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Quý độc giả thân mến,

Thu đã phủ lên đất trời sắc màu óng ả nên thơ. Ba miền Bắc - Trung 
– Nam vào thu với những sắc thái khác nhau nhưng đều có chung 
cảm xúc giao mùa và những dự cảm cuộc sống.

Thu không còn non mà đã chín. Mùa đang dần trôi, năm sắp qua. 
Chúng ta tiếp tục đón nhận những ngày sinh nhật ý nghĩa trong 
ngôi nhà chung OceanBank: chi nhánh Vinh, Cà Mau và Nha Trang. 
Đó thực sự là những dấu ấn quan trọng không chỉ đối với các Chi 
nhánh mà với cả tiến trình phát triển của OceanBank. 

Cuộc sống là vận động không ngừng. Cũng như trong tổ chức của 
chúng ta, để gặt hái quả ngọt thì những cuộc chạy đua, các cuộc 
thi luôn tiếp diễn, tích cực và nhanh nhạy. Khối Bán lẻ hướng tới 
mục đích tăng cường sức mạnh cho thẻ tín dụng Visa Credit, đồng 
thời mở rộng mạng lưới POS nhằm hiện thực hóa chủ trương thanh 
toán không dùng tiền mặt của chính phủ với nhiều lợi ích lâu dài. 
Khối Khách hàng doanh nghiệp cũng đang tăng tốc trong giai đoạn 
nước rút với chiến dịch “Về đích 2014”. Ngoài ra, từ tháng 11 đến cuối 
năm hứa hẹn là quãng thời gian “nóng bỏng” với những người làm 
công tác nhân sự đào tạo. Cũng trong thời gian này, đến hẹn lại lên, 
giải bóng đá thường niên OceanBank Cup sẽ diễn ra sôi nổi trên sân 
cỏ Hà Nội với 16 đội bóng tham dự - giải đấu có quy mô lớn nhất từ 
trước đến nay...

Rồi cũng sắp đến một mùa quyết toán năm và xây dựng kế hoạch 
cho chặng đường tiếp theo. Đón đọc OceanTimes để bạn làm mới 
cho cảm xúc của chính mình và thêm năng lượng cho chặng nước 
rút cuối năm.

Chúc bạn tận hưởng một mùa Thu trọn vẹn!
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TÍN DỤNG MUA NHÀ
bước vào cuộc cạnh tranh mới
Theo Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước, cuối tháng 8 dư nợ cho vay bất động sản tăng tới 9,85% so với 
đầu năm, cao hơn mức tăng chung của nền kinh tế (5,82%) và nhiều khu vực đang được ưu tiên như 
nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong bối cảnh 
đó, OceanBank cũng tích cực giới thiệu đến khách hàng nhiều chương trình, sản phẩm cho vay mua 
nhà nhằm bắt nhịp thị trường. OceanTimes đã có cuộc trò chuyện với Phó Tổng giám đốc Trần Thanh 
Quang xoay quanh chủ đề này.
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OceanTimes: Thưa anh, anh nhận 
định như thế nào về tiềm năng của 
phân khúc cho vay mua nhà?

PTGĐ Trần Thanh Quang: Khảo sát 
thực tế trên thị trường đã cho thấy 
rằng việc đẩy mạnh cho vay mua nhà 
vào thời điểm này sẽ mang lại cơ hội 
rất lớn cho các ngân hàng. Thứ nhất, 
thị trường bất động sản năm 2014 
đã khởi sắc nhờ có nhiều tác động 
tích cực trong việc giải cứu bất động 
sản không chỉ từ nhà nước mà còn 
từ nguồn lực của toàn xã hội. Vì thế, 
cho vay mua nhà được đánh giá là có 
nhiều tiềm năng trong khi các mảng 
khác còn tắc do kinh tế khó khăn.

Thứ hai, tại Việt Nam, mua nhà là nhu 
cầu cấp thiết và dư địa cho vay mua 
nhà là cực lớn bởi 50% dân số Việt 
Nam có độ tuổi dưới 35 trong khi tốc 
độ đô thị hóa là vô cùng mạnh mẽ. 
Bên cạnh đó, giá bất động sản đã giảm 
rất sâu và khó có thể giảm hơn nữa. Vì 
vậy, đây là thời điểm tốt để mua nhà 
đối với những người dân có nhu cầu 
thực sự về nhà ở. 

Thứ ba, việc lãi suất cho vay tại các 
ngân hàng giảm thời gian qua đã dẫn 
đến những thay đổi đáng kể trong 
cách thức mua nhà của người dân, 
khi ngày càng có nhiều khách mua 
bằng tiền của ngân hàng thay vì tích 
góp, vay mượn người thân như trước 
đây. Theo báo cáo của CBRE, số lượng 
người tìm đến NH nhờ hỗ trợ cho vay 
mua nhà đã tăng mạnh trong 6 tháng 
đầu năm nay, đặc biệt là tại các thành 
phố lớn. Thêm vào đó, gói 30.000 tỷ 
đồng hỗ trợ nhà ở được triển khai hơn 
1 năm nay nhưng tỷ lệ giải ngân chưa 
tới 10% cũng là cơ hội cho các ngân 
hàng TMCP không thuộc diện giải 
ngân gói cho vay hỗ trợ này nhảy vào 
cuộc đua cho vay mua nhà.

OceanTimes: Như anh vừa nói, tiềm 
năng của phân khúc cho vay mua 

nhà là rất lớn. Hiện tại, OceanBank 
có tập trung đẩy mạnh mảng hoạt 
động này hay không? Chúng ta có 
sản phẩm, chương trình nào để 
đáp ứng nhu cầu vay vốn mua nhà 
của khách hàng?

PTGĐ Trần Thanh Quang: Ngay từ 
đầu năm 2014, OceanBank đã xác định 
đây sẽ là mảng hoạt động mà chúng 
ta cần đẩy mạnh không chỉ trong năm 
2014 mà cả các năm tiếp theo. Thực 
tế, ngay từ đầu năm 2014, chúng ta đã 
triển khai nhiều chương trình ưu đãi 
lãi suất dành cho khách hàng có nhu 
cầu vay mua nhà như: Vay mua chung 
cư The Sparks, Cho Vay Mua chung cư 
Starcity Lê Văn Lương… Vào những 
tháng cuối năm 2014, OceanBank triển 
khai chương trình “Vay mua nhà dự án 
Easy Home Open 2014” với mức lãi 
suất hấp dẫn chỉ từ 7,99%/năm trong 
năm đầu tiên dành cho khách hàng có 
nhu cầu vay vốn mua nhà dự án (bao 
gồm căn hộ chung cư, nhà liền kề, biệt 
thự…). Đặc biệt, OceanBank miễn phí 
trả nợ trước hạn từ tròn 3 năm hoặc 
tròn 1/2 thời gian vay. Ngoài thời hạn 
trên, mức phí trả nợ trước hạn cũng 
chỉ từ 1% số tiền trả trước. 

Khách hàng có thể vay với số tiền lên 
đến 95% giá trị căn hộ với thời hạn vay 
25 năm. Ngoài ra, OceanBank dành 
nhiều ưu đãi khác cho khách hàng 
như: Thế chấp bằng chính căn hộ mua 
hoặc bất động sản khác.

OceanTimes: Trong thời gian qua, 
nhiều nhà băng đã tung ra các 
gói 1.000 - 2.000 tỷ đồng cho vay 
mua nhà, lãi suất ưu đãi từ 8-9% 
trong nửa năm đầu tiên. Rõ ràng, 
những thách thức cạnh tranh này 
là không nhỏ đối với OceanBank. 
Vậy OceanBank sẽ sử dụng những 
phương thức nào để có thể dễ 
dàng tiếp cận khách hàng?

PTGĐ Trần Thanh Quang: Trên cơ sở 

tìm hiểu về nhu cầu, đặc điểm của KH, 
OceanBank đưa ra những chính sách 
hoàn toàn có lợi cho khách hàng mà 
theo tôi sẽ là chìa khóa để cạnh tranh 
với các NH khác trong mảng hoạt 
động cho vay mua nhà. 

Thứ nhất, với các chương trình ưu đãi 
lãi suất áp dụng cho sản phẩm vay 
mua nhà dự án, OceanBank không 
yêu cầu khách hàng hoàn lại phần tiền 
lãi đã được ưu đãi, trong trường hợp 
khách hàng trả nợ trước hạn. Khách 
hàng còn được tặng ngay thẻ Visa để 
chi tiêu với hạn mức 1% số tiền được 
duyệt vay.

Thứ hai, nhiều khách hàng than thở 
rằng khó vay mua nhà do thủ tục vay 
còn rườm rà, thời gian thẩm định kéo 
dài. Thấu hiểu những khó khăn của 
khách hàng, OceanBank cung cấp 
những tiện ích như: thủ tục, hồ sơ đơn 
giản, trả nợ theo nhiều phương thức, 
có thể chọn số tiền trả nợ theo nhiều 
giai đoạn. 

Thứ ba, dịch vụ Tra cứu kết quả xét 
duyệt hồ sơ vay vốn trực tuyến là một 
tiện ích tuyệt vời giúp khách hàng dễ 
dàng tra cứu trạng thái, tiến độ xử lý và 
xem xét/phê duyệt hồ sơ vay vốn trên 
website của OceanBank. Dịch vụ này 
hoạt động 24/7, cập nhật toàn bộ các 
thông tin liên quan đến khoản vay của 
khách hàng, đặc biệt là thông tin ở giai 
đoạn thẩm định và phê duyệt.

Với việc nhiều NH cùng đẩy mạnh cho 
vay mua nhà, các KH đang đứng trước 
nhiều cơ hội lớn để sở hữu ngôi  nhà 
mơ ước. Điều đó đồng nghĩa với việc 
áp lực cạnh tranh đối với các NH cũng 
lớn hơn. Tuy nhiên, với sự thấu hiểu 
khách hàng và những dịch vụ chất 
lượng cao, OceanBank sẽ là điểm đến 
tin cậy của nhiều khách hàng có nhu 
cầu vay vốn mua nhà. 

OceanTimes: Xin cảm ơn!



OceanBank Quảng Ninh với “chiến lược” thi đua nội 
bộ
Chỉ tiêu Thẻ tín dụng luôn được các đơn vị tỉnh coi là “khoai” 
nhất. Bởi lẽ, dòng sản phẩm này còn khá xa lạ đối với khách 
hàng, đặc biệt là nơi mà phương thức thanh toán thẻ còn 
chưa được sử dụng rộng rãi như ở Quảng Ninh. Tuy nhiên, 
với quyết tâm phải hoàn thành chỉ tiêu, ngay từ đầu, phòng 
Khách hàng cá nhân (KHCN) của chi nhánh đã đề ra “chiến 
lược” cụ thể đó là Phát huy tinh thần thi đua của các CVQH-
KH thông qua các Chương trình nội bộ.

Một mặt, để thu hút khách hàng sử dụng thẻ Tín dụng của 
OceanBank, nhất là nhóm khách hàng công viên chức có 
nguồn thu nhập ổn định, Chi nhánh đã triển khai một đội 
ngũ chuyên viên QHKH chuyên nghiệp, năng động tiếp 
cận từng cơ quan nhà nước, tận tình giới thiệu các tiện ích 
của dòng sản phẩm thẻ Tín dụng VISA OceanBank cùng 
với nhiều ưu đãi và những phần quà khuyến mại dành cho 
khách hàng.

Mặt khác, để thúc đẩy công tác triển khai bán hàng được 
hiệu quả, phòng KHCN đã tổ chức các cuộc thi phát động 
mở thẻ VISA với những phần thưởng hấp dẫn từ Ban Giám 
đốc Chi nhánh, từ lãnh đạo Phòng. Những chương trình 
này đã kịp thời để động viên, khuyến khích những cá nhân 
có thành tích xuất sắc, tạo thành làn sóng thi đua mở thẻ 
VISA sôi nổi giữa đội ngũ CVQHKH.

Tuy nhiên, chi nhánh vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn trong 
công tác kinh doanh. Trên thực tế, tại địa bàn Quảng Ninh, 
đa số người dân chưa hiểu rõ về cách thức sử dụng thẻ VISA 

cũng như chưa có thói quen thanh toán không dùng tiền 
mặt. Chính vì vậy, việc tiếp cận và thuyết phục khách hàng 
thực sự không dễ. 

Nắm bắt được tâm lý, thói quen và nhu cầu của khách hàng 
là việc hết sức quan trọng đối với người bán hàng. Trên 
quan điểm đó, CN Quảng Ninh đã phân khúc thị trường, 
lấy nhóm khách hàng mục tiêu là cán bộ công viên chức. 
Đây là nhóm khách hàng có điều kiện về kinh tế, có nhu 
cầu mua sắm thường xuyên và đa số họ là người trẻ tuổi 
nên việc sử dụng các tiện ích hiện đại cũng là vấn đề họ 
khá quan tâm.

Chị Nguyễn Thị Vân Phó Giám đốc phòng KHCN chi nhánh 
Quảng Ninh chia sẻ: “Hiện nay, hình ảnh của OceanBank 
đã xuất hiện khá thường xuyên trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng. Tuy nhiên, để OceanBank trở lên gần gũi 
hơn với khách hàng, cá nhân tôi mong muốn Ngân hàng 
có những món quà nho nhỏ để tặng các khách hàng đến 
giao dịch với ngân hàng, không chỉ những khách hàng 
Vip, khách hàng lớn mà cả các khách hàng đến thực hiện 
các giao dịch nhỏ, vãng lai… Các món quà như: áo mưa, 
ô, mũ bảo hiểm, cốc, bút, lịch hoặc những món quà giá trị 
nhỏ hơn nữa… có in hình logo OceanBank sẽ góp phần làm 
cho thương hiệu OceanBank “ăn sâu” hơn vào tâm thức của 
khách hàng”.

OceanBank Vinh mở rộng thị phần tại các trường Đại 
học
Với lợi thế là một thị trường đang phát triển, thành phố Vinh 
hiện đang phát triển rất nhiều doanh nghiệp, siêu thị, chuỗi 

Bảo Bình

Tăng cường sức mạnh cho
THẺ VISA OCEANBANK
Là một trong những sản phẩm trọng tâm của OceanBank, việc tăng cường phát triển 
Thẻ tín dụng Quốc tế VISA OceanBank đang được các chi nhánh đặc biệt quan tâm. 
Chia sẻ của những chi nhánh đạt chỉ tiêu cao về Thẻ tín dụng sẽ giúp các đơn vị khác có 
thêm nhiều bí quyết kinh doanh.
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cửa hàng đem đến cho người dân những trải nghiệm đầy 
thú vị. Khách hàng cũng vì thế mà có xu thế tiếp cận với 
phương thức thanh toán hiện đại hơn là “tiêu trước trả sau” 
bằng phương thức quẹt thẻ VISA. Do đó, khi phát triển thẻ 
VISA trên địa bàn, chi nhánh đề cao sự tiện dụng, hiện đại 
và những lợi ích tuyệt vời của sản phẩm, kích thích trí tò mò 
khám phá của khách hàng. 

Lựa chọn hướng đi phù hợp với địa bàn, chi nhánh Vinh chú 
trọng mở rộng thị phần tại các trường Đại học, Cao đẳng và 
các Sở ban ngành trên địa bàn tỉnh.Tận dụng tối đa mọi mối 
quan hệ, chi nhánh triển khai công tác bán sản phẩm theo 
nhóm từ các khoa, các phòng, dần dần, phủ rộng ra toàn 
trường, toàn Sở ban ngành với khách hàng mục tiêu là giới 
trí thức, công chức- những đối tượng tân tiến và hiện đại. 

VISA Professors’ sản phẩm được chi nhánh Vinh triển khai 
hiệu quả nhất từ trước tới nay cả về số lượng và chất lượng. 
Anh Đặng Xuân Tài Giám đốc phòng KHCN CN Vinh cho 
biết: “Với đặc điểm tôn vinh các khách hàng là giáo sư, tiến 
sỹ, thạc sỹ trong các trường Đại học, Cao đẳng, VISA Pro-
fessors’ nhận được những phản hồi rất tích cực tại địa bài 
thành phố Vinh. Chính vì vậy chúng tôi cũng rất chú trọng 
trong việc triển khai bán sản phẩm khá đặc thù này”.

Cũng giống như CN Quảng Ninh và những đơn vị khác, CN 
Vinh cũng đang gặp nhiều khó khăn và thách thức khi triển 
khai kinh doanh thẻ tín dụng.  Anh chia sẻ: “Khó khăn còn 
rất nhiều. Thói quen tiêu dùng của người dân đại đa số chủ 
yếu bằng tiền mặt, các đơn vị chấp nhận thẻ còn ít. Trong 
khi đó, đối tượng khách hàng để khai thác sản phẩm thẻ 

VISA thì có hạn. Các ngân hàng liên tục đưa ra những sản 
phẩm tương đương để thu hút khách hàng khiến cho sự 
cạnh tranh ngày càng gay gắt. Chúng tôi hi vọng, Ocean-
Bank sẽ có thêm nhiều sản phẩm đặc trưng theo từng phân 
khúc thị trường nhằm đem lại sự hài lòng và tôn trọng cho 
khách hàng”. 

Thị trường Quảng Ninh, Vinh nói riêng và cả nước nói chung 
đang có rất nhiều tiềm năng để OceanBank khai thác. Hi 
vọng trong thời gian tới, sản phẩm thẻ Tín dụng Quốc tế 
VISA OceanBank sẽ trở thành người bạn đồng hành thân 
thiết không thể thiếu của khách hàng trong cuộc sống.

Bí quyết thành công với sản phẩm Thẻ VISA

1. Hiểu rõ, sâu về sản phẩm

2. Nắm bắt tâm lý, thói quen và nhu cầu của khách 
hàng

3. Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu theo 
tính chất, đặc điểm từng địa bàn

4. Đẩy mạnh thi đua nội bộ

5. Bán chéo sản phẩm 

6. Nâng cao chất lượng dịch vụ (tư vấn hồ sơ, xử lý 
hồ sơ nhanh, gọn…)
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THANH TOÁN 
BẰNG THẺ 
nhanh hơn, tiết kiệm hơn
Chủ trương thanh toán không 
dùng tiền mặt của Chính phủ 
đang được các doanh nghiệp, 
tổ chức và người dân hưởng 
ứng mạnh mẽ. Các ngân hàng 
cũng đưa ra nhiều phương án 
mở rộng mạng lưới chấp nhận 
thẻ.

MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI POS

Số liệu báo cáo của Ngân hàng Nhà 
nước cho biết, tính đến hết tháng 
6/2014 đã có 14,6 triệu giao dịch được 
thực hiện qua POS, đạt 18% kế hoạch 
năm 2014. Theo đó, mục tiêu được đặt 
ra đến hết năm 2014, cả nước sẽ có 
khoảng 200.000 POS được lắp đặt và 
số lượng giao dịch đạt khoảng 80 triệu 
giao dịch/ năm; đến cuối năm 2015 sẽ 
có khoảng 250.000 POS được lắp đặt 
và số lượng giao dịch đạt khoảng 200 
triệu giao dịch/ năm.

Bên cạnh đó, hệ thống thanh toán 
điện tử liên ngân hàng cũng đóng vai 
trò trọng yếu. Hiện tại hệ thống này đã 
kết nối 66 đơn vị thành viên và có số 

lượng giao dịch bình quân đạt khoảng 
140.000 giao dịch/ ngày với giá trị giao 
dịch trung bình 100.000 tỷ đồng/ngày.

Theo ghi nhận, trên địa bàn những 
thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng, Nha Trang… hầu hết 
tại các siêu thị, trung tâm thương mại, 
trung tâm điện máy, nhà hàng, khách 
sạn đều đã lắp đặt máy POS. Điều này 
thể hiện những nỗ lực của các ngân 
hàng trong việc phát triển và mở rộng 
mạng lưới POS. Nhờ đó, việc thanh 
toán bằng thẻ qua máy POS đã dần 
trở nên quen thuộc với người dân đô 
thị khi số lượng người dùng thẻ ngày 
càng tăng nhanh.

Đại diện một siêu thị điện máy ở Tp. 
Hồ Chí Minh cho biết, thanh toán qua 
POS là hình thức rất tiện lợi cho khách 
hàng, vừa đơn giản, nhanh chóng lại 
không cần mang theo nhiều tiền mặt. 
Để tạo được thói quen thanh toán 
không dùng tiền mặt, cơ sở hạ tầng 
và mạng lưới POS là những yếu tố tiên 
quyết. Phát triển rộng hệ thống chấp 
nhận thẻ, dưới sự chỉ đạo của Ngân 
hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đã 
đi tiên phong trong công tác lắp đặt 
POS.

