
DẤU ẤN SBA MIỀN TÂY 

Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động được tròn nửa năm 
và là thành viên trẻ nhất trong sơ đồ tổ chức SBA nhưng Tổ 
thẩm định KV Miền Tây đã lớn mạnh, trưởng thành nhanh 
chóng dựa trên nền tảng thương hiệu Sacombank-SBA và 
sự góp sức âm thầm từ những CBNV đi tiên phong. 

Như chúng ta đã biết, Công ty SBA cung cấp dịch vụ thẩm định giá ngay từ ngày đầu 
thành lập vào 25/12/2002 (cách nay 12 năm) và mảng thẩm định giá luôn gắn liền với tên tuổi 
Công ty SBA trong suốt bề dày phát triển. Tại KV TP.HCM và Hà Nội, mảng thẩm định giá đã 
hoạt động rất ổn định, hiệu quả và chuyên nghiệp nhưng đối với KV miền Tây, mọi việc dường 
như mới chỉ bắt đầu từ tháng 4/2014 khi Tổ Thẩm định KV miền Tây chính thức khai trương 
hoạt động. Qua quãng thời gian tôi được tăng cường hỗ trợ và trải nghiệm tại đây, tôi mới cảm 
nhận sâu sắc và thực sự thấu hiểu một điều: Đằng sau mỗi Kết quả thẩm định giá phát hành 
luôn luôn là sự gắng sức miệt mài của cả Tổ. 

Xin chia sẻ cùng anh em đôi chút cảm nhận cá nhân tôi về Tổ Thẩm định KV miền Tây. 

Nói về những thuận lợi, hiển nhiên lợi thế đầu tiên là Tổ được kế thừa kinh nghiệm và uy 
tín Thẩm định giá với nhân sự, quy trình rất chặt chẽ mà tập thể CBNV Công ty SBA đã gầy 
dựng. Và cũng chính vì Tổ là thànhh viên trẻ nhất nên được đón nhận sự ưu ái, quan tâm đặc 
biệt từ Lãnh đạo Công ty SBA cũng như sự chia sẻ, hỗ trợ từ Ban Lãnh đạo KV Tây Nam Bộ - 
nơi địa bàn Tổ hoạt động hàng ngày. Hầu hết nhân sự đều là người địa phương, có thâm niên 
kinh nghiệm trong nghề, nhiệt huyết, trẻ, khỏe nên có thể ví như những chiến binh thiện chiến 
nhất, sẵn sàng hỗ trợ hoàn thành hồ sơ đến tận 9h tối mà không hề bận tâm, so bì với bất kỳ ai. 
Khoảng cách Sài Gòn - Cần Thơ chỉ khoảng 170km nên việc tăng cường nhân sự hỗ trợ qua lại 
đều rất cơ động. 

Những lợi thế trên đã giải thích một phần nào sự lớn mạnh, trưởng thành nhanh chóng 
của Tổ Thẩm định KV miền Tây. Luôn luôn song hành với thuận lợi là những khó khăn, cái giá 
cho sự thành công được đánh đổi bằng nỗ lực vượt bậc và sự chung sức của cả tập thể. Nếu 
anh em nào đã từng sinh sống hoặc công tác tại miền Tây thì sẽ hiểu những đặc thù trong lối 
sống của người dân nơi đây luôn gắn liền với sông nước miệt vườn, tâm lý chung người dân còn 



rất e ngại chuyện bị người khác biết mình đi vay ngân hàng nên việc khảo sát thực tế, chụp hình 
tài sản, đo đạc thủ công,… đều có thể gây tâm lý không thiện cảm từ phía khách hàng. 

Xuất phát từ lối sống thiệt thà, không cầu kỳ của con người dân Nam Bộ nên các thủ tục 
về nhà đất cũng như thông tin mua bán thị trường cũng theo đặc thù riêng, không “đụng hàng”. 
Hồ sơ pháp lý của tài sản thẩm định thường chỉ đơn giản có sổ hồng, sổ đỏ và tờ trích lục địa 
chính, thông tin thể hiện rất hạn chế, không đồng nhất, cũng không ghi rõ hành lang an toàn 
đường bộ/đường thủy,… nên mọi phương án xây dựng giá phần lớn phải dựa trên sự ước tính 
trên cơ sở tham khảo quy định chung tại các khu vực lân cận, trong đó có kênh tham khảo hữu 
ích là Cán bộ địa chính (vì là người địa phương rất rành mạch về chủ sở hữu tài sản, tình trạng 
tranh chấp, vị trí đất,…). Một chi tiết vô cùng quan trọng khác là tập quán chôn cất người chết 
ngay trong khuôn viên đất gia đình hiện nay vẫn còn khá phổ biến. Vì vậy, nếu không cẩn trọng 
quan sát, xác minh, đo đạc thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả mại tài sản cũng như khả năng 
phát mãi sau này. 

Từ trước đến nay, hầu hết các khoản vay tại KV Tây Nam Bộ đều do đơn vị tự thực hiện 
định giá tài sản đảm bảo. Khi việc định giá yêu cầu phải thông qua Tổ Thẩm định KV miền Tây 
thì xuất hiện một vài đơn vị cho vay chưa thực sự hiểu rõ, chưa có sự thông cảm, hợp tác và hỗ 
trợ cho nhân viên SBA tác nghiệp, cá biệt có đơn vị còn thiên lệch bênh vực khách hàng, phản 
hồi thông tin chưa tực sự chính xác, khách quan. Điều này cũng dần thuyên giảm sau những 
cuộc họp giao ban, nhằm trao đổi, đối thoại thẳng thắn giữa các cấp lãnh đạo. Qua đó tháo gỡ 
vướng mắc, tạo sự đồng thuận, thống nhất và hoạt động ngày càng ổn định nhịp nhàng. 

Tôi luôn vững tin vào mái nhà chung SBA sẽ ngày càng hưng thịnh, vượt qua mọi trở 
ngại để hướng về mục tiêu chung của toàn ngân hàng là Đồng hành cùng phát triển. Với sức trẻ 
và lòng tràn đầy nhiệt huyết, Tổ thẩm định KV miền Tây nói riêng, sẽ tiếp tục hoàn thành tốt 
nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo Công ty SBA đã tin giao, xứng đáng là những người hùng thầm lặng, 
góp sức nho nhỏ vào sự phát triển đại gia đình Sacombank thân yêu./. 
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