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Bởi vì mùa thu là mùa hò hẹn, nên xin mượn những vần thơ rất thu để chào
một mùa mới, cũng là chào nửa năm phía trước trên chặng đường năm
2014 của đại gia đình OceanBank.
Mùa thu gõ cửa rạo rực, vậy mà dư âm của một mùa hè sắc màu và tràn
đầy năng lượng vẫn còn rất đậm. Đó là những hình ảnh từ hoạt động sơ
kết của các chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước tới tấp gửi về fangape
Facebook. Cuộc đua diễn ra cam go với những con số ấn tượng, khiến cho
cả những người dự thi lẫn BTC đều hồi hộp chờ đón kết quả.

Chịu trách nhiệm xuất bản
Bùi Việt Bắc

Nóng bỏng và cuồng nhiệt không kém với cuộc đua “Like & Share” trên

Chịu trách nhiệm nội dung

Facebook, chúng ta còn hòa chung với những cuộc đua của bộ phận được

Trần Thanh Quang

coi là “tiền tuyến”: Bán lẻ với chương trình Best Sellers chưa bao giờ hết “hot”
với những kỷ lục mới liên tục được xác lập, hình thức “Mobile Booth” để phát

Hội đồng biên tập

triển sản phẩm Yêu thương cho con cũng đang dần khẳng định được tính ưu

Đào Thu Nhài

việt của ý tưởng sáng tạo; Khách hàng doanh nghiệp với những sản phẩm

Trần Thu Hằng

như Gói 2000 tỷ cho vay lãi suất siêu ưu đãi 7%/năm hay Tiếp sức doanh

Lê Khánh Chi

nghiệp 90+ mà mới nghe cái tên đã thấy phấn khích. Bên cạnh đó, cuộc thi

Vũ Thị Mai Trang

Phát huy sáng kiến do UBNS khởi xướng cũng đã thu hút được sự tham gia

Trần Huệ Chi

của các thành viên từ khắp mọi miền đất nước với nhiều ý tưởng dự thi thể

Vũ Minh Châu

hiện tinh thần nỗ lực của những OJBer.

Tạ Thanh Thủy

Ham làm nhưng không quên chơi, OceanTimes số này giới thiệu tới những

Thiết kế mỹ thuật

tín đồ mua sắm sành điệu của OceanBank “10 đại lộ mua sắm tuyệt vời nhất

Đỗ Kiên Giang

thế giới”, cách “mix” đồ với sơmi trắng – món đồ công sở quen thuộc của
những người làm ngân hàng chúng ta; hay theo chân tác giả “Du Mục” tới
địa đầu tổ quốc cảm nhận niềm hi vọng từ miền đất đá.
Một lần nữa, đừng quên, chúng ta luôn sát cánh để không bao giờ phải lỗi
hẹn với mùa thu nhé!
Thay mặt BBT
Phó TGĐ
Trần Thanh Quang

Thư và tin bài gửi về
bantinojb@oceanbank.vn
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HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU
Trong hoạt động của mình, Khối KHDN OceanBank luôn đặt
“Phát triển bền vững” trở thành một chiến lược dài hơi mà
trong đó hướng tới khách hàng luôn là giá trị cốt lõi quan
trọng nhất.
Trong thời gian gần đây, Khối đã đưa ra một số khái niệm về
Khách hàng mục tiêu, Khách hàng Trọng tâm, Khách hàng
chiến lược và đang dần trở nên quen thuộc đối với CBCV KHDN.
Theo đó, Khối đã xây dựng những tiêu chí cụ thể đối với từng
đối tượng khách hàng kèm theo là những chương trình, công
cụ để phát triển Khách hàng.
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tăng tỉ lệ Khách hàng sử dụng nhiều dòng sản phẩm. Qua đó,
thúc đẩy hoạt động “bán thêm” các sản phẩm sẵn có của Ngân
hàng cho những khách hàng hiện tại, “bán chéo” SP giữa các
Khối/ Phòng/ Ban/ Đơn vị kinh doanh với nhau là hai chương
trình quan trọng sẽ được triển khai. Để có thể đạt được mục
tiêu này trước hết cần nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng:
Không ngừng cải tiến chính sách sản phẩm, đơn giản hóa quy
trình, IT hóa hệ thống, hỗ trợ báo cáo, xây dựng công cụ thúc
đẩy bán hàng… để hỗ trợ lực lượng bán hàng có thời gian &
công cụ bán và chăm sóc khách hàng tốt nhất.
CHUYỂN MÌNH GẮN KẾT					

Phát triển bền vững
Khách hàng doanh nghiệp

&

		 Vận hội
Chuyển mình
Phát triển bền vững là chiến lược mà nhiều doanh nghệp đang
hướng tới đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động
như hiện nay. Nhưng phát triển thế nào và vận hành ra sao lại là
câu hỏi nhiều doanh nghiệp đặt ra.
Hồ Thương

Với những tiêu chí cụ thể được đặt ra, các định nghĩa về “mục
tiêu”“trọng tâm” hay “chiến lược” không có nghĩa là các Khách
hàng “khủng” với những mức dư nợ “khổng lồ” mà là những
khách hàng đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững, sử dụng
nhiều SPDV và biên độ sinh lời ở mức cao. 100 Khách hàng
mục tiêu, 320 Khách hàng trọng tâm, 165 Khách hàng chiến
lược, đánh thức khách hàng ngủ quên là những mục tiêu cụ
thể trong định hướng phát triển Khách hàng 6 tháng cuối năm
2014 của KHDN OceanBank.

Những kênh phản hồi đa chiều và liên tục, khiến cho áp lực
công việc tăng mạnh, tăng nhanh nhưng dường như những
bỡ ngỡ ban đầu đã đi qua. Tất cả các cán bộ KHDN đang dần
quen với cường độ mới, cách xử lý vấn đề mới, vận hành theo
cơ cấu tổ chức mới theo hướng tích cực nhất. Chắc chắn rằng,
khi một tổ chức vận hành chuyển đổi, thay đổi thói quen là
điều không dễ, nhưng chung một mục tiêu là hướng tới “Văn
hóa hiệu quả” chúng ta sẽ cùng vươn lên mạnh mẽ.

ĐẨY MẠNH DỊCH VỤ					 Trong suốt thời gian qua, KHDN OceanBank đã tạo nên một
Hiện nay, các ngân hàng TMCP Việt Nam có lợi nhuận từ tín môi trường làm việc gắn kết chặt chẽ trong công việc. Những
dụng và huy động chiếm tới hơn 60-70% tổng lợi nhuận. Đặc giá trị văn hóa về ứng xử đồng nghiệp, những hoạt động ngoài
biệt trong kinh doanh khách hàng doanh nghiệp, Mức lợi
giờ làm việc tạo một nét riêng đặc biệt của KHDN Phát huy
nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỉ trọng rất lớn và đây
tối đa những giá trị sẵn có làm nền tảng kế thừa, kết hợp tiếp
cũng chính là hoạt động có tính rủi ro cao nhất trong ngân
hàng. Bởi vậy, đẩy mạnh phát triển thu từ dịch vụ là một hoạt nhận những nhân tố mới để không ngừng vươn lên, tạo nên
một hệ thống vững chắc, đoàn kết, thống nhất là mục tiêu
động tất yếu trong định hướng phát triển bền vững.
phát triển tổ chức lâu dài mà KHDN luôn hướng tới, tại đây
KHDN OceanBank cũng xác định rõ trong thời gian tới là gia

con người luôn là giá trị cốt lõi của thành công.
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Mặc dù đã có những biện pháp
quyết liệt ngay từ đầu năm nay
nhưng tăng trưởng tín dụng 6 tháng
qua mới đạt 3,52%, chỉ bằng 1/3 mục
tiêu trong năm 2014.
Thực tế này đặt ra bài toán khó đối
với toàn ngành ngân hàng: làm thế
nào để đạt mục tiêu tăng trưởng tín
dụng 12-14% với tỷ lệ tăng trưởng
nửa đầu năm thấp như vậy?

TIEÂU ÑIEÅM

Trước câu hỏi, hiện nay có nhiều ngân hàng tung ra những
gói tín dụng lãi suất thấp, nhưng việc hấp thụ vốn của doanh
nghiệp vẫn chưa được như kỳ vọng, ông Vũ Nhật Lâm, PTGĐ
OceanBank nói: “Lãi suất là yếu tố cần nhưng chưa đủ. Để vốn
vay đến được doanh nghiệp, cần có sự nỗ lực của cả hai phía:
ngân hàng và doanh nghiệp. Về phía ngân hàng, đó là cải
thiện thủ tục và quy trình cấp tín dụng, trong đó yếu tố quan
trọng là rút ngắn thời gian duyệt vay và minh bạch chính sách.
Ngoài ra, những dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm hợp đồng tín

NGÂN HÀNG ĐANG “TỰ GIẢI CỨU”			
Dù biết rằng tăng trưởng tín dụng thấp ảnh hưởng không nhỏ
đến lợi nhuận nhưng các ngân hàng vẫn gặp không ít những
trở ngại trên con đường tìm đầu ra cho dòng vốn. Trong bối
cảnh kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi, sức cầu còn rất yếu, “sức
khỏe” của doanh nghiệp chưa được cải thiện thì lối ra cho tín
dụng vẫn sẽ hẹp.

Tín dụng
tìm đường

Không thể mãi loay hoay trong cảnh thừa vốn, thiếu DN vay,
các NHTM liên tục triển khai nhiều giải pháp để khơi thông lối
ra cho dòng vốn. Hạ lãi suất cho vay kết hợp với những ưu đãi
khi sử dụng những dịch vụ khác là một giải pháp.
Như trong tháng 7/2014, Ngân hàng Đại Dương (OceanBank)
triển khai gói cho vay doanh nghiệp trị giá 2.000 tỷ đồng với lãi
suất ưu đãi VND chỉ 7%/năm. Đồng thời, ngân hàng này cũng
đang triển khai chương trình ưu đãi cho vay dành cho DN xuất
nhập khẩu với lãi suất USD chỉ 2,8%/năm. Ngoài ra, ngân hàng
này cũng thực hiện cơ chế ưu đãi phí chuyển tiền, ngân hàng
điện tử, bảo lãnh và nhiều dịch vụ khác. .

TĂNG
TỐC
Thu Hằng

Một số NHTM cũng đang đẩy mạnh các gói tín dụng ưu đãi
như: Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) dành 1.000 tỷ đồng với
lãi suất 8%/năm đối với VND hoặc 3,2%/năm đối với USD dành
cho các doanh nghiệp phụ trợ đặc thù; ngân hàng TMCP Sài
Gòn (SCB) dành 1.000 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay từ 8,1%/
năm cho DN có nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ sản
xuất kinh doanh…

dụng cũng là yếu tố để khách hàng xem xét, bởi đó là những
công cụ để doanh nghiệp quản trị tài chính tốt hơn. Về phía
doanh nghiệp, để có thể thuyết phục ngân hàng và hấp thụ
vốn hiệu quả, cần tính toán kỹ về thời gian hoàn vốn, giá trị
hiện tại thuần và tỷ suất sinh lời của đồng vốn”.
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hơn trong cho vay là hợp lý. Vì thế, tình trạng DN không có tài
sản thế chấp, không có nhiều khả năng xây dựng được đề án
khả thi; hồ sơ, sổ sách không đầy đủ, không rõ ràng luôn gặp
khó khăn trong tiếp cận vốn.
Theo nhiều chuyên gia, để gỡ bỏ những rào cản, giúp DN dễ
dàng tiếp cận dòng vốn giá rẻ thì không chỉ riêng phía ngân
hàng mà cần có nỗ lực từ nhiều phía. Trong thời điểm kinh
tế khó khăn như hiện nay, các bộ, ban, ngành cần giúp DN
tìm kiếm, đa dạng hóa thị trường, miễn thuế, giãn thuế; kết
hợp với ngân hàng triển khai những chương trình hỗ trợ lãi
suất… Chính phủ cần nghiên cứu ban hành các chính sách
kích cầu để phá được tảng băng hàng hóa, vật tư tồn đọng…
Tổng hòa sự hỗ trợ đó thì nền kinh tế mới hấp thu được vốn
từ ngân hàng.
Để có thể tiếp cận nguồn vốn giá rẻ thuận lợi hơn, bản thân
các DN phải xây dựng mối quan hệ với ngân hàng một cách
nghiêm túc, minh bạch giống như cách họ thể hiện với những
đối tác quan trong nhằm tạo tiền đề, niềm tin để ngân hàng
cho vay tín chấp, cho vay theo dòng tiền trong bối cảnh DN
đang thiếu tài sản đảm bảo. DN nên cập nhật thường xuyên
cho ngân hàng các kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính
của mình để ngân hàng có thể hỗ trợ kịp thời nhất là trong
những thời điểm khó khăn. Và bên cạnh những yếu tố cơ bản
về tài sản thế chấp và năng lực tài chính, các yếu tố quan trọng
khiến ngân hàng đi đến quyết định cho vay chính là năng lực
quản trị của DN và giải pháp của DN để sử dụng vốn hợp lý.

RIÊNG NGÂN HÀNG LÀ CHƯA ĐỦ			 Về phía ngân hàng, điều cần làm là cải tiến thủ tục và quy
Tuy lãi suất liên tục giảm mạnh nhưng phần lớn các doanh trình cho vay nhằm tạo điều kiện tốt nhất giúp DN tiếp cận
nghiệp vẫn than khó tiếp cận được vốn. Đâu là rào cản tín nguồn vốn. Ngân hàng cũng cần phối hợp chặt chẽ với DN
để giúp DN tìm đầu ra cho sản phẩm, giải phóng hàng tồn
dụng giữa doanh nghiệp với ngân hàng?
kho, mở rộng thị trường, tăng năng lực sản xuất… Thực tế
Lý do đầu tiên khiến DN không tiếp cận được vốn ngân hàng cho thấy, nhiều ngân hàng đã đầu tư thời gian, nguồn lực để
là do sức mua của nền kinh tế suy giảm nên các DN hết sức tìm hiểu khó khăn của DN và đưa ra những hỗ trợ hợp lý cho
thận trọng. Ngân hàng cũng không thể cho vay tiền khi hàng khách hàng.
tồn kho DN ngày càng tăng. Điều này cho thấy việc tiêu thụ
hàng hóa, sản phẩm mới là vấn đề quyết định để khơi thông Ông Vũ Nhật Lâm – PTGĐ OceanBank cho biết: “Chúng tôi
không chỉ quan tâm tới cho vay và thu lãi về mà còn xây dựng
tín dụng ngân hàng.
cơ chế và giải pháp tài chính đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu
Thêm vào đó, vấn đề về quy định và thủ tục cho vay của ngân thiết thực của doanh nghiệp. Điều này thể hiện sự thấu hiểu
hàng cũng là trở ngại lớn đối với DN có nhu cầu vay vốn. Tuy những khó khăn của khách hàng và cũng là trách nhiệm của
nhiên, phía ngân hàng lý giải, trong bối cảnh nợ xấu chưa ngân hàng đối với đồng vốn mà mình bỏ ra”.
giảm như hiện nay thì việc các tổ chức tín dụng thận trọng
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khách hàng cá nhân một cách “tốc độ”.
Tếp tục phát huy những thế mạnh của mình,
OceanBank chú trọng phát triển, cải tiến hệ
thống sản phẩm, mở rộng mạng lưới, nâng
cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt, xác định
mục tiêu “đem đến cho khách hàng những
trải nghiệm mới lạ, độc đáo cùng những cảm
xúc tốt đẹp” là kim chỉ nam, ngay từ đầu năm,
OceanBank đã cho ra mắt nhiều chương trình
hấp dẫn, có sức lan tỏa rộng khắp.
Hàng loạt chương trình khuyến mại, chăm sóc
khách hàng đã “phủ sóng” tất cả các mảng từ
huy động, tín dụng, thẻ tín dụng, tài khoản
số đẹp, thẻ ATM hay ngân hàng điện tử…
OceanBank đã khẳng định vị thế của mình
trên thị trường ngân hàng bán lẻ. Tiếp bước
giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất 2013”
do tạp chí Global Banking & Finance Review
(Anh) trao tặng, OceanBank tiếp tục nhận
được danh hiệu vinh dự này từ tạp chí Global
Financial Market Review (Anh).
MỚI LẠ VÀ ĐỘC ĐÁO HƠN 		
Mỗi chương trình của OceanBank đều “chạm
đến cảm xúc” của khách hàng và cộng đồng
bằng những điểm nhấn khác biệt.

