ngân hàng, OceanBank
đã đầu tư đồng bộ cơ sở và hạ tầng kỹ
thuật, ứng dụng công nghệ hiện đại

Dịch vụ
NGÂN HÀNG
ĐIỆN TỬ

với khả năng xử lý thông tin trực tuyến
nhanh nhất. Dịch vụ ngân hàng điện tử
OceanBank cung cấp những dịch vụ đa
dạng, đơn giản, tiện lợi và an toàn theo
phương châm “Easy than ever – Đơn
giản hơn bao giờ hết”.
Rất nhiều tính năng từ Internet Banking
và Mobile Banking của OceanBank được
đánh giá cao như: chuyển tiền qua số
điện thoại đối với những tài khoản nội
bộ OceanBank; chuyển tiền nhanh liên
ngân hàng 24/7 qua số thẻ hoặc số tài
khoản với hơn 30 ngân hàng liên kết.
Bên cạnh đó, khách hàng có thể dễ
dàng thực hiện các thao tác thanh toán
hóa đơn, thanh toán trực tuyến, nạp
tiền điện tử cho điện thoại di động, ví
điện tử…
Đặc biệt, trên điện thoại thông minh
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Mở rộng kênh phân phối

Tối ưu hóa

Là một trong những ngân hàng tiên
phong chuyển hướng kinh doanh sang
lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam,
OceanBank đã hoàn thành quá trình
thay đổi theo tiêu chuẩn 4Ps (Products
– Places – Process – People) của một
ngân hàng bán lẻ tốt nhất trong năm
2013 và bước đầu thu được những
thành quả đáng khích lệ.
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và máy tính bảng, OceanBank tích
hợp đồng thời 2 dịch vụ: Easy Internet
Banking phiên bản dành cho mobile/
tablet và Easy Mobile Banking – ứng
dụng cài đặt trên các hệ điều hành
iOS, Android… giúp khách hàng có thể
thuận tiện giao dịch 24/7.
Ngoài việc đáp ứng nhanh chóng, an
toàn mọi giao dịch của khách hàng,
các dịch vụ Ngân hàng điện tử của
OceanBank còn là kênh đăng ký rất
nhanh gọn. Thủ tục mở tài khoản tại
OceanBank đã được giản lược một cách
tối đa. Trên kênh SMS, toàn bộ hơn 40
sản phẩm, dịch vụ của OceanBank đều
được đăng ký với cú pháp đơn giản OB
+ Mã sản phẩm. Còn trên kênh trực
tuyến, khách hàng cũng có thể đăng
ký mọi sản phẩm, dịch vụ trên Siêu thị
Ngân hàng Bán lẻ www.bankstore.vn

Một trong những trọng điểm của
OceanBank trong năm 2014 là mở rộng
mạng lưới chấp nhận thẻ, tăng cường
đầu tư lắp đặt hệ thống POS trên toàn
quốc, tích cực hưởng ứng chủ trương
đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền
mặt của Chính phủ. Tính đến hết tháng
11/2014, OceanBank đã hoàn thành lắp
đặt gần 8.500 POS, tăng gấp 10 lần so
với cùng kỳ năm ngoái. Hình tượng RÙA
được OceanBank lựa chọn làm linh vật
cho dịch vụ Thanh toán thẻ với phương
châm: “Rùa tôi luôn nỗ lực nhanh hơn thỏ
để Quý khách hài lòng”. Từ điển tích Rùa
và Thỏ, OceanBank mong muốn khách
hàng có được những trải nghiệm mới
mẻ khi thanh toán không dùng tiền mặt
tại những điểm chấp nhận thẻ của ngân
hàng.
Mở rộng kênh giao dịch và thanh toán
mới, OceanBank đã ký kết hợp tác toàn
diện với nhiều hãng taxi, bước đầu
triển khai lắp đặt hệ thống POS không
dây trên taxi, giúp khách hàng thanh
toán bằng thẻ dễ dàng hơn. Các hãng
taxi lớn như Taxi Mai Linh, Taxi Thành
Công, Taxi Ba Sao… đã thực hiện lắp
đặt POS của OceanBank và chấp nhận
thanh toán bằng các loại thẻ quốc tế,
thẻ ghi nợ nội địa ATM của tất cả các
ngân hàng trên toàn quốc. Bên cạnh
đó, OceanBank cũng tích hợp thêm
nhiều tiện ích thanh toán dịch vụ trên
POS như nạp tiền điện thoại, thanh toán
cước internet, truyền hình cáp…
Cũng nằm trong kế hoạch mở rộng
mạng lưới POS, OceanBank tiếp tục
triển khai mô hình mua xăng bằng thẻ
tại nhiều trạm xăng/ dầu. Năm nay,
OceanBank đã tăng từ 18 lên 29 điểm
lắp đặt POS tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà
Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Quảng Ngãi
và Thanh Hóa. Trong tương lai, mô hình
này sẽ được OceanBank nhân rộng trên
phạm vi cả nước, giúp người dân quen
thuộc hơn với phương thức thanh toán
hiện đại này.
Song song với công tác phát triển kênh
phân phối mới, OceanBank cũng chú
trọng công tác đào tạo kỹ năng cho
nhân viên bán xăng, nhân viên tại điểm
đặt POS, nâng cao nhận thức sử dụng

POS và thái độ phục vụ khách hàng có
nhu cầu một cách chuyên nghiệp, tận
tình, chu đáo.
Các chương trình khuyến mại, ưu đãi
khuyến khích người dân thanh toán
thẻ được OceanBank liên tục đưa ra.
Chương trình “Xăng đầy bình chỉ cần
quẹt thẻ” đã góp phần lớn giới thiệu
phương thức mua xăng mới đến khách
hàng. Chương trình “Quẹt thẻ rồi so,
trúng to độc đắc” với nhiều giải thưởng

hơn. Thêm nữa, chương trình cũng đón
nhận nhiều cá nhân là đại diện cho
những tổ chức từ thiện, tình nguyện
trên toàn quốc với mong ước làm cho
cuộc sống tốt đẹp hơn. Chương trình
đã đem đến cho khách hàng nhiều cảm
xúc tốt đẹp, sự sẻ chia và góp phần kết
nối cộng đồng.
“Gửi 1 tỷ, tặng 1 chỉ Vàng” được xem là
chương trình huy động lấy lợi ích của
khách hàng làm trọng tâm. Thay vì hình

hấp dẫn dành cho khách hàng và điểm
đặt POS đã nhận được nhiều sự quan
tâm và phản hồi tốt từ khách hàng và
đơn vị lắp đặt POS.

thức khuyến mại may mắn như bốc
thăm, quay thưởng, cách thức khuyến
mại “gửi tiền, nhận vàng” được khách
hàng đánh giá cao.

Nhiều chương trình mới lạ và
độc đáo hơn

“Mở Thẻ tỷ phú, đón Lộc Phát Tài” với
30.000 bộ quà tặng Tài khoản số đẹp tự
chọn Lộc Phát Tài và Thẻ Tỷ phú miễn
phí 1 tỷ trong 10 năm cũng thu hút
đông đảo khách hàng quan tâm. Bên
cạnh đó, 30 giải thưởng đặc biệt iPad
mini cao cấp cũng tạo được điểm cộng
ấn tượng cho khách hàng.

Bên cạnh công tác đầu tư cơ sở hạ tầng,
ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại
và mở rộng kênh phân phối, OceanBank
cũng rất quan tâm đến “cảm xúc” và “lợi
ích thực” của khách hàng. Năm 2014,
OceanBank đã để lại nhiều dấu ấn tốt
đẹp qua những chương trình khuyến
mại đặc sắc, hấp dẫn, khác biệt và “chạm
đến cảm xúc” của khách hàng.
Chương trình “500.000 khách hàng,
500 triệu hân hoan” với sự kiện Thần
tài OceanBank chia 500 triệu cho 1.000
khách hàng may mắn đã nhận được sự
ủng hộ rất tích cực từ phía truyền thông
và dư luận. Đây là chương trình đặc biệt
với hình thức tổ chức lần đầu tiên xuất
hiện tại Việt Nam và trở thành nơi bày tỏ
tấm lòng cùng những lý do nhân văn,
ý nghĩa khiến mọi người đến gần nhau

“Mua nhà! cần gì chờ đến 30” - chương
trình cho vay mua nhà dự án đầu tiên
tại Việt Nam cố định lãi suất dài hạn
trong suốt 3 năm, thời hạn dài lên tới
25 năm. Chương trình được đánh giá là
một hướng đi tối ưu hóa lợi ích dựa trên
nhu cầu của khách hàng bằng những
ưu đãi thực chất, có giá trị.
Ngoài ra, còn rất nhiều chương trình thú
vị khác của OceanBank như: Game truy
tìm tỷ phú; Lãi suất “Lùn” vay mua chung
cư StarCity Lê Văn Lương, Nam Cường;
Vay ngay tiền, sắm liền Chevrolet; Quà
trao tay bé, cho hè thêm vui; Quẹt thẻ
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khắp nơi, du ngoạn thế giới; Mở thẻ
ngay, 10 triệu trao tay, Mở thẻ VISA, Tiêu
1 Nhận 2…
Không khó để nhận thấy, nhờ đón đầu
những xu thế mới và thay đổi phù hợp
với sự biến động của kinh tế thị trường,
OceanBank đã từng bước khẳng định
vị thế của mình trong ngành ngân
hàng bán lẻ. Đem đến cho khách hàng
những trải nghiệm “tốt hơn, đơn giản
hơn, rẻ hơn” chính là mục tiêu phát triển
bền vững của OceanBank.
“Gửi 1 tỷ, tặng 1 chỉ vàng” được xem là
chương trình huy động lấy lợi ích của
khách hàng làm trọng tâm. Thay vì hình
thức khuyến mại may mắn như bốc
thăm, quay thưởng, cách thức khuyến
mại “gửi tiền, nhận vàng” được khách

hàng đánh giá cao.
“Mở Thẻ tỷ phú, đón Lộc Phát Tài” với
30.000 bộ quà tặng Tài khoản số đẹp tự
chọn Lộc Phát Tài và Thẻ Tỷ phú miễn
phí 1 tỷ trong 10 năm cũng thu hút
đông đảo khách hàng quan tâm. Bên
cạnh đó, 30 giải thưởng đặc biệt iPad
mini cao cấp cũng tạo được điểm cộng
ấn tượng cho khách hàng.
“Mua nhà! cần gì chờ đến 30” - chương
trình cho vay mua nhà dự án đầu tiên
tại Việt Nam cố định lãi suất dài hạn
trong suốt 3 năm, thời hạn dài lên tới
25 năm. Chương trình được đánh giá là
một hướng đi tối ưu hóa lợi ích dựa trên
nhu cầu của khách hàng bằng những
ưu đãi thực chất, có giá trị.
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Ngoài ra, còn rất nhiều chương trình thú
vị khác của OceanBank như: Game truy
tìm tỷ phú; Lãi suất “Lùn” vay mua chung
cư StarCity Lê Văn Lương, Nam Cường;
Vay ngay tiền, sắm liền Chevrolet; Quà
trao tay bé, cho hè thêm vui; Quẹt thẻ
khắp nơi, du ngoạn thế giới; Mở thẻ
ngay, 10 triệu trao tay, Mở thẻ VISA, Tiêu
1 Nhận 2…
Không khó để nhận thấy, nhờ đón đầu
những xu thế mới và thay đổi phù hợp
với sự biến động của kinh tế thị trường,
OceanBank đã từng bước khẳng định
vị thế của mình trong ngành ngân
hàng bán lẻ. Đem đến cho khách hàng
những trải nghiệm “tốt hơn, đơn giản
hơn, rẻ hơn” chính là mục tiêu phát triển
bền vững của OceanBank.

Những giải thưởng lớn của OceanBank trong năm 2014

01

Giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2014 – Best
Retail Bank Vietnam 2014” do Tạp chí chuyên ngành tài chính
ngân hàng uy tín hàng đầu thế giới Global Financial Market
Review của Anh trao tặng.

Giải thưởng “Sáng kiến Ngân hàng Điện tử Tốt nhất Việt Nam
2014 – Online Banking Initiative” do Tạp chí Asian Banking &
Finance (ABF) trao tặng.

Giải thưởng “Nhóm Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam 2014 - Best
Banking Group in Vietnam 2014” do Tạp chí World Finance
(Anh) trao tặng.

Ñieän thoaïi hoã trôï: 1800 58 88 15 (Mieãn phí cuoäc goïi)

www.oceanbank.vn
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3.Cân đối thu nhập và số tiền trả nợ hàng tháng
Bạn đã biết rõ các nguồn thu nhập của mình. Cần xác định số tiền trả nợ hàng tháng (gốc + lãi) ko nên vượt quá ngưỡng 60
- 70% thu nhập. Hãy nhớ, thu nhập của bạn còn phải trang trải các chi phí sinh hoạt hàng ngày khác. Hầu hết các ngân hàng
(trong đó có OceanBank) đều có hỗ trợ khách hàng bảng tính nhanh số tiền trả nợ hàng tháng sau khi xác định lãi suất, số tiền
vay và thời hạn vay. Do vậy khách có thể tính toán trước và cân đối khoản vay và thu nhập của mình.

điểm cần biết
khi vay mua nhà

4. Chủ động chuẩn bị các Hồ sơ cần
thiết
Có thể bạn chưa biết, hồ sơ đầy đủ và có chất lượng sẽ quyết
định tới 90% thời gian và quy trình xử lý khoản vay.
Vậy, cần chuẩn bị gì để có được câu trả lời ngay từ ngân hàng?
Đơn giản, sẵn sàng ngay 3 mục: hồ sơ pháp lý cá nhân, hồ sơ
sơ chứng minh mục đích vay vốn và hồ sơ chứng minh thu
nhập. Đồng thời, hãy chủ động yêu cầu sự trợ giúp của nhân
viên ngân hàng khi có các vướng mắc trong quá trình chuẩn
bị hồ sơ.
Bạn có thể tham khảo danh mục hồ sơ chi tiết hơn tại website
của các ngân hàng.

Bảo Bình
Bạn chọn được căn hộ ưng ý và có dự định vay vốn? Có nên vay ngân hàng? 6 điểm dưới đây sẽ giúp bạn có câu trả lời hợp lý.

1. Lên kế hoạch tài chính và xác định số
tiền muốn vay

5.Không bất ngờ trước các khoản phí 6. GIỮ LIÊN LẠC VỚI NGÂN HÀNG
và cam kết ràng buộc của ngân hàng
Đừng bị động chờ đợi khoản vay được duyệt và giải ngân,
Các chương trình ưu đãi thường gắn với các điều kiện ràng
buộc nhất định. Không ai muốn mắc nợ mãi, trong khi khoản
vay thường xác định thời hạn dài để chia nhỏ số tiền phải
trả hàng tháng; vì vậy, nên tính trước khả năng bạn sẽ trả nợ
trước hạn, phá vỡ hợp đồng. Do đó, cần tìm hiểu về phí trả nợ
trước hạn và khả năng phải hoàn lại ưu đãi…

hãy giữ liên lạc với ngân hàng. Tránh nguy cơ vi phạm tiến độ
thanh toán hoặc thiệt hại số tiền đã đặt cọc hợp đồng mua
nhà.
Làm chủ 6 điểm trên, bạn hoàn toàn có thể đặt vấn đề vay
vốn với bất kỳ ngân hàng nào và đàm phán các điều khoản
hợp đồng có lợi và phù hợp nhất cho mình.

