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Chư Ban Biên tập
Quý bạn đọc thân mến!
Tháng 7 đã dần khép lại với nhiều sự kiện hoạt động của Kienlongbank, nổi bật là đánh
giá sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015
gồm chuỗi các hoạt động chính như: Đánh giá kết quả hoạt động các Phòng ban, Trung
tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch; Các chương trình đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng
mềm; Hội thảo về công tác Tín dụng và trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân đạt thành
tích cao trong 6 tháng đầu năm 2015.
Bên cạnh đó, những ngày này, đất nước ta đang tưng bừng tổ chức các hoạt động nhằm
chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc Khánh 02/9.
Từ cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công và Bản Tuyên ngôn độc lập ra đời, đã mở
ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do, hòa bình và
chủ nghĩa xã hội. Hòa chung niềm vui ấy, bản tin Kienlongbank kỳ này xin giới thiệu
đến quý bạn đọc bài viết “Cách mạng và niềm tin”.
Ngoài ra, bản tin Kienlongbank số 22 sẽ giới thiệu đến quý bạn đọc những khách hàng
của Kienlongbank làm kinh tế giỏi cũng như những nhân viên tiêu biểu của Kienlongbank. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là chuyên mục Sống xanh, Sống khỏe, Sống đẹp với
những bài viết bổ ích và ý nghĩa dành cho quý bạn đọc của Kienlongbank.
Kính chúc quý bạn đọc khởi đầu Tháng Tám với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong
cuộc sống!

BAN BIÊN TẬP

07 Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế họach 6 tháng cuối năm 2015

14 Kienlongbank đưa vào hoạt động 03 trụ sở mới

Tổ chức Chương trình “Đào tạo cấp quản lý cộng tác viên
16 Kienlongbank:
năm 2015”
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Cách mạng và niềm tin!

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9
Hoàng Yến/ Theo Vungtau.gov.vn

H

àng năm vào những ngày
tháng 8 và đầu tháng 9, mỗi
người dân Việt Nam dù đang
ở bất kỳ nơi đâu, ngay trong lòng
đất mẹ hay ở xa Tổ quốc đều bồi
hồi nhớ lại cuộc Cách mạng mùa
thu năm 1945 và Quốc khánh nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (02/9/1945) với niềm tự hào
sâu sắc nhất.
Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính
quyền trên cả nước Việt Nam diễn ra
từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 8 năm
1945 và thành công ở Hà Nội vào

ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã đưa nước Việt Nam đi lên một vị trí mới, một tầm
vóc mới, một thế đứng mới. Đúng như Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá về
ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạnh dân tộc dân chủ nhân dân điển hình này:
“Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai
cấp lao động và nhân dân những dân tộc bị áp bức những nơi khác cũng có thể
tự hào rằng lần đầu tiên trong lịch sử Cách mạng của các dân tộc thuộc địa và
nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo Cách mạng thành công, đã nắm
chính quyền toàn quốc “
Trong quá trình Cách mạng thế giới, chưa có một cuộc Cách mạng nào mở ra
ngoạn mục đến như thế. Mọi diễn biến đều ăn khớp nhịp nhàng như một bản
thiết kế đã vạch sẵn. Cả một dân tộc nổi dậy vào thời cơ tốt nhất, giành thắng
lợi nhanh nhất; Hàng chục triệu quần chúng từ Nam ra Bắc không chịu nổi ách
thống trị, áp bức tàn bạo của kẻ thù, một lòng một dạ đi theo đội tiên phong
nhất tề nổi dậy như vũ bão, tạo ra sự phát triển nhảy vọt của Cách mạng cả về
chính trị lẫn quân sự, trên cả hai phương tiện thế và lực…

Cách mạng Tháng Tám thành công xem bề ngoài tưởng như tự phát nhưng
thực sự là cuộc khởi nghĩa có trình độ tự giác cao. Cách mạng Tháng Tám
thành công không những thu hút đông đảo quần chúng công, nông mà còn
lôi cuốn các tầng lớp khác như: tiểu tư sản và một bộ phận giai cấp tư sản ở
thành thị, phú nông và một số địa chủ yêu nước ở nông thôn, nhiều nhân sĩ,
trí thức thuộc các tầng lớp trên, tán thành Cách mạng hoặc ít ra cũng trung
lập có lợi cho Cách mạng.
Cách mạng Tháng Tám là ngày hội của quần chúng, là cả một quá trình chuẩn
bị công phu của Cách mạng và sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ kính
yêu. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam giành được chính quyền
trong cả nước, lần đầu tiên một Nhà nước công nông thành lập ở Việt Nam.
Mặc dù vẫn còn những tiếng súng gây rối của kẻ thù nhưng với khí thế sục
sôi của quần chúng trong ngày thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày
02 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, trước cuộc mít tinh
của hơn 50 vạn nhân dân Hà Nội và các tỉnh lân cận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

