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Lịch sử ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Kienlongbank tổ chức tổng kết chương trình “Đánh giá và Đào tạo Phó Giám đốc năm 2015”

Kienlongbank khai trương Chi nhánh Tây Ninh

Qúy bạn đọc thân mến,
Những ngày tháng 6 đã tạm khép lại dần với nhiều sự kiện hoạt động của Kienlongbank như 
Chương trình “Đánh giá và Đào tạo Phó Giám đốc Kienlongbank”; Lễ khánh thành và khai 
trương các chi nhánh, phòng giao dịch; Trao tặng học bổng “Chắp cánh ước mơ”, các hoạt động 
của Công đoàn cơ sở Kienlongbank.
Nỗi bật trong tháng 6 là sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 
(21/6/1925  21/6/2015). Ban biên tập xin gửi lời chúc mừng và cám ơn tất cả các anh chị cộng 
tác viên, anh chị Lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch đã gởi bài cộng tác; cảm ơn Biên tập 
viên, phóng viên báo đài địa phương, Trung ương đã hỗ trợ Kienlongbank trong suốt thời gian 
qua. Mong rằng các anh, chị sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành Kienlongbank trong thời gian tới.
Tháng 6 với Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày của cha (21/6/2015), xin trân trọng tri 
ân và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ba, Mẹ, đến những đấng sinh thành và Kienlongbank xin 
chúc tất cả các gia đình bạn đọc thật nhiều hạnh phúc.
Hãy cùng Kienlongbank điểm lại những sự kiện này và chào đón tháng 7 tươi mới, một bước 
chân mới chạm vào những ngày đầu tiên của tháng 7năm 2015 nhé!



Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những 
năm 60 thế kỉ 19 đã có một số báo lần 
lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một 

vài địa phương khác. Những năm đầu thế kỷ 
20, hàng loạt tờ báo của người Việt Nam được 
xuất bản, tập hợp nhiều nhà văn, nhà báo, 
nhà trí thức theo từng nhóm nhỏ nhưng có 
các khuynh hướng chính trị khác nhau, nên 
không thể tập hợp vào chung một tổ chức 
thống nhất. Đến ngày 21/6/1925, tại Quảng 
Châu (Trung Quốc), báo “Thanh niên” do lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra mắt số đầu 
tiên thì dòng báo chí cách mạng Việt Nam 
mới bắt đầu hình thành.

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 
60 thế kỉ 19 đã có một số báo lần lượt ra đời tại 
Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. 
Những năm đầu thế kỷ 20, hàng loạt tờ báo của 
người Việt Nam được xuất bản, tập hợp nhiều 
nhà văn, nhà báo, nhà trí thức theo từng nhóm 
nhỏ nhưng có các khuynh hướng chính trị khác 
nhau, nên không thể tập hợp vào chung một 
tổ chức thống nhất. Đến ngày 21/6/1925, tại 
Quảng Châu (Trung Quốc), báo “Thanh niên” 
do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra mắt số 
đầu tiên thì dòng báo chí cách mạng Việt Nam 
mới bắt đầu hình thành.

 Từ khi có báo “Thanh niên”, báo chí Việt Nam 
giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý 
chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ 
phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt 

TIÊU ĐIỂM

Lịch sử Ngày Báo chí cách m ạng Việt Nam
Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nói 
khái quát là báo Thanh niên mở đầu cuộc Cách 
mạng tư tưởng, đưa nền tảng tư tưởng truyền 
thống của dân tộc mình lên một tầm cao mới. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đào tạo lớp 
làm báo vô sản đầu tiên của Việt Nam như Lê 
Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điềm, Trương 
Văn Lĩnh…

Ngày 02/6/1950, Chính phủ chính thức quyết 
định cho thành lập Hội “Những người viết báo 
Việt Nam” (Hội Nhà Báo Việt Nam ngày nay). 
Đến tháng 7/1950, Tổ chức Báo chí quốc tế 
(OIJ) nhóm họp ở Phần Lan đã công nhận Hội 
những người viết báo Việt Nam là thành viên 
chính thức của tổ chức.

Tháng 2/1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo 
Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra quyết 
định số 52 ngày 5.2.1985 lấy ngày ra số đầu tiên 
của báo Thanh Niên làm ngày Báo chí Việt Nam 
(21/6/1925) nhằm nâng cao vai trò và trách 
nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan 
hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. Ngày 
21/6/1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ 
chức Lễ kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam và kỷ 
niệm 60 năm Báo Thanh Niên xuất bản số đầu 
tiên. Ðây là ngày lễ không chỉ của riêng giới 
báo chí mà là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì 
báo chí là sự nghiệp của toàn dân.

Ngày 21/6/2000, nhân kỉ niệm 75 năm ngày 
Báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà 

Nguồn tư liệu: Thông Tấn xã Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam

Ngày của Cha

Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6

Nguồn gốc về Ngày của Cha bắt đầu từ ý tưởng của cô Sonora Louise Smart Dodd, sống tại 
Shokane, Washington. Vào một ngày trong năm 1909, trong khi đang nghe bài thuyết giáo về 
Ngày của Mẹ, cô Sonora đã nghĩ đến một ngày để vinh danh các người cha. Sonora là con gái 

lớn nhất trong sáu chị em, mẹ cô qua đời trong lúc sinh nên cha cô là ông William Jackson Smart đã 
một mình nuôi sáu chị em khôn lớn. Sonora yêu quý và kính trọng cha vì hiểu những nỗi vất vả của cha 

mình. Người cha trong mắt cô là biểu tượng của sự hy sinh, vị tha, bao dung. Vì vậy, cô muốn có một 
ngày đặc biệt để tôn vinh cha của cô. Sonora đã chọn ngày 19 tháng 6 là “Ngày của Cha” vì ngày đó là 

sinh nhật của cha cô. Ngày của Cha đầu tiên được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 1910.

 Sau đó, vào năm 1966, tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã quyết định chính chức chọn ngày chủ nhật 
thứ 3 trong tháng 6 hàng năm là Ngày của Cha trên toàn nước Mỹ. Ngày của Cha đã được tổ chức kỷ niệm 

hàng năm kể từ khi tổng thống Mỹ Richard Nixon ký luật công nhận Ngày của Cha có giá trị là một ngày 
lễ chính thống vĩnh viễn vào năm 1972.

 Ngày lễ tri ân người thân trong gia đình như Ngày của Cha là một món quà ý nghĩa chứa đựng tấm lòng 
của con cái đối với cha mình. Đây vừa là nét đẹp trong cách đối nhân xử thế, vừa là ngày gắn kết tình cảm 

giữa những người thân trong gia đình với nhau, giúp gia đình thêm yêu thương, và hiểu nhau hơn. Tại Việt 
Nam, mặc dù ngày Lễ của Cha chưa chính thức trở thành ngày lễ kỷ niệm trên toàn quốc, nhưng rất nhiều 

bạn trẻ đã hưởng ứng và nhân rộng nó. Chính vì lẽ đó, hãy cùng Nissin Foods Việt Nam tổ chức một ngày lễ 
tri ân thật ý nghĩa cho những người cha thân yêu của mình nhé!

Ngày gia đình Việt Nam là một ngày lễ 
tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam, là 
ngày mọi người trong gia đình quan 

tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ 
và những người không có bố mẹ, cặp vợ 
chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng 
nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình 
hạnh phúc. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt 
Nam đã ký ban hành Quyết định 72/2001/
QĐ-TTG chọn ngày 28 tháng 6 hàng năm là 
ngày gia đình Việt Nam. 

báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý 
gọi ngày Báo chí Việt Nam là ngày Báo chí cách 
mạng Việt Nam.

Sau ngày thống nhất đất nước, báo chí ở nước 
ta đã phát triển khá nhanh về số lượng và chất 
lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, 
phát thanh, truyền hình rộng khắp cả nước. Nội 
dung thông tin của báo chí ngày càng phong 
phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động và hấp 
dẫn. Báo chí đã đi sâu vào thực tiễn đời sống, 
phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các mô hình kinh tế 
mới, cách làm ăn mới, nhân tố mới, người tốt, 
việc tốt. Báo chí đã thể hiện rõ quan điểm bảo 
vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa 
dân tộc, tuyên truyền cổ vũ toàn dân phát huy 
có chọn lọc nền văn hóa tiên tiến của các nước 
trên thế giới, góp phần nâng cao dân trí, ngăn 
chặn văn hóa xấu len lỏi vào Việt Nam. Báo chí 
đã tổ chức khơi dậy và biến nhiều hoạt động 
xã hội từ thiện trở thành phong trào của toàn 
xã hội.

Hoạt động của báo chí trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, trong quá 
trình hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường, 
trong thời đại bùng nổ thông tin đang phát 
triển không ngừng. Đứng trước những yêu cầu 
mới, báo chí cách mạng Việt Nam mãi mãi kiên 
định mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, thực hiện tốt chức năng báo chí là cơ 
quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức 
xã hội và là diễn đàn của nhân dân.
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THỊ TRƯỜNG

Sáng 7-6, tại xã Hoàng Hoa Thám (Chí 
Linh, Hải Dương) những trái vải đầu tiên 
đạt tiêu chuẩn vào thị trường Mỹ và Úc 
đã chính thức được thu hoạch chuẩn bị 
đóng gói, xử lý để xuất đi.

Theo ông Nguyễn Anh Cương - phó chủ 
tịch UBND tỉnh Hải Dương, đến thời điểm 
này mới chỉ thu hoạch khoảng 30% tổng 
sản lượng vải tại địa phương, nhưng với 
việc mở rộng thị trường xuất khẩu sang 
Úc và Mỹ sẽ giải quyết trước mắt được 
bài toán đầu ra cho sản phẩm.

Trong khi đó ông Mai Xuân Thìn, tổng 
giám đốc Công ty Rồng Đỏ (đơn vị xuất 
khẩu trái vải sang Mỹ và Úc), cho biết 
hiện đã thu mua vải giúp bà con nông 
dân với giá 11.000 - 15.000 đồng/kg, cao 
hơn giá thị trường khoảng 20%.

Theo ông Thìn, tùy thuộc vào thời tiết 

Duy Tuấn/ Báo Tuổi Trẻ

Ông Alex - Đại diện doanh nghiệp Úc (bìa trái) kiểm tra   chất lượng trái vải tại một nhà vườn ở  
Chí Linh (Hải Dương) ngày 7-6 - Ảnh: Dũng Tuấn

cũng như khả năng cung ứng, lô hàng 
đầu tiên sẽ có khoảng 6 - 10 tấn vải được 
đóng gói, thực hiện chiếu xạ, sau đó xuất 
sang hai thị trường trên.

Có mặt tại khu vực đóng gói vải, ông 
Robert Guillermo, đại diện Bộ Nông 
nghiệp Mỹ, cho biết những trái vải tại hai 
vùng trồng này đủ tiêu chuẩn để xuất 
vào thị trường Mỹ, tuy nhiên khi đóng 
gói các nhà vườn chú ý đến trọng lượng 
của các hộp để không xảy ra tình trạng 
chênh lệch trọng lượng vượt mức.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Hải Dương, đây là năm 
đầu tiên thực hiện quy hoạch vùng trồng 
vải đủ tiêu chuẩn, theo yêu cầu phía Mỹ 
và Úc.

Bước đầu mới chỉ thực hiện tại huyện 
Thanh Hà và thị xã Chí Linh, ở một vài hộ 
thí điểm, nếu thị trường khả quan sẽ tiếp 
tục mở rộng diện tích, tăng sản lượng để 
xuất đi vào những năm tới.

Giá vải xuất đi Mỹ, Úc cao hơn 20% giá thị trường

Những trái vải đầu tiên đạt tiêu chuẩn 
vào thị trường Mỹ và Úc đã chính 

thức được thu hoạch chuẩn bị đóng gói, 
xử lý để xuất đi.

TT - Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý cần chú trọng khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư nông nghiệp, nông thôn...

 UBND TP.Hà Nội sẽ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông 
nghiệp chuyên canh tập trung do cấp huyện thực hiện năm 2015, với tổng kinh phí 
dự kiến khoảng 64 tỷ đồng. 

Ngày 7/6/2015, phát biểu tại lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2014, 
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã lưu ý cần chú trọng khuyến khích doanh nghiệp đầu 
tư nông nghiệp, nông thôn, thực hiện liên kết hợp tác giữa nông dân với nông dân, 
doanh nghiệp với nông dân, doanh nghiệp với doanh nghiệp trong sản xuất, chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo ra ngành nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn có 
tính cạnh tranh cao.

Lễ tôn vinh do trung ương Hội Nông dân VN phối hợp Bộ Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, Bộ Công thương tổ chức nhằm quảng bá, tôn vinh các sản phẩm nông 
nghiệp có chất lượng; kích thích sự sáng tạo và gắn kết của nông dân - nhà khoa học 
- doanh nghiệp trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản. Năm nay, ban tổ 
chức đã bình chọn được 145 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thuộc ba nhóm sản 
phẩm: sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chế biến và sản phẩm phục vụ.

Các sản phẩm tham gia bình chọn đều được các cơ quan chức năng có thẩm quyền 
chứng nhận về chất lượng, có tính xã hội cao, thân thiện môi trường, đảm bảo tiêu 
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và mang tính phát triển bền vững.                                                                                                            

Khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư vào nông nghiệp

Chinhphu.vn

UBND TP.Hà Nội sẽ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất 
nông nghiệp chuyên canh tập trung do cấp huyện thực hiện năm 2015, với tổng 
kinh phí dự kiến khoảng 64 tỷ đồng.
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(TBKTSG) - Sau một nhịp bật tăng 
nhanh và mạnh, sự điều chỉnh có thể 
sẽ sớm diễn ra đối với chỉ số Vn-Index. 
Tuy vậy, vẫn có những cổ phiếu tiềm 
năng mà nhà đầu tư có thể xem xét 
tích lũy trong nhịp chùng xuống này.

Cổ phiếu ngành chứng khoán: “Nước 
lên thuyền lên”

Cùng với đà hồi phục của chỉ số Vn-
Index và Hnx-Index trong hai tuần gần 
đây, khối lượng giao dịch toàn thị trường 
cũng đã có sự cải thiện mạnh. Giá trị 
giao dịch trung bình trên sàn HSX trong 
tháng 5 đạt 104 triệu cổ phiếu/phiên, 
tăng 20% so với mức trung bình trong 
tháng 4. Khối lượng giao dịch tăng là tin 
vui đối với mảng môi giới của các công 
ty chứng khoán. Các khoản phí cho vay 
ký quỹ, phí ứng trước... cũng nhờ thế gia 
tăng.

Thêm vào đó, việc thị trường lên điểm 
cũng giúp các công ty chứng khoán 
hưởng lợi kép không chỉ ở mảng môi 

Chứng khoán, xuất khẩu và bất động sản có cơ hội

THỊ TRƯỜNG

giới mà còn ở mảng tự doanh, tránh việc 
phải trích lập dự phòng cho các khoản 
đầu tư như thời điểm Vn-Index về mức 
528 điểm vào phiên ngày 8-5 (giảm 4% 
so với mức điểm cuối quí 1-2015 và cuối 
năm 2014).

Ngoài ra, khả năng nới room cho các 
công ty chứng khoán là câu chuyện 
không mới nhưng vẫn được giới đầu tư 
“xào đi xào lại” và là cơ sở để kỳ vọng 
ngành chứng khoán sẽ thu hút được 
dòng tiền lớn. Trong nhịp hồi phục 
vừa qua, HCM (Công ty cổ phần Chứng 
khoán TPHCM) thể hiện vai trò dẫn dắt 
ngành của mình khi có mức tăng lên tới 
22%, cao hơn nhiều so với mức tăng 14% 
của SSI (Công ty cổ phần Chứng khoán 
Sài Gòn) và 13% của BVS (Công ty cổ 
phần Chứng khoán Bảo Việt).

Nhiều khả năng việc HCM hiện đã kín 
room nước ngoài (49%) là một điểm 
cộng, giúp cổ phiếu này thu hút dòng 
tiền đầu cơ trong trường hợp các quy 

định về tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư 
nước ngoài sớm được sửa đổi. Vì những 
lý do trên, nhóm ngành chứng khoán 
vẫn có sự hấp dẫn nhất định đối với 
dòng tiền trong giai đoạn cuối quí 2 này.

Cổ phiếu ngành xuất khẩu: tạo “sóng” 
theo TPP

Các doanh nghiệp xuất khẩu có thể 
là một trong những địa chỉ thu hút 
sự quan tâm lớn của dòng tiền trong 
tháng 6. Lý do không có gì mới, vẫn xuất 
phát từ những bước tiến của tiến trình 
ký kết các hiệp định thương mại tự do. 
Về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP), thông tin tốt đã xuất hiện 
vào ngày 23-5 vừa qua khi quyền đàm 
phán nhanh (TPA) của chính quyền Tổng 
thống Obama đã được thông qua tại 
Thượng viện.