OceanBank
những

ĐIỂM SÁNG
truyền thông

Trên “mặt trận ngân hàng bán lẻ” 6 tháng đầu năm, OceanBank đã để lại dấu ấn khó
phai qua nhiều chương trình truyền thông ấn tượng, thu hút sự quan tâm của đông
đảo công chúng.
Bảo Bình
“DÀN QUÂN” ĐỒNG ĐỀU				
và ngoài nước. Chính vì vậy, việc nắm bắt thời cơ và có những
Đánh giá về tiềm năng của ngành ngân hàng bán lẻ ở Việt bước đi chiến lược là điều rất quan trọng. Sau gần 2 năm, kết
Nam, các chuyên gia kinh tế đều cho rằng đây là thị trường thúc năm 2013, OceanBank đã hoàn thiện quá trình chuyển
rất hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của các ngân hàng cả trong hướng kinh doanh, phát triển các dòng sản phẩm dành cho

Chương trình “500.000 khách hàng, 500 triệu
hân hoan” với sự kiện Thần tài OceanBank chia
500 triệu cho 1.000 may mắn đã nhận được
sự ủng hộ rất tích cực từ phía truyền thông và
dư luận. Đây là chương trình đặc biệt với hình
thức tổ chức lần đầu tiên xuất hiện tại Việt
Nam. Mỗi Thần tài đều đưa ra tiêu chí riêng
khi lựa chọn người được tặng quà may mắn.
Chính vì vậy, đây cũng trở thành nơi để bày tỏ
tấm lòng cùng những lý do nhân văn, ý nghĩa
khiến mọi người đến gần nhau hơn. Thêm
nữa, chương trình cũng đón nhận nhiều cá
nhân là đại diện cho những tổ chức từ thiện,
tình nguyện trên toàn quốc với mong ước
làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Đem đến
cho khách hàng nhiều cảm xúc tốt đẹp, sự
sẻ chia và kết nối cộng đồng chính là thành
công của chương trình này.
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“Mở Thẻ tỷ phú, đón Lộc Phát Tài” là chương
trình khuyến mại với quà tặng là 30.000 bộ
quà tặng Tài khoản số đẹp tự chọn Lộc Phát
Tài và Thẻ tỷ phú miễn phí 1 tỷ trong 10 năm
cũng thu hút đông đảo khách hàng quan
tâm. Bên cạnh đó, 30 giải thưởng đặc biệt
là 30 iPad mini cao cấp cũng tạo được điểm
cộng ấn tượng với khách hàng. Anh Chử
Mạnh Cường, (Từ Liêm, Hà Nội), khách hàng
tại OceanBank Nguyễn Chí Thanh, người may
mắn trúng giải iPad mini cao cấp chia sẻ: “Điều
khiến tôi hài lòng nhất là được tự lựa chọn số
tài khoản cho mình. Vì số tài khoản ngân hàng
đối với tôi rất quan trọng. Theo tôi, tài khoản
số đẹp Lộc Phát Tài là một sáng tạo rất thành
công của OceanBank”.
Một điểm nổi bật nữa của chương trình chính
là voucher cào độc đáo. Đây được xem là “vũ
khí bán hàng hiệu quả” đem lại những thành
tích tốt cho các chi nhánh/PGD OceanBank,
điển hình như CN Vinh, CN Vũng Tàu, CN Hồ
Chí Minh…
Ngoài ra còn rất nhiều chương trình thú vị
khác của OceanBank như: Game truy tìm tỷ
phú, Vay mua nhà dự án StarCity Lê Văn Lương,
Vay mua ô tô đã qua sử dụng tại AnyCar, Gửi
1 tỷ, tặng 1 chỉ vàng, Quà trao tay bé, cho hè
thêm vui…
Mỗi sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng được
đánh giá dựa trên mức độ tin tưởng, ủng hộ
của khách hàng hàng. Do đó, nắm bắt được
thị hiếu của khách hàng là một yếu tố quan
trọng mang tính quyết định thành công của
sản phẩm/dịch vụ.
Không khó để nhận thấy, nhờ đón đầu những
xu thế mới và thay đổi phù hợp với sự biến
động của kinh tế thị trường, OceanBank đã
từng bước khẳng định vị thế của mình trong
ngành ngân hàng bán lẻ. Đem đến cho khách
hàng những trải nghiệm “tốt hơn, đơn giản
hơn, rẻ hơn” chính là mục tiêu phát triển bền
vững của OceanBank.

NHỮNG
CON SỐ
ĐÁNG GHI
NHỚ
Truy tìm tỷ phú với
game “Thử tài trí
nhớ”
Tham gia chơi game,
khách hàng chỉ mất
khoảng 1 phút để
hoàn thành lộ trình
và khám phá món
quà độc đáo của
OceanBank: Tài khoản
số đẹp Lộc Phát Tài và
phần thưởng 50.000
VNĐ có sẵn trong tài
khoản. Chương trình
đã thu hút gần 2.000
người tham gia, trong
đó có 1.000 khách
hàng nhận được quà
tặng.
500.000 khách
hàng, 500 triệu
hân hoan
Chương trình có
sức lan tỏa rộng lớn
với 5 Thần tài, hơn
500 triệu đồng tiền
thưởng, hơn 1800
comment và 1.000
người may mắn
nhận Lộc Thần tài.
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Dịch vụ ngân hàng điện tử
ĐIỂM CỘNG CỦA OCEANBANK
Đơn giản, tiện lợi, an toàn và sáng tạo là những yếu tố giúp dịch vụ
Ngân hàng điện tử của OceanBank trở thành người bạn đồng hành
thân thiết của khách hàng.
Bảo Bình

ĐÓN ĐẦU THỊ TRƯỜNG 				
Khi internet và điện thoại thông minh ngày càng phát triển
đã thay đổi thói quen “giao tiếp” với ngân hàng của khách
hàng. Tần suất đến ngân hàng sẽ ngày càng ít đi nhưng số
lượng giao dịch thì lại tăng lên rất nhanh chóng.

Banking – một ứng dụng (App)
rất được ưa chuộng trên điện
thoại thông minh và máy tính
bảng đã được gần 6.000 khách
hàng tin dùng.

Điều này là hệ quả tất yếu khi người dân ngày càng thông
thạo và quen thuộc hơn với giao dịch trực tuyến và những
ứng dụng (apps) trên điện thoại thông minh hay máy tính
bảng. Theo nhận định của các chuyên gia, nhu cầu giao dịch
trực tuyến tại chỗ của người Việt Nam rất lớn, từ thanh toán
điện tử, chuyển tiền, mua sắm… Chính vì vậy, ngân hàng
buộc phải đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử để
đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của các “thượng đế”.

DỊCH VỤ ĐA DẠNG
Hệ thống Ngân hàng điện tử của OceanBank cung cấp các
dịch vụ thanh toán, truy vấn online mọi lúc, mọi nơi cho mọi
đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Hiểu rõ việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử là chìa
khóa để mở rộng tệp khách hàng và cũng là nền tảng phát
triển bền vững, OceanBank đã đi đầu trong việc ứng dụng
công nghệ hiện đại với khả năng xử lý thông tin trực tuyến
nhanh nhất. Mục tiêu mà OceanBank muốn hướng tới là
cung cấp những dịch vụ Ngân hàng điện tử đa dạng, đơn
giản, tiện lợi và an toàn.
Ra đời sớm trong bối cảnh nhu cầu của khách hàng ngày
càng cao, các dịch vụ ngân hàng điện tử của OceanBank đã
nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Tính đến
tháng 4/2014, dịch vụ Easy SMS Banking đã và đang phục vụ
hơn 300.000 khách hàng; dịch vụ Easy Internet Banking đã
thu hút gần 70.000 khách hàng sử dụng; dịch vụ Easy Mobile

Rất nhiều dịch vụ Ngân hàng điện tử của OceanBank được
đánh giá cao như: Dịch vụ chuyển tiềng qua số điện thoại đối
với những tài khoản nội bộ OceanBank; Dịch vụ chuyển tiền
nhanh liên ngân hàng 24/7 qua số Thẻ hoặc số tài khoản với
hơn 30 ngân hàng liên kết. Bên cạnh đó, khách hàng có thể dễ
dàng thực hiện các thao tác thanh toán hóa đơn, thanh toán
trực tuyến, nạp tiền điện tử cho điện thoại di động, ví điện tử…
Đặc biệt, trên điện thoại thông minh và máy tính bảng,
OceanBank tích hợp đồng thời 2 dịch vụ: Easy Internet Banking
phiên bản dành cho mobile/ tablet và Easy Mobile Banking –
ứng dụng cài đặt trên các hệ điều hành iOS, Android… giúp
khách hàng có thể thuận tiện giao dịch 24/7.
Ngoài việc đáp ứng nhanh chóng, an toàn mọi giao dịch của
khách hàng, các dịch vụ Ngân hàng điện tử của OceanBank
còn là kênh đăng ký rất nhanh gọn. Thủ tục mở tài khoản tại
OceanBank đã được giản lược một cách tối đa. Trên kênh SMS,

toàn bộ 40 sản phẩm, dịch vụ của OceanBank đều được đăng
ký với cú pháp đơn giản OB + Mã sản phẩm. Còn trên kênh trực
tuyến, khách hàng cũng có thể đăng ký mọi sản phẩm, dịch
vụ trên Siêu thị Ngân hàng Bán lẻ www.bankstore.vn
Có thể nói, OceanBank đã phát triển dịch vụ Ngân hàng điện
tử một cách toàn diện, đa dạng và an toàn, đáp ứng mọi nhu
cầu giao dịch của khách hàng. Đây cũng là lý do quan trọng
giúp OceanBank đạt danh hiệu danh giá “Sáng kiến Ngân hàng
Điện tử Tốt nhất Việt Nam 2014 – Best Online Banking Initiative
of the year” do tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng.

“

Dịch vụ Ngân hàng điện tử của OceanBank được các
chuyên gia uy tín trong ngành tài chính ngân hàng châu
Á đánh giá rất cao”.

“Sáng kiến Ngân hàng Điện tử Tốt nhất Việt Nam 2014 – Best
Online Banking Initiative of the year” nằm trong khuôn khổ
giải thưởng ABF Retail Banking Awards.
Giải thưởng này nhằm tôn vinh ngân hàng có dịch vụ ngân
hàng điện tử độc đáo, sáng tạo, đem đến cho khách hàng
những giải pháp tài chính đơn giản, nhanh chóng và thuận
tiện nhất.
Dịch vụ Ngân hàng điện tử của OceanBank được các chuyên
gia uy tín trong ngành tài chính ngân hàng châu Á đánh giá
rất cao:
Siêu thị ngân hàng bán lẻ trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam
www.bankstore.vn ra mắt đầu năm 2013 giúp khách hàng
miễn phí đăng ký dịch vụ.
Dịch vụ Easy Internet Banking tại địa chỉ www.
ib.oceanbank.vn là công cụ hữu hiệu thông qua internet
giúp khách hàng có thể thực hiện giao dịch mọi lúc mọi
nơi. 						
Dịch vụ Easy Mobile Banking là một kênh giao dịch
hiệu quả, nhanh gọn với ứng dụng đa năng ngay trên
chiếc điện thoại thông minh.			
Dịch vụ Easy SMS Banking là kênh giao dịch thông qua
tin nhắn SMS giúp khách hàng cập nhật mọi thông tin về
tài khoản và đăng ký các sản phẩm dịch vụ cực nhanh chỉ
bằng một tin nhắn.

12

TIEÂU ÑIEÅM

TIEÂU ÑIEÅM

13

CLB NHÂN SỰ OCEANGROUP

BƯỚC TIẾN MỚI TRONG
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
Nguồn nhân lực, vốn được xem là một tài sản lớn của doanh
nghiệp, cũng có thể trở thành một gánh nặng nếu tài sản ấy không
được quản trị đúng cách. Có thể nói, hoạt động của doanh nghiệp
có được vận hành suôn sẻ hay không phụ thuộc rất nhiều vào công
tác quản trị nguồn nhân lực. Vì thế, mới đây, Câu lạc bộ nhân sự (HR
Club) đã được thành lập với mục đích nâng cao hiệu quả quản trị
nhân lực cho Ocean Group và các đơn vị thành viên.
Huệ Chi

N

hững cơ hội, thách thức từ sự
toàn cầu hoá cùng sự biến đổi
công nghệ không ngừng đòi
hỏi các doanh nghiệp cần phải
bổ sung nhiều hơn các kỹ năng cho đội
ngũ nhân viên của mình để thích ứng với
xu thế mới. Thái độ, kiến thức và các kỹ
năng của lực lượng lao động trong từng
doanh nghiệp sẽ quyết định chất lượng
các sản phẩm và dịch vụ. Doanh nghiệp
có thành công hay không phụ thuộc rất
nhiều vào việc tuyển dụng được những
nhân tài tốt nhất cũng như tạo ra một
môi trường làm việc tốt cho những cán
bộ nhân viên để họ có thể yên tâm gắn
bó lâu dài với doanh nghiệp.
Là một tập đoàn kinh doanh đa ngành,
đội ngũ cán bộ nhân viên của Ocean
Group hiện tại đã lên tới 6100 người.
Chính vì vậy, công tác nhân sự luôn là

ưu tiên hàng đầu của Ocean Group và
các công ty thành viên nhằm xây dựng
đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chuẩn
mực. Bên cạnh việc xây dựng chính sách
phù hợp, Ocean Group còn đầu tư vào
việc nâng cao hoạt động và hiệu quả của
bộ phận nhân sự. Tại lễ ra mắt CLB, Chủ
tịch Hà Văn Thắm đã chia sẻ:“Không thể
phát triển một nguồn lực tốt mà thiếu
những người làm công tác nhân sự tốt.
Người làm nhân sự không chỉ thực hiện
các công việc thuần túy như tính lương
hay tuyển dụng mà còn phải hiểu rõ hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp, đưa
ra các chính sách để quản lý tốt hiệu suất
làm việc, thực hiện công tác quy hoạch
để chủ động nguồn cán bộ kế cận cho
mọi vị trí”.Về phương hướng hoạt động
của HR Club, Chủ tịch Hà Văn Thắm cho
rằng: “Câu lạc bộ cần liên kết để tối ưu
hóa nguồn lực trong các đơn vị nội bộ

của tập đoàn và góp phần xây dựng văn
hóa tập đoàn vững mạnh bắt đầu từ việc
xây dựng văn hóa hợp tác ngay trong
chính CLB.”
Hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả
công tác nhân sự, HR club là nơi các
thành viên CLB có thể giao lưu, chia sẻ
những ý tưởng, kinh nghiệm, kỹ năng; bổ
sung thông tin và kiến thức nhằm nâng
cao chuyên môn và chất lượng quản trị
nhân lực của đội ngũ nhân sự trong cùng
hệ thống; kết nối bộ phận nhân sự của
tập đoàn và các đơn vị thành viên. Chị
Chu Thị Thu Hương- Chủ nhiệm câu lạc
bộ cho biết: “Câu lạc bộ nhân sự được
thành lập với khẩu hiệu ‘People the first’
mang ý nghĩa đề cao nguồn nhân lực
như một tài sản quan trọng hàng đầu
của mỗi doanh nghiệp, từ đó sẽ trao
đổi những kinh nghiệm, tri thức sao cho

nguồn tài sản đó được quản trị một cách
hiệu quả nhất.”
Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động chưa
lâu nhưng các hoạt động của HR club
nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của
các cán bộ, chuyên viên nhân sự. Đến
nay, CLB đã có 31 thành viên đăng ký
tham gia dưới sự dẫn dắt của ban chủ
nhiệm câu lạc bộ bao gồm chị Chu Thị
Thu Hương (Chủ nhiệm CLB), chị Trịnh
Thu Hằng và anh Đặng Hữu Dũng (Phó
Chủ nhiệm CLB). Ở góc độ của một
chuyên viên, bạn Vũ Kim Thành – Khối
nhân sự và Đào tạo OceanBank chia sẻ:
“Giống như những bộ phận khác, người
làm nhân sự cũng cần phải thường
xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng để có
thể đáp ứng nhu cầu công việc ngày
càng tăng. Với HR Club, những người
làm nhân sự như mình có nhiều cơ hội

để trao đổi về những khó khăn trong
công việc, kinh nghiệm xử lý những vấn
đề phát sinh trong thực tế. Thực tế, việc
tham dự những buổi thảo luận về các
chủ đề liên quan đến thực tế công việc
đã mang lại rất nhiều kiến thức, kỹ năng
bổ ích, giúp công việc của mình suôn sẻ
và thuận lợi hơn.”
Dự kiến trong thời gian tới, CLB sẽ tiếp
tục tổ chức sinh hoạt hàng tháng để
thảo luận các vấn đề về hoạt động quản
trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực,
đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để cùng
nhau tháo gỡ những vấn đê liên quan
phát sinh tại các đơn vị. CLB HR ra đời
hứa hẹn sẽ trở thành một sân chơi bổ
ích cho các cán bộ làm công tác nhân sự
cũng như tạo nên một kênh kết nối trí
thức hiệu quả, tiếp sức cho thành công
của những con người Ocean Group.