Cân đối số tiền hiện có và các nguồn “hỗ trợ” khác, bạn nên
xác định nhu cầu vay không quá 60 - 70% giá trị căn hộ mua.
Các ngân hàng thường quy định hạn mức vay tối đa 70% nếu
bạn sử dụng chính căn hộ mua làm tài sản thế chấp hoặc 90%
nếu thế chấp bằng bất động sản khác.
Nếu bạn có thu nhập ổn định hàng tháng (từ lương, cho thuê
tài sản và/hoặc kinh doanh) hãy tự tin quyết định vay và sớm
sở hữu căn nhà.

2. Lựa chọn ngân hàng và chương
trình ưu đãi vay mua nhà phù hợp
Các chương trình ưu đãi vay mua nhà hiện nay đa phần tập
trung vào lãi suất, kết hợp với các quà tặng, ưu đãi giảm giá
của dự án qua các chương trình hợp tác giữa Ngân hàng và
Chủ đầu tư. Với một khoản vay dài hạn như mua nhà, khi lựa
chọn, đừng vội nhìn vào con số, không ngân hàng nào cho
bạn vay không lãi, cần xác định lãi suất thực tế trong suốt thời
gian vay (bao gồm lãi suất ưu đãi và sau ưu đãi).
Bạn có thể tham khảo thông tin từ các ngân hàng, qua
Intetnet, nhân viên sàn giao dịch bất động sản, chủ đầu tư
hoặc bạn bè, người thân...

Chúc bạn sớm sở hữu căn hộ mơ ước!
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Easy Home
Cuộc đua
mà không

DỄ

Những tháng cuối năm căng tràn tinh thần quyết
tâm cán đích vượt chỉ tiêu. Easy Home đang là cái
tên được nhắc đến nhiều nhất và trở thành tiêu
điểm của dòng sản phẩm tín dụng với những cuộc
đua tranh vô cùng hấp dẫn không chỉ dành cho
chuyên viên quan hệ khách hàng (CVQHKH) mà cho
cả chuyên viên hỗ trợ kinh doanh tín dụng (CV HTKDTD) và các đơn vị cho vay.
Bảo Bình
Thị trường bất động sản đang ấm dần lên, nhu cầu mua nhà, đặc biệt là nhà dự án theo đó cũng có những chuyển biến tích
cực. Đây chính là thời điểm vàng để giới thiệu và thu hút khách hàng đến với sản phẩm cho vay mua nhà dự án Easy Home.
Cùng với những nỗ lực trong cải tiến quy trình cấp tín dụng và ưu đãi về sản phẩm, năng lực kinh doanh của các đơn vị cơ sở
là một trong những yếu tố then chốt quyết định thành tích kinh doanh của sản phẩm này.
Mong muốn góp thêm lửa vào những nỗ lực kinh doanh trên toàn hệ thống, thúc đẩy đội ngũ kinh doanh tăng hiệu suất
để nâng giá trị các khoản vay và rút ngắn thời gian giải ngân… Bộ đôi chương trình thi đua Early Birds và Bùng nổ cùng Easy
Home đã chính thức khởi tranh với tổng giá trị giải thưởng lên tới 128 triệu đồng.
EARLY BIRDS – CUỘC ĐUA CHỈ DÀNH CHO NHỮNG CHÚ
CHIM SỚM OCEANBANK
Chương trình thi đua cho vay mua nhà dự án Early Birds – Easy
Home áp dụng cho tất cả chuyên viên quan hệ khách hàng/
Trưởng nhóm kinh doanh trên toàn hệ thống giới thiệu khách
hàng thành công và chuyên viên hỗ trợ kinh doanh tín dụng
xử lý hồ sơ vay mua nhà theo sản phẩm Cho vay mua nhà dự
án Easy Home.
Điểm hấp dẫn của cuộc thi chính là tổng giá trị giải thưởng lên
tới 75 triệu đồng sẽ dành cho 50 khoản vay đầu tiên được phê
duyệt và giải ngân lần đầu. Đó chính là lý do chúng ta gọi cuộc đua này chỉ dành cho những chú chim sớm OceanBank.
Với tên gọi Early Birds, chương trình muốn gửi tới thông điệp mạnh mẽ về tinh thần làm việc hăng say và chiến lược đi sớm
đón đầu để gặt hái thành công! Early Birds kỳ vọng sẽ mang tới động lực để kích đẩy tinh thần thi đua của toàn đội ngũ kinh
doanh cho sản phẩm Easy Home đặc biệt trong những tháng nước rút cuối năm này.
Thấu hiểu trách nhiệm và những nỗ lực trong quá trình xử lý các hồ sơ vay cho khách hàng của đội ngũ CVQHKH/TNKD cũng
như của đội ngũ CVHT KDTD, chương trình mang đến cơ hội để tất cả các chuyên viên khẳng định năng lực của bản thân, khả
năng phối hợp trong công việc và chứng minh bằng kết quả kinh doanh thực tế.
Chiến thắng chỉ dành cho những chú Chim Sớm với 50 khoản vay đầu tiên được phê duyệt và giải ngân lần đầu. Đó vừa là cơ
hội, vừa là thách thức đáng kể cho đội ngũ kinh doanh. Hãy thổi bùng ngọn lửa đam mê vào công việc, gắn trách nhiệm và
sự chân thành vào lợi ích của khách hàng và quan trọng hơn các bạn cần một kế hoạch làm việc với mục tiêu rõ ràng và các
nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành.
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BÙNG NỔ CÙNG EASY HOME
Đồng hành cùng với Early Birds là cuộc đua tranh ngôi vị Best Easy
Home dành cho các Đơn vị cho vay.
Bùng nổ cùng Easy Home là chương trình thi đua nội bộ được thiết
kế dành cho các Đơn vị cho vay, cụ thể là Phòng Khách hàng cá
nhân trên toàn hệ thống tham gia xử lý các khoản vay mua nhà dự
án - Easy Home.
Chương trình kéo dài chưa đầy 3 tháng (từ 20/11/2014 – 31/1/2015),
với tổng giá trị giải thưởng là 53 triệu đồng, Bùng nổ cùng Easy Home mang đến những danh hiệu tập thể thi đua xuất sắc
với 03 giải tháng và 02 giải cuối chương trình là Express Easy Home dành cho đơn vị có tổng số khoản vay được giải ngân cao
nhất và Best Easy Home dành cho đơn vị đạt tổng dư nợ các khoản vay được giải ngân cao nhất.
Chương trình là sự ghi nhận cho những nỗ lực xứng đáng của các đơn vị triển khai có hiệu quả chiến lược kinh doanh sản
phẩm Easy Home.
Nếu như Early Birds là cuộc đua dành cho những chú Chim Sớm thì Bùng nổ cùng Easy Home mang đến cơ hội tuyệt vời cho
những tập thể đoàn kết– quyết tâm và làm việc hiệu quả.
Giờ đây, chỉ tiêu kinh doanh không còn là áp lực mà đang trở thành đích đến đầy hấp dẫn. Cuộc đua đã đi được một phần ba
chặng đường và cơ hội luôn chia đều cho tất cả. Đơn vị nào sẽ giành được những danh hiệu cao quý và những phần thưởng
giá trị sẽ thuộc về ai là kết quả đang được mong đợi.
Các giải thưởng & danh hiệu đã sẵn sàng; Ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm đang sục sôi trên khắp hệ thống
OceanBank; Những kỳ lục kinh doanh sản phẩm Easy Home đang chờ xác lập… Chúc các tập thể/cá nhân thêm quyết tâm để
cán đích thành công và giành chiến thắng trong các cuộc thi đua cùng Easy Home.

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH EARLY BIRDS

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH BÙNG NỔ CÙNG EASY
HOME

Thời gian: Từ 24/11/2014 cho đến hết giải thưởng
Đối tượng: CVQHKH/TNKD, CVHT KDTD
Phạm vi: Toàn hàng
SP áp dụng: Cho vay mua nhà dự án Easy Home (SP 579)
Điều kiện: 50 khoản vay đầu tiên được phê duyệt và
giải ngân lần đầu tính từ ngày CT có hiệu lực
Tổng giá trị giải thưởng: 75.000.000 VND

Thời gian: Từ 20/11/2014 - 31/1/2015
Đối tượng: Phòng KHCN - Đơn vị cho vay
Phạm vi: Toàn hàng
SP áp dụng: Cho vay mua nhà dự án Easy Home (SP
579)
Tổng giá trị giải thưởng: 53.000.000 VND
Cơ cấu giải thưởng
- Giải nhất kỳ: 03 giải tổng giải thưởng 13.000.000 vnđ
+Đạt tổng doanh số phê duyệt cao nhất trong kỳ 1;
đồng thời
+Tổng doanh số phê duyệt trong kỳ không dưới 02
(hai) tỷ đồng.
- Giải Express Easy Home: 01 giải trị giá 10.000.000 vnđ
Đạt tổng số lượng khoản vay được giải ngân cao nhất
cuối chương trình
- Giải Best Easy Home: 01 giải trị giá 30.000.000 vnđ
Đạt tổng dư nợ các khoản vay được giải ngân cao nhất
sau 03(ba) kỳ; đồng thời
Tổng dư nợ của các khoản vay được giải ngân không
thấp hơn 08(tám) tỷ đồng/3 kỳ.
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Hiện nay, hầu hết các ngân hàng trong khu vực đều có xu
hướng chuyển dịch dần từ việc chỉ tập trung đẩy mạnh hoạt
động tín dụng sang phát triển và đa dạng hóa mảng kinh
doanh dịch vụ và quản lý dòng tiền.
Dựa trên các tiêu chí về xếp hạng tín dụng nội bộ, biên độ
sinh lời và tỉ lệ sử dụng các dòng sản phẩm dịch vụ để phân
loại khách hàng, cụ thể: khách hàng chiến lược, khách hàng
trọng tâm, khách hàng Active. Theo đó, với các sản phẩm
dịch vụ phù hợp cho từng đối tượng khách hàng theo phân
loại, Khách hàng sẽ được hưởng những chính sách phục vụ
ưu tiên và tham gia các chương trình ưu đãi dành cho từng
đối tượng cụ thể.
Phương thức chăm sóc, phục vụ khách hàng
Trước đây, với mô hình cũ, khách hàng tín dụng và phi tín
dụng được chăm sóc chung bởi đội ngũ chuyên viên kinh
doanh tại hội sở cũng như tại các chi nhánh. Tuy nhiên,
mô hình hiện tại của Khối KHDN đã có sự phân công rõ rệt
trong các mảng khách hàng. Cụ thể, khách hàng tín dụng
được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên viên Quản lý quan hệ
khách hàng và các chuyên viên Quản lý dịch vụ và dòng
tiền tại các đơn vị kinh doanh sẽ phụ trách mảng khách
hàng phi tín dụng. Bên cạnh đó, Trung tâm quản lý quan
hệ Khách hàng cũng được thành lập tại Hội sở nhằm hỗ
trợ nguồn lực cho các đơn vị kinh doanh phát triển khách
hàng mới đồng thời duy trì mối quan hệ với các Khách
hàng thân thiết trong cả hoạt động tín dụng và phi tín
dụng.

Những bước
chuyển mình của

Wholesale
Banking

Phương thức chăm sóc, phục vụ khách hàng được đa dạng
hóa theo nhiều hình thức như gửi thư ngỏ, gặp mặt trực
tiếp, gọi điện thoại, gửi email… Tần suất chăm sóc cũng
được thiết kế phù hợp với từng phân khúc khách hàng.
Tình hình hoạt động kinh doanh của các đơn vị được Hội
sở nắm bắt kịp thời qua các cuộc họp kinh doanh định kỳ
hàng tuần, hàng tháng
Xây dựng các sản phẩm và chương trình đa
dạng, chuyên biệt

Quỳnh Nga

Với tiêu chí: đặt khách hàng là trọng tâm của mọi chính sách và sản phẩm, những thay đổi mang tính
đồng bộ và tích cực về mô hình tổ chức, cách thức vận hành của Khối Khách hàng doanh nghiệp
(KHDN) đã đem lại những hiệu quả đáng kể.

Đặc thù riêng của Khối KHDN đó là các sản phẩm thường
dành cho các khách hàng là các đơn vị sản xuất, kinh doanh
thương mại và dịch vụ. Do đó, các sản phẩm Khối đưa ra
cũng cần phải bám sát với yêu cầu và tình hình thực tế của
các doanh nghiệp hiện tại. Căn cứ theo báo cáo ngành
tổng thể của 21 ngành theo Quyết định về hệ thống các
ngành kinh tế tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ, Khối
KHDN cũng đã định hướng và đưa ra những chương trình
chuyên biệt và phù hợp.
Bên cạnh đó, KHDN tập trung định hướng vào các Khách
hàng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, khách hàng mô hình
công ty mẹ con, khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài
(FDI), khách hàng sử dụng dịch vụ chi trả lương… Theo đó,

các doanh nghiệp sẽ được sử dụng hệ thống sản phẩm,
dịch vụ trọn gói theo tiêu chuẩn quốc tế đặc biệt như Dịch
vụ tài khoản thanh toán thông minh, Dịch vụ ngoại hối,
Thanh toán Quốc tế toàn cầu, Tài trợ thương mại đa dạng...
và rất nhiều sản phẩm dịch vụ khác đáp ứng các nhu cầu
của doanh nghiệp.
Với những thay đổi mạnh mẽ và có mục tiêu, trọng điểm
như trên, Khối KHDN đã và đang nỗ lực không ngừng hoàn
thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống các sản phẩm dịch vụ; liên
tiếp triển khai nhiều chương trình Marketing thúc đẩy
bán hàng, thi đua nội bộ nhằm mang đến sự hài lòng cho
khách hàng doanh nghiệp hiện hữu thông qua việc cung
cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính hiện đại và
hiệu quả.
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“TIEÂU 1 NHAÄN 2” VÔÙI THEÛ
TÍN DUÏNG QUOÁC TEÁ VISA
OCEANBANK

ÖU ÑAÕI VAY MUA CHUNG
CÖ THE SPARKS LAÕI SUAÁT
0%/NAÊM

Từ nay đến 10/2/2015, khi đăng ký
phát hành Thẻ Tín dụng Quốc tế VISA
OceanBank không có tài sản đảm bảo,
khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi
trong chương trình khuyến mãi “Tiêu 1
Nhận 2” của OceanBank.

OCEANBANK TIEÁP TUÏC
LOÏT VAØO BXH V1000- DN
NOÄP THUEÁ THU NHAÄP LÔÙN
NHAÁT VIEÄT NAM 2014

Đồng thời, khách hàng sẽ có cơ hội
nhận ngay 200.000 VNĐ khi chi tiêu từ
100.000 VNĐ trở lên; nhận ngay quà
tặng cốc sứ hoặc áo mưa khi nộp đủ
hồ sơ phát hành thẻ; miễn phí phát
hành, miễn phí thường niên năm đầu
cho khách hàng lần đầu mở thẻ.

Ngày 23/10/2014, Công ty Cổ phần
Báo cáo đánh giá Việt Nam - VietNam
Report, Báo VietNamNet phối hợp
cùng Tạp chí thuế đã công bố Bảng
xếp hạng V1000- Top 1000 Doanh
nghiệp nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2014.
Theo đó, OceanBank là doanh nghiệp
đứng thứ 370 trong bảng xếp hạng.