Sắp tới, TPA cần phải vượt qua một cửa 
ải nữa tại Hạ viện Mỹ trong tháng 6 này. 
Các nước tham gia đàm phán TPP hiện 
đang rất trông ngóng vào quyền đàm 

phán nhanh của ông Obama để có thể 
tuyên bố kết thúc đàm phán. Dù còn 
rất nhiều khó khăn và có thể xuất hiện 
các nhân tố mới không thể lường trước 
nhưng TPP có được bất kỳ bước tiến mới 
nào đều là tin vui cho các doanh nghiệp 
xuất khẩu của Việt Nam.

Trên thực tế, năm tháng đầu năm nay, 
tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt 
Nam có dấu hiệu chững lại khá rõ (chỉ 
tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ năm 
trước trong khi cùng kỳ năm 2014 và 
2013 lần lượt tăng 15,4% và 15,1%). Kim 
ngạch một số mặt hàng xuất khẩu sụt 
giảm hoặc tăng thấp so với cùng kỳ do 
sự lên giá của tiền đồng so với euro và 
yen Nhật như thủy sản (giảm 16%), cà 
phê (giảm 38%), dệt may (tăng 8,7%); gỗ 
và sản phẩm gỗ (tăng 8%)...

Ngoài triển vọng TPP sớm được ký kết, 
các doanh nghiệp xuất khẩu còn được 
hưởng lợi phần nào từ quyết định điều 
chỉnh tỷ giá thêm 1% kể từ ngày 7-5 

vừa qua. Tuy vậy, tác động tích cực từ sự 
mở rộng thị trường đối với ngành xuất 
khẩu nhờ hàng rào thuế suất giảm được 
đánh giá sẽ lớn hơn nhiều. Vì thế, với 
từng bước tiến mới của TPP, sẽ không 
ngạc nhiên khi dòng tiền trên thị trường 
chứng khoán có xu hướng ưu tiên tìm 
đến nhóm ngành xuất khẩu trong tháng 
6 này.

Cổ phiếu bất động sản: bối cảnh vĩ mô 
hỗ trợ

Sự ấm lên của thị trường bất động sản 
đang khiến kết quả kinh doanh của các 
doanh nghiệp thuộc nhóm ngành này 
có nhiều cơ hội khởi sắc. Mặc dù sự phân 
hóa giữa các doanh nghiệp là khá lớn, 
tùy thuộc vào năng lực tài chính, điểm 
rơi dự án, quỹ đất... nhưng bối cảnh vĩ 
mô nói chung đang có sự ủng hộ nhất 
định cho các doanh nghiệp bất động 
sản. Trong ngắn hạn, kể từ ngày 1-7 tới, 
hai văn bản luật sửa đổi chính thức có 
hiệu lực là Luật Kinh doanh bất động sản 

Vận tải hàng hóa tại khu vực cảng Cát Lái.  Ảnh:  MINH KHUÊ Green City - Khu Đô thị trung tâm Hành chính tỉnh Long An

và Luật Nhà ở được kỳ vọng sẽ tiếp sức 
thêm cho thị trường nhà đất, đặc biệt ở 
phân khúc trung và cao cấp.

Sự hồi phục mạnh của thị trường bất 
động sản không chỉ có tác động tích 
cực trực tiếp tới các doanh nghiệp thuộc 
ngành này mà sẽ có ảnh hưởng lan tỏa 
tới một loạt ngành khác như vật liệu xây 
dựng, đồ gỗ, đồ nội thất... Một điểm khác 
biệt trên thị trường nhà đất hiện nay so 
với giai đoạn sốt nóng trước đây là dòng 
tiền có xu hướng tìm đến những chủ đầu 
tư thật sự uy tín và phát triển các dự án 
chung cư theo mô hình tổ hợp, đầy đủ 
hạ tầng tiện ích chứ không chỉ giới hạn 
như xây một hay hai tòa nhà chung cư 
như trước đây.

Vì thế, rất có khả năng dòng tiền trên 
thị trường chứng khoán sẽ sớm quay 
vòng một cách chọn lọc đến các doanh 
nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản 
và vật liệu xây dựng.

Linh Trang/TBKTSG

Cổ phiếu doanh nghiệp xuất khẩu được dự báo có thể tạo “sóng” theo tiến trình ký 
các hiệp định thương mại. 
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TIN TỨC SỰ KIỆN

Kienlongbank - Chi nhánh Phú Yên trao  
học bổng chương trình “Chia sẻ ước mơ”

Chương trình học bổng “CHIA SẺ ƯỚC MƠ” năm 2015

Tiếp tục phát huy tinh thần “Sẵn 
lòng chia sẻ” cùng cộng đồng, 
ngày 20/5/2015 Ngân hàng TMCP 

Kiên Long (Kienlongbank) phối hợp cùng 
với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh 
Phú Yên tổ chức trao hoc bổng chương 
trình “Chia sẻ ước mơ” cho 200 em học 
sinh nghèo vượt khó trong học tập.

Chương trình “Chia sẻ ước mơ” là một 
trong những chương trình mang tính 
thiện nguyện của Kienlongbank trong 
suốt thời gian qua, với mong muốn chia 
sẻ những khó khăn cho các em học sinh 
chăm ngoan học giỏi.

Em Huỳnh Thị Mỹ Hiền, học sinh Trường 
THPT Nguyễn Huệ chia sẻ: “Khi nhận 
được thông báo của nhà trường về việc 
em nhận được học bổng của Ngân hàng 
Kiên Long, em cảm thấy rất vui và hạnh 
phúc. Đặc biệt là sau khi đọc xong thư 
gửi của chú Võ Quốc Thắng - Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, bản thân em thấy xúc 
động vì những chia sẻ của chú rất thực 
và gần gũi, qua đó đã tiếp thêm động 
lực cho em và các bạn khác nữa. Cảm 
ơn chú  Thắng và các cô chú Ngân hàng 
Kiên Long”.

Bác Cao Thị Hạnh, phụ huynh của em 
Cao Nhu Mì, huyện Sơn Hoà phát biểu: 
“Được đại diện toàn thể phụ huynh học 
sinh, bản thân tôi rất vinh dự và hết sức 
xúc động trước những việc làm rất nhân 
văn của Ngân hàng Kiên Long. Tôi không 
biết nói gì hơn xin chân thành cảm ơn 
Ngân hàng Kiên Long rất nhiều và hy 
vọng sẽ có thêm nhiều chương trình 
khác nhằm giúp những hoàn cảnh khó 
khăn vươn lên trong cuộc sống”. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, khách hàng 
của Ngân hàng Kiên Long khi tham gia 

Ông Nguyễn Mạnh Lương - Phó GĐ NHNN Việt Nam Chi  nhánh Phú Yên phát biểu tại buồi lễ

Ông Lê Trung Việt - Phó TGĐ Kienlongbank trao học bổng cho các em

trao học bổng cho các em đã xúc động 
chia sẻ: “Bản thân tôi đã quan hệ nhiều 
ngân hàng nhưng chưa bao giờ được 
đứng cùng Lãnh đạo ngân hàng để trao 
những học bổng đến với các em học sinh 
nghèo vượt khó, tôi cảm thấy vừa tự hào 

vừa thấy trách nhiệm, tôi cho rằng Ngân 
hàng Kiên Long đã làm rất đúng với tinh 
thần “Sẵn lòng chia sẻ” và tôi ủng hộ 
những việc làm hết sức nhân văn này”.

Ra mắt Kienlongbank Radio  
số đầu tiên

R adio là một trong những kênh 
truyền thông vốn không xa lạ 
gì với công chúng, với thính giả 

cả nước, nhưng với Kienlongbank 
thì đây là bước đột phá trong hoạt 
động truyền thông, vừa góp phần 
đẩy mạnh hoạt động thông tin nội 
bộ tại ngân hàng và có thêm kênh 
thông tin của các khách hàng khi 
giao dịch với Kienlongbank.

Với mong muốn truyền tải đầy đủ, 
nhanh chóng, kịp thời các sản phẩm 
dịch vụ mới, các chương trình, các 
chính sách khuyến mãi chăm sóc 
khách hàng của Kienlongbank đến 
rộng rãi quý khách hàng thân thiết, 
đồng thời tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn về 
các trang thông tin trong nội bộ của 

ngân hàng đến với toàn thể CB,NV, 
điểm tin Kienlongbank Radio đã ra 
đời. Đây không chỉ là kênh thông tin 
truyền tải về các hoạt động, sự kiện 
đang diễn ra tại Kienlongbank mà còn 
là một chương trình với mong muốn 
tạo ra một sân chơi âm nhạc, để giao 
lưu, thư giãn cho thính giả sau những 
phút miệt mài với công việc. 

Với thời lượng phát sóng 15 phút 1 
số và định kỳ 2 tuần 1 số, từ tháng 
6/2015, Kienlongbank chính thức ra 
mắt bản tin Kienlongbank Radio số 
đầu tiên với chủ đề “Cha” nhân ngày 
đặc biệt trong tháng sáu: Chủ nhật 
tuần thứ 3, “Ngày của Cha”. Có thể 
nói, Kienlongbank Radio là một trong 
những kênh truyền thông khá mới và 

được triển khai lần đầu tiên trên toàn 
hệ thống Kienlongbank. Với cấu trúc 
bản tin sẽ xoay quanh các chủ đề về 
tin tức thị trường, tin Kienlongbank 
và đặc biệt là các chuyên mục giải trì 
về âm nhạc, thơ phù hợp với chủ đề 
của tháng, Kienlongbank hy vọng sẽ 
mang đến cho Quý thính giả những 
thông tin bổ ích, những giây phút thật 
vui vẻ và thoải mái.

Để có thể theo dõi về chương trình,  
các khách hàng và thính giả có thể 
nghe trực tiếp tại website Kienlongbank 
(www.kienlongbank.com) , Facebook 
Kienlongbank và không gian giao dịch tại 
các đơn vị. 

Kienlongbank Radio
TIN KIÊN LONG CÁC TIN KHÁC

KLB
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Kienlongbank 
CN Long An, 
CN Bình Định: 
Trao 400 suất 
học bổng cho 
học sinh có 
hoàn cảnh 
khó khăn

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương - Thành viên HĐQT Kienlongbank trao học bổng cho 
các em tại  tỉnh Long An

Lãnh đạo NHNN Việt Nam - CN Bình Định cùng Ban Giám đốc  Kienlongbank  và khách hàng thân thiết chụp hình lưu niệm

 Ông Võ Văn Châu - TGĐ Kienlongbank và ông Nguyễn Trà Dương -  PGĐ NHNN Việt Nam - CN Bình 
Định cùng trao Thẻ Hoàng Sa  Việt Nam - Trường Sa Việt Nam

Sáng ngày 13-6-2015, tại Hội trường Lê 
Hồng Phong, Trung tâm Bồi dưỡng 
Chính Trị thị xã Kiến Tường, Ngân 

hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 
phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam - Chi nhánh Long An, Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Long 
An cùng tổ chức chương trình trao học 
bổng “Chia sẻ ước mơ” cho 200 em học 
sinh phổ thông trung học có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đến tham dự buổi Lễ có bà Trần Thị Nhanh - Ủy viên 
Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Ông Hà Tấn Phước – Phó GĐ 
Ngân hàng NHNN Việt Nam -Chi nhánh tỉnh Long An, Bà Nguyễn Thị Quỳnh 
Hương – Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Bà Trần Tuấn Anh - Phó Tổng Giám 
đốc Kienlongbank cùng các Thầy Cô giáo và phụ huynh các em học sinh 
tham dự. 

Là một tổ chức tín dụng hoạt động đề cao giá trị con người, luôn sẵn lòng vì 
cộng đồng và xã hội, việc chăm lo cho các em học sinh khắp các vùng miền 
đất nước nói riêng và các hoạt động từ thiện xã hội nói chung luôn được 
Kienlongbank quan tâm bằng những hành động thiết thực và kịp thời. Hơn 
nữa, việc vun đắp cho những nầm non trí thức là góp phần kiến tạo nên 
những tài năng cho tương lai, giúp xây dựng đất nước ngày càng phồn 
vinh và phát triển.

Với giá trị nhân văn đó, cùng với những thành công của chương trình học 
bổng năm 2014, Kienlongbank đã trao 1.250 suất học bổng với tổng trị giá 
2.5 tỷ đồng. Trong năm 2015 Kienlongbank tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng 
chương trình với tên gọi “Chia sẻ ước mơ” tập trung vào các em học sinh cấp 

Bà Trần Thị Nhanh - Ủy viên Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Phạm Thanh Phong - 
Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam, chụp hình lưu niệm cùng  Lãnh đạo của 3 đơn vị phối hợp

3 có thành tích học tập tốt, nhưng đang 
gặp khó khăn trong cuộc sống với 5.300 
suất học bổng, tổng trị giá 5,3 tỷ đồng. 

Dịp này Kienlongbank trao 200 suất học 
bổng cho các em học sinh THPT thuộc 5 
huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hoá, 
Tân Thạnh, Thạnh Hoá và thị xã Kiến 
Tường, tỉnh Long An với mỗi suất học 
bổng trị giá 1.000.000 đồng. 

Tại buổi lễ, bà Trần Tuấn Anh - Phó TGĐ 
Kienlongbank đã nêu rõ mục tiêu của 
hoạt động này nhằm thể hiện tinh thần 
trách nhiệm vì cộng đồng, trong đó tập 
trung hỗ trợ cho chương trình phát triển 
giáo dục, tài trợ học sinh nghèo hiếu học 
của tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói 
chung. Đồng thời mong muốn các em 
được nhận học bổng sẽ tiếp tục cố gắng 
phấn đấu đạt được những thành tích cao 
hơn nữa trong học tập.

Dịp này, bà Trần Thị Nhanh - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Long An trao bằng khen 
và quà lưu niệm của UBND tỉnh cho đại 
diện lãnh đạo Kienlongbank vì đã có 
những đóng góp tích cực cho phong trào 
khuyến học tỉnh nhà.

Cũng vào ngày 13/6/2015, tại TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định, Kienlongbank 
phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam - Chi nhánh Bình Định tổ chức Lễ 
trao học bổng Chương trình “Chia sẻ ước 
mơ” cho 200 học sinh THPT tỉnh Bình Định 
với trị giá mỗi suất 1 triệu đồng. Dịp này, 
Kienlongbank Chi nhánh Bình Định đã 
tặng mỗi học sinh 1 thẻ ATM mang tên 
Hoàng Sa Việt Nam - Trường Sa Việt Nam, 

góp phần vào Chương trình “Vì biển đảo 
quê hương”.

Đến nay, chương trình ”Chia sẻ ước mơ”   
đã đồng hành xuyên suốt cùng các em và 
đã tổ chức trao 3.400 suất học bổng tại 17 
tỉnh thành. Dự kiến 1.900 suất học bổng 
tại 10 tỉnh thành còn lại sẽ trao cho các 
em trước tháng 9/2015.
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Kienlongbank  
tổng kết chương trình  
“Đánh giá và Đào tạo  
Phó Giám đốc năm 2015”

Ngày 30/5/2015 Ngân hàng TMCP 
Kiên Long (Kienlongbank) Tổng 

kết Chương trình Đánh giá và Đào tạo 
Phó Giám đốc năm 2015.

Đến dự Tổng kết có ông Võ Quốc Thắng 
- Chủ tịch HĐQT, Ông Lê Khắc Gia Bảo – 
Trưởng Ban Kiểm soát, ông Võ Văn Châu 
– Tổng Giám đốc cùng đại diện các thành 
viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 
cùng trên 100 Phó Giám đốc Phòng, Ban, 
Trung tâm Hội sở và Phó Giám đốc Chi 
nhánh, Phòng Giao dịch Kienlongbank.

Đây là chương trình nhằm đánh giá lại 
năng lực đối với Phó Giám đốc đơn vị 
thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 
và đánh giá nghiệp vụ. Riêng về chương 
trình đào tạo các học viên đã học 6 
chuyên đề gồm: Quản lý sự thay đổi; Tầm 
nhìn và phong cách lãnh đạo; Giao tiếp là 

chìa khóa thành công; Phương pháp tiếp 
cận khách hàng; Xây dựng và phát triển 
đội ngũ ; Lập và triển khai hoạt động 
kinh doanh.Kết thúc khóa Đánh giá và 
Đào tạo kết quả có 12 Phó Giám đốc đạt 
thành tích cao gồm:

Đánh giá nghiệp vụ:

1. Dương Minh Tuyết Ngọc - Phó Giám 
đốc PGD Tân Bình;

2. Nguyễn Vương Quốc Việt- Phó Giám 
đốc CN Bình Dương;

3. Trương Nguyễn Khánh Cương - Phó 
Giám đốc CN Đồng Tháp;

4. Hồ Sỹ Hoà - Phó Giám đốc CN Hải 
Phòng;

5. Thái Thị Thuý Hằng - Phó Giám đốc 
PGD Mỏ Cày;

6. Bùi Minh Toàn - Phó Giám đốc PGD 
Bình Thuỷ;

Đánh giá Báo cáo kinh doanh:

1. Trương Quốc Hảo - Phó Giám đốc PGD 
số 4;

2. Nguyễn Vương Quốc Việt- Phó Giám 
đốc CN Bình Dương;

3. Bùi Quang Tú - Phó Giám đốc PGD Hà 
Tiên;

4. Hồ Sỹ Hoà - Phó Giám đốc CN Hải 
Phòng;

5. Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc 
PGD Gò Vấp;

6. Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc PGD 
Vĩnh Hải.