Bảo Bình
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GIẢI PHÁP THẺ THANH TOÁN 
THÔNG MINH CHO TAXI

Mới đây, một số hãng taxi cũng gia 
tăng thêm phương thức thanh toán 
cho khách hàng bằng việc liên kết với 
các ngân hàng lắp đặt POS lưu động 
trên xe. Đơn cử như các hãng Taxi Mai 
Linh, Taxi Thành Công, Taxi Ba Sao, Taxi 
Venus… vừa ký  kết hợp đồng hợp tác 
toàn diện với Ngân hàng TMCP Đại 
Dương (OceanBank) và bước đầu thực 
hiện lắp đặt POS không dây trên toàn 
bộ hệ thống xe taxi, giúp khách hàng 
dễ dàng thanh toán bằng thẻ. Máy 
POS này chấp nhận thẻ quốc tế và thẻ 
ghi nợ nội địa ATM của tất cả các ngân 
hàng trên toàn quốc. 

Thay vì trả tiền mặt, khách hàng chỉ 
cần một thao tác quẹt thẻ đơn giản 
là có thể thanh toán hóa đơn taxi một 
cách nhanh chóng. Anh Minh Đức, 
một khách quen của Taxi Mai Linh 
cho biết: “Tôi đã thử thanh toán bằng 
Thẻ ATM khi đi taxi. Chỉ cần vài giây là 
thanh toán xong, rất nhàn và an tâm”.

Thanh toán khi đi xe taxi hiện nay có 
khá nhiều hình thức: tiền mặt, voucher 
taxi, quẹt thẻ tín dụng, thẻ ATM… 
Voucher đi taxi hiện rất phổ biến ở 
các doanh nghiệp, tổ chức công ty 
khi có nhiều nhân viên dùng taxi. Loại 
voucher này được các hãng taxi bán 
ra với nhiều mệnh giá khác nhau, đa 
phần là nhỏ lẻ. Chính vì vậy, các doanh 
nghiệp thường mất khá nhiều thời 
gian, công sức khi sử dụng hình thức 
thanh toán này.

Đem đến một giải pháp mới thuận 
tiện hơn cho cá nhân, tổ chức, doanh 
nghiệp, các hãng taxi đã phối hợp với 
ngân hàng đưa ra loại hình Thẻ đồng 
thương hiệu. Vấn đề này đang được 
các hãng taxi cũng như các doanh 
nghiệp rất quan tâm.

Được biết, OceanBank lựa chọn RÙA 
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”. Ngân hàng này cho hay, 
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. 

“Hình ảnh linh vật Rùa được nhân 
cách hóa thân thiện, thông minh là 
đại diện cho dịch vụ thanh toán thẻ 
của OceanBank luôn đem đến cho 
khách hàng bất ngờ và sự hài lòng 
ngoài mong đợi. Chỉ cần vài giây, 
khách hàng đã hoàn thành toàn bộ 
thao tác thanh toán với bất kỳ loại thẻ 
nào” - một lãnh đạo OceanBank cho 
biết.

Hoạt động thanh toán không dùng 
tiền mặt đang tiếp tục có những 
chuyển biến tích cực. Bên cạnh hình 
thức thanh toán điện tử, thanh toán 
bằng thẻ qua POS đang dần trở thành 
một phương thức quan trọng trong 
thanh toán không tiền mặt. Việc các 
ngân hàng chủ động phát triển rộng 
mạng lưới POS chấp nhận mọi loại thẻ 
sẽ là một trong những đòn bẩy quan 
trọng, thúc đẩy tỷ lệ thanh toán không 
tiền mặt của người dân tăng cao hơn.

TIEÂU ÑIEÅM TIEÂU ÑIEÅM
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2014 - Năm của
thị trường trái
phiếu chính phủ

Bộ phận kinh doanh trái phiếu - Khối Nguồn vốn

Từ đầu năm 2014 đến nay, bất chấp xu hướng giảm mạnh của lợi suất trái phiếu, thị trường trái phiếu 
Chính phủ (TPCP) vẫn duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn chuyển biến khá 
chậm chạp, chưa cho thấy nhiều thay đổi và khởi sắc, TPCP tiếp tục được đánh giá là một kênh hấp dẫn 
đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các ngân hàng thương mại do tính an toàn, khả năng thanh khoản và 
nguồn lợi nhuận đáng kể từ hoạt động kinh doanh TPCP trên thị trường thứ cấp. Theo đánh giá của các 
chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong các tháng cuối năm 2014 và năm 2015, đầu tư và 
kinh doanh TPCP trên thị trường sơ cấp và thứ cấp vẫn sẽ thu hút được sự quan tâm của các tổ chức tín 
dụng.

TPCP- Bức tranh trái chiều giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp

Tính đến hết Quý III/2014, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành thành công 198 nghìn tỷ đồng TPCP (trên tổng số 259 
nghìn tỷ đồng gọi thầu), tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

(Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

(đơn vị: tỷ đồng)

Lãi suất trúng thầu TPCP trên thị trường 
sơ cấp liên tục giảm ở tất cả các kỳ 
hạn từ đầu năm 2014. Tuy nhiên, điểm 
đáng chú ý là lợi suất đầu tư của TPCP 
ở các kỳ hạn dài 5 năm, 10 năm, 15 năm 
giảm mạnh hơn các kỳ hạn ngắn; thanh 
khoản của TPCP kỳ hạn dài hiện cũng 
tốt hơn hẳn TPCP kỳ hạn từ 2 đến 3 năm.

Đến hết Quý III/2014, trên thị trường sơ 
cấp, lãi suất trúng thầu TPCP kỳ hạn 05, 
10 và 15 năm dao động lần lượt quanh 
mức 5,79%/năm, 6,95%/năm và 7,48%/
năm. Như vậy, so với thời điểm đầu năm 
2014, lãi suất trúng thầu TPCP ở các kỳ 
hạn này lần lượt giảm 246 điểm, 193 
điểm và 140 điểm. Trong khi đó, KBNN 
đã dừng phát hành TPCP kỳ hạn 02 năm 
từ giữa tháng 8 và TPCP kỳ hạn 03 năm 
từ đầu tháng 9. Tại phiên đấu thầu gần 
nhất, TPCP kỳ hạn 02 và 03 năm lần lượt 
đạt 5,08%/năm và 5,42%/năm.

KBNN đã thu hẹp quy mô phát hành 
TPCP đối với các kỳ hạn ngắn mà chủ 
yếu gọi thầu ở các kỳ hạn 5, 10 và 15 
năm. Bước điều chỉnh này của cơ quan 
quản lý là hoàn toàn phù hợp với diễn 
biến thị trường trong bối cảnh khẩu vị 

rủi ro của nhà đầu tư đang có sự dịch 
chuyển khá thuận lợi. Các nhà đầu tư, 
chủ yếu là ngân hàng, không đánh giá 
cao xu hướng phục hồi tín dụng trong 
ngắn hạn nên đã dồn tiền mua TPCP 
với các kỳ hạn dài hơn. Một yếu tố quan 
trọng khác sẽ tác động mạnh đến lợi 
suất TPCP là kỳ vọng của thị trường về 
khả năng hạ các mức lãi suất điều hành 
của Ngân hàng Nhà nước khi chỉ số CPI 
được dự báo tiếp tục ở mức thấp cho 
dù có áp lực tăng giá vào những tháng 
cuối năm. Việc KBNN tăng huy động các 
kỳ hạn dài với lãi suất giảm sẽ giúp tăng 
nguồn vốn đầu tư ngân sách cho các 
công trình trọng điểm. Mặt khác, đây 
cũng là dấu hiệu cho thấy thị trường tài 
chính đang diễn biến theo xu hướng 
tích cực với sự hình thành ngày càng rõ 
nét của thế kiềng ba chân: Thị trường 
trái phiếu, cổ phiếu, và tín dụng ngân 
hàng. Theo đó, vốn đầu tư cho nền kinh 
tế sẽ không còn phụ thuộc quá nhiều 
vào vốn tín dụng như giai đoạn trước 
đây.

Trong khi đó, thị trường giao dịch TPCP 
thứ cấp trong năm 2014 cũng diễn ra 
vô cùng sôi động. Tính đến hết Quý 

III/2014, giá trị giao dịch TPCP trên thị 
trường thứ cấp đạt hơn 338 nghìn tỷ 
đồng. Bên cạnh đó, trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính 
quyền địa phương cũng thu hút được 
sự quan tâm của các nhà đầu tư, với tỷ 
trọng lần lượt chiếm khoảng 14% và 3% 
trên tổng số giao dịch toàn thị trường. 
Lợi suất đầu tư TPCP trên thị trường thứ 
cấp luôn thấp hơn lãi suất trúng thầu 
TPCP cùng kỳ hạn trên thị trường sơ cấp 
từ 5 – 15 điểm.

Song hành với sự phát triển chung của 
thị trường TPCP, trong những năm qua, 
OceanBank đã đẩy mạnh hoạt động đầu 
tư TPCP nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động của ngân hàng. Danh mục trái 
phiếu do Khối Nguồn vốn quản lý hiện 
nay duy trì ở mức 7.500 tỷ đồng, chiếm 
10,3% tổng tài sản của ngân hàng, trong 
đó TPCP chiếm tỷ trọng 68%.

Từ năm 2013, Khối Nguồn vốn đã thực 
hiện chia tách danh mục trái phiếu 
thành 2 danh mục con: danh mục trái 
phiếu phục vụ thanh khoản và danh 
mục trái phiếu kinh doanh. Điều này 
giúp số dư TPCP phục vụ thanh khoản 
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OceanBank đẩy mạnh đầu tư TPCP
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Cơ cấu danh mục trái phiếu

luôn được đảm bảo tại mọi thời điểm đồng thời tạo sự chủ động cho Khối Nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh.

Hiện tại, lợi suất bình quân danh mục trái phiếu do Khối Nguồn vốn quản lý đạt 9,14%/năm trong khi kỳ hạn còn lại bình quân 
chỉ là 1,80 năm. Trong đó, danh mục trái phiếu phục vụ thanh khoản có kỳ hạn còn lại bình quân là 1,58 năm với mức lợi suất 
bình quân đạt 9,82%/năm; danh mục trái phiếu kinh doanh có kỳ hạn còn lại bình quân là 2,37 năm với mức lợi suất bình quân 
đạt 7,42%/năm.

Trong thời gian tới, Khối Nguồn vốn sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư TPCP nói riêng và đầu tư trái phiếu nói chung 
nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản và gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Đồng thời, Khối Nguồn vốn đang nghiên cứu 
phát triển các sản phẩm tài chính mới liên quan tới trái phiếu để đa dạng hóa hoạt động đầu tư và tìm kiếm đối tác tiềm năng 
trong trung và dài hạn.
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KHDN OceanBank

ĐẨY MẠNH

Trong một nghiên cứu đánh giá gần 
đây của tổ chức Tổ chức Lao động 
Quốc tế (ILO) thì Năng suất lao động 
của người Việt Nam thuộc nhóm thấp 
nhất Châu Á Thái Bình Dương: chỉ 
bằng 1/15 Singapore và 1/5 Malaisya. 
Kết quả này đã chỉ ra rằng đội ngũ lao 
động Việt Nam đang đứng trước nhu 
cầu cấp thiết về đào tạo một cách đầy 
đủ và chuyên sâu hơn. 

Xác định việc nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực là một trong những 
vấn đề trọng điểm để có thể thúc đẩy 
hoạt động kinh doanh đặc biệt trong 
thời kỳ chuyển đổi, Khối Khách hàng 
doanh nghiệp đã lên lộ trình triển khai 
đào tạo toàn hệ thống CBCV KHDN 
OceanBank 

Đây cũng là lý do trong thời gian qua, 
Khối KHDN đã tăng cường phối hợp 
cùng Khối nhân sự và đào tạo tổ chức 
các khóa học nâng cao trình độ, tăng 
tính chủ động và phổ biến sản phẩm 
dịch vụ, chiến lược kinh doanh, công 
cụ quản trị kinh doanh của KHDN 
Oceanbank đến toàn bộ CBCV KHDN. 
Đặc biệt phải nói đến khóa đào tạo 

“Chủ động bán hàng - Sẵn sàng 
doanh số” đã được tổ chức vào tháng 
09 và tháng 10 năm 2014 tại Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp theo sẽ là 
Đà Nẵng trong tháng 11.

Trên thực tế hiện nay, đội ngũ kinh 
doanh thuộc một số doanh nghiệp 
cũng như ngân hàng đang thiếu chủ 
động trong cách tiếp cận và chào bán 
sản phẩm đến khách hàng. KHDN 
OceanBank cũng không phải là ngoại 
lệ. Một phần đáng kể kết quả kinh 
doanh phải lệ thuộc vào các mối quan 
hệ, quen biết có sẵn. Đồng nghĩa với 
việc tiềm năng nhân lực chưa được 
khai thác triệt để và năng suất mang 
lại vẫn chưa phải là lớn nhất. 

Mục tiêu của khoá học là hướng tới 
là gia tăng tính chủ động trong việc 
tiếp cận Khách hàng, thúc đẩy Chuyên 
viên kinh doanh tự vận hành và tự 
nâng cao khả năng cạnh trạnh của 
b ả n thân. Để đạt mục tiêu 
c á c chuyên viên cần 

hiểu sản phẩm, các 
công cụ quản lý  
  

kinh doanh và nâng cao các kỹ năng 
mềm là yếu tố cốt lõi. Do vậy, trong 
khoá học, các học viên phải tự tìm hiểu 
về sản phẩm, chương trình của Khối 
và trực tiếp trình bày để từ đó các học 
viên vừa hiểu thêm về sản phẩm, vừa 
đưa ra được những vướng mắc trong 
quá trình triển khai thực tế và đưa ra 
các phương thức kinh doanh hợp lý để 
phát triển cho bản thân mình.

Bên cạnh đó, việc tổ chức cho các học 
viên làm việc theo nhóm cũng là một 
phương thức giúp các chuyên viên 
trong Khối xích lại gần nhau hơn. Phân 
tích, đánh giá, chủ động tìm kiếm và 
xử lý thông tin cũng như đẩy mạnh 
việc dung hòa lợi ích nhóm, phát huy 
tính sáng tạo của tập thể. Các nhóm 
cùng nhau đưa ra các câu hỏi, chủ đề 
để cùng thảo luận, phân, phản biện đa 

chiều và sát thực tế hơn.  

Trong bất cứ lĩnh vực nào, cho dù chúng ta có nguồn vốn lớn hay công nghệ hiện 
đại tới đâu thì con người vẫn là yếu tố quyết định sự thành công. Con người mới 
chính là nhân tố để làm chủ, vận hành tối ưu công nghệ và sinh lời đồng vốn.

Hồ Thương

Những OJBer tham gia

khoá học, họ nói gì?
“Kiến thức của con người chỉ là một hạt cát trong sa mạc mênh mông.” Tôi càng 
thấm được câu nói này qua chương trình đào tạo vừa được tham gia. Trước đây, 
tôi vẫn cảm thấy an toàn với cách làm và kết quả công việc của mình. Nhưng giờ 
thì tôi hiểu rằng, tôi chưa sử dụng hết toàn bộ sức mạnh mà mình có và tôi còn có 
thể cố gắng để có một kết quả tốt hơn nữa. Khóa học không chỉ là một sân chơi 
kiến thức, mà còn là một cú hích lớn về tinh thần để chúng tôi cảm thấy tự tin và 
quyết tâm hơn.

(Nguyễn Tú Linh- Chuyên viên Phòng Kinh doanh)

Tham gia vào các khoá đào tạo không bao giờ là thừa và tiêu tốn thời gian của mỗi 
người. Đặc biệt là khi khoá đào tạo ấy lại gắn liền với chuyên môn, công việc của bạn. 
Kiến thức và kinh nghiệm từ khoá đào tạo luôn là những bài học quý giá cho những 
chuyên viên như mình. Vì vậy, mình coi các khoá học này là cơ hội để tích thêm kỹ 
năng cho bản thân và rất háo hức tham gia.

(Dương Hoàng Anh- Chuyên viên phòng Kinh doanh)

“Với 1 OceanBank đang thay đổi từng ngày, với 1 Khối KHDN đang chuyển biến theo 
định hướng mới. Khóa đào tạo “Chủ động bán hàng - Sẵn sàng doanh số” đã giúp cho 
tôi hiểu rõ hơn vai trò và nhiệm vụ của bản thân để là một phần không nhỏ tạo ra sự 
chuyển biến đó. Đồng thời Khóa học giúp cho tôi có cơ hội nâng cao kỹ năng, kiến 
thức; được giao lưu, chia sẻ cùng các đông nghiệp để tôi có thể tự tin hơn và quyết 
tâm hơn”.

(Nguyễn Tam Minh- Chuyên viên Phòng Quản lý quan hệ khách hàng)

TIEÂU ÑIEÅM TIEÂU ÑIEÅM
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THU PHÍ NGÂN HÀNG
Hướng đi mới của các
ngân hàng trong nước

Hồ Thương

Tại Việt Nam, cho vay vẫn là mảng hoạt động chính của các ngân 
hàng và đây cũng chính là hoạt động mang tính rủi ro cao nhất. 
Ttrong khi đó, xu hướng chính các ngân hàng thế giới là lợi nhuận 
chủ yếu dựa vào các hoạt động dịch vụ- nguồn thu được đánh giá 
là ổn định và an toàn. 
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ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THU PHÍ

Để phát triển hoạt động dịch vụ theo hướng mới và hiện đại, KHDN OceanBank đã chủ động 
nghiên cứu, đánh giá thị trường cũng như phân tích các tiềm lực ngân hàng để đưa ra các giải pháp 
phù hợp đối với từng mảng dịch vụ. Ngoài ra, KHDN OceanBank cũng đẩy mạnh triển khai nhiều 
hoạt động quảng bá về dòng sản phẩm quản lý dòng tiền; công tác tiếp thị sản phẩm dịch vụ tại 
quầy giao dịch và trực tiếp đến khách hàng; nghiên cứu một số dòng sản phẩm đặc thù có khả 
năng phát triển mạnh từ đó có chiến lược quảng cáo, tiếp thị phù hợp theo từng sản phẩm theo 
từng đối tượng Khách hàng.

Theo đó, Khối đã triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh nội bộ nhằm phát huy tiềm năng 
nội bộ trong việc chào bán các dịch vụ thu phí của OceanBank đến Khách hàng: Chương trình Khơi 
nguồn ngân lưu”, Chương trình Tài khoản miễn phí” hay thúc đẩy việc bán chéo các dịch vụ thu 
phí qua các Chương trình Đường đua chiến lược, Phát triển trọng tâm – Hướng tới Khách hàng …

Việc tối ưu hóa tiện ích cho Khách hàng cũng được KHDN OceanBank đặt lên hàng đầu, tại đó nền 
tảng ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt được chú trọng. Dịch vụ KHDN đang phát triển theo 
hướng ngày càng chuyên nghiệp, đơn giản hóa thao tác nhập liệu, thời gian xử lý nhanh chóng, 
giảm thiểu các rủi ro, tiết giảm các chi phí vận hành, nâng cao tính cạnh tranh. 

Năm 2015, Khối KHDN OceanBank đã vạch ra chiến lược phát triển cho các dòng sản phẩm thu 
phí phi tín dụng là ưu tiên phát triển số lượng Khách hàng, gia tăng số lượng giao dịch và tạo cơ 
sở Khách hàng bền vững. Theo đó, OceanBank sẽ triển khai các chương trình nằm trong  kế hoạch 
CASA (Current Account - Saving Account) với lộ trình phát triển dài hạn: Phát triển số lượng Khách 
hàng, phát triển số dư Không kỳ hạn, Gói ưu đãi dành cho tài khoản.

 “Chương trình Tài Khoản miễn phí” là chương trình đầu tiên trong việc thực hiện định hướng phát 
triển Khách hàng doanh nghiệp sử dụng các Dịch vụ thu phí. 

TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ- CÁNH CỬA MỞ RA CƠ HỘI HỢP TÁC “WIN-WIN”

“Tài Khoản miễn phí” là chương trình đầu tiên trong kế hoạch CASA mà Mục tiêu của chương trình 
chính là gia tăng số lượng, lợi nhuận từ khách hàng sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán cũng như 
thúc đẩy phát triển dòng sản phẩm Dịch vụ quản lý dòng tiền.

Đây là giải pháp tối ưu và đơn giản giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí bằng các ưu đãi như: 
Miễn phí 100% phí thanh toán trong nước trong hệ thống OceanBank và miễn phí 100% cho khách 
hàng Kim cương, 50% cho Khách hàng vàng, 30% cho khách hàng Bạc cho các dịch vụ thanh 
toán trong nước ngoải hệ thống oceanbank. Chương trình chính là “ưu đãi vàng” dành cho doanh 
nghiệp đặc biệt trong thời điểm thị trường còn nhiều khó khăn cần thiết phải giảm thiểu và tiết 
kiệm mọi chi phí.