70

CHÀO MỪNG
NĂM
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2015)
và QUỐC KHÁNH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(02/9/1945 - 02/9/2015)
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Bản tin Kienlongbank

thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Bản
Tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân
dân Việt Nam và thế giới về nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời: “Tất
cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra
bình đẳng; Dân tộc nào cũng có quyền
sống, quyền sung sướng và quyền tự
do…Nước Việt Nam có quyền hưởng tự
do và độc lập và sự thật đã trở thành
một nước tự do và độc lập. Toàn thể
dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh
thần và lực lượng, tính mạng và của cải
để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Bản Tuyên ngôn độc lập là những
đúc kết từ truyền thống tinh hoa, anh
hùng tự cường, bất khuất của dân tộc.
Đó là tiếng nói của dân tộc Việt Nam.
Ngày Độc lập 02 tháng 9 năm 1945 đã
mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên
độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội và đã
trở thành ngày Quốc khánh nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tự hào về ngày Cách mạng Tháng
Tám và ngày Quốc khánh 02/9, tự hào
vì có Đảng, Bác Hồ quang vinh, chúng
ta nguyện đoàn kết một lòng, phát
huy những thành tựu đã đạt được,
khắc phục những hạn chế, khuyết
điểm, thiếu sót vượt qua mọi khó
khăn, thử thách đẩy mạnh sự nghiệp
CNH, HĐH đưa đất nước sớm thực
hiện được mục tiêu: Dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và
văn minh.

Số 22- Tháng 8/2015
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Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

Kienlongbank: Lợi nhuận trước thuế
6 tháng đầu năm 2015 đạt gần

& triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015

160 tỷ đồng

T

rong vòng 14 ngày, từ 18/7 –
31/7/2015, Ngân hàng TMCP Kiên
Long (Kienlongbank) tổ chức Hội
nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai
kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015, kết hợp
Chương trình đánh giá, đào tạo giám đốc
các đơn vị.

Sáng ngày 18/7/2015, Ngân hàng
TMCP Kiên Long (Kienlongbank)
tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động
kinh doanh 6 tháng đầu năm và
triển khai Kế hoạch kinh doanh 6
tháng cuối năm 2015.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của
Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng
quản trị (HĐQT), Ông Võ Văn Châu –
Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng
các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát,
Ban Điều hành và gần 150 giám đốc các
phòng, ban Hội sở và các đơn vị trong
toàn hệ thống Kienlongbank.

T

ính đến ngày 30/6/2015, tổng
tài sản của Kienlongbank vẫn
giữ mức tăng trưởng ổn định,
đạt 23.658 tỷ VNĐ, tăng 8,04% so với
cùng kỳ năm trước và đạt 90,4% kế
hoạch năm 2015; Tổng nguồn vốn
huy động đạt 20.020 tỷ VNĐ, tăng
9,87% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt
90,27% kế hoạch năm 2015 (trong
đó huy động vốn từ tổ chức kinh tế
và dân cư đạt 17.822 tỷ VNĐ, tăng
19,81% so với cùng kỳ năm 2014 và
đạt 86,18% kế hoạch năm 2015); Dư
nợ tín dụng đạt 14.063 tỷ VNĐ, tăng
7,89% so với cùng kỳ năm 2014 và
đạt 86,81% kế hoạch năm 2015; Tỷ
lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp
1,89%.
Lợi nhuận trước thuế đạt 158, 21
tỷ VNĐ, đạt 40, 78% kế hoạch năm
2015. Trong 6 tháng đầu năm,
Kienlongbank tiếp tục áp dụng
những chính sách miễn, giảm lãi vay
nhằm chia sẻ khó khăn với khách
hàng trên cả nước, đồng thời tăng
trích lập dự phòng để tích lũy nguồn
lực xử lý rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt

Chương trình đánh giá và đào tạo Giám

Ông Đặng Vũ Minh - Giám đốc PGD Diên Khánh - CN Khánh Hòa báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng
đầu năm của đơn vị