Bạn Nguyễn Thanh Huyền – Phó GĐ 
Phòng Giao dịch Cư Kuin chia sẻ: “Đây 
là khóa học vô cùng bổ ích nhằm trang 
bị cho mỗi cá nhân chúng tôi những kỹ 
năng, kiến thức, nghiệp vụ và sự tự tin khi 
gặp gỡ khách hàng, đối tác, đồng nghiệp 
nhằm mục đích nâng cao hình ảnh 
Kienlongbank qua sự chuyên nghiệp, 
gần gũi và thân thiện với khách hàng”.

Tại lễ Tổng kết, ông Võ Văn Châu TGĐ 
Kienlongbank mong muốn: “Các học 
viên thường xuyên cập nhật kiến thức, 
vận dụng vào công việc để hoạt động 
kinh doanh tại đơn vị ngày càng đạt hiệu 
cao. Đồng thời sau chương trình này, đề 
nghị các học viên về triển khai những 
chủ trương chính sách mà Ban lãnh đạo 
đã chia sẻ và đào tạo lại cho đội ngũ nhân 
viên đơn vị mình nhằm nâng cao hơn 
nữa năng suất lao động”.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT 
Kienlongbank cũng đã nhấn mạnh thêm 
một số kỹ năng mềm mà người lãnh đạo 
đơn vị, các Phó Giám đốc cần trau dồi 
thêm: Kỹ năng đối nội – đối ngoại; Kỹ 
năng quan sát, đặt câu hỏi; Tư duy không 
ngừng học hỏi; Xây dựng văn hoá cá 
nhân và một số vấn đề liên quan đến nhu 
cầu tuyển dụng cấp quản lý năm 2015.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT phát biểu tổng kết

Chị Nguyễn Thanh Huyền – Phó GĐ Phòng Giao dịch Cư Kuin chia sẻ Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao thưởng

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Kienlongbank trao thưởngTrần Duy Huyền - Thành viên thường trực HĐQT Kienlongbank trao 
thưởng

Các Phó Giám đốc đạt thành tích cao chương trình Đánh giá nghiệp vụCác Phó Giám đốc đạt thành tích cao chương trình Đánh giá Báo cáo 
kinh doanh
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Trở lại công việc sau 2 tuần tham gia 
chương trình “Đánh giá và Đào tạo 
Phó Giám đốc năm 2015”, đối với 

chúng tôi đâu đó vẫn còn tiếng nói, giọng 
cười, niềm vui, … và cả những nỗi lo lắng 
về phần báo cáo của tất cả những anh, chị 
đồng nghiệp lưu trên từng gương mặt. 
Những ngày công tác đó sẽ là kỷ niệm 
đẹp về nhau và đó là niềm tự hào của tôi, 
của chúng ta về gia đình và về văn hóa 
Kienlongbank.

Anh Nguyễn Đức Dũng – PGĐ 
PGD Vĩnh Hải (Khánh Hòa)

“Nhớ lại chặng đường bước chân vào 

Ngân hàng Kiên Long cho đến 
nay, tuy chỉ mới 4 năm nhưng quả thực tôi 
đã học được rất nhiều điều trong công tác, 
ứng xử, và đặc biệt sau khóa học Nhà quản 
lý chuyên nghiệp năm 2014, tôi đã thay đổi 
về rất nhiều mặt.

Điều quan trọng nhất diễn ra đối với tôi 
là sự thay đổi về nhận thức, tư duy trong 
công việc. Từ một nhân viên tín dụng với 
nhiệt huyết ban đầu muốn khẳng định bản 
thân đối với một công việc mới, tôi đã ngày 
càng hoàn thiện bản thân, có cái nhìn tư 
duy tích cực hơn rất nhiều với những khó 
khăn mà mình gặp phải. Trong cuộc sống, 
đặc biệt trong môi trường cạnh tranh đầy 
căng thẳng như hiện nay, việc gặp những 
điều không như ý là chuyện thường xuyên. 
Nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy buồn 
bực, bất mãn, tôi luôn tự nhủ mình phải cố 
gắng vượt qua, tất cả chỉ là thử thách. 

Những cung bậc cảm xúc
Bên cạnh đó, tôi thay đổi phương pháp làm 
việc của mình, tôi luôn chủ động xem xét, 
tính toán những việc cần phải thực hiện, 
đưa ra nhiều phương án xử lý trong một tình 
huống nhằm tránh trường hợp bị động. Đặc 
biệt đối với các tình huống khi đi xử lý nợ, 
tôi đã tăng tính chủ động lên được rất nhiều 
khi nghiên cứu cụ thể hoàn cảnh của khách 
hàng để có phương án hợp tình hợp lý. Điều 
này đã thực sự giúp ích rất nhiều, đem lại 
hiệu quả đáng kể trong công việc của tôi.

Trong thời gian luân chuyển công tác tại 
các địa phương đã thực sự mở rộng tầm 
mắt của tôi. Thay đổi địa bàn quen thuộc, 
trực tiếp làm việc ở một môi trường sống 
mới với các tập tục, quan niệm sống rất 
khác với suy nghĩ vốn có của mình, tôi 
cảm nhận thấy mắt mình buộc phải mở 
to hơn, tai lắng nghe nhiều hơn và tiếp 
thu nhiều cái mới mẻ hơn nữa. Tôi có nhiều 
cơ hội để so sánh cách thức làm việc giữa 
đơn vị bạn và mình, học hỏi những điều mới 
mẻ, những cách thức làm việc hiệu quả mà 
bạn đang áp dụng, đồng thời càng khẳng 
định thêm được công tác hiện nay của bản 
thân có điều gì tốt, vấn đề nào cần thay đổi. 
Chính sách luân chuyển cán bộ của Ngân 
hàng chúng ta còn thay đổi trong tôi quan 
điểm về cách ứng xử. Tôi hạn chế việc áp 
đặt quan điểm của mình lên người khác vì 
đã nhận thấy mỗi người có một suy nghĩ, 
tính cách, hoàn cảnh khác nhau. Thay vào 
đó tôi nói chuyện với nhân viên nhiều hơn, 
tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của họ, những 
khó khăn, vướng mắc họ đang gặp phải để 
có phương án xử lý tốt hơn. Nhờ đó tôi thấy 
mình thấu hiểu người khác hơn, thông cảm 
với họ nhiều hơn, có những chia sẻ, truyền 
lửa, tạo được nhiệt huyết và xây dựng môi 
trường làm việc gần gũi, thân thiện hơn tại 
đơn vị”.

Chị Nguyễn Thanh Huyền - Phó 
Giám đốc PGD Cư Kuin (Daklak)

Trong mỗi người chúng ta, ai cũng có một 
cách nhìn nhận riêng về cuộc đời. Đối với 
tôi cuộc đời ấy tựa như một cuốn sách vàng, 
mà mỗi trang giấy ghi dấu lại những ký ức, 

những khoảnh khắc đã qua. Một ngày nào 
đó, khi lật giở lại từng trang kỷ niệm, tôi sẽ 
thấy trang viết khóa Đánh giá Phó Giám đốc 
năm 2015 của Ngân hàng Kiên Long với 
những trải nghiệm không thể quên từ ngày 
18/5/2015 đến 30/5/2015.

Tạm gác lại những bộn bề của công việc 
thường nhật, vai của nhà quản lý, vai 
người chồng người cha, vai người vợ 

người mẹ, 106 thành viên, 
22 nữ và 84 nam đến từ mọi miền đất nước. 
Từ Hà Nội trái tim Thủ đô, qua Đà Nẵng một 
thoáng sông Hàn man mác tình yêu cho 
đến đất mũi Cà Mau địa đầu tổ quốc, … 
Khóa đào tạo là sự hòa trộn giữa cái mặn 
mòi của miền biển, cái nồng hậu của miền 
đồng bằng với cái chân chất của miền cao 
nguyên nắng gió. Là sự hòa trộn giữa cái 
sâu lắng, thâm trầm của người lớn tuổi với 
cái trẻ trung năng động của các bạn thanh 
niên. Dù ở độ tuổi nào, tất cả đều là những 
người anh em, người bạn, người đồng 
nghiệp của nhau. Mọi thành viên trong lớp 
đều cố gắng tiếp thu tốt nhất những kiến 
thức quý báu qua các bài giảng của giảng 
viên, đồng thời luôn sẵn sàng chia sẻ những 
kinh nghiệm công việc mình đã thực hiện 
tại đơn vị. Hay đôi khi đó chỉ đơn giản là 
những khoảnh khắc trải nghiệm bên nhau 
trong chuyến tham quan thực tế, trong 
những hoạt động sôi nổi, hào hứng tràn đầy 
năng lượng với chương trình Teambuilding. 
Tất cả những hoạt động đó đã đem đến cho 
chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc, gắn bó 
và thấu hiểu nhau hơn.

Bên cạnh đó, qua các buổi trình bày kế 
hoạch kinh doanh và đánh giá nghiệp vụ 

của Hội đồng, tôi nhận thức được kiến thức, 
chuyên môn nghiệp vụ còn nhiều hạn chế. 
Vì vậy, bản thân tôi cần phải luôn luôn phấn 
đấu học hỏi hơn nữa. Thật sự, đây là khóa 
học vô cùng bổ ích nhằm trang bị cho mỗi 
cá nhân chúng tôi những kỹ năng, kiến thức, 
nghiệp vụ và sự tự tin khi gặp gỡ khách 
hàng, đối tác, đồng nghiệp nhằm mục đích 
nâng cao hình ảnh Kienlongbank qua sự 
chuyên nghiệp, gần gũi, thân thiện và một 
Kienlongbank dần sánh ngang, vươn xa đối 
với các Ngân hàng bạn. 

Trang sách tạm gấp lại, khóa học đã bước 
qua ngày cuối, nhưng bài học để làm quản 
lý tốt hơn và làm người tốt hơn chưa bao giờ 
kết thúc. Tình anh em, bạn bè, đồng nghiệp 
sẽ bền chặt hơn và lan tỏa về mọi miền của 
đất nước, thắp sáng thêm niềm tự hào và 
nhiệt huyết say mê làm việc, hoàn thành và 
hoàn thành thật tốt các chỉ tiêu kinh doanh 
mà Ban lãnh đạo Ngân hàng đã tin tưởng 
giao phó cho chúng tôi. 

Chia tay khóa học Đánh giá Phó Giám đốc 
năm 2015, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành 
đến Ban lãnh đạo Ngân hàng, Trung Tâm 
đào tạo và các giảng viên đã luôn quan tâm, 
giúp đỡ để các học viên hoàn thành tốt 
chương trình khóa học. Cuối cùng, tôi xin 
Kính chúc HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều 
hành cùng các Anh/Chị Phòng ban Hội sở 
và chi nhánh, PGD luôn mạnh khỏe và hạnh 
phúc, may mắn và thành công trong cuộc 
sống. Chúc Kienlongbak ngày càng phát 
triển ổn định và bền vững.

---------------

Chị Trương Thị Thu Thảo – Phó 
GĐ  PGD Châu Đốc (An Giang)

Với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, 
Kienlongbank là đại gia đình mà tôi rất vui 
và hạnh phúc khi làm việc thông qua triết 
lý, lãnh đạo cấp trên luôn phục vụ nhân viên 
cấp dưới, lấy yếu tố con người là nòng cốt 
và chữ tâm luôn được đưa lên hàng đầu. 
Kienlongbank đã đào tạo cho tôi những 
kỹ năng mềm, những kiến thức và đặc biệt 
với khóa đào tạo Phó Giám đốc từ ngày 
18/5/2015 đến 30/5/2015, tôi đã được chia 
sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản 
lý, phát triển kinh doanh và phát triển đội 
ngũ của các anh chị là Giám đốc, Phó Giám 
đốc của các chi nhánh, phòng giao dịch trên 

toàn quốc, 
của Ban Lãnh đạo các phòng ban hội sở. 
Đặc biệt là buổi chia sẻ của Tổng Giám đốc 
Võ Văn Châu và Chủ tịch Võ Quốc Thắng 
đã giúp Tôi trưởng thành hơn, tư duy thay 
đổi tích cực hơn, tầm nhìn rộng hơn và kỹ 
năng lãnh đạo tự tin hơn. Kienlongbank 
đã chọn lọc những khóa học được đào tạo 
phù hợp, với sự giảng dạy chuyên nghiệp 
từ các chuyên gia, tổ chức có uy tín là 
những khóa học bổ ích, rất thiết thực, rất 
cần thiết trong hoạt động tại đơn vị, đó 
là hành trang và là vũ khí đắc lực mà Ban 
Lãnh đạo đã cho tôi và các anh chị em để 
có đủ tự tin dẫn dắt tập thể nhân viên trở 
thành 1 đội ngũ đoàn kết, vững mạnh và 
phát triển bền vững.

Tôi xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo đã 
cho tôi học tập và phát triển toàn diện về 
tri thức, tư duy đặc biệt là giúp tôi xây dựng 
thành công thương hiệu cá nhân. Chúc 
Ban Lãnh đạo cũng như các anh chị đang 
là giảng viên nội bộ của Kienlongbank 
được tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, chúc 
Kienlongbank phát triển vững mạnh!

---------------

Chị Võ Thu Hà – Phó Giám đốc 
PGD Bình Tân (Khánh Hòa)

Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ khi bước 
chân vào ngôi nhà Kienlongbank, thấm 
thoắt đã 7 năm rồi, từ một cô bé rụt rè, 
nhút nhát, tôi đã trưởng thành hơn rất 
nhiều dưới mái nhà Kienlongbank. Cuộc 
sống là không ngừng học hỏi, không 
ngừng trau dồi, không ngừng tìm tòi, 
khám phá những kiến thức, những chân 
trời mới. Từ một giao dịch viên, được Ban 
lãnh đạo Kienlongbank tin tưởng, tạo điều 
kiện và cơ hội để tôi phát huy năng lực, từ 
khóa đào tạo “Nhà quản lý chuyên nghiệp 
– K.01” đến lớp “Đào tạo và đánh giá Phó 
Giám đốc – K01.2015”. Những chuyên đề 

đạo tạo kỹ năng, rèn luyện cho chúng 
tôi tự tin, phong cách làm việc chuyên 
nghiệp, hướng đến việc xây dựng 

một đội ngũ làm việc khoa học, sáng 
tạo, năng động, các khóa học còn rèn 

cho chúng tôi cách làm việc tập thể, cùng 
nhau đưa ra những ý kiến, tham khảo, thảo 

luận để có giải pháp tối ưu nhất. Bên cạnh 
việc đào tạo, tôi thầm cảm ơn Ban lãnh đạo 
còn tạo điều kiện cho chúng tôi được đi tham 
quan, học hỏi, được thỏa sức tham gia các trò 
chơi giải trí thú vị, mà từ đó chúng tôi được 
học tập và áp dụng đối với đơn vị của mình. 
Những buổi học tập đầy hứng thú, những 
buổi tham quan vui vẻ, những bữa cơm tập 
thể ấm cúng đã tạo nên những mối quan hệ 
bạn bè, đồng nghiệp thân tình, từ khắp mọi 
miền đất nước. Chúng tôi được tụ hội về, được 
hiểu thêm về văn hóa các vùng miền, được 
các bạn đồng nghiệp giới thiệu về những 
địa danh quê hương, những thắng cảnh, 
những nét văn hóa tiêu biểu, giúp chúng tôi 
cảm nhận được vẻ đẹp của những con người 
Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước. Khóa 
“Đào tạo và đánh giá Phó Giám đốc” còn giúp 
chúng tôi nhận ra những điểm hạn chế của 
mình để về trau dồi thêm kiến thức, giúp cho 
công tác chuyên môn của chúng tôi hoàn 
thiện hơn. Bên cạnh đó, những chia sẻ quý 
báu của Chủ tịch, của Tổng Giám đốc cùng 
với các anh chị đồng nghiệp đã giúp tôi mở 

mang thêm nhiều kiến thức 
bổ ích trong vai trò lãnh đạo của mình, mà 
những bài học như vậy thật khó kiếm được. 
Xin cảm ơn Ban Lãnh đạo, cảm ơn các anh 
chị em đồng nghiệp của tôi đã cho tôi 12 
ngày được học, được trải nghiệm, được đồng 
hành, được chia sẻ và được những kỷ niệm 
không bao giờ quên. Kính chúc đại gia đình 
Kienlongbank sức khỏe, thành công và ngày 
càng phát triển xa hơn nữa.
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Khởi tranh Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt lần thứ 16 (Futsal-16)

Sáng 26-5, Giải bóng đá Futsal-16 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần 
thứ 16 – Cúp Tôn Hoa Sen năm 

2015 đã chính thức khởi tranh tại nhà 
Thi đấu Quân khu 7 (Q.Phú Nhuận, 
TP.HCM).

Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt Futsal lần thứ 16 do báo Công an 
TP.HCM, báo Thể thao Việt Nam, công ty 
Cổ phần truyền thông Nexus phối hợp 
tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi lành 
mạnh, mang đậm ý nghĩa nhân văn cho 
các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
cơ nhở đang số tại các làng trẻ em SOS, 
các trường giáo dưỡng. Qua đó giúp các 
em có điều kiện rèn luyện thể chất, giao 
lưu với bạn bè trong tình nhân ái, đoàn 
kết, cũng như vượt nỗ lực vượt qua khó 
khăn.