Từ ngày 15/10/2014 – 16/04/2015,
Ngân hàng TMCP Đại Dương
(OceanBank) và Tập đoàn Nam Cường
hợp tác triển khai chương trình hỗ trợ
lãi suất vay mua căn hộ thuộc Tổ hợp
chung cư The Sparks tại dự án Khu đô
thị mới Dương Nội (Lê Văn Lương) và
Khu đô thị mới Cổ Nhuế.
Theo đó, khách hàng mua căn hộ tại
dự án trong thời gian diễn ra chương
trình sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đặc
biệt từ chủ đầu tư và ngân hàng: lãi
suất vay siêu ưu đãi 0%/năm trong
năm đầu tiên; thời gian vay lên đến 25
năm; Số tiền vay lên đến 95% giá trị
căn hộ; cố định lãi suất trong 3 năm.

TIEÄN ÍCH VÖÔÏT TROÄI CUÛA
SAÛN PHAÅM CHIEÁT KHAÁU
BOÄ CHÖÙNG TÖØ XUAÁT KHAÅU
Nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp
xuất khẩu một giải pháp tài chính hữu
hiệu trong kinh doanh, OceanBank vừa
chính thức ra mắt phiên bản mới của
sản phẩm Chiết khấu bộ chứng từ xuất
khẩu với nhiều ưu thế vượt trội.
Sản phẩm này có những cải tiến toàn
diện về tỷ lệ chiết khấu, thời gian xử lý
hồ sơ, và đồng tiền chiết khấu… Tỷ lệ
chiết khấu bộ chứng từ là một điểm
cộng lớn đối với cải tiến lần này khi con

số thanh toán cho một bộ chứng từ lên
tới 98%. Với tiêu chí luôn đồng hành và
chia sẻ cùng khách hàng, OceanBank
đã cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian
xử lý hồ sơ chỉ còn tối thiểu 02 ngày
làm việc.

Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp,
OceanBank vinh dự đứng trong Danh
sách các Doanh nghiệp nộp thuế
thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam. Việc có mặt trong Bảng xếp
hạng này đã thể hiện rõ nét về một
tổ chức tín dụng có hoạt động vững
chắc với mức tăng trưởng kinh doanh
ổn định đồng thời cho thấy trách
nhiệm của Ngân hàng với đất nước
và xã hội.

OCEANBANK COÂNG BOÁ
CAÙC KHAÙCH HAØNG TRUÙNG
THÖÔÛNG CHÖÔNG TRÌNH
“TIEÁP SÖÙC DOANH NGHIEÄP
90+”
Ngày 11/11/2014, tại Hà Nội, Ngân
hàng TMCP Đại Dương (OceanBank)
tổ chức lễ quay thưởng cho khách
hàng Doanh nghiệp tham gia
chương trình “Tiếp sức Doanh nghiệp
90+”.
Giải Vàng (trị giá 64 triệu đồng bao
gồm: 02 Macbook air, 01 máy in HP
M1131, 01 máy photocopy DC S2010
CPS): Mã số dự thưởng: 90016476
thuộc về Khách hàng: Công ty CP
Phòng chống ẩn họa Đại Sơn; Giải
Bạc (trị giá 41 triệu 600 nghìn bao
gồm: 01 Macbook Air và 01 Máy
photocopy DC S2010CPS): mã số dự
thưởng: 90001796 thuộc về Khách
hàng Công ty TNHH Ắc quy GS Việt
Nam; Giải Đồng (trị giá 20 triệu đồng:
01 Macbook Air) mã số dự thưởng:
90010298 thuộc về Khách hàng Công
ty Cổ phần Tập đoàn SSG
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OCEANBANK LIEÂN TIEÁP
NHAÄN 3 GIAÛI THÖÔÛNG
QUOÁC TEÁ UY TÍN

OceanBank liên tiếp nhận ba giải thưởng
danh giá do các tổ chức, tạp chí quốc tế
uy tín trao tặng, bao gồm giải: “Ngân hàng
bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2014” (tháng
3/2014); “Sáng kiến Ngân hàng Điện tử
Tốt nhất Việt Nam 2014” (tháng 7/2014) và
“Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam 2014 - Best
Banking Group in Vietnam 2014” (tháng
9/2014).
Không ngừng nâng cao chất lượng sản
phẩm, dịch vụ cùng hệ thống vận hành
có công nghệ và hạ tầng trơn tru, giao
dịch của OceanBank luôn nhanh chóng
với độ ổn định cao đem đến sự hài lòng
ngoài mong đợi cho khách hàng.

Với mục đích hỗ trợ nhu cầu vay bổ
sung vốn lưu động của doanh nghiệp,
OceanBank triển khai gói tín dụng
1.000 tỷ “Lãi suất tốt nhất 6,99%/năm
dành cho khách hàng doanh nghiệp”.
Chương trình được triển khai từ ngày
01/10/2014 đến 31/03/2015.
Theo đó, với các khoản vay dưới 6
tháng, Doanh nghiệp được vay vốn
với lãi suất 6.99%/năm trong 3 tháng
đầu, từ tháng thứ 4 áp dụng theo mức
lãi suất thông thường; Với các khoản
vay từ 6 đến dưới 12 tháng, doanh
nghiệp sẽ được vay vốn với lãi suất ưu
đãi 6.99%/năm trong 6 tháng đầu, từ
tháng thứ 7 áp dụng theo mức lãi suất
thông thường.

GIAÛM GIAÙ 10% CHO CHUÛ THEÛ
OCEANBANK TAÏI NHAØ HAØNG FANSIPAN
Từ nay đến 01/10/2015, khách hàng sẽ
được giảm 10% giá trị hóa đơn trước
thuế khi thanh toán bằng các loại thẻ của
OceanBank (Thẻ tín dụng Quốc tế VISA
OceanBank, Thẻ VISA debit, Thẻ Tỷ phú
ATM…) tại Nhà hàng lẩu nấm Fansipan.
Để được hưởng ưu đãi, khách hàng phải
sử dụng các loại thẻ do OceanBank phát
hành, gồm: Thẻ Tín dụng Quốc tế VISA
OceanBank, Thẻ VISA debit, Thẻ Tỷ phú
ATM... Khách hàng được áp dụng Ưu đãi cho Chủ thẻ quy định tại khoản trên
sẽ không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của
Nhà hàng Fansipan.

OCEANBANK TIEÁP TUÏC XEÁP
HAÏNG TAÏI VNR500 NAÊM 2014

“NAÏP TIEÀN, TRAÛ CÖÔÙC, NHAÄN QUAØ” TAÏI OCEANBANK
CUØNG SMARTLINK VAØ MOBIFONE

Tháng 12/2014,
Công ty Cổ
phần Báo cáo
Đánh giá Việt
Nam (Vietnam
Report) phối
hợp cùng Báo VietnamNet chính thức
công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top
500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
năm 2014 Và Top 500 doanh nghiệp
tư nhân lớn nhất Việt Nam. Theo đó,
OceanBank xếp hạng 175 Bảng Top
500 DN lớn nhất Việt Nam và 51 Top
500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam. Với
thứ hạn này, OceanBank đã thể hiện
sự ổn định trong hoạt động của Ngân
hàng qua các chỉ số được đánh giá độc
lập bởi các đơn vị có uy tín trong xếp
hạng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Từ ngày 19/11 đến ngày 31/12/2014, khi thực hiện các giao dịch nạp tiền thuê
bao trả trước hoặc thanh toán cước trả sau của MobiFone bằng các kênh giao
dịch ngân hàng điện tử của OceanBank qua Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ
Smartlink, khách hàng sẽ nhận được nhiều khuyến mại hấp dẫn như iPhone 6,
vé xem phim và hàng nghìn quà tặng hấp dẫn khác.
“Nạp tiền, trả cước, nhận
quà” là chương trình khuyến
mại hấp dẫn dành cho các
khách hàng sử dụng dịch vụ
Easy Internet Banking của
OceanBank. Đây cũng là lời tri
ân chân thành từ Smartlink,
MobiFone và OceanBank gửi
tới khách hàng đã tin tưởng
sử dụng các dịch vụ Nạp tiền/
Thanh toán trực tuyến trong
thời gian qua.
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“BỐN CHỮ LẮM”
của OceanBank Nha Trang

Nếu phải nói về chi nhánh Nha Trang, không biết phải nói
sao cho đủ, bởi chỉ trong hai ngày phỏng vấn OceanTimes
đã tiếp nhận được rất nhiều thông tin, rất nhiều câu
chuyện tưởng chừng có thể viết thành một đặc san.
Nhưng tôi tự cảm nhận rằng, nếu phải cô đọng những ấn
tượng của mình theo bốn tiêu chí thì chắc chắn đó sẽ là “4
chữ lắm”: hiệu quả lắm- đoàn kết lắm- vui lắm và yêu lắm!
Khuê Vân
HIỆU QUẢ LẮM!
3 năm xuất hiện tại thị trường tài chính Nha Trang là được dệt nên bởi sự cống hiến,
nỗ lực âm thầm nhưng đầy quyết tâm của cán bộ nhân viên OceanBank Nha Trang.
Đặt chân một lần tới xử sở xinh đẹp của nắng vàng, biển xanh, cát trắng này, tôi khó
có thể quên được những gương mặt chân tình, nụ cười hiền hậu và câu chuyện về
sự nỗ lực mang tên tuổi trẻ của chi nhánh.

“Sóng không êm đềm ngay từ những
ngày đầu thành lập”- Anh Tạ Hoàng
Phương- Giám đốc chi nhánh chia sẻ“Cũng như bao câu chuyện về khởi
nghiệp kinh doanh khác, thời gian
đầu chi nhánh gặp rất nhiều khó khăn.
Nếu các đơn vị khác phải đối mặt với
một thị trường cạnh tranh khốc liệt
khi chúng ta sinh sau, đến muộn, thì
may mắn thay OceanBank Nha Trang
tránh được điều này, bởi toàn bộ ekip
lãnh đạo nguồn là những người đã có
kinh nghiệm, hoạt động ở định chế tài
chính khác, có lợi thế về các mối quan
hệ doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều thuận
lợi nhất hiện tại cũng chính là điều khó
khăn nhất của chúng tôi những ngày
đầu tiên: TUỔI TRẺ. Hầu hết các bạn đều
là những chuyên viên còn rất trẻ, chưa
có kinh nghiệm, điều đó đồng nghĩa
với việc phải phải trau dồi kiến thức và
đào tạo từ đầu. Nhưng TUỔI TRẺ vốn là
một định nghĩa tinh tế và đầy bất ngờ,
vì cái nóng vội, nhiệt thành và đầy đam
mê của các bạn trẻ đã khiến những
điều không thể thành có thể. Đội ngũ
cán bộ nhân viên của OceanBank Nha
Trang bắt được “hơi thở” của thị trường
rất nhanh chóng, xâm nhập thị trường
bằng tốc độ rất đáng tự hào”.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng tài sản
đạt gần 413 tỷ đồng, tổng huy động đạt
trên 400 tỷ đồng, số lượng khách hàng
cá nhân cán mốc hơn 7000 người. Đội
ngũ lãnh đạo các phòng ban đều còn
rất trẻ: Phùng Thị Thanh Hương- Trưởng
phòng Hành chính chi nhánh sinh năm
1989; Lê Hoàng Hải Âu- Trưởng phòng
Kế toán kho quỹ sinh năm 1980; Đào
Ngọc Thùy- Giám đốc Phòng Khách
hàng doanh nghiệp sinh năm ; Tô Vọng
Bình- Phó giám đốc Phòng Khách hàng
cá nhân sinh năm 1978… Các hoạt
động, phong trào kinh doanh do Hội
sở triển khai luôn được OceanBank Nha
Trang “cháy hết mình”. Với đội ngũ hơn
40 người, chưa dám ví OceanBank Nha
Trang là những đợt sóng cả, nhưng chắc

chắn họ là những cơn sóng dài miên
man, bền bỉ vượt đại dương, mang về
hương vị biển khơi và những giọt nắng
mai đầy hi vọng.
ĐOÀN KẾT LẮM !
Có một triết lý giản đơn nhưng là lại cột
sống xuyên suốt mọi quá trình phát triển
của OceanBank Nha Trang, luôn được
anh Hoàng Phương quán triệt ngay từ
những ngày đầu tiên mỗi thành viên
hội nhập vào ngôi nhà chung: “Đoàn
kết”. Đây cũng là triết lý kinh doanh anh
vẫn luôn ấp ủ: “Đoàn kết tạo nên sức
mạnh- Sức mạnh tạo nên thành công”.
Chị Lê Hoàng Hải Âu- Trưởng phòng Kế
toán kho quỹ tâm sự: “Lúc mới gia nhập
vào đại gia đình OceanBank, qua môi
trường làm việc mới, đồng nghiệp mới
và đặc biệt với cương vị mới, lúc nào
mình cũng tự hỏi liệu mình có làm tốt
được công việc này không, bởi mình
hoàn toàn không hề tự tin, rất bỡ ngỡ
và chưa có kinh nghiệm nhiều. Nhưng
đến thời điểm hiện tại, được sự động
viên, khuyến khích, tư vấn và hỗ trợ sát

sao của BGD chi nhánh, mình rất tự tin
trên cương vị mới, xây dựng tập thể
Phòng kế toán và kho quỹ là 1 tập thể
nhỏ, đoàn kết, có kiến thức nghiệp vụ,
hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu được giao
của chi nhánh”.
Anh Bùi Đức Khoa- Chuyên viên KHCNmột trong những người gắn bó lâu
nhất với chi nhánh vui vẻ kể rằng: “Mình
đã làm việc tại OceanBank được hơn 3
năm, những hình ảnh, khoảnh khắc gặp
mặt ban đầu khi CN mới thành lập vẫn
luôn ghi nhớ trong tâm trí mình. Đó là
khi sếp chạy xe từ Nha Trang vào Sài Gòn
thăm toàn bộ anh chị em khi đó đang
học việc tại CN Sài Gòn; ân cần dặn dò,
bảo ban, động viên... Khi CN đi vào hoạt
động chính thức đến nay cũng chính là
Sếp đã xây dựng được một tập thể rất
đoàn kết, các anh chị em sống và làm
việc trong cơ quan giống như gia đình
thứ 2 của mình, mọi người luôn quan
tâm chia sẻ giúp đỡ. Anh Phương còn
là người anh cả gương mẫu trong gia
đình, dạy bảo tận tình, chia sẻ và đôi lúc
rất nghiêm khắc”.
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Hầu hết cán bộ nhân viên ở chi nhánh
khi được yêu cầu kể 3 yếu tố khiến anh/
chị gắn bó với OceanBank Nha Trang
nhất đều kể rằng: môi trường làm việc
tốt; niềm đam mê với công việc, tập thể
rất đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau
lúc khó khăn.
VUI LẮM
Ba năm để phát triển của 1 tổ chức
đó không phải là thời gian dài, nhưng
cũng không phải ngắn, đủ để mỗi một
cá nhân cảm nhận và hiểu được hết
công việc, sở thích của bản thân, đồng
nghiệp, lãnh đạo, để nhận ra rằng mình
có muốn gắn bó và cống hiến cho tổ
chức này không và lên kế hoạch lâu dài
cho công việc của mình.
Thanh Hương- trưởng phòng Hành
chính nhỏ tuổi nhất hệ thống tâm sự:
“Với em thì OceanBank Nha Trang nói
riêng cũng như OceanBank nói chung
có những điểm khác biệt mà các tổ
chức khác không có và em luôn tự hào
vì điều đó . Ví dụ suốt 3 năm nay CN Nha
Trang vẫn duy trì truyền thống chúc
mừng sinh nhật CBNV với 1 cái bánh
kem và 1 lẵng hoa, được tất cả mọi
người cùng đến phòng làm việc của

