
Giới thiệu bản thân: 

Xin chào các bạn! 

Tôi là Nguyễn Thị Lan Anh, hiện là Giám đốc Dự án Khách hàng Doanh nghiệp, Ngân 
hàng VIB.  

Sinh ra tại miền Trung, lớn lên và gắn bó với Hà Nội hơn 30 năm nhưng hiện tôi thực 
sự cảm thấy thích thú khi được sinh sống tại Sài gòn và may mắn được đặt chân tới 
gần 30 nước trên thế giới. Sở thích đi du lịch, khám phá văn hoá của người dân xứ 
này xứ kia trở thành một đam mê từ lúc nào không hay. 

Tôi đã làm nghề ngân hàng từ rất lâu, trải qua rất nhiều vị trí…tín dụng, kế toán, đối 
ngoại, leasing…các vị trí quản lý từ cấp chi nhánh đến giám đốc khối/trưởng ban của 
hội sở ngân hàng, trưởng đại diện của công ty liên doanh…Tôi cảm nhận ngân hàng 
là một nghề rất thú vị, là nơi có thể giúp ta thấy rõ hơn toàn cảnh bức tranh kinh tế, 
xã hội của nước mình cũng như của thế giới. 

Lý do tham gia SME Mentoring & Networking Saigon: 

Đi nhiều, trải nghiệm nhiều…đã tạo cho tôi một sở thích khác: thích giao lưu, thích 
chia sẻ, thích giúp các bạn trẻ rút ngắn những chặng đường không nhất thiết phải 
trải qua. Và đúng là duyên kỳ ngộ khi anh Ted – một Mentor nổi tiếng, sáng lập viên 
của SME Mentoring & Networking Saigon (SMNS) mời tôi tham gia Chương trình này 
từ năm 2014. Tôi trở thành một Mentor từ đó, nhưng quan trọng hơn tôi có thêm 
nhiều người bạn giỏi giang, hào sảng và tôi cũng là bạn của rất nhiều bạn trẻ trong 
SMNS cho dù tôi không phải là Mentor chính thức của họ. 

Giá trị của SME Mentoring & Networking Saigon là đem đến những người đồng hành 
cho bạn. Dù bạn là Mentor hay Mentee thì những người đồng hành đều vô cùng quan 
trọng. Bạn đang ấp ủ khởi nghiệp, bạn đang chập chững với Start-up của mình, bạn 
đang bù đầu với cái Doanh nghiệp dù không non trẻ nhưng ngổn ngang những thứ 
cần được đặt đúng hàng, đúng lối…vậy thì còn gì bằng khi có một người đồng hành 
đã từng trải nghiệm có thể lắng nghe bạn, gợi ý này ý kia cho bạn, xác nhận với bạn 
những gì họ với bạn cùng chung một giải pháp…Ngược lại, bạn là một người trải 
nghiệm, bạn đã từng thành công rất nhiều lĩnh vực và thậm chí rất được xã hội trọng 
vọng…nhưng những thứ ấy sẽ dần mất giá trị khi bạn cất giữ nó cho riêng mình, sẽ 
dần lạc hậu và không thể tái sinh…vậy thì còn gì bằng khi được đồng hành cùng với 
các bạn trẻ luôn luôn giàu ý tưởng, ước mơ và hoài bão, luôn luôn sẵn các câu hỏi mà 
không phải lúc nào những người trải nghiệm và thành công cũng sẵn câu trả lời…Đi 
tìm câu trả lời, đôi khi chỉ mất vài phút, đôi khi phải mất một quãng thời gian dài dài, 
nhưng hay ở chỗ bạn không phải đi một mình, bạn có người đồng hành bên cạnh để 
cùng tìm đường, tìm lối, cùng vỡ oà sung sướng khi tìm được câu trả lời như tìm một 
kho báu được cất giữ nơi hiểm trở…Đó là lý do tôi tham gia và nguyện góp sức để 
SME Mentoring & Networking Saigon ngày càng phát triển và đem đến nhiều giá trị 
gia tăng cho mỗi thành viên! 

Trân trọng cảm ơn những ai đã đọc, lắng nghe những chia sẻ này! 