Đợt này, Ngân hàng TMCP Kiên Long 
vinh dự tiếp tục là đơn vị đồng tài trợ 
cho giải, qua đó thể hiện tinh thần trách 
nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

Khung cảnh buổi khai mạc Giải Futsal

Các đội tham gia giải

Pha tranh bóng gây cấn giữa hai đội

KLB

Anh Ngô Thanh Tuấn - Phó 
Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng

“TÀI SẢN CÀNG CHIA CÀNG NHỎ - TRI THỨC 

CÀNG CHIA CÀNG LỚN”

 

 

 

Đó là câu nói mà tôi liên tưởng đến ngay 

khi vừa tham gia khóa “Đánh giá và đào 

tạo Phó Giám đốc 2015” do Kienlongbank 

tổ chức, bởi tôi nhận thấy đó chính là mục 

tiêu mà Kienlongbank đang hướng đến 

toàn thể nhân viên và cả khách hàng của 

mình nữa. Đúng như lời chia sẻ của một 

giảng viên trong khóa đào tạo, rằng những 

lợi thế mềm dựa trên nền tảng con người 

thì đó là cái riêng có của mình không ai có 

thể bắt chước được.

Cảm nhận đầu tiên của tôi suốt thời gian 

tham dự khóa đào tạo cũng như sau khi 

kết thúc khóa đào tạo là tôi thấy chính bản 

thân mình đã có sự thay đổi một cách tích 

cực: trong suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề 

và cả hành động nữa. Tôi học hỏi được rất 

nhiều điều từ những đồng nghiệp của tôi: 

cách cư xử, giao tiếp, trao đổi, kinh nghiệm 

điều hành công việc hoặc những sáng 

kiến cải tiến cho dù nhỏ nhưng tạo được 

sự chuyển biến tích cực cho bản thân cũng 

như công việc.

Chuyến đi ngoại khóa giữa khóa học tạo 

cho tôi ấn tượng khó quên về sự hòa 

đồng, nhiệt huyết của những anh chị 

lãnh đạo với anh chị em cấp dưới, điều 

đặc biệt mà tôi chưa từng thấy ở bất 

Những cung bậc cảm xúc (tt)

kỳ đâu và điều này sẽ luôn là kỷ niệm khó 

quên trong suốt hành trình nghề nghiệp 

của mình.

Sau hơn 1 năm gia nhập vào gia đình 

Kienlongbank,  tôi thấy mình trưởng thành 

hơn, tự tin hơn và thay đổi tích cực hơn 

bởi tôi nhận được sự chia sẻ chân thành 

từ người lãnh đạo cao nhất đến những 

nhân viên cấp dưới, từ những bạn ở tận 

thành phố cảng xa xôi đến những đồng 

nghiệp nơi miền Tây sông nước. Mọi người 

đều hướng đến một mục tiêu chung đó là 

nỗ lực hết mình để góp phần vun đắp ngôi 

nhà chung Kienlongbank ngày càng vững 

mạnh.

Giờ đây, tinh thần học hỏi và chia sẻ luôn 

hiện diện trong tôi, thôi thúc tôi vận dụng 

những điều đã được chia sẻ để hoàn 

thiện bản thân, góp phần vào sự phát 

triển của đơn vị, chia sẻ những kiến thức, 

kinh nghiệm mình đã thu nhận được từ 

khóa học cho đồng nghiệp và cấp dưới. 

Tôi biết ơn tất cả mọi người, tôi cảm thấy 

mình may mắn khi gia nhập vào gia đình 

Kienlongbank, một gia đình luôn xem sự 

chia sẻ là một nét văn hóa riêng có của 

mình bởi tài sản càng chia thì càng nhỏ lại 

nhưng tri thức càng chia thì càng lớn thêm.

Chị Nguyễn Hà Linh Chi - Phó 
Giám đốc PGD Lái Thiêu (Bình 
Dương)

Tôi rất tâm đắc một câu nói của nhà phê 

bình nghệ thuật người Anh John Ruskin 

rằng: “Phần thưởng cao quý nhất cho công 

sức của một người không phải là những 

gì mình nhận được mà chính là qua đó, ta 

đã trưởng thành như thế nào”. Tham gia 

chương trình “Đánh giá và đào tạo Phó 

Giám đốc năm 2015” đã để lại trong tôi 

thật nhiều cảm xúc. Gặp gỡ các anh chị em 

trên toàn hệ thống; học tập những kiến 

thức bổ ích; giao lưu học hỏi kinh nghiệm 

trong công tác quản lý, trong cách thức tổ 

chức công việc; hoạt động teambuilding 

với trò chơi hoạt động đội nhóm thể hiện 

tinh thần đoàn kết, sáng tạo. Chúng tôi, dù 

đến từ khắp mọi miền trên Tổ quốc, nhưng 

giờ đây, chúng tôi là MỘT, là các thành viên 

trong MỘT Đại gia đình, cùng chung MỘT 

chí hướng và cùng chảy trong mình nhiệt 

huyết Kienlongbank.

Tham gia khóa đào tạo, tôi càng ý thức sâu 

sắc hơn vai trò của mình trong công tác 

xây dựng đội ngũ và truyền lửa cho nhân 

viên. Để có thể xây dựng một đội ngũ vững 

mạnh; thực hiện công việc nhịp nhàng, 

khoa học; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 

của Đơn vị năm 2015 và “còn hơn thế nữa”. 

Để đạt được điều đó, mỗi CB,NV phải hiểu 

được sứ mệnh của Ngân hàng cũng như sứ 

mệnh của bản thân và nhiệm vụ của một 

nhà quản lý chính là truyền đạt để nhân 

viên nắm rõ và cố gắng hết sức thực hiện 

sứ mệnh đó, vì bản thân họ và vì tổ chức 

của họ. Chính vì thế, một khi người quản 

lý thắp lên được ngọn lửa đam mê công 

việc cho chính bản thân mình, tìm được lý 

tưởng sống và làm việc của mình, thì ngọn 

lửa đó sẽ lan tỏa đến nhân viên một cách 

tự nhiên và bền vững, thắp lên trong lòng 

nhân viên những khát vọng, những ước 

mơ cống hiến, đột phá, thay đổi và không 

ngừng vươn lên.

KLB
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Kienlongbank khai trương Phòng Giao dịch Đầm Dơi   
        

Nghi thức cắt băng khai trương Phòng Giao dịch Đầm Dơi 

Quang cảnh lễ Khai trương

KLB

Ông Bùi Thanh Hải - Thành viên HĐQT Kienlongbank tặng hoa cho ông Trần Quốc Khởi - Giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau sau phần phát biểu.

Ngày 12/6/2015, tại huyện Đầm 
Dơi, tỉnh Cà Mau, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 

đã long trọng tổ chức khai trương trụ 
sở mới Phòng Giao dịch Đầm Dơi - Chi 
nhánh Cà Mau.

Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện của 
ông Trần Quốc Khởi - Giám đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh 
Cà Mau, Ông Phạm Chí Dũng – Bí Thư 
huyện ủy, ông Phạm Thanh Tòng – Phó 
Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện 
Đầm Dơi cùng đại diện các cơ quan, ban 
nghành huyện. Về phía Ngân hàng TMCP 
Kiên Long có ông Bùi Thanh Hải – Thành 
viên HĐQT, ông Lê Khắc Gia Bảo – Trưởng 
Ban Kiểm soát, ông Vũ Đức Cần – Phó 
TGĐ và trên 120 khách hàng cùng CB, NV 
Chi nhánh Cà Mau – Phòng Giao dịch

Ông Vũ Đức Cần - Phó TGĐ Kienlongbank phát biểu

Quan khách tham quan Phòng Giao dịch Đầm Dơi

Việc khai trương và đi vào hoạt động 
của Phòng Giao dịch Đầm Dơi là một 
bước cụ thể hóa chủ trương của HĐQT 
Kienlongbank nhằm không ngừng cải 
thiện cơ sở vật chất, tạo dựng một hình 
ảnh về ngân hàng hiện đại, thân thiện 
để nâng cao chất lương phục vụ khách 
hàng, đồng thời Kienlongbank có thể 
đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu phát 
triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương trụ 
sở mới Phòng Giao dịch Đầm Dơi - Chi 
nhánh Cà Mau, ông Trần Quốc Khởi – 
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam – Chi nhánh Cà Mau cho biết: “Với 
vai trò quản lý các tổ chức Ngân hàng 
đóng trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đánh 
giá Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi 
nhánh Cà Mau là một trong những đơn 

vị có sự tăng trưởng ổn định và bền 
vững, các hoạt động kinh doanh dịch vụ 
tốt, thu hút nhiều khách hàng. Chúng 
tôi tin rằng việc khai trương PGD Đầm 
Dơi, Kienlongbank sẽ tiếp thêm nguồn 
vốn cũng như cung cấp nhiều dịch vụ 
tiện ích khác phục vụ cho khách hàng 
doanh nghiệp, khách hàng cá nhân tại 
địa phương”.

Tại lễ khai trương, thay mặt Ban Lãnh đạo, 
ông Vũ Đức Cần - Phó TGĐ Kienlongbank 
phát biểu: Ban Lãnh đạo kỳ vọng và tin 
tưởng CB,NV Phòng Giao dịch Đầm Dơi 
tiếp nhận địa bàn mới, thi đua lao động, 
đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao, tuân thủ 
quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam, quy chế hoạt động Kienlongbank 
trên tinh thần cầu thị, tiếp thu và sẵn 
lòng chia sẻ. Mỗi cán bộ, nhân viên 
Phòng Giao dịch Đầm Dơi phải là một 
đại sứ thương hiệu của Kienlongbank 
trong lòng khách hàng tại địa phương 
nói riêng và cả nước nói chung.

Ngày 26/6/2015, Kienlongbank sẽ khai 
trương Chi nhánh Tây Ninh và trung tuần 
tháng 9/2015 Kienlongbank sẽ tiếp tục 
khai trương Phòng Giao dịch Đức Hòa 
– Chi nhánh Long An, nâng tổng số 103 
điểm giao dịch Kienlongbank trên toàn 
quốc.
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Có mặt tại tỉnh Tây Ninh, 
Kienlongbank mong muốn được 
góp phần trong sự phát triển kinh 

tế của địa phương thông qua hoạt động 
huy động và cung cấp vốn cho nền kinh 
tế, thúc đẩy hoạt động đầu tư, phát triển 
sản xuất kinh doanh và hoạt động xuất 
nhập khẩu…

Hiện, Kienlongbank đã mở rộng mạng 
lưới hoạt động tại 26 tỉnh, thành phố 
trọng điểm trong cả nước với 103 điểm 
giao dịch, số lượng khách hàng giao dịch 
thường xuyên trên 200.000 khách hàng. 
Từ nay đến cuối năm 2016, được sự chấp 
thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam, Kienlongbank sẽ tiếp tục thành 
lập thêm 01 chi nhánh và 16 phòng giao 
dịch tại các tỉnh, thành trọng điểm trong 
cả nước.

Nhân dịp khai trương, Kienlongbank trao 
tặng 200 xuất học bổng, trị giá 200 triệu 
đồng cho đại diện Ngân hàng Nhà  nước 
Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh để cùng 
phối hợp trao học bổng cho các em học 
sinh THPT trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu 
năm học mới. Đây là hoạt động thường 
niên của Kienlongbank, nhằm tiếp thêm 
sức mạnh tinh thần và vật chất cho các 
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
nhưng chăm ngoan học giỏi, giúp các 
em có điều kiện đến trường, thực hiện 
ước mơ và hoài bão của mình. 

Ngoài khai trương Chi nhánh Tây Ninh, 
Kienlongbank đã khẩn trương xây dựng 
Hội sở tại TP. Rạch Giá, dự kiến sẽ đưa 
vào hoạt động trong tháng 8/2015; Chi 
nhánh Trà Vinh sẽ  đưa vào  hoạt động 
trong tháng  7/2015.

Ngày 26/6/2015 Kienlongbank  
khai trương Chi nhánh Tây Ninh 

TIN TỨC SỰ KIỆN

Tại địa chỉ số 683 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Trụ sở mới Kienlongbank - Chi nhánh Tây Ninh Sảnh chính Trụ sở mới Kienlongbank  - Chi nhánh Tây Ninh

Trụ sở mới Kienlongbank - Chi nhánh Trà Vinh dự kiến đưa vào hoạt 
động tháng 7/2015

KLB

Trụ sở mới Kienlongbank - Chi nhánh Rạch Giá: số 40-42-44 
Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang, dự kiến đưa vào hoạt động tháng 8/2015 
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TIN TỨC SỰ KIỆN

Chiều ngày 01-6, tại TP.HCM, Công đoàn Ngân hàng TMCP 
Kiên Long (Kienlongbank) đã tổ chức trao quà cho các 
cháu Thiếu nhi là con em của các Công đoàn viên thuộc 

Hội sở. Tham dự buổi lễ trao quà có sự hiện diện của ông Võ 
Văn Châu – Tổng Giám đốc Kienlongbank, ông Nguyễn Quang 
Toan – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Kienlongbank, 
bà Trần Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank cùng các 

Kienlongbank tặng quà cho các em 
thiếu nhi nhân ngày 01-6

Bà Trần Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank trao quà cho 
các cháu thiếu nhi

Lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh cùng các cháu thiếu nhi

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, 
Ban Giám đốc Ngân hàng TMCP 
Kiên Long (Kienlongbank) Chi 

nhánh Đà Nẵng và 02 Phòng Giao dịch 
Hải Châu và Cai Lang phối hợp cùng 
Công đoàn bộ phận Chi nhánh tổ chức 
chương trình “Ngày hội của bé” tại trụ sở 
Chi nhánh Đà Nẵng. Ngay sau lễ chào cờ, 
các bé là con của CB,NV và con của khách 

Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức chương trình 
“Ngày hội của bé”

hàng được mời tham gia các trò chơi tô 
màu, vẽ tranh cát, ca hát và giao lưu với 
“Chuột Mickey”. Các hoạt động diễn ra 
rất sôi nổi tại Quầy giao dịch Chi nhánh 
và sau mỗi phần thi các bé nhận được 
những phần quà ngộ nghĩnh.

Cũng trong ngày hội, Chi nhánh triển 
khai chương trình quảng bá sản phẩm 
“Tiết kiệm ước mơ” đến phụ huynh các 
bé là CB, NV Kienlongbank và các khách 
hàng được mời. Những Khách hàng 
đăng ký tham gia sản phẩm này cũng 

nhận được những phần quà ý nghĩa. Theo 
ghi nhận của Ban tổ chức, trong ngày đầu 
tiên triển khai quảng bá, đã có 38 sổ “Tiết 
kiệm ước mơ” được mở cho các cháu với 
tổng giá trị gửi ban đầu là 92.620.000 
VNĐ. 

Cuối chương trình là phần trao quà của 
BCH Công đoàn cho các cháu là con CB, 
NV Kienlongbank Chi nhánh trong không 
khí ấm áp và vui vẻ.

  Các bé tham gia trò chơi tô màu, vẽ tranh cát 

KLB

cháu Thiếu Nhi và các cán bộ, nhân viên (CB,NV) là các công 
đoàn viên thuộc Hội sở.

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu Nhi là hoạt động thường niên 
không chỉ giúp các cháu được vui chơi, giao lưu trong không 
khí vui tươi, đầm ấm mà còn thể hiện sự quan tâm của Ban 
Lãnh đạo và Công đoàn đối với người lao động trong việc 
cùng quan tâm, chăm sóc thế hệ tương lai của đất nước.

KLB

Chi nhánh Đà Nẵng 

Kienlongbank tổ chức khóa đào tạo  
nhân viên lái xe

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và 
chấp hành pháp luật của nhân viên 

lái xe cũng như nắm vững các quy định 
nội bộ liên quan đến công tác lái xe.

 Ngày 28/6/2015 tới đây, Kienlongbank tổ 
chức Khóa đào tạo Nhân viên lái xe cho gần 
100 học viên là nhân viên lái xe trên toàn 
hàng.

Nội dung của khóa học bao gồm: Luật 
giao thông đường bộ và các văn bản liên 
quan; Những lưu ý khi tham gia giao thông 
đường bộ và các quy định liên quan đến 
quản lý, bảo quản và sử dụng xe ô tô, ghi 
chép sổ nhật ký công tác, định mức nhiên 
liệu …

Đây là khóa học nhằm giúp học viên nhận 
thức tầm quan trọng, trách nhiệm và tác 
phong chuyên nghiệp trong vai trò nhân 
viên lái xe tại Kienlongbank.

Được biết, dù bận rộn công việc quản 
lý, nhưng ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch 
HĐQT Kienlongbank vẫn dành thời gian 
đến chia sẻ một số nội dung liên quan về 
đạo đức nghề nghiệp với các bạn học viên.