chủ nhân sinh nhật hôm đó để chúc
mừng với những lời chúc yêu thương.
Chi nhánh còn có 1 ổ đĩa chung lưu
giữ hình ảnh của tất cả các sự kiện: sinh
nhật, lễ kỷ niệm thành lập, lễ giáng sinh,
tổng kết năm, lì xì đầu năm mới, quốc
tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ việt nam
20/10…Và đó chính là điều mà mình
thấy khác biệt ý nghĩa nhất trong môi
trường ngân hàng cũng như các tổ
chức khác tại địa phương”.
Một giao dịch viên kể thêm: “...Lễ kỷ
niệm 03 năm thành lập trong tháng 11
vừa qua tại Đà Lạt là một kỷ niệm đáng
nhớ nhất. Từ xây dưng kịch bản, tổ
chức thực hiện... đều do các cán bộ CN
tự thực hiện, và thu được thành công
ngoài sức mong đợi. Anh Sếp còn phải
thốt lên là “Từ lúc thành lập đến giờ
Anh chưa từng được tham dự một lễ kỷ
niệm ý nghĩa, trọn vọn và vui đến thế...
Cảm ơn các em” .
Khi được hỏi, ngoài anh Tạ Hoàng
Phương, ai là người bạn ấn tượng nhất?
Có một cái tên hay được mọi người
nhắc đến với thái độ trìu mến: Huỳnh
Thị Như Trâm. Như Trâm hiện là Phó
phòng kế toán kho quỹ kiêm Bí thư Chi
đoàn. Các thành viên OceanBank cho
biết: “Trâm luôn là người xây dựng khá

nhiều chương trình hoạt động tập thể
cho CN, năng nổ trong hoạt động Chi
đoàn, là người kết nối, khơi nguồn cho
các hoạt động tập thể”. Và không chỉ có
Trâm, tôi biết rằng mỗi thành viên của
chi nhánh đều là một kỹ sư tâm hồn,
bắc những nhịp cầu kết nối trái tim mọi
người với nhau, tạo thành chữ “lắm” thứ
ba của chi nhánh.
YÊU LẮM!
Xin phép được kết lại câu chuyện về con
người và xứ sở biển yêu thương bằng
những tình cảm cá nhân của người viết,
bởi chỉ có qua lăng kính cá nhân nhưng
đậm chất khách quan này, tôi mới cảm
nhận hết nhịp sống sôi động và những
câu chuyện tình cảm quá đổi đặc biệt
của tập thể OceanBank Nha Trang. Mỗi
năm trở lại, vẫn những con người ấy, và
cả những gương mặt mới, nhưng tôi, và
chắc chắn mỗi khách hàng đặt chân tới
OceanBank Nha Trang đều cảm nhận
đc một sự nồng hậu ấm áp tỉ lệ thuận
với thời gian. Chữ “lắm” cuối cùng xin
dành tặng cho anh chị em Nha Trangnhững người luôn đồng lòng sát cánh
cùng Ngân hàng trong mọi giai đoạn.
YÊU LẮM, OCEANBANK NHA TRANG!
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TÔI SẼ VIẾT
nên câu chuyện của
cuộc đời riêng tôi

Có ai đó đã nói với tôi rằng: “Hạnh phúc là một cuộc hành
trình chứ không phải đích đến”. Và tôi đã chọn con đường
cho cuộc hành trình của mình. Đó là cuộc hành trình mà
tôi đã bước đi, là những người đồng hành mà tôi đã gắn
bó cùng bao kỷ niệm. Đó là gia đình mang tên OceanBank
Đồng Nai.
Lê Quỳnh
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HAI NĂM NỖ LỰC CÙNG “MỐI DUYÊN LẠ”
Tôi bén duyên với OceanBank chi nhánh
Đồng Nai từ khi còn là một tân cử nhân
vừa rời ghế giảng đường. 22 tuổi, tôi
đứng trước cánh cửa rộng mở và nhiều
hướng đi. Tôi đến với OceanBank và
chọn nơi đây làm điểm dừng chân cho
mình. Không quá khi nói đây là ngôi nhà
tôi đang ở với nhiệt huyết của những
tháng năm tuổi trẻ.
OceanBank Đồng Nai khi ấy cũng là
một chi nhánh còn rất trẻ chỉ mới qua
một năm thành lập. Trong những câu
chuyện hàng ngày, tôi được những
người đi trước kể lại rằng những ngày
đầu tiên thành lập chi nhánh gặp biết
bao khó khăn: nhân sự chưa có, cơ sở
vật chất thiếu thốn, tất cả chỉ mới là
một ngôi nhà còn vụn vặt những đất
và cát… Chính tay anh Bùi Đức Quỳnh
- Giám đốc chi nhánh đã xắn tay áo lên
và chăm chút từng cái bàn, cái ghế,
từng chậu cây nơi này. Cũng từ ngày

chi nhánh được thành lập, anh là người
lèo lái con thuyền OceanBank Đồng Nai
vượt qua những cơn sóng, để ngày nó
càng vững chãi và trưởng thành hơn.
Ba năm trước. thương hiệu OceanBank
còn mới và xa lạ với nhiều người, đưa
được cái tên của chi nhánh mình vào
tâm trí người dân nơi này thực sự là
những nỗ lực không ngừng nghỉ của
tất cả thành viên trong gia đình nhỏ
OJB Đồng Nai. Đội ngũ chuyên viên
trong những ngày đầu mới chỉ có rất ít
người, nhưng khối lượng công việc thì
không hề thua kém bất cứ chi nhánh
nào trong hệ thống. Chính vì vậy mà
anh em trong chi nhánh không ai bảo
ai, mọi người đều dốc sức mình để
khẳng định vị trí của OceanBank Đồng
Nai.
Tất cả cùng cố gắng vì mục tiêu hoàn
thành được kế hoạch kinh doanh của
chi nhánh. “Làm sao để phục vụ khách
hàng được tốt nhất ? Làm sao để tăng
trưởng ổn định và kiểm soát được rủi
ro?”… Có những câu hỏi, luôn là nỗi
trăn trở của nhiều người. OceanBank
Đồng Nai của ngày hôm nay, sau hơn
1.000 ngày nỗ lực trên thị trường tài
chính của tỉnh thì đã có những chuyển
mình rõ rệt. Gia đình OJB Đồng Nai đã
đông vui hơn trước, các chỉ tiêu kinh

doanh đều được các chuyên viên bám
sát và nỗ lực thực hiện. Chi nhánh, nay
đã có thể tự tin và tự hào vì những gì
mình đã làm được.
GẮN KẾT NHỮNG MẢNH GHÉP
Tôi cũng đã có hai năm đồng hành, gắn
bó cùng OceanBank Đồng Nai. Hơn hai
năm đó là khoảng thời gian của những
mảnh ghép ký ức tràn đầy trong trí nhớ
tôi. Những kỷ niệm vui buồn cũng xuất
phát từ ngôi nhà chung của OceanBank
Đồng Nai. Tôi còn nhớ những ngày làm
việc căng thẳng với bao nhiêu hồ sơ
phải giải quyết, những ngày làm quyết
toán cuối năm, mấy chị phòng kế toán
phải thức trắng đêm hoàn thiện số
liệu… Tôi cũng nhớ những lúc các chị
em trong phòng ngồi ăn tạm tô mì ly
để có sức làm thêm giờ. Rồi những tâm
sự, những câu chuyện, tình cảm cũng
đong đầy từ đó.
Có những mảnh ghép của nỗi buồn,
khi tôi ngân hàng bị mất một khách
gửi, khi tôi thấy sự bất hòa trong ý kiến
giữa những người đồng nghiệp, khi tôi
thấy một đồng nghiệp thân thuộc rời
đi... Cũng có những mảnh ghép tràn
đầy niềm vui và hạnh phúc. Là những
lúc hạnh phúc và tự hào khi được khách

hàng khen ngợi về cách phục vụ ngân
hàng chu đáo và rất hài lòng vì dịch
vụ, là khi mình giải quyết được một hồ
sơ khó và nhận được lời cảm ơn chân
thành từ khách hàng. Cũng có những
mảnh ghép của nụ cười và những niềm
vui khi các thành viên cùng tham gia
hoạt động teambuilding của cả chi
nhánh; là lúc mọi người cùng nhau
trang trí chi nhánh, mỗi người một tay
lau chùi, dọn dẹp bàn làm việc… Tuy
mệt nhưng cảm thấy vui đến lạ.
Chỉ có thể là gia đình, nơi bạn cảm nhận
hết được sự thân thuộc và yêu thương
nhiều như vậy. Và cũng tại nơi đây, tôi
đã học được rằng: mình biết vui khi có
thêm một khách hàng, buồn khi thấy
ai đó ra đi, biết cách hoàn thiện bản
thân từng ngày và khi bạn biết thay đổi
những gì còn thiếu sót, thì khi ấy bạn đã
trưởng thành hơn.
Dẫu biết con đường đã chọn đi chưa
bao giờ bằng phẳng, vẫn còn nhiều
khó khăn chờ đợi, sóng này tan thì sóng
khác đến. Nhưng với những nỗ lực cùng
nhau, tinh thần một lòng đoàn kết cùng
sự lèo lái của thuyền trưởng. Tôi có một
niềm tin mãnh liệt vào cái đích đến của
gia đình này. Rằng “đi là sẽ đến, tìm là sẽ
được”, sẽ là một Oceanbank-Đồng Naiđối tác tin cậy của mọi người, mọi nhà.
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MỘT

NGÀY

U3

Minh Châu

Giữa những ngày gió mùa về mang theo hơi lạnh của đông
xứ Bắc cùng làn mưa bụi lất phất trong không gian, tôi theo
chân các chàng trai U3 để “mục sở thị” tất tần tật về công
việc của bộ phận hỗ trợ người dùng trực tiếp, Phòng U3 Thuộc công ty Kaizen.

CÙNG
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8h15: Ở phòng giao dịch Đông
Đô, chỉnh và sửa máy tính cho
các chuyên viên, từ việc xử lý máy
tính bỗng nhiên bị “đơ”, tới việc
hòm mail “full”, Skype cần được
“upgrade”, cài thêm phần mềm
nghiệp vụ… Bất kỳ yêu cầu nào
cũng tới tay các anh.

10h: Chỉnh hướng camera, kiểm
tra kết nối internet và điện thoại
tại phòng Trần Xuân Soạn, là
phòng từ Lê Văn Hưu chuyển
về, đồng thời được nâng thành
phòng cấp 1 của OceanBank.

Nếu có thể, tôi xin gọi
các anh là những bác sĩ,
mỗi server tại các phòng
ban là những huyệt đạo,
và mỗi đường mạng
thông suốt chính là
mạch máu mang theo
oxy đến nuôi dưỡng
cơ thể ngày càng thêm
cường tráng. Những bác
sĩ ấy chính là các chàng
trai U3 của chúng ta.

11h30: U3 hầu như không bao giờ
đông đủ trong phòng vì tính chất
công việc luôn “giữ chân” các anh
trên từng cây số. Bởi thế muốn liên
lạc với U3, các bạn nhớ gọi về bộ
phận tiếp nhận ở U5 để “đặt gạch”.

13h25: “Lượn” lên phòng giao dịch
Tràng Tiền cài đặt đầu số máy lẻ mới.

16h30: Quay lại phòng Trần Xuân
Soạn bàn giao laptop và làm việc với
nhà thầu để hoàn thiện hệ thống
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17h45: Trở về Hội sở chính để
di chuyển hệ thống máy móc
của Khối thẩm định từ tầng 2 lên
tầng 6. Lúc này các anh không
“đơn thương độc mã” nữa mà “ba
cây chụm lại” để thực hiện khối
lượng công việc lớn hơn.

Mọi quảng cáo, TVC được phát
trên màn hình LCD đặt trong các
phòng giao dịch toàn hệ thống
cũng đều được U3 kiểm tra và
giám sát chặt chẽ.

Kìm cắt nhân điện thoại, kìm cắt
đầu nối mạng internet, máy kiểm
tra mạng… là những vật bất ly
thân của mỗi thành viên U3.
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taøi khoaûn mieãn phí
Daønh cho
Khaùch haøng doanh nghieäp
Mieãn phí 100% phí thanh toaùn trong nöôùc cho Khaùch haøng Kim cöông
Giaûm 50% phí thanh toaùn trong nöôùc cho Khaùch haøng Vaøng
Giaûm 30% phí thanh toaùn trong nöôùc cho Khaùch haøng Baïc

U3 là bộ phận có nhân sự khá ổn
định, vì thế những gương mặt của
U3 thực sự đã trở nên vô cùng
thân thuộc trong ngôi nhà chung
OceanBank. Các anh đi tới đâu là
niềm vui, nụ cười và những tiếng
í ới “U Pa! U Pa” (cách gọi mà các
chuyên viên dành riêng cho U3) lại
rộn ràng ở đó.
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lãi, giải ngân thu nợ và khẩu hiệu “sai
một li là bù tiền túi” luôn được ghi nhớ
trong đầu khiến các chuyên viên hỗ trợ
phải rất cẩn thận.

