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Kienlongbank khánh thành trụ sở mới - Chi nhánh Trà Vinh

Kienlongbank tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành 
lập tại Hậu Giang - Cà Mau - Đồng Nai và ĐắkLắk

Kienlongbank triển khai gói tín dụng 2000 tỷ đồng, tiếp tục 
đồng hành cùng khách hàng nông nghiệp, nông thôn

Quý bạn đọc thân mến,
Tháng 9 thời khắc đầu thu! Cái mùa mà đã từ lâu trở thành nguồn thi hứng cho bao thi 
hào, nguồn cảm tác của bao nhà văn từ cổ chí kim. Chẳng phải thế mà thi hào Nguyễn 
Khuyến giữa trời thu lạnh lẽo đã viết bài Thu Điếu 
“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng nước theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo…”
Hay Nhà văn Thanh Tịnh đã viết trong bài Tôi đi học “Hằng năm cứ vào cuối Thu, lá 
ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức 
những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường”.
Tháng 9, với người dân Việt Nam còn là vọng mãi lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản 
Tuyên ngôn Độc Lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (ngày 02/9/1945) tại 
Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.
Tháng 9/2015, với cán bộ, nhân viên Kienlongbank còn là thời điểm toàn hàng thi đua lao 
động, kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất, hướng đến chào mừng kỷ niệm 20 năm 
Ngày thành lập Ngân hàng: Đó là hàng loạt dịch vụ, sản phẩm mới được Kienlongbank 
đem ra thị trường; Những hoạt động hội thao, hội thi thu hút CB,NV toàn hàng tham gia 
hưởng ứng; Những phần học bổng Chia sẻ ước mơ góp sức cùng các em học sinh THPT 
mùa tựu trường năm nay; Những món quà tri ân khách hàng, tri ân CB,NV mà Kien-
longbank gởi đến mọi người nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 này…
Hãy cùng Kienlongbank chia sẻ những cảm xúc, những sự kiện tháng 9, những hình ảnh 
sôi nổi về hoạt động của Ngân hàng trong thời gian vừa qua và sắp tới.
Ban biên tập Bản tin nội bộ kính gởi đến Quý bạn đọc Bản tin số 23 với những lời chúc 
tốt đẹp nhất.
Chúc Quý vị luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.



THEO DÒNG LỊCH SỬ

 Theo Baogiaothong.vn

Chuyện in tiền Cụ Hồ ở Nam Bộ kháng chiến 

H iện tại người dân vùng Đồng 
Tháp Mười vẫn còn lưu giữ 
giấy bạc Cụ Hồ để nhớ một về 

một thời hào hùng.

Đã hơn 68 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ký sắc lệnh cho phép Ủy ban 
Kháng chiến Hành chính (KCHC) Nam Bộ 
in và lưu hành tiền giấy, phục vụ công 
cuộc kháng chiến chống Pháp… hiện 
tại người dân vùng Đồng Tháp Mười và 
một số huyện phía Nam của tỉnh Long 
An vẫn còn lưu giữ giấy bạc Cụ Hồ như 
những chứng tích cách mạng một thời 
hào hùng của quân dân Nam Bộ.

Xưởng in tiền trong vùng lũ

Những ngày đầu tháng 4/2015, chúng 
tôi tìm về nơi ngày xưa đã đặt xưởng 
in tiền Cụ Hồ và tìm gặp những “nhân 
chứng” còn sống đã tham gia hoạt động 
in tiền. Theo hướng dẫn của bà con, 
chúng tôi đến trụ sở UBND xã Nhơn 
Hòa Lập, huyện Tân Thạnh (Long An), 
nơi ngày xưa đặt trụ sở Ủy ban KCHC 
Nam Bộ.

Gặp chúng tôi, ông Lê Thanh Đông, Bí 
thư xã Nhơn Hòa Lập tỏ ra tiếc nuối khi 
nhân vật quan trọng là cụ Trần Kiện 
Toàn đã qua đời cách đây hơn hai năm. 
Tuy nhiên, vẫn còn một người, đó là 
cụ Lê Văn Mới, người biết khá rõ về sự 
kiện này. Nói rồi ông Đông dẫn chúng 
tôi đến nhà cụ Mới (86 tuổi, ngụ ấp Bùi 
Thắng, xã Nhơn Hòa Lập, còn gọi cụ 
Tám Mới).

Căn nhà nhỏ của cụ Tám Mới nằm sâu 
bên mé kênh. Khi chúng tôi đến, cụ 
Tám Mới đang nằm đọc sách. Nghe có 
tiếng gọi, cụ Tám Mới bật dậy bước ra 
cửa nhiệt tình mời khách vào nhà. Mặc 
dù tuổi đã cao nhưng cụ Tám Mới còn 
rất minh mẫn. Bên chén trà nóng, cụ kể: 
“Hơn 70 năm trước tôi đã thoát ly gia 
đình tham gia cách mạng, làm bộ đội 
địa phương của huyện Mộc Hóa, đóng 

quân trên địa bàn xã Nhơn Hòa Lập. Khi Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn Độc lập ở Ba 
Đình được 3 tuần, Nam Bộ lại phải đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp. Do 
các đô thị lớn đã bị Pháp tái chiếm nên Ủy ban KCHC Nam Bộ buộc phải chuyển về 
chốn bưng biền Đồng Tháp Mười thuộc xã Nhơn Hòa Lập ngày nay. Cuối năm 1947, 
Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh cho phép Ủy ban KCHC Nam Bộ in và lưu hành tiền giấy, 
phục vụ công cuộc kháng chiến chống Pháp.

Lúc bấy giờ, Sở Ngân khố và xưởng in tiền nằm cạnh dòng kênh Dương Văn Dương 
tại nhà ông Tám Khố, ấp Nhơn Hòa Lập, nay là ấp Bùi Thắng. Ông Trần Kiện Toàn (87 
tuổi, đã chết cách đây hơn hai năm), Đại tá quân đội nghỉ hưu, được giao chỉ huy 
đội bảo vệ xưởng in tiền Cụ Hồ và căn nhà nơi đặt xưởng in”, nói đến đây thì ông 
Tám Mới nghẹn giọng và rớm nước mắt khi nhắc tên người đồng đội, người anh 
đáng kính là cụ Trần Kiền Toàn…

Sau một hồi trầm ngâm, cụ Tám Mới kể thêm, lúc cụ Toàn còn sống thường sang 
nhà cụ Tám Mới uống trà và nhắc lại kỷ niệm về xưởng in tiền. Theo đó, sau khi được 
phép in và phát hành giấy bạc Cụ Hồ, Ban Ấn loát giấy bạc Nam Bộ được thành lập. 
Ông Ngô Tấn Nhơn, Bộ trưởng Bộ Canh nông, đặc phái viên Chính phủ tại Nam Bộ, 
làm Trưởng ban. Hai Phó trưởng ban là kỹ sư Kha Vạn Cân, Giám đốc Sở Kinh tế Nam 
Bộ và luật sư Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Sở Tài chính Nam Bộ. Ông Huỳnh Văn 
Giám, Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An lúc ấy, làm tổ trưởng tổ in tiền.

Ủy ban KCHC Nam Bộ cũng điều động giáo sư Phan Văn Hộ, giảng viên ngành chạm 
- khắc đồng, về Đồng Tháp Mười cùng thực hiện việc in tiền. Khi xưởng in tiền đi 
vào hoạt động, Ủy ban KCHC Nam Bộ tổ chức canh phòng, bảo vệ rất nghiêm ngặt.

“Tuy là vùng cách mạng nhưng mọi giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa của 
người dân Đồng Tháp Mười lúc này đều dùng giấy bạc Đông Dương do thực dân 

Pháp phát hành. Cũng có lúc, người 
dân sử dụng đồng của Nhật để mua 
bán, trao đổi hàng hóa. Lúc đó, giấy bạc 
Đông Dương có giá trị nhưng thực dân 
Pháp hạn chế lưu hành trong vùng cách 
mạng nên người dân Đồng Tháp Mười 
nảy ra sáng kiến cắt đôi tờ giấy bạc để 
sử dụng. Tiền cắt đôi chỉ có giá trị giao 
dịch trong nội bộ người dân ở vùng 
cách mạng quản lý. Trước tình hình 
này, Ủy ban KCHC Nam Bộ kiến nghị lên 

Chính phủ VN Dân chủ Cộng hòa cho phép in và phát hành tiền tại vùng Đồng Tháp 
Mười để thay thế tiền Đông Dương”, ông Tám Mới cho biết.

Sức sống của giấy bạc Cụ Hồ ở vùng kháng chiến

Qua tin tình báo, biết Ủy ban KCHC Nam Bộ có xưởng in tiền, thực dân Pháp liền 
ra lệnh triệt phá, hủy diệt cho bằng được. Ngày cũng như đêm, địch điều động lực 
lượng và tàu chiến, xe lội nước đánh vào căn cứ kháng chiến nhưng không lần nào 
trúng xưởng in tiền. Trên trời, địch liên tục cho máy bay quần thảo, dội bom bất cứ 
mục tiêu nào mà chúng nghi ngờ là xưởng in tiền Cụ Hồ. Tuy nhiên, trong suốt thời 
gian tồn tại, xưởng in tiền và những người làm việc trong đó đều bình an vô sự. 
Cứ thế, các loại giấy bạc kháng chiến loại 1 đồng, 5 đồng, 20 đồng nối nhau ra đời, 
chẳng những lưu thông trong vùng Đồng Tháp Mười mà còn lan tỏa khắp các vùng 
kháng chiến khác của Nam Bộ. Người dân vùng Đồng Tháp Mười quen gọi đây là 
giấy bạc Cụ Hồ hay tiền Cụ Hồ vì trên các loại giấy bạc đều có in chân dung Người.

Bất lực trước việc phá xưởng in tiền Cụ Hồ, thực dân Pháp thực hiện chủ trương bao 
vây, cấm vận toàn vùng Đồng Tháp Mười thuộc các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Tiền 
Giang ngày nay. Bên cạnh đó, địch còn mở chiến dịch tuyên truyền rầm rộ rằng, 
giấy bạc Cụ Hồ không hợp pháp, in trên giấy xấu, dễ rách, không giá trị sử dụng và 
sẽ bị tịch thu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hiện tại người dân vùng Đồng Tháp Mười 
và một số huyện phía Nam của tỉnh Long An vẫn còn lưu giữ giấy bạc Cụ Hồ như 
những chứng tích cách mạng một thời hào hùng của quân dân Nam Bộ.

Đầu năm 1954, Ủy ban KCHC Nam Bộ chủ trương in và phát hành loại giấy bạc mệnh 
giá 200 đồng và 500 đồng. Tờ giấy bạc 200 đồng vừa in xong thì cuộc kháng chiến 
chống Pháp kết thúc thắng lợi, Hiệp định Geneva ra đời, đất nước chia đôi. Vì vậy, 
xưởng in tiền Cụ Hồ ở Đồng Tháp Mười cũng kết thúc vai trò lịch sử của mình vào 
tháng 11/1954, toàn bộ xưởng in được đưa về Quân khu 9. Các loại giấy bạc Cụ Hồ 
in và lưu hành từ năm 1947 đến năm 1954 ước khoảng 3,6 tỉ đồng.

Ông Lê Văn Mới là một trong những “nhân chứng” cuối cùng về xưởng in tiền Cụ Hồ

Khu vực Ủy ban Kháng chiến Hành chính 
Nam Bộ, trong đó Sở Ngân khố và xưởng 
in tiền Cụ Hồ ngày nay là một dòng kênh 
xanh

Giấy bạc với thế hệ trẻ

Chị Nguyễn Phương Thảo, phòng nghiệp vụ 
Bảo tàng Long An cho biết: “Hiện Bảo tàng đã 

sưu tập được bốn mệnh giá tiền giấy bạc Cụ Hồ 
gồm: Loại một đồng, năm đồng, mười đồng và hai 
mươi đồng của một số hộ gia đình ở huyện Bến 
Lức, Mộc Hóa, Long An”. Cũng theo chị Thảo, người 
dân Đồng Tháp Mười vẫn còn gìn giữ loại giấy bạc 
này để kỷ niệm một thời quật khởi chống thực dân 
Pháp xâm lược.

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY NAM BỘ KHÁNG CHIẾN (23/9/1945 - 23/9/2015)
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TIN TỨC SỰ KIỆN

Nghi thức cắt băng khánh thành

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT  Kienlongbank trao bản g tượng 
trưng học bổng “Chia sẻ ước mơ” cho ông Lê Văn Hai – Phó Giám đốc  
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT và Ông Vũ Đức Cần – Phó 
TGĐ Kienlongbank tặng quà tri ân đến khách hàng thân thiết

Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank và ông Mai Tiến Mãnh 
– Giám đốc Chi nhánh Trà Vinh tặng quà tri ân cho khách hàng

KLB

Ngày 22/8/2015, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long (Kienlongbank) long trọng 

tổ chức Lễ khánh thành trụ sở mới Chi 
nhánh Trà Vinh tại địa chỉ số 67, Lý Thường 
Kiệt, Phường 3, Tp.Trà Vinh và chào mừng 
kỷ niệm 20 năm thành lập Kienlongbank 
(27/10/1995 – 27/10/2015). 