2524

PHÁT TRIỂN

Bản tin Kienlongbank Số 21 - Tháng 7/2015



TIN TỨC SỰ KIỆN

Giảng viên chia sẻ trong chương trình đào tạo Học viên trình bày báo cáo đánh giá

KienlongbankCông Đoàn Kienlongbank tổ chức chuyến tham quan Vũng Tàu 
cho CB,NV các Phò ng, Ban Hội Sở

  Tham gia các trò chơi tập thể

Hoạt động nhóm

Vui chơi tự do

  Chương trình Gala Dinner

TIN TỨC SỰ KIỆN

Chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập 

Kienlongbank (27/10/1995 – 27/10/2015), trong 2 

ngày 6 và 7/6/2015, Công đoàn Kienlongbank tổ chức 

chuyến tham quan tại TP. Vũng Tàu cho hơn 100 cán bộ, 

nhân viên là Công đoàn viên (CĐV) các Phòng, ban Hội sở.

Tại chuyến tham quan, đoàn đã tổ chức các trò chơi dã ngoại 

ngoài bải biển, buổi giao lưu dành cho các em thiếu nhi là 

con em CB, NV, chương trình Gala Dinner, đốt lửa trại và tham 

quan một số danh lam thắng cảnh ở TP. Vũng Tàu.

Tại buổi giao lưu chương trình Gala Dinner, ông Nguyễn 

Quang Toan – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Kienlongbank phát 

biểu: “Việc tổ chức nghỉ mát cho CB, NV là một trong những 

hoạt động mà Kienlongbank luôn quan tâm nhằm mang lại 

niềm vui, những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày 

làm việc căng thẳng để các thành viên trong mái nhà chung 

Kienlongbank được giao lưu hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời đây 

cũng là dịp nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động cho CB, NV nhằm 

góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 

2015”

Chuyến tham quan Vũng Tàu được tổ chức từ trưa ngày 6 đến 

hết ngày 7/6/2015.
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(25/6/1969 - 25/6/2015)

“Mã số may mắn” là một 
chương trình sinh hoạt do 
Công đoàn phát động và 

triển khai nhằm mục đích đa dạng hóa, 
phong phú các hình thức tổ chức sinh 
hoạt, giao lưu, truyền thông nội bộ tại 
ngân hàng. Qua đó thể hiện sự quan 
tâm, chia sẻ của Ban Lãnh đạo Ngân 
hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank), 
Công đoàn dành Anh/Chị/Em trong đại 
gia đình của Kienlongbank. Đây còn là 
chuỗi hoạt động nằm trong sự kiện chào 
mừng kỷ niệm 20 năm thành lập gồm 
các chương trình: “Mã số may mắn của 
tháng”; “Mã số may mắn tháng 10”; và 
“Quý nhân tuổi Mùi” được diễn ra trong 
năm 2015, thông qua hình thức quay số 
may mắn, với mã số tham dự chính là mã 
số nhân viên của mỗi cán bộ, nhân viên 
(CB, NV).

Ngày 19/06/2015, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) tổ chức lễ quay số 
chương trình “Mã số may mắn của tháng” 
dành cho CB, NV. Buổi lễ có sự tham 
dự của ông Võ Văn Châu - Thành viên 
HĐQT, TGĐ; Bà Trần Tuấn Anh – P.TGĐ; 
ông Nguyễn Châu – P.TGĐ; ông Nguyễn 
Quang Toan - P.TGĐ, Chủ tịch Công Đoàn 
Kienlongbank, cùng các anh, chị đoàn 

Kienlongbank công bố 06 chủ nhân của 
chương trình “Mã số may mắn của tháng” 

dành cho cán bộ, nhân viên

viên Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ 
phận.

Chương trình được chính thức khởi 
động từ tháng 6/2015 và là tiền để để 
Công đoàn Kienlongbank tổ chức định 
kỳlễ quay số vào các tháng tiếp theo. 
Kỳ đầu tiên trong tháng 06 này, Công 
đoàn Kienlongbank đã tiến hành quay 
số thành 06 đợt, tương ứng mỗi tháng từ 
đầu năm đến nay. Cụ thể, mỗi đợt quay 
số của chương trình “Mã số may mắn của 
tháng” dành cho các mã số nhân viên 
có sinh nhật trong tháng đó. Tại buổi lễ 
quay số, thông qua phần mềm quay số 
tự động, Ban tổ chức đã chọn ra được 6 
nhân viên may mắn nhất trong số những 

nhân viên có sinh nhật từ tháng 1 đến 
tháng 6/2015.

Song song với chương trình “Mã số 
may mắn của tháng” quay số định kỳ, 
trong tháng 10 - tháng đặc biệt nhân kỷ 
niệm 20 năm thành lập Kienlongbank 
27/10/2015, công đoàn Kienlongbank 
sẽ tổ chức chương trình quay số đặc 
biệt dành cho tất cả CB, NV để chọn ra 1 
mã số trúng thưởng may mắn nhất. Bên 
cạnh đó, trong năm Ất Mùi (2015), Công 
đoàn Kienlongbank sẽ dành tặng cho 
các CB, NV sinh năm mùi có cơ hội tham 
gia chương trìnhquay số “Quý nhân tuổi 
mùi” dự kiến tổ chức trong năm 2015.

Theo ông Võ Văn Châu – Tổng Giám 
đốc Kienlongbank chia sẻ “Thông qua 
chương trình, Ban Lãnh đạo ngân hàng 
mong muốn mang đến cho tất cả CB, 
NV nhiều niềm vui, cảm nhận về một 
môi trường làm việc thân thiện tại 
Kienlongbank. Với những món quà bất 
ngờ dành cho các CB, NV may mắn sẽ 
vun đắp thêm những niềm vui trong 
cuộc sống, công việc, cho gia đình và 
bản thân của mỗi người. Tôi tin rằng, 
Công đoàn Kienlongbank tiếp tục phát 
huy được được vai trò, chức năng của tổ 
chức Công đoàn tại Ngân hàng để góp 
phần tạo thêm động lực, sự gắn kết và 
sự chia sẻ cho các thành viên trong đại 
gia đình, góp phần xây dựng văn hóa 
Kienlongbank thêm phát triển”.

Danh sách CB, NV trúng thưởng trong 6 tháng đầu năm:
Tháng Mã NV Họ tên   Địa chỉ

01 2811 Dương Thị Bích Ngọc Phòng Giao dịch Gò Quao

02 2461 Lê Văn Ngơi  Phòng Giao dịch Châu Đốc

03 1431 Mai Thị Cẩm Thủy  Phòng Giao dịch Bình Thủy

04 2261 Dương Ngọc Tuấn Hùng Chi nhánh Rạch Giá

05 5082 Hà Trung Hậu  Phòng Giao dịch Kinh Tám

06 4737 Võ Thị Thanh Xuân  Phòng Hành chính – Quản trị

Toàn cảnh buổi Lễ công bố kết quả “ Mã số may mắn  của tháng” KLB
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ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Đặc sản mắm các loại được bán tại chợ Châu Đốc.

Cán bộ Kienlongbank chụp ảnh cùng chị  Trúc Phương - Chủ  cơ sở mắm Phương Yến

Cơ sở mắm Phương Yến: 
Được Kienlongbank hỗ trợ vốn kịp thời

Thị xã Châu Đốc-An Giang, ngoài 
những di tích, danh lam thắng cảnh 
nổi tiếng còn được du khách xa, 

gần biết đến là “Vương quốc mắm” của 
miền Tây Nam Bộ. Mỗi năm, Châu Đốc sản 
xuất hàng trăm ngàn tấn mắm cá các loại. 
Mùa lễ hội Vía Bà sắp đến gần, làng mắm 
Châu Đốc lại nhộn nhịp chuẩn bị những 
mẻ mắm ngon phục vụ khách du lịch. 

Hiện nay có nhiều hộ gia đình và cơ sở 

sản xuất, kinh doanh các loại mắm ở Châu 

Đốc, trong đó phải kể đến Cơ sở mắm 

Phương Yến là khách hàng thân thiết của 

Kienlongbank – Phòng Giao dịch Châu 

Đốc từ nhiều năm qua. 

Đến với cơ sở mắm Phương Yến cho thấy, 

khâu chế biến ra mắm thành phẩm phải 

qua nhiều công đoạn phức tạp, từ khâu 

chọn lựa nguyên liệu như: thính, đường 

thốt nốt… đến thợ có tay nghề cao để xắt 

cá hoặc gia công bào đu đủ sợi đã tạo nên 

một dây chuyền khép kín nhằm đáp ứng 

nhu cầu cho khách hàng. Chị Ngô Huỳnh 

Trúc Phương, Chủ cơ sở mắm Phương Yến 

cho biết: “Thương hiệu mắm Châu Đốc đã 

trải qua nhiều thế hệ nối tiếp, phát triển 

thành nghề truyền thống của gia đình. 

Bên cạnh đó, nhờ  quan tâm của các cấp 

chính quyền địa phương gắn với sự hỗ trợ 

kịp thời về vốn của Ngân hàng  Kiên Long 

đã tạo điều kiện cho cơ sở mắm Phương 

Yến phát triển ngày một lớn mạnh”. Nhờ 

làm nghề truyền thống, cơ sở sản xuất 

mắm Phương Yến đã tạo công ăn việc làm 

cho hàng chục lao động ở địa phương với 

thu nhập từ 3 đến 3,5 triệu đồng/ tháng.

Mỗi khi đến Châu Đốc vào dịp lễ hội Vía Bà, 

khách tham quan, du lịch đều không quên 

mua đặc sản mắm Châu Đốc về làm quà 

biếu cho bạn bè, người thân. 

PGD Châu Đốc Trong những năm qua, từ vốn vay 
Ngân hàng Kiên Long đã giúp cho 
nhiều hộ buôn bán nhỏ ở địa bàn 

Cai Lang – TP. Đà Nẵng vươn lên làm giàu, 
ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng 
trong việc xoá đói giảm nghèo tại địa 
phương.

Anh Huỳnh Văn Môn là một trong nhiều 

khách hàng như vậy. Tuy được sự hỗ trợ 

nhiều tại địa phương nhưng cuộc sống gia 

đình anh phải tằn tiện mới đủ trang trải 

mọi chi phí cho việc học hành của các con.

Tuy có nghề làm điện nước, nhưng không 

có vốn mua vật tư để sửa chữa các công 

trình nhà ở, nên hằng ngày hai vợ chồng 

phải đi làm công cho các nhà thầu. Anh 

đã đi nhiều nơi để xin vay vốn nhưng đều 

bị từ chối vì số tiền vay quá nhỏ. Tình cờ 

trong một lần nói chuyện với mấy anh 

em cùng cảnh ngộ, anh Môn được người 

bạn giới thiệu đến Ngân hàng Kiên Long 

Anh  
Huỳnh  
Văn Môn  

thoát nghèo  

từ vay vốn

Ngân 
hàng  
Kiên Long

để vay vốn. Nghe vậy, anh Môn liên hệ với 

Phòng Giao dịch Cai Lang  và được ngân 

hàng cho vay với số tiền 50 triệu đồng trả 

dần trong thời hạn 36 tháng.

Có được nguồn vốn, anh Môn bàn với vợ 

dùng một phần để sửa chữa lại ngôi nhà 

cho khang trang và mua một số vật dụng 

sinh hoạt gia đình để buôn bán. Số tiền 

còn lại, anh mua vật tư để mở một tiệm 

kinh doanh điện, nước nhỏ tại nhà. Sau 

thời gian kinh doanh, gia đình anh đã có 

cuộc sống ổn định, các con anh đã tốt 

nghiệp đại học và có việc làm ổn định.

Từ những khách hàng nhỏ lẻ như Anh 

Môn, Phòng Giao dịch Cai Lang đã phát 

triển được nhiều khách hàng trên thành 

phố Đà Nẵng. Đây là một trong những 

giải pháp hiệu quả mà Ban Lãnh đạo Ngân 

hàng Kiên Long đã góp phần đưa vốn đến 

các hộ kinh doanh nhỏ lẻ phát triển kinh 

tế hộ gia đình.

Phòng Giao dịch Cai Lang - CN Đà Nẵng

Anh Huỳnh Văn Môn bên cửa hàng của mình
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NÔNG DÂN LÀM GIÀU

Ngân hàng TMCP Kiên Long – Phòng Giao dịch Mỏ Cày Nam 
có gần 70% dư nợ cho vay phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp 
nông thôn với hơn 400 khách hàng là nông dân. Ngoài cây dừa 

là cây trồng truyền thống, từ năm 2011 đến nay, Phòng Giao dịch Mỏ 
Cày Nam đã cung ứng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi giống cây 
trồng, trong đó cây bưởi da xanh rất được nông dân quan tâm đầu tư.

Từ cung ứng vốn cho bà con làm cây giống …

 Vốn vay được phục vụ cho hai đối tượng khách hàng là vay vốn 
đầu tư làm cây giống và khách hàng vay vốn đầu tư cải tạo 
đất để trồng mới, trồng xen bưởi da xanh vào vườn 
dừa. Sau 3 năm, Phòng Giao dịch Mỏ Cày Nam giải 
ngân từ nguồn vốn vay này, cả 2 đối tượng khách 
hàng đều đã thu được kết quả rất khả quan.

Tiêu biểu trong số khoảng 50 khách hàng làm 
cây giống của đơn vị có anh Đinh Nhứt Thống 
ở xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Gia đình anh có truyền thống làm cây giống 
từ nhiều thế hệ. Loại cây giống phổ biến lúc 
bấy giờ là: xoài, nhản, mít, ổi, sầu riêng, măng 
cụt … Năm 2010, khi phong trào trồng bưởi da 
xanh phát triển mạnh ở địa bàn tỉnh Bến Tre, anh 
Thống đã mạnh dạng đến Ngân hàng Kiên Long – PGD 
Mỏ Cày Nam vay vốn 100 triệu đồng để đầu tư sản xuất 
giống cây bưởi da xanh. Có vốn trong tay, anh Thống đã cất công 
lên tận huyện Chợ Lách để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời anh nghiên 
cứu thêm từ sách báo và các tài liệu hướng dẫn khuyến nông để áp dụng 
uơm giống. Nhờ lòng đam mê cộng với tính cần mẫn, ngay trong năm 

Phạm Thu Đông/ Giám đốc PGD Mỏ Cày Nam

đầu tiên lứa cây giống xuất bán của anh 
đã đáp ứng tốt các yêu cầu về kỹ thuật 
cũng như thị hiếu của nhà vườn. Hiện 
mỗi năm cơ sở của anh đã cung ứng hàng 
chục ngàn cây giống các loại (phần lớn 
là bưởi da xanh) cho vùng chuyên canh 
cây ăn quả của Bến Tre và các tỉnh lân cận 
như: Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp … 

Đến cấp vốn cho bà con trồng 
xen bưởi da xanh vào 

vườn dừa

Ngoài cung ứng 
vốn cho bà con 

làm cây giống, 
Phòng Giao 
dịch Mỏ Cày 
Nam đã cấp 
vốn cho hơn 

100 khách 
hàng đầu tư cho 

việc cải tạo lại đất, 
trồng mới bưởi da 

xanh. Tiêu biểu như hộ 
anh Lê Văn Hồng ở xã Sơn 

Đông, TP. Bến Tre đã làm giàu từ 
mô hình trồng bưởi da xanh trên vườn 
tạp 3.800 m2, với thu hoạch 1 tấn trái/ 
tháng đem lại thu nhập cho anh 30 triệu 

đồng. Hộ chú Phạm Văn Thách, xã Bình 
Khánh Tây, Mỏ Cày Nam , năm 2011 chú 
vay vốn ngân hàng Kiên Long 200 triệu 
đồng để trồng mới 4.000 m2 đất vườn. 
Sau 3 năm chăm sóc, hiện 200 gốc bưởi 
của chú đang bắt đầu cho trái với thu 
nhập trên dưới 300 triệu/năm. Ngoài 
ra, còn rất nhiều khách hàng vay vốn 
trồng bưởi đem lại hiệu quả kinh tế cao 
như khách hàng Huỳnh Thị Sang, xã Tân 
Thiềng, huyện Chợ Lách thu nhập 250 
triệu đồng/năm; khách hàng Đường 
Văn Nhân, xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc thu 
nhập 200 triệu đồng/ năm từ mô hình 
trồng bưởi da xanh xen vào vườn dừa. 

Tin vui đến với bà con trồng bưởi da 
xanh ở tỉnh Bến Tre là hiện nay ở huyện 
Mỏ Cày Bắc đã có cơ sở thu mua bưởi da 
xanh Hương Miền Tây. Với dây chuyền 
tự động đóng gói hiện đại và kho lạnh 
chứa 1.400 tấn bưởi (thời gian bảo quản 
tối đa là 6 tháng) đã đảm bảo vững chắc 
đầu ra cho nông dân, nhờ vậy mà giá 
bưởi da xanh luôn ổn định ở mức cao.

  Sản phẩm bưởi da xanh của cơ sở 
Hương Miền Tây đã có mặt ở hầu hết các 
chợ đầu mối, siêu thị, sân bay ở tất cả các 
thành phố lớn trong nước và xuất khẩu 

sang một số nước như Đức, CH Czech, Hà 
Lan, Canada …

  Từ khi biết Phòng Giao dịch Mỏ Cày Nam 
luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân 
vay vốn trồng bưởi, anh Đàm Văn Hưng 
– Chủ cơ sở Hương Miền Tây đã chuyển 
sang giao dịch và sử dụng các sản phẩm, 
dịch vụ của Kienlongbank. “Đơn vị nào là 
bạn của nông dân trồng bưởi thì cũng là 
bằng hữu gắn bó với cơ sở Hương Miền 
Tây”. Anh Đàm Văn Hưng đã tâm sự như 
vậy. 