Khách hàng đến giao dịch tại Kienlongbank

động của Kienlongbank. Ngoài ra, Kienlongbank còn mở rộng phát triển thêm
1 chi nhánh và 6 phòng giao dịch, nâng tổng số lên 103 điểm giao dịch trong
toàn hệ thống. Tiếp tục đầu tư nâng cấp các trụ sở khang trang, hiện đại, đáp
ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh. Công tác phát triển nguồn nhân lực luôn
được chú trọng, tạo điều kiện cho CB, NV nâng cao trình độ về chuyên môn và
kỹ năng quản lý.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, Kienlongbank triển khai kế hoạch kinh
doanh và định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015. Phấn đấu
hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông
qua, trong đó chú trọng đến chất lượng tín dụng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới
2,5%.
KLB
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Số 22 - Tháng 8/2015
Tập thể Ban lãnh đạo Ngân hàng Kiên Long và Giám đốc các đơn vị chụp ảnh lưu niệm
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Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

& triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015 (tt)

đốc đơn vị được tổ chức thường xuyên, định kỳ trong 2 năm gần đây đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cũng như kỹ năng
xử lý tình huống của các giám đốc đơn vị. Thông qua hình thức báo cáo, trả lời chất vấn trước các Hội đồng và của các thành viên
tham dự đã giúp cho giám đốc các đơn vị khắc phục được những thiếu sót, hạn chế trong công tác điều hành, triển khai kế hoạch
kinh doanh, cũng như nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thuyết trình và học hỏi mô hình thành công của các đơn vị bạn
để triển khai tại đơn vị.
Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị cũng được tham dự các buổi đào tạo chuyên đề Lập kế hoạch kinh doanh, Kỹ năng giải quyết vấn
đề, Văn hóa rủi ro,..từ các giảng viên có kinh nghiệm, uy tín của trường Doanh nhân PACE và Trưởng Ban Kiểm soát Kienlongbank.
Điểm nổi bật và thu hút nhiều nội dung đóng góp của các thành viên tham dự kỳ này là Hội thảo “Các giải pháp phát triển tín dụng
trong 6 tháng cuối năm 2015” do Ủy ban Tín dụng chủ trì. Đã có 02 bài tham luận của các đơn vị, cùng hơn
30 lượt ý kiến đóng góp và 16 giải pháp trọng tâm được các thành viên thảo luận sôi nổi thảo luận. Kết luận
buổi Hội thảo, Ông Phạm Trần Duy Huyền ghi nhận ý kiến các đơn vị và cam kết Hội sở sẽ hỗ trợ các chính
sách cho đơn vị đẩy tín dụng trong thời gian tới như : Phân quyền phán quyết, các trình tự, thủ tục xét duyệt
hồ sơ tín dụng, miễn giảm lãi, xử lý, thu hồi nợ xấu, thẩm định, cũng như việc định biên nhân sự…Bên cạnh
đó, sự nỗ lực, chủ động của các đơn vị cũng như am hiểu nghiệp vụ chuyên môn của nhân viên tín dụng là
yếu tố then chốt để các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu năm 2015.
Phát biểu tại buổi tổng kết Hội nghị, Ông Võ Văn Châu – Tổng Giám đốc Kienlongbank đã tuyên dương các
đơn vị hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm. Để hoạt động Ngân hàng phát triển ổn định, bền vững, hoàn
thành kế hoạch chỉ tiêu năm 2015, các đơn vị trong toàn hệ thống cần chú ý thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao
hiệu quả hoạt động kinh doanh, chủ động phối hợp và tích cực hơn nữa trong tiếp cận và phục vụ khách
hàng. Trong các tháng còn lại của năm, Kienlongbank sẽ đẩy mạnh cải tiến các quy trình cấp tín dụng, đa
dạng hóa sản phẩm tín dụng, huy động phù hợp vùng miền, đối tượng khách hàng, công tác chăm sóc khách
hàng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và đặc biệt Ngân hàng tiếp tục tập trung công tác thu hồi
nợ, quản lý rủi ro.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội thảo các giải pháp, phát triển tín dụng 6 tháng cuối năm 2015
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Hoạt động Teambuilding tại Đà Lạt

Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Ngân hàng đã tuyên dương và khen thưởng 30 tập thể đạt thành tích xuất sắc
hoàn thành các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2015, 26 cá nhân có thành tích cao trong đánh giá nghiệp
vụ và đào tạo đợt này.