Đây là trụ sở mới thứ 6 được khánh thành 

từ đầu năm đến nay của Kienlongbank 

trong tổng số 103 điểm giao dịch của 

Kienlongbank trong cả nước, góp phần 

chỉnh trang cơ sở vật chất và nâng cao 

chất lượng dịch vụ, phục vụ đông đảo 

trên 200.000 khách hàng giao dịch thường 

xuyên.

Kienlongbank khánh thành trụ sở mới

Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Ông Lê Văn Hai– Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh cùng đại diện Lãnh đạo tỉnh, thành phố Trà Vinh, Lãnh 

đạo các Sở Ban ngành huyện, thị và chính quyền địa phương. Về phía Ngân hàng TMCP 

Kiên Long có ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT, cùng các thành viên HĐQT, ông Lê Khắc 

Gia Bảo – Trưởng Ban Kiểm soát, ông Võ Văn Châu – Tổng Giám đốc cùng các thành viên 

Ban Điều hành và trên 300 khách hàng cùng CB, NV tại Chi nhánh.

Nhân dịp Lễ khánh thành trụ sở mới, thông qua đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – 

Chi nhánh Trà Vinh, Kienlongbank đã tổ chức trao tặng 200 suất học bổng, trị giá 200 triệu 

đồng cho các em học sinh THPT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh trong 

năm học mới 2016, nhằm tiếp thêm sức mạnh tinh thần và vật chất cho các em học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học giỏi. Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành 

lập, Ban Lãnh đạo Kienlongbank đã gửi tặng những phần quà ý nghĩa cho khách hàng thân 

thiết trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nhằm tri ân các khách hàng đã luôn đồng hành và gắn bó 

với Ngân hàng trong những năm qua. Song song đó, Kienlongbank còn có các chương 

trình ưu đãi, quà tặng hấp dẫn cho khách 

hàng khi đến giao dịch trong dịp này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Châu đã 

gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo 

tỉnh Trà Vinh, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam – Chi nhánh Trà Vinh cùng các 

cơ quan ban ngành đoàn thể, 

Lãnh đạo chính quyền địa 

phương đã nhiệt tình hỗ 

trợ giúp đỡ Ngân hàng 

trong suốt thời gian 

qua. Bên cạnh đó ông 

còn bày tỏ lòng tri ân 

và gửi lời cảm ơn chân 

thành đến Quý khách 

hàng đã ủng hộ và đồng 

hành cùng Kienlongbank 

trong những năm qua. Ông 

khẳng định, với điều hiện cơ sở 

hạ tầng khang trang hơn, công nghệ hiện đại, phục vụ khách hàng tốt hơn, Kienlongbank 

– Chi nhánh Trà Vinh sẽ tiếp tục chinh phục sự hài lòng của khách hàng khi tìm đến các sản 

phẩm và dịch vụ của Ngân hàng.

Thực hiện theo chủ trương của Ban Lãnh đạo Kienlongbank về chiến lược mở rộng mạng 

lưới giao dịch và không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ và 

cơ sở hạ tầng, gia tăng hình ảnh thương hiệu và uy tín trong lòng 

khách hàng, trong năm 2015, Kienlongbank đã xây dựng lại 

14 trụ sở mới tại 14 Chi nhánh và Phòng Giao dịch, hiện 

tại có 6 trụ sở mới đã được đưa vào hoạt động, còn lại 8 

trụ sở sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động trong 

năm nay. Bên cạnh đó từ nay đến cuối năm 2016, được 

sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 

Kienlongbank sẽ tiếp tục thành lập mới thêm 01 Chi 

nhánh và 16 Phòng Giao dịch tại các địa phương trên 

cả nước.
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TIÊU ĐIỂM

KLB

Kienlongbank tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập  
tại Hậu Giang - Cà Mau - Đồng Nai và ĐắkLắk

Trong không khí chào mừng 20 năm thành lập Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (27/10/1995 – 27/10/2015). Trong 02 ngày 28 và 29/9/2015, 
Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã long trọng tổ chức Lễ 

kỷ niệm tại 4 Chi nhánh: Hậu Giang, Cà Mau, Đồng Nai và ĐắkLắk.

Đến tham dự với buổi lễ có đại diện Lãnh đạo chính quyền và Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam tại địa phương, quý khách hàng thân thiết cùng Ban Lãnh đạo Kienlongbank.

Trong 20 năm hoạt động, Kienlongbank đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động giao 
dịch và kinh doanh theo tiêu chí đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Trong năm 

2015, Kienlongbank đã mở rộng mạng 
lưới hoạt động, nâng tổng số điểm giao 
dịch lên 103 điểm ở 27 tỉnh thành trong 
cả nước với vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. 
Bên cạnh đó, Ngân hàng thường xuyên 
tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, 
thể hiện tinh thần tương thân tương ái 
dành cho cộng đồng xã hội. 

Tại Lễ kỷ niệm, thông qua những phần 

quà nhỏ Kienlongbank đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến những vị khách hàng thân 
thiết đã luôn gắn bó và đồng hành cùng Kienlongbank trong suốt những năm qua. 
Cũng nhân sự kiện này, Kienlongbank đã trao bảng tượng trưng “Chia sẻ ước mơ” 
cho đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với trị giá 200 triệu đồngtrong năm 
học 2016 dành cho các em học sinh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi. Được biết, 
đây là năm thứ ba liên tiếp chương trình “Chia sẻ ước mơ” được Kienlongbank triển 
khai, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại 28 tỉnh, thành nơi có trụ sở 
Kienlongbank hoạt động. Trong năm học 2016 - 2017, Kienlongbank sẽ trao tặng 
5.500 suất học bổng với tổng trị giá 5,5 tỷ đồng.

Tại Hậu Giang Tại  Đồng Nai

Tại  Đắk LắkTại Cà Mau

Ông Đặng Minh Quân – Thành viên Ban Kiểm soát  và Bà Trần Tuấn Anh – Phó Tồng 
Giám đốc Kienlongbank tặng quà tri ân cho khách hàng thân thiết.

Ban Lãnh đạo Kienlongbank cùng đại diện khách mời và khách hàng thân 
thiết thực hiện nghi thức thắp nến mừng Kienlongbank tròn 20 năm tuổi.

Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT Kienlongbank và ông Hồ Thái 
Hùng – GĐ Kienlongbank CN Cà Mau tặng quà tri ân cho khách hàng Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương - Thành viên HĐQT trao bảng tượng trưng “Chia 

sẻ ước mơ “ cho ông Trần Quốc Khởi – Giám đốc NHNN VN Chi nhánh Cà Mau.

Ban Lãnh đạo Kienlongbank cùng đại diện khách mời và khách hàng thân thiết 
cùng nâng ly chúc mừng Kienlongbank tròn 20 năm tuổi

Ông Lê Khắc Gia Bảo – Trưởng Ban Kiểm soát tặng quà tri ân cho khách hàng 
thân thiết của Kienlongbank

Ban Lãnh đạo Kienlongbank cùng đại diện khách mời và khách hàng thân thiết thực hiện 
nghi thức thắp nến, cắt bánh mừng Kienlongbank tròn 20 năm tuổi.

Ông Phạm Trần Duy Huyền – Thành viên HĐQT Kienlongbank 
trao bảng tượng trưng cho ông Trần Quốc Tuấn – Giám đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai
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THỊ TRƯỜNG

Nguồn: Thoibaonganhang.vn

Nông  
nghiệp  
vẫn là 
nguồn thu 
nhập chính 
của khu vực 
nông thôn

Ngày 26/8, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Viện Khoa 
học Lao động và Xã hội (ILSSA), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển 
Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) và Trường đại học Copenhagen (UoC) 

phối hợp tổ chức Hội thảo công bố báo cáo: “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt 
Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh”.

Báo cáo tóm tắt các kết quả đạt được từ cuộc điều tra tiếp cận nguồn lực gia đình 
nông thôn Việt Nam (VARHS). Đây là cuộc điều tra trên quy mô rộng đã được thực 
hiện vào các năm 2002, 2006, 2008, 2010, 2012 và mới nhất vào năm 2014.

Cuộc điều tra thu thập được lượng lớn thông tin kinh tế xã hội, từ tiết kiệm, thu 
nhập của hộ gia đình đến các vấn đề như đất đai, di cư của 3.648 hộ gia đình 
nông thôn ở các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Đắc Lắc, Đắc Nông, Hà Tây (cũ), Phú Thọ, 
Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An.

Báo cáo cung cấp cho độc giả một góc nhìn về các chỉ số kinh tế xã hội và 
phân tích những thay đổi theo thời gian bằng những thông tin thu thập được 
năm 2014 so với các thông tin thu thập được từ các cuộc điều tra của những 
năm trước đó.

Kết luận chính của báo cáo là trong khi phúc lợi bình quân ở khu vực nông 
thôn tiếp tục cải thiện nhờ tăng trưởng kinh tế nhưng các khu vực khó 
khăn và các nhóm yếu thế không được hưởng lợi như nhau không chỉ về 
thu nhập mà còn về tiếp cận dịch vụ và liên kết thị trường cũng như an 
ninh lương thực. Các nhóm dân tộc thiểu số tiếp tục bị tụt hậu so với các 
khu vực có dân tộc Kinh sinh sống chủ yếu.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng ghi nhận sự đa dạng hóa các hoạt động sinh kế 
đang diễn ra mạnh mẽ ở nông thôn nhưng nông nghiệp vẫn là nguồn thu nhập chính của phần lớn các hộ gia đình khu vực 
nông thôn. Vì vậy, việc tiếp tục phụ thuộc vào nông nghiệp làm cho vấn đề đất đai càng cần cần giải phóng, không chỉ về các 
cản trở đối với người sử dụng đất mà còn về phát triển thị trường giao dịch quyền sử dụng đất trong nông thôn.

Người dân nông thôn cũng đang lo ngại hơn về các vấn đề xã hội trong nông thôn. Vì vậy, bên 
cạnh các chính sách về phát triển kinh tế cần chú trọng hơn tới các vấn đề xã hội để 
giữ vững và phát triển kinh tế xã hội ở khu vực này.

Ngân hàng Nhà nước vừa có 
văn bản đề nghị các ngân 
hàng thương mại thực hiện 

cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong 
nông nghiệp theo Quyết định số 
68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 
của Thủ tướng Chính phủ về chính 
sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất 
trong nông nghiệp (Quyết định 68).

Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân đối với 
chương trình, Ngân hàng Nhà nước đề 
nghị các ngân hàng thương mại xác định 
đây là chương trình tín dụng của Chính 
phủ, có ý nghĩa chính trị hết sức quan 
trọng phục vụ cho việc cơ giới hóa, giảm 

Cho vay hỗ trợ để giảm tổn thất 
trong nông nghiệp theo Quyết định 68
Nguồn: TTXVN

tổn thất và nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Các ngân hàng thương 
mại quán triệt và hướng dẫn triển khai cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông 
nghiệp theo Quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, các chi nhánh, phòng giao dịch phải niêm yết công khai đối tượng, quy 
trình, thủ tục vay vốn để khách hàng biết và tiếp cận vốn vay. Văn bản đề nghị tăng 
cường công tác thông tin, truyền thông về chính sách cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn 
thất trong nông nghiệp để người dân, doanh nghiệp nắm bắt được chủ trương, chính 
sách của Chính phủ để tích cực tham gia.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, các ngân hàng thương mại báo cáo Ngân 
hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính để có giải pháp 
xử lý kịp thời.

Quyết định 68 là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 
đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, góp phần 
thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
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Kienlongbank triển khai gói tín dụng  
2.000 tỷ đồng tiếp tục đồng hành  

cùng khách hàng nông nghiệp, nông thôn

Hưởng ứng Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/6/2015 
và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN của NHNN ngày 22/7/2015 về cho 
vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nhân dịp kỷ niệm 

70 năm ngày Quốc khánh 2/9 và 20 năm thành lập Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Kiên Long, ngày 15/8/2015, Ngân hàng Kiên Long vừa 

triển khai gói tín dụng ưu đãi lãi suất trị giá 2.000 tỷ đồng với mức lãi 
suất 7,5%/năm, đối tượng áp dụng là những khách hàng thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn trên toàn quốc.

Theo đó, khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, chủ trang trại, tổ hợp 
tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các doanh nghiệp hoạt động, sản 
xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc hoạt động trên địa 
bàn nông thôn sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi của gói tín dụng 
này với thời hạn cho vay linh hoạt phù hợp với phương án, chu kỳ sản 

xuất kinh doanh của khách hàng. Thời hạn áp dụng của gói tín dụng 
này từ ngày 15/8/2015 đến 31/10/2015 hoặc đến khi giải ngân hết giá 

trị của gói tín dụng (tuỳ điều kiện nào đến trước).

Ngoài việc được hưởng chính sách ưu đãi về lãi suất của gói tín dụng này, 
các khách hàng nói trên còn được hưởng các chính sách ưu đãi khác theo quy 

định tại Nghị định 55, Thông tư 10 và các tiện ích khác của Kienlongbank.