Chương trình Tài khoản miễn phí không chỉ ưu đãi cho Khách hàng mà còn là cơ hội mở cho các 
Cán bộ nhân viên/ Đơn vị kinh doanh nâng cao thu nhập. Việc tiếp cận và chào bán thành công 
Khách hàng tham gia chương trình CBCV KHDN/ ĐVKD sẽ được tính theo thứ bậc, phân theo các 
chỉ tiêu số lượng Khách hàng và doanh số để chi lương bổ sung cho CBCV KHDN/ ĐVKD. Do vậy, 
chương trình được xem là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội hợp tác “win-win” (đôi bên cùng có lợi) giữa 
các khách hàng doanh nghiệp và OceanBank.

TIEÂU ÑIEÅM TIEÂU ÑIEÅM
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Những tháng cuối năm luôn là thời điểm tất bật của các 
phòng ban thuộc OceanBank trên toàn hệ thống. Những đơn 
vị kinh doanh nỗ lực tăng tốc để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra, 
những đơn vị hậu cần thì lại bận rộn cho việc hoàn thành các 
chứng từ, giấy tờ.  Trong không khí ấy, sự căng thẳng trên con 
đường “Về đích 2014” của Khách hàng doanh nghiệp dường 
như được cảm nhận càng rõ ràng hơn.

NGÀN LỢI ÍCH
TỪ PHÁT HUY TỐI ĐA NỘI LỰC

Hạnh Uy
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NHỮNG BƯỚC CHÂN TRÊN ĐƯỜNG 
ĐUA THỬ THÁCH

Chương trình “Tăng khách hàng- Ngàn 
lợi ích” được xem là chương trình tiền đề 
để triển khai chiến dịch “Về đích 2014” 
với hàng loạt các cuộc đua gay cấn 
khác của Khách hàng doanh nghiệp. 
Đây là chương trình được triển khai 
nhằm phát triển số lượng khách hàng 
mục tiêu, khách hàng bền vững cho 
OceanBank từ việc thúc đẩy nội lực và 
phát huy tối đa những tiềm năng nội 
bộ.

Ngay từ những ngày đầu Quý 3, phòng 
Khách hàng doanh nghiệp của tất cả 
các chi nhánh trên toàn hệ thống đã 
bắt đầu bước vào một chặng đua đầy 
cam go và quyết liệt với những chỉ tiêu 
“khó nhằn” như: số lượng khách hàng 
mục tiêu tăng mới tối thiểu là 100 
khách hàng,dư nợ tăng mới bình quân 
trong quý là trên 370 tỷ đồng... 

Chính vì vậy, ngay từ khi chương trình 
mới bắt đầu, các chuyên viên khách 
hàng doanh nghiệp không ai bảo ai đã 
lên một kế hoạch “bắn tỉa” rất rõ ràng. 
Đâu là mục tiêu, đâu là trọng tâm, 
khách hàng nào sẽ thành chiến lược 
của mình… Tất cả đều được các chuyên 
viên hoạch định rõ ràng. 

Nói về chương trình này, anh Bùi Xuân 
Sĩ – Giám đốc Trung tấm Sản phẩm và 
Phát triển thị trường (Khối KHDN) cho 
biết: “Đối với mỗi doanh nghiệp, Khách 
hàng luôn là trọng tâm cho mọi hoạt 
động phát triển. Gia tăng lợi ích cho 
khách hàng cũng đồng nghĩa mang 
lại những giá trị thặng dư cho chính 
ngân hàng, qua đó khẳng định tiềm lực, 
khả năng phục vụ, phong cách chuyên 
nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên. 
Do đó, Khối KHDN đã triển khai những 
chiến dịch thi đua nhằm thúc đẩy hoạt 
động kinh doanh và tiếp cận khách 
hàng. Những chương trình này không 
chỉ có hiệu quả về việc gia tăng số lượng 
khách hàng đến với OceanBank mà còn 
là một sân chơi để tôn vinh những nỗ 
lực và  lòng yêu nghề của các chuyên 
viên đầy nhiệt tình và đam mê công 
việc.”

THÀNH QUẢ TỪ NHỮNG QUYẾT 
TÂM KHÔNG NGỪNG NGHỈ

Hơn một tháng trời gắn với các chỉ tiêu 
và kế hoạch, các chuyên viên năng 
động của OceanBank cũng đã đạt được 
những thành tích nhất định. Chi nhánh 
Đà Nẵng trở thành đơn vị duy nhất trên 
toàn hệ thống đạt giải thưởng trong 
chương trình. Niềm vui bất ngờ ấy 
chính là phần thưởng giành cho những 
nỗ lực xuất sắc của toàn chi nhánh Đà 
Nẵng. Vượt qua những đối thủ đáng 
gờm khác, OceanBank Đà Nẵng trở 
thành một tập thể chiến thắng trên 
chặng đua quyết liệt. 

Anh Trần Hoàng Anh- Giám đốc phòng 
KHDN của chi nhánh chia sẻ: “Đây thực 
sự là kết quả nằm ngoài dự đoán của 
phòng cũng như của toàn chi nhánh. So 
với kế hoạch ban đầu đặt ra là tối thiểu 
03 khách hàng thì con số 8 khách hàng 
mới trong đó có 5 khách hàng đáp ứng 
đủ điều kiện Khách hàng mục tiêu đúng 
là điều bất ngờ lớn. Đây sẽ là nền tảng 
để trong những tháng cuối năm, chi 
nhánh tiếp tục ‘tăng tốc’ để có nhiều kết 
quả tốt hơn nữa.” 

Những con số này là đóng góp không 
chỉ của các chuyên viên mà còn của 
toàn chi nhánh Đà Nẵng. Tuy nhiên, 
trong đó phải kể đến thành tích ấn 
tượng của anh Phạm Minh Thanh- 
“Quán quân” chặng đua đầu tiên của 
chiến dịch “Về đích 2014”. Ocean Times 
đã kết nối với anh Thanh, một chuyên 
viên gần gũi với  nụ cười luôn thường 
trực trên môi. 

Ấn tượng ban đầu chính là sự nhiệt tình 
của anh qua phương châm sống “Làm 
việc hết mình, vui chơi thả ga”. Anh 
Thanh chia sẻ: “Phương châm sống của 
mình đơn giản lắm, chỉ cần làm việc gì 
cũng hết mình và dồn toàn bộ đam mê 
vào đấy thì đó sẽ trở thành niềm vui. 
Công việc tuy vất vả, cả ngày có khi phải 
đi gặp khách hàng và quay về lại vùi 
mình vào báo cáo, con số nhưng mình 
không lấy đó làm mệt mỏi và cực nhọc. 
Trái lại, công việc còn mang lại rất nhiều 
niềm vui cho mình. Giải thưởng lần này 
chính là một ví dụ.”

    
Anh Thanh cũng bật mí thêm với 
OceanTimes về bí quyết giành chiến 
thắng thuyết phục trong chặng đua 
lần này. Anh cho biết: “Yếu tố thời điểm 
của chương trình, sự quyết liệt khi tiếp 
cận khách hàng và cộng thêm một 
chút may mắn là nhân tố quan trọng 
nhất giúp tôi đạt được thành tích này. 
Khi cuộc đua bắt đầu cũng là lúc các 
doanh nghiệp bắt đầu triển khai kế 
hoạch 6 tháng cuối năm và có nhu cầu 
về tài chính. Nắm bắt được tâm lý này 
của khách hàng, các anh chị em trong 
chi nhánh đã dốc hết sức mình để chớp 
thời cơ. Thật may mắn là chiến lược của 
mình cùng các thành viên trong chi 
nhánh đã có hiệu quả không ngờ.”

Không ai có thể phủ nhận được rằng 
đam mê và yêu nghề chính là chìa khoá 
của thành công. Nhưng sự chỉ đạo sát 
sao, quyết liệt của lãnh đạo chi nhánh 
cùng sự động viên, khích lệ quyết tâm 
từ các đồng nghiệp khác cũng là những 
yếu tố tiếp thêm động lực và sức mạnh 
cho “người hùng” của cuộc đua đầy gay 
cấn này. 

Chặng đua tiếp theo trong năm 2014 
không còn nhiều thời gian, tất cả 
các chuyên viên đều đang tăng tốc 
hết mình cho giai đoạn nước rút cam 
go này. Tất cả đều có quyền hy vọng 
vào một cuộc đua ngập tràn vinh 
quang và chiến thắng là dành cho                                                   
tất cả mọi người.

TIEÂU ÑIEÅM TIEÂU ÑIEÅM
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Tự hào lắm,
là một OJBer Vinh
Năm 2009, một loạt chi nhánh OceanBank được thành lập và đi vào hoạt động. Trong số đó, có một 
chi nhánh thành lập muộn nhất trong năm và gặp nhiều khó khăn hơn bất kỳ chi nhánh nào trong 
hệ thống, đó là OceanBank Vinh. Qua thời gian vươn lên và tự khẳng định mình, chi nhánh Vinh đã 
trở thành một chi nhánh có nhiều thành quả đáng kể. OceanTimes đã có một cuộc trò chuyện với 
anh Lê Quỳnh An người thuyền trưởng vững vàng của chi nhánh. 

Thanh Thủy
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OceanTimes: Là người đến với chi 
nhánh từ thời gian đầu mới thành 
lập và đi vào hoạt động, hẳn anh 
rất hiểu những khó khăn mà chi 
nhánh đã trải qua?

Anh Lê Quỳnh An: Đúng vậy, đó thực 
sự là một quá trình đầy gian nan thử 
thách. Chi nhánh ra đời khi nền kinh 
tế nước nhà đang suy thoái. Điều đó 
khiến cho cuộc cạnh tranh giữa các tổ 
chức tín dụng trên địa bàn tỉnh càng 
trở nên khốc liệt hơn. OceanBank 
Vinh khi ấy còn quá non trẻ với tên 
tuổi ít được biết đến so với những 
cái tên khủng đã có mặt ở Vinh từ 
nhiều năm trước.  Tiếp nhận quản lý 
chi nhánh Vinh lúc đó, gia tài của tôi 
chỉ có một đội ngũ CBNV đầy sức trẻ 
và  nhiệt huyết.  Nhưng tuổi trẻ cũng 
đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm và 
thiếu các mối quan hệ xã hội. Hơn 
nữa, trong số CBNV chỉ có vài anh em 
đã từng làm trong ngành ngân hàng, 
còn hầu hết là các bạn sinh viên mới 
rời khỏi ghế giảng đường nên bỡ ngỡ 
là điều không thể tránh khỏi. Đương 
nhiên điều này cũng là một  khó khăn 
không nhỏ trong quá trình vận hành 
chi nhánh. Chúng tôi vừa phải thúc đẩy 
hoạt động KD của CN, mở rộng mạng 
lưới khách hàng, kiểm soát rủi ro, vừa 
đào tạo hướng dẫn CBNV về nghiệp 
vụ chuyên môn, cũng như truyền đạt 
kinh nghiệm cho các em. Phải nói là 
rằng đó là quãng thời gian vô cùng vất 
vả.  Nhưng thành quả hiện tại cũng 
là phần thưởng cho toàn chi nhánh. 
Những người trẻ tuổi năm nào hiện tại 
đã trở thành một đội ngũ cán bộ có 
thâm niên và dạn dày kinh nghiệm.

OceanTimes: Trước những khó 
khăn ấy, đâu là động lực giúp anh 
cùng các đồng nghiệp tiếp tục 
đồng tâm hợp lực để vượt sóng 

gió?

Anh Lê Quỳnh An: Động lực lớn nhất 
đó là sự tồn tại và phát triển của chi 
nhánh. Tôi và tất cả thành viên trong 
chi nhánh đều luôn ý thức phải làm 
sao để OceanBank Vinh của mình có 
thể trụ vững, cạnh tranh tốt và phát 
triển, khẳng định chỗ đứng của mình 
trên địa bàn. Chúng tôi hiểu rằng đó 
không chỉ là mong ước, khát khao 
mà nhất định chúng tôi phải thực 
hiện được điều đó. May mắn thay, tôi 
có được một đội ngũ CBNV trẻ, nhiệt 
huyết, có tinh thần khát khao cống 
hiến và khẳng định bản thân rất cao. 
Bên cạnh đó sự đoàn kết, đồng tâm 
hiệp lực trong toàn chi nhánh cũng 
như sự định hướng đúng đắn  của lãnh 
đạo CN để cán bộ nhân viên có cơ hội 
thể hiện bản thân, cơ hội phát triển, và 
niềm tin vào 1 tương lai tươi sáng của 
Oceanbank  là các yếu tố quan trọng 
để tất cả CBNV cố gắng đưa CN vượt 
qua sóng gió.

OceanTimes: Gắn bó với chi nhánh 
như vậy, hẳn anh có những kỷ niệm 
đáng nhớ kể từ khi làm việc và lãnh 
đạo OceanBank Vinh?

Anh Lê Quỳnh An: Kỷ niệm thì có rất 
nhiều: buồn vui, sóng gió, thăng trầm. 
Nhưng có lẽ nhớ nhất là lần tôi và anh 
em chi nhánh xử lý được 1 món nợ 
quá hạn của khách hàng. Đây là một 
khách hàng vay CN số tiền lớn  nhưng 
lại không có khả năng trả nợ. Tôi và 
các anh em chi nhánh trong một thời 
gian dài đã mất ăn mất ngủ vì món 
nợ này. Nhưng chúng tôi đã cố gắng 
tìm mọi biện pháp, kiên trì bám trụ, và 
cuối cùng đã vận động được người 
thân của khách hàng đó trả nợ thay. 
Niềm vui hoàn thành công việc khó 
khăn thật to lớn! Cuối năm đó CN Vinh 

được hội sở tặng bằng khen CN xử lý 
nợ tốt nhất. Có lẽ đó là kỷ niệm đáng 
nhớ nhất đối với tôi.    

OceanTimes: Trải qua nhiều khó 
khăn và tận dụng được nhiều lợi 
thế, OceanBank Vinh đã có sự 
phát triển như ngày hôm nay. Vừa 
là lãnh đạo chi nhánh, vừa là một 
thành viên lâu năm của chi nhánh, 
anh có những cảm nhận gì? 

Anh Lê Quỳnh An: Thời gian 5 năm 
chưa phải là nhiều nhưng tôi nghĩ 
cũng đã đủ để cho tôi cảm thấy thật 
sự gắn bó với gia đình Oceanbank. Là 
một OJBer, vừa tự hào, tôi vừa cảm thấy 
mình phải có trách nhiệm giữ vững và 
đưa Oceanbank Vinh ngày một phát 
triển hơn nữa, khẳng định được vị thế 
và thương hiệu Oceanbank trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.

OceanTimes: OceanBank Vinh đã 
chuyển đến ngôi nhà mới, đây sẽ 
là một ngã rẽ mới của chi nhánh. 
Vậy trên con đường mới này, OJBer 
Vinh có điều gì còn lưu luyến và 
quyết tâm, khát khao mới khi 
chuyển đến vp mới ra sao?

Anh Lê Quỳnh An: Cũng không hẳn 
là “một ngã rẽ mới”, vì chúng tôi vẫn sẽ 
tiếp tục tiến bước trên con đường đã 
chọn. Nhưng đúng là “chuyển về nhà 
mới” là một niềm vui lớn của toàn thể 
CBNV CN. Anh em đều rất phấn khởi vì 
có trụ sở mới khang trang, đẹp đẽ và 
ồn định. Với môi trường và điều kiện 
làm việc tốt, tôi hi vọng là CBNV CN sẽ 
vui vẻ, hào hứng làm việc, cống hiến 
nhiều hơn nữa cho sự phát triển của 
CN nói riêng và Oceanbank nói chung. 

OceanTimes: Xin cảm ơn anh!

TIEÂU ÑIEÅM TIEÂU ÑIEÅM
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Từ 22/9/2014 đến 26/12/2014, OceanBank dành nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng tham gia gửi góp Siêu linh hoạt 
theo chương trình “Tích lũy mỗi ngày, nhận ngay quà tặng”.Lãi suất giả định áp dụng theo Biểu lãi suất sản phẩm Tài khoản 
tiết kiệm gửi góp Siêu linh hoạt cập nhật ngày 11/06/2014

Theo đó, khi khách hàng tham gia gửi tiết kiệm theo sản phẩm Gửi góp Siêu linh 
hoạt với số tiền gửi ban đầu từ 5 triệu đồng, số tiền gửi góp định kỳ từ 500.000 
VNĐ trở lên sẽ nhận được nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn:miễn phí phát hành 
Thẻ Tỷ phú ATM siêu miễn phí rút tiền 1 tỷ trong 10 năm; nhận hàng trăm quà 
tặng KÉP hấp dẫn tương ứng với số tiền gửi ban đầu của khách hàng và tương 
ứng với số tiền gửi định kỳ mà khách hàng đăng ký.

“Tích luõy moãi ngaøy, nhaän ngay quaø taëng” taïi OceanBank

Nhaän quaø taëng leân tôùi 2,5 trieäu ñoàng khi göûi goùp Tích luõy an cö taïi OceanBank

Cùng khách hàng lên kế hoạch mua nhà trong tương lai với nhiều ưu đãi hấp dẫn, 
OceanBank triển khai chương trình khuyến mại “Tích lũy ngay nhận quà liền tay” với 
hàng ngàn quà tặng dành cho khách hàng gửi góp Tích lũy an cư.
Từ ngày 12/9/2014 đến ngày 12/12/2014, khi khách hàng tham gia gửi góp Tích lũy 
an cư với số tiền gửi ban đầu từ 100.000 VNĐ, số tiền gửi góp định kỳ từ 500.000 
VNĐ trở lên, thời hạn tài khoản tiết kiệm từ 1- 5 năm tại OceanBank sẽ nhận được 
nhiều quà tặng trị giá lên tới 2,5 triệu đồng tùy theo số tiền khách hàng đăng ký gửi 
định kỳ. Ngoài ra, khách hàng sẽ được ưu đãi miễn phí phát hành Thẻ tỷ phú ATM 
OceanBank miễn phí rút tiền nội, ngoại mạng lên tới 1 tỷ đồng nếu khách hàng 
chưa có Thẻ tỷ phú.

Tháng 9/2014, tại Hà Nội, OceanBank và Taxi Mai Linh đã tổ chức Lễ ký kết 
hợp đồng hợp tác toàn diện nhằm khai thác và phát huy thế mạnh của 
mỗi bên, đem đến nhiều tiện ích cho khách hàng. Bước đi đầu tiên hiện 
thực hóa sự hợp tác toàn diện giữa hai bên, OceanBank sẽ giới thiệu và 
cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ qua POS trên hệ thống xe Taxi Mai 
Linh.
Về phía Taxi Mai Linh, doanh nghiệp sẽ phối hợp với OceanBank triển 
khai lắp đặt thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) của OceanBank trên 
các xe taxi của hãng. Ngoài ra, Taxi Mai Linh sẽ sử dụng các dịch vụ tài 
chính ngân hàng do OceanBank cung cấp nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ, mở rộng thị trường, tăng nguồn lợi đầu tư cho các bên; Đồng thời giới thiệu các sản phẩm dịch vụ OceanBank 
cho các khách hàng của Taxi Mai Linh, phối hợp quảng bá các chương trình hợp tác của hai bên và sản phẩm, dịch vụ của 
OceanBank trên hệ thống xe taxi thuộc quản lý của Taxi Mai Linh.

OceanBank kyù keát hôïp taùc toaøn dieän vôùi Taxi Mai Linh

Hỗ trợ tối đa nhu cầu sở hữu ngôi nhà mơ ước của khách hàng, 
OceanBank triển khai chương trình “Vay mua nhà dự án Easy 
Home Open 2014” với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 7,99%/năm, 
thời hạn vay lên đến 25 năm cùng nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Theo đó, khách hàng có nhu cầu vay vốn mua nhà dự án (bao 
gồm căn hộ chung cư, nhà liền kề, biệt thự…) theo chương 
trình sẽ được hưởng các ưu đãi đặc biệt về lãi suất, phí trả nợ 
trước hạn cùng nhiều ưu đãi về thời hạn vay, thủ tục và phương 
thức trả nợ. Đặc biệt, khách hàng sẽ được mở ngay thẻ tín dụng 
quốc tế VISA OceanBank với hạn mức 1% số tiền duyệt vay.

“Thaùng vaøng öu ñaõi, ngaäp traøn quaø taëng” taïi OceanBank Vinh

Taëng 10 trieäu ñoàng cho khaùch haøng môû Theû VISA OceanBank theo nhoùm

OceanBank cho vay mua nhaø döï aùn laõi suaát “Luøn” 7,99%/naêm

Từ 3/9 – 3/11/2014, OceanBank Vinh triển khai chương trình khuyến mại 
“Tháng vàng ưu đãi, ngập tràn quà tặng” nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày 
thành lập chi nhánh và chuyển đến địa điểm mới.