HỖ TRỢ

KINH DOANH

Âm thầm sau những chỉ tiêu

G

ần 7 năm trôi qua, cũng chừng
ấy thời gian tôi gắn bó và làm
việc cùng với các đồng nghiệp
và những anh chị trong mái nhà đầy
cảm xúc này. Đồng hành cùng chúng
tôi là những cung bậc cảm xúc khác
nhau của vui, buồn, giận và cáu kỉnh
nhưng trên cả vẫn là một sự thương
yêu và tôn trọng giữa những người
làm công việc hỗ trợ kinh doanh của
OceanBank.
Không có nhiều người hiểu về công
việc của những người làm công tác
hỗ trợ kinh doanh như chúng tôi.
Một công việc tưởng chừng đơn giản
nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Những vất vả và căng thẳng của công
việc này khiến tôi tin rằng những ai đã

và đang làm tại vị trí này nên tự hào vì
những gì mình đã làm được.
Khi nhắc đến “hỗ trợ”, nhiều người có
thể tặc lưỡi: “Như vậy thì cũng không
nhiều việc nhỉ, khi nào có ai cần thì
giúp đỡ thôi”. Nhưng những ai đã từng
làm hoặc thân thiết lắm với các chuyên
viên đó thì mới có thể hiểu được đằng
sau của cụm từ “hỗ trợ”. Luôn có người
cần và luôn có những công việc cần
đến họ. Đã khoác lên mình chiếc áo
hỗ trợ đồng nghĩa với việc là ko thể từ
chối một yêu cầu giúp đỡ... và vì thế
mà công việc hàng ngày của chúng tôi
nhiều vô kể.
Công việc đòi hỏi chúng tôi phải tiếp
xúc với nhiều người thuộc nhiều lĩnh

Rời khỏi ghế giảng đường, tôi
cũng như những người khác
đứng trước rất nhiều cơ hội và
lối rẽ. Và tôi chọn nơi bắt đầu
cho con đường của cuộc đời
mình tại đây, là một chuyên
viên hỗ trợ kinh doanh tại
OceanBank.
Hà Trang

vực, tính cách khác nhau. Do vậy mà
các chị em trong bộ phận ai cũng có
khả năng giao tiếp và ứng biến với mọi
tình huống. Từ hướng dẫn, giải đáp tới
thoả hiệp… đều cần đến kỹ năng nói
chuyện nhỏ nhẹ mà vẫn cứng rắn của
các chuyên viên hỗ trợ tín dụng. Cho
vay đã khó, nhưng việc nhắc nợ còn
khó hơn: “Anh ơi, hôm nay khoản vay
của anh đến hạn…” và đó cũng chính
là khởi điểm của hàng loạt những tình
huống dở khóc dở cười mà chúng tôi
phải trải qua.
Có một điểm chung dù bạn làm hỗ
trợ tín dụng hay phi tín dụng cũng đều
phải đáp ứng được đó là sự tỉ mỉ và
cẩn thận với từng thao tác. Hàng ngày
làm việc với các con số, tính toán gốc

Luôn phải làm việc cùng với căng
thẳng và áp lực, nhưng điều đó dường
như không khiến cho các chuyên viên
hỗ trợ của OceanBank cảm thấy mệt
mỏi hay nản lòng. Trái lại, họ hiểu rằng
công việc sẽ giúp họ tích luỹ được cho
mình lượng kiến thức phong phú. Qua
thời gian đã chứng tỏ, đã có rất nhiều
bạn trưởng thành và có vị trí khi xuất
phát điểm là chuyên viên hỗ trợ. Thực
tế công việc hàng ngày như vậy chúng
tôi rất cảm thông chia sẻ, trân trọng
quý mếm đồng nghiệp của mình.
Với công việc của chúng tôi, thì việc
cuối mỗi tháng mỗi Quý hay đặc biệt
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vào các dịp quyết toán kết thúc công
việc vào những lúc 2,3 giờ đêm là rất
bình thường. Những khi ấy, các chị
em lại bắt taxi nhiệt tình đưa nhau
về tận nhà, mặc dù sau một ngày
làm việc tăng ca ai nấy đều mệt mỏi
vô cùng. Những lời chia sẻ vẫn râm
ran, và những câu chuyện vẫn đầy ắp
những tiếng cười làm rộn vang cả con
phố yên tĩnh. Hay có những đêm cuối
năm, khi mọi người đã quây quần với
gia đình và tất bật chuẩn bị cho đêm
giao thừa thì các chuyên viên hỗ trợ
của OceanBank vẫn đang mải miết với
những con số, giấy tờ. Khích lệ tinh
thần cho chúng tôi là khoảnh khắc các
anh chị em cùng nhau đếm ngược chờ
đón năm mới và được nghe sếp chúc
mừng. Thật vui thật hạnh phúc tất cả
mọi mệt nhọc đều tan biến. Một mùa

quyết toán nữa đang tới...Chúc các bạn
hỗ trợ chúng ta “thuận buồm xuôi gió”.
Nhưng cũng phải công nhận rằng, gia
đình và những người thân yêu luôn là
điểm tựa tinh thần vững chắc, là động
lực giúp chúng tôi cố gắng. Có nhiều
tối khuya, khi tạm dứt những công
việc bộn bề trên văn phòng, chờ đón
chúng tôi là nụ cười ấm áp của người
thân. Cảm ơn các Anh đã chia sẻ với
những cô vợ “Hỗ trợ kinh doanh”.
Tình cờ, tôi được nghe đồng nghiệp
của mình nói với một thành viên mới:
“Em mới vào OceanBank phải không?
Nhìn biết ngay còn khoẻ thế cơ mà”
Câu nói đó không đúng với các chuyên
viên hỗ trợ kinh doanh đâu nhé, cho
dù làm lâu nhưng nhưng chúng tôi vẫn
rất trẻ “khoẻ” và yêu nghề, yêu đời .
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BÙI XUÂN BÁCH
(Chuyên viên quan hệ khách
hàng- Phòng Kinh doanh di
động - Khối Bán lẻ - Hội sở)

Chuyện

VUI BUỒN
của những “chuyên gia cho vay”

Huệ Chi

“Người ta đi cấy lấy công
Tôi làm… tín dụng còn trông nhiều bề…”
Làm một nhân viên ngân hàng, lại còn là một “chuyên gia cho vay
tiền” nên công việc của chuyên viên tín dụng được mặc định là một
công việc đáng mơ ước. Nhưng có tiếp xúc với những người làm tín
dụng, tôi mới hiểu rằng lẽ ra nghề tín dụng phải được đưa vào danh
sách những “nghề nguy hiểm”. Nhất là trong thời buổi kinh tế gặp
khó, làm tín dụng lại càng gian nan. Dù vậy, điều này không ngăn
được tinh thần cháy hết mình vì công việc của những người làm tín
dụng OceanBank.

Khi biết tín dụng là một phần trong quan
trọng trong công việc của tôi, bố mẹ tôi chỉ
lắc đầu: “Tín dụng phức tạp lắm con ơi!”. Bởi
phàm nhắc đến tiền tức là nhắc đến những
rủi ro.
Trong thực tế, dù đáp ứng được các yêu cầu
cần có với một chuyên viên tín với một qui
trình nghiệp vụ chặt chẽ, hợp lý thì cũng
không có nghĩa là không gặp rủi ro trong cho
vay. Nhiều khách hàng có thể trước đó trả nợ
rất đúng hạn nhưng vì lý do nào đó khiến họ
mất khả năng trả nợ. Nỗi “khổ tâm” lớn nhất
là khách hàng không có ý thức trả nợ hoặc
khách hàng gặp khó khăn về tài chính, từ đó
dẫn đến nợ quá hạn. Nếu khách hàng nợ quá
hạn thì lương từ những món vay đó, chuyên
viên khách hàng sẽ không được nhận mà
phải cùng bộ phận kinh doanh đi… đòi nợ.
Nói vậy thôi, chứ “cái nghiệp nó vận vào thân”
mất rồi. Mình đã chọn con đường đi cho
mình và mình sẵn sàng chấp nhận tất cả.

Áp lực và khó khăn hiện tại đối với
những người làm tín dụng là chỉ tiêu
tăng trưởng dư nợ. Càng đến cuối năm
lại càng mất ăn mất ngủ vì nỗi lo bị chỉ
tiêu “đè”. Chính vì vậy mà những chuyên
viên khách hàng như mình “đỏ con mắt”
mới tìm được khách hàng DN tốt để cho
vay. Không những thế, tìm được khách
hàng đã khó, điều khó khăn hơn là phải
thuyết phục khách hàng sử dụng dịch
vụ của NH mình trong bối cảnh rất nhiều
ngân hàng khác cũng đưa ra ưu đãi.
Nếu không đủ kinh nghiệm, cán bộ tín
dụng dễ sa vào việc đạt chỉ tiêu tín dụng
được giao, bỏ qua các nguyên tắc cơ bản
trong việc thẩm định, giám sát và các
yêu cầu về điều kiện ràng buộc đối với
khách hàng trước và trong khi sử dụng
vốn, cấp tín dụng.
NGUYỄN THÀNH VIỆT
(Chuyên viên kinh doanh
- Phòng KHDN- Chi nhánh
Quảng Ngãi)
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Đối với mình, làm tín dụng tức là chạy đua
với thời gian. Điều đó có nghĩa là chuyên
viên khách hàng cần hỗ trợ khách hàng
thực hiện các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ
vay vốn nhanh chóng nhưng tuyệt đối
phải đảm bảo yêu cầu về sự tuân thủ
các quy định của pháp luật và quy trình
tín dụng của ngân hàng. Tuy nhiên, việc
thẩm định, thu thập, phân tích, đánh giá
khách hàng không thể thực hiện trong
một sớm một chiều. Do vậy, công việc
này đòi hỏi người thực hiện vừa phải linh
hoạt, tận dụng quỹ thời gian hợp lý vừa
phải nắm vững quy trình nghiệp vụ và
chính sách pháp luật.
CHU MINH TỈNH
(Chuyên viên quan hệ khách
hàng - Phòng KHCN - PGD Lý
Thường Kiệt)
Chỉ tiêu tín dụng đi đôi với chỉ tiêu
phát triển khách hàng. Nhưng, trong
môi trường kinh doanh hiện nay, tại
những địa phương có quá nhiều ngân
hàng đang hoạt động như TP.HCM, số
lượng cán bộ tín dụng nhiều, thị phần
tín dụng bị phân chia, khả năng phát
triển khách hàng để đạt chỉ tiêu tín
dụng được giao đối với từng cán bộ
là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, công
việc của mình cũng gặp nhiều thuận
lợi nhờ lãi suất cho vay của OceanBank
khá cạnh tranh, sản phẩm cũng đa
dạng, thủ tục và quy trình cho vay
đơn giản, nhanh gọn so với các ngân
hàng khác. Đặc biệt, mức đãi ngộ cho
chuyên viên khách hàng khá tốt (về
lương kinh doanh) nên tạo động lực
cho nhân viên tìm kiếm thêm khách
hàng. Nói nhỏ nha, đây là điều mình
tâm đắc nhất đấy.

Thẩm định phương diện tài chính là một
điều kiện quan trọng cho việc quyết
định tín dụng bảo đảm tính an toàn. Vì
thế, hệ lụy của việc thẩm định các báo
cáo tài chính không trung thực sẽ dẫn
đến thông tin đầu vào làm căn cứ thẩm
định sai lệch. Điều này sẽ gây ảnh hưởng
không nhỏ đến khả năng thu hồi nợ của
bất kỳ ngân hàng nào.
HOÀNG PHONG TRUNG
(Chuyên viên kinh doanh
- Phòng KHDN - Chi nhánh
Thanh Hóa)

Ñieän thoaïi hoã trôï: 1800 58 88 15 (Mieãn phí cuoäc goïi)

www.oceanbank.vn
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QUẢN LÝCẤP TRUNG
Vấn đề không thể xem nhẹ
Kim Cương

Trong thời đại kinh tế hiện đại, sự đa dạng của các mô hình doanh nghiệp đã dẫn đến xuất phát của
vô vàn các phương pháp, cách thức quản trị và phát triển doanh nghiệp. Nhưng dù là sử dụng phương
pháp và cách thức quản trị, phát triển doanh nghiệp ra sao, thực tế đã chứng minh một doanh nghiệp
muốn hoạt động hiệu quả đều phải dựa trên và đi đến một cái đích sau cùng là con người và hệ thống.
Trong đó, quản trị nhân sự trong thời kì hiện đại đặc biệt quan tâm tới tầm quan trọng của lãnh đạo
cấp trung.
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Nhận diện mô hình quản lý hiện đại
Theo ICI, Viện Kiểm soát Nội bộ Hoa Kì, mô hình cơ bản của
một tổ chức doanh nghiệp thông thường bao gồm 3 tầng:
Thứ nhất, xây dựng môi trường quản lý. Thứ hai, hệ thống
quản lý và thứ ba, thực hiện các hoạt động trong hệ thống.
Ở tầng thứ nhất, vai trò, trách nhiệm thuộc về ban quản
lý cấp cao của doanh nghiệp (hội đồng quản trị và ban
điều hành) với các công việc cụ thể như hoạch định chiến
lược phát triển, xây dựng môi trường doanh nghiệp, văn
hóa doanh nghiệp, cơ chế kiểm soát môi trường, chuẩn
bị nguồn nhân lực… Tầng thứ hai, vai trò và trách nhiệm
thuộc về đội ngũ quản lý cấp trung với các nhiệm vụ chính
bên cạnh chuyên môn của mình là xây dựng hệ thống,
triển khai các nhiệm vụ, yêu cầu của ban quản lý cấp cao,
triển khai công nghệ, kiểm soát nhân sự, quản trị rủi ro...
Cuối cùng, tầng thứ ba thuộc các nhân viên văn phòng
với trình độ chuyên môn để thực thi đúng công việc của
mình.
Quan điểm quản lý trước đây (Push down) đặc biệt coi
trọng vị trí quản lý cấp cao, theo đó chỉ cần người đứng
đầu xuất sắc có thể mang lại thành công cho doanh
nghiệp. Quyết định hoạt động của doanh nghiệp đến từ
người đứng đầu, quản lý cấp trung là người truyền đạt lại
thông điệp và đội ngũ nhân viên có nghĩa vụ thực hiện.
Theo xu hướng hội nhập kinh tế, quan điểm đó có một sự
chuyển dịch lớn: không chỉ lãnh đạo cấp cao mà toàn bộ
bộ máy lãnh đạo bao gồm lãnh đạo cấp trung cũng được
chú trọng, hay còn được gọi là mô hình Kim cương Bottom
up, và trong đó nhấn mạnh sự chủ động, sáng tạo của
mọi nhân tố trong hệ thống doanh nghiệp. Tại đây mỗi cá
nhân đều có thể đưa ra những đề đạt để hoạt động doanh
nghiệp được cải tiến và hiệu quả hơn. Với mô hình này,
vai trò của lãnh đạo cấp trung chiếm một vị thế đặc biệt,
họ không chỉ là người truyền đạt thông điệp một chiều từ
lãnh đạo cấp cao tới nhân viên, mà còn là nhân tố tạo ra
sự tương tác hai chiều: phản ánh nguyện vọng của mỗi cá
nhân tới lãnh đạo cấp cao, trực tiếp quản lý nhân lực và
định hướng phát triển hoạt động kinh doanh và tư duy
chiến lược của cá nhân.
Như vậy, trong doanh nghiệp, vai trò của mỗi một nhân sự
thuộc và đảm nhiệm ở một tầng hoạt động đều rất quan
trọng. Nhưng trong đó, điều cần nhấn mạnh là vai trò của
đội ngũ quản lý cấp trung đòi hỏi họ không thể chỉ cần có
trình độ chuyên môn là đủ. Họ phải có năng lực quản lý hệ
thống, quản lý và quản trị rủi ro. Thực tế việc coi nhẹ năng
lực, vai trò của tầm quản lý cấp trung, đều đã cho thấy
đó chính là “lỗ hổng chết người” khiến doanh nghiệp hoạt
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động mà mất đi khung xương sống, mất nền tảng vững
chắc. Đâu đó tại các doanh nghiệp, lãnh đạo cấp trung vẫn
chưa phát huy được hết khả năng của mình, có chức danh
nhưng về thực tế hoạt động không khác mọi chuyên viên
khác. Sự nhầm lẫn vai trò giữa các tầng hoạt động ở nhiều
doanh nghiệp cũng đã và đang lộ ra các lỗ hổng này.
Xác định lại vị trí của quản lý tầm trung
Có nhiều nguyên nhân có thể khiến cho các nhà quản lý
tầm trung bị mắc kẹt và gặp trở ngại trong công việc của
chính mình. Người quản lý có thể rơi vào cái bẫy của tính
tự mãn, một dạng cảm giác thoả mãn của những người
hài lòng với một chút thành công mình tạo ra. Hoặc thậm
chí, có đôi khi người quản lý có thể quên đi vị trí của mình
mà tham gia quá sâu vào công việc của nhân viên. Điều
này tạo nên một sự ức chế trong tâm lý của các chuyên
viên và gây tác động không nhỏ tới hiệu quả công việc. Họ
cần phải có một sự tỉnh táo và nhận thức cần thiết về vị trí
quan trọng của mình.
Trong doanh nghiệp, họ là cầu nối giữa các lãnh đạo cấp
cao với những nhân viên dưới quyền. Công việc của người
quản lý tầm trung là thực thi những ý tưởng mới được
truyền lại từ ban điều hành và đội ngũ nhân viên nòng cốt
sẽ là lực lượng chính tiến hành công việc. Trong vai trò này,
họ cần trình bày rõ tầm nhìn của quản lý tầm cao nhất đối
với nhân viên và giải thích đâu là điểm ăn khớp giữa tầm
nhìn ấy với những việc họ làm. Thay vì cầm tay chỉ việc cho
nhân viên của mình, chỉ cho họ phải ngồi đâu, làm gì…
các quản lý tầm trung cần coi trọng hơn tới việc lắng nghe,
giao việc, phân quyền và tin tưởng nhân viên. Đây không
phải là một việc dễ dàng và không ít nhà quản lý cảm thấy
bị quá sức và mắc kẹt vì tiến hành sai phương pháp hoặc
quá ôm đồm các chi tiết công việc.
Điều quan trọng của một quản lý tầm trung đó là giữ
thông tin liên lạc để hiểu rõ họ đang ở đâu, tại sao họ lại ở
đó thì càng dễ dàng thoát ra khỏi tình huống tưởng như
khó giải quyết. Điều đó sẽ giúp họ xác định nên làm thế
nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiến lên phía
trước. Hãy đặt ra thật nhiều câu hỏi và trước khi đặt ra cho
nhóm làm việc của họ, hãy chắc chắn rằng họ đã có trong
tay nhiều nhất có thể những câu trả lời. Hãy nhớ, càng có
nhiều thông tin, càng dễ dàng đưa ra quyết định.
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MỘT NGÀY của tôi
Phùng Thị Thu Hường - TP Chính sách và Quản lý sản phẩm