Là Ngân hàng có lịch sử phát triển 20 năm, đi lên từ mảnh đất Kiên Giang, thuộc 
đồng bằng Sông Cửu Long, có lợi thế mạng lưới giao dịch phủ khắp 27 tỉnh/

thành, với 103 điểm kinh doanh trải dài khắp cả nước, đặc biệt tại các tỉnh thuộc 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nên Kienlongbank rất thuận lợi cho việc 
phục vụ khách hàng nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Thời gian qua, Kienlongbank đã và đang tập trung tín dụng vào các ngành, 
lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, 
ưu tiên vốn tín dụng cho phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, phục vụ 

sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho nông 
dân và các doanh nghiệp, ngành nghề tiếp cận nguồn vốn với lãi suất hợp lý, góp 

phần từng bước thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 
mới. Tính đến 31/7/2015, dư nợ cho vay thuộc 5 lĩnh vực ngành nghề ưu tiên chiếm 

trên 33% so tổng dư nợ của Ngân hàng, trong đó chủ yếu là dư nợ cho vay phục vụ 
phát triển nông nghiệp nông thôn. Dự kiến kết thúc năm tài chính 2015, dư nợ đối với lĩnh 

vực ưu tiên chiếm 45% so tổng dư nợ của Ngân hàng.

Từ cuối năm 2013, Kienlongbank xác định mục tiêu chính của năm 2014-2015 là tập trung thực hiện 
thành công đề án tái cơ cấu toàn hệ thống theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; Tiếp tục định hướng kinh doanh chủ yếu 
tập trung vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; Đồng hành và chia sẻ khó khăn với khách hàng thông qua các hình thức miễn/giảm 
lãi vay, tập trung giải quyết nợ xấu và kiên quyết kiểm soát ở mức thấp dưới 2,5%; Điều hành hoạt động của Kienlongbank phù hợp với tình 
hình thực tế và định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Với gói tín dụng G 2000, Kienlongbank kỳ vọng được tiếp tục đồng hành và phát triển cùng hơn 100.000 khách hàng hiện hữu và những khách 
hàng tiềm năng trong tương lai, qua đó, tiếp tục nâng cao tỷ lệ cấp tín dụng nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ cấp tín dụng sau khi kết 
thúc năm 2015, góp phần xây dựng và phát triển nông thôn mới, nâng cao đời sống của dân cư khu vực nông thôn theo chủ trương đường lối 
của Đảng và Nhà nước.
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* Ghi chú ảnh:  
1- Khách hàng của Kienlongbank tại cơ sở chăn nuôi huyện Hồng Dân - Bạc Liêu 
2- Anh Đàm Văn Hưng - Khách hàng Kienlongbank được vay vốn ưu đãi để sản xuất

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nhằm góp phần xây dựng cơ chế 
tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi 
cho Doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, tham gia xây dựng Nông thôn 
mới, sáng ngày 25/8/2015, tại TP.HCM, 
Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn Việt Nam tổ chức Hội thảo “Vai trò 
doanh nghiệp trong đầu tư nông nghiệp 
và xây dựng nông thôn mới”. Dịp này, 
Ngân hàng TMCP Kiên Long vinh dự là 
nhà đồng tài trợ cho chương trình.

Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu: ông 
Đỗ Văn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh 
nghiệp (Bộ NN-PTNT), ông Phạm Quốc 
Doanh - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban 
chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp 
Trung Ương, ông Phạm Văn Rạnh - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Long An, ông Trần Ngọc 
Hổ - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TPHCM, ông 
Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch Tổng hội NN 
– PTNT VN, ông Trần Đình Thiên - Viện Trưởng 
Viện Kinh tế Việt Nam, ông Võ Trí Thành - Phó 
Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế 
Trung Ương, đại diện Văn phòng điều phối 
Chương trình Nông Thôn Mới Trung ương và 
các địa phương, các chuyên gia hàng đầu từ 
các trung tâm nghiên cứu kinh tế, đặc biệt là 
sự tham dự của gần 100 đại diện các doanh 
nghiệp, ngân hàng đang đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn và 36 cơ quan 
thống tấn, báo chí, truyền hình đến tham dự 
đưa tin về hội thảo.

Hội thảo nhằm tập hợp ý kiến của các tổ 

Kienlongbank tài trợ Hội thảo

“Vai trò Doanh nghiệp trong đầu tư  
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”

chức, chuyên gia, doanh nghiệp và người nông dân, tìm ra những điều kiện và nguyên tắc 
hợp tác giữa doanh nghiệp với nông dân, để từ đó kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà 
nước Trung ương và địa phương sớm đưa ra những cơ chế chính sách cụ thể để hỗ trợ doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới thành công và bền vững.

Trong những năm qua, Kienlongbank đã góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo, phát 
triển nông nghiệp, nông thôn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói 
chung. Đặc biệt vào tháng 8/2015, Kienlongbank đã triển khai gói tín dụng ưu đãi 2.000 tỷ 
đồng dành cho khách hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên toàn quố, với mức 
lãi suất là 7,5%/năm. Thông qua gói tín dụng này, thể hiện được sự đồng hành và chia sẻ, thể 
hiện đúng tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ” của Kienlongbank với các doanh nghiệp và bà con nông 
dân trong cả nước.

KLB
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Với mục đích nâng cao chất lượng 
dịch vụ thông qua việc cải tiến và 
đa dạng hóa các sản phẩm dịch 

vụ của ngân hàng, đáp ứng đa dạng 
các nhu cầu giao dịch liên quan đến 
tài chính của khách hàng, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã 
chính thức ra mắt dịch vụ “Nhận tiền 
chuyển đến bằng điện từ nước ngoài”.

Theo đó, mọi khách hàng có thể nhận 
tiền từ các ngân hàng nước ngoài 
chuyển về thông qua tài khoản của 
Kienlongbank tại ngân hàng đại lý BHF 
- Bank Aktiengesellschaft (nước Đức). 
Thông qua dịch vụ này, khách hàng 
sẽ cảm nhận được những tiện ích dịch 
vụ do Kienlongbank mang đến, cụ thể 
là: Tự động báo có vào tài khoản của 
khách hàng, nhận tiền ngay khi nhận 
được báo có của bất kỳ điểm giao dịch 
Kienlongbank. Đặc biệt, mọi thông tin 
hoàn toàn bảo mật, an toàn và thực hiện 

Kienlongbank triển khai dịch vụ: “Nhận tiền 
chuyển đến bằng điện từ nước ngoài”

nhanh chóng thông qua đội ngũ nhân viên Kienlongbank.

Trong năm 2015, Kienlongbank đã triển khai nhiều chương trình, sản phẩm dịch vụ 
với nhiều lợi ích và ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Với phương châm “Sẵn lòng 
chia sẻ”, Kienlongbank mong muốn sẽ luôn đồng hành và chia sẻ cùng với quý khách 
hàng trong và ngoài nước nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng ngày một 
tốt hơn.

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.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm 
Ngày thành lập Kienlongbank, cùng với những chính sách 

nhân sự dành cho CB, NV trên toàn hệ thống, Kielongbank đã gửi 
đến CB, NV lời tri ân chân thành vì đã làm việc và cống hiến cho 
ngân hàng trong suốt 20 năm qua. Phần quà tặng từ Kienlongbank 
là những bộ sản phẩm sứ cao cấp Minh Long, có in logo của 
Kienlongbank rất thiết thực trong việc sử dụng hằng ngày. Thông 

Quà tặng tri ân CB,NV Kienlongbank  
nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ngân hàng

qua hoạt động này, đã thể hiện được sự quan 
tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo Kienlongbank dành 
cho CB, NV (chính thức, cộng tác viên, thử việc), 
đồng thời góp phần mang đến niềm vui, giá trị 
tinh thần cho các thành viên của đại gia đình 
Kienlongbank. 

KLB
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KLBHưởng ứng Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 09/6/2015 và Thông tư số 10/2015/
TT-NHNN của NHNN ngày 22/7/2015 về cho 

vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nhân 
dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2/9 và 20 năm 
thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long, 
vừa qua, Kienlongbank triển khai gói tín dụng ưu đãi 
lãi suất trị giá 2.000 tỷ đồng với mức lãi suất 7,5%/năm, 
đối tượng áp dụng là những khách hàng thuộc lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn trên toàn quốc.

Theo đó, nhằm giới thiệu về chương trình ưu đãi này đến 
rộng rãi với bà con nông dân, tối ngày 25/8/2015, tại Hội 
trường UBND xã Bình Ngọc, tỉnh Phú Yên, Kienlongbank 
- CN Phú Yên phối hợp cùng Hội Nông dân thành phố tổ 
chức hội thảo “Nông dân làm giàu cùng Kienlongbank” 
với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội nông dân tỉnh 
và thành phố, cùng đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Ngọc, 
cùng 50 hộ nông dân điển hình tiên tiến của vùng chuyên 
canh trồng rau và hoa lớn nhất tỉnh.

Hội thảo đã có những chia sẻ, trao đổi về những thắc mắc 
của các bà con nông dân trong việc làm nông, lắng nghe 
những khó khăn của bà con khi tiếp cận vốn vay từ các 
ngân hàng. Dịp này, Kienlongbank đã có chương trình 
ưu đãi, giới thiệu đến bà con nông dân, góp phần chia 
sẻ những khó khăn trong kinh doanh, sản xuất và những 

Hội thảo  
“Nông dân làm giàu cùng Kienlongbank”

hỗ trợ thiết thực từ chương trình gói 2000 tỷ của ngân hàng đang triển 
khai.

Buổi Hội thảo

Nhân viên Kienlongbank đang tư vấn cho khách hàng 
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Ông Nguyễn Hoàng Minh - PGĐ NHNN Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM, ông Võ Văn Châu - TGĐ Kienlongbank chụp hình với các em nhận học bổng

Ông Võ Đức Thọ - Giám đốc Kienlongbank Chi nhánh Sài Gòn trao 
học bổng cho các em học sinh tại huyện Cần Giờ

Ông Võ Văn Châu - TGĐ Kienlongbank trao học bổng cho các em học sinh tại Vĩnh Long

Chương trình này đã mang đến nhiều niềm 
vui, niềm tin và sức mạnh tinh thần, lan tỏa 
đến từng các em học sinh tại 21 tỉnh, thành. 
Chia sẻ về cảm nghĩ của mình khi được nhận 
học bổng, em Danh Thị Bé Ngoan, học sinh 
lớp 12C6, trường THPT Châu Thành nói: 
“Được nhận học bổng của Ngân hàng Kiên 
Long em rất là vui mừng, em sẽ cố gắng học 
tập thật giỏi để không phụ lòng Ba Mẹ, các 
thầy cô cùng các cô chú trong Kienlongbank. 
Học bổng này sẽ là động lực giúp chúng em 
cố gắng học tập thật nhiều để trở thành một 
người công dân tốt cho đất nước”.

Tại Cần Giờ và Vĩnh Long

Ông Vũ Đức Cần, Phó TGĐ Kienlongbank cùng ông Ninh Thành Viên - Phó Giám 
đốc Sở GD & ĐT tỉnh Kiên Giang chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh

KLB

   Học bổng “Chia sẻ ước mơ: Kienlongbank đã trao tặng 4.500 suất học bổng năm 2015  
                            cho các em học sinh vùng khó khăn ở 22 tỉnh, thành

Năm học 2015 - 2016, Kienlongbank dành 
tặng 5.300 suất học bổng với tổng trị giá 
5,3 tỷ đồng thông qua chương trình “Chia 

sẻ ước mơ”, tại 27 Chi nhánh của 26 tỉnh, thành có 
trụ sở Kienlongbank hoạt động. Với sự thành công 
của chương trình từ năm 2013, Kienlongbank xác 
định, học bổng sẽ là một trong những hoạt động 
thường niên và là chính sách từ Kienlongbank 
dành cho các em học sinh. Với thông điệp “Chia 
sẻ ước mơ”, Kienlongbank mong muốn tiếp thêm 
ước mơ cho các em học sinh cắp sách đến trường, 
có sự tự tin vững bước vào đời vì xung quanh luôn 
có Kienlongbank đồng hành và chia sẻ.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Kienlongbank đã 
phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực 
hiện chương trình “Chia sẻ ước mơ” và trao tặng 4.500 
suất học bổng năm 2015 cho các em học sinh vùng 
khó khăn ở 22 tỉnh, thành với tổng số tiền học bổng 
lên đến 4,5 tỷ đồng. Dự kiến từ nay cho đến cuối 
tháng 10 năm 2015, Kienlongbank sẽ hoàn thành 
việc trao học bổng cho 4 chi nhánh còn lại. 

Ông Nguyễn Hoàng An – Giám đốc CN Rạch Giá 
trao học bổng cho các em học sinh

Ông Lê Thành - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Quốc 
và ông Võ Văn Châu - TGĐ Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm 
với các em

Tại Rạch Giá

Ông Phạm Văn Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc và ông Võ Văn Tùng - 
GĐ Kienlongbank - Chi nhánh Phú Quốc trao học bổng cho các em

Tại Phú Quốc
Tại Bạc Liêu

Ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc Ngân hàng NHNN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu 
cùng với Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương - Thành viên HĐQT Kienlongbank 
chụp hình lưu niệm với các em
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Kienlongbank 
tổ chức tập 
huấn “Quy 
trình xử lý nợ 
cho vay tín 
dụng nhỏ lẻ”

Các học viên khóa 01 chụp hình lưu niệm

Lớp tập huấn khóa 01 tại thành phố Cần Thơ

Kienlongbank được phép  
cấp tín dụng dưới hình thức  
bảo lãnh ngân hàng

Khách hàng đến giao dịch tại Kienlongbank

Ngày 21/8/2015, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã 
ký quyết định về việc bổ sung 

giấy phép hoạt động của Ngân hàng 
TMCP Kiên Long (Kienlongbank). 
Theo đó, Kienlongbank được phép 
cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh 
ngân hàng.