Kể từ khi thành lập và ra mắt, Câu lạc
bộ đã tổ chức một số buổi sinh hoạt
để bàn về các chủ đề nóng trong
vấn đề nhân sự như: xác định “định
biên nhân sự” do UBNS của Tập đoàn
chắp bút; các công cụ đánh giá của
mỗi đơn vị cùng những điểm mạnh
điểm yếu cần khắc phục của mỗi hệ
thống đánh giá; đề xuất quy chế và kế
hoạch hoạt động của câu lạc bộ cùng
các hoạt động ngoại khóa và các sinh
hoạt khác. Các buổi thảo luận đều đạt
sự nhất trí cao của các thành viên về
việc nghị quyết cần phải xây dựng
quy trình xây dựng định biên rõ ràng
và áp dụng cho toàn tập đoàn. Ủy ban
Nhân sự sẽ là đầu mối soạn thảo quy
trình xây dựng định biên, dựa trên ý
tưởng đề xuất của toàn bộ các đơn vị.
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Thanh Thủy, Khánh Chi

Leonardo Del Vecchio từng là một anh công nhân mồ côi, tuy nhiên, hiện ông đang nắm giữ đế chế kinh doanh
kính mắt Ray-Bans và Oakleys Del Vecchio với tài sản ước tính là hơn 10 tỷ USD.
Trước khi làm chủ hãng IKEA và sở hữu khối tài sản là 6 tỷ USD, Ingvar Kamprad từng chỉ là một thanh niên kiếm
sống bằng buôn bán các thứ đồ lặt vặt như diêm, đồ trang trí giáng sinh, cá, bút…
Con đường đến thành công của ông chủ Wal-Mart- ông Sam Walton- cũng không được trải bằng lụa. Ông cũng
đã từng đi vắt sữa bò và bán báo để nuôi dưỡng ước mơ của mình.
Bạn thấy đấy, họ chỉ là những con người bình thường, thậm chí khởi điểm của họ còn thấp hơn so với nhiều
người trong chúng ta. Nhưng họ đã vượt qua được rào cản của hoàn cảnh để vươn lên và được cả thế giới biết
đến như những tỷ phú lừng lẫy, tài ba. Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi, tại sao họ lại thành công như vậy chưa? Là
do số phận hay may mắn? Câu trả lời thật ra rất đơn giản: Họ dám nghĩ. Henry Ford cũng đã từng nói: “Whether
you think you can, or you think you can’t- you’re right” (tạm dịch: Dù bạn nghĩ bạn có thể hay bạn không thể, thì
đều là bạn nghĩ đúng).
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1. SÁNG KIẾN BẮT ĐẦU TỪ THA
Y ĐỔI TƯ DUY		
					
Nghe có vẻ “hoành tráng”, nhưng
hãy thử nhìn nhận vấn đề thế này
nhé! Bạn hiểu như thế nào về đòi
hỏi của ngân hàng và sếp của bạn
? Từ đó, bạn có thể phác thảo ra nhữ
ng điều gì quan trọng với công
việc của mình. Những sáng kiến
chính là các bước tiến cần thiết để
làm
cho công ty bạn tốt hơn: cải
tiến một quy trình thủ tục vốn phứ
c tạp và mất thời gian, sáng tạo
ra
sản
phẩm dịch vụ tiện ích cho
khách hàng, cách thức để lãng phí
thời gian để giải quyết những vấn
đề không quan trọng…
Chỉ đơn giản vậy thôi! Sáng kiến là
điều thiết yếu trong cuộc sống và
thật sự không khó lắm như chúng
ta vẫn nghĩ. Vấn đề là không phả
i bản thân sáng kiến mà là bạn mu
ốn có sáng kiến hay không? Nếu
bạn quan sát thật kỹ những phá
t minh đáng giá thì phần lớn thự
c
sự là đều dựa trên những ý kiến
rất ư đơn giản và những sáng kiến
này thường mang lại những kết
quả lớn.
Vậy câu hỏi được đặt ra rằng: “Làm
thế nào để phát triển khả năng
sáng tạo”. Hãy bắt đầu với việc
hỏi về tình huống hiện tại. “Tôi đã
cố gắng hết sức mình chưa?” “Tìn
h trạng hiện thời đã lý tưởng hay
chưa?” “Ta có thể làm được sản phẩ
m tốt hơn hay không?” “Không có
phương pháp nào tốt hơn hay
sao?”. Những câu hỏi thăm dò ấy
sẽ kích thích khả năng sáng tạo
tiềm ẩn của bạn và càng thăm dò
thì kết quả của bạn sẽ càng tốt.
Bạn không thể hiểu biết đầy đủ log
ic hay nguyên tắc của vấn đề chỉ
bằng cách để hiểu theo từng chữ
hoặc từng câu, và bạn cũng khô
ng thể hiểu bằng cách thuộc lòn
g như vẹt. Chúng ta chỉ có thể hiểu
thực thụ khi luôn luôn quan tâm
đắm mình vào và cảm nhận giám
sát từng chi tiết. Chỉ quan tâm lơ
đãng và nhìn nhận không sâu sắc
thì sẽ hoàn toàn vô ích và chẳng
bao giờ dẫn tới sáng kiến. Và đừn
bao giờ quên tầm quan trọng của
g
sáng kiến.
2. SỨC HÚT CỦA PHONG TRÀO
VỚI NHỮNG NGƯỜI DÁM NGHĨ				
Bạn có một ý tưởng? Phong trào
“Phát huy sáng kiến” luôn mở rộn
g cửa với những suy nghĩ tích cực
đó của bạn. Trải qua chặng đường
đầu tiên, phong trào đã hoàn thà
nh tốt nhiệm vụ của mình là khíc
lệ các OJBer dám nghĩ và dám chia
h
sẻ suy nghĩ của mình. Những thá
ng vừa qua, ban tổ chức đã nhận
được không ít những sáng kiến, ý
tưởng đến từ những người đồng
nghiệp mà chúng ta vẫn gặp và nói
chuyện hàng ngày. Mỗi ý tưởng
đều mang một màu sắc khác nha
u, một lĩnh vực khác nhau. Nhưng
tựu trung lại, tất cả đều hướng tới
sự phát triển chung của cả tập thể
.

NGUYỄN KIM TIẾN (CVQHKH- BỘ PHẬN KHCN PGD LÊ VĂN LƯƠNG)
Bắt nguồn từ ý nghĩa của câu nói này, Phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến OceanBank 2014” đã triển khai và
hoàn thành chặng đầu tiên: “TÔI DÁM NGHĨ” với slogan: Don’t be shy- Ngại là thất bại.

Đừng nghi ngờ giá trị của những ý tưởng vụt qua			
Sáng kiến của mình thật ra đến một cách rất tình cờ, thật sự lúc đầu đó chỉ là một
ý nghĩ chạy vụt qua. Hôm ấy, mình đang nghĩ về việc làm thế nào để hoàn thành
chỉ tiêu của mình một cách nhẹ nhàng nhất. Thật lòng mà nói, đây đúng là một
vấn đề nan giải đấy. Chẳng phải làa một người am hiểu về lĩnh vực ngân hàng
cũng có thể dễ dàng nhận thấy khách hàng đã được khai thác tương đối triệt để.
Cùng lúc ấy mình lại nghĩ đến các bạn học sinh cấp 3 và bất chợt nhận ra đây là
đối tượng hình như chưa được chú trọng nhiều. Ý tưởng về sản phẩm thẻ dành
cho học sinh các trường cấp 3 cũng bắt đầu le lói từ đó. Mình bắt tay vào định
hình và lên kế hoạch ngay cho nó. Và ngay sau khi đã hoàn thiện, mình nghĩ ngay
đến việc gửi đến cho chương trình “Phát huy sáng kiến 2014”. Sẽ là sáng suốt hơn
nếu chia sẻ ý tưởng để mọi người cùng chung tay và thực hiện. Thật bất ngờ vì
ý tưởng của mình được quan tâm như vậy. Rõ ràng, những ý tưởng thoáng qua,
nếu ta biết tóm lấy và phát triển thì sẽ thành một sáng kiến không tồi.
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NGUYỄN VĂN THÊM (CVQHKH- P.KHCN- CN HẢI PHÒNG)
Sáng kiến bao giờ cũng phải bắt nguồn từ nhu cầu thực tế		
Mình đã làm việc với nhiều khách hàng, trao đổi với nhiều bạn đồng nghiệp
của OceanBank trên cả nước và nhận ra rằng trên thực tế, đặc thù các vùng
miền nước ta là rất khác nhau không chỉ về suy nghĩ mà còn về điều kiện,
môi trường và thu nhập. Vì vậy mà mình đã nghĩ rằng “tại sao lại không tập
trung đi sâu vào tính đặc thù của từng vùng để khai thác triệt để nguồn khách
hàng?”. Quan trọng là mình phải điều chỉnh sao cho sản phẩm mình muốn
bán và khách hàng muốn mua là phải khớp với nhau để đạt được mục tiêu
là bán được nhiều sản phẩm nhất. Rất nhiều câu chuyện đã cho thấy ý tưởng
khi đi lệch với nhu cầu thực tế sẽ đem lại kết quả không tốt, nếu không muốn
nói là phản tác dụng. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng chỉ cần có ý tưởng, có sáng
kiến đã là một điều rất đáng để hoan nghênh, trân trọng. Bởi việc dám nghĩ,
dám vượt qua những khuôn ép trước đây cũng chính là bước đầu tiên để cải
thiện kết quả công việc.

VÕ MINH VỸ (CVQHKH- P. KHCN- CN ĐÀ NẴNG)
Hãy quan sát và suy ngẫm, thế giới xung quanh là nguồn ý tưởng		
bất tận									
Anh Võ Minh Vỹ, một chuyên viên QHKH thuộc CN Đà Nẵng đã chia sẻ với tôi:
“Cuộc sống càng xô đẩy thì chúng ta càng cần những khoảng lặng để tự quan
sát và nghiền ngẫm. Đừng để cho mình bị cuốn trôi đi một cách vô ích”. Anh
cho rằng cuộc sống luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi ý tưởng. Chỉ
cần bạn để ý quan sát và chắt lọc, bạn sẽ khám phá ra được rất nhiều. Việc anh
gửi ý tưởng của mình đến với phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến 2014”
thực sự cũng là một “cái duyên”. Những ý tưởng được anh ấp ủ bao lâu nay
lại được cấp trên và các đồng nghiệp động viên, cổ vũ. Như được tiếp thêm
sức mạnh, anh đã gửi sáng kiến của mình tới chương trình. Với anh, đây là
dịp để anh đóng góp thêm cho ngôi nhà chung của mình, giúp tăng lượng
khách hàng giao dịch và giúp các đồng nghiệp “dễ thở” hơn với chỉ tiêu kinh
doanh. Anh nói: “Được góp sức cho niềm vui của người khác chính là điều
hạnh phúc nhất”.
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Cuøng OceanBank “Môû theû theâm quaø, öu ñaõi bao la” taïi Ocean Mart Haûi Döông

TIN TÖÙC

OceanBank trieån khai goùi laõi suaát cho vay öu ñaõi 2.000 tyû ñoàng daønh cho doanh nghieäp

Nhân dịp khai trương Ocean Mart Hải Dương, từ ngày 15/8 – 10/11/2014,
OceanBank dành nhiều ưu đãi đặc biệt và quà tặng hấp dẫn cho khách hàng
tại Ocean Mart Hải Dương.Đối với Thẻ liên kết OceanBank – Ocean Mart,
khách hàng có thể phát hành trực tiếp tại Ocean Mart và sử dụng ngay sau
khi đổi PIN.

Từ nay đến 30/9/2014, Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) triển
khai gói lãi suất cho vay ưu đãi 2.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh
nghiệp. Doanh nghiệp có nhu cầu sẽ được cho vay với lãi suất 7%/năm
trong 3 tháng đầu, từ tháng thứ tư sẽ áp dụng mức lại suất theo chính
sách của OceanBank.

Với những chương trình khuyến mại đặc sắc từ OceanBank, khách hàng có cơ
hội nhận được những phần quà hấp dẫn và thanh toán cực kỳ đơn giản với Thẻ
tín dụng Quốc tế VISA OceanBank hay Thẻ liên kết OceanBank – Ocean Mart.

Cùng với gói lãi suất siêu ưu đãi, OceanBank dành hàng loạt ưu đãi khác cho
doanh nghiệp khi sử dụng các sản phẩm tài chính khác của ngân hàng như:
ưu đãi phí chuyển tiền, ngân hàng điện tử, bảo lãnh và nhiều dịch vụ khác

OceanBank trieån khai saûn phaåm Baûo laõnh hoaøn taïm öùng daønh cho Doanh nghieäp
Từ ngày 8/8/2014, OceanBank triển khai sản phẩm Bảo lãnh hoàn tạm ứng
dành cho Khách hàng Doanh nghiệp. Với hồ sơ thủ tục đơn giản, nhanh
chóng, Quý Khách hàng sẽ được sử dụng những dịch vụ an toàn và tiện
lợi từ OceanBank với mức ưu đãi phí bảo lãnh lên đến 20%, tỷ lệ ký quỹ
tối thiểu 0% và thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng,
thuận tiện, tài sản bảo đảm linh hoạt.
Thời gian qua OceanBank tiếp tục hoàn thiện cam kết trở thành một ngân
hàng chuyên nghiệp và khác biệt, được tin tưởng và lựa chọn bởi các đối
tác và khách hàng. Việc triển khai sản phẩm bảo lãnh hoàn tạm ứng dành
cho Khách hàng Doanh nghiệp một lần nữa khẳng định việc không ngừng đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng.

VISA OceanBank Professors Edition– Hieàn taøi laø nguyeân khí quoác gia
VISA OceanBank Professors’ Edition - Thẻ tín dụng quốc tế dành riêng cho
các khách hàng là các giảng viên có học vị từ thạc sĩ trở lên đang công tác
tại các trường đại học, học viện,cao đẳng trên toàn quốc.
Thẻ có hạn mức tín dụng cao: đối với vị trí lãnh đạo, hạn mức tối đa lên
tới 200 triệu đồng; đối với CBNV và giảng viên hạn mức tối đa gấp 10 lần
thu nhập từ lương, không quá 100 triệu đồng (riêng giảng viên và CBNV
ở các trường cao đẳng hạn mức gấp 6 lần thu nhập từ lương, không quá
100 triệu đồng).
Với sản phẩm đặc biệt này, OceanBank dành tặng chương trình khuyến mại lớn dành cho khách hàng bao gồm: miễn 100%
phí phát hành thẻ lần đầu, miễn 100% phí thường niên năm đầu cho lần đầu phát hành thẻ, tặng ngay USB 8Gb sang trọng.
Thẻ tín dụng quốc tế VISA Professors’ Edition sẽ giúp khách hàng thực hiện các giao dịch tại ATM/POS của OceanBank: đổi
Pin, vấn tin, rút tiền, in sao kê, mua hàng hóa, thanh toán hóa đơn…; thực hiện các giao dịch tại hệ thống ATM, các đơn vị, các
website chấp nhận thẻ VISA trên toàn cầu.
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Taëng ngay 18.686 VNÑ khi môû theû Tyû phuù ATM OceanBank
Từ nay đến 8/10/2014, Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) triển khai
chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mới mở thẻ Tỷ phú ATM.
Theo đó, khi phát hành thẻ Tỷ phú ATM tại OceanBank, khách hàng mới
(chưa có số CIF tại OceanBank) sẽ nhận được bộ quà tặng hấp dẫn: Tài khoản
số đẹp tự chọn Lộc Phát Tài và thẻ Tỷ phú ATM siêu miễn phí với nhiều ưu
đãi lớn: tự chọn tài khoản số đẹp Lộc Phát Tài theo ý muốn; miễn phí phát
hành thẻ Tỷ phú ATM; nhận ngay 18.686 VNĐ vào tài khoản sau khi khách
hàng phát hành thẻ Tỷ phú ATM và thực hiện đổi PIN thành công.