Theo đó, khách hàng có cơ hội tận hưởng nhiều ưu đãi và quà tặng hấp 
dẫn, có gía trị tại OceanBank Vinh:

• Tặng quà lên tới 10 triệu đồng khi gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng, thời hạn 
từ 6 tháng trở lên.

• Tặng quà lên tới 200.000 VND và miễn phí phát hành, miễn phí thường 
niên năm đầu khi mở Thẻ Tín dụng Quốc tế VISA OceanBank.

• Nhận ngay 18.686 VND và quà tặng xinh xắn khi mở Thẻ Tỷ phú ATM miễn 
phí.

Đem đến cho Quý khách nhiều ưu đãi vượt trội từ Thẻ Tín dụng Quốc 
tế VISA OceanBank, từ nay đến 26/12/2014, Ngân hàng TMCP Đại Dương 
(OceanBank) triển khai chương trình “Mở thẻ hôm nay - 10 triệu trao tay”.
Theo đó, khi Quý khách đăng ký phát hành thẻ Tín dụng quốc tế VISA 
OceanBank tín chấp theo nhóm từ 02 - 30 người sẽ được nhận nhiều ưu 
đãi và quà tặng hấp dẫn: miễn phí phát hành, miễn phí thường niên năm 
đầu cho khách hàng lần đầu tiên mở thẻ tín dụng quốc tế tại OceanBank;  
Nhận ngay số tiền lên tới 10 triệu đồng cho nhóm khi chi tiêu bằng thẻ Tín 
dụng Quốc tế VISA OceanBank.
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Ngày 7/10/2014, Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Thăng Long 
(OceanBank Thăng Long) và CTCP Đầu tư Đồng Phát tổ chức lễ ký kết 
Hợp đồng tín dụng và Thỏa thuận hợp tác toàn diện. Trong khuôn khổ 
của thỏa thuận hợp tác này, OceanBank cam kết tài trợ nguồn vốn để 
thực hiện hoàn thành toàn bộ dự án nhà hỗn hợp cao tầng Đồng Phát 
Hoàng Mai (Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội) do CTCP Đầu 
tư Đồng Phát làm chủ đầu tư.
Theo thỏa thuận hợp tác và hợp đồng tín dụng, OceanBank tài trợ cho 
CTCP Đầu tư Đồng Phát khoản tín dụng 260 tỷ đồng để thực hiện dự 
án nhà hỗn hợp cao tầng Đồng Phát Hoàng Mai (Đồng Phát Park View) 
trong thời hạn là 36 tháng. Đặc biệt, trong thời gian tới, OceanBank sẽ có gói tài trợ riêng dành nhiều ưu đãi về lãi suất, 
thời hạn vay, các điều kiện tín dụng, phí dịch vụ dành cho các khách hàng cá nhân có nhu cầu mua nhà tại dự án Đồng 
Phát Park View.

Tiếp theo thành công của giải bóng đá “OceanBank Cup 2013”, giải bóng 
đá “OceanBank Cup 2014” khu vực Hà Nội- lần thứ 4 sẽ được tổ chức vào 
cuối tháng 10/2014. “OceanBank Cup” khu vực Hà Nội là giải bóng đá 
thường niên do Chi đoàn OceanBank tổ chức quy tụ các đội bóng đến 
từ Hội Sở và tất cả phòng ban trên địa bàn Hà Nội. 
Ngày 13/10, lễ bốc thăm chia bảng đấu giải đã diễn ra sôi nổi tại PGD 
OceanBank Đào Duy Anh (Hà Nội). Giải bóng đá dự kiến sẽ bắt đầu khởi 
tranh ngày 25/10/2014 trên SVĐ Ngọc Bảo, 125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà 
Nội. Trận chung kết giải năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 15/11/2014. 

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiết giảm tối đa chi phí, thúc đẩy hoạt 
động kinh doanh, giao dịch thương mại, OceanBank triển khai chương 
trình ưu đãi đặc biệt “Tài khoản miễn phí”. Chương trình được triển khai từ 
ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2015.

“Tài khoản miễn phí” là Chương trình hữu ích và đơn giản giúp các doanh 
nghiệp cắt giảm chi phí bằng các ưu đãi như: Miễn phí 100% phí thanh 
toán trong hệ thống OceanBank đối với tất cả các khách hàng, miễn phí 
100% cho khách hàng hạng Kim cương, 50% cho Khách hàng hạng   vàng, 
30% cho khách hàng hạng Bạc các dịch vụ thanh toán trong nước ngoài 
hệ thống OceanBank... nhất là đối với các doanh nghiệp có lượng giao dịch lớn và thường xuyên tại OceanBank.

OceanBank taøi trôï cho döï aùn nhaø hoãn hôïp cao taàng Ñoàng Phaùt Hoaøng Mai

Boác thaêm chia baûng ñaáu giaûi “OceanBank CUP 2014”

OceanBank trieån khai chöông trình “Taøi khoaûn mieãn phí” daønh cho KHDN

TIN TÖÙC TIN TÖÙC
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Những câu chuyện
NƠI ĐẤT MŨI

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: VƯƠN LÊN 
TỪ MŨI ĐẤT XANH 

Cây xanh vươn lên từ đất khô cằn cỗi, 
cánh bướm rực rỡ thoát ra từ vỏ kén xù 
xì, cũng như vậy, mọi thành công đều 
phải đánh đổi từ những ngày tháng vất 
vả và gian khó, được tôi luyện từ bản 
lĩnh của con người.

Câu chuyện này như dành riêng cho 
OceanBank chi nhánh Cà Mau. “Những 

ngày đầu tiên khó khăn nhưng là những 
kỉ niệm đẹp nhất. Hầu hết anh em còn 
rất trẻ, chưa có kinh nghiệm, bỡ ngỡ với 
công việc, duy nhất chỉ có 3 người từng 
“xông pha”, đó là: Chị Bình Phương- 
Nguyên GĐCN, Chị Yến- Trưởng phòng 
kế toán kho quỹ hiện tại và tôi”- anh 
Quốc Bình, trưởng phòng Hành chính 
chi nhánh vui vẻ kể lại- “Kỉ niệm đầu tiên 
của tôi là giám đốc chi nhánh giao tôi 
tập hợp anh em chuẩn bị đi đào tạo 

tại thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở mới 
đang sửa chữa, tân trang để đi vào hoạt 
động nên buộc phải gặp nhau ở quán 
Café làm anh em cứ thắc mắc mãi: Sao 
Ngân hàng mà lại tập trung ở quán café 
vậy trời?”. Thiếu thốn về cả vật chất lẫn 
nhân sự, nhưng không ai cho rằng đó là 
nỗi khổ, mà đều tâm niệm rằng: Có sức 
người, sỏi đá cũng thành cơm. Sau này, 
khi anh Nguyễn Hồng Quân đảm nhận 
vị trí giám đốc chi nhánh, anh cũng 

“Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam,

 Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời…” 
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luôn tin tưởng: “Hễ đi là đến, hễ tìm sẽ 
thấy, hễ tin là được”. 

Ít ai biết được rằng con số 12 có ý nghĩa 
đặc biệt với chi nhánh. Ngày thành lập 
chi nhánh là 12/12, và số nhân sự khởi 
điểm cũng tròn 12 người. Qua 5 năm 
phát triển, tính tới 6 tháng đầu năm 
2014, số lượng nhân sự tại chi nhánh 
là 49 người; tổng tài sản đạt hơn 1512 
nghìn tỉ đồng; số dư huy động đạt hơn 
1489 nghìn tỉ đồng, tổng lượng khách 
hàng cán mốc 11.000 khách hàng. Từ 
một nhiệm vụ chiến lược gian khó tại 
nơi đất mũi đầy thử thách, OceanBank 
chi nhánh Cà Mau đang chuyển mình, 
hòa cùng nhịp phát triển sôi động của 
một ngân hàng đầy năng lực và hoài 
bão.

CÂU CHUYỆN THỨ HAI: NGƯỜI CÀ 
MAU DỄ THƯƠNG VÔ CÙNG!

Trò chuyện với “người Cà Mau”, tôi nghĩ 
dùng từ “ngôi nhà chung OceanBank” 
chưa đủ với tinh thần và tình cảm nơi 
đây. Xen giữa tình yêu thương, còn có cả 
sự tự hào, ngưỡng mộ, và một lẽ sống vì 
tập thể. Người hay được nhắc tới nhất 
trong những câu chuyện là anh Nguyễn 
Hồng Quân- Giám đốc chi nhánh. “Đẹp 
zai hay không thì em chưa dám có ý 
kiến. Nhưng thân thiện thì chắc chắn rồi 
đó chị. Anh Quân giống như một người 
anh trai vậy!”- một chuyên viên phòng 
Giao dịch tâm sự. Phòng Hành chính kể 
lại rằng: Khi Hội sở phê duyệt cấp xe mới, 
có hỏi anh Quân muốn chọn xe riêng 4 
chỗ không, nhưng anh nói cấp Fortuner 
7 chỗ cho cả chi nhánh, giám đốc có đi 
đâu thì nhân viên có đủ chỗ ngồi, hoặc 
cần điều xe đi đâu thì rộng rãi thoải mái 
cho mọi người. “Các đối tác rất yêu quý 
anh Quân, vì anh ấy nhiệt tình với khách 
lắm, không chỉ trong công việc mà còn 
trong ngoại giao”. Có lẽ vì vậy mà ở chi 
nhánh Cà Mau, “làm hết sức, chơi hết 
mình”, sử dụng những kỹ năng mềm để 
tạo lập quan hệ với đối tác đã trở thành 
một bài học kinh doanh. 

Người khiến tôi ấn tượng nhất khi 
trò chuyện là chị Nguyễn Thị Ngọc 
Diệu- Giám đốc Khách hàng cá nhân 
OceanBank Chi nhánh Cà Mau. Thật khó 
để tưởng tượng người con gái bé nhỏ, 
xinh xắn, nữ tính ấy lại là “cơ trưởng” của 
phi hạm khách hàng cá nhân. Gắn bó 
với OceanBank từ tháng 3/2010, chị 
Ngọc Diệu là một trong những người 
đồng hành cùng chi nhánh từ những 
ngày khởi điểm. Chị tâm sự: “Thời điểm 
OceanBank thành lập tại Cà Mau, có 
nhiều ngân hàng đã đi trước một bước. 
Những ngày đầu tiên tiếp cận khách 
hàng có khó khăn, mà cũng không ít 
thuận lợi. Tôi nghĩ rằng khó khăn đó 
chính là thuận lợi. Thời gian đầu chủ 
yếu chi nhánh tiếp cận khách hàng 
Dầu khí, đặc biệt từ năm 2010-2012. Để 
kéo khách về bank mình, chúng tôi gần 
như... “ăn dầm nằm dề” tại các công ty 
Dầu khí trên địa bàn”. Và đúng như tính 
cách dí dỏm, chị vui vẻ đế thêm vào câu 
chuyện lịch sử của mình: “Nói chung là 
lì luôn, nhưng thuận lợi là tiếp cận được 
khách rồi thì được khách thương, trưa 
dắt đi ăn, chiều cho đi xe công vụ về, 
còn sếp thương nhân viên nên kêu café 
cho uống”. 

Tôi chưa đặt chân lên đất mũi, chưa 
từng biết Cái Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, 
U Minh… nhưng người Cà mau tôi 
đã có chút cảm nhận cho riêng mình. 
Người Cà Mau dễ thương vô cùng! 

CÂU CHUYỆN THỨ BA: CÀ MAU MẶC 
THÊM ÁO MỚI

Những nét văn hóa của OceanBank 
mỗi ngày càng căng nhựa tràn trề ở đất 
mũi Cà Mau. Anh Trần Trung Hiếu- một 
khách hàng lâu năm của OceanBank chi 
nhánh Cà Mau cho biết: “Anh phải công 
nhận OceanBank rất nhiệt tình và tận 
tâm, đến gần 9h vẫn còn gọi điện cho 
anh xử lý vấn đề. Anh đánh giá rất cao 
thái độ và phong cách làm việc của các 
bạn”. Có nhiều lần khách hàng đi ăn trưa 
với sếp, thấy các bạn OceanBank là sẵn 
sàng xin phép sếp cho qua chung bàn 

OceanBank một lát. Sau câu chuyện về 
công việc, nghiệp vụ, các bạn chuyên 
viên thường được khách hàng hỏi thăm 
quan tâm về cuộc sống, về đời sống 
tại chi nhánh, và đặc biệt ấn tượng với 
phong cách trẻ trung, thân thiện của 
chi nhánh. Tôi nghĩ, đó là một món quà 
đặc biệt cho những người yêu thích 
công việc kinh doanh và gắn bó với 
OceanBank. Và món quà đặc biệt ấy 
không dễ gì để có, chi nhánh Cà Mau 
đã phải tạo dựng từ sự tận tâm, nhiệt 
huyết từ tận đáy lòng mình.  

Ngoài công việc chuyên môn, những 
phong trào, hoạt động ngoại khóa 
cũng là một cách để OceanBank Cà 
Mau xây dựng mối quan hệ với khách 
hàng. Chi đoàn Cà Mau luôn tích cực  
tham gia các hoạt động hội thao, hội 
trại lớn, giao lưu thể thao, văn hóa văn 
nghệ phối hợp với các Đơn vị Dầu khí 
và các doanh nghiệp khác trên địa bàn. 
Lợi thế của chúng ta là tuổi trẻ. Càng 
trẻ tuổi càng dễ học để phát huy, tạo 
dựng uy tín, hình ảnh. Và quan trọng 
nhất là văn hóa, văn minh, lịch sự và có 
hiểu biết. Đó chính là một phong cách 
trẻ, chuyên nghiệp và hiện đại chúng ta 
đang hướng tới. 

***

CÂU CHUYỆN CÒN VIẾT TIẾP…

Tổ quốc tôi như một con tàu 

Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau 

Tôi muốn mượn hai câu thơ nổi tiếng 
của nhà thơ Xuân Diệu để tạm kết lại 
những câu chuyện về những người 
bạn- những người đồng nghiệp của tôi 
ở đất mũi Cà Mau. Những câu chuyện- 
tốt nhất nhất hãy để người đọc tự cảm 
nhận. Chỉ muốn gửi gắm rằng: ở mảnh 
đất mũi tàu của Tổ quốc ấy, có một chi 
nhánh luôn cố gắng vươn lên, và một 
ngày nào đó sẽ trở thành mũi tàu phát 
triển của doanh nghiệp. 

Khánh Chi
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Những ngày gần đây, các thành viên OceanBank đang xôn xao vì sự xuất 

hiện của những “poster lạ” treo ngay ngắn ở cửa ra vào và trong các phòng 

họp của văn phòng hội sở. Mỗi người một ý kiến nhưng ai cũng tỏ ra thích 

thú và hào hứng với những hình ảnh ngộ nghĩnh mà ý nghĩa ấy. Những 

poster ấy là bước đi đầu tiên trong công cuộc xây dựng một môi trường 

văn phòng thanh lịch nhưng không kém phần lịch sự thông qua chương 

trình “Văn hóa ứng xử” của Uỷ ban nhân sự OceanBank.

THƯƠNG HIỆU

ỨNG XỬ OJB
tại sao không???

Ý TƯỞNG BAN ĐẦU VÀ NHỮNG NỖ LỰC THỰC 

HIỆN

Những ý tưởng đầu tiên được xuất phát  từ Uỷ Ban 

nhân sự. Chị Kim Dung- Uỷ viên thường trực UBNS 

chia sẻ: “Chị muốn thực hiện một chương trình cải 

thiện môi trường làm việc của OceanBank mình, 

muốn tất cả các thành viên của OceanBank gần gũi 

thân thiện và trao nhau nhiều nụ cười hơn nữa để xây 

dựng thành văn hoá của cả doanh nghiệp.”

Môi trường làm việc được tạo nên từ thái độ và cách 

ứng xử của mỗi cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp tới  hiệu 

suất lao động.  Chẳng ai muốn hợp tác với một đối 

tác cáu kỉnh, thiếu thiện chí, cũng như chẳng có ai 

vui vẻ hướng dẫn bạn làm việc khi chính bạn cứ lăm 

lăm chiếc điện thoại với thế giới ảo. Có thể bạn không 

nhận ra, nhưng thái độ tích cực và nụ cười tươi vui 

của bạn có thể truyền cảm hứng cho những người 

xung quanh. 

Đó là lý do mà chương trình “Văn hoá ứng xử” được 

triển khai ngay khi ý tưởng được đưa ra. Trước mắt sẽ 

thử nghiệm chương trình tại văn phòng Hội sở, sau 

đó sẽ mở rộng ra các chi nhánh và các phòng giao 

dịch. Tuy nhiên, công việc không hề dễ dàng như 

hình dung lúc đầu. Khó nhất là phải tìm hình thức 

nào là hợp lý nhất, hình ảnh nào cho phù hợp và màu 

sắc vừa phải bắt mắt nhưng cũng phải thể hiện được 

tiêu chí thanh lịch, nhẹ nhàng ban đầu của chương 

trình. Tất cả các khâu, các chi tiết từ màu sắc quần áo 

đến cử chỉ nhân vật đều được chú ý và chăm chút kỹ 

lưỡng với hy vọng sản phẩm ra lò sẽ mang lại hiệu 

quả cao nhất. 

KẾT QUẢ NGOÀI MONG ĐỢI

Khi bắt tay vào thi công, mọi người trong nhóm đều 

rất hồi hộp. Không biết ngày mai, khi mọi người đến 

văn phòng, nhìn thấy sản phẩm thì các OJBer sẽ có 

phản ứng như thế nào. Có thể ai đó sẽ khen, ai đó sẽ 

chê, nhưng hy vọng mọi người sẽ cùng nhau thực 

hiện để cùng xây dựng nên một nét văn hoá thật 

riêng cho OceanBank.

Ngày thứ hai, các thành viên OceanBank bắt đầu đến 

văn phòng cho một tuần làm việc mới. Xoá tan không 

khí uể oải của ngày đầu tuần là sự xuất hiện của 

những tấm poster với hình ảnh ngộ nghĩnh vui tươi 

cùng những thông điệp nhẹ nhàng, dễ nhớ. “Thân 

thiện - Đồng cảm - Chia sẻ - Hợp tác”, poster thể hiện 

lời nhắn nhủ về tinh thần làm việc và thái độ vui vẻ 

hoà nhã đã phát huy được tác dụng. Chỉ trong một 

buổi sáng, dường như nụ cười được các thành viên 

OceanBank tích cực trao cho nhau hơn. Một không 

khí làm việc gần gũi, vui vẻ thật dễ để cảm nhận thấy. 

Đây cũng chính là mục tiêu mà chương trình Văn hóa 

ứng xử do Ủy Ban Nhân sự thực hiện muốn truyền tải 

tới các thành viên OceanBank. Nụ cười tươi bắt đầu 

một ngày hứng khởi, thái độ tập trung tạo dựng một 

cuộc họp thành công; lịch sự, tôn trọng lẫn nhau khi 

xếp hàng lấy vé xe, hay chờ thang máy khẳng định 

một phong thái chuyên nghiệp. Để từ đó, hình thành 

nên một thương hiệu ứng xử riêng của những con 

người OceanBank.

MOÄT VOØNG OCEANBANK MOÄT VOØNG OCEANBANK

Phương Anh
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TÔI NÓI VỀ

CHÚNG TÔI
Thái độ và phong cách là một thước đo để đánh giá sự chuyên nghiệp trong công việc và văn hóa 

giao tiếp. Trước chương trình hứa hẹn những điều mới mẻ này, mỗi chúng ta sẽ có những suy nghĩ 

ra sao? Cùng nghía xem cư dân OceanBank tại hội sở và các chi nhánh tại Hà Nội có “động thái” gì 

về chương trình Văn hóa Ứng xử của Ủy ban Nhân sự nhé!

Bùi Sỹ Thanh- Chi nhánh Thăng Long 

 
Mình thấy những công ty lớn đều ban hành Bộ quy tắc 

ứng xử cho cán bộ nhân viên: Bosh, Vinamilk, Colgate, 

Viettel… Mình thấy rất hay và hợp lý, vì văn hóa nội bộ 

có tốt thì văn hóa ứng xử mới tốt được. Đối với những 

đơn vị kinh doanh dịch vụ như các công ty kể trên, 

và đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng, thái độ và văn hóa 

ứng xử lại là yếu tố tiên quyết. Mình hoàn toàn ủng hộ 

chương trình này của Ủy ban nhân sự. Rất mong ở chi 

nhánh sẽ sớm được dán các poster. 