Quyết định 1698/QĐ-NHNN nêu rõ, 
bổ sung  điểm 8 Giấy phép hoạt động 
số 0056/NH-GP ngày 18/9/1995 của 
Thống đốc NHNN Việt Nam cấp cho 
Ngân hàng TMCP Kiên Long nội dung 
hoạt động “Cấp tín dụng dưới hình 
thức bảo lãnh ngân hàng”. Ngân hàng 
TMCP Kiên Long có trách nhiệm thực 
hiện các thủ tục theo quy định tại 
Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín 
dụng đối với nội dung được bổ sung 
theo quyết định này.

Quyết định 1698/QĐ-NHNN có hiệu 
lực từ ngày ký và là bộ phận không 
thể tách rời của Giấy phép hoạt động 
số 0056/NH-GP ngày 18/9/1995 của 

Thống đốc NHNN Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Như vậy, kể từ ngày 21/8/2015 Ngân hàng TMCP Kiên Long là Ngân hàng tiếp 
theo được phép bảo lãnh dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình 
thành trong tương lai theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản có hiệu 
lực từ ngày 01/7/2015.

Nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc cho đội ngũ cán bộ, 
nhân viên, cộng tác viên (CB, NV, CTV) trên toàn hệ thống, từ ngày 29/8 
đến 19/9/2015, Kienlongbank tổ chức khóa tập huấn “Quy trình xử lý nợ 

cho vay tín dụng nhỏ lẻ”.

Đối tượng tham dự khóa học là Ban Giám đốc, Trưởng/ Phó phòng kinh doanh, 
Tổ trưởng/ Nhóm trưởng và cộng tác viên trên toàn hệ thống. Chương trình được 
chia thành 04 khóa và tổ chức tập trung tại 03 thành phố lớn: Cần Thơ, Rạch Giá và 
thành phố Hồ Chí Minh. Khóa 01 đã được tổ chức thành công vào ngày 29/8 tại TP. 
Cần Thơ.

Với sự dẫn giảng của ông Đinh Việt Quân – Phó Giám đốc Phòng Pháp chế và Xử lý 
nợ xấu, khóa tập huấn giúp các học viên khái quát và hệ thống hóa về trình tự, thủ 
tục, đối tượng và điều kiện áp dụng khi cho vay tín dụng nhỏ lẻ tại Kienlongbank. 
Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn các biện pháp xử lý đối với những 
khoản nợ xấu của khách hàng cá nhân, khách hàng hộ kinh doanh được cấp tín 
dụng nhỏ lẻ. Đây là một trong những nội dung trọng tâm được chia sẻ trong chương 
trình, góp phần giúp các học viên có thêm sự tự tin và chủ động trong công việc.

Xác định con người là yếu tố quan trọng mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, 
khóa đào tạo này là một trong những nội dung quan trọng mà Kienlongbank đã 
đặt kế hoạch đào tạo từ đầu năm 2015. Kỳ vọng sau khóa tập huấn, CB, NV, CTV 
Kienlongbank nắm vững kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo trong các 
kỹ năng, tự tin và chủ động, từ đó vận dụng linh hoạt trong công việc thực tế, mang 
lại hiệu quả cao công việc.

Được biết, khóa 02 của chương trình tập huấn “Quy trình xử lý nợ cho vay tín dụng 
nhỏ lẻ ” sẽ được tổ chức vào ngày 05/9/2015 tại Rạch Giá – Kiên Giang và khóa 03, 04 
được tổ chức vào 12/9/2015 và 19/9/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh.

KLB
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Đoàn RoadShow đang diễu hành qua khu vực Cầu Rồng - Đà Nẵng

 Chi nhánh Đà Nẵng:  
Roadshow “Quảng bá sản phẩm dịch vụ 

Kienlongbank”

Từng CB, NV Kienlongbank tích 
cực tham gia, rong ruổi khắp 
phố phường đường phố, với 

cùng một tâm nguyện mong muốn 
công chúng nhận biết và ủng hộ 
Kienlongbank.

Nhằm giới thiệu các sản phẩm dịch 
vụ của Kienlongbank đến đông đảo 
khách hàng trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng, ngày 02/8/2015 các đơn 
vị trực thuộc chi nhánh Đà Nẵng 
tổ chức chương trình Roadshow 
“Quảng bá sản phẩm dịch vụ 
Kienlongbank”. 

Đoàn Roadshow chuẩn bị khởi hành trước trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng

Với mong muốn tri ân các khách 
hàng đã đồng hành cùng 
Kienlongbank trong thời gian 

qua, mừng kỷ niệm 20 năm thành 
lập (27/10/1995 – 27/10/2015), 
Kienlongbank triển khai chương trình 
“Ưu đãi phí thanh toán quốc tế”.

Theo đó, tất cả các khách hàng cá nhân 
lẫn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chuyển 
tiền ra nước ngoài tại các điểm giao dịch 
trên toàn hệ thống của Kienlongbank sẽ 
được hưởng mức phí ưu đãi lên đến 50% 
phí dịch vụ thanh toán đối với phương 
thức chuyển tiền đi bằng điện (TTR), tín 
dụng chứng từ nhập khẩu, nhờ thu nhập 
khẩu. Phí dịch vụ được ưu đãi không bao 
gồm điện phí, phí điều nguồn và các chi 
phí khác phát sinh ngoài biểu phí dịch vụ 
của Kienlongbank (nếu có). Bên cạnh đó, 

Ưu đãi lên đến 50%  
         phí Thanh toán quốc tế

với thủ tục đơn giản và thời gian chuyển tiền ngắn, Kienlongbank cam kết giúp khách 
hàng thực hiện nhanh chóng các dịch vụ thanh toán ra nước ngoài.

Được biết, chương trình này được triển khai từ ngày 01/10 đến hết ngày31/12/2015. 
Thông qua mức phí ưu đãi này, Kienlongbank mong muốn chia sẻ phí chuyển tiền và 
gửi lời tri ân đến quý khách hàng về sự tín nhiệm, đồng hành cùng Kienlongbank trong 
suốt thời gian qua.

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập, Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa 
phát hành cuốn kỷ yếu “ Kienlongbank – 20 năm một chặng đường”.  Kỷ 

yếu dày 124 trang, được thiết kế tinh tế, nhã nhặn, như một tập hồi ký sinh 
động về quá trình thành lập và hoạt động của Kienlongbank 20 năm qua.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, sự ủng hộ của Quý khách hàng, đối tác, các cơ quan truyền 
thông, báo chí, Kienlongbank tuổi 20 sẵn sàng nối tiếp thành quả của các 
thế hệ Kienlongbank trước đây, bước tiếp hành trình xây dựng và phát triển 
Kienlongbank, xây dựng thương hiệu Ngân hàng uy tín tại Việt Nam.

Đây là món quà, Ban Lãnh đạo cùng tập thể CB,NV Kienlongbank xin trân 
trọng gửi tặng các cấp lãnh đạo, Quý khách hàng, những người sáng lập 
Kienlongbank, những người bạn, người đồng hành cùng Kienlongbank trong 
20 năm qua và những năm tiếp theo. 

Kỷ yếu 20 năm - Ấn phẩm mừng kỷ 
niệm Ngày thành lập Kienlongbank
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ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Chi nhánh Bình Dương

(Trích Thư cảm ơn của ông Bùi Trường Vũ và bà 
Nguyễn Anh Dung – Chủ DNTN Thượng Hải)

Hoàng Hữu Vụ - Giám đốc PGD Kiến An – CN Hải Phòng

Chủ DNTN Thượng Hải: “NGUỒN VỐN KIÊN LONG 
MANG LẠI SỰ MAY MẮN CHO CHÚNG TÔI”

Tôi còn nhớ như in những ngày đầu 

bước chân đến miền đất thủ phủ Bình 

Dương để lập nghiệp, với nguồn lực tài 

chính còn rất hạn hẹp, chúng tôi đã gặp rất 

nhiều khó khăn như: Thiếu vốn, đất lạ quê 

người, chưa tìm được nguồn vốn vay Ngân 

hàng….Tưởng rằng chúng tôi không thể 

đứng vững và tồn tại được trong cơ chế thị 

trường cạnh tranh gay gắt khi ấy. Thế rồi, 

cuộc gặp gỡ với anh em Ngân hàng Kiên 

Long - Chi nhánh Bình Dương cứ như là 

duyên kỳ ngộ, đã giúp chúng tôi nắm bắt 

được cơ hội kinh doanh và phát triển ổn 

định đến nay.

Thật vậy! Chính sự thân thiện, luôn vui vẻ, 

nhiệt tình hướng dẫn, kèm với thủ tục hồ sơ 

đơn giản đã để lại trong lòng chúng tôi ấn 

tượng khó phai của thuở ban đầu. Từ lãnh 

đạo tới nhân viên Kienlongbank đã luôn sát 

cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp chúng 

tôi trong mọi dự án.Nhờ đó, dần dần Doanh 

nghiệp chúng tôi đi vào ổn định, mở rộng 

kinh doanh trên mọi địa bàn tỉnh. Đã bao 

năm qua, nhờ nguồn vốn Kienlongbank đã 

mang lại nhiều may mắn trong quá trình 

kinh doanh. Có thể nói, từ một cơ sở nhỏ 

ban đầu phát triển thành cơ sở lớn hơn. Và 

không dừng lại ở đó may mắn lại tiếp nối 

may mắn, và cũng chính nhờ đồng vốn ấy 

hiện tại doanh nghiệp chúng tôi đã phát 

triển lên đến 3 chi nhánh và 1 trụ sở được 

đặt tại miền đất này, với đội ngũ nhân  viên 

khoảng hơn 200 người cùng với doanh thu đạt gần 20 tỷ đồng/năm. Đó là con số mà doanh 

nghiệp tôi như chưa bao giờ nghĩ tới khi bắt đầu khởi nghiệp. Dự kiến trong thời gian tới 

doanh nghiệp chúng tôi sẽ tiếp tục nhờ đến nguồn vốn Kienlongbank để mở rộng cơ sở kinh 

doanh, tập trung vào khu vựcĐông Nam Bộ đặc biệt các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây 

Ninh, Long An.

Như một lời cám ơn chân thành, tôi rất cảm ơn Ngân hàng Kiên Long đã đồng hành cùng 

doanh nghiệp chúng tôi trong thời gian qua.Với phong cách phục vụ chuyên nghiệp cùng 

phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, Kienlongbank đã thu hút rất nhiều khách hàng từng gặp 

khó khăn như chúng tôi. Nhất định chúng tôi sẽ giới thiệu người thân và các doanh nghiệp 

trên địa bàn đến vay vốn tại Ngân hàng. Mong muốn rằng tất cả mọi người khi sử dụng vốn 

Kienlongbank găp nhiều may mắn, làm ăn càng nhiều phát triển giống như doanh nghiệp 

chúng tôi.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Kienlongbank (1995 – 2015), DNTN Thượng Hải và vợ chồng 

chúng tôi kính chúc Kienlongbank ngày càng phát và đặc biệt CBNV Chi nhánh Bình Dương 

dồi dào sức khỏe, công tác tốt, luôn là người bạn đồng hành với các doanh nghiệp chúng tôi.

Bà Nguyễn Anh Dung (áo đỏ) chụp ảnh lưu niệm với CB, NV Kienlongbank – Chi nhánh 
Bình Dương

Phòng Giao dịch Kiến An 
- Trao cơ hội, chắp cánh thành công cho  
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

Phòng Giao dịch Kiến An được thành 

lập và đi vào hoạt động kể từ năm 

2010. Trên địa bàn quận Kiến An có 

khoảng 960 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

tập trung các ngành sửa chữa, đóng tàu 

thuyền, ô tô hạng nhẹ, buôn bán vật liệu 

xây dựng, cơ khí công nghiệp, tiêu dùng, 

may mặc và nội thất. Thông qua việc vay 

vốn từ Ngân hàng Kiên Long những năm 

qua đã giúp một số các doanh nghiệp đi 

từ ổn định đến mở rộng việc kinh doanh, 

góp phần không nhỏ vào sự phát triển 

của quận Kiến An nói riêng và thành phố 

Hải Phòng nói chung.

Ông Ngô Văn Cương – Giám đốc Công ty 

cổ phần Tiền Phong là một trong những 

khách hàng như vậy. Công ty CP Tiền 

Phong do ông Cương thành lập vào năm 

2004 với các ngành nghề kinh doanh 

chính là kinh doanh vật liệu xây dựng; 

kinh doanh hàng kim khí, điện máy, phụ 

tùng; vận tải, dịch vụ vận tải và đại lý vận 

tải hàng hóa thủy, bộ. Ông Cương vốn là 

khách hàng tiền gửi và chuyển tiền thân thiết của PGD Kiến An từ năm 2012 đến nay. 