OceanBank trieån khai chöông trình “Tieáp söùc doanh nghieäp 90+”
Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, OceanBank dành
nhiều ưu đãi lớn và quà tặng hấp dẫn cho doanh nghiệp thông qua chương
trình “Tiếp sức doanh nghiệp 90+” được triển khai trong vòng 90 ngày kể từ
ngày 01/08/2014 đến ngày 29/10/2014.
Doanh nghiệp sẽ được vay vốn với lãi suất 0%/năm trong 01 tháng đầu;
doanh nghiệp sẽ nhận được phần quà tặng tri ân cho mỗi tài khoản vay/
hợp đồng bảo lãnh đầu tiên, miễn phí chuyển khoản trong hệ thống và
giảm 30% phí chuyển khoản ngoài hệ thống trong suốt thời gian diễn ra
chương trình; đồng thời doanh nghiệp mở tài khoản thanh toán lần đầu, sử dụng sản phẩm huy động, tín dụng, dịch vụ tài
trợ thương mại sẽ có cơ hội trúng giải thưởng có giá trị như laptop Macbook, máy in HP, máy photocopy Ricooh với tổng giá
trị giải thưởng lên đến 200 triệu VNĐ.
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OceanBank trieån khai goùi laõi suaát cho vay öu ñaõi 2.000 tyû ñoàng daønh cho doanh nghieäp
Từ nay đến 30/9/2014, Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) triển
khai gói lãi suất cho vay ưu đãi 2.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh
nghiệp. Doanh nghiệp có nhu cầu sẽ được cho vay với lãi suất 7%/năm
trong 3 tháng đầu, từ tháng thứ tư sẽ áp dụng mức lại suất theo chính
sách của OceanBank.
Cùng với gói lãi suất siêu ưu đãi, OceanBank dành hàng loạt ưu đãi khác cho
doanh nghiệp khi sử dụng các sản phẩm tài chính khác của ngân hàng như:
ưu đãi phí chuyển tiền, ngân hàng điện tử, bảo lãnh và nhiều dịch vụ khác.
OceanBank kyù keát hôïp taùc toaøn dieän vôùi Taxi Ba Sao
Ngày 26 tháng 7 năm 2014, tại Hà Nội, Taxi Ba Sao và Ngân hàng TMCP
Đại Dương (OceanBank) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện.
OceanBank sẽ giới thiệu và cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ qua
POS trên toàn bộ hệ thống xe của Taxi Ba Sao, gia tăng thêm phương thức
thanh toán tiện ích cho khách hàng và Taxi Ba Sao. Máy POS của OceanBank
chấp nhận thẻ quốc tế và thẻ ghi nợ nội địa ATM của tất cả các ngân hàng
trên toàn quốc.

Cô hoäi truùng 20 trieäu ñoàng khi thanh toaùn baèng theû qua POS OceanBank
Từ ngày 01/07/2014 – 28/09/2014, khách hàng thanh toán bằng thẻ qua
POS OceanBank sẽ được tham gia chương trình “Quẹt thẻ rồi so, trúng to
độc đắc” với hàng trăm giải thưởng hấp dẫn lên tới 20 triệu đồng.
Theo đó, khi khách hàng thanh toán hóa đơn bằng Thẻ tại các POS của
OceanBank (200.000 VNDD trở lên với thẻ Quốc tế Visa/Master hoặc 50.000
VNĐ trở lên với thẻ ATM) sẽ được tham gia so Mã chuẩn chi giao dịch với
bảng Mã số trúng thưởng tại các điểm chấp nhận thẻ của OceanBank. Các
điểm chấp nhận thẻ có khách hàng trúng thưởng cũng sẽ nhận được giải
thưởng từ chương trình.
Giaûm 30% giaù phoøng taïi Mytour.vn khi môû theû Tín duïng quoác teá VISA OceanBank
Từ nay đến 20/9/2014, Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) hợp tác với Công
ty TNHH Mytour Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Mở thẻ VISA, du
lịch thả ga” với nhiều ưu đãi lớn như: miễn phí phát hành, miễn phí thường niên
năm đầu cho lần đầu phát hành thẻ; tặng ngay 30% giá trị của 01 giao dịch đặt
phòng lên tới 1.000.000 VNĐ trên website mytour.vn khi thanh toán bằng Thẻ tín
dụng quốc tế VISA OceanBank.
Ngoài ra, khi đặt phòng và thanh toán bằng Thẻ ghi nợ nội địa OceanBank (ATM),
Thẻ ghi nợ quốc tế (VISA debit) hoặc Thẻ tín dụng quốc tế VISA OceanBank (không
mở theo chương trình này) tại Mytour Việt Nam sẽ được nhận khuyến mại giảm
10% giá trị của 01 giao dịch đặt phòng từ nay đến 20/7/2015.

TIN TÖÙC
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STARCITY

HA LONG BAY
KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP 4 SAO
VỚI THƯƠNG HIỆU MỚI
Lê Vân

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã có một niềm vui
“kép” khi đồng thời chính thức đổi tên khách sạn StarCity Suối Mơ thành
StarCity Ha Long Bay cùng dịp khách sạn nhận được danh hiệu khách
sạn 4 sao do Tổng cục Du lịch Việt Nam trao tặng.

T

hay đổi tên gọi của khách sạn là một bước đi khá táo bạo,
khi mà StarCity Suối Mơ đã trở thành một thương hiệu khá
quen thuộc với nhiều du khách. Tên gọi mới của khách sạn
lấy cảm hứng từ vịnh Hạ Long – Di sản Văn hóa thế giới được
UNESCO công nhận – nơi khách sạn tọa lạc từ những ngày đầu thành
lập cách đây 10 năm.
“Việc thay đổi thương hiệu từ Starcity Suối Mơ thành Starcity Halong
Bay là một quyết định mang tính chiến lược trong kế hoạch phát triển
của khách sạn chúng tôi. Đặc biệt, khi mới đây, khách sạn vinh dự đón
nhận danh hiệu 4 sao được trao bởi Tổng Cục Du Lịch Việt Nam. Bên
cạnh việc đổi tên, StarCity Ha Long Bay cũng đang trong quá trình
nâng cấp toàn diện hệ thống”. Ông Sven Albert Saebel – Tổng Giám
đốc Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương – đơn vị quản
lý khách sạn StarCity Ha Long Bay chia sẻ.
Là một phần của dự án cải tạo, khách sạn StarCity Ha Long Bay đã ra
mắt Nhà hàng Givral, quầy bar Star với thiết kế trang nhã, hiện đại. Các
hạng mục nâng cấp đồng thời bao gồm sửa chữa hệ thống phòng
nghỉ, phòng tập thể dục và cảnh quan xung quanh. Dự án thể hiện
cam kết của StarCity Ha Long Bay trong việc mang đến cho du khách
những trải nghiệm 4 sao đích thực, đồng thời khẳng định vị thế của
một trong những khách sạn hàng đầu tại Hạ Long.
Toạ lạc ngay trung tâm thành phố, với tầm nhìn tuyệt đẹp bao quát
toàn cảnh thành phố và vịnh Hạ Long – một trong những di sản thiên
nhiên thế giới 2 lần được UNESCO công nhận. StarCity Ha Long Bay là
địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho các doanh nhân và du khách trong
những chuyến đi công tác hay trong hành trình du lịch cùng gia đình.
Chỉ mất 02 phút đi bộ, du khách đã thấy mình trước bãi biển Bãi Cháy
đầy quyến rũ và rồi khi chiều dần buông lại được hoà vào khu chợ
đêm Thanh Niên sôi động.
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Lê Vân
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MOÄT VOØNG OCEANBANK

khởi đầu tương đối thuận
lợi chính là nền tảng để chi
nhánh tiếp tục mở rộng khai
thác thị trường tại Quảng
Ngãi và các địa phương lân
cận. Đến nay, OceanBank
đã giành được niềm tin của
nhiều doanh nghiệp lớn như
Đường Quảng Ngãi, Thaco
Trường Hải và nhiều đơn vị
khác.

OceanBank
Quảng Ngãi

Sức vươn lên của
một chi nhánh
Ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có một nơi
thường được nhắc đến với những địa danh vừa
hùng vĩ vừa nên thơ của núi Ấn, sông Trà, với
Dung Quất- nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt
Nam. Tại đó, tinh thần lạc quan luôn hướng về
tương lai của con người trở thành một nét đặc
trưng. Và cũng chính nơi ấy đã ghi dấu chặng
đường 5 năm phát triển và vươn lên mạnh mẽ
của một chi nhánh OceanBank.
					Hạnh Uy
là một thương hiệu mới mẻ,
KHỞI ĐẦU VỚI NHIỀU
lạ lẫm. Khách hàng vẫn còn
ƯU THẾ				
Năm 2009, OceanBank bắt nhiều e ngại, chưa hoàn toàn
đầu chiến lược mở rộng, phát đặt niềm tin khi giao dịch, làm
triển và Quảng Ngãi là một việc với ngân hàng. Bên cạnh
thị trường hấp dẫn nhưng đó, những khách hàng doanh
cũng đầy thử thách mà ngân nghiệp lại đang gắn bó với
hàng này hướng đến. Khi bắt những tên tuổi lớn trong lĩnh
đầu hoạt động, OceanBank vực ngân hàng khiến cho việc
Quảng Ngãi phải đối mặt khẳng định thương hiệu của
với vấn đề lớn đó là một chi chi nhánh càng trở nên khó
nhánh non trẻ, mới xuất hiện khăn.
trên địa bàn và cũng chưa
được biết đến rộng rãi. Tại Cũng bởi là một chi nhánh
thời điểm ấy, một vài ngân mới nên nhân sự cũng là
hàng lớn đã hoạt động tại một bài toán khó dành cho
Quảng Ngãi thời gian dài và chi nhánh. Những ngày đầu
cái tên OceanBank vẫn còn mới thành lập, “người nhạc
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trưởng” Phan Thị Tú Anh đã
rất đau đầu để tìm kiếm và
chiêu mộ người tài, những
người có chuyên môn sâu
và kinh nghiệm trong lĩnh
vực ngân hàng. Chính vì vậy
OceanBank đã đưa ra đãi ngộ
hấp dẫn với hy vọng sẽ thu
hút được những chuyên viên
thực sự có tài và gắn bó lâu
dài với Chi nhánh. Khi đó, Hội
sở cũng đã hỗ trợ rất nhiều
cho OceanBank Quảng Ngãi
trong vấn đề về nhân sự bằng
cách cử những chuyên viên
có kinh nghiệm đến với chi
nhánh để chia sẻ và đào tạo.
Cũng nhờ thế, chi nhánh đã
vượt qua những khó khăn
ban đầu để tiếp tục vững
bước.
Nhớ lại những ngày đầu, chị
Phan Thị Tú Anh- Giám đốc
chi nhánh chia sẻ: “Khi bắt đầu
công việc với chi nhánh, tất cả
đều rất mới mẻ. Thật không
dễ dàng khi vừa phải tìm kiếm
nhân tài lại vừa phải nỗ lực
hết mình để xây dựng hình
ảnh trên thị trường. Khởi đầu

luôn là gian nan, nhưng dù có
khó khăn đến mấy thì tất cả
cũng chỉ là những thử thách
ban đầu. Khi đã vượt qua
được rồi thì chúng ta sẽ được
thưởng thức chính thành quả
của mình . Trước mắt là một
không gian mới, một vận hội
mới của chi nhánh cũng như
của toàn hàng.”
Nhưng khởi đầu của
OceanBank Quảng Ngãi
không hoàn toàn chỉ có khó
khăn mà còn có những ưu
thế nhất định. Được thành
lập vào năm 2009, cũng đúng
vào thời điểm Tập đoàn Dầu
khí Quốc gia Việt Nam (PVN)
trở thành cổ đông chiến lược
của OceanBank. Cũng chính
thời điểm đó, Nhà máy lọc
dầu Dung Quất- nhà máy
lọc dầu đầu tiên của Việt
Nam- được đặt trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi cũng bắt
đầu được xây dựng. Nhiệm
vụ chính được đặt ra lúc ấy
là “phục vụ và phục vụ thật
tốt các doanh nghiệp trong
ngành dầu khí”. Những bước

Bên cạnh đó, bằng sự kiên
trì và bản lĩnh của người lãnh
đạo, cùng sự nhiệt tình và
thân thiện của tập thể CBNV,
chi nhánh đã từng bước
giành thị phần và ghi lại dấu
ấn với khách hàng. Một khách
hàng chi sẻ: “Chưa bao giờ tôi
thấy một đội ngũ nhân viên
nào nhiệt tình như vậy. Tất
cả những vấn đề của tôi đều
được các bạn giải thích đầy
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đủ và cặn kẽ. Chính sự nhiệt
tình và chân thành của họ đã
thuyết phục được tôi.”
NHỮNG NGƯỜI TRẺ CÙNG
CHUNG KHÁT VỌNG
Đến nay, OceanBank Quảng
Ngãi đã 5 năm liên tiếp giành
danh hiệu đơn vị kinh doanh
xuất sắc của toàn ngân hàng.
Lợi nhuận lũy kế 5 năm đạt
240 tỷ đồng, lợi nhuận trước
thuế đạt 43 (bốn mươi ba)
tỷ đồng, số dư huy động đạt
4.499 (bốn nghìn bốn trăm
chín mươi chín) tỷ đồng. Hệ
thống khách hàng của chi
nhánh cũng đang được mở
rộng từng ngày. Bên cạnh
đó từ năm 2010-2013, 4 năm
liền chi nhánh đều nhận được
bằng khen của UBND Tỉnh
Quảng Ngãi về thành tích
hoạt động kinh doanh và

phong trào thi đua yêu nước.
OceanBank Quảng Ngãi
cũng là một trong những chi
nhánh đi đầu trên toàn hàng
trong việc tham gia và giảnh
giải thưởng trong các phong
trào thi đua tăng khách hàng
và lợi nhuận. Những chương
trình thi đua như “Tăng khách
hàng, ngàn lợi ích”, “Best
Sellers”, “Share link liền tay, rinh
ngay giải thưởng”… đều có
sự tham gia tích cực của các
chuyên viên trong chi nhánh.
Chị Hồ Nguyên Thuỷ (Trưởng
nhóm kinh doanh) trở thành
Vua bán lẻ đầu tiên của ngân
hàng trong năm 2014 là một
trong những thành tích đáng
tự hào trong hoạt động kinh
doanh của chi nhánh Quảng
Ngãi.
Không chỉ là một chi nhánh
hết sức trong công việc,
OceanBank Quảng Ngãi còn
hết mình trong các hoạt
động văn hoá, các cuộc thi
văn nghệ quần chúng và
đoạt không ít giải thưởng
trên địa bàn tỉnh như: giải Ba
Hội thi Nghê thuật cắm hoa
và nấu ăn của Công đoàn
NHNN;giành giải nhất trong
cuộc thi Khiêu vũ lần thứ nhất
do Công đoàn Ngân hàng
Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi
tổ chức… Ngoài ra chi nhánh
thường tổ chức các buổi sinh
hoạt tập thể với các trò chơi
truyền thống, hội thi Miss
Teller; hội thi cắm hoa, nấu ăn;
giải bóng đá Nữ mini giửa các
phòng ban trong chi nhánh.
Bên cạnh đó Chi nhánh cũng
rất chú trọng tới việc thực
hiện trách nhiệm xã hội với
các chương trình từ thiện.

