
NIỀM TỰ HÀO SACOMBANK – SBA 

Đến hẹn lại lên, sắp tới là kỷ niệm 12 năm thành lập Công ty TNHH 
MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín gọi 
tắt là Sacombank – SBA. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đơn vị, 
cá nhân lại có dịp thể hiện tình yêu, niềm tự hào về đơn vị thông qua các 
bài viết. Riêng tôi “Sacombank – SBA” như một mái ấm một niềm tự hào 
to lớn! 

Từ giã màu xanh áo lính oai hùng, từ giã những tháng ngày nắng 
gió thao trường khắc nghiệt, tôi lại bôn ba bước vào môi trường mới, môi 
trường của những bon chen, vất vả của thời buổi kinh tế thị trường. Hoàn 
cảnh gia đình khó khăn nên tôi không được học hành đến nơi đến chốn. 
Tài sản quý nhất của tôi cũng chỉ có bằng tốt nghiệp THPT. Nên tôi gặp 
rất nhiều khó khăn trong quá trình xin việc. Tôi đã làm nhiều nơi với 
nhiều công việc khác nhau. Công việc thì vất vả mà đồng lương chẳng là 
bao, không có chế độ gì hết. Tôi cảm thấy buồn và chán nản nhưng bản 
chất là một người lính bộ đội cụ Hồ nên tôi cố gắng tiếp tục làm việc. 
Một bước ngoặc lớn trong đời tôi khi chuyển giao từ Công ty Thiên Sơn 
gia nhập vào hàng ngũ của Công ty Sacombank – SBA và niềm vui được 
nhân đôi khi được ký Hợp đồng chính thức. 

   Công việc chính của tôi là nhân viên Bảo vệ Tổng kho Sacombank 
– SBA – CNBD. Đối với nhiều người thì công việc này rất đỗi bình thường 
nhưng đối với tôi đó là một niềm vinh dự rất lớn. Ở nơi đây, tôi luôn 
được lãnh đạo các cấp quan tâm từ vật chất đến tinh thần rất chu đáo. Từ 
đó, tôi nhiệt tình tham gia các phong trào do đơn vị phát động. Điều thú 
vị nhất là tham gia giải bóng đá truyền thống toàn khối Sacombank được 
tổ chức vào tháng Chín hàng năm. Đây là giải bóng đá phong trào nhưng 
lại có sức hút và để lại nhiều ấn tượng đối với người dân thành phố Hồ 
Chí Minh nói chung, đối với cán bộ công nhân viên trong hệ thống nói 
riêng. Niềm vinh dự hơn khi tôi được chọn vào đội bóng chính thức của 
Sacombank - SBA. Từ đó tôi được giao lưu và có điều kiện thể hiện niềm 
đam mê bóng đá của chính mình. Nhiều đội bóng trong thành phố đều 
rất muốn mời Sacombank – SBA thi đấu. Vui lắm! Tự hào lắm các bạn ạ! 

Và tôi nhận ra chính nơi đây là môi trường lý tưởng nhất để thể hiện khả 
năng sẵn có của chính mình mà không nơi nào có được, vừa đảm bảo 



cho cuộc sống vừa được thực hiện niềm đam mê thể thao. Bên cạnh đó, 
gia đình tôi cũng cảm thấy hãnh diện với xóm giềng, họ hàng. Tôi cảm 
nhận được điều đó qua lời kể của mẹ ”Con tặng ba con chiếc áo có in 
dòng chữ Sacombank – SBA, Bản lĩnh và sức mạnh đi đâu ông ấy cũng 
mặc và hãnh diện lắm.” Tôi cũng cảm thấy vui vui và tự nhủ với bản thân 
phải phấn đấu làm việc cho thật tốt để không phụ lòng cha mẹ, để 
không làm mất đi hình ảnh của Sacombank – SBA, một tập thể xuất sắc 
của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. 

Năm nay, kỷ niệm Công ty được tròn 12 năm trưởng thành và lớn mạnh. 
Tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Sacombank – SBA với bao 
niềm hãnh diện và tự hào. Tự hào nhất là Sacombank - SBA xứng đáng là 
cánh chim đầu đàn của Sacombank về quản lý và khai thác tài sản. Với 
một đội ngũ nhân viên hùng hậu, chuyên nghiệp mà các ngân hàng khác 
ao ước có được, tôi luôn tâm niệm cùng các đồng nghiệp đóng góp 
công sức của mình để xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh hơn, 
chuyên nghiệp hơn. 
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