Ban đầu Công ty CP Tiền Phong chỉ kinh doanh hoàn toàn bằng vốn do các cổ đông tự 

đóng góp, sau khi được nhân viên Ngân hàng Kiên Long – PGD Kiến An tư vấn, ông đã 

mạnh dạn vay vốn Ngân hàng để phục vụ việc mở rộng mặt bằng kho bãi, đầu tư tài 

sản cổ định, máy móc thiết bị, ô tô chuyên dụng, dự trữ hàng hàng hóa, ... Nhờ được 

hỗ trợ nguồn vốn kịp thời mà hoạt động kinh doanh của Công ty CP Tiền Phong ngày 

càng mở rộng và phát triển. Từ chỗ chỉ là mô hình bán lẻ, mặt bằng kho bãi chỉ có 5.000 

m2, kho bãi, các phương tiện phục vụ kinh doanh  như ô tô, máy xúc, … hoàn toàn phải 

thuê ngoài, nay Công ty Tiền Phong đã được mở rộng thành 24.000 m2 mặt bằng với 5 

ô tô chuyên dụng, 5 máy cẩu. Lợi nhuận bình quân thu được của Doanh nghiệp từ 70-

80 triệu/tháng. Qua những lần nhân viên Ngân hàng ghé thăm, ông Cương vô cùng vui 

mừng và cảm kích sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của CB, NV Kienlongbank - PGD Kiến An 

nên công ty đã được lớn mạnh như ngày nay. 

Ông Ngô Văn Cương chia sẻ: “Ban đầu vay vốn Ngân hàng để mở rộng quy mô Công 

ty, tôi cũng gặp không ít khó khăn do thợ chưa quen máy móc, việc khai thác nguồn 

vốn vay và quản lý chi phí như thế nào cho hiệu quả, các thành viên công ty phải làm 

việc hết công suất để tìm hiểu thị trường đưa ra giá thành bán buôn hợp lý, tìm nguồn 

bỏ mối, đào tạo công nhân, ... Tuy vất vả là thế nhưng chúng tôi vừa làm, vừa rút kinh 

nghiệm. Hơn nữa, lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng cũng thường xuyên qua thăm cơ 

sở, hỏi han, động viên tôi nên tôi có thêm được nghị lực, sự vững tin trong kinh doanh. 

Tôi đã đi nhiều nơi, giao dịch với nhiều Ngân hàng nhưng Kienlongbank thì quả là số 1, 

từ con người đến các sản phẩm dịch vụ đều mang đến cho tôi sự tin tưởng và hài lòng 

cao. Giờ việc kinh doanh của Công ty rất thuận lợi, quy mô được mở rộng, nhiều 

khách hàng quen, hàng hóa luôn cung cấp đủ và kịp ra thị 

trường nhất là doanh số bàn hàng và lợi nhuận đạt cao. Tôi 

vô cùng hài lòng. Cảm ơn sự hỗ trợ rất kịp thời từ Ngân hàng. 

Tôi vẫn luôn là khách hàng thân thiết của Kienlongbank – 

PGD Kiến An trong thời gian tới và sẽ giới thiệu tới các bạn bè, 

đối tác của tôi đến giao dịch với Ngân hàng”.

Có lời chia sẻ của ông Cương, các cán bộ nhân viên PGD Kiến 

An như có thêm động lực tìm kiếm các khách hàng mới từ khách 

hàng doanh nghiệp đến các hộ kinh doanh cá thể, khách hàng cá 

nhân. Trong thời gian tới, nhân viên PGD Kiến An không ngừng nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng phục vụ khách hàng, 

tiếp tục phát triển kinh doanh, tư vấn cụ thể tới từng đối tượng khách 

hàng, hoàn thành chỉ tiêu đề ra cũng như nâng cao chất lượng cung cấp 

dịch vụ tới các khách hàng đã gắn bó với Kienlongbank – PGD Kiến An.

Cán bộ KienLongBank đến thăm cơ sở Công ty CP Tiền Phong 
của khách hàng Ngô Văn Cương.
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NÔNG DÂN LÀM GIÀU

Nguyễn Thái Tuyền – NVTD Phòng giao dịch Hồng Ngự - CN Đồng Tháp

Làm giàu từ nuôi trăn 
tại HỒNG NGỰ

Trong những năm gần đây, việc nuôi 
trăn tại vùng ĐBSCL đang được bà con 
nông dân lựa chọn khá nhiều để đưa 

vào mô hình sản xuất chăn nuôi tại gia đình. 
Ngoài việc ít tốn thời gian, nuôi trăn còn đem 
lại lợi ích kinh tế khá cao cho bà con nông 
dân. Tuy nhiên, trăn là loại động vật có yêu 
cầu khắt khe về điều kiện chăm sóc. Vì thế, 
muốn nuôi trăn thành công, người nuôi phải 
cần tìm hiểu kỹ về tập tính, sinh hoạt và bệnh 
hại loài, … để từ đó, áp dụng đúng những kỹ 
thuật nuôi từ khâu xây dựng chuồng trại đến 
áp dụng thuốc thú y nhằm đạt được hiệu 
quả năng suất cao nhất.

Điển hình trong các hộ nuôi trăn thành công 
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là hộ gia đình   
ngụ tại phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự. 
Ông là một trong những vị khách hàng thân 
thiết của Ngân hàng Kiên Long - PGD Hồng 
Ngự ngay từ những ngày đầu khai trương 
hoạt động. 

Đến thăm gia đình ông Chi, điều mà chúng 
tôi nhìn thấy đầu tiên là ngôi nhà khang 
trang cùng với những đồ dùng trang trí nội 
thất và gia dụng đắt tiền. Bên cạnhlà trại 
nuôi trăn với hàng trăm con trăn đang nằm 
cuộn tròn trong các chuồng thẳng tấp.

Ông cho biết “Hiện tại, trang trại của ông 
có đến 60 con trăn nái, hàng trăm con trăn 
thương phẩm và trăn con”. Ước tính, 60 con 
trăn nái của gia đình ông hàng năm sinh sản 
trên 2.000 con trăn con, giá của mỗi con trăn 
con mới nở là khoảng 250 ngàn đồng/con. 
Còn nếu nuôi trăn thương phẩm đạt chuẩn 
là 6kg/con phải mất thời gian từ 8 tháng trở 
lên, khi đó giá 1 kg trăn thương phẩm hiện là 
180 ngàn đồng/kg, đỉnh điểm có khi lên đến 
320 ngàn đồng/kg, ước tính lợi nhuận từ 700 
ngàn – 1 triệu đồng /con. Đầu ra của công 

việc nuôi trăn cũng khá ổn định, các thương lái ở Trà Đư, Mương Lớn thường xuyên điện thoại 
đến các hộ nuôi trăn hỏi thăm để đến tận nhà thu mua.

Trăn là loài máu lạnh, ưa ấm và rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Trong suốt thời gian mùa lạnh 
trăn rất ít ăn và ít cử động, nông dân không nên cho trăn ăn vào mùa này. Năng lượng cung 
cấp cho sự sống lúc này là nhờ lớp mỡ tích tụ trong cơ thể để duy trì sự sống. Do đó, cần nuôi 
trăn trong chuồng, sàn bằng ván, cách mặt đất ít nhất 30cm. Điều quan trọng là người nuôi 
phải biết theo dõi thời tiết biến đổi bất thường để đề phòng bệnh cho trăn, nhất là bệnh sổ 
mũi và đẹn (lở miệng), … Khi phát hiện bệnh, những con trăn bệnh phải tách riêng, theo dõi 
chích thuốc, có thể sưởi ấm trăn bằng bóng đèn tròn, được che bớt một phần ánh sáng.

Ông Chi cho biết:  “Trăn nuôi khi ăn no rất hiền, thích vuốt ve, cõng bế, về muà hè rất thích dầm 
nước. Do đó, hiện nay có trào lưu nuôi trăn làm kiểng, đặc biệt trăn đột biến có giá cao gấp hàng 
chục lần so với loại thường. Giá con mới nở thấp nhất 2-3 triệu đồng mỗi con, loại nặng trên 10 kg 
giá khoảng 15-40 triệu đồng”.

Ông cho biết thêm: “Nhờ Ngân hàng Kiên Long cho vay lãi suất hợp lý, thời gian làm hồ sơ nhanh 
gọn nên cách đây 3 năm gia đình ông chỉ dám nuôi thử có 10 con, qua một thời gian ngắn, thấy 
được hiệu quả nên ông đã tăng số lượng đàn trăn lên 100 con và hiện nay đàn trăn của ông đã 
tăng lên hàng trăm con. Ông mong rằng, trong thời gian tới, Ngân hàng Kiên Long sẽ tiếp tục hỗ 
trợ thêm nguồn vốn để giúp ông đầu tư mở rộng thêm gấp đôi số chuồng trại nuôi trăn.”

Theo quy định tại Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp 
(CITES), trăn sống trong điều kiện nuôi nhốt sẽ được phép giết lấy da. Những sản phẩm từ trăn 
được nuôi dưỡng và sinh sản ở trang trại và hộ gia đình hoàn toàn có điều kiện để xuất khẩu 
chính ngạch sang thị trường Châu Âu hay Nhật rất ổn định. Với slogan “Sẵn lòng chia sẻ” Ngân 
hàng TMCP Kiên Long sẽ luôn hỗ trợ người chăn nuôi, để từ đó tạo cho người chăn nuôi có 
niềm tin về thị trường tiêu thụ để đưa nghề nuôi trăn ngày càng phát triển và góp phần làm 
giàu cho địa phương.

Một số dược liệu làm từ trăn tham khảo:

- Lấy da trăn đem đốt thành than, tán bột rồi trộn lẫn với mỡ, bôi trị ghẻ rất hiệu nghiệm. 
- Mật trăn ngâm trong rượu dùng để xoa bóp các vết thương tụ máu, nơi có các  
   khớp bị sưng đau, tác dụng tương đương mật gấu, cùng dùng để chữa mắt sung. 
-  Thịt trăn làm chà bông cho sản phụ ăn hằng ngày giúp mau chóng lấy lại sức, giảm đau   
    nhứt và tê mỏi. 
-  Mỡ trăn chưá nhiều hợp chất béo   
   như palmitin, olein, … dùng để trị  
   bệnh ngoài da. 
- Xương trăn đem nấu cao uống  
   có tác dụng chữa đau lưng,  
   nhứt xương, nhất là đau cột  
   sống.  
- Máu trăn pha với rượu uống  
   có tác dụng bổ máu, chữa  
  bệnh chống mặt, hoa mắt.

Ông Trần Văn Chi - chủ cơ sở nuôi trăn gia đình, khá lên nhờ vốn vay của Kienlongbank

Trong số các huyện thị của thành phố, An Lão là một huyện có các khu quy hoạch chăn 
nuôi tập trung và đang rất phát triển. Nhận thấy nhu cầu vay vốn của bà con nông dân 
ở đây khá cao, Phòng Giao dịch (PGD) Trần Nguyên Hãn đã phát triển thị trường và hỗ 
trợ vốn vay cho các hộ trang trại cũng như tiểu thương, sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ tại 
khu vực này.

Vượt qua chặng đường hơn 20 km, chúng tôi có mặt tại 
trang trại của anh Nguyễn Văn Hưng ở thôn Kinh Điền, 
xã Tân Viên, huyện An Lão. Sau 5 năm phát triển kinh tế 
gia đình bằng nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng 
trọt, anh Hưng đã quyết định xây dựng mô hình trang 
trại bao gồm nuôi gà theo quy trình khép kín và trồng 
cây nông nghiệp. Vợ chồng anh Hưng là một khách 

hàng thân thiết và đã vay vốn tại ngân hàng TMCP Kiên 
Long để bổ sung vốn đầu tư từ những ngày đầu. Đến nay, 

trang trại của anh Hưng đang sử dụng 800 m2 chuồng trại 
và trên 4 mẫu đất vườn (theo Bắc bộ, 1 mẫu: 3.600 m2) với 
hiệu quả kinh doanh phát triển vượt bậc

Thu nhập 100 triệu đ/1 lứa gà

Trang trại gà của của anh Hưng được xây dựng theo mô hình khép kín đồng bộ bao 
gồm hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống làm mát tự động theo độ tuổi của gà, làm mát 
từ nước, hệ thống quạt thông gió hút nhiệt, hút mùi, hệ thống sưởi ấm. Ngoài ra, anh 
Hưng xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi 
trường và dịch bệnh, cho ăn, tiêm vacxin phòng bệnh theo quy chuẩn. Đầu vào và đầu 
ra theo mối ổn định, thu mua, vận chuyển đến tận chuồng. Với loại gà chế biến lẩu, 
khoảng thời gian nuôi đến lúc xuất bán là 2 tháng, cân nặng trung bình 1,5 kg/con, giá 
bán 55.000 đ/kg. Mỗi lứa gà tại trang trại của anh Hương nuôi khoảng 8.000 con, doanh 
thu khoảng 660 triệu đồng, trừ chi phí hoạt động, anh Hưng thu lợi khoảng 100 triệu 
đồng/lứa. Cũng như các trang trại khác, một năm anh Hưng nuôi được 4 lứa gà, mang 
lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Trồng cây nông nghiệp giúp tăng thu nhập và cải thiện môi trường.