Ủng hộ người nghèo đón
Tết, trẻ em nghèo vượt khó,
đồng bào bị thiên tai, bão lũ,
nạn nhân chất độc da cam,
Hội người mù… là những đối
tượng có hoàn cảnh thiệt thòi
mà chi nhánh hướng tới.
Mọi thành công đều bắt
đầu từ những niềm tin. Dám
ước mơ và tin tưởng là bước
đầu tiên để biến những điều
không thể thành có thể. Hy
vọng, trong tương lai không
xa OceanBank Quảng Ngãi,
cùng các chi nhánh trên toàn
hệ thống sẽ đưa OceanBank
trở thành một Ngân hàng
mạnh trong Top đầu theo
đúng nghĩa. Mạnh mẽ là khi
dám ước mơ và dũng cảm
là khi dám đứng lên để thực
hiện ước mơ ấy, dám bước đi
tiếp trên con đường chông
gai để hướng về một tương
lai rực rỡ.
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OceanBank Vũng Tàu					

BAY CAO NHỮNG ƯỚC MƠ
Trở về sau chuyến công tác tại Vũng Tàu, tôi vẫn ghi nhớ rõ câu nói: “Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu đó thực
sự là những điều chúng ta muốn làm. Người ôm ấp những giấc mơ không tưởng còn hơn những ai chỉ
biết sống cho hiện tại”. Những kỉ niệm sâu sắc về Hội nghị khách hàng và Lễ kỉ niệm 05 năm thành lập
OceanBank Vũng Tàu vẫn còn đọng lại, về một cột mốc lịch sử, sự trưởng thành, và những ước mơ mãi
vút bay…
OceanTimes

CHÚ LÍNH CHÌ DŨNG CẢM
Khoảng thời gian 5 năm xây dựng và phát
triển có thể không phải là quãng thời
gian dài nhưng cũng đủ để OceanBank
viết lên câu chuyện cổ tích có thật của
mình. Nhìn lại thời điểm năm 2009, khi
OceanBank Vũng Tàu được thành lập,
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có sự
hiện diện của hơn 40 chi nhánh của các
ngân hàng trong và ngoài nước. Trong đó,
nhiều ngân hàng lớn đã có thị phần ổn
định và thiết lập được mạng lưới khách
hàng rộng lớn, đặc biệt là các khách hàng
thuộc lĩnh vực dầu khí.
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như
vậy, một OceanBank Vũng Tàu non trẻ vừa
mới đi vào hoạt động với đội ngũ nhân
sự hoàn toàn mới làm thế nào để có thể
bắt kịp được nhịp độ của thị trường và
cạnh tranh bình đẳng với các ngân hàng
khác? OceanBank Vũng Tàu đã không
ngại ngần tìm mọi phương cách để tiếp
xúc với khách hàng, lắng nghe, thấu hiểu
những điều họ mong muốn. Bác Phan
Mạnh Tiến, một khách hàng đang nhận
tiền của con trai từ nước ngoài gửi về tại
PGD OceanBank Nguyễn Thái Học hồ hởi

kể: “Thỉnh thoảng bác nhận được thư ngỏ
của ngân hàng do các nhân viên đến tận
khu dân cư gửi. Ban đầu không để ý, sau
thấy các cán bộ rất kiên nhẫn giới thiệu,
tiếp xúc thân thiện nên cũng thấy quý.
Lại nghe nói OceanBank có đối tác chiến
lược là tập đoàn Dầu khí Việt Nam thì có
thêm ấn tượng”. Bác Tiến nói thêm: “ Lãi
suất, sản phẩm thì ở đâu cũng tương tự.
Hơn nhau ở cái thuận tiện, đơn giản, và
thân thiện”.
Gặp chị Trần Thị Hạnh, PGĐ chi nhánh và
được nghe chị kể rằng ngân hàng mới
nên việc tìm địa điểm mở PGD cũng khó.
Những khu hoạt động ngân hàng tốt đều
đã có PGD của nhiều ngân hàng bạn. Khi
đó, chúng tôi đúng nghĩa là phải “chen
chân” để khai thác thị trường. Chưa cần
lớn, chỉ cần phù hợp, chúng tôi tâm niệm
như thế. Và thế là, lần lượt các PGD chi
nhánh Vũng tàu, PGD Nguyễn Thái Học,
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Rạch Dừa... ra đời.
Mỗi PGD được giao chỉ tiêu kinh doanh,
bám sát địa bàn, tiếp xúc gần gũi với cư
dân và tổ chức, doanh nghiệp để tiếp thị
các dịch vụ tài chính, đồng thời quảng
bá thương hiệu.

Hiện nay OceanBank Vũng Tàu có khoảng
25,000 khách hàng cá nhân, lợi nhuận lũy
kế đạt 395 tỷ đồng. Doanh thu thanh toán
quốc tế của chi nhánh chiếm 17,94% toàn
hệ thống. Chị Kiều Liên tâm sự: “Nhìn lại
chặng đường đã qua, chúng tôi cảm thấy
đó không chỉ là 5 năm khởi đầu gian nan,
mà nó là quãng thời gian để anh chị em
trải nghiệm, là cánh cửa mở ra những ước
mơ và niềm tin cho chúng tôi. Với tôi, mỗi
anh chị em cán bộ của chi nhánh thực sự
là chú lính chì dũng cảm”.

niệm, khách hàng dù là ai, dù ở vị trí nào
cũng luôn cần được quan tâm, thấu hiểu,
được tư vấn chu đáo. Dù nắng dù mưa,
hễ khách hàng cần chúng tôi đều sẵn
sàng có mặt”- anh Trương Đình Hào,
trưởng nhóm KHCN chia sẻ.

NHỮNG NGƯỜI TRẺ “MÁU LỬA”		
Nếu phải tìm nơi đâu những phong trào
thi đua “Best Seller”, thi đua giới thiệu sản
phẩm KHCN, thi đua phát triển cơ sở
khách hàng Sharelink được phát động
sôi động và hiệu quả, thì câu trả lời sẽ
là chi nhánh Vũng Tàu. Dường như mỗi
cán bộ nhân viên Vũng Tàu đều mang
chất lửa của tuổi trẻ vào trong công việc
của mình: “Khách hàng rất đa dạng, từ
những cán bộ hưu trí cho tới nhân viên
văn phòng, các doanh nhân với những
mức thu nhập đa dạng. Có khách hàng
dễ tính, có người lại rất kĩ tính. Ưu điểm
của tôi là “nhạc nào cũng nhảy”. Vì tôi tâm

Có một điều rất thú vị ở miền đất ven
biển xinh xắn này, đó là người ta thường
phân vân: “Có những câu chuyện bước
ra từ những trang cổ tích hay những
chính là những câu chuyện đời thường
đẹp như cổ tích?” Chi đoàn thanh niên
Chi nhánh Vũng Tàu nổi lên trên toàn hệ
thống như một chi nhánh có bề dày hoạt
động tình nguyện và an sinh xã hội, vinh
dự được nhận Bằng khen Trung Ương
trao tặng cho đơn vị có thành tích công
tác đoàn và phong trào thanh niên xuất
sắc. Mỗi ngày, hành trang thanh niên của
họ lại dày thêm bởi những hoạt động
như thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em mồ

côi tại tỉnh Bà Rịa; hiến máu tình nguyện
“Sẻ giọt máu đào” với thành đoàn Bà RịaVũng Tàu; chăm sóc nạn nhân nhiễm
chất độc màu da cam; thăm hỏi và tặng
quà trung tâm chăm sóc thương binh
nặng Long Hải; tham gia chương trình
bảo vệ môi trường sinh thái…Thủ lĩnh
thanh niên Lâm Dương Trà Nhung cho
biết: ”Mỗi chuyến tình nguyện là một
hành trình trái tim. Chúng tôi đang cố
gắng để định nghĩa lại một tuổi trẻ của
ngân hàng: chuyên nghiệp và tận tình,
trí tuệ và hoài bão, cho một tuổi trẻ
“không sống hoài sống phí”.
VĨ THANH
Có những nụ cười và cả những giọt nước
mắt khi những lời hát đầu tiên trong key
moment Hội nghị khách hàng và Kỉ niệm
5 năm thành lập OceanBank Vũng tàu
cất lên: “Tôi sẽ hát cho những niềm vui,
những nỗi buồn. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa

mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ
đến với tôi, và sẽ đến cho mọi người- Hát
về một ngày mai tươi sáng rạng ngời”. Bởi
đó là câu chuyện lịch sử- cảm xúc- trải
nghiệm của mọi thành viên OceanBank
Vũng Tàu. Hòa mình vào nhịp sống nơi
đây, tôi có cảm giác như lạc vào một
bản vĩ thanh trong trẻo của những mơ
ước, khát khao và hi vọng. Ngày mai vẫn
còn là một ẩn số, nhưng với sức mạnh
nội tại và bản lĩnh của một chi nhánh
tiên phong trên thị trường, chúng tôi
tin rằng OceanBank Vũng Tàu sẽ viết
tiếp câu chuyện cổ tích của mình bằng
việc nối dài những thành tích mới trong
hoạt động kinh doanh. Sẽ có những hoa
hồng, sẽ có những chông gai, nhưng
vòng nguyệt quế vinh quang vẫn chờ
đợi phía trước cho những con người kiên
trì, bản lĩnh, dám đột phá, và dám sống
cho ước mơ.
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“

Kịp thời, an toàn, hiệu quả” như một
cam kết của Khối Thẩm định và Quản
lý nợ đối với các cấp lãnh đạo và
khách hàng của mình: thẩm định hồ
sơ tín dụng một cách thận trọng, kỹ
lưỡng nhưng vẫn đáp ứng được tiến
độ yêu cầu; phát hiện nợ xấu kịp thời,
đảm bảo an toàn cho ngân hàng,
mang tới hiệu quả chung cho toàn
hệ thống Oceanbank

“

Khối thẩm định &quản lý nợ
NGÔI NHÀ MỚI GẮN KẾT,
YÊU THƯƠNG

T

rung tuần Tháng Năm vừa qua,
Trung tâm Thẩm định (thuộc
Uỷ ban Tín dụng và Đầu tư tài
chính) và Phòng Quản lý nợ
(thuộc Khối Tuân thủ) đã có một bước
tiến tích cực khi tiến hành hợp nhất và
trở thành Khối Thẩm định và Quản lý
nợ. Với 2 trung tâm và 5 phòng đang
hoạt động hiện nay, Khối Thẩm định
và Quản lý nợ được kỳ vọng không
chỉ trở thành ngôi nhà chung mới của
các thành viên trong Khối mà còn là
một khâu vận hành trơn tru trong hoạt

động cấp tín dụng và quản lý nợ của
ngân hàng.
NỖ LỰC MANG LẠI DỊCH VỤ TIỆN
ÍCH CHO KHÁCH HÀNG NỘI BỘ
Xác định rõ đối tượng khách hàng
của Khối là khách hàng nội bộ chuyên
nghiệp, luôn mong nhận được những
dịch vụ tốt nhất trong thời gian sớm
nhất, mọi thành viên của Khối đều
đang từng ngày cố gắng, nỗ lực, phấn
đấu hết mình để mang sự hài lòng đến
cho người sử dụng.

“
đạo khối, các trung tâm, các phòng đã
tổ chức cho các thành viên trong khối
cùng tham gia.

Thanh Hương

Hiện khối có hơn 40 thành viên với
những thế mạnh khác nhau. Nhưng
tất cả đều có cùng điểm chung đó là
vừa có sự chững chạc cần thiết để giữ
trọng trách quản lý rủi ro trong hoạt
động cấp tín dụng đồng thời lại vừa có
sự trẻ trung, nhiệt huyết để cống hiến
hết mình cho sự phát triển của ngân
hàng. Và sức mạnh chung lớn nhất của
Khối chính là từ sự kết nối, gắn bó và
chia sẻ giữa các thành viên. Điều này
là nhờ sự gần gũi, sâu sát của các lãnh
đạo, các hoạt động tập thể mà lãnh

Mặc dù mới chỉ bắt đầu hoạt động
theo cơ cấu tổ chức mới được hơn 2
tháng nhưng Khối đã thể hiện tốt vai
trò của mình với những chức năng
chính: Đầu mối xây dựng, đề xuất ban
hành các chính sách, quy định khung
về cấp tín dụng, tài sản bảo đảm; Tái
thẩm định các khoản cấp tín dụng,
thẩm định, tái thẩm định các tài sản
đảm bảo thuộc thẩm quyền được
giao; Quản lý nợ có vấn đề của toàn
hệ thống theo thẩm quyền được giao;
Giám sát, hỗ trợ triển khai hoạt động
của bộ phận có chức năng hỗ trợ tín
dụng đối với các khách hàng ngành
dọc của khối KHDN, khối KHDN lớn &
ĐTCL nhằm đảm bảo hoạt động cấp
tín dụng tại Oceanbank được thực hiện
theo đúng quy định của pháp luật,

Ngân hàng Nhà nước và định hướng
phát triển của Oceanbank.

Bên cạnh đó, chị Đặng Quỳnh MaiGiám đốc Khối Thẩm định và Quản lý
nợ cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến
NGÔI NHÀ CHUNG GẮN KẾT CÁC
đời sống tinh thần của các thành viên
THÀNH VIÊN				
trong khối qua những lời chia sẻ rất
Khi bước chân vào OceanBank, ai cũng chân thành về ngôi nhà mới gắn kết,
có thể cảm nhận thấy sự thân thiện
yêu thương: “Ngoài gia đình riêng
trong từng nụ cười, sự nhiệt tình và
thì anh chị em, bạn bè đồng nghiệp
tinh thần hợp tác mỗi khi được đề
cũng chính là gia đình thứ hai của mỗi
nghị hỗ trợ, chia sẻ. Tuy nhiên, cảm
người, nơi mọi người gắn bó với nhau
nhận ấy càng rõ nét hơn khi gặp gỡ
ít nhất là 8 tiếng một ngày. Một trong
với các thành viên của Khối Thẩm định
những nhiệm vụ của lãnh đạo là luôn
và Quản lý nợ. Anh Đỗ Duy Đạt – Phó
sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư nguyện
phòng Thẩm định tài sản chia sẻ: “Mặc
vọng của anh chị em trong khối, đáp
dù là một thành viên mới gia nhập và
ứng tốt nhất những tâm tư nguyện
gắn kết với OceanBank được một thời
vọng đó để mọi người có thể yên tâm
gian ngắn nhưng cũng không khó
công tác và cống hiến”. Chị Quỳnh Mai
khăn để nhận thấy sự gần gũi từ các
cũng cho rằng sự gắn kết và đồng lòng
anh chị lãnh đạo; sự thân thiện, nhiệt
của các thành viên trong khối sẽ là một
huyết với công việc, có tinh thần hỗ trợ tiền đề tạo nên sự hiệu quả trong công
nhau rất tốt từ các bạn đồng nghiệp
việc, nhằm góp phần vào sự phát triển
trong khối cũng như trong toàn hàng”.
bền vững của OceanBank trên chặng
				
đường tiếp theo.
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CHỊ HỒ NGUYÊN THUỶ (TRƯỞNG sẻ, tháng Một vừa qua đúng vào dịp cuối
NHÓM KINH DOANH- CHI NHÁNH năm cận Tết, là thời điểm mọi người
QUẢNG NGÃI)- VUA BÁN LẺ BỨT dễ bê trễ trong công việc, kinh doanh.
PHÁ THÁNG MỘT			
Khi đó, là một trưởng nhóm có trách
Ấn tượng đầu tiên của Ocean Times khi nhiệm, chị rất lo lắng vì sợ mọi người
trò chuyện với chị Hồ Nguyên Thuỷ đó trong nhóm cũng sẽ bị mất tập trung
là ấn tượng về sự nhiệt tình trong con và lơ là mà ảnh hưởng đén chỉ tiêu của
người chị. Gắn bó với Chi nhánh Quảng
mỗi người.
Ngãi từ những ngày đầu chi nhánh mới
thành lập, nên chị rất hiểu về công việc
Nghĩ là làm, chị quyết tâm bứt phá, đi
và con người nơi đây. Với chị, quan trọng
trước để định hướng cho các chuyên
nhất là luôn phải giữ được lửa nhiệt tình
viên trong nhóm. Quả thật, danh hiệu
với công việc bởi chỉ có lòng yêu nghề
Best Seller tháng Một dành cho chị là
và đam mê dành cho công việc mới có
một phần thưởng xứng đáng cho chặng
thể giúp mình vượt qua khó khăn để đạt
đường nỗ lực của chị, đồng thời cũng là
thành công.
một động lực to lớn, thúc đẩy các thành
Không những vậy, nói và làm cần đi đôi viên khác thêm hăng hái. Quan trọng
với nhau. Và để truyền lửa, truyền nhiệt nhất với chị là tất cả mọi người đều cùng
huyết với công việc cho các bạn chuyên cố gắng, không chỉ để cho công việc của
viên trẻ trong phòng, chị luôn là người mình tốt hơn mà cũng vì sự phát triển
tiên phong đi trước, làm gương. Chị chia chung của toàn Ngân hàng.