Vũ Minh Châu - Phòng PR 

Những tiêu chí Ủy ban nhân sự đưa ra trong Bộ văn hóa 

ứng xử thực ra đều là những “luật bất thành văn” từ trước 

tới nay: niềm nở trong giao tiếp, hợp tác với đồng nghiệp, 

tôn trọng đối tác… Chỉ có điều bây giờ những phẩm chất 

này được nâng lên thành một mức cao hơn, đó là “văn 

hóa”, nghĩa là mình “sẽ phải thực hiện” chứ không chỉ là 

“nên thực hiện”. Với phong trào này, những hành vi ứng xử 

tốt đẹp và chuẩn mực sẽ được nhân rộng ra nhiều người, 

trở thành một văn hóa tích cực của OceanBank.

Trần Nguyên Ninh - Chi nhánh Thăng Long 

Mình rất thích  văn hóa và phong cách của người Nhật. 

Khi bắt đầu làm việc tại một doanh nghiệp, người Nhật 

sẽ bắt đầu bằng việc làm quen và học các nguyên tắc 

trong công ty, chứ không phải là làm quen với công 

việc ngay, hay nghiên cứu tài liệu… Chính vì thế họ 

luôn chỉn chu tới từng chi tiết, thái độ, hành động, 

chuyên nghiệp mà vẫn rất thân thiện. Mình nghĩ đó là 

những điều chúng ta có thể học hỏi, bởi trong cuộc 

sống, thái độ có thể quyết định thành công.

Dư Vũ Khánh Chi - Ban đối ngoại

…Haha, mình nghĩ phải thêm một chế tài phạt, ví 

dụ Đoàn thanh niên có thể cử người hàng sáng trực 

ở cửa các phòng ban, ai không “tươi cười niềm nở, 

tưng bừng hớn hở” là 50 cành luôn. Đặt tên quỹ là “Vì 

nụ cười thân thiện OceanBank”, và sử dụng để làm 

các chương trình team building cho cán bộ nhân 

viên chẳng hạn! Như thế phong cách ứng xử của mỗi 

người sẽ được hoàn thiện nhanh hết sức, vì chiến 

lược “cây gậy và củ cà rốt” sẽ luôn hiệu quả mà! 

Hồ Thị Thanh Thương - Khối KHDN

…Mọi thành công đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhất! Và 

phong cách ứng xử là điều tuy nhỏ nhưng lại làm nên “nghiệp 

lớn”. Trong thực tế, việc phong cách làm việc không thoải mái, 

chưa tương tác hỗ trợ đồng nghiệp nhiệt tình, thái độ thiếu 

niềm nở hay xử lý tình huống chưa chuyên nghiệp với đối 

tác vẫn xảy ra thường xuyên trong môi trường của chúng ta, 

một phần vì một bộ phận các bạn trẻ thiếu kinh nghiệm, một 

phần khác vì văn hóa giao tiếp chưa được nâng lên thành 

chuẩn mực. Mình tin Bộ văn hóa ứng xử sẽ là một bài học 

lớn dành cho tất cả chúng ta. Rất hi vọng chương trình sẽ có 

nhiều thông điệp hay hơn nữa! 
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Đào tạo nội bộ

Khi mà mỗi người đều cảm nhận thật rõ cái khô hanh của 
những ngày cuối thu cùng lúc với những bước đi dường như 
trở nên gấp gáp hơn của thời gian, thì đó chính là tháng Mười 
Một sắp tới. Tháng Mười Một, còn là dịp rất hợp lý để cùng 
ngồi lại với những người làm công tác đào tạo nội bộ của 
chúng ta. Tất nhiên là cũng lấy cái cớ có ngày Nhà giáo Việt 
Nam vào ngày 20 của tháng này để “hò hẹn” chút thôi. Nhưng 
quả thực, nếu không “tám”, chưa chắc bạn cũng như tôi, có thể 
hiểu được rằng: với những người làm đào tạo nội bộ của OJB 
thì sứ mệnh thực sự có phải đơn thuần là dạy kiến thức, hay 
là một điều gì khác khó hơn, trừu tượng hơn rất nhiều, ấy là… 
truyền cảm hứng?

OceanTimes đã có cuộc trò chuyện với chị Chu Thị Thu Hương – Giám đốc 
khối Nhân sự & Đào Tạo nhân dịp kết thúc “Cuộc thi tìm kiếm Giảng viên 
Nội bộ tiềm năng” và sau khi Khối đã tuyển chọn được những ứng viên 
nổi bật vừa giỏi kỹ năng vừa đầy nhiệt huyết.

KIẾN THỨC HAY
CẢM HỨNG?

OceanTimes: Chị có thể chia sẻ xuất phát 
từ điều gì, Khối NS&ĐT tổ chức một cuộc 
thi bài bản và quy mô trên phạm vi toàn 
ngân hàng như “Tìm kiếm GVNB tiềm năng 
2014”?

Chị Chu Thị Thu Hương: Khối NS&ĐT kỳ vọng 
có thể đào tạo tất cả các chức danh, với số lượng 
nhân viên của OceanBank hiện nay đã rất đông. 
Bên cạnh đó, thực tế có thể nhận thấy rất rõ là 
nhiều người có khả năng về giảng dạy, nhưng 
chưa có cơ hội để được kêu gọi. Nếu như trao 
cho họ một cơ hội được đào tạo để trở thành 
giảng viên, sẽ vừa tiết kiệm chi phí, vừa khai thác 
được tiềm năng của nhân viên. Họ sẽ trở thành 
những giảng viên có nghiệp vụ chuyên môn tốt 
và lại thực sự yêu thích công việc. 

OceanTimes: Quá trình tìm kiếm GVNB tiềm 
năng của OceanBank đã diễn ra như thế 
nào, thưa chị?

Chị Chu Thị Thu Hương: Quá trình tìm kiếm 
GVNB tiềm năng được tiến hành qua ba giai 
đoạn: Truyền thông trên toàn hệ thống; sàng lọc 
hồ sơ; và thi tuyển theo phương thức giảng thử 
trước Hội đồng đánh giá (trực tiếp đối với ứng 
viên tại khu vực Hà Nội và qua video conference 
đối với ứng viên ngoài khu vực Hà Nội).

OceanTimes: Chị kỳ vọng như thế nào ở đội 
ngũ những giảng viên tiềm năng mà Ocean-
Bank vừa mới “tìm kiếm” được?

Chị Chu Thị Thu Hương: Những giảng viên 
này không chỉ có năng lực mà còn có niềm đam 
mê đối với hoạt động giảng dạy. Vì vậy, tôi rất kỳ 
vọng họ sẽ cống hiến hết mình và góp phần cải 
thiện, phát triển mạnh mẽ hoạt động đào tạo 
nội bộ trong thời gian tới, từ đó giúp nâng cao 
năng lực cho cán bộ nhân viên OJB. Họ cũng 
chính là một luồng gió mới, đem lại sức trẻ và 
sự nhiệt huyết, hi vọng sẽ làm bừng lên ngọn 
lửa đam mê trong mỗi giảng viên hiện tại, từ đó 
củng cố và phát huy tối đa vai trò của đội ngũ 
GVNB toàn Ngân hàng.

OceanTimes: Dưới góc nhìn của một người 
làm công tác đào tạo, chị có thể so sánh 
như thế nào giữa đào tạo nội bộ với đào tạo 
thông thường?

Chị Chu Thị Thu Hương: Đào tạo nội bộ và đào 
tạo thông thường có điểm giống và khác nhau. 
Đây đều là những chương trình, nội dung, tài 

liệu mà giảng viên truyền đạt tới người học sao 
cho người học có thêm kiến thức, kỹ năng về 
một lĩnh vực nào đó. 
Tuy nhiên, đào tạo nội bộ thực sự là khó hơn. Bởi 
đối tượng mà chúng ta đi truyền đạt kiến thức 
đến lại là những đồng nghiệp đã được trang 
bị sẵn kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm. 
Họ chỉ hứng thú khi được những cái cụ thể, 
ứng dụng được ngay. Bởi thế, với những GVNB, 
trước khi bắt đầu một khóa học, mọi người vẫn 
thường bắt đầu bằng quan điểm “Ngày hôm nay 
tôi không giảng dạy cho các bạn, mà tôi đứng 
đây để chúng ta cùng chia sẻ như trên một diễn 
đàn”. Nhiệm vụ chính của những GVNB Ocean-
Bank không chỉ là truyền tải những kinh nghiệm, 
kiến thức mà còn phải truyền được 
niềm đam mê, lòng yêu nghề và 
cảm hứng với công việc cho 
những người mới đến Ocean-
Bank và cả những người mới 
bước chân vào lĩnh vực Ngân 
hàng. 

Bản thân tôi mong muốn mỗi 
CBNV khi tham gia bất kỳ một 
khóa học, hãy bắt đầu với tâm 
thế mình là “một cốc nước vơi” 
chứ không “đầy” bởi nếu bạn nghĩ 
bạn là “cốc nước đầy” nghĩa là bạn 
sẽ rất khó đựng được thêm 
nữa. Tự thoát ra được cái 
bẫy của những kinh 
nghiệm sẵn có, mọi 
người mới có thể 
tiếp thu được kiến 
thức mới vốn vận 
động và thay đổi 
hằng ngày. 

Xin cảm ơn chị!
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Những giảng viên 
TƯƠNG LAI
Họ ở mọi miền đất nước. Họ còn rất trẻ về tuổi đời và cả tuổi nghề, 
có người chỉ vừa mới gia nhập đại gia đình OceanBank. Chúng ta hãy 
cùng xem họ có điểm gì chung, bên cạnh việc họ đều vừa trở về từ 
“Cuộc thi tìm kiếm GVNB tiềm năng” do Khối NS&ĐT tổ chức.

Phùng Thị Thu Hường – Giải Nhất

Đối với Thu Hường- Trưởng phòng Chính sách và Quản lý sản phẩm khối KHDN- thì cuộc 
thi tìm kiếm GVNB OceanBank chính là cơ hội để hội nhập với môi trường mới. 
Bởi thời điểm tham gia cuộc thi chính là lúc chị Thu Hường bắt đầu 
công việc tại OceanBank. Và đối với chị, việc đạt giải cao nhất của cuộc 
thi mặc dù là một niềm tự hào rất lớn, nhưng điều khó quên nhất chính 
là qua cuộc thi này, chị đã có cơ hội để làm quen và tìm hiểu thêm về các 
bạn đồng nghiệp, những người đã sẵn sàng đóng vai học viên “giả định” để 
Thu Hường… tập giảng. Thu Hường cũng là người “ghi điểm” tuyệt đối ở sự chỉn 
chu về cả ngoại hình và tác phong. Bởi thế, giải nhất dành cho chị là điều không hề 
gây bất ngờ. Chị cũng chia sẻ với OceanTimes quan điểm của mình về việc giảng 
dạy, đó là “hướng đến phương pháp thảo luận nhóm, tự do trình bày quan điểm cá 
nhân, phản biện đa chiều”. 

Lê Nguyễn Minh Thoa – Giải Nhì

Minh Thoa đến với cuộc thi bởi được sự động viên, khuyến khích của các chị và các bạn 
trong phòng KHCN, cũng như khá tự tin với kinh nghiệm từng làm trợ giảng để hỗ trợ 
thầy và làm các bài báo cáo chuyên đề cho lớp khi còn là sinh viên. Minh Thoa chia 
sẻ một kỷ niệm khó quên trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi: “Sau khi 
hoàn thành xong slide để chuẩn bị cho buổi thi vào ngày hôm sau, mình 
được yêu cầu trình bày thử cho chị Hà (Phó GĐ CN kiêm nhiệm GĐ P.KHCN 
và chị Ánh (“cựu” GĐ P.KHCN) cùng xem; kết quả là hai chị thẳng thắn khuyên 
nên… bỏ toàn bộ slide đã làm và nên soạn lại một slide mới sinh động với nội 
dung cô đọng hơn”. Cuối cùng, đêm hôm đó Minh Thoa đã phải làm lại slide trình 
bày mới toanh để sáng ngày hôm sau “chính thức” trở thành một giảng viên thực 
thụ trong 60’. 
Xuất phát từ một chuyên viên, nên khi trở thành GVNB tương lai, Minh Thoa 
mong muốn các học viên có thể áp dụng bài giảng vào thực tế công việc, đem 
lại lợi ích cho bản thân. Mục tiêu của cô gái thích xem phim và đi “phượt” này là: 
hoàn thành tốt công việc được giao, để lại ấn tượng tốt trong lòng đồng nghiệp 
và cố gắng để được tăng lương trong thời gian tới.

Minh Châu (thực hiện)

Lê Hằng Hà – Giải triển vọng

Cô gái Song Tử mang một cái tên mà cô luôn đính chính không phải “Hằng Hà sa 
số” mà là “dòng sông trăng” (dù thế nào thì cái tên cũng rất “dài” về ý nghĩa). Hiện 
đang là Trưởng nhóm kinh doanh, phòng Kinh doanh di động, Khối Bán Lẻ - phòng 
đông nhất toàn hàng với quân số ngót nghét 90 người, Hằng Hà tham gia cuộc thi 
có tính chất cá nhân, nhưng lại xuất phát từ mục đích: đại diện cho team 
gồm 8 trưởng nhóm, cũng như tất cả các CVKH tại Phòng kinh doanh di 
động để “ thay lời muốn nói” được chia sẻ về công việc tích lũy được trong quá 
trình tìm kiếm, chăm sóc và tư vấn bán hàng. Trước khi tham gia cuộc thi, team 
của Hà đã có những buổi thảo luận, lên ý tưởng, góp ý, bổ sung…thậm chí là nửa 
đêm còn “hẹn hò” qua facebook để trao đổi. Hà quan niệm khi trở thành giảng viên 
nội bộ chính thức, Hà sẽ luôn xuất phát từ tư cách là một học viên- một người bán 
hàng, muốn được lắng nghe giảng viên chia sẻ về những tình huống thực tế và kinh 
nghiệm rút ra từ đó.

Võ Văn Hồng Sơn – Giải Ba

Trước khi trò chuyện với Hồng Sơn, OceanTimes đã được Ban giám khảo “bật mí” rằng Hồng 
Sơn là một trong những bạn để lại ấn tượng rất mạnh ở chỗ bạn có khả năng nói về Sales 
thuyết phục tới mức một người chưa biết gì về công việc này cũng muốn ngay lập 
tức được… chuyển nghề đi làm Sales! Hồng Sơn cũng chia sẻ rằng, đến với 
cuộc thi tìm kiếm giảng viên nội bộ bắt đầu từ sự yêu thích: được trở thành 
người giảng dạy như chính những thầy giáo mà Sơn luôn ngưỡng mộ từ thời 
đi học. Ngọn lửa trong Sơn bộc lộ ra qua quan điểm: “Công việc của một GVNB 
cho một tổ chức không như một giảng viên ở trường học, ko chỉ bám vào lý thuyết 
mà còn phải gắn liền với thực tiễn, và điều Sơn mong muốn đạt được qua mỗi bài 
giảng là mang lại cảm hứng cho mọi người, mang đến cho mọi người thêm niềm tin 
yêu vào Oceanbank”. Hãy cùng chúc Hồng Sơn, “mì chính cánh” duy nhất giành giải 
cao của cuộc thi tiếp tục thành công với mục tiêu cuối năm của mình, đó là một số 
dự án ở các kênh bán hàng mới cùng với Chi nhánh Sài Gòn; hoàn thành tốt chương 
trình đào tạo T-O-T (Training Of Trainer); và cuối cùng là thực hiện buổi đào tạo đầu 
tiên thật thành công. 
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Một ngày “XẢ HƠI”
của HR Club
Tháng 9 vừa rồi, HR Club đã có một buổi dã ngoại thú vị tại resort Sông Hồng ở Vĩnh Phúc. So với các 
buổi họp thảo luận theo chủ đề được tổ chức hàng tháng tại các phòng họp, buổi dã ngoại ngoài trời 
là một hoạt động nổi bật, thực sự có tác dụng “thay đổi không khí” nhất là khi các thành viên vốn đã “bù 
đầu” với công việc trong tuần.

HR Club đã đi vào hoạt động từ 

tháng 3/2014 và đang từng bước nỗ 

lực hiện thực sứ mệnh của mình: trở 

thành một nơi giao lưu, học hỏi cho 

những người làm công tác nhân sự 

trong toàn bộ tập đoàn.

Buổi teambuilding được tổ chức với sự tham 

gia đầy đủ của các thành viên câu lạc bộ

Các thành viên được chia thành bốn đội để tham gia các trò chơi và cùng chuẩn bị cho cuộc thi thuyết trình 
“Khám phá tài năng đào tạo”

Đội Tàu Không Số đã xuất sắc 

đạt giải Nhất

Chân dung đội giải Nhì - Đội Sóng Xanh

Đội Ocean Girls với các thành viên toàn là các 

cô gái đã giành đạt giải Ba cuộc thi thuyết trình

Hai cô gái của đội Ocean Girls giành giải phụ “Cặp giảng viên ăn ý nhất”

Các đội tham gia trò chơi 
Thông điệp Yêu thương

Hai giảng viên của Phi đội gà bay đang hăng hái thể hiện phần thi thuyết trình. Kết quả là đạt giải Khích lệ

Các đội tập trung chơi trò chơi 
teambuiding “Vượt đại dương”. 

Minh Châu
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RA ĐỜI TỪ ĐÒI HỎI CỦA THỰC TẾ

Tại Việt Nam nói chung cũng như 

OceanBank nói riêng, công việc quản 

trị rủi ro không hề mới, nó đã xuất hiện 

ngay từ những ngày đầu hoạt động của 

ngân hàng thông qua các hoạt động 

đơn lẻ như kiểm soát tuân thủ, kiểm 

toán nội bộ… Tuy nhiên các hoạt động 

này lại khá rời rạc và không có sự liên 

kết qua lại giữa các bộ phận. Công tác 

quản lý rủi ro vì thế cũng gặp rất nhiều 

khó khăn khi không thể dự báo, phòng 

ngừa và ngăn chặn các loại rủi ro có thể 

xảy ra trong hoạt động thường ngày 

của ngân hàng. Bên cạnh đó, khi rủi ro 

phát sinh gây ra hậu quả nghiêm trọng 

cho ngân hàng thì các bộ phận quản lý 

rủi ro riêng lẻ này cũng không thể đưa 

ra được biện pháp giải quyết triệt để 

nhằm xử lý rủi ro. Chính vì những hạn 

chế trên, nhu cầu cần phải có một đơn 

vị quản trị rủi ro tập trung và chuyên 

trách trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. 

Khối Quản trị rủi ro ra đời cũng chính vì 

phục vụ cho mục đích này. Khối Quản 

trị rủi ro tại OceanBank là một trong 

những đơn vị quản trị rủi ro tập trung 

được thành lập khá sớm trong hệ thống 

các ngân hàng ở Việt Nam. Điều này 

cho thấy nhận thức về rủi ro cũng như 

sự quan tâm đến công tác quản trị rủi ro 

của lãnh đạo ngân hàng.

Được thành lập vào ngày 16/08/2012 

chỉ với 7 thành viên, đến nay Khối Quản 

trị rủi ro đã là một tập thể lớn mạnh 

với các thành viên giàu kinh nghiệm, 

tài năng và đầy nhiệt huyết. Trong thời 

gian tới, con số thành viên sẽ tiếp tục 

được tăng thêm để có thể đáp ứng tốt 

hơn yêu cầu quản trị rủi ro luôn thay 

đổi từng ngày tại OceanBank. Hiện tại, 

cơ cấu tổ chức và hoạt động của khối 

đã đi vào ổn định với ba phòng chức 

năng chính là Quản trị rủi ro thị trường, 

Quản trị rủi ro tín dụng và Quản trị rủi 

ro hoạt động. Cả ba phòng về cơ bản 

đã xây dựng và triển khai thành công 

các quy định, quy trình về quản lý rủi ro 

cho hầu hết các hoạt động kinh doanh 

của OceanBank. Không dừng lại ở đó, 

những tiêu chuẩn, những chuẩn mực 

quốc tế về quản trị rủi ro luôn được các 

phòng cập nhật, nghiên cứu thường 

xuyên để có thể nhanh chóng áp dụng 

vào thực tế khi điều kiện cho phép.

QUẢN TRỊ RỦI RO – CÔNG VIỆC CỦA 

NHỮNG CON NGƯỜI THẦM LẶNG...   