Ngày còn bé, ngắm các cô giao dịch viên trong ngân hàng mặc đồng phục, trang điểm xinh đẹp, nói
năng nhẹ nhàng, tôi đã ước ao sau mình cũng được làm ngân hàng như họ.
Sau này, khi đã trưởng thành và có thêm nhiều nhận thức sâu sắc hơn, tôi cũng hiểu ra rằng con gái
làm trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng thì sẽ vô cùng vất vả, chứ không hề thảnh thơi như vẻ bề ngoài
mà tôi từng ước ao.
Ra trường, tôi đã tạm quên đi ước mơ thời thơ ấu để làm việc ở một môi trường khác, những công
việc không liên quan đến ngành ngân hàng. Nhưng rồi, đúng như người ta nói: “nghề chọn người, chứ
không có người chọn nghề”, sau khi rời khỏi công ty cũ, tôi về làm việc cho OceanBank. Duyên nghiệp
đã kéo tôi về đúng nơi mà nó đã ấp ủ bao ngày.
Và từ đây, tôi lại càng thấu hiểu hơn về khó khăn của những “cô gái ngân hàng.” So với những cô nàng
độc thân, chưa vướng bận gì thì phải công nhận rằng những chị em đã có gia đình sẽ càng vất vả hơn.
Nhất là khi đã là mẹ của hai nhóc tỳ nghịch ngợm. Nhưng một điều thú vị mà tôi ngày một nhận ra
rõ ràng là càng vất vả, nó lại thấy yêu hơn cái nghề mà tôi đã lựa chọn. Và tận hưởng là cách mà tôi đã
chọn để bắt đầu ngày mới của mình.

Buổi sáng hối hả

6

giờ sáng, chuông báo thức bắt
đầu kêu inh ỏi. Tôi vội vàng với
tay tắt chuông vì sợ bé con thức
giấc. Bạn bé vẫn ngủ ngon lành trong
chăn ấm, chưa cần biết đến sự ồn ào
của cuộc sống ngoài kia. Tôi nhẹ nhàng
cho bé “măm” thêm cữ cuối trước khi
tạm xa bé cả ngày. Ngắm thiên thần
nhỏ trong lòng, niềm hạnh phúc của
người mẹ lại trào dâng.

đồng nghiệp cũng đã từng nói với
tôi: “Tại sao chị phải vất vả vậy. Chị cứ
giao khoán cho người giúp việc, để họ
đi chợ, nấu nướng cho nhàn có hơn
không”. Vẫn biết là sẽ được “giải phóng
sức lao động” đáng kể, nhưng tôi vẫn
muốn tự tay chọn đồ ăn cho những
người thân yêu trong gia đình, tự tay
chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.
Đó chính là điều hạnh phúc.

Rón rén đặt bé xuống giường, chặn
lại chăn gối, tôi lại bắt đầu các “công
tác” chuẩn bị cho gia đình trước khi
đi làm. Công đoạn ngắm nghía, chăm
chút, tô vẽ cho bản thân từ lâu đã
không còn được tôi chú ý. Thay vào đó,
buổi sáng của tôi bắt đầu bằng việc
ra chợ chọn cho gia đình những món
tươi ngon nhất. Trước đây, tôi một vài

Xong xuôi đâu đấy, tôi lại tất bật dành
thời gian cho “cậu cả” trong nhà. Cho
bạn lớn ăn sáng và chuẩn bị đồ cho
bạn đi học. Tôi vừa sắp xếp đồ đạc cho
hai mẹ con rồi đưa bạn lớn đến trường,
vừa đi vừa tranh thủ hỏi về câu chuyện
bố đọc cho con trước khi đi ngủ hôm
qua, về chú người nhện hay chú siêu
nhân và con gặp trong mơ…

Và đam mê cho công việc
Chào tạm biệt “cậu cả”, tôi đến văn phòng cũng vừa kịp giờ làm.
Một ngày làm việc nữa lại bắt đầu cùng với những áp lực công
việc, những căng thẳng của deadline và cùng với cả những nụ
cười, sự san sẻ của những người đồng nghiệp.
Tôi bật máy tính, màn hình hiện ra quảng cáo quen thuộc của
OceanBank. Hôm nay là một quảng cáo “Nạp tiền, Trả trước, Nhận
quà – Áp dụng cho thuê bao Mobifone”. Trúng iPhone6 cơ đấy,
các bạn bên bán lẻ cũng có nhiều ý tưởng sáng tạo để phục vụ
khách hàng thật đấy.
Mọi người bắt đầu có mặt đông đủ, tôi chào buổi sáng những
người thân trong “gia đình thứ hai” của mình bằng những câu
chào vui vẻ. Chúng tôi vẫn thường tự nhắn nhủ nhau rằng, công
việc của khối tương đối vất vả vì vậy cố gắng tạo nên một không
khí thoải mái là điều nên làm. Suốt một ngày, chúng tôi làm việc
với những phân tích và báo cáo, căng thẳng và mệt mỏi là điều
không tránh khỏi. Thế nhưng, cuối ngày, các anh chị em trong
khối vẫn rời văn phòng với dáng vẻ “tươi không cần tưới.” Đó
chính là sức mạnh của “nụ cười đồng nghiệp”.
Công việc tuy có chịu nhiều áp lực nhưng được sống trong mái
nhà chung OceanBank, đặc biệt là các gương mặt thân thương
của Trung tâm Phát triển sản phẩm, Khối KHDN, dường như
những mỏi mệt đã được xua tan. Thời gian không ngừng trôi,
những khó khăn vẫn tiếp tục còn đó, đi hay ở, bước tiếp theo hay
chuyển hướng, đó là điều Tôi không phải chưa từng nghĩ đến.
Nhưng Tôi nghĩ rằng, nếu có niềm tin, sự đam mê, thì chắc chắn
Tôi sẽ mãi được sống và làm việc với khát khao của mình.

Bước chân về nhà, lại được ngắm nhìn
và chăm sốc hai thiên thần nhỏ, tôi
thầm nhủ: Dù cuộc sống có vất vả như
nào, nhưng tình yêu mẹ dành cho hai
con là vô bờ bến, nhờ tình yêu đó, mẹ
sẽ có thêm động lực để làm tốt công
việc mà mẹ đã đam mê.
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Chắc sẽ về

…T hụy An

Minh Châu

Cậu bé mù cầm chiếc đài cát-sét, xung quanh là đám bạn. Có đứa cũng bị mù bẩm sinh giống cậu,
có đứa chân tay co quắp do biến chứng, đứa lại chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao nó có mặt trên đời…
Cả hội ngồi trên băng ghế dài trong sân, ngêu ngao cùng tiếng hát của chàng ca sĩ bảnh trai đang
phát ra từ chiếc đài cũ. Đó là những đứa trẻ khuyết tật bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra. Chúng đang cùng
nhau trải qua những ngày tháng của cuộc đời nơi ngôi nhà chung mang tên Thụy An tại Ba Vì– Hà
Nội.
Tôi vẫn nhớ buổi sáng đầu đông ấy, vừa đặt chân tới trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn
tật Thụy An, nhiều em cất lời chào rất lễ phép “Em chào chị! Em chào anh”. Ngay cả khi những đứa
trẻ ở đây bị khuyết tật trên cơ thể thì các em vẫn được các mẹ ở trung tâm dạy bảo cách cư xử đúng
mực để có một tâm hồn trọn vẹn. Tôi nghĩ tới không ít trẻ thành phố chẳng biết mở lời chào khi nhà
có khách. Những đứa trẻ bình thường về nhận thức và nhân dạng, với cuộc sống đủ đầy thậm chí là
dư thừa về vật chất lẫn tinh thần, có khi chúng không biết bản thân mình đang vô cùng may mắn.

* Hình ảnh của
Help Portrait Hà Nội

Đến Thụy An, tôi được chụp lại các bức chân dung đẹp nhất của từng người, in và tặng họ những
bức ảnh của chính họ. Điều kỳ diệu là khi đứng trước ống kính, dường như những con người ấy
đã tạm quên đi số phận kém may mắn của mình, quên đi những nghiệt ngã mà họ đang phải chịu
đựng, và hết thảy đều sẽ nở nụ cười. Trong ảnh của tôi, nụ cười có thể không tươi rói, có những nụ
cười không cảm xúc, thậm chí có nụ cười bị “méo”… nhưng tôi vẫn tin: nụ cười dẫu có thế nào vẫn
luôn là một thứ ánh sáng cho tâm hồn, một liều thuốc cho trái tim.
Cuộc đời, dẫu muôn vàn lối, ngàn điều không như ta mong muốn, nhưng nếu vẫn tiếp tục nở nụ
cười thì chẳng phải điều tốt đẹp sẽ luôn được giữ lại bên mình đó sao!

Có hàng trăm, hàng ngàn
khuôn mặt lướt qua cuộc đời
ta mà chẳng để lại ấn tượng
gì. Nhưng khuôn mặt các
em lại có thể khiến ta bồi hồi
khi nhìn lại.

Trở về từ Thụy An, những câu hát của bọn trẻ vang lên sao da diết “…Chắc ai đó sẽ sớm quay về
thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi…” Tôi không thể biết trước cuộc đời sẽ mang lại cho chúng tôi
những bất ngờ gì, nhưng tôi biết rằng, một ngày nào đó “Chắc sẽ về… Thuỵ An”

TOÂI LAØ OJBER
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Đời

cứ thế
hóa ra trìu mến
Lời tự thú của trái tim đa cảm

TOÂI LAØ OJBER

Kỉ niệm đầu tiên khắc dấu trong trái tim tôi là
khi bước vào đại học, tôi đã bị cậu bạn thânngười tôi luôn yêu mến, ngưỡng mộ, thầm rung
động đột ngột thay đổi và từ chối tình cảm.
Nghịch lý thay, lí do để cậu ta thay đổi lại là cô
bạn thân cùng nhóm. Chúng tôi vẫn rất thân
thiết, vui vẻ bên nhau cho tới một ngày cậu bạn
tôi lạnh lùng nói: “Tớ nghĩ tớ thực sự thích Cẩm
Anh (tên cô bạn kia). Từ nay tớ với cậu nên ít đi
chơi với nhau hơn, tớ không muốn Cẩm Anh
hiểu lầm”.
Và thế là như một chú nai bị thương, tôi phi xe
một mạch về nhà, vùi đầu vào gối khóc nức nở.
Trái tim đầu đời của tôi đã bị tan vỡ như pha lê
sau những tình cảm và lời nói rất vô tâm kiểu
trẻ con ấy. Tối hôm đó, tôi không xuống nhà ăn
cơm như thường lệ mà vẫn tấm tức khóc cho
dù mắt đã sưng húp. Đáp lại lời hỏi thăm của bố
mẹ, tôi chỉ trả lời đơn giản: Không có gì đâu ạ,
ngày mai sẽ hết thôi mà. Bố mẹ nghĩ rằng chắc
lại một vài cãi vã của những thiếu nữ mới lớn
nên để tôi tiếp tục gặm nhấm nỗi buồn.
Thế nhưng ngày mai, rồi ngày kia tôi vẫn không
khá khẩm hơn. Mặc dù chẳng còn khóc nữa
nhưng tôi vẫn không đến trường, không ra
ngoài chơi với bạn bè, cứ ủ rũ trong phòng một
mình. Kì thực tôi không biết phải đối mặt với
chuyện đó thế nào: tôi không thể bình thường
được với Cẩm Anh- vì bây giờ tôi thật sự ghen
tị với cô ấy; tôi không thể tha thứ cho cậu bạn
tôi- vì bây giờ tôi thật sự rất ghét cậu ấy; và tôi
không thể nhẹ nhàng với tâm hồn tôi- vì đó là
hai người bạn thân nhất của tôi.
Qua một tuần, mẹ gõ cửa phòng tôi và hỏi:
- Con vẫn chưa hết buồn sao? Mẹ có giúp được
gì cho con không?
- Không đâu mẹ ơi- tôi lại nước mắt ngắn dàiKhông ai có thể giúp được con đâu.
- Nếu con không nói thì làm sao biết được
không ai giúp được con? Kể cả không giúp
được, mẹ cũng thấy lạ rằng con không chia sẻ
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với mẹ để bớt nặng nề
- Người ta nói thời gian có thể chữa lành vết thương
có đúng không?
- Đúng, nhưng con phải đưa cho thời gian đủ các
mảnh vỡ vết thương đó, thì thời gian mới biết hết để
chữa lành được.
- Mẹ ơi, con không biết làm thế nào cả- tôi nức nở, và
cứ thế câu chuyện được tuôn ra không chủ đích.
Sau câu chuyện đó, mẹ không khuyên tôi phải làm
gì cả, chỉ nói đơn giản rằng: Hãy làm những điều con
thoải mái nhất. Kì lạ thay, dù câu chuyện không có
hồi kết, nhưng tôi thấy thanh thản vô cùng.
Đó không phải lần đầu tiên tôi vấp ngã trong chuyện
tình cảm. Một cô gái Thiên Bình nhạy cảm, đa cảm
luôn tự làm khổ mình. Cũng có vài người đến rồi đi,
nhưng không có thêm lần nào tôi cảm giác được sự
tan vỡ như mối tình đầu ấy. Rồi tôi đi làm, hòa mình
trong dòng chảy hối hả của những lo toan thường
nhật. Cuộc sống bước ra từ những trang sách màu
hồng trở thành những bức tranh rực rỡ, bao gồm cả
những mảng tối đan xen. Tôi không dám chắc mình
nhớ được đã bao lần thất bại trong công việc, bị cấp
trên khiển trách, xích mích với đồng nghiệp… Thậm
chí là dốc sức lực và tiền bạc để mở một hãng thời
trang của riêng mình, nhưng do thiếu kinh nghiệm
và tính toán không kĩ lưỡng nên tan tành mây khói.
Mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều những ngày tháng
đại học đó, nhưng tôi không hề có những giọt nước
mắt mặn đắng như thế. Không phải bởi tôi đã trưởng
thành, bản lĩnh hơn, mà bởi kỉ niệm năm ấy đã cho
tôi một bài học: “Con phải đưa cho thời gian đủ các
mảnh vỡ vết thương đó, thì thời gian mới biết cách
để chữa lành được”. Đừng bao giờ ôm mọi chuyện
một mình, hãy san sẻ với những người thân, Niềm Vui
Sẽ Nhân Lên, Nỗi Đau Sẽ San Sẻ.
Câu nói của mẹ đã trở thành điều tôi luôn tâm niệm.
Đừng là một thanh âm lạc lõng, hãy hòa mình vào
bản giao hưởng bất tận của cuộc sống. Không có nỗi
đau nào là mãi mãi, không có thất bại nào là bất tận.
Hãy chia sẻ, cảm thông và… “quẳng gánh lo âu” mà
sống. Chỉ thế thôi, đời cứ thế hóa ra trìu mến!
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Bật mí những bí mật

Hậu Giáng Sinh

Chuyện
bây giờ mới kể

MÙA GIÁNG SINH
Tuần lộc mũi đỏ

Một mùa Giáng Sinh rực rỡ sắc màu và rộn rã những thanh âm náo nhiệt của cuộc sống lại đang tràn về.
Xúng xính trong những chiếc áo khoác ấm áp, mũ len găng tay xinh xắn, bạn đã sẵn sàng cho một mùa
Giáng Sinh và Năm mới yêu thương chưa? OceanTimes kì này sẽ bật mí cho các bạn biết những câu
chuyện thú vị xoay quanh những nghi lễ và đặc trưng mùa Giáng Sinh. Hi vọng rằng những câu chuyện
nhỏ xinh bỏ túi này có thể giúp bạn có một đêm Noel muôn phần thú vị.

