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SACOMBANK-SBA HƯỚNG TỚI TẦM CAO MỚI 
 

Tựa chiến binh vượt qua các nẻo đường 

Mọi khó khăn vượt qua từ ý chí 

Vì tình yêu Sacombank-SBA, đồng hành vì tương lai. 

Những lời hát trong hành khúc SBA như một tinh thần, một tâm huyết chung 

của tất cả cán bộ nhân viên Sacombank-SBA, tựa những chiến binh “cùng sát 

cánh bên nhau vượt gian khó” vì một tình yêu lớn đối với SBA. 

Đã gần 12 năm trôi qua, SBA - Công ty con đầu tiên trực thuộc Ngân hàng Sài 

Gòn Thương Tín, đã có những bước đi vững chắc, mang lại dịch vụ tốt nhất, 

chất lượng nhất cho khách hàng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của nước 

nhà, vào sự phát triển chung của Sacombank. Để thương hiệu Sacombank 

ngày càng thêm phát triển, xứng tầm là thương hiệu “Ngân hàng bán lẻ đa 

năng hiện đại hàng đầu Việt Nam” và “Best Emerging Markets Bank 2014” do 

tổ chức Global Finance (Mỹ) bình chọn. 

Sacombank-SBA tự hào 7 năm liền đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc và được 

Ban lãnh đạo ngân hàng tặng cờ thi đua. Sự cống hiến của ban lãnh đạo công 

ty và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên góp phần hỗ trợ công tác cho 

ngân hàng mẹ trong nhiều mảng hoạt động, đặc biệt là hoạt động tín dụng 

tiềm ẩn nhiều rủi ro, xứng đáng là “cánh tay nối dài” của Sacombank. 

Con đường thành công không trải dài bởi hoa hồng và SBA cũng không tránh 

khỏi những thăng trầm, biến cố riêng. Tuy nhiên với cái “TÂM” và cái “TẦM” 
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của Ban Tổng giám đốc, cùng sự sát cánh của toàn thể cán bộ nhân viên, SBA 

hôm nay đã xây dựng được một chỗ đứng vững chắc - là một công ty quản lý 

nợ và khai thác tài sản số 1 tại Viêt Nam, đủ sức vượt qua gian khó để kết nối 

vào tương lai. 

Cá nhân tôi đã công tác tại SBA hơn 3 năm, đó không phải là thời gian dài 

nhưng cũng không hề ngắn. Với công việc nhân sự, tôi có nhiều cơ hội được 

tiếp xúc, trò chuyện, gặp gỡ nhiều anh, chị em trong công ty hơn nhiều người 

khác. Tôi nghĩ đó là điều may mắn khi nghề nghiệp trao cho mình cơ hội này, 

để được hiểu nhiều người hơn, được biết về những khó khăn trong công việc 

của họ, những nỗ lực chung của tập thể hay cá nhân, những cảm nhận yêu 

ghét về công việc… để rồi tựu chung lại đó là chúng tôi vì một sự phát triển 

chung của công ty. Có được sự chung sức chung lòng này, đó là nhờ sự truyền 

lửa của Ban lãnh đạo cùng toàn thể các anh chị trong công ty. Các anh chị 

trong Ban lãnh đạo như những cánh chim đầu đàn gắn kết các cá nhân lại với 

nhau. 

Phòng Hành chánh - Nhân sự tuy không phải là đơn vị trực tiếp kinh doanh 

như các đơn vị khác, nhưng chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình trong 

vai trò hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho công ty. Không chỉ đơn thuần là những 

nghiệp vụ hằng ngày, hay hỗ trợ hành chánh, giấy tờ, mà đó còn là sự truyền 

đạt, kết nối, làm sao để mọi người cùng nắm rõ cái “thần” của công ty. Dù 

chúng ta làm việc ở vị trí nào, ở đâu thì bất kì sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều 

được công ty trân trọng và đền đáp xứng đáng.  

Là một nhân viên, chắc hẳn trong mỗi người cũng có lúc phải tự vượt qua cái 

khó khăn riêng của bản thân mình. Chinh phục bản thân là điều khó khăn nhất. 
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Ở SBA tôi đã làm được điều đó. Vượt qua ý thức là một nhân viên làm công ăn 

lương để làm việc với cái tâm và sự nhiệt huyết của mình. Tôi không thể không 

nhắc đến sự hỗ trợ của các anh chị đồng nghiệp và đặc biệt là sự giúp đỡ 

hướng dẫn của chị trưởng phòng. Chính sự nhiệt huyết của người thuyền 

trưởng phòng ban đã giúp tôi chinh phục được chính bản thân mình.  

Thành công là một chuyến hành trình. SBA sẽ còn ghi lại nhiều mốc son trong 

những chặng đường kế tiếp. Mỗi mốc son là một tầm cao mới.  

Giá trị của sự thành công là giá trị của sự đóng góp của các “tế bào” trong 

công ty. Đây là tư tưởng cốt lõi trong hành trình này. Tôi tin chắc rằng: không 

chỉ riêng cá nhân tôi mà tất cả các anh chị cũng có chung một tình yêu với 

SBA, một tinh thần sát cánh vì sự phát triển chung. 

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 12 (24/12/2002 – 24/12/2014) của SBA, tôi xin 

kính chúc Ban lãnh đạo công ty cùng các anh chị thật nhiều sức khỏe, hạnh 

phúc trong cuộc sống và thành công trong công việc, chúc SBA luôn vững 

mạnh trên hành trình chinh phục những tầm cao mới. 

Bốn phương tụ hội một nhà 

Chung lòng đồng sức SBA đẹp tươi 

Mười hai năm vẫn sáng ngời 

Mọi người cùng hướng chặng đường thành công. 

 Tp. HCM, ngày 05/10/2014
 Lê Văn Cường – Phòng HCNS 

 