Cũng theo chủ trương tăng cường trồng cây xanh để giảm tiếng ồn và mùi hôi tại khu 
vực trang trại chăn nuôi, anh Hưng kết hợp trồng cây nông nghiệp. Hiện tại, 1 mẫu 
trồng chuối với thành phẩm là hoa (bắp) chuối và quả chuối, 1 mẫu trồng dưa chuột cứ 
một tháng cho thu hoạch một lần, 1 mẫu trồng ớt với hơn 2 tháng cho thu hoạch một 
lần; và mẫu còn lại anh Hưng trồng dưa hấu (2 tháng thu hoạch), ổi, dưa lê. Với kinh 
nghiệm có được, anh Hưng đã sàng lọc và lựa chọn những loại cây mang lại hiệu quả 
kinh tế cao. Theo anh Hưng chia sẻ: “Dưa chuột, cà chua, dưa hấu, ớt là những loại cây 
trồng ngắn ngày được Sở Nông nghiệp Thành phố công nhận là mang lại hiệu quả kinh 
tế cao nhất”. 

Anh Hưng cho biết thêm, anh vừa mua thêm vài mẫu đất dự kiến sẽ trồng thêm bắp 
bao tử và trồng các loại quả cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Đồng thời, anh dự định kè 
ao để nuôi cá. Tôi nhớ câu nói mộc mạc của anh: “Nhờ nguồn vốn của Ngân hàng Kiên 
Long đã giúp nhà anh phát triển mở rộng trang trại. Khi nào anh kè ao nuôi cá, nếu thiếu 
vốn các cô lại hỗ trợ vốn cho anh nhé, đủ thì thôi, mà thiếu thì phải vay chứ”. Nhìn Giấy 
khen trên tường được anh Hưng treo tại nha về thành tích “Đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014” của Chủ tịch xã Tân Viên tặng 
anh Hưng, tôi chúc mừng anh và không quên nhắn nhủ lại anh “Ngân hàng Kiên Long 
luôn sẵn long chia sẻ”.

Tạm biệt gia đình và trang trại của anh Hưng, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng về khách 
hàng của Kienlongbank kinh doanh phát triển. Chúc cho anh Hưng cũng như những 
người nông dân khác thành công trong mô hình trang trại và phát triển không ngừng 
về quy mô, chất lượng.

Thực hiện theo chủ trương tập trung tiềm lực sở trường tại thị trường bán lẻ khu 
vực nông thôn, PGD Trần Nguyên Hãn nhận thấy phải tiếp tục mang nguồn vốn của 
Kienlongbank tới những người nông dân, góp sức phát triển nông nghiệp theo hướng 
công nghiệp, tiêu thụ hiện đại và vệ sinh môi trường. Đó cũng là một phần trách nhiệm 
của CBNV Kienlongbank với cộng đồng, giúp nâng cao đời sống ở khu vực nông thôn.

Khách 
hàng  
Nguyễn  
Văn  
Hưng:  
Làm giàu 
từ  
mô hình 
trang trại 
khép kín
Phạm Phong Hòa – Q. Giám đốc 
PGD Trần Nguyên Hãn.

Hải Phòng tuy là thành phố cảng và 
công nghiệp nhưng chủ trương, 
chính sách của thành phố vẫn 

đặc biệt quan tâm đến phát triển nông 
nghiệp. Trong đó là việc quy hoạch phát 
triển các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm 
tập trung theo hướng trang trại, gia trại. 
Theo quy hoạch các vùng chăn nuôi tập 
trung của thành phố Hải Phòng đến năm 
2015 là 707 hecta và đến năm 2020 là 
1.234,4 hecta. Bên cạnh công tác đổi mới 
nghiên cứu khoa học công nghệ chăn 
nuôi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật 
tiên tiến, thành phố khuyến khích chuyển 
đổi, chuyển nhượng, dồn điền đổi thửa, 
chuyển mục đích sử dụng đất sang phát 
triền kinh tế trang trại và đẩy nhanh tiến 
độ giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, khuyến khích 
đầu tư, vay vốn ngân hàng phát triển 
chăn nuôi trang trại.
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NÔNG DÂN LÀM GIÀU

Cán bộ Kienlongbank  đến thăm cơ sở của  
khách hàng Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Với bản chất cần cù lao động 
chịu thương chịu khó mà vợ 
chồng anh Luân và chị Duyên đã 
vượt qua khó khăn, vươn lên làm 
giàu nhờ kinh tế trang trại kết 
hợp kinh doanh thức ăn gia súc 
gia cầm tại tỉnh Khánh Hòa. Họ 
là những khách hàng thân thiết 
của Kienlongbank trong suốt 
thời gian qua. Khi chúng tôi đến 
thăm, thấy gia đình chị đang tất 
bật với việc chăm sóc đàn heo, 
đàn gà và chúng tôi không khỏi 

Vươn lên làm giàu  
NHỜ KINH TẾ TRANG TRẠI

Câu ca dao “Đồng vợ đồng 
chồng tát biển đông 
cũng cạn” cho ta thấy 

khi vợ chồng đồng thuận thì sự 
việc gì có khó khăn mấy đến đâu 
cũng có thể giải quyết được. Với 
trường hợp gia đình anh Phạm 
Kim Luân và chị Nguyễn Thị Mỹ 
Duyên cũng là một trường hợp 
điển hình cho ca dao của ông bà 
xưa. 

ngạc nhiên khi quy mô chăn nuôi của gia đình anh chị được đã được mở rộng hơn 
nhiều so với lúc trước.

Tiếp chuyện chúng tôi, chị Duyên cho biếtnhờ suy nghĩ dám nghĩ dám làm, vợ 
chồng anh chị đã mạnh dạn vay vốn Kienlongbank – PGD Diên Khánh với số tiền 
200 triệu đồng để mở rộng quy mô chăn nuôi. Bên cạnh đó, anh chị còn kết hợp 
với việc ký kết làm đại lý kinh doanh các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, nhờ đó mà 
anh chị có được nguồn thức ăn, thuốc thú y với giá rẻ được công ty chiết khấu cao”. 
Ngoài ra, doanh thu từ việc bỏ thức ăn, thuốc thú y cho bà con trong vùng cũng là 
một nguồn thu nhập ổn định, tạo được nguồn vốn lưu động tốt cho việc chăn nuôi 
và phòng ngừa rủi ro trong chăn nuôi.

Hiện nay, tổng lượng đàn gà của gia đình anh chị đã được phát triển lên 3.000 con, 
đàn heo là100 con,với số lượng như vậy, mỗi tháng,thu nhập bình quân của gia 
đình anh chị đạttừ 25 triệu đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, với việc kinh doanh thức 

ăn gia súc, gia cầm, thuốc thú y đã giúp cho gia đình anh chị thêm có thêm nguồn 
thu nhập đáng kể. 

Với mô hình hoạt động kinh doanh chăn nuôi mà kinh tế của gia đình vợ chồng 
anh Luân, chị Duyên đã khá lên nhiều so với trước đó. Năm 2014, gia đình anh chị 
đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi để sinh hoạt và tiện cho 
việc kinh doanh của gia đình. Đầu năm 2015, vợ chồng anh Luân đã hoàn trả bớt 
một phần vốn vay (100 triệu đồng), phần còn lại anh chị để tiếp tục kinh doanh và 
tiếp tục đồng hành chia sẻ với Kienlongbank.

Chia tay với chúng tôi, chị Duyên chia sẻ: “Nhờ có nguồn vốn kịp thời với mức lãi 
suất hợp lý như hiện nay đã hỗ trợ giúp đỡ người nông dân nghèo vượt khó vươn 
lên làm giàu, đó là điều rất đáng quý. Chị cũng thật lòng cám ơn Ngân hàng TMCP 
Kiên Long đã sẵn lòng chia sẻ giúp cho gia đình chị cũng như bà con nông dân vượt 
qua khó khăn để vươn lên làm giàu chính đáng”.

Nghe những lời chia sẻ của chị, chúng tôi, những thành viên của Kienlongbank – 
PGD Diên Khánh như được tiếp thêm sức mạnh và động lực để tiếp tục cố gắng 
mang đến những dịch vụ tốt nhất cho bà con nông dân trong huyện Diên Khánh 
nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. 

Nguyễn Trung Tín – Nhân viên tín dụng PGD Diên Khánh – CN Khánh Hòa

I. Gợi ý:
1. Hàng ngang có 7 ký tự: 
Tháng 02/2014 Kienlongbank 
phát hành Thẻ ghi nợ nội địa 
mang tên”….Việt Nam”;

2. Hàng ngang số 2 có 10 ký 
tự: Đây là ấn phẩm ghi nhận 
quá trình phát triển 20 của 
Kienlongbank;

3. Hàng ngang số 3 có 8 ký tự: 
Đây là tổ chức thường xuyên 
phát động các phong trào hoạt 
động dành cho CB, NV;

4. Hàng ngang số 4 có 6 ký tự: 
Thường được coi là một phần tài 
sản vô hình của công ty dù rằng 
nó chỉ là một câu nói;

5. Hàng ngang số5 có 6 ký tự: 
Đây là hoạt động truyền thống 
của CB, NV Kienlongbank vào 
sáng thứ 2 đầu tuần.

6. Hàng ngang số 6 có 8 ký tự: 
Tháng 10/2014 Kienlongbank 
phát hành Thẻ ghi nợ nội địa 
mang tên “...Việt Nam”;

7. Hàng ngang số 7 có 5 ký tự: 
Tên viết tắt của gói tín dụng ưu 
đãi lãi suất trị giá 2.000 tỷ đồng 
với mức lãi suất 7,5%/năm của 
Kienlongbank;

8. Hàng ngang số 8 có 11 ký tự: 
Đây là chương trình trao 5.100 
suất học bổng với tổng trị giá là 
5,1 tỉ đồng cho các em học sinh 
THPT tại 25 tỉnh, thành trong cả 
nước nơi có trụ sở Kienlongbank 
hoạt động;

Đố vui “THỬ TÀI ĐOÁN Ô CHỮ“
Chủ đề Ngân hàng Kiên Long

9. Hàng ngang số 9 có 7 ký tự: Đây là Chi nhánh thứ 27 được đưa 
vào hoạt động của Kienlongbank trong cả nước.

10. Hàng ngang số 10 có 13 ký tự : Đây là chương trình ra mắt dịch 
vụ mới của Kienlongbank “Trải nghiệm KienLong…, Rinh Iphone6”;

11. Hàng ngang số 11 có 7 ký tự: Đây là chương trình bắt đầu từ 
tháng 6 của Kienlongbank với thời lượng phát sóng 15 phút 1 số 
và định kỳ 2 tuần 1 số;

12. Hàng ngang số 12 có 2 ký tự: Đây là tên của một phương pháp 
quản lý, sắp xếp nơi làm việc;

13.  Hàng ngang số 13 có 7 ký tự: Đây là đất nước có 63 tỉnh thành;

Gợi ý hàng dọc: Đây là 4 chữ cuối của tên bài hát, nhạc và lời do 
nhạc sỹ Văn Tứ Quý sáng tác.

II. Điều lệ tham gia:
Giải thưởng sẽ được trao cho 3 người đầu tiên có đáp án đúng và 
nhanh nhất cho tất cả các ô chữ trên (theo thứ tự). Đáp án gửi về 
địa chỉ email: hoanglti@kienlongbank.com.

Ghi rõ thông tin người tham gia: Họ và tên, số điện thoại liên lạc, 
nơi làm việc, địa chỉ liên lạc.
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Kienlongbank chia sẻ

Hiệu quả trong công tác thu hồi nợ 
                 tại Chi nhánh Phú Quốc
Nguyễn Hoàng Duy / Phó Giám Đốc – Trưởng Ban Xử lý nợ Chi nhánh Phú Quốc

Nợ xấu được ví như “cục máu 
đông” có thể gây tắc nghẽn 
hoạt động của bất kỳ tổ chức 

tín dụng nào và cản trở sự phát triển 
của nền kinh tế. Giải quyết vấn đề nợ 
xấu là nhiệm vụ vô cùng quan trọng 
của ngành Ngân hàng Việt Nam nói 
chung và Kienlongbank nói riêng.

Nhận thấy tầm quan trọng của công 
tác thu hồi nợ xấu, tập thể CB, NV Chi 
nhánh Phú Quốc đã và đang áp dụng 
một số phương pháp và cách thức để 
triển khai thực hiện công tác thu hồi nợ 
làm sao đạt được hiệu quả cao nhất cho 
đơn vị. Để làm việc đó, Chi nhánh Phú 
Quốc thường xuyên tổ chức các buổi 

họp, trao đổi, chia sẻ phân tíchtình hình hoạt động tại đơn vị, tỷ lệ nợ xấu, phân loại 
khách hàng và từ đó áp dụng các biện pháp phù hợp. Chỉ trong vòng 2 năm trở lại, 
Chi nhánh Phú Quốc đã có những điểm sáng trong công tác thu hồi nợ, được sự ghi 
nhận từ Ban lãnh đạo Ngân hàng, đặc biệt mang lại niềm phấn khởi động lực cho 
đơn vị. 

Trong bài viết này, tôi xin được chia sẻ một số kinh nghiệm của đơn vị mình trong 
thời gian qua về công tác thu hồi nợ. Tuy nhiên, tôi nghĩ với một số kinh nghiệm này 
gần giống với phương cách mà các đơn vị đã, đang được triển khai, và việc thành 
công sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố con người, sự quyết tâm vào 
chính tập thể CB, NV của đơn vị.