Kỷ lục âm nhạc Lễ Giáng Sinh

Người đầu tiên trang trí cây thông Noel
Có rất nhiều phiên bản về câu chuyện liên quan đến cây thông Noel đầu tiên được
trang trí trong lịch sử. Ví dụ, có câu chuyện nói rằng cây thông đầu tiên được trang
trí là tại Riga, thủ đô của Latvia. Tuy nhiên, câu chuyện đáng tin cậy và chính xác
nhất lại là về Martin Luther, người sáng lập ra đạo Tin lành, ông cũng được biết đến
là người đầu tiên trang trí cho cây thông Noel. Chuyện rằng, khi ông và một nhà sư
đang đi dạo trong rừng thì bất chợt có cảm hứng từ vẻ đẹp của những vì sao trên
bầu trời. Từ xa, nhìn chúng như được gắn trên những nhánh cây vậy. Vì thế ông
quyết định mang một cây thông nhỏ về nhà và đặt những ngọn nến lên cành cây.
Từ đó, ý tưởng về việc trang trí cây thông Giáng Sinh đã ra đời.

Lễ Giáng Sinh và âm nhạc luôn song
hành bằng nhiều cách khác nhau tạo
nên một vài kỷ lục trong suốt những
năm qua. Điển hình như ca khúc “Last
Christmas” do ca sĩ Wham thể hiện. Thực
tế, với gần 10 triệu bản đĩa, đó là ca khúc
thành công nhất về mặt thương mại
trong lịch sử nhưng không đạt vị trí số 1
trong các bảng xếp hạng lớn. Trong khi
đó ca khúc “White Christmas” của Bing
Crosby là ca khúc bán chạy nhất mọi
thời đại với 50 triệu bản đĩa trên toàn
thế giới. Với ông hoàng nhạc rock Elvis
Presley cũng không ngoại lệ.
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Bài hát đầu tiên từng được sáng tác và
thu âm trên vũ trụ là về lễ Giáng Sinh

Bài hát
Giáng
Sinh
từng có
tên gọi
khác
“Jingle bells…Jingle bells. Jingle all the
way…” Tất cả chúng ta đều có ít nhất
một lần trong đời nghe thấy bài hát này
vào mỗi dịp Giáng Sinh. Bài hát xuất
hiện thường xuyên trên truyền hình,
quảng cáo, các bộ phim, tại trung tâm
mua sắm, thậm chí là cả trong những
tấm thiệp nhạc. Tuy nhiên có thể bạn
không hề biết rằng “Jingle Bells” ban đầu
lại có một cái tên khác là “One Horse
Open Sleigh” và được viết trong một
lễ kỉ niệm trường gần với Lễ phục sinh.
Dần dần cả tiêu đề lẫn lời bài hát được
thay đổi và trở thành bài hát không thể
thiếu vào mỗi dịp Giáng Sinh.

VAÊN HOÙA GIAÛI TRÍ

Chris Hadfield là một phi hành gia người Canada đầu tiên đi bộ trên không gian.
Ông cũng nổi tiếng vì đã soạn và ghi âm bài hát đầu tiên trong không gian. “Jewel
in the Night” (Viên ngọc trong đêm) là lời chúc âm nhạc để gửi tới gia đình và bạn
bè của ông, cũng như Trái đất. Bài hát được đệm bởi tiếng guitar và được tải lên
Youtube vào đêm Giáng Sinh 2012. Nó đã được nghe 250 nghìn lần và nói một
cách hài hước đây sẽ là thứ đầu tiên được người ngoài hành tinh nghe khi họ tới
ăn mừng Giáng Sinh trên Trái đất.

Sắc màu truyền thống của
Lễ Giáng Sinh
Người phát minh ra đèn màu trang trí Giáng Sinh
Edward Johnson là một nhà phát minh nhưng ông chưa bao giờ tạo ra bất cứ
điều gì có giá trị. Điểm sáng duy nhất trong sự nghiệp là ông thường xuyên được
làm việc với huyền thoại Thomas Edison. Tuy nhiên tất cả điều này đã thay đổi vào
năm 1882, khi Johnson lần đầu tiên tạo ra những bóng đèn điện trang trí Giáng
sinh sử dụng nhà riêng ở New York. Dù sau này có rất nhiều phát minh mang tính
đột phá, những bóng đèn nhấp nháy nhiều màu này vẫn đủ để Johnson ghi tên
mình vào danh sách dài các phát minh vĩ đại của nước Mỹ.

Hình tượng gốc của Ông già Noel
Hầu hết mọi người đều biết vị thần hung dữ Odin
trong thần thoại Bắc Âu. Tuy vậy, không nhiều
người biết rằng đó là hình tượng thần thoại tạo
cảm hứng cho sự ra đời của ông già Noel. Theo
thần thoại Pagan, Odin là chỉ huy chuyến đi săn
vào mỗi dịp lễ Yule – lễ của các bộ lạc Pagan
tương ứng với Giáng Sinh. Và trong cuộc đi săn
đó, Odin sẽ cưỡi con ngựa 8 chân Sleipnir đi khắp
nơi. Sleipnir có thể đi khoảng cách rất dài trong
thời gian rất ngắn, giống như chiếc xe tuần lộc
của ông già Noel. Cũng theo truyền thống, trẻ em
sẽ đổ đầy cà rốt, rơm và đường vào những chiếc
ủng và đặt chúng ở gần ống khói lò sưởi để con
ngựa bay của Odin có thể ăn lúc nghỉ ngơi. Odin
sau đó sẽ đáp lễ và thưởng cho lòng tốt của lũ trẻ
bằng cách để các món quà, đồ chơi và kẹo trong
những chiếc ủng đó.

Một cuộc thăm dò ở Úc mới đây cho
thấy hầu hết mọi người đều không
biết 3 màu truyền thống của Giáng
sinh là xanh lục, đỏ và vàng kim. Cuộc
thăm dò này cũng cho biết rằng rất
nhiều người tin màu trắng là màu
của Giáng Sinh, vì nghĩ đó là màu của
tuyết, nhưng tất cả họ đều sai lầm. 3
màu truyền thống của Giáng Sinh có ý
nghĩa đặc biệt. Màu xanh lục đại diện
cho các loài cây trong Giáng Sinh,
tượng trưng cho sự sống và tái sinh.
Ở một số nước như Hi Lạp và Rumani,
màu xanh còn tượng trưng cho sự tái
sinh của chúa Jesus. Trong khi đó, màu
đỏ tượng trưng cho máu của Người
cũng như màu của quả táo mà Eva ăn
trước khi bà và Adam bị trục xuất khỏi
vườn địa đàng. Cuối cùng, vàng kim
tượng trưng cho ánh sáng tâm linh
sáng chói mà chúa Jesus mang đến
khi sinh ra và hồi sinh.
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rộn ràng đón mùa mới

Những item trang trí
đặc trưng tô điểm cho
văn phòng
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Bạn Nguyễn Thị Hồng Thúy, 26 tuổi, Giao dịch viên của
Chi nhánh Sài Gòn

Đỗ Văn Nam, Phòng giao dịch Bình Giang, Hải Dương

Bạn Bùi Minh Thúy, Giao dịch
viên Chi nhánh Hải Phòng

Trần Thị Diễm Châu, Giao dịch viên Phòng giao dịch Nam
Kỳ Khởi Nghĩa, TP Hồ Chí Minh
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Bộ quần áo đỏ và túi quà của ông già Noel
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GEORGE SOROS

nhà đầu tư tài chính
vĩ đại nhất lịch sử
George Soros, một trong những ông trùm tài chính khét tiếng
ở phố Wall, cứ mỗi khi George Soros “động đậy” là cả thị trường
tài chính phải chú ý cao độ, bởi ai cũng hiểu, nếu Soros “hắt hơi”
ở đâu thì thị trường tài chính nơi đó sẽ có những chuyển biến
vô cùng lớn.
Thu Trang (dịch)

TỪ NGƯỜI BỒI BÀN TỚI KIẾM 1 TỶ
USD TRONG VÒNG 1 TUẦN…
Tuổi thơ của nhà tỷ phú này gắn liền
với những ngày kinh hoàng khi phát xít
Đức tàn sát người Do Thái trong cuộc
chiến tranh thế giới thứ hai. Khi còn
nhỏ, ông được dạy rằng người Do Thái
có thể chạy chứ không được lẩn trốn!
17 tuổi, cậu bé Soros sang London một
mình, bắt đầu cuộc đời khốn khó của
dân nhập cư bằng công việc bồi bàn
ở một hiệu ăn sang trọng ở London. 1
năm sau, với số tiền kiếm được bằng
nghề thu hoạch táo và sơn nhà thuê,
George Soros ghi danh vào Học viện
kinh tế London và tốt nghiệp trường
Kinh doanh London vào năm 1952.
Năm 1956, Soros sang Mỹ đoàn tụ với
bố mẹ và các anh chị em, và nhập quốc
tịch Mỹ. Đây là nơi ông bắt đầu khởi
nghiệp với 5.000USD ban đầu, bắt đầu
sự nghiệp tài chính với cá tính táo bạo
và quyết đoán trong đầu tư. Năm 1973,
sau một thời gian hoạt động trong lĩnh
vực trọng tài thương mại quốc tế, ông
thành lập Công ty quản lý tài chính
Soros với số vốn 17 triệu đôla. Với khả
năng phân tích sắc sảo và đầu tư can
đảm, sáu năm sau đó, ông đã tăng ngân
sách của mình lên 100 triệu đôla.
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Năm 1992, Soros đặt cược cả gia tài vào
sự sụt giá của đồng Bảng Anh và còn
mạnh dạn vay hàng tỷ Bảng Anh và đổi
sang đồng Mác Đức. Và thực tế diễn
ra đúng như dự đoán của Soros: đồng
Bảng Anh rớt giá thảm hại đến mức bị
loại khỏi rổ tiền tệ châu Âu. Chính vào
thời điểm này, ông đã thu lợi tới 1 tỷ
đôla chỉ trong vòng một tuần!
…VÀ TRỞ THÀNH KẺ ĐẦU CƠ TIỀN
LỚN NHẤT THẾ KỶ XX
Một sự kiện khiến cái tên George Soros
lại xuất hiện trên tất cả các hàng tít của
các tờ báo lớn trên thế giới, đó là cuộc
khủng hoảng tài chính- tiền tệ ở châu
Á mùa hè năm 1997. Bắt đầu từ Thái
Lan, cuộc khủng hoảng theo hiệu ứng
đôminô nhanh chóng lan ra toàn châu
Á trong nhiều tháng tiếp theo. Như một
kết quả tất yếu, các thị trường chứng
khoán tại châu Á tụt dốc nhanh chóng.
Đợt sóng này tràn đến phố Wall vào
tháng 10/1997. Tâm lý lo ngại cuộc
khủng hoảng kinh tế tại châu Á sẽ kéo
theo một loạt sự sụp đổ các thị trường
tài chính trên toàn cầu đã làm dấy lên
làn sóng bán cổ phiếu tại Mỹ vào ngày
27/10. Cũng vào ngày hôm đó, chỉ số
Dow Jones rớt 554,26 điểm, vượt trên
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mức kỷ lục của “Ngày thứ hai đen tối”
1987.
Những sự kiện này khiến Soros được
biết đến như một nhà đầu cơ tiền mặt
“vĩ đại” nhất của thế kỷ XX. Điều đó cho
thấy Soros không chỉ là nhà kinh doanh
có đầu óc nhạy bén, mà còn là một
người cực kỳ thực dụng. Ông luôn đưa
ra quyết định dựa trên những xét đoán
về điều đúng và điều sai theo phương
châm trên. Soros đã từng làm cho biết
bao người phải khổ sở bởi quyết định
của ông có ảnh hưởng rất lớn đến thị
trường tài chính quốc tế. Nhưng những
quyết định đó lại đáng giá hàng tỷ đôla!
George Soros tỏ ra là một nhà kinh doanh biết chấp nhận rủi ro và dám chịu
mất mát. Sau nhiều pha đầu tư có thể
làm người khác thót tim, đến năm 1993
là năm George Soros đạt mức thu nhập
kỷ lục 1,1 tỷ USD, vượt trên tất cả các đối
thủ tại phố Wall. Cả thế giới biết đến Soros như kẻ làm mất uy tín của một trong
những đồng tiền có giá trị bậc nhất thế
giới.
Mọi người đi bên phải, riêng Soros
đi bên trái nhưng lại tỏ ra mình đúng
đường. Đó là nhận định của nhiều
chuyên gia kinh tế phố Wall trước đây
cũng như ngày nay. Phương châm của