Trong hai năm qua có những người mới 

đến và cũng có người ra đi nhưng thật 

may mắn là những nhân sự nòng cốt từ 

những ngày đầu thành lập thì vẫn luôn 

gắn bó và tâm huyết với khối. Người 

đầu tiên phải kể đến là chị Thu Ba - 

Giám đốc khối - vị huấn luyện viên kinh 

nghiệm, nghiêm khắc và đầy tâm huyết 

của đội bóng Quản trị rủi ro. Trước khi 

đến với Khối, chị Ba đã có gần 20 năm 

kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 

tài chính ngân hàng; từ những công 

việc liên quan đến chính sách tài chính 

- tiền tệ tại Ngân hàng Nhà nước đến 

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 
HAI NĂM KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO

Sĩ Giỏi

Quãng thời gian hai năm tuy không dài nhưng cũng đủ để ghi nhận, đánh giá những thành 
tựu, cố gắng của khối trong việc xây dựng và phát triển hệ thống quản trị rủi ro tại OceanBank 
theo hướng hiện đại và hiệu quả.
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những công việc liên quan hệ thống thanh toán điện tử, hay bán lẻ. Ở tất cả các công việc trên chị luôn đóng vài trò là người đặt những viên gạch đầu tiên “set up” cho đơn vị và đều đạt được những thành công nhất định. Đối với Quản trị rủi ro, chị cũng đến với khối từ lúc sơ khai. Nhưng chỉ sau hai năm dìu dắt, Khối Quản trị rủi ro giờ đây đã vận hành ổn định và ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an toàn và hiệu quả. Bên cạnh vai trò là huấn luyện viên trưởng điều hành các công việc chung, chị cũng kiêm luôn vai trò huấn luyện viên thể lực của khối khi thường xuyên vận động anh em trong khối chăm chỉ luyện tập thể thao để có sức khỏe phục vụ cho cuộc chiến dài hơi với “rủi ro”. 
Kế đến là ba người gác đền vững chãi, đóng vai trò như là chốt chặn cuối cùng, đảm bảo sẽ không có quả bóng rủi ro nào được ghi bàn. Đó chính là anh Hoàng Việt – Trưởng phòng rủi ro thị trường – với vẻ ngoài cao lớn, vững chãi, luôn mang lại cảm giác an toàn cho các nhân viên của mình nhưng cũng rất nhẹ nhàng, tình cảm và hóm hỉnh với sở thích đặt cho các em trong phòng mình các nick name ngộ nghĩnh như Linh “titu”, Thủy “tina” hay Lê “tiny”. Đó là anh Phú Lâm – Trưởng phòng rủi ro tín dụng – một trong những nhân sự đầu tiên của của khối, với khuôn mặt luôn thể hiện sự lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng thực tế lại rất vui vẻ, thân thiện, 

luôn nghĩ cách mang lại tiếng cười cho các chị em trong phòng và rất thích cập nhật các thông tin về “giới trẻ”. Nhân vật cuối cùng chính là chị Hải Yến – Trưởng phòng rủi ro hoạt động – người được các chị em trong phòng đặt cho biệt danh rất đáng yêu nhưng cũng không kém phần hắc ám, “Chị Trùm”. Trước khi đến với Quản trị rủi ro OceanBank, cả ba anh chị đã có trên dưới chục năm làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau cho các tổ chức tín dụng cả trong nước và nước ngoài. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và sự tận tụy với công việc, các anh chị đã đóng vai trò trực tiếp trong việc xây dựng bộ máy tổ chức, soạn thảo quy trình, quy chế quản trị rủi ro cho mọi hoạt động kinh doanh tại OceanBank. Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, các anh chị cũng đóng vai trò đầu mối tổ chức các hoạt động ăn chơi của khối và đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần cho các anh chị em. 

Cuối cùng là các chuyên viên chuyên trách, những tiền đạo trong trận đấu với rủi ro. Toàn bộ chuyên viên của khối đều tốt nghiệp thạc sỹ, cử nhân ngành tài chính – ngân hàng tại các trường đại học hàng đầu Việt Nam và nước ngoài. Mỗi người tuy phụ trách từng mảng công việc khác nhau nhưng cùng có đặc điểm chung là tài năng, cần mẫn và đầy nhiệt huyết. Tất cả đều có chung một mục tiêu phấn đấu “Vì một OceanBank luôn AN TOÀN và HIỆU QUẢ. Không chỉ năng nổ trong công 

việc, đội ngũ chuyên viên tại Quản trị rủi ro còn là những dân chơi thứ thiệt. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, ăn chơi, ca hát của khối luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ thành viên này.

...NHƯNG LUÔN VUI VẺ VÀ NHIỆT HUYẾT.

Khi nhắc đến quản trị rủi ro, có lẽ ấn tượng đầu tiên của phần lớn mọi người sẽ là “Ồ, đây chắc hẳn là một công việc nhàm chán và tẻ nhạt bị vây quanh bởi một núi giấy tờ và số liệu” và “Những người làm công việc này sẽ rất khô khan”...  Quả thực báo cáo và chỉ số, thảo luận phân tích và giải pháp xử lý, khắc phục là những điều thường thấy tại Khối Quản trị rủi ro. Bởi lẽ kinh doanh ngân hàng đồng nghĩa với chấp nhận đối đầu với rủi ro. Do đó, công việc của chúng tôi là liên tục thực hiện theo dõi, đánh giá và đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu những sự cố gây ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. Điều này cũng lý giải tại sao Quản trị rủi ro lại có khối lượng công việc nhiều đến vậy? Mặc dù tính chất công việc như vậy nhưng các thành viên của Khối Quản trị rủi ro vẫn luôn lạc quan và đầy khí thế. Tiếng cười, những câu chuyện vui luôn xuất hiện. Bởi công việc của chúng tôi không có ngày nào giống ngày nào cả. Mỗi ngày một hương vị, mỗi ngày một sắc màu. Đó là thách thức và cũng là sự hấp dẫn kỳ lạ của Quản trị rủi ro. 
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Khởi động

Đó là một sáng thứ Hai đầy hứng khởi. Tôi bật máy, mở mail và lướt qua một lượt các mail chưa đọc rồi nhanh chóng bị thu 
hút bởi một thư thiết kế công phu và sặc sỡ: cuộc thi ảnh nội bộ dành cho CBNV OceanBank.  Một ý nghĩ chợt loé lên trong 
đầu, tôi gật gù “Ý tưởng hay, giải thưởng lớn, khối mình tham gia chứ nhỉ!”

4h45 phút chiều, tôi dần bị cuốn hút bởi một nhóm bình luận về cuộc thi ảnh

- Em thấy ý tưởng chụp ảnh rất hay, khối mình có thể tham gia các chị ạ!

- Đúng là hay thật, nhưng quan trọng là ý tưởng, nếu không có ý tưởng độc đáo sẽ rất khó để nổi bật, mà đã thi là phải 
giật giải chứ.

Như bắt được sóng cộng hưởng, rất nhiều các ý tưởng hào hứng được đưa ra, tuy nhiên, thật khó nhận được sự đồng thuận 
của tất cả mọi người. Để lên được một tấm ảnh đẹp, chúng tôi hình dung sẽ phải có một ý tưởng đẹp, một biểu cảm đẹp và 
một khung cảnh đẹp.

Thật tuyệt là cuối cùng chúng tôi cũng chốt được các nội dung quan trọng: kết hợp giữa hình ảnh áo dài cờ đỏ sao vàng với 
bãi biển Lăng Cô xinh đẹp trong kỳ nghỉ sắp tới. 

Khởi hành thôi nào! Đây là sẽ là kỳ nghỉ đặc biệt của chúng ta.

Hành trình

Chúng tôi đáp chuyến máy bay Hà Nội – Huế ngày thứ 6. Một ngày cuối tuần nắng nhẹ, tôi khoan khoái ngắm nghía cảnh 
biển trải dài qua cửa kính ô tô. Theo đúng kế hoạch, anh chị em sẽ diện trang phục có mặt tại bãi biển đúng 7h sáng chủ nhật 

Viết cho những kỷ niệm đã có. Cùng nhau, con đường của chúng ta sẽ còn được lát thêm bởi những 
tình cảm đẹp đẽ nhất. Chúng tôi gọi đó là cuộc hành trình của trái tim. Bởi trong chuyến đi ấy, chúng 
tôi biết tình yêu của mình dành cho điều gì.

Nhật ký HÀNH TRÌNH TRÁI TIM

Phương Thảo- Khối Nguồn vốn
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nghiêm túc “tác nghiệp”.

7h 50’, nắng dần rực rỡ. Sự yên ả của bãi biển bị phá vỡ bởi sự có mặt của mấy chàng trai trẻ trong khối.Vui tính, trẻ 
trung, phong độ là những gì chung nhất tôi có thể nói về họ. Làm việc với nhau lâu thế mà quả thực rất ít khi chúng 
tôi ngồi chém mây chém gió. Từ phía những rặng dừa, các các cô gái đã bắt đầu xuất hiện. Họ thực sự nổi bật trong 
tà áo dài đỏ nhẹ nhàng, thướt tha đang đổ bóng trên dải cát vàng. Một hàng dài tà áo nối tiếp bay bay trong gió. Tôi 
thấy biển đẹp hơn và nắng cũng rực rỡ hơn vì những bóng hồng uyển chuyển ấy.

Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc chính. Theo đúng ý tưởng ban đầu, các người mẫu sẽ lần lượt diễn xuất 
trong các bức hình tập thể hoặc cá nhân theo các chủ đề khác nhau như: xếp đội chữ V, lượn sóng mềm mại cánh én, 
nhảy yomost tự do, hoặc nô đùa với sóng. Để đảm bảo có được tấm hình ưng ý nhất, ở mỗi kiểu dáng chụp, chúng 
tôi đều bấm máy nhiều lần. Từng ánh mắt, nụ cười, tư thế đến góc chụp đều được các nhiếp ảnh gia nghiệp dư kỳ 
công xem xét đến khi chớp được khoảng khắc đẹp nhất mới thôi.

8h30’, trời đã chuyển sang nắng gắt. Các “model bất đắc dĩ” diễn đã tự nhiên hơn, các shoot hình đẹp tạo ra nhanh 
hơn và sự cố gắng của mỗi người lại tăng lên đáng kể. Bãi biển không còn một bóng người ngoài những con người 
đầy nhiệt huyết và cái nắng chang chang của tháng Bảy... Buổi chụp hình thành công nhưng hành trình của chúng 
tôi vẫn chưa dừng lại ở đó.

Trở về văn phòng, chúng tôi háo hức gửi ảnh cho Ban tổ chức. Ngay sau khi ảnh của Khối được đăng trên Fanpage 
của OceanBank, chúng tôi đã thúc giục nhau:  “Phải cho cả thế giới này biết về các tác phẩm vĩ đại của chúng ta thôi”. 
Một cuộc vận động like đầy gay cấn đã được nổ ra. Chúng tôi chỉ còn 4 ngày để huy động vote ảnh. Thời gian không 
dài nhưng cũng đủ để cán đích. Tốc độ tăng like của chúng tôi tăng lên chóng mặt. Mỗi người sáng tạo ra đủ cách để 
kêu gọi người thân, bạn bè thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: nhà báo, bộ đội, công an, giáo viên, học sinh… 4 ngày 
vận động like là 4 ngày chúng tôi sống với cuộc thi ảnh. Mọi người update cho nhau về số lượng like sáng, trưa, chiều, 
tối và cả đêm. 

Kết quả đúng như mong đợi, chúng tôi cán đích ở vị trí thứ Nhì.

Hành trình trái tim

Tôi đã kể cho các bạn hành trình thi ảnh mùa hè của khối mình. Nhưng tôi muốn kể tiếp cho các bạn một hành trình 
khác của riêng tôi. Hành trình này đồng hành với những gì tôi đã kể nhưng với tên gọi khác: “Tình yêu và liên kết”. Tôi 
đã nhìn thấy trên hành trình của mình là bầu nhiệt huyết, sự thông minh, hóm hỉnh, là nụ cười tuổi trẻ của các đồng 
nghiệp – các bạn tôi. Bầu nhiệt huyết của họ là nguồn ý tưởng dồi dào có hình dáng thông minh, hóm hỉnh. Nụ cười 
của họ có điểm xuyết những giọt mồ hôi trên trán nhưng vẫn tràn ngập hứng khởi vì mục đích chung.

Tôi sẽ không cảm nhận hết những cảm xúc của hành trình này nếu thiếu họ. Cái đích hành trình này vượt lên rất xa 
thành công về giải thưởng và hơn tất cả là sự liên kết. Tôi cảm ơn các bạn vì các bạn là một phần niềm vui, nỗi buồn 
và những trải nghiệm trên hành trình cuộc sống của tôi
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Thời điểm cuối năm đã cận kề cũng là 

lúc các thành viên OceanBank đang phải 

tăng tốc trên chặng đua của chính bản 

thân mình. Bởi thế, không sai khi nói rằng 

đây chính là chặng nước rút căng thẳng 

nhất. Cam go là vậy, nhưng đây cũng là 

lúc để các OJBer vừa nhìn lại nỗ lực của 

mình trong những tháng vừa qua, vừa 

ngắm và cảm nhận lại những khoảnh 

khắc đẹp mình đã có cùng đồng nghiệp.



44

Ký ức 
      
      Hiện tại

GÓC NHỎ CỦA TÔI

&
Ai nói rằng góc làm việc chỉ là nơi để chúng ta ngồi lỳ suốt 
ngày, dán chặt mắt vào màn hình và biến thành những con 
sâu lười vận động? Có lẽ, người đó chưa cảm nhận được hết 
sự thân thuộc của mình dành cho góc nhỏ ấy. Những nơi ta 
đi qua đều có chút dấu ấn riêng để lại. Vì lẽ ấy mà nơi ta gắn 
bó hơn 8 tiếng hàng ngày đó cũng chính là nơi gom góp ký 
ức của mỗi người.

Châu Thủy
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Mỗi lần
chuyển nhà...
Văn phòng OceanBank đã từng chuyển nhà một, 
vài lần trước đó. Mỗi lần chuyển nhà tới một nơi 
mới lại có chút gì đó luyến tiếc. Ừ thì cũng so bì 
đấy. “Chỗ mới chán hơn chỗ cũ nhiều”. Chẳng ai 
định nghĩa cái từ “chán” nó như thế nào. Nhưng 
ca cẩm với nhau thế thôi, chứ chỉ cần mất vài 
tuần là mọi người lại quen ngay với nếp mới. 
Mới đây nhất là lần OceanBank chuyển văn 
phòng từ toà nhà UDIC về nhà mới ở Khu văn 
phòng Daeha (360 Kim Mã). Các chị em thích 
pose ảnh thì hí hửng vì được ra gần con đường 
Kim Mã, điểm chụp ảnh đẹp có tiếng ở Hà Nội. 
Hội đam mê đồ Hàn Quốc thì hứng thú không 
kém vì xung quanh nhan nhản các quán ăn Hàn 
Quốc, giá bình dân có, cao cấp hơn cũng có… 
chỉ việc tha hồ mà chọn lựa.
Cái gì cũng thay đổi đi nhiều, nhưng hầu như 
góc làm việc của mình thì mọi người vẫn giữ 
nguyên cách bày biện. Anh em thì khỏi nói, trên 
bàn làm việc chỉ có máy tính và giấy tờ. Nhưng 
các chị em thì vừa set up xong máy tính là bắt 
tay ngay vào việc trang trí góc làm việc của mình 
bằng ti tỉ những vật phẩm đáng yêu. “Chuyển 
nhà đã là thay đổi rồi. Góc làm việc thì phải giữ 
nguyên bày trí chứ. Phong cách riêng của mỗi 
người mà”. Đấy là lý lẽ của các chị em.

…và những góc 
dấu ấn riêng mang
CHỊ DƯƠNG CẨM THỦY – PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI ĐẦU 
TƯ TÀI CHÍNH

OceanTimes muốn hỏi mình về Góc làm việc ư, thật là 
mình không biết trả lời như nào, vì góc làm việc của 
mình tương đối… bừa bộn. Bừa bộn vì mình để và bày, 
muốn để, muốn bày, muốn lưu giữ quá nhiều thứ. 
Nói ngắn là với mình, muốn tất cả các Tình Yêu đều ở 
bên lúc mình làm việc. Ảnh gia đình, đồ sứ, hoa lá, sách 
truyện, các đồ trang trí nhỏ nhỏ yêu thích, và... giày các 
loại. 
Bừa bộn thật đấy, nhưng như thế mới có cảm hứng mà 
làm việc và cống hiến, vậy thôi mà!
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BẠN NGUYỄN THẮM – PHÒNG M1 KHỐI MKT&QHCC

Đối với mình, góc làm việc là một nơi rất đặc biệt. Những 
người bạn đồng hành với mình đều là những vật kỷ niệm 
từ người thân. Ngôi nhà “mơ ước” được xếp từ những chiếc 
que là món quà 8/3 cách đây hai năm do tự tay em trai làm 
trong ba tháng. Chú cá heo trắng hồng là phần thưởng của 
bố trong trò chơi úp chậu nhân dịp cả nhà đi hội nữ tướng 
Bát Nàn. Hai chú cá nhỏ quê ở Tp. HCM – quà của một em 
gái rất đáng yêu gửi ra tặng… Những đồ nhỏ xíu này thôi 
nhưng tình cảm thì lại bao la lắm. Nhờ chúng mà mình có 
thêm động lực làm việc hơn.

BẠN MINH HÀ – KHỐI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Hiện giờ đã chuyển sang văn phòng mới nhưng có 
một thứ mà Hà vẫn mang theo và bày ở Góc làm việc 
mới đó chính là chú tỳ hưu màu đỏ. Nó có ý nghĩa 
phong thủy mà Hà cũng thấy đúng thật: từ hồi đặt 
Tỳ Hưu trong Góc làm việc thấy “phát” lắm, nhưng 
không phải phát lộc mà là phát… tướng. Ngoài ra 
Hà còn có những đồ kỷ niệm hay nhét trong ngăn 
bàn lâu lâu lại lôi ra xem, như thiệp chúc mừng độc 
đáo của các bạn nam đầu tư nhân những ngày của 
chị em, hoặc quà của một vài người bạn, người chị 
khi đi xa về. Thỉnh thoảng khi soạn lại đồ đạc, hoặc 
khi một số việc không như ý, hay đơn giản là vào một 
ngày đẹp trời có tâm trạng, lại muốn xem những đồ 
vật đó, và nghĩ lại những người bạn đó. Thế mới thấy 
Góc làm việc đâu chỉ là nơi để làm việc. Đó còn là nơi 
lưu giữ những kỷ vật của tình bạn, tình đồng nghiệp.
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NHỮNG SỨ GIẢ
CỦA THẦN LỬA
Năm 2014 với tên gọi “Năm thanh niên tình nguyện” đang bước vào 
giai đoạn nước rút. Có lẽ từ ngày thành lập tới nay, chưa lúc nào các 
hoạt động của đoàn thanh niên OceanBank tỏa nhiệt mạnh mẽ như 
thời điểm hiện tại. Hàng loạt các phong trào tình nguyện, thi đua nội 
bộ, các chương trình hành động vì cộng đồng đang trở thành một làn 
sóng thanh niên mới, hình thành một nét văn hóa độc đáo, đặc trưng 
cho tuổi trẻ OceanBank.

Áo xanh tình nguyện
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CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI 
THẮP LỬA 

Khởi điểm từ năm 2010 với 11 chi đoàn 
trực thuộc và 970 đoàn viên, cuối năm 
2011, Đoàn OceanBank tiến hành cơ 
cấu lại tổ chức đoàn với việc chia tách 
và thành lập mới các chi đoàn. Sau cơ 
cấu, hiện nay tổng số chi đoàn trực 
thuộc gồm 25 Chi đoàn với tổng số 
1860 đoàn viên thanh niên. Như vậy, 
tổng số đoàn viên chiếm tới 76,5% cán 
bộ nhân viên toàn ngân hàng- một lực 
lượng trẻ và hùng hậu là nòng cốt cho 
mọi phong trào thanh niên. 

“Đoàn Thanh niên OceanBank là mô 
hình đoàn tiêu biểu trong hệ thống 
Đoàn tập đoàn Dầu khí”- Chị Vũ Thị Thu 
Hương- Phó Bí thư Đoàn PVN nhận xét 
tại Hội nghị Kiểm tra công tác đoàn và 
phong trào thanh niên tháng 9/2014- 
“bởi các bạn có đặc thù riêng là ngành 
kinh doanh dịch vụ tài chính ngân 
hàng với mạng lưới hệ thống chi nhánh 
rộng khắp cả nước, số lượng đoàn viên 
thanh niên lớn, nhiệt huyết, dễ kêu gọi 
tập hợp lực lượng tham gia hoạt động”. 
Những phong trào phát huy tiềm năng 
nội bộ, thi đua kết quả kinh doanh là 
một chặng đường đua hấp dẫn có sự 
góp mặt của tất cả  cán bộ nhân viên 
kinh doanh trẻ tuổi, nhiệt huyết. Những 
hoạt động thanh niên ngoài giờ như 
tình nguyện, an sinh xã hội, giao lưu 
văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lại 
là nơi hội ngộ của những tâm hồn xanh, 
những tuổi thanh niên biết khát khao, 
yêu đời và đầy sức sống. Một cách rất 
tự nhiên, chúng tôi đang góp phần xây 
dựng nên một nét văn hóa khác biệt 
của Ngân hàng, thổi hồn cho ngọn lửa 
đam mê cháy mãi.

CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI 
TRUYỀN LỬA 

Chị Nguyễn Quỳnh Chi- Bí thư Đoàn 
thanh niên chia sẻ: “Các hoạt động 
thiện nguyện luôn được cấp lãnh đạo đề 
cao chú trọng. Hoạt động Đoàn chính 
là một yếu tố quan trọng góp phần 
xây dựng nên hình ảnh OceanBank 
thân thiện, tình nguyện vì xã hội”.  
“Năm thanh niên tình nguyện 2014” đã 
được Ban thường vụ Đoàn Thanh niên 
OceanBank phổ biến, quán triệt đến các 
chi đoàn cơ sở và nhận được sự hưởng 
ứng cũng như ủng hộ của lãnh đạo chi 
nhánh cũng như các đoàn viên thanh 
niên chi đoàn chi nhánh. 

Và thế là, tại 25 chi đoàn toàn hệ thống, 
từ Bắc vào Nam, tuổi trẻ tình nguyện lại 
cháy lên đầy nhiệt huyết. Hàng loạt các 
phong trào, mô hình hoạt động được 
nhân rộng tại nhiều địa bàn như: 

Chi đoàn OceanBank Quảng Ngãi tổ 
chức chương trình “Ấm áp mùa xuân 
2014” tặng quà cho các đồng bào, học 
sinh nghèo vùng Sơn Cao, Sơn Hạ - Sơn 
Hà- Quảng Ngãi; Các chi đoàn Hà Nội tổ 
chức vui chơi, thăm hỏi và tặng quà Tết 
cho trẻ em ở làng trẻ Birla, Hà Nội; Chi 
đoàn Kinh doanh và Hỗ trợ Kinh doanh 
phối hợp tổ chức thăm hỏi và tặng quà 
cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi TW; Chi 
đoàn OceanBank Cà Mau cùng tham 
gia với Đoàn cơ sở Điện lực Dầu khí Cà 
mau trong “Chương trình biển đảo quê 
hương” tại đảo hòn Khoai, Cà Mau; Chi 
đoàn OceanBank Vũng Tàu cùng Tỉnh 
đoàn tham gia tổ chức ngày hội thanh 
niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014 
gồm chuỗi các hoạt động: diễu hành 
tình nguyện, vệ sinh môi trường biển, 
tuyên truyền an toàn giao thông... 

Trong các hoạt động phối hợp với 
Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên 

OceanBank đã có những đóng góp 
tích cực. Tháng 5/2014 dưới sự chỉ đạo 
của Đảng ủy, Đoàn viên thanh niên 
OceanBank tham gia chương trình Hiến 
máu nhân đạo tại Miền Bắc, Vũng Tàu và 
Hồ Chí Minh. Tháng 6/2014, OceanBank 
đã hưởng ứng và quyên góp ủng hộ 
Trường Sa, Cảnh sát Biển và Kiểm ngư 
Việt Nam với số tiền 350.000.000đ. 
Với tinh thần lá lành đùm lá rách, ĐTN 
thường xuyên cùng Công đoàn vận 
động quyên góp ủng hộ cán bộ nhân 
viên bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn bất 
ngờ có hoàn cảnh khó khăn.

TÂM HỒN CỦA LỬA 

Có một câu danh ngôn nổi tiếng tôi ghi 
nhớ mãi: “Làm nên vẻ đẹp tuổi thanh 
xuân hẳn là tình người. Có cái tình, tuổi 
người đẹp lắm!” Thoạt tiên, tôi nghĩ đó 
là tình yêu. Nhưng năm tháng qua đi 
ở nơi này, tôi biết rằng tình ở đây còn 
là tâm hồn, nhiệt huyết, là chí khí, khát 
vọng, ước ao. Một đặc ân của tạo hóa 
dành cho chúng ta là vun trông được 
tâm hồn của mình vào vườn cây tuổi 
trẻ- không chỉ của riêng mình mà của 
tất cả mọi người, để rồi sức nóng của 
tâm hồn mình trở thành một nguồn 
sống lan tỏa. Và như thế, tuổi thanh 
niên với mỗi chúng ta là hạt giống vàng 
gieo hi vọng cho cả cuộc đời. 

Những việc chúng ta đang làm, những 
điều chúng ta đang trăn trở, và tấm 
lòng thanh niên ta trao đi cũng như 
thế. Hôm nay là một việc tốt, ngày mai 
sẽ là một phong trào sôi động, bởi cái 
chất lửa của thanh niên là một thứ men 
quý dễ lan truyền, dễ gợi cảm hứng cho 
xung quanh ta về một tuổi trẻ không 
sống hoài sống phí.  

Như vậy nhé, mỗi chúng ta hãy là một 
đốm hoa lửa của tuổi xuân.

Và hãy để tôi là người truyền lửa...
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Chim ó, dơi,
ong nghệ
và…BẠN

CÂU CHUYỆN VỀ LOÀI CHIM Ó

Nếu bạn đặt một con chim ó vào một chiếc 
lồng, với kích thước khoảng 2m x 2,5m, và hoàn 
toàn không có nóc, tức là phần trên được mở 
toang, thì cho dù vẫn có khả năng bay lên, con 
chim này sẽ hoàn toàn trở thành một... tù nhân. 
Lý do là một con chim ó luôn bắt đầu bay từ mặt 
đất lên với đoạn “chạy đà” khoảng 3 - 4m. Không 
có quãng đường để chạy, theo thói quen, chú 
chim thậm chí chẳng buồn cố gắng thử bay lên, 
mà sẽ chấp nhận bị cầm tù suốt đời, trong một 
“nhà giam” nhỏ chẳng hề có mái!

“Không thể lựa chọn được hoàn cảnh, 
nhưng có thể lựa chọn được thái độ 
trước hoàn cảnh đó”.

Mạnh Phong

CÂU CHUYỆN VỀ CON DƠI

Con dơi là một sinh vật nhanh nhẹn, lanh lợi đến mức ấn 
tượng. Tuy nhiên, nó không thể cất cánh từ một địa điểm 
bằng phẳng. Nếu nó được đặt trên sàn hoặc một mặt 
phẳng, thì tất cả những gì nó có thể làm là lê bước loanh 
quanh một cách vô vọng và đau khổ. Cho đến khi nó tìm 
được một độ cao nào đó, chỉ cần là một góc nâng nhỏ thôi, 
để từ đó, nó có thể tung mình vào không trung. Ngay lập 
tức, nó bay lên như một tia chớp.

CÂU CHUYỆN VỀ LOÀI ONG NGHỆ

Một con ong nghệ, nếu bị thả vào một cái cốc 
lớn không có nắp, cũng sẽ ở đó cho đến khi 
chết, trừ phi chúng ta lôi nó ra. Nó không bao 
giờ nhìn thấy đường thoát ở phía trên, mà cứ 
khăng khăng cố gắng tìm cách nào đó thoát ra 
qua các mặt bên, hoặc qua... đáy cốc. Nó sẽ tìm 
một con đường ở nơi mà không có con đường 
nào tồn tại, cho đến khi nó hoàn toàn tự hủy 
hoại mình.

Theo rất nhiều cách, chúng ta cũng giống như con chim ó, 
con dơi và con ong nghệ. Chúng ta vật lộn với tất cả các vấn 
đề rắc rối và tuyệt vọng của mình, mà không bao giờ nhận ra 
rằng rất có thể một giải pháp ở rất gần, chỉ cần chúng ta nhìn 
lên cao hơn - hay nhìn hướng tới phía trước.

Có hai chàng trai có cùng đam mê về kinh tế, họ mơ ước trở 
thành những nhà nghiên cứu chứng khoán tài ba. Ngày tốt 
nghiệp, cả hai chàng trai đều được tuyển dụng vào một công 
ty chứng khoán nổi tiếng. Thời ấy được mệnh danh là “thời 
đại hoàng kim sản sinh ra những ông hoàng chứng khoán”. 
Nhưng vạn vật đều có quy luật vận động và phát triển, thị 
trường chứng khoán của một nền kinh tế đang trên đà phát 
triển cũng không thể nằm ngoài quy luật này. Sau một thời 
gian “giàu xổi”, thị trường chứng khoán xuống dốc, hệ lụy rất 
nhiều doanh nghiệp phải phá sản, hoặc sa thải nhân viên 
hàng loạt. Hai chàng trai đầy hoài bão ngày nào bỗng chốc 
trở nên thất nghiệp. Đến đây, câu chuyện rẽ sang hai hướng 
khác biệt. 

Chàng trai thứ nhất kiên trì nộp đơn vào các doanh nghiệp 
có quy mô lớn tương đương. Nhưng thời buổi kinh tế khó 
khăn, duy trì được định mức nhân sự đã là một thử thách lớn 
với các doanh nghiệp. Anh tiếp tục xin vào làm ở các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ hơn, với ý nghĩ: “Chỉ cần một công việc để 
tiếp tục dùi mài kinh nghiệp, cơ hội sẽ đến với những ai biết 
phấn đấu”. Chàng trai đam mê kinh tế bắt đầu lại sự nghiệp 
với vị trí nhân viên kế toán tại một công ty thủ công xuất 
khẩu nhỏ. Với đầu óc thông tuệ, bản lĩnh, và sự nỗ lực không 
ngừng, anh trở thành trưởng phòng kế toán, ít lâu sau là  phó 
giám đốc phụ trách tài chính, và rồi vinh quang bắt đầu mỉm 
cười khi anh trở thành đại diện doanh nghiệp tại thị trường 
đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tại Đức. Lúc bấy giờ công ty 
từ 30 thành viên đã trở thành một doanh nghiệp 450 thành 
viên.

Ở ngã rẽ cuộc đời, chàng trai thứ hai “shock” toàn tập với tai 
họa xảy ra với mình. Anh tự trách bản thân bằng một loạt 

các câu hỏi: “tại sao không tỉnh táo hơn để nhìn thấy những 
dấu hiệu xấu?”, “tại sao lại lãng quên mất khả năng dự đoán 
thị trường nhạy bén”, “tại sao những rủi ro này lại xảy ra với 
mình”... Mất hơn hai tháng tự dằn vặt, chàng trai mới bắt đầu 
nộp đơn cho các doanh nghiệp khác, nhưng nhất định phải 
là công ty chứng khoán tầm cỡ. Cánh cửa mới tiếp tục đóng 
sầm lại trước mặt anh, vì doanh nghiệp nào cũng hoài nghi 
với một nhân viên đã bị sa thải khỏi một sàn chứng khoán 
mới sập. Chàng trai cũng không có ý định tìm một cơ hội 
khác, ở một doanh nghiệp vừa phải hơn. Suốt 1 năm trời 
không xin được việc làm, anh mệt mỏi trở về nhà phụ giúp 
gia đình điều hành xưởng làm hàng mã. Niềm đam mê đích 
thực đã ngủ vùi, nhưng là cái gai nhức nhối trong lòng một 
chàng trai có tài mà không có chí, tuyệt vọng với những ngã 
rẽ cuộc đời. 

Ấy là câu chuyện lớn của cuộc đời, nhưng trong cuộc sống 
hằng ngày, tôi chắc rằng không ít người trong chúng ta đã 
từng là “một con dơi”, “một con chim ó” hoặc “một con ong 
nghệ”. Bạn thấy đấy, những ngày suôn sẻ trong cuộc đời có 
lẽ chẳng đếm đủ một bàn tay. Có tập thể, có sự phát triển, có 
đấu tranh là có khó khăn. Nhưng quan trọng nhất là bạn đã 
thoát khỏi những rắc rối đó như thế nào. Có người lạc quan 
để coi đó là bài học, nhưng cũng không hiếm người ngủ vùi 
trong những khó khăn, để rồi tự cho rằng mình thật kém cỏi, 
thiếu may mắn và không thể khá hơn được. 

Có ai đã nói rằng: “Không thể lựa chọn được hoàn cảnh, 
nhưng có thể lựa chọn được thái độ trước hoàn cảnh đó”. 
Nhìn ngược lại có thể khiến bạn buồn bã. Nhìn quanh có thể 
khiến bạn lo lắng. Hãy nhìn lên cao, và nhìn tới phía trước, đó 
là cách sống lạc quan. Và tinh thần tích cực, nhiều hy vọng 
chính sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp trong hầu hết các trường 
hợp.

Nếu một lúc nào đó gặp khó khăn, bạn hãy nghĩ rằng: Mình 
có khác với con chim ó, con dơi và ong nghệ không? 

Và câu 
chuyện
về con 
người…
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Tôi không hẳn là một người theo 
“chủ nghĩa dịch chuyển” nhưng 
phải thừa nhận rằng du lịch là 
một sở thích, một niềm đam mê 

với một người trẻ tuổi như tôi. “Cứ đi rồi 
sẽ đến”, và tại mỗi nơi tôi đến lại mang về 
cho tôi những trải nghiệm, những cảm 
xúc và cả những người bạn mới.

Cô Tô là một trong nơi tôi đã đến và để lại 
cho tôi ấn tượng khá sâu sắc. Rong ruổi 
cùng bạn bè trên những chiếc xe minks 
với ba lô, máy ảnh và màu cờ sắc áo Tổ 
quốc, chúng tôi đã lên đường. Suốt cuộc 
hành trình dài 200km, được mãn nhãn 
ngắm nhìn những khung cảnh đẹp và 
thoả sức cảm nhận những luồng gió 
hừng hực thổi ngược chiều, cơn mệt mỏi 
vì chặng đường dài dường như cũng tan 
biến.

Tránh xa bụi bặm và ồn ào thường nhật, 
chúng tôi đến Cô Tô vào một ngày nắng 
đẹp. Sự hoang sơ của vùng đất này khiến 

cho những con gió biển mát hơn. Từng 
đợt sóng vỗ rì rào mang theo cả không 
khí trong lành và vị mặn mòi của biển 
cả. Nhưng hơn hết, Cô Tô gây thiện cảm 
với chúng tôi bởi những con người thân 
thiện, mến khách. Anh hướng dẫn vui vẻ 
giới thiệu với chúng tôi người dân trên 
đảo rất thật và tin tưởng lẫn nhau, ở đây 
chưa xảy ra vụ mất trộm nào, khách du 
lịch đến thuê xe cũng không cần đặt 
cọc… Anh còn hào hứng giới thiệu 
nhiều địa điểm đẹp trên đảo cho chúng 
tôi.

Buổi tối của chúng tôi bắt đầu với một 
bữa tối ấm áp, vui vẻ trên bãi biển cùng 
cát trắng trải dài và sóng biển rập rờn. 
Cả nhóm gọi đùa với nhau rằng hiếm có 
dịp nào lại được thưởng thức một bữa 
tối tươi ngon lãng mạn trong “khách sạn 
ngàn sao” thế này. Giản dị, mộc mạc vậy 
thôi nhưng đó là một bữa tối thú vị vô 
cùng. 

Sau bữa ăn, tôi đi dọc bờ biển để cảm 
nhận rõ rệt hương vị đặc trưng của biển 
cả để cho  tất cả những lo lắng, mệt 
mỏi dường như đều trôi xa theo những 
con sóng  “dữ dội và dịu êm”... “ồn ào và 
lặng lẽ”… Không gian chỉ còn lại tiếng 
sóng biển rì rào nối tiếp nhau xô vào bờ, 
những con sóng nô đùa tung tăng như 
những đứa trẻ hiếu động. 

Bình minh trên biển Cô Tô cũng đẹp lạ 
thường. Sự ấm áp, kỳ vĩ của mặt trời hoà 
với vẻ hoang sơ của biển trời nơi đây đã 
khiến chúng tôi bị hút hồn. Và Hồng Vàn 
là một trong những điểm đến như vậy. 
Từ con đường nhỏ uốn lượn qua những 
thửa ruộng, băng qua cánh rừng phi 
lao, cảnh biển bỗng mở rộng đột ngột. 
Bãi tắm với bờ cát dài thoai thoải, trắng 
mịn như nhung, sạch đẹp với mặt nước 
lặng êm ả, lăn tăn như nước hồ; nước 
biển trong xanh màu ngọc bích, có thể 
nhìn thấy tận đáy cùng những thảm hoa 

Vì cuộc đời là 
những chuyến đi…

Dương Thu Hằng
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muống biển xanh ngăn ngắt mọc quanh 
bãi tắm làm lên một bãi biển hoang sơ, 
hấp dẫn, khiến tôi chẳng nỡ rời chân. 

Chúng tôi tiếp tục đi thuyền ra đảo Cô Tô 
con, hòn đảo nhỏ nằm cách đảo Cô Tô 
khoảng nửa tiếng đi thuyền - nơi có khu 
rừng nguyên sinh được bao bọc bởi bờ 
cát trắng mịn và nước biển được nhà văn 
Nguyễn Tuân miêu tả là một màu xanh 
“quá quắt”. Ánh nắng xuyên qua khu 
rừng chiếu xuống bờ cát, chiếu xuống 
mặt biển lấp lánh. Lang thang trên bãi 
biển đẹp hoang sơ, tôi không quên nhặt 
những vỏ ốc hay những mảnh san hô ẩn 
hiện theo từng con sóng lấp ló dưới cát. 
Xa xa những con thuyền gỗ bé nhỏ dập 
dềnh trên biển. Nếu như ở các bãi biển 
khác thường diễn ra khung cảnh đông 
đúc, náo nhiệt thì ở Cô Tô Con lại rất rộng 
rãi và thưa thớt, điều này đem lại cho tôi 
một không gian thoải mái, tự do.

Mỗi chúng ta chỉ có một lần sống với 
tuổi trẻ, tuổi trẻ đó thú vị hay nhàm chán 
đều do chính chúng ta quyết định. Có lẽ 
chúng ta cần một chút “liều”, một chút 
“bụi”, một chút “thử thách” để tạo nên 
những màu sắc mới mẻ của bức tranh 
mang tên “tuổi trẻ”. Thế giới này là vô hạn 
nhưng những kiến thức bạn có là hữu 
hạn. Hãy đi và trải nghiệm những điều 
mới mẻ để tuổi trẻ chúng ta trở nên ý 
nghĩa hơn.

Tuổi trẻ là sự khám phá và trải nghiệm để con người ta 
trưởng thành hơn. Trải nghiệm ấy giống như nhiều sắc 
màu tô điểm thêm cho bức tranh Tuổi trẻ. 
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Những điểm đến 
MÙA ĐÔNG

Du Mục

Ai bảo rằng chỉ có mùa hè mới là mùa của du lịch? Với những con người sẵn sàng 
cho mọi chuyến đi thì bốn mùa quanh năm đều là mùa của các cuộc hành trình. Mùa 
đông cũng không phải là ngoại lệ. Có vô vàn lý do để đi du lịch vào mùa lạnh như cắt 
ấy. Người sẽ đi đâu đó để tránh rét, người thì lại lên những nơi lạnh hơn để tận hưởng 
thật sâu cái lạnh mùa đông. Và như thế, công cuộc tìm nơi đến của mùa đông trên 
dải đất chữ S cũng được bắt đầu…

SAPA- NƠI DUY NHẤT CÓ THỂ NGẮM TUYẾT Ở 
VIỆT NAM

Sapa là một điểm đến nổi tiếng không chỉ có sức 
hút với người Việt mà rất nhiều du khách nước 
ngoài cũng tìm đến đây. Không chỉ bởi vẻ đẹp vừa 
nên thơ, vừa hùng vĩ với những cung đường khúc 
khuỷu đến rợn người. Bất cứ ai đến với Sapa cũng 
không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của một thành 
phố trong sương vừa bí ẩn vừa duyên dáng, của 
tầng tầng ruộng bậc thang như một tác phẩm 
nghệ thuật độc quyền trên miền núi Việt Nam.
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NHA TRANG- NƠI TRÁNH RÉT TUYỆT VỜI

Nha Trang là một thành phố biển năng động, tràn đầy 
sức sống lại cũng vừa là một điểm du lịch lãng mạn, nên 
thơ nằm trong top điểm đến của thế giới. Vịnh Nha Trang 
hội tụ khá đầy đủ các yếu tố núi non, sông biển, đầm 
phá, hải đảo, đồng ruộng, xóm làng … tạo nên một giá 
trị phong phú và đặc sắc. Và giữa cái lạnh giá của mùa 
đông, được đắm mình vào biển xanh và nắng vàng là 
mong muốn của nhiều du khách. Khi đến Nha Trang, du 
khách cũng có thể chọn cho mình một nơi nghỉ dưỡng 
để có thể tận hưởng hết được những nét đẹp của thành 
phố biển nên thơ này. ấn tượng nơi đây. Sở hữu địa thế 
đẹp, khách sạn 4 sao Sunrise Nha Trang Beach Hotel có 
thể là một địa chỉ lý tưởng cho du khách lựa chọn và là 
một trong những điểm dừng chân dành cho những ai 
yêu biển, yêu cuộc sống thiên nhiên trong lành. 