Đầu tiên, chúng tôi chia khách hàng có nợ xấu thành 3 nhóm và lên kế hoạch hành 
động, phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng. Cụ thể là:

- Nhóm 1 là những khách hàng vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có ý chí 
và khả năng trả nợ trong tương lai, tài sản thế chấp có giá trị. Họ chỉ khó khăn nhất 
thời do giai đoạn khủng hoảng kinh tế chung. Nếu tái đầu tư kinh doanh, những 

khách hàng này sẽ hồi phục tài chính 
trở lại và trả được nợ vay Ngân hàng. Với 
nhóm này, đơn vị tôi và bộ phận thẩm 
định phải đánh giá tài chính, phương án 
sản xuất kinh doanh thật kỹ càng và tìm 
ra những khách hàng còn khả năng hồi 
sinh để cơ cấu lại nợ, tái tài trợ tín dụng 
cho họ. 

- Nhóm 2 là những khách hàng làm ăn 
thất bại, không còn khả năng khôi phục 
hoạt động cơ sở sản xuất, kinh doanh 
nhưng có thiện chí trả nợ cho Ngân 
hàng. Với nhóm khách hàng này, Ngân 
hàng và khách hàng cần thỏa thuận 
hợp tác để tìm mọi cách, mọi nguồn 
khác nhau để thanh toán công nợ. Ví 
dụ như khuyến khích khách hàng huy 
động nguồn trợ giúp từ người thân, bạn 
bè, kể cả việc vận động khách hàng bán 
tài sản để trả nợ. Đối với nhóm này, đơn 
vị cử cán bộ phụ trách luôn gắn bó, liên 
hệ gần gũi khách hàng thực hiện những 
lời hứa, cam kết trả nợ cho Ngân hàng.

- Nhóm 3 đây là nhóm khách hàng bất 
hợp tác, không có thiện chí trả nợ cho 
Ngân hàng mặc dù nhân viên Ngân 
hàng đã tìm mọi cách đôn đốc, nhắc 
nhở thậm chí phải dùng đến công cụ 
pháp lý hỗ trợ. Trong nhóm này, lại có 2 
phân khúc khách hàng.

+ Phân khúc thứ nhất gồm những 
khách hàng mất khả năng chi trả do 
làm ăn thất bại, thua lỗ, tán gia bại sản, 
nhiều trường hợp còn phải bỏ trốn khỏi 
nơi cư trú thì cách xử lý là vận động 
người thân gia đình trả nợ thay nếu 
không được thì chỉ còn cách cuối cùng 
là khởi kiện ra tòa án.

+ Phân khúc thứ 2 là những khách hàng 
có thể đang kinh doanh rất hiệu quả, có 
năng lực tài chính nhưng muốn chiếm 
dụng vốn của Ngân hàng, không chịu 
trả nợ. Cách xử lý phân khúc khách hàng 
này là một mặt áp lập biên bản cam kết 
trả nợ, đốc thúc liên tục giống như đối 
với nhóm 2, mặt khác vẫn tiến hành đưa 
hồ sơ qua tòa án khởi kiện. 

Cũng trong thời gian 3 tháng hỗ trợ Chi nhánh Hải Phòng, tôi cũng đã có kinh 
nghiệm làm việc, tiếp xúc với các cơ quan liên quan và với nhiều thành phần khách 
hàng, với các hoàn cảnh khác nhau, bản thân tôi đã rút ra được một số bài học tâm 
đắc và cảm thấy hữu ích trong công tác thu hồi nợ. Tôi xin được tóm lược và hệ 
thống lại một số kinh nghiệm như sau:

- Thứ nhất là “Không có khách hàng xấu, chỉ có khoản nợ xấu”. Khi ban đầu thẩm 
định để ra quyết định cấp tín dụng, chúng ta đều lựa chọn những khách hàng tốt, 
có phương án, dự án khả thi rồi mới giải ngân. Sau này trong quá trình sử dụng vốn, 
phương án gặp rủi ro từ đó mới phát sinh thành khoản nợ xấu.

- Thứ hai là “Đối thoại, không đối đầu”. Nếu đã xác định mục tiêu cần xử lý là 
khoản nợ xấu chứ không phải khách hàng thì chúng ta cần hợp tác đứng về cùng 
phía với khách hàng để tìm ra giải pháp.

- Thứ ba là “Đối sự, không đối nhân”. Sự việc xảy ra đến mức độ nào thì hành động 
giải quyết phải đúng theo mức độ đó, ai thân đến đâu mà nợ lâu cũng phải thực 
hiện theo quy định pháp luật, ai ghét đến đâu khi người ta nỗ lực trả nợ thì vẫn phải  
hỗ trợ, làm đơn xin giảm lãi cho khách hàng, luôn tôn trọng khách hàng. 

- Thứ tư là “Có thái độ cương quyết nhưng ôn hòa, không đôi co tranh cãi gay 
gắt với khách hàng nhưng vẫn ôn tồn thuyết phục để bảo vệ chủ kiến của mình”.

- Thứ năm là “Trong công tác thu hồi nợ, sử dụng tối đa mọi biện pháp nghiệp 
vụ khi không đạt kết quả thì bước cuối cùng mới khởi kiện ra tòa”. Từ khi tòa thụ 
lý cho tới khi thu hồi được nợ là cả một quá trình làm việc, tiếp xúc, cần hỗ trợ của 
rất nhiều cơ quan hữu quan cùng rất nhiều chi phí phát sinh.

Không chỉ riêng Chi nhánh Phú Quốc, các đơn vị trong hệ thống Kienlongbank nói 
chung vẫn đang nỗ lực thực hiệnviệc thu hồi nợ xấu, bởi đây là một trong những chỉ 
tiêu quan trọng được Kienlongbank đặt mục tiêu kế hoạch trong năm 2015. Trong 
đó, công tác thu hồi nợ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, 
kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5% theo kế hoạch đề ra, phù hợp với chủ trương và chỉ 
đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Tập thể CB, NV Kienlongbank - Chi nhánh  Phú Quốc
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GƯƠNG MẶT KIENLONGBANK

Biết chị qua cuộc thi ảnh “Duyên 
dáng Kienlongbank”, nhưng đến 
khi gặp chị ở ngoài, chúng tôi 

mới cảm nhận được hết sự gần gũi, 
thân thiện trên gương mặt với nụ 
cười dễ mến của chị. Người mà chúng 
tôi đang nói đến đó là chị Trần Thị 
Khuyên – Nhân viên chăm sóc khách 
hàng Phòng Giao dịch (PGD) CưKuin, 
Chi nhánh (CN) ĐắkLắk.

Gia nhập đại gia đình Kienlongbank vào 
tháng 02/2014, 1 tháng sau, chị được 
điều động công tác về PGD CưKuin, 
Chi nhánh ĐắkLắk. Những ngày đầu 
khi mới về PGD CưKuin, do chưa làm 
quen được với khách hàng tại địa bàn, 
chị Khuyên đã gặp không ít khó khăn, 
nhưng dần dần chị đã thích nghi được 
với môi trường làm việc mới. 

Chị Khuyên chia sẻ rằng: “Đa số khách 
hàng mà chị tiếp nhận tại đây là người 
nông dân, họ thật thà chất phác lắm. 
Cái họ cần là sự gần gũi chia sẻ từ 
những việc nhỏ nhặt nhất”. Vì thế để 
xây dựng được lòng tin của những vị 
khách chân chất này, hàng ngày, qua 
những công việc hết sức bé nhỏ của chị 
như: Rót nước mời khách hàng, cùng 
trò chuyện với họ chia sẻ về những khó 
khăn trong cuộc sống, cơm áo gạo tiền, 
thu hoạch mùa vụ…từng bước chị đã 
kéo gần khoảng cách với khách hàng. 

Bằng những công việc hết sức giản của nhân viên chăm sóc khách hàng như chị 
Khuyên có ý nghĩa góp phần vào kết quả kinh doanh chung của đơn vị. Bất cứ ai 
khi đến với PGD CưKuin cũng đều ấn tượng nhất là nụ cười của chị. “ Niềm nở. Nhiệt 
tình. Nụ cười luôn thường trực trên môi” là câu nói của Ban Lãnh đạo PGD CưKuin 
nhận xét về chị. 

Là một nhân viên trẻ nhiệt huyết, năng động, không những luôn hoàn thành tốt 
công việc chuyên môn, chị Khuyên còn năng nổ tham gia tất cả các hoạt động do 
công đoàn Kienlongbank phát động. Bên cạnh đó, chị luôn nhiệt tình hỗ trợ, giúp 
đỡ các đồng nghiệp, thường xuyên có những góp ý xây dựng trong “Buổi họp góp 
ý” diễn ra hàng tuần tại đơn vị. Năm 2014, chị được xếp loại thi đua Danh hiệu Lao 
động tiên tiến.

Với chị, tình cảm yêu mến của khách hàng, hay những món quà nhà vườn như: Cóc, 
xoài, sầu riêng…mà khách hàng dành cho chị là tình cảm quý mến, tin yêu mà chị 
sẽ luôn trân trọng và ghi nhớ mãi, để cố gắng hơn nữa trong công việc.  Chị Trần 
Thị Khuyên - một nhân viên luôn cống hiến hết mình trong công việc và luôn xem 
khách hàng như những người thân trong gia đình. 

Điều mà chị mong muốn, đó là CB, NV Kienlongbank luôn giữ mãi tinh thần “Sẵn 
lòng chia sẻ” với khách hàng, với những hoàn cảnh khó khăn để họ có thể vơi 
đi bớt những khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc sống. Và chị cũng hy vọng, bản 
thân  mình sẽ góp một phần công sức nhỏ vào đại gia đình Kienlongbank, để đưa 
Kienlongbank ngày càng phát triển trên khắp mọi miền của Tổ quốc. 

KLB

xóa tan khoảng cách

Danh sách Top 20 Khách hàng có doanh số giao dịch cao nhất
Đợt 4 (Từ ngày 03/08/2015 đến 01/09/2015)

STT HỌ VÀ TÊN CMND ĐIỆN THOẠI DOANH SỐ
GIAO DỊCH

ĐƠN VỊ

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

NGUYEN HONG NHUNG

DOAN LE HANG VY

NGO HONG GAM
22544****

02503****

38141****
091720****

098866****

094430****

125.57****

6.91****

6.35****
6.48****

6.21****

75.80****NGUYEN KHAC TIEP 37126**** 097642**** KLB - CN SAI GON

VO DINH TOAN 02493**** 094981**** KLB - PGD NGO GIA TU

10.32****BUI THI TAM 33416**** 098644**** KLB - CN TRA VINH

19.12****BANH MY HUONG 37116**** 090255**** KLB - CN SAI GON
DOAN MINH DUC 02503**** 090315**** 21.00****KLB - PGD TAN SON NHI

HUYNH THIEN UYEN 32103**** 094541**** 14.28****KLB - PGD AN LAC

HUYNH MINH NHUT 02321**** 090966**** 92.02****KLB - CN SAI GON

8.77****TRAN THANH QUYEN 38110**** 090306**** KLB - CN SAI GON
8.32****DUONG DUC THANH 38051**** 091805**** KLB - CN CA MAU

LU TAN HIEP 02422**** 090290**** 10.33****KLB - PGD AN LAC
NGUYEN NGOC THANH 22512**** 090520**** 10.66****KLB - CN KHANH HOA

7.24****CHIEM TRI NGUYEN 37120**** 097805**** KLB - PGD LONG MY

TRAN KHOI NGUYEN 36372**** 093966**** KLB - PGD LONG MY

26.32****TRUONG QUOC THANH 36174**** 091839**** KLB - PGD THOT NOT

PHAM THI THANH THAO 02484**** 093921**** 6.65****KLB - CN TRA VINH

NGUYEN THI THANH TUYEN 36212**** 093994**** 7.12****KLB - PGD CAI RANG

LE THI THUY LIEN 22032**** 091500**** 12.09****KLB - CN KHANH HOA

KLB - PGD VAN NINH

KLB - CN SAI GON

KLB - CN CA MAU

(Nơi khách hàng đăng ký kích hoạt)
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SỐNG ĐẸP

Từ trước đến nay tôi thường tự hỏi 
mỗi khi kinh tế thế giới rơi vào 
khủng hoảng thì hầu hết các nền 

kinh tế thuộc khu vực đồng tiền chung 
Châu Âu đều sụp đổ, thậm chí một số 
nước rơi vào tình trạng vỡ nợ, nhưng 
nước Đức vẫn vững vàng và thậm chí 
trở thành đầu tàu vực dậy nền kinh 
tế khu vực này. Sau khi đọc cuốn sách 
này  tôi mới thấy rằng công lớn thuộc 
về “Các nhà vô địch ẩn danh” (Hidden 
Champions). Đó là hàng ngàn công ty 
nhỏ và vừa mà hầu như chẳng ai biết, 
họ đã âm thầm xây dựng nên những 
tiểu đế chế vững vàng làm nền tảng 
vững chắc cho nền kinh tế Đức. Qua 
thu thập của tác giả trong suốt 25 năm 
thì số lượng nhà vô địch ẩn danh của 
Đức gấp 3,5 lần Mỹ, gấp 5,9 lần Nhật và 
gấp 19,2 lần Trung Quốc.