Theo định hướng đến năm 2020, tỉnh 
Bến Tre sẽ có khoảng 6.500 ha canh tác 
bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP, sản lượng quân bình từ 
180.000 đến 200.000 tấn/năm sẽ cung 
ứng cho thị trường trong nước và mở 
rộng xuất khẩu đến một số thị trường 
tiềm năng khác. Nắm bắt từ định hướng 
này, Ban Giám đốc cùng bộ phận kinh 
doanh Phòng Giao dịch Mỏ Cày Nam tìm 
hiểu quy trình canh tác cũng như những 
nhu cầu phát sinh về vốn để đồng hành 
cùng nhà nông. 

Thu hoạch bưởi da xanh tại huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre Anh Đàm Văn Hưng và cơ sở bưởi da xanh Hương Miền TâyAnh Lê Văn Hồng bên vườn bưởi da xanh của mình
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NÔNG DÂN LÀM GIÀU

Anh Ngyễn Quốc Vinh thành công với mô hình 
“sản xuất heo giống kết hợp nuôi cá” 

Tân An là một xã ven sông Tiền, thuộc 
thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, với 
diện tích khoảng 10,62 km2, dân 

số khoảng 9.500 người, ngành nghề chủ 
yếu của địa phương là sản xuất nông 
nghiệp và chăn nuôi, đặc biệt là nuôi bò 
vỗ béo và nuôi lươn thịt. Hiện xã Tân An 
có khoảng 1.000 hộ nuôi bò vỗ béo kết 
hợp nuôi lươn thịt. Nhờ có nhiều sông, 
rạch với nguồn thức ăn trong tự nhiên dồi 
dào nên việc chăn nuôi đem lại hiệu quả 
kinh tế cao.

Ông Lương Văn Nu, một hộ dân trong xã Tân 
An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã vay 
ngân hàng Kiên Long – Phòng Giao dịch Tân 
Châu với số tiền 60 triệu để đầu tư nuôi bò 
vỗ béo và nuôi lươn thịt. Hiện ông có 2 bồn 
nuôi lươn và nuôi 2 con bò vỗ béo, mỗi vụ 
thu hoạch trên 150 triệu đồng.

Cái hay trong phương thức kinh doanh là 
ông Nu biết tận dụng diện tích đất cây tạp 

Hiệu quả 
từ mô hình 

chăn nuôi bò 
vỗ béo

 Kết hợp nuôi 
lươn thịt 

bỏ hoang để xây dựng bồn nuôi lươn, 
đồng thời tận dụng nguồn thức ăn sẵn 
có trong đồng ruộng như: cá tạp, ốc bươu 
vàng về băm nhỏ trộn với thức ăn công 
nghiệp cho lươn ăn. Đây là nguồn thức ăn 
giá rẻ, dinh dưỡng cao, lại rất phù hợp cho 
lươn ăn. 

Ngoài ra, ông Nu đã tận dụng nguồn 
nước thải từ các bồn nuôi lươn dẫn vào 
ruộng để trồng cỏ làm thức ăn cho bò và 
phân bò thải ra được tập trung ủ khí gas 
dùng trong sinh hoạt gia đình.

“Nhờ vay vốn Ngân hàng Kiên Long để nuôi 
bò vỗ béo và nuôi lươn thịt mà kinh tế gia 
đình tôi khá giả hơn. Các con tôi, nhiều 
cháu đã học xong đại học và có việc làm ổn 
định”. Ông Lương Văn Nu bộc bạch tâm sự.

 Còn đối với ông Nguyễn Văn Gặp, ngụ 
cùng xã Tân An cho biết: Trước đây, gia 
đình ông chỉ canh tác 5 công đất trồng 
lúa, gia đình 6 nhân khẩu thiếu trước hụt 

sau, phải đi làm thuê. Nhờ mạnh dạn vay 
Ngân hàng Kiên Long – Phòng Giao dịch 
Tân Châu 100 triệu đồng để xây chuồng 
trại nuôi bò vỗ béo và nuôi lươn thịt nên 
gia đình ông có của ăn của để. Hiện, gia 
đình ông có 4 bồn lươn và nuôi 4 con bò 
vỗ béo, thu nhập mỗi năm trên 200 triệu 
đồng.

Xã Tân An đã có chính sách khuyến khích 
người dân đầu tư vào mô hình nuôi bò 
vỗ béo kết hợp nuôi lươn thịt. Cán bộ 
xã thường xuyên mở các buổi hội thảo, 
hướng dẫn kỹ thuật nuôi lươn, nuôi bò. 
Đồng thời địa phương đã thành lập nhiều 
hợp tác xã nhằm tìm đầu ra ổn định, tránh 
tình trạng được mùa mất giá. Ngân hàng 
Kiên Long – Phòng Giao dịch Tân Châu 
tiếp tục đồng hành cùng bà con xã Tân An 
trong việc phát triển mô hình nuôi lươn 
thịt kết hợp nuôi bò vỗ béo để làm giàu 
cho địa phương.

Sau khi nhận được sự hỗ trợ vốn từ Ngân hàng TMCP 
Kiên Long – Phòng Giao dịch Hộ Phòng, anh Vinh đã 
mạnh dạn thay đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa và 
nuôi heo thịt đơn thuần sang sản xuất heo giống quy 
mô lớn. Với chi phí đầu tư ban đầu 200 triệu đồng 
cho 30 chuồng, 30 heo mẹ và hệ thống cho ăn, uống 
nước tự động …  Sau khi trừ hết chi phí, mỗi đợt (từ 
5-6 tháng) xuất bán heo con, gia đình anh Vinh thu 
lợi từ 8-10 triệu đồng/heo mẹ. Ngoài ra, anh Vinh còn 
tận dụng nguồn chất thải của heo để nuôi thêm các 
loại: cá tra, các trê, các trắm cỏ... vừa cho thu nhập 
kinh tế cao vừa giải quyết được ô nhiễm môi trường. 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, Nguyễn Quốc Vinh còn 
tận tình hướng dẫn kỹ thuật nuôi heo giống kết hợp 
nuôi cá cho bà con trong địa bàn cùng nhau phát 
triển kinh tế, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Anh Nguyễn Quốc Vinh ở xã Phong Thạnh Đông A – huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu với lòng đam mê lao động đã nhận ra mô hình 
sản xuất heo giống kết hợp nuôi cá cho hiệu quả cao trên cùng một diện tích canh tác.

Nguyễn Minh Hiếu/PGD Hộ Phòng

Kết hợp nuôi bò vỗ béoNhân viên Kienlongbank và khách hàng  Lương Văn Nu bên bồn 
nuôi lươn thịt

Nhân viên Kienlongbank đến thăm cơ sở của anh Nguyễn Quốc Vinh, 
một khách hàng thân thuộc của PGD Hộ Phòng

Đàn heo của anh Nguyễn Quốc Vinh

Lê Phương Bắc/ Nhân viên Tín dụng
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Ưu điểm lớn nhất của dịch vụ này là khách hàng sẽ 
nhận được tiền ngay lập tức sau khi giao dịch được 
thực hiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng 
một cách hoàn hảo nhất với thao tác dễ dàng và 
nhanh gọn.

Nhân dịp ra mắt dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân 
hàng, Kienlongbank triển khai ưu đãi miễn 100% cước 
phí dịch vụ trong vòng 2 tháng từ ngày 01/ 6/2015 đến 
hết ngày 31/7/2015 cho tất cả khách hàng sử dụng 
dịch vụ, giúp khách hàng có một trải nghiệm thoải mái 
với nhiều tính năng, tiện ích và chuyên nghiệp.

Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ bất 
kỳ chi nhánh/ phòng giao dịch Kienlongbank trên 
toàn quốc; truy cập website www.kienlongbank.com; 
Hoặc gọi đến tổng đài 1900 5555 39; email về địa chỉ: 
chamsockhachhang@kienlongbank.com.

Kienlongbank triển khai dịch vụ 
chuyển tiền nhanh liên Ngân hàng
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán, chuyển khoản nhanh chóng của khách hàng, đồng thời gia tăng chất 

lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm của ngân hàng, ngày 01/6/2015 Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) phối 
hợp với tổ chức chuyển mạch Banknetvn chính thức triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng trên kênh giao dịch 
Internet Banking hoặc trực tiếp tại các chi nhánh/phòng giao dịch Kienlongbank trên toàn hệ thống. 

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đang phát hành hai loại thẻ ATM mang tên Hoàng Sa  Việt Nam và Trường Sa Việt Nam – hai 
quần đảo không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam, một biểu tượng đẹp của sự gắn bó, tình yêu thương giữa đất liền và hải đảo xa xôi.

Thẻ ATM Kienlongbank có nhiều ưu điểm như: có thể rút tiền tại bất kỳ máy ATM nào tham gia liên minh thẻ Smartlink, không tính phí 
phát hành thẻ và miễn phí thường niên năm đầu tiên. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, người dân vẫn quen sử dụng tiền mặt trong mọi hoạt 
động thanh toán hằng ngày.  Do vậy, việc đưa thẻ ATM Kienlongbank trở thành phương tiện thanh toán của mọi người, mọi nhà là chuyện 
không hề đơn giản. 

Khó khăn là thế, nhưng ở Kienlongbank có một thuận lợi là nguồn khách hàng dồi dào từ hoạt động cho vay trả góp ngày. Nhóm khách 
hàng này chủ yếu là những tiểu thương sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ và đặc biệt rất trung thành. Họ gắn bó thân thiết với Ngân hàng Kiên 
Long, sử dụng nhiều sản phẩm khác nhau trong đó có thẻ ATM.

Tận dụng tốt lợi thế này, Phòng Giao dịch Bình Thủy – Chi nhánh Cần Thơ đã cố gắng nỗ lực hết mình, từng bước thuyết phục, hướng dẫn 
100% khách hàng vay trả góp ngày thực hiện giao dịch qua máy ATM. Đến nay, toàn bộ khách hàng vay trả góp ngày tại đơn vị đã sử dụng 
thẻ ATM Kienlongbank trong giao dịch rút tiền.

Nhiều khách hàng chia sẻ: việc sử dụng thẻ ATM giúp họ chủ động và tiết kiệm rất nhiều thời gian thay vì rút tiền tại quầy giao dịch.

Việc đưa thẻ ATM đến với người lao động là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc giới thiệu những dịch vụ tiện ích của một ngân 
hàng đa năng hiện đại. Tin rằng với sự nhiệt huyết của một tập thể năng động, đoàn kết, Phòng Giao dịch Bình Thủy sẽ hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức chỉ tiêu phát hành thẻ ATM mà ban lãnh đạo  Kienlongbank giao trong năm 2015.

PGD Bình Thuỷ - Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 
phát hành thẻ ATM 

Mai Thị Cẩm Thủy/                                                                                                   
Giám đốc PGD Bình Thủy

GƯƠNG MẶT KIENLONGBANK

Với những ai từng tiếp xúc với chị 
Phạm Thị Thanh Trang đều có ấn 
tượng về một người phụ nữ hòa 

đồng, thân thiện với nụ cười luôn nở 
trên môi. Gia nhập đại gia đình Kiên 
Long từ năm 2008 với công việc là thủ 
quỹ tại Chi nhánh Bình Dương, ngoài 
nghiệp vụ chuyên môn, trong mối 
quan hệ đối với đồng nghiệp chung 
cơ quan, chị Trang thường xuyên giúp 
đỡ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ 
khi được cấp trên giao phó còn đối với 
khách hàng thì chị luôn có thái độ vui 
vẻ, giúp khách hàng trong công việc 
thu – chi tiền nhanh chóng và tiện 
lợi để tạo sự thoải mái và yên tâm khi 
khách hàng giao dịch với ngân hàng 
Kiên Long. Với lòng nhiệt thành và sự 
tận tâm của mình, chị Trang luôn có 
những sáng kiến để giúp cho công việc 
được hoàn thành tốt hơn.

Nhờ những thành quả lao động siêng 
năng, năm 2010 chị vinh dự nhận được 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

Chị Trang luôn tâm niệm  “tiền bạc 
quan trọng, nhưng cũng không quan 
trọng bằng nhân cách của một con 
người”. Chính vì thế, trong những lần 
giao dịch chị đều giữ đúng nguyên tắc 
nghiệp vụ, trả lại tiền thừa khi phát 
hiện khách hàng nộp dư tiền, đồng 
thời chị luôn cẩn trọng giữ gìn, không 
để sai sót trong quá trình quản lý tài 
sản và các vật dụng có giá trị tại đơn 
vị. Sự trung thực cùng với tính vui vẻ là 
nhận xét của hầu hết khách hàng đến 
giao dịch và cũng là nhận xét chung 
của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân 
viên tại Chi nhánh Bình Dương.

Chị Phạm Thị Thanh Trang: “Tiền bạc quan trọng, nhưng 
không quan trọng bằng nhân cách của một con người” 

 Đinh Thị Kim Tuyền/Tổ trưởng HC- QT, Chi nhánh Bình Dương.

Chị  luôn luôn nở nụ cười khi  tiếp xúc với  khách hàng.

Chị Phạm Thị Thanh Trang - Thủ quỹ  Chi nhánh Bình Dương
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SỐNG ĐẸP

Nguyễn Thu/ Báo VOV

Gia Huy/ Chinhphu.vn

LỰA CHỌN TRẠI HÈ TỐT CHO TRẺ

Tổ chức vui hè bổ ích cho học sinh

Nhiều trung tâm tổ chức hoạt 
động hè đã thu hút sự quan tâm 
của nhiều phụ huynh, tuy nhiên 

lựa chọn trại hè nào cho trẻ đang khiến 
nhiều phụ huynh băn khoăn.

Sân chơi “hoàn thiện kỹ năng sống”, “tham 
gia để trải nghiệm”, chơi để “rèn luyện tính 
cách…” - những lời quảng cáo vô cùng 
hấp dẫn này đã và đang thu hút sự tham 
gia của nhiều phụ huynh và các bé. Tuy 
nhiên, việc lựa chọn trại hè nào cho con 
đang khiến nhiều cha mẹ băn khoăn…

Nở rộ trại hè

Chương trình Học kỳ quân đội hè 2015 
của Trung tâm Thanh thiếu niên miền 
Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh vẫn thu hút sự tham gia 
hàng ngàn em học sinh từ 6 - 17 tuổi. 
Ngoài nội dung hấp dẫn với việc giáo dục 
lịch sử: “Dòng máu Lạc Hồng”; “Sông núi 
nước Nam”; “Áo vải cờ đào”…, thì giá cả 
cho cả khóa học một tuần khoảng 4 triệu 
đồng/học viên là hợp lý. Các em sẽ có một 
kỳ nghỉ hè ý nghĩa bằng cách trải nghiệm 
cuộc sống của những quân nhân, học làm 
nông dân và được rèn luyện kỹ năng sống 
tự lập về mọi mặt. Nhìn chung học phí của 
học kỳ quân đội năm nay gần như không 
tăng so với năm ngoái.

Một trong những hoạt động ngoại khóa 
nữa cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn 
đó là các khóa tu hè. Trung tâm Tâm Việt 
(347 Đội Cấn, Hà Nội) năm nay kết hợp với 
chùa Hưng Khánh tổ chức khóa tu mùa hè 
2015 cho các em học sinh, sinh viên. Ở đây 
các em được giao lưu, được trải nghiệm 
đời sống tu tập chốn thiền môn, được 
học giáo lý và nghe giảng các bài pháp 
phù hợp với lứa tuổi của mình, hướng các 
em đến hiếu kính với ông bà, cha mẹ, xây 
dựng lối sống lành mạnh, xa rời các tệ nạn 
tiêu cực của xã hội…

Lựa chọn trại hè cho trẻ đang khiến 
nhiều phụ huynh băn khoăn

Trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật cũng có 
nhiều lựa chọn cho phụ huynh như: Trại 
hè nghệ thuật tiêu biểu như Sol Art của 
nghệ sĩ Đặng Châu Anh, Taca Emca của 
ca sĩ Thái Thùy Linh,Young Hit Young Beat 
của ca sĩ Mỹ Linh, trung tâm Soul Music 
Academy của ca sĩ Thanh Bùi. Các trại hè 
diễn ra trong khoảng thời gian 1 - 4 tuần 
trong tháng 6 và tháng 7, thường từ 7h30 
- 19h các ngày trong tuần, học phí từ 3 - 7 
triệu đồng/khóa. Với Taca Emca (Trường 
THCS Archimedes, Trung Hòa) của ca sĩ 
Thái Thùy Linh, ngay khi kết thúc năm học 
phụ huynh đã tấp nập đến đăng ký cho 

Nhằm tổ chức cho học sinh được 
tham gia các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao, vui chơi bổ ích, Sở Giáo dục và 
Đào tạo đã lưu ý các quận, huyện, thị 
xã và các nhà trường phối hợp tổ chức 
các hoạt động cho học sinh trong dịp 
hè năm 2015 .