Soros khá đặc biệt: trong kinh doanh,
việc đúng hay sai không quan trọng, cái
quan trọng là nếu đúng sẽ có được bao
nhiêu tiền, và nếu sai sẽ mất bao nhiêu
tiền. Có nhiều sự kiện chứng minh hùng
hồn cho lập luận trên.
Năm 2004, George Soros đứng thứ 24
trong danh sách những người giàu nhất
thế giới, với giá trị tài sản 7,2 tỷ USD.
Đứng thứ 24 thế giới nhưng nhà tỷ phú
gốc Do Thái này nổi tiếng là nhân vật
số một trong giới tài chính. Người ta tin
rằng ông có thể một tay che cả bầu trời,
làm mất giá bất kỳ đồng tiền mạnh nào
trên thế giới hay gây ra một cuộc khủng
hoảng kinh tế bởi những cư dân của
phố Wall và thị trường tài chính London
luôn dõi theo và sẵn sàng dập khuôn
theo ông.
Theo các nhà phân tích, George Soros
là nhà đầu cơ ngắn hạn, hoạt động
kinh doanh của ông mang tính trục lợi
rất cao, đầu tư những khoản tiền lớn
nhưng mang nhiều tính đánh bạc trên
cơ sở những biến động của thị trường
tài chính toàn cầu. Do đó, sau sự kiện
này, nhất cử nhất động của George Soros đều thu hút sự chú ý đặc biệt của
các quan chức Chính phủ và ngân hàng
trung ương của tất cả các nước.
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LAS VEGAS: THÀNH PHỐ GIỮA SA
MẠC
Với hệ thống đồ sộ các khách sạn, câu
lạc bộ, quán bar và các điểm vui chơi
giải trí, Las Vegas dự kiến sẽ đón khoảng
300.000 người vào dịp năm mới. Đêm
giao thừa tại Las Vegas sẽ có các chương
trình đặc biệt như hòa nhạc, bắn pháo
hoal từ 10 tòa nhà casino, thậm chí cả
những màn trình diễn của ban nhạc
nổi tiếng vào thập kỷ 90 như Nirvana,
hay các diva như Mariah Carey, Britney
Spears… Bữa tiệc lớn đậm chất Vegas
thế này giống như là 1 đối thủ của New
York hoa lệ vậy. Vào ngày này, người dân
sẽ được phép mang bên mình rượu bia,
những ly cocktail Margarita cỡ bự.
THỦ ĐÔ BERLIN CỦA ĐỨC
Đêm giao thừa, tiếng Đức là “Silvester”.
Vào đêm giao thừa ở Berlin, khoảng
2 triệu người sẽ tập trung ở cổng
Brandenburg để tham gia sự kiện đón
năm mới ngoài trời. Nếu không thể
thích nghi được với cái lạnh châu Âu,
du khách có thể đón khoảnh khắc giao
mùa trong một nhà hàng, quán bar với
thực đơn đặc biệt cho đêm giao thừa.
THỦ ĐÔ NEW YORK CỦA MỸ

Điểm danh những nơi đón Giao Thừa

TUYỆT VỜI
TRÊN THẾ GIỚI

Đêm giao thừa không phải lúc nào cũng tuyệt như mọi người nói,
người ta thích nằm ườn trên bộ salon, ngắm thiên hạ ở mọi múi
giờ đếm ngược và vui chơi qua TV. Nhưng thế giới không nhỏ bé
và buồn tẻ như vậy đâu. Mọi quốc gia trên thế giới, với những nền
văn hóa khác nhau, luôn có những phương cách đón năm mới rất
riêng, rất thú vị và đậm bản sắc dân tộc.
Du Mục

Chen chân vào quảng trường New York Times đông đúc để xem hòa nhạc, thả
bóng bay cùng khách du lịch khắp nơi trên thế giới là một trải nghiệm khá thú vị.
Tại các quận của thủ đô, du khách cũng có thể đặt một bữa tối ngon miệng, xem
biểu diễn hòa nhạc và cùng đếm ngược thời gian đến thời khắc năm mới. Thông
thường, người dân từ mọi nẻo đường sẽ tập trung ở Quảng trường Thời Đại. Đám
đông như một cái chảo nóng! Rất ồn ào, náo nhiệt, nhộn nhịp! Quảng trường
Thời Đại vẫn là 1 trong những nơi tráng lệ dành cho khách du lịch, đặc biệt là vào
đêm giao thừa. Thay vì những chiếc mũ phớt, người dân sẽ quàng những chiếc
khăn quàng cổ và mũ len ấm áp – người dân New York không thích nghi được
với thời tiết cho lắm. Đồ uống đỉnh nhất là café. Những buổi tiệc rượu sẽ không
có mặt tại buổi lễ, điều đó có khi lại tốt hơn, bởi vì ở nơi công cộng như thế người
ta sẽ không thể tìm được WC nếu không may bị say.

THỦ ĐÔ SYDNEY, ÚC – ĐIỂM ĐẾN
KHÔNG THỂ BỎ QUA
Trong dịp năm mới 2015, thủ đô Sydney
của Úc sẽ chào đón hàng triệu du khách
khắp trong và ngoài nước. Những
chương trình giải trí ngoài trời như bắn
pháo hoa, khiêu vũ, diễu hành bằng
thuyền… sẽ được tổ chức hoành tráng
tại cầu cảng Sydney và nhà hát Opera
Sydney. 80.000 pháo hoa sẽ được bắn
lên từ cầu cảng Sydney hào nhoáng. Khi
đồng hồ gõ 12 giờ đêm, cư dân Sydney
háo hức chuẩn bị bởi họ đang ở thành
phố mừng ngày Năm mới đầu tiên.
Hơn 1 triệu người dân Úc và 300.000
du khách sẽ cũng hòa mình vào ngày
lễ cùng niềm vui thích. Thời tiết ở Úc
vào ngày này sẽ nóng, do đó mọi người
ưa thích kiểu trang phục như đi biển.
Những du khách đến từ phía Bắc có thể
sẽ rất thích tới Úc vào để thử cảm giác
đón năm mới sớm nhất thế giới.
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BOOTS
TÔI ĐẸP | TÔI CÁ TÍNH

Khuê Vân

Vào mùa đông, những đôi boots chính là món phụ kiện đắc lực bậc nhất của
phái đẹp. Chúng không chỉ giúp các quý cô giữ ấm đôi chân mà hơn hết,
chúng là một điểm nhấn hoàn hảo cho phong cách của bạn.
Nhưng đừng nghĩ bạn có thể đi mọi đôi boots mình muốn mà không cần quan
tâm chúng có hợp với phong cách của mình không. Nếu bạn muốn có một set
đồ an toàn, chuẩn mực thì việc hiểu rõ đi boot gì với phong cách nào sẽ không
bao giờ là thừa.
OceanTimes kỳ này sẽ giúp bạn “phân tích, mổ xẻ” những tính năng và phong
cách đặc trưng những đôi boot. Đôi khi một nhấn nhả cũng có thể tạo nên
đẳng cấp, và hãy cùng chúng tôi refresh lại phong cách của bạn.

Boots cao cổ
Điều đầu tiên những đôi boots này mang tới cho người
đi chính là vẻ quyến rũ. Vậy nên không có gì lạ khi boots
cao tới gối hoặc ngang đùi thường được những cô nàng
chuộng phong cách sexy lựa chọn nhiều hơn. Chúng tạo
nên sự gợi cảm, nét tự tin khó cưỡng cho đôi chân của
bạn. Tuy nhiên, đừng dại dột phối chúng với quần jeans,
bạn đã bỏ lỡ mất cơ hội để “khoe chân” mùa đông. Thay
vào đó, váy ngắn, short sẽ là gợi ý hợp lý hơn cả, hoặc
cũng có thể là những chiếc legging, tregging màu sắcitem ruột cho những cô nàng muốn mình vừa quyến rũ,
vừa năng động. Ngoài ra, nếu bạn có một cặp chân chẳng
mấy thon thả thì cũng hãy can đảm nói không với kiểu
boots này nhé.
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Ankle boots
gót nhọn
Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo
cho các nàng công sở điển
hình trong mùa đông này. Ankle boots gót nhọn mang đến
cho người đi một vẻ mềm mại,
nữ tính tuyệt đối. Chính vì thế,
chúng là gợi ý dành riêng cho
những cô nàng chuẩn mực,
luôn chọn cho mình chân váy
bút chì, trang phục nữ tính với
màu sắc ngọt ngào, nhã nhặn.

Ankle boots đế thô
Ankle boots đế thô thường mang
tới vẻ chắc chắn, vững chãi và kiểu
dáng của chúng cũng thường
mạnh mẽ. Thế nên, những cô nàng
công sở cá tính sẽ hợp nhất với kiểu
ankle boots này. Chúng giúp bạn
cao hơn một chút mà vẫn di chuyển
dễ dàng, hơn cả, chúng hóa thân
vào set đồ công sở một cách hài
hòa, không “lệch tông” hay biến bạn
thành kẻ quá chơi trội. Kiểu boots
này hợp nhất nếu được phối cùng
quần jeans, legging và một vài trang
phục có phong cách nữ tính nhưng
đơn giản và khỏe khoắn, năng
động.
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- Cu ơi, con giở cho mẹ trang 17 cuốn “Tập khấn
nôm”! Chị nói với thằng Tây con đang ngồi xem
vô tuyến.
- Bài 9 “Khan cùng 23 tháng Chap (ông tao vê
chơi)”, hả mẹ?
Chị nhìn thằng Tây con, ngao ngán cho cách đọc
tiếng Việt của nó: bỏ dấu hoặc suy diễn.
- Con phải đọc là: Khấn cúng 23 tháng Chạp
(ông táo về trời)!
- Sao lại “ông táo”? Quả táo chứ!
- Nói linh tinh! “Táo” ở đây có nghĩa là “bếp” chứ
không phải là táo quả. Con phải chịu khó học
tiếng Việt để khỏi quên nguồn gốc của mình.
Dứt lời, tự dưng chị thấy lòng se lại. Nhiều năm
nay chị đã cố gắng hết sức để thằng Tây con vẫn
nói chuyện được với ông bà ngoại nó - bố mẹ
chị - ở Việt Nam, và hiểu được phong tục Tết cổ
truyền… Nhưng càng ngày chị càng cảm thấy
đuối, dù chị vẫn đi dạy tiếng Việt cho người ta,
đủ các thành phần người Pháp, Việt kiều, con lai.
.
- Úi giời! Mẹ đọc tiếng Việt thì người ta có hiểu
không?
Câu hỏi của con lôi chị ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Các ngài đi mây về gió! Đâu cứ phải khấn ở
Việt Nam thì các ngài mới nghe thấy!
Dường như nàng Xuân Việt đang ngấp nghé bên ngưỡng cửa nhà
chàng Đông Pháp. Tết xa đang đến rất gần!

Chị lầm rầm đọc bài khấn. Khuôn mặt đăm
chiêu lộ vẻ thành tâm.

Dường như nàng Xuân Việt đang ngấp nghé bên ngưỡng cửa nhà
chàng Đông Pháp. Tết xa đang đến rất gần!

Thằng Tây con 9 tuổi tò mò nhìn mẹ. Vốn tiếng
Việt giao tiếp hàng ngày với mẹ chẳng đủ giúp
nó hiểu được thể loại văn viết này, nhất là những
từ Hán-Việt…

Bùi Thu Thuỷ

… Thấm thoát đã 10 năm kể từ khi chị xây dựng
cuộc sống ở Pháp. Theo gương mẹ, chị vẫn tuân
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thủ mọi nghi lễ truyền thống trong dịp Tết: hoa,
vàng mã, mâm ngũ quả, bánh chưng, rượu, xôi,
gà luộc… là những món không thể thiếu trên
ban thờ nhà chị. Duy chỉ có giấc mơ đầu năm
của chị từ lâu đã không còn là… gặm đùi gà
luộc nữa rồi!
Nam mô A di đà Phật/Nay nhân ngày 23 tháng
chạp/…/Hôm nay người sắp về trời/Lòng con
tâm niệm vài lời cầu xin/…
Thằng Tây con lo lắng khi thấy mẹ nó thoáng
buồn. Chị chìa cho con xem bài khấn, rồi vừa
chỉ tay từng chữ viết trong ngoặc đơn, vừa
chậm rãi đọc: (Khấn xong ba lần rồi đốt vàng.
Nếu cúng cá chép sống thì đem ra sông).
- Tại sao “cá chép”?
- Vì cá chép hóa rồng để đưa các ngài về trời.
- Đợi đã!
Nói rồi (vẫn kiểu nói thiếu chủ ngữ trong câu
mệnh lệnh tiếng Pháp ấy!), thằng Tây con chạy
vội về phòng riêng. Chưa đầy phút sau, nó quay
lại phòng khách và chìa chiếc máy bay nhựa
cho mẹ với ánh mắt thăm dò: “- Thì mẹ coi như
cá chép đã hóa thành máy bay này”. Chị nhìn
con, bật cười vì sự ngây thơ của nó:
- Máy bay này chỉ chở được hai mẹ con mình về
ăn Tết với ông bà ngoại thôi.
Hai mẹ con cùng cười. Năm ngày nữa thôi là
hai mẹ con chị sẽ được đón Tết ở Việt Nam,
được tận hưởng cái Tết bằng cả năm giác quan:
xem pháo hoa trong đêm giao thừa, nghe
những lời chúc mừng năm mới, nếm những
món Tết (đương nhiên không thể thiếu gà
luộc), ngửi mùi hương trầm trong nhà ngoài
ngõ, cầm những bao lì xì đỏ chót vận may…
Dường như nàng Xuân Việt đang ngấp nghé
bên ngưỡng cửa nhà chàng Đông Pháp. Tết xa
đang đến rất gần!
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Làm giá đỗ tại nhà

siêu dễ
Mai Trang

Gừng càng già càng cay

Một người đàn ông gọi điện thoại cho con trai tên
John trước lễ
Giáng Sinh:
-Cha không muốn phá hỏng ngày vui của con, nhưn
g cha và mẹ
con sắp ly dị. 45 năm khổ sở thế là đủ.
Người con hét toáng lên:
-Cha đang nói gì thế ?
-Chúng ta không thể chịu đựng nhau lâu hơn. Con
thông báo với
em gái con về điều này nhé.
Một lúc sau, John hét lên với em gái trong điện thoại

:

- Quy ma tha bắt, họ đang ly dị đấy.
- Em sẽ làm rõ chuyện này.
Cô gái gọi ngay cho bố:
- Bố không được làm chuyện đó. Con và John sẽ
Nói xong, cô gái cúp máy ngay.

về nhà ngay.

Người cha quay về phía vợ và nói:
- Chúng đang trở về nhà đón Noel và phải tự trả

tiền vé máy bay.
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Giá đỗ tự tay bạn làm sẽ rất ngon, ngọt và đặc biệt là cực dễ
làm tại nhà. chỉ sau 4-5 ngày (với thời tiết lạnh) bạn và gia
đình sẽ có một rổ giá đỗ sạch 100% để ăn sống hoặc chế biến
các món nem, xào…nếu bạn đảm bảo theo các bước dưới
đây:
Chuẩn bị:
- Đỗ xanh nguyên vỏ, nguyên hạt (100gr đỗ xanh sẽ cho ra từ
800 đến 1200gr giá).
- Một cặp khăn bông to nhiều sợi (để giá bám)
- Một cặp rổ đựng giá (gồm rổ và chậu đựng)
- Một vật nặng
Cách làm:
Đổ đỗ xanh vào chậu nước ngập mặt đỗ, để trong khoảng
8-10 tiếng (nên làm vào khoảng 10h tối và để qua đêm đến
sáng hôm sau). Lúc này vỏ hạt đã hơi nứt là đạt yêu cầu.
Đãi qua và bỏ các hạt bị hỏng.
Dùng rổ (to nhỏ tuỳ lượng đỗ) có lót một lớp khăn bông và
trải đỗ đều trên mặt khăn.
Đổ nước ngập phần đỗ và khăn đã trải rồi đặt lên chậu để
đảm bảo nước ngập vừa phải, không quá nhiều dễ gây úng
giá.
Đậy tiếp khăn bông còn lại lên trên và cuối cùng, bạn đè vật
nặng lên trên cùng mục đích để thân giá mập và chắc.
Hàng ngày, bạn thay nước đều đặn cho giá một ngày 2-3lần.
Sau 4,5 ngày ủ, bạn sẽ thu hoạch được 1 rổ giá đảm bảo
“Thơm ngon đến ngọn cuối cùng”.
Bí quyết: Rổ to hay nhỏ tùy lượng đỗ tuy nhiên không để
quá nhiều đỗ trên 1 diện tích vì đỗ như vậy khó nảy mầm và
giá luôn đảm bảo thông thoáng và thoát nước.
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