Vậy tại sao gọi họ là “Các nhà vô địch ẩn 
danh”? Theo phân loại của tác giả thì họ 
(i) thuộc top 3 trên thị trường toàn cầu 
hay là vô địch ở châu lục của họ (đối với 
ngành nghề mà họ đang hoạt động); 
(ii) doanh thu dưới 4 tỷ USD và (iii) công 
chúng hầu như không biết họ. 

Và đây là câu trả lời cho thắc mắc bao lâu 
nay của tôi: “Các nhà vô địch ẩn danh giải 
quyết vấn đề suy thoái và khủng hoảng 
như thế nào? Đa số dường như còn thu 
được lợi từ những hoàn cảnh khó khăn. 
Một nửa số người trả lời cho rằng họ 
thoát khỏi những vụ suy thoái dễ dàng 
hơn toàn ngành nói chung. Tuyệt đại đa 
số nói rằng điều đó hoàn toàn đúng với 
những vụ suy thoái trong quá khứ và 
họ hi vọng rằng sẽ không có gì thay đổi 
trong tương lai. Thị phần thường được 
phân bố lại trong những giai đoạn khó 
khăn chứ không phải trong những giai 
đoạn kinh tế thuận lợi.” 

Sau khi phân tích kỹ lưỡng về mô hình 
tổ chức, tiềm lực tài chính, phương thức 

hoạt động của các “Nhà vô địch ẩn danh”, tác giả mô hình hóa một cách súc tích những 
bài học rút ra từ sự thành công của “Các nhà vô địch ẩn danh” ở 03 vòng tròn và 08 mục 
tiêu như sau:

1. Chú tâm tức là điều chỉnh nguồn lực có hạn tốt hơn những người khác và bám chặt 
vào phương hướng đã chọn cho đến khi vươn lên được vị trí dẫn đầu. Chú tâm gồm cả 
việc biết những thứ mình không muốn làm.

2. Toàn cầu hóa mở ra cơ hội tăng trưởng chưa từng có ngay cả đối với những doanh 
nghiệp nhỏ. Cần phải có sức chịu đựng và lòng kiên trì không ngơi nghỉ thì mới vượt 
qua được quá trình toàn cầu hóa diễn ra trong nhiều thế hệ. Và thách thức lớn nhất là 
quốc tế hóa con người.

3. Đổi mới là việc cải tiến liên tục và khách hàng có thể tham gia vào quá trình này. Đổi 
mới là biện pháp duy nhất có hiệu quả trong một thời gian dài bảo đảm thành công 
trong cạnh tranh.

4. Gần gũi với khách hàng gần như tự động tạo ra lợi thế cạnh tranh bởi vì hướng đến 
khách hàng quan trọng hơn là hướng đến cạnh tranh. Những khách hàng hàng đầu 
cũng như các đối thủ cạnh tranh hàng đầu phải được sử dụng như là những động cơ 
nhằm nâng cao hiệu suất một cách có hệ thống.

5. Chiều sâu của chuỗi giá trị doanh nghiệp là việc tự làm lấy nhiều việc hơn so với đi 
thuê ngoài. Tính độc đáo chỉ có thể xuất phát từ bên trong và không thể mua được từ 
trên thị trường.

6. Phân cấp quản lý một cách quyết liệt- thường là thành những đơn vị kinh doanh độc 
lập về mặt pháp lý- sẽ mang lại hiệu quả vô cùng to lớn cho doanh nghiệp. Phân cấp 
đương nhiên là đi kèm với trách nhiệm và trách nhiệm giải trình. Và quá trình phân cấp 
nên được tiến hành ngay khi có điều kiện.

7. Nhân viên có hiệu suất cao nghĩa là đội ngũ nhân viên năng động và toàn tâm toàn 
ý với doanh nghiệp. Ngoài ra việc tạo điều kiện để tỉ lệ nghỉ việc ở mức thấp nhằm giữ 
chất xám cũng là một cách để nâng cao hiệu suất của nhân viên.

8. Một trong những bài học lớn nhất mà tác giả cuốn sách đúc kết được từ thành công 
của các “Nhà vô địch ẩn danh” đó là vai trò vô cùng lớn của nhà lãnh đạo. Tầm nhìn, tính 
cách, phong cách lãnh đạo của các CEO là chìa khóa giúp các nhà vô địch ẩn danh có sự 
khác biệt lớn so với các doanh nghiệp thông thường.

Từ những bài học trên, cuốn sách cho ta thấy cách mà những chú bé hạt tiêu âm thầm 
vươn mình trở thành những nhà vô địch trong lĩnh vực của họ mà chẳng cần một bí 
quyết nào cả, “thắng lợi của họ xuất phát từ nhiều việc nhỏ mà họ làm tốt hơn một chút 
và liên tục làm tốt hơn người khác”.

Một cuốn sách tuy dày nhưng rất dễ đọc và khá thú vị, một ví von ấn tượng được tác giả 
đưa ra giữa “ngựa triển lãm” và “ngựa cày”. Ngựa cày không mất nhiều thì giờ hay sức lực 
nhằm đánh bóng hình ảnh của nó trước công chúng nên chúng có thể tiết kiệm thời 
gian và năng lượng để tập trung vào mục tiêu thực sự của mình: làm tốt công việc kinh 
doanh.

Ngô Thanh Tuấn – Phó Giám đốc CN Đà Nẵng

Thành công là làm thật tốt những việc nhỏ Tích đức theo đặc tính của nước 
– Nước là yếu tố sinh trưởng của 
vạn vật. Không ăn cơm nhiều 

ngày vẫn có thể tồn tại. Nhưng nếu 
không uống nước thì sẽ rất khó để có 
thể sinh tồn.

Nước vô tư, vô ngã, không lo lắng, sợ 
hãi. Nó luôn vì vạn vật, vì chúng sinh 
mà không ngừng luân chuyển chẳng 
kể ngày và đêm. Nước giúp cho sinh 
mệnh của chúng sinh khỏe mạnh, vũ trụ 
vạn vật nhờ có nước mới sinh tồn. Lão 
Tử từng nói “Đại đạo tự thủy – Thượng 
thiện nhược thủy – Pháp tỉ như nước” có 
nghĩa là: Đại đạo như nước – Bâc thượng 
thiện như nước – có thể rửa sạch mọi vết 
bẩn.

1. Nước chẳng biết phân chia tranh 
giành

“Nước là tốt nhất. Nước đem lại nhiều lợi 
ích nhất cho nhân loại mà chẳng tranh 
giành” Lão Tử từng nói vậy. Nước có tính 
chân thành, chẳng vì danh lợi mà ghen 
đua, không vì cao thấp mà phân biệt, 
cũng chẳng cho mình giúp người mà 
khoe khoang, tự đại. Bởi vì không tranh 
giành với vạn vật nên nước ít âu lo.

2. Vô ngã

Trái đất rộng lớn này chẳng chỗ nào mà 
chẳng có nước, chẳng chỗ nào mà nước 
không đến. Vạn vật, dù là ai, dù ở bất 
kỳ nơi nào đều được nó làm ẩm ướt mà 
sinh trưởng, phát triển lên. Nước không 
từ chối trách nhiệm, luôn đem mình 
kính dâng cho tự nhiên và hi sinh hết 
mình cho vạn vật.

Tích đức theo đặc tính của

3. Hạ mình ở nơi thấp

Nước luôn ở chỗ trũng thấp. Càng trũng thấp nước lại càng rộng lớn. Chính vì vậy, biển 
mới rộng mênh mông và chấp nhận mọi dòng chảy trên thế gian này. Nước quảng đại 
với tất cả quần chúng. Hấp thụ chất dinh dưỡng từ quần chúng làm phong phú thêm 
bản thân. Cổ vân có từng nói “Khéo dùng nười là hạ mình ở dưới người”.

4. Tính mền mại, uyển chuyển

Thiên hạ này chẳng có gì mền mại bằng nước. Cũng chẳng có gì có sức công phá mạnh 
mẽ và dữ dội như nước. Chính vì mềm nên nó thể hiện sức mạnh của sinh mệnh. Kim 
loại vì quá cứng nên lâu dần mới gẫy. Nước vì rất mền mại nên vậy mới vẹn toàn.

5. Luôn hăm hở tiến lên

Nước ngày đêm chảy, chẳng kể thời gian, không gian luôn anh dũng tiến lên. Hết chảy 
qua rót đầy chỗ trũng, hố sâu. Gặp cản trở trên đường tự biết chuyển mình, vật ngăn 
dòng chảy tự biết tách mình. Nước chẳng sợ gian nan, hiểm trở. Nước chẳng sợ vực sâu. 
Hăm hở tiến lên không ngừng.

6. Tính vị tha

Nước luôn quảng đại, vị tha, bao dung cho mọi chúng sinh. Dù đục hay trong, sạch hay 
bẩn nước vẫn cứ bao dung chứa vào trong mình. Biển lớn mênh mông có thể dung nạp 
hàng triệu con sông trên thế giới. Tấm lòng bao dung nên mới trở thành vĩ đại. Dù vách 
núi nghìn trượng sừng sững cũng không mang dục vọng thì mới có thể giữ mình cương 
trực. Nước không chấp trước, không cao ngại, không tự đại, nhanh quên và tha thứ. Nó 
cũng có thể lật đổ cả một con tàu to lớn và cũng có thể nâng tàu di chuyển.

Nước có nghìn điều thiện chẳng hề dối lừa. Nước thật là hữu dụng!

(Mai Trà biên dịch)
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Cuộc sống ít vận động chính là kẻ giết người thầm lặng và 
dân văn phòng là nạn nhân chính. Dưới đây là 5 thủ thuật 
thông minh giúp bạn chống lại ảnh hưởng tiêu cực của 

việc ngồi nhiều.

Để quả bóng chỗ ngồi làm việc

Nếu không thể đi đứng cả ngày, bạn có thể mang một quả bóng 
tập yoga vào phòng làm việc, thỉnh thoảng ngồi lên để cải thiện tư 
thế tự nhiên đồng thời giúp chân co duỗi thoải mái. Do phải liên 
tục điều chỉnh, việc ngồi trên quả bóng sẽ giúp cơ thể bạn đốt cháy 
lượng calo dư thừa.

“Cho dù là ngắn, không thường xuyên nhưng việc co giãn cơ cơ bắp 
rất cần thiết để làm giảm những phân tử không lành mạnh gây ra 
các bệnh chuyển hóa”, tác giả của một nghiên cứu mới công bố viết.

Tập thể dục tại chỗ

Bí quyết giúp 
dân văn phòng 
sống thọ

Ai cũng hiểu rằng mình cần đứng lên và đi 
bộ nhiều hơn nhưng đối với dân văn phòng 
thì điều này là “lực bất tòng tâm”. Việc đi bộ 
quanh bàn làm việc, trong giờ ăn trưa không 
thể đáp ứng tiêu chuẩn 10.000 bước mỗi 
ngày. Do đó, giải pháp dễ thực hiện nhất 
là tập thể dục tại bàn làm việc. Tập thể dục 
giúp bạn căng cơ, máu lưu thống khắp cơ 
thể trong khi vẫn đang ngồi làm việc. Tham 
khảo bài tập thể dục tại bàn trên đây.

Nhìn màn hình xa hơn

Theo các nghiên cứu, 50-90% những người 
làm việc trước máy tính phải gánh chịu 
nhiều dạng tổn thương mắt, bao gồm giật, 
mỏi mắt, mắt đỏ, ngứa ngáy, dẫn đến giảm 
năng suất và tăng sai sót trong quá trình làm 
việc. Do đó, thỉnh thoảng bạn cần rời mắt 
khỏi màn hình và nhìn vào nơi khác vài giây.

Có một quy tắc gọi là 20-20-20: Cứ 20 phút 
bạn nhìn vào một vật cách xa ít nhất 20 feet 
(khoảng 6 mét) trong ít nhất 20 giây. Bí quyết 
này giúp mắt bạn thư giãn, tránh các triệu 

chứng mệt mỏi, chưa kể tạm quên công việc căng thẳng, 
giúp tâm hồn thư thái.

Chớp mắt

Đối với nhân viên văn phòng, việc chớp mắt trong suốt 
thời gian làm việc rất quan trọng. Chớp mắt là cơ chế tự 
nhiên của cơ thể, giúp mắt được bôi trơn và khỏe mạnh. 
Điều này nghe có vẻ hiển nhiên nhưng các nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng hơn 70% dân văn phòng ít chớp mắt trong thời 
gian ngồi trước màn hình. Đó là nguyên nhân vì sao họ 
thường bị khô mắt.

Nghe điện thoại đúng tư thế

Áp điện thoại sát tai hoặc kẹp một bên vai là hành động 
gây hại cơ thể. Nếu nghe điện thoại ở tư thế này quá nhiều, 
bạn có nguy cơ hủy hoại dáng dấp tự nhiên của mình. Thay 
vì áp mặt hoặc quẹo cổ, bạn thử dùng loa ngoài hoặc tai 
nghe, có thể vừa vô tư nói chuyện lại vừa rảnh tay gõ trên 
màn hình máy tính.

Nguồn: H. Nhiên (Theo Telegraph)
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