HÀ NỘI- MÙA ĐÔNG TỪ TRONG THI CA

Hà Nội trong mắt du khách có thể không đẹp, nhưng lại có nét 
duyên thu hút đến kỳ lạ. Mùa đông Hà Nội với những con phố trơ 
trọi cùng những gốc cây khô, hay những quán trà đá liêu xiêu bên 
vỉa hè đã được ghi lại trong văn thơ, trong ca từ và trong cả những 
nét vẽ mang đậm phong cách của đất Hà thành. Điều khiến cho 
du khách bị lôi cuốn không phải là vẻ đẹp mà chính là cảm giác 
mà nó mang lại bởi cái đặc thù riêng chẳng nơi nào có được. Nó 
không trắng xóa với băng tuyết như các nước khác, cũng không 
u ám và xám xịt bầu trời như ở một số nước Đông Nam Á lân cận. 
Mùa đông Hà Nội khi ngước lên ta sẽ thấy một vòm xanh ngát bởi 
những hàng cây cổ thụ chưa kịp thay lá, điều đặc biệt ấy khiến ta 
có cảm giác trời trong xanh hơn.

HỘI AN- TẬN HƯỞNG MÙA ĐÔNG CỦA RIÊNG MÌNH

Hội An cũng là một điểm đến thú vị của mùa đông. Chính những 
nếp nhà cổ, ẩm thực dân dã cùng sự thân thiện, nhiệt tình của 
người dân nơi đây đã khiến cho Hội An thêm quyến rũ khách du 
lịch hơn. Không những vậy, Hội An còn là một điểm dừng chân 
tuyệt vời cùng khiến người ta dễ dàng quên đi giá lạnh của mùa 
đông tại Sunrise Hội An Beach Resort. Đặc biệt, từ ngày 01/10 – 
20/ 12/ 2014, du khách có cơ hội khám phá một Hội An lung linh 
ánh đèn và bãi biển Cửa Đại duyên dáng cùng nhiều điểm tham 
quan thú vị với chương trình khuyến mãi mùa đông đặc biệt từ 
Sunrise Hội An: “Ở 03 Trả 02”,  “Ở 04 Trả 03” hoặc “Ở 05 Trả 04”. Đây 
là món quà đặc biệt mà Sunrise Hoi An Beach Resort gửi tới du 
khách với mong muốn du khách sẽ có một mùa đông ấm áp của 
riêng mình.
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PHÚT ĐỂ CÓ
MÁI TÓC SIÊU ĐẸP

5
Mỗi sáng sớm thức dậy, trở ngại lớn nhất với các cô nàng là chọn lựa một bộ trang phục xinh 

đẹp, hợp lý và ưng ý. Nhưng hầu hết các nàng quên rằng, có một yếu tố quan trọng quyết 
định vẻ đẹp khuôn mặt, phong cách, tăng hiệu ứng của những bộ trang phục, đó chính là mái 

tóc. Và đôi khi mái tóc bị lãng quên…
Làm thế nào để “chữa cháy” mái tóc nhanh nhất cho các cô nàng công sở? OceanTimes sẽ 

mách nhỏ bạn một số mẹo hay!

NẾU KHÔNG CÓ THỜI 
GIAN XỬ LÝ TÓC BẾT

Đơn giản nhất bạn có thể sử dụng dầu gội khô, chia đều các lớp tóc, xịt dầu gội đều vào các lớp tóc, tập trung vào phần 
chân tóc, dùng khăn bông sạch lau nhẹ hết lớp bột còn bám, dùng máy sấy sấy đều . Như vậy, bạn đã có một mái tóc bồng 
bềnh, không còn bết và bóng mà vẫn giữ được nếp tóc như mong đợi.

Nếu không có dầu gội khô, bạn có thể dùng phấn rôm trẻ em để thay thế. Nhưng khuyến cáo với bạn, phấn rôm sẽ khó xử 
lý hơn dầu gội khô. Trong trường hợp lỡ tay rắc quá nhiều, đừng hoảng hốt! Hãy dùng máy sấy và một chiếc lược vừa sấy 
vửa chải nhẹ từ chân tóc đến ngọn, hiệu quả sẽ bất ngờ đấy!

Lưu ý là biện pháp này chỉ cứu được mái tóc bạn 1 ngày thôi nhé!

HOẶC CÓ MỘT CÁCH KHÁC…

Nếu bạn không thích cách xử lý “sạch chống 
chế” kia, hãy nghĩ tới phương án đổi kiểu tóc và 
gội tóc mái. Bạn nghĩ sao nếu gội và sấy bồng 
bềnh phần tóc mái, phần tóc còn lại buộc hoặc 
dùng cặp tăm cặp gọn, hoặc tết đuôi dam 
duyên dáng? Độ bóng sạch của mái tóc thể 
hiện phần nhiều ở tóc mái, vì thế đây cũng có 
thể là phương pháp an toàn cho mái tóc cần 
cải thiện kịp thời của bạn.

LÀM SAO ĐỂ LÀM PHỒNG SIÊU TỐC CHO MÁI TÓC?

Để làm phồng cho mái tóc, đa số 
chúng ta đều nghĩ tới việc xịt keo, 
đánh rối. Cách làm này chỉ hiệu 
quả với những mái tóc được tạo 
kiểu cầu kỳ để đi dự tiệc, rất khó 
gỡ, khó gội đầu và hại cho tóc. Để 
có mái tóc bồng bềnh, hay một 
chút phồng đỉnh đầu, phồng mái 
trẻ trung thanh lịch, hãy nghĩ tới 
các dụng cụ làm phồng tóc.
Những dụng cụ này đang rất phổ 
biến tại Việt Nam, với giá thành chỉ 
từ 18.000đ, cộng thêm một vài cặp 
ghim, một chút khéo léo, bạn sẽ 
“hô biến” được nhiều kiểu tóc mà 
trước đây chỉ dám thực hiện khi có 
thợ làm tóc chuyên nghiệp. 

XỬ LÝ PHẦN TÓC XOĂN KHÔNG VÀO NẾP VÀ TÓC CON

Một công cụ hữu ích để giúp bạn thoát khỏi những phần tóc xoăn mất nếp hay tóc con ngang 
bướng  chính là kem dưỡng da mặt và một bàn chải đánh răng sạch. Hãy xoa một lớp kem 
mỏng vào lòng bàn tay, xoa lên phần tóc khó trị, bạn sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức. Cẩn thận 
hơn, hãy mua một bàn chải đánh răng sạch. Những sợi tóc con có thể không nghe lời chiếc 
lược thưa, nhưng sẽ ngoan ngoãn cúi mình trước sự “chỉ đạo” của chiếc bàn chải.

Tóc đẹp
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Để có mái tóc tạo kiểu bóng mượt, bồng bềnh, hầu hết các nàng phải 
chọn giải pháp đi ra hàng gội đầu và sấy tóc. Sẽ ra sao nếu đến ngày phải 
gội đầu, bạn về muộn, hay cửa hàng đóng cửa? Có thể chữa cháy mái tóc 
theo cách làm như trên 1 ngày, nhưng chắc bạn cũng không muốn tình 
trạng này diễn ra dài lâu. Giải pháp là: hãy đầu tư cho mình một số dụng cụ 
làm tóc hữu ích và dễ sử dụng. 

Bạn đã từng nghe tới tên lược điện tạo kiểu tóc chưa? Đó là dụng cụ 
có hình dáng như chiếc lược lô, cấu trúc lõi sứ dẫn điện, nhiệt độ từ 80- 
110oC (thấp hơn rất nhiều nhiệt độ máy tạo kiểu khác). Chỉ cần sấy khô, 
dưỡng tóc, chia tóc thành lớp và chải vài lần cho một lọn tóc, bạn sẽ có 
một mái tóc thẳng óng mượt hoặc xoăn cụp xinh đẹp. Hay máy sấy tóc tạo 
độ phồng? Với đầu lược gắn vào thân máy tự động xoay, bạn sẽ dễ dàng 
có một kiểu tóc đẹp như ra ngoài tiệm, mà lại tự thực hiện bằng chính bàn 
tay của mình. Giá thành của những dụng cụ này chỉ từ mức 200-700.000. 
Không quá đắt để có một mái tóc đẹp hằng ngày phải không? 

HÃY LÀ MỘT NHÀ TẠO MẪU TÓC CHUYÊN NGHIỆP TẠI GIA

VÀ CUỐI CÙNG…

Mẹo chỉ để chữa cháy, nhưng nếu yêu tóc thực sự , hãy chăm sóc tóc từ bên trong, nuôi dưỡng chúng bằng 
các loại vitamin E, H có sẵn trong các loại rau, củ quả và nước, hạn chế can thiệp hóa chất, tránh tác động 
của nắng gió. Chăm sóc tóc đúng cách sẽ khiến bạn xinh đẹp hơn bạn nghĩ. Bạn đã sẵn sàng trở thành một 
cô gái năng động, bận rộn mà vẫn không kém phần quyến rũ chưa?
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Cuộc đời và con người
nhà đầu tư huyền thoại
WARREN BUFFETT

Warren Edward Buffett được tạp chí  Forbes xếp hạng là 
tỷ phú giàu thứ 2 thế giới với tài sản lên tới hơn 44 tỷ USD. 
Và trong 10 năm tới nữa, gia tài của ông sẽ lên đến con số 
100 tỷ USD. Ông nổi tiếng kiên định trong triết lý đầu tư 
theo giá trị cũng như lối sống tiết kiệm dù sở hữu khối tài 
sản khổng lồ. Năm 2007, ông được tạp chí Time đưa vào 
danh sách “100 người nhiều ảnh hưởng nhất thế giới”.

BƯỚC NGOẶT TRONG SỰ NGHIỆP

Năm 1950, chàng thanh niên Warren Buffett tốt nghiệp Đại học 
Nebraska  với bằng Cử nhân Khoa học. Tuy nhiên, sau khi đọc cuốn 
“Nhà đầu tư thông minh” của Benjamin Graham, anh chàng Buffett lại 
theo học Graham và các triết lý đầu tư của ông. Năm 1951, Warren 
Buffett đã theo học trường Columbia University, nơi Graham giảng 
dạy, và lấy bằng Thạc sĩ Khoa học kinh doanh năm 1951. Triết lý đầu tư 
của Graham ảnh hưởng tới Warren Buffett đến mức ông thường thổ lộ 
rằng “Tôi gồm 15% của Fisher và 85% của Benjamin Graham”.

Sau khi tốt nghiệp, ông trở lại quê hương Omaha để thành lập công ty 
đầu tư Buffett-Falk & Company và làm việc như một chuyên viên kinh 
doanh - đầu tư từ năm 1951 đến năm 1954. Với mối quan hệ gần gũi 
với Graham, Buffet đã chuyển đến làm việc tại New York cho Công ty 
của Graham – Tập đoàn Graham-Newman với vai trò là một chuyên 
phân tích chứng khoán từ năm 1954 đến năm 1956.

Tuy nhiên, vẫn giữ ước mơ và đam mê về một sự nghiệp riêng, Buffett 
một lần nữa trở về nhà tại Omaha và bắt đầu một công ty đầu tư gia 
đình ở tuổi 25 với vốn ban đầu 100.000 USD. Suốt 13 năm hoạt động 
(từ 1956 đến 1969), công ty của ông đã giành được nhiều thành công 
lớn. Tại thời điểm giải thể công ty, các nhà đầu tư, bao gồm cả Buffett, 
đã tăng giá trị của mỗi cổ phiếu ban đầu lên gấp ba mươi lần. 

Trước khi thời điểm giải thể công ty đầu tư gia đình, năm 1965, Buffett 
đã mua lại công ty dệt may Berkshire Hathaway- một doanh nghiệp 
đang đứng trên bờ vực phá sản. Sau khi mua lại Berkshire, Buffett thực 
hiện một loạt những thay đổi nhằm mang lại thành công cho công ty 
này. Trong đó, ông tập trung vào việc cải thiện năng lực tài chính của 
công ty. Cho đến ngày hôm nay, Berkshire Hathaway là một công ty cổ 

Thu Trang (dịch)

phần sở hữu một loạt các doanh nghiệp có tài sản và doanh 
thu lần lượt khoảng, 240 tỷ USD và 100 tỷ USD theo báo cáo 
tài chính vào cuối năm 2006.

PHONG CÁCH ĐẦU TƯ

Phong cách đầu tư của Warren Buffett bao gồm kỷ luật, kiên 
nhẫn và tập trung vào giá trị doanh nghiệp. Những nguyên 
tắc này của Warren Buffett đã liên tục chứng minh hiệu quả 
đầu tư cao hơn so với mức tăng trưởng thị trường trong 
nhiều thập kỷ qua.

John Train, tác giả cuốn “The Money Masters” (1980), cho 
chúng ta một mô tả ngắn gọn về phương pháp đầu tư của 
Buffett: “Bản chất tư duy của Warren là thế giới kinh doanh 
được chia thành hai thành phần, một số lượng rất nhỏ các 
“doanh nghiệp tuyệt vời” có giá trị rất tốt – có thể đầu tư tại 
một mức giá chấp nhận được - và còn lại đa số các doanh 
nghiệp giá trị thấp, tầm thường, không hấp dẫn và không 
đáng để đầu tư dài hạn. Hầu hết các doanh nghiệp đều 
không xứng đáng với giá trị mà họ rao bán, nhưng trong một 
vài trường hợp hiếm hoi các doanh nghiệp gần như được 
bán với giá cho không. Khi điều đó xảy ra, hãy mạnh dạn mua, 
trả tiền và không cần quan tâm đến dự báo kinh tế và thị 
trường và chứng khoán.”

Những câu nói kinh điển của Warren Buffett  về đầu tư.

• “Nguyên tắc đầu tiên trong đầu tư là không thua lỗ. Nguyên tắc thứ 2 là không bao giờ quên Nguyên tắc đầu tiên”

• “Cổ phiếu không chỉ là mảnh giấy. Cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu một phần của một doanh nghiệp. Vì vậy, 
khi dự định đầu tư, hãy suy nghĩ như một chủ sở hữu tiềm năng”

• “Nguyên tắc đầu tư là lựa chọn cổ phiếu tốt ở một thời điểm thích hợp và ở lại với doanh nghiệp cho đến khi nào 
họ vẫn là công ty tốt”

• “Hãy nhìn những dao động của thị trường như một người bạn chứ không phải kẻ thù. Nên nhớ lợi nhuận luôn xuất 
hiện từ sự điên rồ của đám đông nếu bạn khôn ngoan tận dụng nó”

• “Khi thực hiện một thương vụ đầu tư chứng khoán, nếu bạn không xem xét giữ nó ít nhất trong mười năm, thì 
không nên lãng phí nhiều hơn mười phút xem xét nó”

Tiêu chí của Buffett cho “doanh nghiệp tuyệt vời” bao gồm:

• Doanh nghiệp phải có lợi nhuận trên vốn tốt, không vay nợ nhiều

• Phải nắm bắt được các thông tin về doanh nghiệp

• Hoạt động kinh doanh có lãi, dòng tiền tốt.

• Có hệ thống nhượng quyền tốt, từ đó có lợi khi định giá

• Có hệ thống quản trị tốt, do vậy không bị phụ thuộc quá nhiều vào một cổ đông/ hoặc nhà điều hành

• Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp có thể dự đoán được

• Ban điều hành doanh nghiệp phải theo hướng đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông.  
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Vợ mà như thế này à?
Một ông đã uống quá say, tỉnh dậy vào lúc nửa 
đêm, hốt hoảng kêu lên.

- Trời ơi! Sao lại có cá sấu trên giường thế này?

- Ôi, anh yêu, em đây mà, bà vợ nói.

- Trời, lại còn biết nói nữa chứ! Mi bao nhiêu tuổi rồi?

- Phụ nữ thì nhìn thế nào, tuổi thế ấy mà.

- Vô lý, làm gì có người nào sống lâu đến như vậy 
cơ chứ.

Bác mừng tuổi đứa cháu lớp 1:

- Bác có một tờ 20k và tờ 50k, 
cháu lấy tờ nào?

- Cháu lấy tờ màu xanh ạ

- Tại sao cháu thích tờ xanh?

- Vì màu xanh là màu hy vọng

Lúc này ông bác rất vui vì đứa 
cháu lớp 1 biết nghĩ như vậy!

- Vậy cháu hy vọng gì?

- Cháu hy vọng bác cho cháu 
nốt tờ kia ạ!

- $$$$  

Nhận 
tiền lì xì:
ít  mà 
không ít  

Có tội gì? 
Chồng có bồ, đòi ly dị vợ:

- Đơn ly dị đây, mời cô ký vào!

- Trời ơi, làm sao anh có thể nhẫn tâm đến thế?

- Với cô, như thế là đáng đời rồi.

- Tôi dại dột thì không nói, chứ cô gái kia có tội tình gì 
mà anh lại lấy người ta?

Sổ liên lạc
Cu Tí phàn nàn với bạn ngồi cùng 
bàn:

- Hôm qua tớ bị bố đánh 2 trận 
liền.

 - Vì sao vậy?

 - Lần thứ nhất tao cho ông già 
xem sổ liên lạc, trong đó toàn 
điểm xấu và những dòng của 
giáo viên về những tội nghịch 
ngợm. Còn lần thứ hai là khi ông 
già nhận ra đó là quyển sổ liên lạc 
cũ của ông ấy.

SỐT VANG 
ngon tuyệt
cho ngày đông

Có nguồn gốc từ phương Tây, món bò sốt vang hiện nay khá phổ biến với người Việt và được biến tấu 
với nhiều cách chế biến khác nhau. Song trên thực tế, các kiểu chế biến đó đều phải dựa trên một công 
thức chuẩn để có món bò sốt vang thơm ngon đúng điệu, hợp khẩu vị với đa số người Việt.

OceanTimes xin giới thiệu công thức và cách nấu sốt vang ngon để cả nhà bạn có một bữa cuối tuần 
đậm đà hương vị trong những ngày thu – đông se se lạnh.

Nguyên liệu:

• Thịt bò ngon và gân bò 0,5 kg

• Rượu vang trắng hoặc đỏ 20ml (đây 
chính là bí quyết thơm ngon ngọt nước)

• Một chút bơ

• 2 quả cà chua chín hoặc nước sốt cà chua 
80g

• Gia vị: muối, hạt nêm, tiêu xay.

• Khoai tây

• Cà rốt

• Bột năng

• Bánh mỳ/Bún

• Dưa chuột trộn salad

Cách thức chế biến 

Bước 1

Thịt bò và gân rửa sạch, thái miếng khoảng bằng bao diêm, cho vào một 
tô lớn.

Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ rồi lấy 1/2 số tỏi cùng với muối, tiêu xay, 1/2 phần 
rượu vang/rượi trắng vào ướp cùng thịt bò.

Trộn đều gia vị rồi để khoảng 30p-1h cho thịt bò ngấm kĩ.

Bước 2

Dùng một nồi to cho dầu ăn và bơ sôi già rồi phi thơm chỗ tỏi băm còn lại.

Cà chua bổ cau, sốt cùng với dầu ăn bơ tỏi, cho đến khi chín nhuyễn

Cho thịt bò đã ướt gia vị vào xào cùng với cà chua đã chín nhuyễn

Cho 1 chút rượu vang/rượu trắng vào hỗn hợp

Nêm nếm cho vừa khẩu vị của các bạn, sau đó đổ nước xâm xấp mặt và 
đun trong khoảng 1 giờ.

Lưu ý các bạn nên bỏ hạt và chua để nước dùng được đẹp, để lửa nhỏ liu 
riu để nước không bị rút quá nhiều

Bước 3

Cà rốt, khoai tây sắt miếng vuông nhỏ 

Khi thịt bò đã nhừ, đổ cà rốt và khoai tây vào nồi, ninh 
thêm 10 phút cho cà rốt và khoai tây chín mềm

Hòa 1 bát nước bột năng rồi đổ vào và khuấy đều cho 
nước dùng được sánh, đun cho sôi lại là dùng được.

Bày ra bát cho thêm vài cọng rau thơm và 1 chút hạt 
tiêu cho thơm và đẹp mắt

Như vậy bạn đã có một bát sốt vang ăn kết hợp với 
salad dưa chuột, bánh mỳ/ hoặc bún ngon tuyệt cho 
những ngày cuối tuần của mùa đông.

Mai Trang
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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