 Nhiều hoạt động bổ ích sẽ diễn ra trong 
dịp hè dành cho các em học sinh. Ảnh 
Gia Huy

Việc tổ chức các hoạt động hè cho 
học sinh thực hiện trên nguyên tắc tự 
nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận 
động khuyến khích các em học sinh 
tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ học 
sinh, tránh áp đặt trong mọi hoạt động.

con tham gia trại hè của trung tâm này. 
Nhiều bộ môn đang diễn ra sôi nổi thu 
hút các bé như các môn: nhảy, hát, múa 
(Flamenco, dân gian), tập làm nhiếp ảnh, 
ảo thuật, thời trang, MC, kịch, cảm nhận 
bài Quốc ca, mỹ thuật sáng tạo, game vận 
động ngoài trời, trong nhà. Vào cuối trại 
hè, phụ huynh sẽ được nghe đánh giá chi 
tiết về khả năng nghệ thuật của các con 
qua sáng tạo cá nhân và hoạt động nhóm.

Chọn trại hè phù hợp với trẻ

Giữa bạt ngàn thông tin quảng cáo “có 
cánh” của các trại hè, nhiều vị phụ huynh 
khá băn khoăn không biết “chọn mặt gửi 
vàng” ở đâu để con thực sự có những 
trải nghiệm thật ý nghĩa trong ngày 
hè. Chị Đỗ Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) 
cho biết: “Hiện có quá nhiều trại hè mời 
chào tham dự, nhưng tôi vẫn chưa quyết 
định được, ngoài thông tin tìm hiểu trên 
mạng thì cần phải đến trực tiếp nghe tư 
vấn rồi mới quyết định gửi con học nơi 
nào. Tôi biết, có nhiều trường hợp cha 
mẹ đặt con không đúng chỗ đã gây tác 
dụng ngược… ”. Đây cũng là tâm trạng 
chung của nhiều phụ huynh hiện nay. 
Vì, ngoài những đơn vị của Trung ương 
Đoàn được phép tổ chức các khóa 
huấn luyện học kỳ trong quân đội 
theo đúng văn bản liên tịch giữa 
Trung ương Đoàn và Tổng cục 
Chính trị (Bộ Quốc phòng) thì có 
nhiều đơn vị khác cũng tổ chức 
chương trình này với nội dung 
huấn luyện khó có thể kiểm 
soát hết và mức giá cũng 
“trên trời”.

Cô Đặng Thị Lệ Thủy, 
Trung tâm Bồi dưỡng 
kỹ năng Smile’s House 
(Láng Hạ, Hà Nội) 
cho biết, thực tế, 
trong số những 
hoạt động hè 

các đơn vị tổ chức hiện nay, có rất nhiều 
hoạt động bổ ích với trẻ. Tuy nhiên, mỗi 
đứa trẻ là một cá thể khác nhau, và có thể 
có những hoạt động phù hợp, hiệu quả 
với trẻ này nhưng lại không tốt cho trẻ 
khác. Tất cả còn phụ thuộc vào thời lượng, 
nội dung, hình thức của hoạt động, và lứa 
tuổi, tính cách... của trẻ. Bởi vì khóa học 
làm bộ đội, nông dân... có thể giúp một 

số trẻ được trải nghiệm cuộc sống khác, 
học cách tự phục vụ bản thân, rèn tính kỷ 
luật, nề nếp... nhưng cũng có những cháu 
không thích, lại ngấm ngầm phản kháng. 
Phụ huynh cần để trẻ đứng ở tâm thế lành 
mạnh, chủ động chứ không coi việc này là 
một sự trừng phạt hay áp đặt của người 
lớn.

Trại hè nở rộ nhưng mỗi nơi lại có tiêu chí 
và chương trình đào tạo riêng, chính vì 
thế đã đến lúc cần siết chặt quản lý hoạt 
động này để giúp trẻ thực sự có những 
ngày hè đầy lý thú và để các bậc phụ 
huynh yên tâm khi gửi gắm con.

Bên cạnh đó, các hoạt động phải được tổ 
chức an toàn, giáo dục ý thức chủ động 
phòng chống các tai nạn, các tệ nạn xã 
hội cho học sinh. Thông qua các hoạt 
động tạo tâm thế phấn khởi chuẩn bị tốt 
các điều kiện bước vào năm học mới.

Các trường học trên địa bàn thành phố 
sẽ phối hợp với Đoàn cơ sở, Hội đồng Đội 
xây dựng kế hoạch và tổ chức bàn giao 
học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương 
và tiếp nhận học sinh trở lại trường học 
tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè.

Tại các địa phương sẽ tổ chức các hoạt 
động tham quan học tập các di tích lịch 
sử văn hóa, giao lưu với cựu chiến binh, 
các cán bộ cách mạng lão thành; tham 
gia phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân 
dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; đặc 
biệt, tổ chức cho các em chăm sóc di tích 
lịch sử văn hóa, cách mạng và công trình 
ghi công liệt sỹ.

Việc phòng chống tai nạn thương tích 
sẽ được tăng cường tuyên truyền trong 
dịp hè, đặc biệt là phòng chống tai nạn 
đuối nước, tai nạn giao thông, an toàn 
vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, 
dịch bệnh…; tuyên truyền về Luật giao 
thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt 
chuẩn khi tham gia giao thông; phòng 
chống ma túy, phòng chống tội phạm, 
phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng 
chống xâm hại, lạm dụng trẻ em, giáo 

dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho 
học sinh… 

Qua tổ chức các hoạt động hè tại địa 
phương còn nhằm phát hiện và có biện 
pháp xử lý kịp thời đối với những học 
sinh chưa ngoan, đồng thời phối hợp với 
gia đình quản lý con em trong dịp hè, 
không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các 
tệ nạn xã hội như buôn bán sử dụng ma 
túy, đua xe, đánh bạch và các tệ nạn xã 
hội khác.

Tại địa phương, khuyến khích học sinh 
tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí 
ở CLB, thư viện, nhà văn hóa, sân chơi thể 
thao. Các nhà trường sẽ phố hợp với các 
trung tâm thể dục thể thao, các nhà văn 
hóa, nhà thiếu nhi tổ chức các lớp dạy 
bơi, dạy vẽ, thể dục nhịp điệu, bóng rổ…, 
các hoạt động giao lưu trong trường lựa 
chọn một số trò chơi dân gian phù hợp 
lứa tuổi học sinh.

Sở GDĐT đã yêu cầu các nhà trường tổ 
chức ôn tập văn hóa cho học sinh chỉ 
được triển khai sau ngày 20/7/2015 trên 
cơ sở tự nguyện, không được ép buộc 
học sinh học thêm trong dịp hè dưới 
bất kỳ hình thức nào; không tổ chức dạy 
trước trương trình của năm học 2015 
– 2016 và tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, 
kiểm tra, khảo sát để xếp học sinh vào 
lớp chọn, lớp phân bàn đối với các lớp 
tuyển sinh đầu cấp.
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Lời người dịch: 

Rabindranath Tagore (1861-1941) là 
một nhà giáo dục, nhà cải cách xã 
hội, nhà thơ, nhà viết kịch và nhà văn 

vĩ đại người Ấn Độ. Năm 1913, ông trở 
thành người Châu Á đầu tiên được trao giải 
Nobel Văn học “vì những áng thơ văn giàu 
tinh thần nhân loại, là chiếc gạch nối giữa 
những truyền thống văn hóa Ấn Độ và văn 
hóa hiện đại Phương Tây”  . “Về nhà” (The 
Home-Coming) là một trong những truyện 
ngắn nổi tiếng của R.Tagore, câu chuyện kể 
về cậu bé 14 tuổi Phatik, nỗi phiền toái cho 
mẹ mình vì tính lười biếng, nghịch ngợm 
và không vâng lời. Phatik được gửi đến nhà 
cậu ruột của mình để được dạy dỗ trong 
khuôn phép nhưng cuối cùng cậu nhận 
được một kết cục thật bi thảm trong nỗi 
nhớ nhà và sự thiếu vắng tình thương của 
người mẹ. 

Câu chuyện được viết cách đây gần 100 
năm nhưng giá trị giáo dục của nó không 
hề cũ. Qua câu chuyện Tagore muốn nhắn 
gửi một thông điệp về cách mà người lớn 
chúng ta đối xử với trẻ em - những đóa hoa 
của nhân loại. Chúng ta không cảm nhận 
được nỗi u buồn ẩn chứa trong những tâm 
hồn bé nhỏ. Sự tinh nghịch và bướng bỉnh 
của trẻ em cần nhận được sự bao dung của 
người lớn, nếu chúng ta thiếu kiên nhẫn 
và tình yêu thương dành cho chúng thì 
chúng ta sẽ nhận được những kết cục đau 
lòng như trường hợp người mẹ của cậu bé 
Phatik trong câu chuyện.

________________________________

Phatik Chakravorti đầu têu bọn trẻ làng. Nó 
nghĩ ra một trò nghịch mới. Có một khúc gỗ 
nặng nằm trên bãi sông để làm cột buồm. Nó 
xúi bọn trẻ lăn khúc gỗ ra chỗ khác. Ông chủ 
khúc gỗ sẽ kinh ngạc và nổi trận lôi đình, rồi cả 
bọn sẽ có một trận cười ra trò. Bọn trẻ hưởng 
ứng đề xuất này và đồng lòng thực hiện.

Nhưng khi trò vui sắp bắt đầu thì Makhan, em 
trai của Phatik, lầm lì bước đến ngồi trên khúc 
gỗ trước mặt cả bọn. Bọn trẻ thoáng bối rối. 
Một đứa trong bọn đẩy nhẹ và bảo cậu đứng 
dậy, nhưng cậu chả thèm để ý. Trông cậu như 
một ông cụ non trước sự vô nghĩa của trò chơi. 
Phatik điên tiết: “Makhan,” nó gào lên, “bước 
xuống ngay không tao cho mày một trận bây 
giờ!”

Nhưng Makhan chỉ nhích một xíu tới chỗ thoải 
mái hơn.

Giờ thì để chứng tỏ uy quyền trước bọn trẻ, rõ 
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ràng Phatik phải thể hiện sự cứng rắn. Nhưng 
do tình huống đột ngột cậu bối rối chẳng làm 
được gì. Tuy nhiên, bộ óc đa hệ của cậu nhanh 
chóng nghĩ ra chiêu mới vừa để trị thằng em 
vừa thêm trò vui cho bọn trẻ. Cậu ra lệnh cho 
bọn trẻ cứ lăn khúc gỗ mặc kệ Makhan vẫn ngồi 
trên đó. Makhan nghe thấy lệnh liền tìm chỗ để 
bám chặt vào khúc gỗ. Nhưng cậu quên mất 
rằng điều đó thật nguy hiểm.

Bọn trẻ hè nhau lăn khúc gỗ, chúng đồng thanh 
hô to: “Một, hai, ba, dô,” Khi từ “dô” vang lên thì 
khúc gỗ lăn đi, và cùng với nó là ông cụ non 
Makhan.

Bọn trẻ thích thú gào thét khản giọng. Nhưng 
Phatik thoáng sợ. Nó biết điều gì sẽ xảy đến. Rồi 
Makhan lồm cồm đứng dậy với khuôn mặt đầy 
bùn đất và la hét như điên. Cậu lao vào Phatik 
đấm đá túi bụi, rồi bật khóc và chạy về nhà. Màn 
kịch đầu tiên đã hạ.

Phatik lau mặt, ngồi xuống mép chiếc sà lan 
bị chìm dở nơi bờ sông và nhai một nắm cỏ. 
Một chiếc thuyền cập bến, một người đàn ông 
trung niên với mái tóc hoa râm và bộ ria mép 
đen bước lên bờ. Ông nhìn thấy thằng bé ngồi 
không ở đó, hỏi nó chỗ bà Chakravortis sống. 
Phatik vừa nhai cỏ vừa hất hàm: “Đằng kia”, 
nhưng không chỉ chỗ. Người lạ hỏi nó lần nữa. 
Nó đung đưa chân bên hông sà lan, rồi nói: “Vào 
trong đấy mà tìm”, rồi tiếp tục nhai cỏ.

Rồi một người đầy tớ từ ngôi nhà đi xuống nói 
với Phatik rằng mẹ cậu tìm cậu. Phatik vùng 
vằng. Nhưng lúc này thì người đầy tớ là chủ. 
Ông dựng Phatik dậy, và giận dữ lôi cậu đi.

Vừa vào nhà, nhác thấy Phatik mẹ cậu gào lên 
giận dữ: “Sao, con lại đánh Makhan nữa hả?”

Phatik trả lời đầy phẫn nộ: “Không, con không 
đánh, ai nói với mẹ thế?”

Mẹ cậu hét lên: “Đừng có chối, con đã đánh em”

Phatik liền đáp: “Con nói với mẹ là con không 
có đánh nó. Mẹ hỏi Makhan đi!”. Nhưng Makhan 
nghĩ tốt nhất là nên giữ nguyên lời méc lúc nãy. 
Cậu nói: “Có, Phatik đã đánh con đấy.”

Phatik mất bình tĩnh. Cậu không thể chịu đựng 
sự bất công này. Cậu xông vào Makhan, và đấm 
túi bụi: “Này” cậu gào lên, “này, nữa này, đồ nói 
dối.”

Ngay lập tức mẹ cậu chạy đến cạnh Makhan, 
lôi Phatik ra và tát cậu. Phatik hất bà sang một 
bên, bà hét lên: “Đồ quỷ, mày dám đánh mẹ của 
mày à?”

Ngay lúc căng thẳng đó, người lạ mặt có mái 

tóc hoa râm bước vào. Ông hỏi xem đã xảy ra 
chuyện gì. Phatik bẽn lẽn và xấu hổ.

Nhưng khi mẹ cậu lùi lại và nhìn người lạ mặt, sự 
tức giận của bà chuyển thành ngạc nhiên. Nhận 
ra là anh trai mình, và la lên: “Trời ơi, ai thế này” 
Vừa nói bà vừa nhìn ông từ đầu xuống chân. 
Anh trai bà đã bỏ đi làm ăn tận Bombay không 
lâu sau khi bà kết hôn. Và em gái ông đã trở 
thành góa phụ trong lúc ông sống ở Bombay. 
Giờ thì Bishamber trở lại Calcutta và lập tức đi 
tìm em gái mình. Rồi ông vội vã tìm đến chỗ bà 
ngay sau khi ông biết bà đang ở đâu.

Những ngày tiếp theo tràn đầy niềm vui. Ông 
bắt đầu tìm hiểu việc học hành của hai cậu bé. 
Ông bảo với em gái rằng Phatik sẽ luôn là nỗi 
phiền toái cho bà. Nó lười biếng, không vâng 
lời và lêu lổng. Nhưng Makhan thì ngược lại, 
trầm tĩnh như cừu con và rất mê đọc sách. 
Ông Bishamber thật tâm đề nghị đưa Phatik đi 
và sẽ dạy dỗ cậu cùng với các con của mình ở 
Calcutta. Bà mẹ góa lập tức đồng ý. Khi ông hỏi 
ý Phatik, cậu vui mừng khôn xiết và trả lời ngay: 
“Ồ, có chứ” như thể cậu đã chờ đợi điều này từ 
rất lâu.

Bà mẹ như trút được gánh nặng khi thoát 
khỏi Phatik. Bà có chút thành kiến với thằng 
bé. Ngày nào bà cũng sợ rằng nó sẽ dìm cho 
Makhan đuối nước dưới sông, hoặc choảng em 

nó vỡ đầu khi xô xát, hay thậm chí đẩy em nó 
vào nhiều mối nguy khác. Nhưng đồng thời bà 
cũng phần nào đau lòng khi thấy thằng bé vô 
cùng háo hức khi được đi khỏi nhà.

Ngay sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Phatik cứ 
liên tục hỏi cậu mình khi nào thì họ lên đường. 
Cậu cứ bồn chồn như ngồi phải gai suốt ngày 
và trằn trọc suốt đêm trong niềm phấn khích. 
Cậu để lại cho Makhan mọi thứ thuộc về cậu, 
cần câu, con diều lớn và những viên bi. Thật vậy, 
lúc này sự hào phóng của cậu đối với Makhan 
là vô tận.

Khi họ đến Calcutta, đầu tiên Phatik gặp mợ 
mình. Bà ta chả mấy hài lòng với thành viên 
mới bất đắc dĩ này. Quản lý ba thằng nhóc ở 
nhà đã quá mệt mỏi. Thêm một thằng nhà 
quê mười bốn tuổi nữa quả là một sự xáo trộn 
khủng khiếp. Đáng ra ông Bishamber phải hỏi ý 
bà trước khi làm một việc thiếu suy xét như thế.

