
Xin chào các bạn, 

Tôi là Nguyễn Thị Nam Phương, hiện là Giám đốc Chính sách kinh doanh & sản phẩm tín dụng 

thuộc Khối Khách hàng Doanh nghiệp của Techcombank. Tôi được sinh ra trên vùng đất đầy 

nắng, đầy gió của Tỉnh Khánh Hòa – địa danh nổi tiếng với những bãi biển đẹp tuyệt vời. Ký ức 

về tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày đầy ắp tiếng cười với những trò chơi đầy màu sắc dân gian của 

con trẻ: từ hát đồng dao đến đánh khăng, đánh đáo…đến các trò chơi khác lạ do lũ trẻ chúng tôi 

tự sáng tạo ra. Tôi lớn lên bên gánh hàng bánh ướt của mẹ, bên mùi rơm rạ vừa cắt của cha trong 

những đêm trăng sáng. 

Như bao các bạn trẻ khác, tôi ra trường với nhiều hoài bão và ước mơ. Tôi đã bắt đầu hành trang 

nghề nghiệp của mình ở một Ngân hàng lớn tại TP.HCM. Và tại nơi này, tuổi trẻ của tôi đã cháy 

hết mình cho công việc. Trong khi ngoài kia, bạn bè tôi đang nhộn nhịp tưng bừng vui chơi, là 

lúc tôi đang nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo những điều mới trong công việc của mình với tất 

cả niềm đam mê. Và, tôi đã được đề bạt lên vị trí trưởng phòng ở tại Ngân hàng này khi tôi tròn 

25 tuổi. Hiện tại, tôi đã tốt nghiệp Thạc sĩ tài chính Ngân hàng của một Trường ĐH tại Thụy Sĩ 

(theo chương trình hợp tác với Trường ĐH Ngân hàng). 

Tuy nhiên, trên bước đường tôi đi, không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Để có được một 

tôi ngày hôm nay, tôi đã từng trải qua nhiều thất bại, phải tự nhìn nhận và tự khắc phục, tự đứng 

lên sau vấp ngã. Tôi đã từng là một người quản lý người dung hòa, thân thiện nhưng rất ôm việc 

ở tuổi 25 khiến bản thân lúc nào cũng rơi vào trạng thái stress; tôi đã từng là người quản lý đầy 

lạnh lùng, xa cách ở tuổi 27 khiến nhân viên luôn cảm thấy căng thẳng...Tôi cũng đã từng sở hữu 

một công ty riêng ở tuổi 28, một công ty chuyên về hoa tươi với suy nghĩ đơn giản: có mối quan 

hệ ắt sẽ thành công, nhưng suy nghĩ đấy nhanh chóng tan biến và tôi nhận ra rằng: việc điều 

hành một doanh nghiệp khó gấp trăm lần việc làm quản lý ở một Ngân hàng. Và tôi cho rằng, 

những thất bại này là hành trang quý báu mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời. Tôi luôn cảm ơn 

những thời gian ấy – khoảng thời gian đã tôi luyện cho tôi trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng đối diện 

với mọi khó khăn thử thách mới – chỉ cần có niềm đam mê. 

Với công việc hiện tại của tôi, điều kiện tiên quyết để tôi có thể cho ra đời những chính sách, 

những sản phẩm/chương trình kinh doanh vượt trội thì tôi phải Am hiểu khách hàng Doanh 

nghiệp, am hiểu Business Model của Doanh nghiệp, am hiểu các yếu tố để khách hàng Doanh 

nghiệp thành công với các phương pháp luận cực kỳ hiện đại và logic. Bằng những trải nghiệm 

trong quá khứ, cũng như những kinh nghiệm trong công việc hiện tại, tôi hy vọng rằng, mình có 

thể góp sức vào trong dự án SME Mentoring, giúp cho các Doanh nghiệp trẻ không còn cô đơn 

trên bước đường lập nghiệp. 

Nhiều khi nhìn lại quãng đường đã qua, tôi hay tự hỏi, nếu tại thời điểm đấy, tôi có một người tư 

vấn bên cạnh thì liệu tôi có tốn quá nhiều thời gian để vỡ ra nhiều điều như ngày hôm nay 

không?. Đây cũng là lý do tại sao tôi muốn tham gia SME Mentoring & Networking Saigon – 

nơi tôi được giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm để giúp cho các bạn trẻ khởi nghiệp thực 

hiện ước mơ, hoài bão của mình.  

Cảm ơn chị Lan Anh, người đã đưa tôi đến với chương trình này. Cảm ơn những ai đã đọc, lắng 

nghe và thấu hiểu những dòng chia sẻ này. 



 