ANH PHÙNG VĂN NAM (CHUYÊN lòng yêu nghề. Hơn nữa, tất cả mọi người
VIÊN QHKH- PHÒNG KD DI ĐỘNG, trong khối và trong toàn hàng ai ai cũng
KHỐI KHCN)- BEST SELLER THÁNG cố gắng và nỗ lực vì sự phát triển chung,
HAI GIÀNH NGÔI TRONG PHÚT mình không thể cho phép mình được
lười biếng. Nghĩ vậy anh lại tiếp tục “trở
CHÓT					
Best Seller tháng 2 là một “thanh niên lại và cố gắng lợi hại hơn xưa”.
tuổi Hổ” khá vui tính và năng động. Phải
khó khăn lắm, tôi mới “tóm” được anh để Những lúc tâm trạng không tốt vì công
trò chuyện. Anh vui vẻ bảo: “Đừng hiểu việc có trục trặc, anh chọn một cách giải
lầm là tớ không thích lên báo nên trốn quyết rất đơn giản đó là trò chuyên với
nhé. Chỉ vì muốn tìm kiếm và mở rộng các đồng nghiệp, các thành viên trong
khách hàng nên hay phải đi ra ngoài gặp nhóm anh nói nhóm anh vui lắm các bạn
gỡ, đối ngoại. Có khi vừa đi gặp khách, về rất đoàn kết và rất quan tâm đến nhau.
đến văn phòng chưa kịp ngồi xuống lại Những câu chuyện hài, những tiếng cười
có người gọi đến. Thế là lại tất tả đi tiếp có tác dụng xả stress rất hiệu quả. Không
luôn.”
chỉ vậy, anh bật mí, khi trò chuyện với họ,
anh sẽ có thêm nhiều ý kiến tuyệt với
Anh cũng chia sẻ, nhiều khi cũng thấy giúp anh tháo gỡ những khó khăn hiện
chùn chân mỏi gối, muốn nghỉ ngơi lắm. tại và hơn hết là anh sẽ được nhận sự
Nhưng được sự hỗ trợ động viên cổ vũ động viên, ủng hộ “miễn phí” từ những
của trưởng phòng cũng nhưng bạn bè người bạn nghề đáng mến.
đồng nghiệp và hơn hết là tâm huyết và
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ANH NGUYỄN THANH HẢI (OCEAN- một cái tên rất mới. Vua Bán Lẻ Quý I
BANK NGUYỄN VĂN TRỖI- CN HỒ cho biết, đây là kết quả mà anh mong
CHÍ MINH)- NGÔI VƯƠNG “KÉP” CHO đợi suốt thời gian qua. Bởi khi nhìn lại
CHIẾN THUẬT THÔNG MINH THÁNG kết quả mỗi tuần, Hải lại tự nhủ với bản
thân “đây chưa phải tất cả những gì mình
BA					
Mới chỉ là thành viên của OceanBank làm được, mình cần cố gắng thêm chút
hơn nửa năm nay, nhưng thành tích nữa, chút nữa…”
của Nguyễn Thanh Hải thì khiến các
thành viên khác không khỏi bất ngờ. Vì vậy mà trong thời gian chạy đua, Hải
Vừa là Best Seller của tháng Ba lại đồng đành từ bỏ những lần vui chơi, tụ tập
thời giành danh hiệu Best Seller Quý I với bạn bè, chấp nhận về nhà muộn
với điểm số vượt trội, một chiến thắng hơn ngày thường. Có những ngày tận
kép là kết quả xứng dáng cho anh Hải 9 giờ tối Hải mới về đến nhà, vì vậy mà
“về đến nhà mệt thừ rồi chị ạ, chẳng còn
và OceanBank Nguyễn Văn Trỗi.
thời gian đâu nữa mà đi chơi”. Kiên trì
Cùng thời điểm Hải chạy đua cho danh theo đuổi công thức CÓ MỤC TIÊU + CÓ
hiệu của tháng Ba, CN Quảng Ngãi đang CHIẾN LƯỢC + NỖ LỰC = THÀNH CÔNG,
gây ấn tượng và được kỳ vọng sẽ lặp Hải đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình
lại kỳ tích của chặng đầu tiên. Vì vậy, trên đường đua đầy cam go và quyết
khi kết quả được công bố, ai cũng bất liệt để giành danh hiệu Vua Bán Lẻ của
ngờ vì Ngôi vị quán quân đã thuộc về ngân hàng.

CHỊ PHẠM HỒNG THẮM (CHUYÊN
VIÊN QHKH- CN HỒ CHÍ MINH)- KẾT
QUẢ ẤN TƯỢNG CHO CÔ NÀNG VUA
BÁN LẺ THÁNG TƯ
Là cô gái ít tuổi nhất trong số những Vua
Bán Lẻ từ đầu năm đến nay, nhưng thành
tích của Phạm Thị Hồng Thắm thì lại
không hề thua kém các anh chị khác. Với
số điểm tổng hợp đạt 966,5 điểm; Thắm
đã vượt qua các đối thủ có thành tích
đáng gờm khác và trở thành vận động
viên có kết quả cao nhất trong chặng
đua 4 tháng đầu tiên của năm 2014.
Để đạt được một kết quả đáng nể như
vậy, Thắm đã phải đặt dấu chân trên
mọi ngả đường thành phố Sài Gòn. Trò
chuyện với Ocean Times, cô gái nhỏ
nhắn sinh năm 1991 rất hồn nhiên chia
sẻ: “Tháng vừa rồi cũng vất vả lắm chị à.
Trời nắng như vậy mà tụi em vẫn phải
chạy ra ngoài đường suốt.

Có hôm đi về tốn cả lít kem chống nắng
luôn đó chị.” Nhưng có lẽ những khó
khăn đó chỉ là một trở ngại rất nhỏ trên
hành trình trở thành Best Seller tháng Tư
của Thắm.
Mới trở thành thành viên của OceanBank
vài tháng, nhưng cô gái trẻ đó đã không
ngừng học hỏi và tìm hiểu các sản phẩm
cũng như các đối tượng khách hàng để
lên kế hoạch tiếp xúc khách hàng cho
phù hợp. Tất cả những kiến thức, kỹ năng
mà cô có được đều do các anh chị tiền
bối trong phòng truyền lại cho, và cô
cũng đã học được rất nhiều từ những
đồng nghiệp lớn của mình. Thắm tiết lộ,
cô nàng rất may mắn vì có được những
đồng nghiệp nhiệt tình chỉ và “anh giám
đốc tốt tính” luôn ủng hộ, cổ vũ các nhân
viên trẻ. “Họ chính là nguồn động viên
tinh thần lớn để mình tự tin hơn trên con
đường đã chọn.”

VAÊN HOÙA GIAÛI TRÍ
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LÊN KẾ HOẠCH TIẾP CẬN:
CHỌN MẶT GỬI VÀNG			
Không phải ngẫu nhiên mà nhóm gọi
giai đoạn này với cái tên như vậy. Xét
trên nhiều khía cạnh, với các thành viên
nhóm 6 thì việc lên kế hoạch tiếp cận
và tiến hành chương trình đúng là một
bước CHỌN MẶT GỬI VÀNG cực kì quan
trọng.
Làm thế nào để có thể đem đến cho các
bậc phụ huynh một sản phẩm tiết kiệm
hấp dẫn như “Yêu thương cho con”? “Làm
thế nào để tiếp cận tới các phụ huynh
một cách hiệu quả nhất?” Và quan trọng
hơn, “làm thế nào để thông qua chương
trình, phụ huynh sẽ đặt trọn niềm tin vào
OceanBank là nơi để xây dựng nền móng

cho tương lai của các bé?” Đây thực sự là
những câu hỏi khiến cả nhóm luôn trăn
trở khi bắt đầu với dự án”.
Bắt tay vào việc triển khai kế hoạch, cả
nhóm lúc nào cũng gắn liền với danh
sách các trường mầm non. Việc phải
chọn ra được danh sách các trường phụ
hợp với các tiêu chí của chương trình (số
lượng học sinh, học phí tại mỗi trường, vị
trí địa lý…) khiến cho các thành viên của
nhóm luôn trong tình trạng ăn, ngủ, nghỉ
cùng với danh sách hàng trăm trường
mầm non trên địa bàn Hà Nội. Có những
ngày trời rét căm căm, cả nhóm vẫn phải
phân công nhau đội mưa, đội gió đi tiền
trạm để đánh giá thực tế các trường, sao
cho danh sách cuối cùng sẽ là những

trường khả thi và có nhiều tiềm năng
nhất.
Phải nói rằng, khi cầm danh sách cuối
cùng trên tay, ai cũng thở phào vì bước
đi đầu tiên của chương trình đã hoàn
thành. Không nói ra, song ai cũng hiểu
rằng mặc dù việc lên danh sách đã hoàn
thành nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho
một chặng đường phía trước vẫn còn
rất dài.
HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM VÀ GẶP GỠ:
NỤ CƯỜI TỪ NHỮNG KHÓ KHĂN
Quả thật, có tham gia vào dự án mới có
thể hiểu được những khó khăn của các
thành viên trong nhóm. Những tưởng
khi hoàn

thành xong danh sách, hiểu rõ được
những điều kiện và tiêu chí của trường
thì sẽ bớt vất vả hơn cho nhóm. Thế
nhưng việc gặp gỡ và trao đổi trực tiếp
với Ban Giám hiệu nhà trường đề xuất
đặt booth mang yêu thương cho con tới
các bậc phụ huynh cũng là một bước đi
đầy chông gai. Nhất là với một nhóm có
rất nhiều bạn trẻ mới ra trường, chưa có
nhiều va chạm với cuộc sống bên ngoài
giảng đường như nhóm 6 của bạn Ngô
Thị Thuý. Thuý chia sẻ, khi nhóm mình
đến trao đổi, gần như tất cả các thầy cô
trong Ban giám hiệu nhà trường đều
không muốn đưa kinh doanh vào trường
học, đặc biệt đây là những trường mầm
non. Thậm chí, có những thầy cô sau khi
nghe đề xuất và trao đổi của các bạn đã
thẳng thắn từ chối khiến cho không ít
các bạn trẻ trong nhóm cảm thấy thất
vọng và xuống tinh thần trầm trọng. Khi
đó, trưởng nhóm đã phải cổ vũ rất nhiều
để các thành viên nhanh chóng lấy lại
tinh thần. May mắn là các bạn đều có
rất nhiều nhiệt huyết và sức trẻ để tiếp
tục thực hiện và quyết tâm thành công.

Trong suốt hơn một tháng trời các bạn
đã nỗ lực thuyết phục các thầy cô và
truyền tải thông điệp của chương trình,
đó là: yêu thương dành cho các bé, sự
đầu tư cho tương lai và sự quan tâm của
Ngân hàng dành cho những mầm non
tương lai của đất nước. Và cuối cùng
Ban giám hiệu nhà trường cũng đã bị
thuyết phục bởi sự nhiệt thành của các
bạn chuyên viên.
Bạn Ngô Thị Thuý- Nhóm trưởng nhóm 6
cũng chia sẻ với tôi những kỷ niệm khó
quên khi tham gia dự án. Công việc tuy
có mệt mỏi, nhưng nhìn các bạn trong
nhóm mướt mồ hôi giữa trời mùa đông
để thổi bóng bay tặng các bé, những nụ
cười và sự lóng ngóng đến đáng yêu của
các bé khi được chụp hình; những cái vỗ
vai, chung tay nhiệt tình từ các giáo viên
mầm non yêu nghề hay buổi gặp mặt tư
vấn giữa nhóm và các phụ huynh trường
mầm non Ngôi Nhà Kẹo cũng đã nhận
được sự hỗ trợ hết mình của Ban giám
hiệu nhà trường. Thuý kể, nhớ nhất là có

khách hàng sinh lớn tuổi sau khi nghe
các bạn tư vấn đã lặn lội từ Linh Đàm lên
Số 1 – Trung Hòa để gửi món tiết kiệm
3 tỷ đồng cho cháu nội và chỉ để “Bác
lên để thăm nơi cháu làm việc”, những
câu nói những việc làm tuy nhỏ bé thôi
nhưng làm ấm lòng các thành viên trong
nhóm xua đi cái lạnh giá mùa đông. Có
lẽ không chỉ là món quà về doanh số
mà còn là món quà về tinh thần thực
sự to lớn dành cho chuyên viên khách
hàng, tiếp thêm niềm tin động lực sinh
khí mới để các thành viên trong nhóm
hoàn thành xuất tốt chương trình này.
Sau chương trình Mobile Booth, kết quả
thu được không hẳn chỉ là bao nhiêu sổ
yêu thương cho con, bao nhiêu tiền gửi
tiết kiệm, hay số lượng visacredit... Thành
công nhất đó là sự quý mến tin tưởng
của các cô giáo các bậc phụ huynh đã
dành cho các thành viên trong nhóm; là
hình ảnh vô cùng đẹp đẽ của OceanBank
đã đến được với khách hàng khi mà chỉ
nhắc đến “Yêu thương cho con” là khách
hàng sẽ nghĩ ngay đến OceanBank với
một đội tư vấn trẻ trung và nhiệt tình.
Chương trình sẽ là một dấu ấn đặc biệt
để các bạn trẻ có thêm sức mạnh và tự
tin bước tiếp trên con đường sắp tới của
mỗi người.
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Mỗi giọt máu cho
đi là một cuộc đời
được giữ lại…
Kiểm tra tình trạng sức khoẻ và tình trạng máu
của người cho là một bước không thể thiếu.
Các kỹ thuật viên của Viện Huyết học đã phải
làm việc rất vất vả vì có quá nhiều người đăng
ký và ai cũng hy vọng sẽ đủ điều kiện để được
hiến máu

và nhữ

Hy vọng xanh

Hiểu rằng ở ngoài kia vẫn còn những con người khắc khoải, mong chờ từng giọt máu để duy trì sự
sống cho mình hay cho người thân yêu của mình…
Hiểu rằng mỗi người cần phải có trách nhiệm với chính bản thân mình và với xã hội nơi ta đang sống.
Hiểu rằng cho máu không chỉ là một hành động đơn giản, mà đó còn là nghĩa cử cao đẹp, mang lại hy
vọng cho người bệnh cũng đồng thời mang lại sức khoẻ cho chính bản thân người cho.

Cũng có chút căng thằng
khi nhìn mũi kim chích…

Chính vì vậy, ngay khi lời kêu gọi của Đoàn Thanh niên OceanBank được đưa ra đã thu hút sự quan tâm
của rất nhiều thành viên trong ngân hàng. Mặc dù thời gian diễn ra chương trình khá gần với ngày
lời kêu gọi được gửi tới mọi người, nhưng các CBNV ngân hàng vẫn rất cố gắng để sắp xếp công việc,
tham gia “ngày hội hồng” nhiều ý nghĩa này.
Hiếm khi nào, sảnh lớn của Toà nhà PVI lại có đông đến vậy. Không chỉ có các CBVN OceanBank làm
việc tại Hội sở mà còn có thành viên của OJB tại một số chi nhánh, không quản đường xa cũng tới
tham gia nhiệt tình.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại tại ngày hội Hiến máu tình nguyện

Sảnh tầng 3 toà nhà PVI,
một ngày tấp nập người
ra vào. Ai cũng nhiệt tình
điền đơn đăng ký để
tham gia ngày hội hiến
máu

…và cả những nụ cười tự
tin, hào hứng.

Những túi trữ đã đầy và vẫn còn tiếp tục dòng
người chờ đợi hiến máu. Bởi mọi người hiểu
rằng đây sẽ là nguồn hy vọng cho các những
người đang hàng ngày chiến đấu với sự sống
của chính mình.
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ẤM ÁP TÌNH THƯƠNG YÊU
Thiếu thốn là vậy nhưng tình yêu thương
chưa bao giờ nguội lạnh dưới mái nhà
này. Ngắm nhìn các con ríu rít bên mẹ
như những cánh chim non rồi lại quấn
quýt các anh chị trong đoàn và luôn
miệng nói cười không ngớt, Đoàn tình
nguyện cũng cảm thấy ấm lòng. Những
lo toan, xô bồ hàng ngày dường như
cũng trôi đi xa tít. Chúng tôi lại càng
thêm hiểu hơn: chính tình yêu thương
sẽ là phép chữa kì diệu cho mọi nỗi đau
tinh thần, giúp những cuộc đời bất hạnh
được hồi sinh.

LÀNG TRẺ BIRLA
NGÀY HẠNH PHÚC
Những ngày hè vừa qua, đoàn tình nguyện Chi đoàn Hỗ trợ Kinh
doanh và Chi đoàn Kinh doanh đã có một ngày hoạt động thật ý
nghĩa tại Làng trẻ Birla - Hà Nội. Chưa bao giờ chúng tôi thấm thía
câu nói này đến thế: “Đi! Sải chân bước với tấm lòng rộng mở, để thấy
cuộc đời còn nhiều điều để san sẻ, để thấy tình yêu mới là điều đáng
trân trọng nhất, quý giá nhất trong mỗi tâm hồn!”
Hoàng Nguyễn - Hồng Lê

NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH
Làng trẻ Birla là nơi đón nhận và nuôi
dưỡng các trẻ em mồ côi, phát triển bình
thường ở độ tuổi 2-12 của thành phố Hà
Nội. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi
đặt chân tới nơi đây là ánh mắt trong
veo, đầy hi vọng, chờ đợi nhưng vẫn
đượm chút buồn của những mảnh đời

bất hạnh, những số phận sinh ra chưa
một lần được ấp ủ trong tình yêu của
mẹ, của cha.
Đón tiếp chúng tôi, anh Chu Đình ĐiệpGiám đốc làng trẻ đã vui vẻ giải thích về
tên Birla mà chúng tôi vẫn băn khoăn từ
lúc mới đến: “Làng trẻ em Birla Hà Nội

41

vốn là công trình quà tặng của Ngài Birla
(GS-TS., Tổng Giám đốc Tập đoàn Công
nghiệp nhẹ Cimco-Birla) nhân chuyến
thăm và làm việc tại Việt Nam năm 1983.
Sau khi tận mắt chứng kiến những hoàn
cảnh éo le, khó khăn của trẻ em Việt Nam,
Ngài Birla và gia đình đã quyết định trích
tặng UBND Thành phố Hà Nội một khoản

tiền giúp xây dựng cho các em một mái
ấm tình thương”. Chính vì lẽ đó mà làng
trẻ đã trở thành biểu tượng của sự nhân
ái, cao đẹp và đã truyền thông điệp đầy
tình thương đó đi suốt nhữngnăm tháng
phát triển của mình.