Trên đời này chả có nỗi phiền toái nào tệ hơn 
một thằng nhóc mười bốn tuổi. Để làm cảnh 
cũng không xong mà sai việc cũng không được.  
Không thể dành tình cảm cho nó như với một 
đứa trẻ, và nó cứ luôn muốn làm theo ý mình. 
Nếu nó lắp ba lắp bắp thì bị coi là con nít, còn 
nếu trả lời già dặn thì bị coi là xấc láo. Trong thực 
tế mọi lời nói của nó đều thể hiện nỗi bực bội. 
Rồi thì thật là khó ưa khi nó lại đang ở cái tuổi 
dậy thì. Cơ thể phát triển nhanh một cách bất 
thường; giọng nói trở nên khàn và trầm, khuôn 
mặt góc cạnh và khó coi. Người ta dễ dàng tha 
thứ cho những sai sót khi còn bé tí, nhưng rất 
khó chịu thậm chí là với những sai sót không 
thể tránh khỏi của một thằng bé mười bốn tuổi. 
Nó ý thức được sự đau khổ. Khi nói chuyện với 
những người lớn thì hoặc là già dặn quá mức 
hoặc tự ti quá mức đến nỗi nó có vẻ xấu hổ về 
sự tồn tại của mình.

Tuy nhiên, đó là độ tuổi thể hiện rõ nhất nỗi 
khao khát được chấp nhận và yêu thương, và 
sẵn sàng trở thành nô lệ tận tâm của bất kỳ ai 
dành sự quan tâm đến mình. Nhưng không ai 
dám công khai tình cảm với nó vì điều đó sẽ 
được coi là sự nuông chiều quá mức, và do đó 
không tốt cho thằng bé. Vì vậy, nếu bị la mắng 
và quở trách, nó thực sự giống một chú chó lạc 
chủ.

Đối với một cậu bé mười bốn tuổi, chỉ có nhà 
mình mới là thiên đường. Sống trong một căn 
nhà xa lạ với những người xa lạ quả là cực hình, 
trong khi đó niềm vui sướng nhất là nhận được 
sự chăm sóc ân cần của người phụ nữ và không 
bao giờ bị họ xem thường.

Thật là khổ tâm cho Phatik khi cậu là khách 
không mời trong nhà mợ mình, cậu bị người 
phụ nữ lớn tuổi này khinh khi và coi thường mọi 
lúc mọi nơi. Bất cứ lúc nào bị sai bảo làm gì đó 
cho bà cậu đều nhiệt tình làm quá mức mong 
đợi, rồi thay vì khích lệ câu, bà ta bảo cậu đừng 
có quá ngớ ngẩn như vậy mà hãy chú tâm vào 
việc học hành.

Bầu không khí ngột ngạt với sự thờ ơ trong nhà 
bà mợ làm cho Phatik ức chế đến nỗi cậu cảm 
thấy hầu như không thể thở nổi. Cậu muốn trốn 
về miền quê thoáng đãng để hít thở bầu không 
khí tự do. Nhưng chẳng có miền quê nào cho 
cậu đến. Xung quanh toàn là nhà cửa và tường 
rào của thành Calcutta chật chội. Đêm nào cậu 
cũng mơ về làng quê mình, nơi mà lâu lắm rồi 
cậu chưa có dịp trở về. Cậu nhớ những đồng cỏ 
rực rỡ mà cậu thường thả diều cả ngày; những 
triền sông thoai thoải nơi cậu lang thang ca 
hát và la hét vui vẻ quanh năm; dòng suối nhỏ 
nơi cậu có thể bơi lặn bất cứ lúc nào cậu thích. 
Cậu nghĩ về bọn trẻ làng mà cậu là đầu têu, và 
trên hết, cậu nhớ người mẹ nghiêm khắc của 
mình, người luôn có thành kiến với cậu, điều đó 
cứ ám ảnh cậu đêm ngày. Một loại tình cảm tự 
nhiên như của động vật, một khao khát được 
gặp người mình yêu thương, một bâng khuâng 
khôn tả trong sự thiếu vắng, một tiếng khóc 
câm lặng tận đáy tim đối với mẹ, như tiếng rống 
của một con bê lúc hoàng hôn; tình yêu này, 
gần như một bản năng động vật, kích động cậu 
bé nhút nhát, lo lắng, thô kệch và xấu xí. Không 
ai có thể hiểu được điều đó, nhưng nó liên tục 
gặm nhấm tâm hồn cậu.

Cả trường chẳng ai quê mùa như Phatik. Cậu há 
hốc mồm và trơ như phỗng khi thầy giáo hỏi 
bài, và cậu như một con lừa chở đầy hàng nhẫn 
nại chịu đựng mọi gánh nặng đè nén trên lưng. 
Trong khi bọn con trai chơi đùa, cậu buồn bã 
đứng bên cửa sổ và nhìn chằm chằm vào mái 
ngói của những ngôi nhà xa xôi. Và nếu tình cờ 
trông thấy bọn trẻ chơi đùa trên sân thượng 
của ngôi nhà nào đó, trái tim cậu nhói đau với 
niềm khát khao mãnh liệt.

Một ngày nọ, cậu dồn hết can đảm nói với ông 
cậu của mình: “Cậu à, khi nào cháu có thể về 
nhà”

Ông cậu đáp: “Cháu hãy đợi đến ngày nghỉ nhé.” 
Nhưng những ngày nghỉ tận tháng mười một, 
và cậu còn phải chờ đợi một thời gian dài nữa.

Một hôm Phatik làm mất cuốn sách giáo khoa. 
Ngay cả khi có chúng cậu cũng thực sự khó 
khăn khi soạn bài. Giờ thì cậu không thể nào 
soạn bài được nữa. Ngày nào cậu cũng bị thầy 
cô phạt đánh không thương tiếc. Tình cảnh của 
cậu trở nên khốn khổ mà ngay cả mấy người 
anh họ của cậu cũng xấu hổ dùm cậu. Họ bắt 
đầu chế giễu và xúc phạm cậu, thậm chí còn 
nhiều hơn những đứa khác. Cuối cùng cậu đến 
gặp bà mợ và nói với bà rằng cậu đã làm mất 
sách.

Bà mợ bĩu môi khinh bỉ: “Này thằng nhà quê 
vụng về, thô lỗ. Làm sao mà tao và cái gia đình 
này đủ khả năng mua sách mới cho mày năm 
lần một tháng”

Tối hôm đó, trên đường đi học về, Phatik bị đau 
đầu kinh khủng kèm những cơn run cầm cập. 
Cậu cảm thấy như bị lên cơn sốt rét. Cậu sợ sẽ 
gây khó chịu cho bà mợ.

Sáng hôm sau chẳng ai nhìn thấy Phatik đâu cả. 
Người ta tìm kiếm cả khu phố nhưng vô ích. Cả 
đêm qua mưa như trút nước, và những người 
đi tìm cậu cũng ướt như chuột. Cuối cùng ông 
Bisbamber nhờ cảnh sát giúp đỡ.

Sẩm tối, một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước 
cửa nhà. Trời vẫn còn mưa và mọi con phố đều 
bị ngập nặng. Hai anh cảnh sát khiêng Phatik 
vào nhà và đặt cậu trước mặt ông Bishamber. 
Cậu ướt sũng từ đầu đến chân, người đầy bùn 
đất, mặt mũi đỏ bừng vì sốt, tay chân run lẩy 
bẩy. Ông Bishamber dìu cậu vào phòng. Trông 
thấy cậu, bà mợ kêu lên: “Thằng ôn này đúng 
là của nợ mà. Tốt hơn hết ông nên tống khứ nó 
về nhà nó đi”

Nghe những lời của mợ, Phatik nức nở: “Cậu ơi, 
cháu chỉ muốn về nhà, nhưng họ giữ cháu lại”

Cơn sốt tăng rất cao, và đêm đó cậu mê sảng. 
Ông Bishamber gọi bác sĩ đến. Phatik mở đôi 
mắt đỏ au vì sốt, nhìn lên trần nhà, và nói lơ 
đãng: “Cậu à, đã đến ngày nghỉ chưa? cháu về 
nhà được rồi chứ?”

Ông Bishamber lau nước mắt, nắm lấy đôi tay 
thô ráp và nóng bừng của Phatik và ngồi cạnh 
cậu suốt đêm. Thằng bé lại bắt đầu lầm bầm. 
Cuối cùng, giọng của cậu trở nên phấn khích: 
“Mẹ,” cậu kêu lên, “đừng đánh con như thế! Mẹ 
ơi! Con nói thật mà!”

Hôm sau Phatik tỉnh một lúc. Cậu nhìn dáo dác 
quanh phòng như thể mong chờ ai đó đến. 
Nhưng rồi cậu thất vọng và ngả đầu vào gối. 
Cậu thở dài quay mặt vào tường.

Ông Bishamber biết cậu nghĩ gì và thì thầm vào 
tai cậu: “Phatik, cậu đã nhắn cho mẹ cháu” Ngày 
trôi qua. Bác sĩ thông báo rằng tình trạng của 
cậu bé là rất nguy kịch.

Phatik bắt đầu ú ớ: “Đánh dấu- ba sải, đánh 
đánh dấu- bốn sải, đánh dấu.” Hồi ở quê cậu 
đã thấy các thủy thủ gọi nhau dò mực nước 
sông bằng sợi dây dọi. Giờ thì chính cậu đang 
chìm dần vào đại dương sâu thẳm không thể 
dò được.

Cuối ngày, mẹ Phatik lao vào phòng như một 
cơn lốc, bà vật vã rồi rên rỉ và gào khóc thảm 
thiết..

Ông Bishamber cố trấn tĩnh bà, nhưng bà lao 
lên giường và gào lên: “Ôi Phatik, con yêu, 
Phatik đáng thương của mẹ.”

Phatik hầu như bất động. Đôi tay cậu ngưng 
nhúc nhích. Cậu khẽ thốt lên: “Ô?”

Mẹ cậu lại gào lên: “Ôi Phatik, con yêu của mẹ.”

Phatik từ từ quay đầu, chẳng còn nhìn thấy ai, 
cậu thều thào: “Mẹ à, những ngày nghỉ đã đến”.

Ngô Thanh Tuấn dịch từ bản tiếng Anh “The Home-
Coming” in trong tập “Stories From Tagore”, Nhà xuất 
bản The Macmillan Company, 1918.

4140

XANH

Bản tin Kienlongbank Số 21 - Tháng 7/2015



Rất khó để có được một giấc ngủ ngon 
trọn vẹn trong những đêm hè nóng 
bức. Một vài bí quyết dưới đây sẽ giúp 

bạn cải thiện chất lượng giấc ngủ trong 
mùa hè.

Nhiệt độ và độ ẩm đều tăng cao trong mùa 
hè không phải là những yếu tố lý tưởng để 
mang lại cho bạn những giấc ngủ ngon. 
Trong khi đó, giải pháp sử dụng máy điều 
hòa luôn đi kèm với nhiều rắc rối về sức khỏe, 
đặc biệt là đối với những người có khả năng 
đề kháng kém như người già và trẻ con.

1. Sử dụng ga trải giường bằng chất liệu 
cotton

Những tấm ga trải giường có chất liệu tương 
đối dày và sẫm màu sẽ khiến bạn có cảm 
giác không thoải mái trong không gian nghỉ 
ngơi của mình. Những loại vải như nylon, lụa 
hay sợi polyester sẽ khiến nhiệt độ trong cơ 
thể tăng cao hơn do chúng có khả năng hút 
ẩm kém.

Vì vậy, bạn nên chọn những kiểu ga trải 
giường có màu sáng và được may từ vải 
cotton trong mùa hè để có thể ngủ ngon 
hơn.

2. Tắt hết những thiết bị có khả năng phát 
ra nguồn nhiệt

SỐNG KHỎE

9bí quyết ngủ ngon  
          trong những ngày nóng bức

Máy tính xách tay, máy tính để bàn và thậm 
chí là tivi đều có khả năng phát ra nhiệt 
lượng khiến cho nhiệt độ trong nhà của bạn 
tăng cao hơn. Tốt nhất là bạn nên tắt hết mọi 
thiết bị chiếu sáng và những thứ có thể phát 
ra nhiệt năng trước giờ đi ngủ để không khí 
trong nhà dịu mát một cách tự nhiên.

 3. Mặc quần áo thoáng mát

Những bộ đồ mặc nhà ôm sát vào cơ thể 
hay được làm từ chất liệu nylon luôn khiến 
chúng ta có cảm giác bức bối hơn khi thời 
tiết quá nóng do chúng không thoáng khí. 
Để có được những giấc ngủ ngon, hãy chắc 
chắn rằng bạn luôn chọn những bộ trang 
phục rộng rãi để mặc vào ban đêm và cũng 
đừng quên chú ý đến chất liệu của chúng. 
Vải cotton được đánh giá là tối ưu nhất cho 
những bộ quần áo ngủ vì khả năng thấm hút 
mồ hôi tốt, nên sẽ không làm nhiệt độ cơ thể 
tăng cao hơn so với môi trường bên ngoài.

4. Ngủ trên chiếu làm bằng cói hoặc tre

Những chiếc chiếu làm từ cói hay tre sẽ 
không giữ lại nhiệt như các loại đệm cao su 
mà chúng ta vẫn thường nằm. Do vậy, nếu 
sử dụng chiếu để nằm ngủ trong mùa hè, 
chắc chắn bạn sẽ thấy mát mẻ và thoải mái 
hơn so với khi nằm đệm.

5. Để những túi nước đá hoặc chai nước 
đông lạnh gần nơi ngủ

Đây là mẹo giúp làm mát không khí trong 
phòng ngủ khi nhiệt độ ngoài trời đang tăng 
cao. Hơi lạnh từ những túi đá hay chai nước 
đông lạnh sẽ làm dịu bớt không khí nóng 
bức tương tự như việc bạn sử dụng chai 
nước nóng để làm ấm không gian phòng 
ngủ trong mùa đông. Chỉ cần đặt những túi 
đá hoặc chai nước đông lạnh dưới giường 
ngủ là bạn đã có ngủ ngon mà không còn 
phải lo lắng nhiều về cảm giác nóng bức nữa.

6. Ngâm chân trong nước đá lạnh

Hãy thử áp dụng mẹo này trong những 
ngày trời quá nóng. Khi bạn ngâm chân 
trong chậu nước đá lạnh, nhiệt độ cơ thể sẽ 
giảm bớt được phần nào. Vì vậy, nếu muốn 
ngủ ngon hơn trong mùa hè, bạn nên dùng 
nước đá lạnh thay cho loại nước ngâm thông 
thường để ngâm chân trước giờ đi ngủ.

7. Tắm nước lạnh

Đây cũng là một trong những bí quyết giúp 
bạn có thể ngủ ngon hơn trong mùa hè. 
Trước khi đi ngủ, bạn nên tắm bằng nước 
mát nhằm làm giảm bớt nhiệt độ cơ thể, 
giúp mang lại cảm giác dễ chịu hơn khi ngủ.

 8. Đặt chậu nước đá phía trước quạt máy

Bạn có thể đặt một chiếc chậu nhỏ có đựng 
nước đá phía trước mặt chiếc quạt máy đang 
dùng trong phòng ngủ. Không khí luân 
chuyển từ quạt máy kết hợp với hơi lạnh do 
nước đá tỏa ra từ chậu nước sẽ giúp nhiệt độ 
trong phòng ngủ dịu mát lại. Thời gian nước 
đá tan chảy là đủ để bạn có thể ngủ say mà 
không còn cảm giác nóng bức khó chịu nữa.

9. Tạo điều kiện để không khí trong 
phòng ngủ lưu thông tốt hơn

Nếu có thể, bạn nên mở cửa sổ khi đang ngủ 
trong những đêm hè nóng nực vì điều này 
giúp không khí trong phòng ngủ được lưu 
thông tốt và trở nên thoáng mát hơn so với 
khi bạn đóng kín các cửa. Biện pháp này có 
tác dụng làm mát tương đương khi bạn bật 
quạt trần.

Theo Phụ Nữ  TP.HCM

STT CMND

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NGUYEN KHAC TIEP
VO DINH TOAN
NGUYEN T. ANH PHUONG
BUI THI TAM
TRAN THANH QUYEN
NGUYEN THI THANH THUONG
TRUONG THI NHU QUYNH
LUONG THANH THAO
VO VAN CHAU
TRAN VAN TOAN
NGO THI NGOC MAI
PHAM THE CHI
CHIEM TRI NGUYEN
NGUYEN QUANG HAI
PHAN TRUNG LAP
LE THI THUY LIEN
TRAN THI TIEN NGA
PHAM VU TUAN ANH
NGUYEN CONG THANH
TRAN MY PHUNG

3********
0********
3********
3********
3********
2********
1********
3********
0********
3********
3********
2********
3********
0********
3********
2********
3********
0********
0********
3********

097*******
094*******
091*******
098*******
090*******
098*******
093*******
098*******
091*******
09*******

093*******
091*******
097*******
090*******
094*******
091*******
093*******
091*******
090*******
093*******

*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********

KLB - CN SAI GON
KLB - PGD NGO GIA TU
KLB - PGD SO 4 
KLB - CN TRA VINH
KLB - CN SAI GON
KLB - CN HAI PHONG
KLB - CN VUNG TAU
KLB - PGD QUAN 12
KLB - CN SAI GON
KLB - CN HAU GIANG
KLB - CN PHU QUOC
KLB - CN BINH DUONG
KLB - PGD LONG MY
KLB - PGD TAN SON NHI
KLB - PGD VINH THUAN
KLB - CN KHANH HOA
KLB - PGD VINH THUAN
KLB - CN SAI GON
KLB - CN SAI GON
KLB - PGD MY LAM
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