Trong ngôi làng đó, chúng tôi đã được
gặp những người mẹ, đồng thời là
những người cha của các gia đình; được
nghe họ kể những câu chuyện về ngôi
nhà và những đứa con mà họ chịu trách
nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ.

Tại đây, các cháu được nuôi dưỡng theo
mô hình gia đình: có mẹ, có cha, có chị,
có em và vẫn được đảm bảo đến trường
theo đúng độ tuổi quy định. Khi được hỏi
về kinh phí hoạt động của làng trẻ, anh
Điệp đã không giấu được nỗi lo lắng của
mình. Anh nói, kinh phí được nhà nước
cấp mặc dù rất có ý nghĩa song vẫn còn
rất thấp so với mức sống xã hội hiện tại.
Việc các em đến trường trong sự thiếu
thốn mọi mặt về quần áo, sách vở, đồ
dùng không còn là điều lạ. May mắn là
làng trẻ cũng nhận được những khoản
viện trợ từ các tổ chức khác hay từ những
tấm lòng hảo tâm trong xã hội nên cuộc
sống cũng bớt khó khăn đi phần nào.
Các bạn nhỏ ở Birla dường như cũng
hiểu được những thiệt thòi mà mình
phải nhận từ số phận nên càng cố gắng
nhiều hơn.

Cũng như những lũ trẻ, sáu bà mẹ của
làng mỗi người đều có hoàn cảnh thật
khác nhau, nhưng họ đều chọn Birla là
điểm dừng chân cho cuộc đời của mình
và đặt trọn tình thương cho những đứa
trẻ thiệt thòi về tình cảm. Không phải
mang nặng đẻ đau nhưng những vất
vả trong nuôi dạy con cái cũng khiến
họ bận rộn không kém các bà mẹ khác.
“Những ngày đầu, mẹ chưa có kinh
nghiệm nuôi con, dỗ mãi mà con không
nín, mẹ bực, con cáu, rồi thương chúng
nó…rồi mẹ con lại ôm nhau khóc”- một
người mẹ đã chia sẻ về những ngày đầu
tiên xây dựng làng trẻ như vậy. Cũng có
lúc con hỏi: “Mẹ ơi, sao nhà mình toàn ăn
gạo sâu thế? Mẹ ơi, con muốn cặp sách
mới, cặp con bị thủng nhiều chỗ quá mẹ
này…” làm các mẹ không ngưng được
nước mắt. Làm mẹ đã khó! Làm mẹ của
những tâm hồn mồ côi, non nớt, nhạy

cảm và luôn khao khát được yêu thương
còn khó hơn gấp vạn!
NGÀY TÌNH NGUYỆN XANH
Không phải khi tới nơi chúng tôi mới
biết về những số phận đằng sau cái
tên Birla ấy. Chuyến đi chỉ là để chúng
tôi được mắt thấy, tai nghe những câu
chuyện xúc động về những mảnh đời
côi cút. Đoàn tình nguyện, bao gồm các
Đoàn viên thanh niên của Chi đoàn Kinh
doanh và Hỗ trợ kinh doanh đã lên kế
hoạch từ rất sớm: tìm hiểu làng trẻ, tổ
chức thị sát, mua quà… để có một ngày
tình nguyện trọn vẹn nhất. Những món
quà được chuyển đến cho các em cùng
với sự hào hứng và hồi hộp của chúng
tôi. Ý nghĩ sẽ mang cho lũ trẻ những
niềm vui nho nhỏ, bù đắp một phần
rất nhỏ cho những thiệt thòi của chúng
khiến cả đoàn như được tiếp thêm năng
lượng và phấn chấn hẳn lên.
Nguồn kinh phí cho chuyến tình nguyện
lần này tới Birla được trích ra từ chính
quỹ đoàn của hai Chi đoàn và sự ủng
hộ của các cá nhân. Vì vậy những món
quà mà đoàn tình nguyện mang tới cũng
không có gì quá to tát. Chỉ mong sao
tấm lòng của chúng tôi sẽ giúp các em
có thêm được những bữa ăn no đủ hơn,
có những ngày rộn rã tiếng cười hơn.
Và không nói ra, nhưng ai cũng tự nhủ:
đây sẽ không phải là lần duy nhất đoàn
chúng tôi đặt chân tới làng trẻ này. Sẽ
còn có những ngày giao lưu vui vẻ,
có những bữa liên hoan đầm ấm, có
những thầy giáo, cô giáo ngày thường
là những cán bộ, nhân viên ngân
hàng, nhưng cứ mỗi dịp cuối tuần lại là
những tình nguyện viên thắp sáng ước
mơ tuổi thơ....
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Nhưng những nét hoang sơ, quyến
rũ đặc trưng của nơi đây vẫn còn
được giữ lại. Đó là cao nguyên đá với
lổng chổng vô vàn vách đá tai mèo
nhọn hoắt dựng đứng lên trời; là đèo
Mã Pì Lèng cùng những cung đường
chữ U uốn lượn hiểm hóc trên các
triền núi; dòng Nho Quế êm đềm uốn
khúc trong ánh mặt trời… Tất cả đều
tạo nên một bức tranh hùng vĩ của
vùng núi nơi địa đầu đất nước khiến
cho các đồng nghiệp đi cùng tôi phải
trầm trồ, thán phục. Còn tôi, tôi bị ấn
tượng và ám ảnh bởi chính đám trẻ
nơi đây- những mầm non lớn lên ở
vùng cực bắc của Tổ quốc, nơi thiếu
thốn tất thảy những cơ sở vật chất tối
thiểu. Chúng thậm chí còn không có
quần áo đầy đủ, chạy chân trần không
dép trên cái nền lạnh lẽo, lởm chởm
của vùng đất đá. Đôi chân bé nhỏ của
chúng cũng tím ngắt vì lạnh. Đứa lớn
bồng bế, ủ ấm cho đứa bé với một tình
yêu và sự bao bọc vô bờ. Bất giác, tôi
chợt nghĩ đến đứa cháu nhỏ của mình
hôm trước còn lột phăng cái áo bông

Tôi thấy ánh lên niềm hy vọng
từ những đôi mắt trong veo,
sinh động như ngôi sao đang
lấp lánh…”

mặc trên người, quẳng đi vì “Xấu, con
không thích” và mặc cho cha mẹ nó
dỗ dành, doạ nạt ra sao thì tấm áo
bông quý giá ấy vẫn bị vứt xó. Liệu
bao nhiêu đứa trẻ sinh ra trong môi
trường đủ đầy ấy biết đến sự tồn tại
và hoàn cảnh của những đứa trẻ nơi
đây?
Trên gương mặt non nớt, vô tư của các
bạn nhỏ vùng cao lại luôn nở một nụ
cười và đôi mắt của chúng luôn lấp
lánh niềm vui như những ngôi
sao bé. Hình như chúng
cũng chẳng cần mặc cảm
về những thiếu thốn của
mình. Chúng hiểu, sự thiệt
thòi ấy không chỉ của riêng
mình chúng mà đó là một
phần của vùng cao nguyên
đá này. Có lẽ vì vậy mà tôi
luôn được thấy nụ cười trên
môi chúng và những điều
nhỏ nhặt cũng có thể khiến
cho gương mặt lũ trẻ bừng
sáng. Tôi đã thấy chúng cười
hồn nhiên, rạng ngời khi nhận từ
tay chúng tôi những chiếc kẹo xanh
đỏ nhỏ xinh; tôi đã thấy chúng nâng
niu, trân trọng từng đồng 500, 1000
mà tôi và các đồng nghiệp tặng cho
chúng. Những điều chúng tôi mang lại
lũ trẻ chỉ có nhỏ bé vậy thôi, mà sao lại
thành niềm vui lớn đến thế?
Một cô giáo mầm non Sủng Là đã hỏi
tôi: “Các chị từ dưới đó (dưới Hà Nội)
lên đây thấy thế nào?” Tôi nhìn vào bọn
trẻ đang tíu tít với niềm vui nhỏ vừa có
được và trả lời “Tôi thấy hy vọng”. Bởi
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NHỮNG ÁNH SAO
trên cao nguyên đá
ôi đến với Đồng Văn, Hà Giang
vào một ngày cuối năm. Khi ấy,
cánh đồng hoa tam giác mạch
cũng đã ngủ, nhường chỗ cho cơn gió
lạnh hun hút của mùa đông. Đồng Văn
đã thay đổi nhiều so với lần đầu tôi đặt
chân đến. Phần lớn nhà chình tường
bằng đất lụp xụp đã được thay thế dần
bằng những mái ấm vững chắc dựng
lên từ đá. Thậm chí ở thị trấn, những
khách sạn, nhà hàng nhỏ cũng đã bắt
đầu mọc lên để phục vụ cho các nhóm
phượt chọn đây làm điểm dừng chân.
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không
có lý do gì mà tôi lại thấy cuộc đời u
ám khi nhìn thấy sự hồn nhiên lấp lánh
trên gương mặt bầy chim non ríu ran
đằng kia. Từ những đôi mắt trong veo
như ngôi sao lấp lánh, tôi thấy ánh lên
niềm hy vọng…!
Du mục
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ra để đánh đổi. Mối tình
, cho đúng, nhưng vẫn mang cả trái tim
xuân
h
than
là
đi
đang
mình
g
đườn
g
chặn
ôi thích gọi
nắm tay đầu tiên, lần
g đầu không phải là nụ hôn đầu tiên, cái
tron
đó
gì
có
xuân
h
than
Bởi
trẻ.
tuổi
phải
chứ không
gắng quên đi vẫn cứ lì
cả hẹn hò đầu tiên mà là người dù có cố
được
nghe
lắng
mức
đến
t
khiế
tinh
t,
veo, xanh mướ
bạn.
g tươi đẹp nhất. lợm ở lại trong trái tim
những thanh âm rộn rã của những ngày thán
hơn về quãng thời
nhưng đừng quên
Rõ ràng, chữ thanh xuân gợi cho tôi nhớ
Có thể quên đi những buồn phiền đau khổ,
ngắn
rất
người, dù
cười. Có thể quên
gian đáng trân trọng nhất trong cuộc đời
đi những khoảnh khắc bình yên đầy ắp tiếng
hành
vào
thêm bớt
những lần thất bại,
nhưng đủ để cho tôi trưởng thành, để biết
đi những thành công, nhưng đừng quên đi
ng thành.
trang trải nghiệm và hiên ngang bước tiếp.
bởi đó mới là nấc thang cho ta thêm trưở

T

bảo đã đến lúc phải đi.

- Vội thế ư?

- Vì cậu đã trải nghiệm đủ trên con đường

đồng hành của chúng ta rồi

Tôi lặng người, nhìn Thanh Xuân nuối tiếc.
- Hãy nhớ và quên, bởi nó thiêng liêng- nên
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Tặng Ếch ộp
			 và Thuồng luồng
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Hôm qua, Thanh Xuân và tôi có cuộc hẹn,
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nó là tuổi trẻ.

Thanh xuân ghé tai nói tôi lời cuối, rồi vội

vã bay đi, tôi vẫn chưa kịp chào.

Thanh xuân- những điều nên nhớ và nên

quên!
Khuê Văn Chốt

Tuổi thanh xuân chân thật				 Tuổi thanh xuân ý chí 					
mà khóc, vì ai đó
quên những lần
Có thể quên đi những lần đã từng vì ai đó
Có thể quên đi những lần từ bỏ, nhưng đừng
quên
đừng
định
nhất
g phải nhớ những
mà hạnh phúc hay tổn thương, nhưng
níu kéo, có thể quên những chuyện vui nhưn
thòi.
thiệt
,
khăn
khó
nhớ hận với bất cứ
người đã khóc vì mình, vì mình mà chịu
chuyện đau lòng. Không phải để ghi thù
mỗi
quên
đừng
g
trong quá khứ.
Có thể quên một bữa tiệc với bạn bè nhưn
ai, mà để sau này phải sống tốt hơn bản thân
hổi.
nóng
tối, bố mẹ vẫn ngóng chờ bên mâm cơm
đối đừng quên thời
Có thể quên đi không gian, nhưng tuyệt
ra khỏi cuộc sống
giảng đường thân
Có thể quên đi những người bạn đã bước
gian. Quên đi một góc phố hò hẹn, một
nhau, nhưng đừng
chội, những đừng
của chúng ta trước những ngã rẽ khác
thường, một văn phòng tấp nập và chật
trì ở lại, chỉ cần
nay- và của của
quên những người qua bao biến cố vẫn kiên
quên đi ta của ngày hôm qua- của ngày hôm
ngoái lại, ta thấy
lớn tiếng gọi là sẽ thấy họ đến cạnh bên.
ngày mai- những chuỗi ngày mà nếu vô tình
đã trưởng thành như thế!
chúng ta, đã từng thật ngạc nhiên vì mình
Có thể quên đi những ai đó đã từng thù ghét
g thời gian khổ sở,
bỏ một số thứ quan
khiến chúng ta phải trải qua những quãn
Có thể quên những lần phải buông tay từ
đừng
g
ngã, nhưn
sống là sự lựa chọn
chật vật để tranh đấu sao cho không bị xô
trọng trên chặng đường đời. Vốn dĩ cuộc
vũ
cổ
đó,
dậy khi
g tuyệt đối đừng
quên những người đã từng đỡ chúng ta
liên tiếp của những giá trị ngang cấp, nhưn
bỏ bản thân mình.
chúng ta tiếp tục bước đi.
quên, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng từ
ời bạn ở bên ta khi
“A friend in need is a friend indeed” (Ngư
gian sẽ qua, kỉ niệm
cần thiết là những người bạn thật sự). Thời
a là điều sẽ thách
mong manh cũng trôi qua, nhưng tình nghĩ
rằng cuộc sống
thức định luật băng hoại đó. Thật sự cần nhớ
này phải có ít nhất một người bạn thân.
Tuổi thanh xuân mơ mộng
chàng trai ưa chinh
Có thể quên đi một món quà xa xỉ từ một
tâm ấm áp, một
phục, nhưng đừng quên đi một cử chỉ quan
chờ đợi những
ánh mắt lo âu, một bóng dáng ân cần kiên nhẫn
ngày tan làm muộn.
thứ hai, mối tình
Có thể quên đi những mối tình đầu, mối tình
gió…nhưng đừng
thứ n, quên đi những cơn say nắng, say
g biết cách yêu sao
quên đi mối tình nguyên sơ nhất, khi khôn

g cái nên quên thì
Nhưng mọi thứ chỉ là tương đối. Có nhữn
lãng quên, vì thế
sẽ nhớ, có những cái cần nhớ sẽ chìm vào
ngập tràn cảm xúc
thanh xuân mới là quãng thời gian bối rối,
trong sáng và tinh
khi người ta sống hết mình với tâm hồn
của mỗi người,
khiết nhất. Quên hay nhớ- đó là sự lựa chọn
hãy sống sao cho
nhưng những năm tháng tuổi thanh xuân
nuối tiếc sẽ qua đi,
trọn vẹn, để mỗi cái quên hay nhớ qua đi,
bản lĩnh sẽ còn lớn mãi.
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HẦM VÀNG CỦA NGÂN HÀNG ANH
QUỐC 			
Người ta nói vui rằng, nếu ngoại trưởng
Anh có một bí mật, ông ấy sẽ muốn
giữ nó ở hầm vàng của ngân hàng Anh
Quốc. Hơn 4.600 tấn vàng được lưu trữ
tại đây, trong hầm vàng lớn nhất nước
Anh, và chỉ đứng sau Cục dự trữ liên
bang được đề cập ở trên. Những bức
tường của căn hầm có khả năng chống
bom. Để mở cửa hầm, cần được sự chấp
nhận của hệ thống nhận dạng giọng nói,
ba khóa bằng chân và các biện pháp bảo
vệ chưa được công bố.
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CĂN HẦM

NGÂN HÀNG
BẤT KHẢ XÂM PHẠM
Kể cả những tay hành động hàng đầu như Ethan Hunt trong phim của
Holywood cũng không thể xâm nhập được những nơi này
Minh Châu (dịch)

NGÂN HÀNG TEIKODU, HIROSHIMA HẦM BẠC LONDON			
– CHỐNG BOM NGUYÊN TỬ		 Loại hầm được dùng ở London Silver
Khi chính phủ Mỹ quyết định tìm cách cũng chính là loại được dùng trong cuộc
“điều khiển cánh tay của Chúa”, đơn hàng thử nghiệm hạt nhân của Mỹ tại Nevada
đầu tiên là xóa sổ thành phố Hiroshima năm 1957. Sức công phá 37 nghìn tấn
(Nhật Bản) khỏi mặt đất. Sau cuộc ném TNT đã xé đi lớp thép cường lực, nhưng
bom nguyên tử, trong khi những tòa nhà không thể phá vỡ được căn hầm. Trong
đổ sập như lá bài, cỏ tiêu tan như khói, suốt Thế chiến II, tòa nhà ngân hàng bao
nước bốc hơi ngay lập tức,… thì hai căn quanh dần dần bị phá hủy bởi những
hầm của ngân hàng Mosler vẫn nguyên trận bom, riêng căn hầm vẫn không hề
vẹn. Thực tế đó cũng đủ để Mosler khỏi bị suy chuyển. Chính nó làm nên định
cần tốn công làm quảng cáo cho ngân nghĩa về một thứ thực sự bất khả xâm
hàng của họ trong suốt chục năm sau phạm trên thế giới.
đó.

FORT KNOX – CỤC DỰ TRỮ VÀNG HẦM VÀNG Ở DUBAI
LIÊN BANG MỸ 			
Dubai, nơi được mệnh danh là Thành
Nếu một tên cướp ngân hàng bằng phố của Vàng, đã hoàn thành việc xây
cách nào đó có thể vượt qua bức tường dựng một căn hầm để chứa tất cả số
bằng đá rắn chắc và một phi đội lính gác vàng ấy vào năm 2009. Căn hầm tọa lạc
được trang bị vũ khí, thì hắn vẫn còn phải ở Trung tâm hàng hóa Dubai. Nơi đây
chiến đấu với một cánh cửa nặng 20 tấn. bao gồm những biện pháp an ninh tối
Khóa cửa vô cùng phức tạp và cần một tân nhất. Dubai đang cho “hồi hương” số
nhóm 10 người mới có thể mở được. Rõ vàng của họ từ London bởi vì giờ đây họ
ràng , Fort Knox là cánh cửa mà không đã có nơi lưu trữ an toàn nhất thế giới.
có tên cướp nào nghĩ tới việc đột nhập.

NƠI DỰ TRỮ VÀNG CỦA IRAN – ĐỊA
ĐIỂM BÍ MẬT			
Điều khiến cho hầm cất trữ vàng của
Iran là một nơi không thể xâm phạm là
không ai có thể biết chắc vị trí của nó ở
đâu. Người ta cho rằng căn hầm nằm
trong kho bạc Quốc gia hoặc trong ngân
hàng trung ương Irant, nhưng tất cả chỉ
là giả định. Iran đã bí mật vận chuyển
vàng bằng được hàng không từ Châu
Âu để tránh áp lực tài chính của Anh và
Mỹ. Giờ thì nguồn dự trữ đã quay trở lại
biên giới Iran, và địa điểm cất giữ thì khó
nắm bắt như vũ khí hủy diệt hàng loạt
tại Iraq vậy.

HARD ROCK – CĂN HẦM ÂM NHẠC
Căn hầm mang tên Hard Rock được mở
cửa vào năm 2001, là nơi lưu giữ hàng
trăm báu vật vô giá về âm nhạc, từ chiếc
Gibson Flying V của nghệ sĩ ghita Jimmy
Hendrix cho tới bản nhạc viết tay cho
Instant Karma của John Lennon. Căn
hầm nằm bên dưới quán cà phê Hard
Rock ở London, trước đây nó chính là
một cái hầm của ngân hàng Coutts.
Trước khi được chuyển đổi, Hard Rock
đã từng là nơi cất giữ báu vật của Nữ
hoàng Anh.

NHỮNG CĂN HẦM HUYỀN THOẠI
CỦA THỤY SỸ			
Những ngân hàng Thụy Sỹ nằm trên
vùng đất an toàn nhất hành tinh. Những
két sắt với chìa khóa ba lớp được sử dụng
bởi các công dân giàu có nhất thế giới
trong suốt 200 năm qua. Có một điều
thú vị đó là Két an toàn đầu tiên được
cấp bằng sáng chế thông qua một văn
phòng nơi Albert Einsteins làm việc hồi
còn trẻ.

HẦM DỰ TRỮ LIÊN BANG NEW YORK
– HẦM LƯU TRỮ VÀNG LỚN NHẤT
THẾ GIỚI
		
Sâu bên dưới đường phố ở Manhattan
là một căn hầm bất khả xâm nhập, nơi
được biết đến là hầm chứa vàng lớn hơn
cả căn hầm nổi tiếng Fort Knox. An ninh
ở đây chặt chẽ tới mức chỉ có robot chứ
không con người nào được phép ra vào.
Nhiều chính phủ nước ngoài tin tưởng
vào hệ thống an ninh của ngân hàng và
họ cũng gửi vàng tại đây.
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BIẾN TẤU
		VỚI

Khi băn khoăn đứng trước gương và không biết
phải mặc gì cho hôm nay thì nghĩ ra các cách
phối với chiếc sơ mi trắng là lựa chọn số 1. Bạn
có thể phối áo sơ mi trắng với vòng cổ thật cá
tính cộng với skinny jeans hoặc leather legging
để tạo sự năng động hay mặc cùng với váy có
hoa văn lạ mắt hoặc có chất liệu độc đáo.

SƠ MI

TRẮNG CỔ ĐIỂN
Nhiều người cho rằng tiêu xài cho những
chiếc áo sơ mi trắng luôn là sự đầu tư thông
minh bởi vẻ đẹp thanh lịch, không kém phần
quyến rũ lại chẳng sợ lỗi mốt. Với môi trường
công sở như OceanBank, áo sơ mi trắng đem
lại cảm giác nghiêm túc, chuyên nghiệp.
Và các OJBer cũng hoàn toàn có thể tạo ra
những trang phục cực chất, đầy cá tính với
chính những chiếc sơ mi trắng thân thuộc
qua các “tips” dưới đây.
Minh Châu

Áo sơ mi trắng giống như một miếng vải
canvas trơn mà người mặc có thể vẽ vào đó
bất kỳ phong cách, tâm trạng hay cảm xúc nào
mà ta muốn. Sức mạnh của sơ mi trắng nằm
ở nét cổ điển, trẻ trung cho dù ta có thay đổi,
biến nó với những phụ kiện lạ mắt và độc đáo.
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Sơ mi trắng hội tụ tất cả các yếu tố: năng động,
thoải mái, tiết kiệm thời gian phối đồ, thể hiện
sự sáng tạo khi kết hợp với các phụ kiện phù
hợp và hơn hết chính là không cần phải cố
gắng nhiều mà vẫn rất quyến rũ.

Sơ mi trắng là kiểu trang phục đơn giản, không cầu
kỳ. Bởi vậy, với nhiều người, chỉ cần diện áo sơ mi
trắng với quần jeans đã là đẹp nhất rồi.

Đơn giản, không rắc rối, không diêm dúa, rất cơ bản,
có thể “mix-match” đủ đường đủ lối và chắc chắn sẽ
không bao giờ lỗi mốt. Bình thường bạn có thể mặc
áo sơ mi trắng và boyfriend jeans bởi sự thoải mái,
cá tính với chiếc booth cao hoặc nữ tính khi kết hợp
với đôi giày cao gót. Trời lạnh thì mặc thêm áo khoác
cardigan, họp hành thì kết hợp với chân váy bút chì
hoặc quần tây basic.
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NHỮNG
ĐẠI LỘ
MUA SẮM
TUYỆT
VỜI
NHẤT
THẾ GIỚI

BAHNHOFSTRASSE 		
Zürich, Thụy Sỹ
Kéo dài 1,4km, Bahnhofstrasse là đại lộ
mua sắm đắt đỏ và niềm tự hào của
Zurich. Tại đây, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy
những cửa hiệu mua sắm tuyệt vời nhất,
từ những bộ đồ của các nhà thiết kế nổi
tiếng tới giầy dép, phụ kiện, đồ gốm,
trang sức, và tất nhiên là những chiếc
đồng hồ Thụy Sỹ.

LAUGAVEGUR			
Reykjavík, Iceland

Nếu OJBer nào là tín đồ của thời trang thì
chắc hẳn không thể bỏ qua một trong
những đại lộ mua sắm tuyệt vời sau đây
Minh Châu (Sưu tầm)
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Con phố mua sắm chính của thành phố
Reykjavík này là nơi tập trung đông đúc
những cửa hàng quần áo. Ngoài ra các
shop phụ kiện, đồ da, mỹ phẩm, sách,
âm nhạc, đồ len đan bằng tay… cũng
được phân loại rất rõ ràng. Bạn luôn tìm
được những bộ đồ chính hiệu từ bất kỳ
cửa hàng thời trang nào ở đây.
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THE GINZA				
Tokyo, Nhật Bản
Ginza là khu vực mua sắm ở thành phố
Tokyo bao gồm tám tòa nhà. Gian hàng
của những thương hiệu sang trọng, xa
xỉ và đẳng cấp nhất trên thế giới san sát
nhau tại đây. Ngoài ra còn có 7 trung
tâm chiếu phim. Cửa sổ của các shop
luôn được trang trí cầu kỳ với những biểu
trưng của văn hóa Nhật Bản. Đêm đến,
ánh đèn neon nhiều màu sắc khiến cho
cả khu vực bừng sáng.

AVENUE MONTAIGNE
Paris, Pháp

					

Đại lộ Montaigne nằm ở khu vực “tam giác vàng” giao với đại lộ
Champ Elysees và dòng sông Seine. Vô số những cửa hàng thời trang
như Bulgari, Louis Vuitton, Nina Ricci, Chanel… nằm xem kẽ với với
các tòa cao ốc sang trọng.

ĐẠI LỘ SỐ NĂM 		
New York, Mỹ
Những gian trưng bày rộng lớn như
Saks Fifth, Bergdorf Goodman, Macy’s
và những nhà thiết kế tên tuổi như
Ferragamo, Harry Winston, Versace,
Tiffany, Christian Dior… khiến Đại lộ
số Năm ở thành phố New York trở
thành thiên đường của những tín
đồ mua sắm. Vào mùa đông, các
cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy
với bông tuyết trong khung cảnh kỳ
ảo, việc dạo bộ và mua sắm ở đại lộ
đông đúc trở nên thực sự tuyệt diệu.

AVINGUDA DIAGONAL 						
Barcelona, Tây Ban Nha
Dài khoảng 5km, Avinguda Diagonal là một trong những đại lộ dài nhất trong thành
phố, với rất nhiều cửa hàng thời trang, trang sức, phòng tranh. Nhiều shop tuyệt
đẹp nằm trên đường Passeig de Gracia, Via Augusta, hay Avinguda Casals ở đoạn
cuối của đại lộ. Bạn còn có thể bắt gặp sự pha trộn giữa kiến trúc Gothic và hiện đại.
Trên đại lộ cũng có nhiều quán cà phê đáng yêu để bạn nghỉ chân.
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ĐỔI MÓN CUỐI TUẦN
với bánh gối giòn vàng thơm phức
Có hình dáng tương tự chiếc bánh xếp của người miền Nam, bánh gối là món ăn vặt rất nổi tiếng của người dân Hà Nội.
Chiếc bánh được chiên vàng giòn rụm, phần nhân bên trong hấp dẫn nhờ cái béo của thịt, giòn sần sật của miến, mộc nhĩ
hay cái bùi bùi đậm đà của trứng. Làm bánh gối không quá cầu kỳ và phức tạp, nên đây được coi là món ăn “đổi gió” thích
hợp cho ngày cuối tuần.
Huệ Chi

Nguyên liệu
1. Vỏ bánh gối : 20 chiếc			
4. Trứng chim cút : 20 quả			
7. Hạt tiêu, tỏi, : vừa đủ dùng 		
9. Dấm, đường, nước mắm : vừa đủ dùng
12. Đu đủ : 200g				

2. Thịt : 200 g			
3. Miến : 200g
5. Hạt nêm: vừa đủ dùng		
6. Mì chính : vừa đủ dùng
8. Nấm hương, mộc nhĩ : vừa đủ dùng
10. Cà rốt : 02 củ			
11. Hành tây : 01 củ
13. Hành hoa, rau xà lách, mùi, tía tô, thơm, kinh giới, bạc hà, mùi tàu.

Cách làm
Bước 1: Băm nhỏ thịt, cà rốt cắt nhỏ, trứng luộc chín (bóc vỏ), miến ngâm rửa sạch (thái nhỏ), mộc nhĩ & nấm hưởng ngâm
nước ấm (rửa sạch, thái nhỏ), hành tây rửa sạch (thái hạt lựu).
Bước 2: Trộn hỗn hợp thịt, cà rốt, miến, hành tây, mộc nhĩ, nấm hương, cho hạt nêm vừa đủ vào đảo đều.
Bước 3: Vỏ bánh gối lên dĩa, cho một muỗng hỗn hộp thịt trộn, trứng cút cắt làm đôi (mỗi cái bánh là 1 quả trứng cút.
Bước 4: Chờ khi dầu được đun sôi, cho bánh vào chảo, rán vàng đều 2 mặt.
Chuẩn bị nước chấm: Đu đủ, cà rốt bóp sạch với muối, chần sơ với nước sôi, vớt ra để ráo, cho dấm, đường, nước mắm vừa
đủ, đảo đều.
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Nhanh còn kịp

buồn bã thất vọng,
Chàng thanh niên dáng vẻ
m đăm nhìn xuống
đứng trên thành cầu đă
lưng anh ta, một
dòng nước xoáy cuộn. Sau
lại với chiếc máy ảnh
phóng viên bồn chồn đi
à báo sốt ruột xem
trong tay. Cuối cùng, tay nh
với anh chàng chán
đồng hồ rồi chạy lên nói
đời kia:
h rồi thì nhảy sớm đi,
- Này anh bạn, quyết địn
i đấy!
chỉ còn có 3 phút nữa thô
u có ý nghĩa gì?
- Đối với tôi thời gian đâ
h sẽ không kịp lọt
- Nhưng chậm hơn thì an
đâu!
vào báo Tin tức buổi chiều

Tôi có nói gì đâu

ớc một cai ngục mắt
Ba phạm nhân đứng trư
ìn phạm nhân A, hằm
lác. Cai ngục trợn mắt nh
hằm hỏi: “Mày tên gì?”
Phạm nhân B vội nói:
- Dạ, tôi tên Ali.

nhân B hét lên tức
Cai ngục nhìn sang phạm
giận:
ăn đạn à.
- Tao không hỏi mày, thích
Phạm nhân C sợ quá tè ra
u.
- Nhưng, tôi có nói gì đâ

TỘI PHẠM

quần kêu nhanh:

Trượt chân

Sưu tầm

Chuyện kể rằng: Có
một hồ nước thiên
gở
Canada. Ai muốn ước
gì cứ nói lời ước của mì
nh
rồi nhảy xuống hồ tắm
là được toại nguyện.
Thế là mọi người từ
khắp nơi trên thế giớ
i kéo
nhau đến rất đông.
Người thì ước thành
gấu
trắng, người thì muố
n thành đại bàng và
có
người còn ước thành
hoa anh đào nữa. Có
mộ
t
anh đến bên hồ, hấp
tấp thế nào lại trượt ch
ân,
vội thốt lên “Oh,SHIT!”
và … rơi tõm xuống
hồ.

Oh,SHIT!

Chuyện bất thường

Trước khi đi công tác, một anh
chàng bí mật nhờ bà cụ
hàng xóm trông nom cô vợ trẻ.
Anh ta dặn nếu thấy chuyện
gì khác thường thì báo ngay
cho anh ta.
Một tuần trôi qua êm ả.
Đầu tuần sau, anh ta nhận đượ
c điện thoại của bà cụ
hàng xóm:
- Người đàn ông vẫn đều đặn
đến thăm vợ anh vào ban
đêm, hôm qua không thấy đến
.

tieáp söùc
doanh nghieäp

90+

Nhaän ngay quaø taëng khi söû duïng saûn phaåm tín duïng
Cô hoäi höôûng laõi suaát vay 0%/naêm
Quay soá may maén ñeå nhaän nhieàu giaûi thöôûng coù giaù trò