Ông Võ Văn Châu - Tổng Giám đốc Kienlongbank trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao
trong 6 tháng đầu năm 2015

KLB

Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương - Thành viên HĐQT ( bìa trái), ông Vũ Đức Cần - Phó TGĐ Kienlongbank (bìa phải) trao
giấy khen cho các cá nhân đạt điểm đánh giá trình bày báo cáo cao nhất.
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Ngày 01/7, Bộ Công thương cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) 6 tháng
đầu năm 2015 đạt khoảng 77,7 tỷ USD, tăng khoảng 9,3% so với năm 2014.

Sáu tháng,
kim ngạch
xuất khẩu
đạt 77,7 tỷ
USD
Đăng Hải - Báo Lao động

T

rong đó, mặt hàng điện thoại các loại và các linh kiện tiếp tục thay thế mặt
hàng dệt may và có kim ngạch XK lớn nhất với 14,6 tỷ USD; đứng thứ hai là
mặt hàng dệt may ước đạt 10,1 tỷ USD; mặt hàng máy tính, sản phẩm điện
tử và linh kiện đứng ở vị trí thứ 3, đạt hơn 7,3 tỷ USD; mặt hàng giày dép các loại
đứng ở vị trí thứ tư với 5,6 tỷ USD.
Nhóm hàng nông, lâm, thủy hải sản có kim ngạch XK 6 tháng đầu năm cũng đạt
10,0311 tỷ USD. Trong nhóm này có hạt điều và phụ phẩm, gạo, cà phê, thủy hải
sản đều có kim ngạch XK đạt trên 1 tỷ USD. Cụ thể: Kim ngạch XK hạt điều đạt
1,09 tỷ USD, thủy sản ước đạt 3 tỷ USD, cà phê đạt 1,4 tỷ USD; gạo đạt 1, 3 tỷ USD.
Nhóm nguyên liệu và khoáng sản kim ngạch XK ước đạt 2,77 tỷ USD. Trong nhóm
chỉ có dầu thô là mặt hàng duy nhất có lượng XK tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên
do giá dầu thô giảm nên kim ngạch XK giảm mạnh tới 45,7% so với cùng kỳ.
Theo Bộ Công thương, nhóm hàng công nghiệp chế biến có kim ngạch XK ước
đạt 60,727 tỷ USD, chiếm hơn 78% tổng kim ngạch XK. Đây cũng là nhóm có
tốc độ tăng cao nhất, quy mô XK lớn nhất và là nhóm hàng chủ lực trong cơ cấu
hàng hóa XK của VN. Tuy nhiên, trong số 26 nhóm mặt hàng này vẫn có 4 mặt
hàng có kim ngạch XK giảm so với cùng kỳ là phân bón các loại (giảm 14,6%);
phương tiện vận tải và phụ tùng (giảm 11,3%); sắt thép (giảm 14,1%); clanke và
xi măng (giảm 24,6%).

Khuyến khích doanh nghiệp
90
được ký
đầu hợp
tư vàođồng
nông nghiệp

Hội chợ giống nông nghiệp TP.HCM
Ngọc Hùng -TBKTSG

T

heo ông Nguyễn Văn Trực,
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) TP.HCM sau ba ngày
diễn ra Hội chợ triển lãm giống nông
nghiệp đã có 90 hợp đồng mua bán
giữa cá c bên đã được ký kết với tổng
giá trị lên đến 32 tỉ đồng, tăng 14% so
với hội chợ lần trước.
Đây là lần thứ ba UBND TP.HCM tổ chức
Hội chợ triển lãm giống nông nghiệp.
Năm nay, hội chợ diễn ra trong ba
ngày từ ngày 26 đến 29-6 tại Trung tâm
Công nghiệp sinh học TP.HCM. Ông
Trực cho biết, đã có khoảng 22.000
lượt khách tham quan, mua sắm tại
hội chợ lần này.
Theo Sở NN&PTNT TP.HCM, đối với
ngành nông nghiệp, thành phố đi

Sáu tháng đầu năm kim ngạch dệt may đạt 10,1 tỷ USD
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trong

theo hướng nông nghiệp đô thị, tập trung sản xuất giống cây trồng, vật nuôi
để tận dụng nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ từ các trường đại học, viện
nghiên cứu đóng trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh đó, ngoài những chính sách hỗ trợ nông nghiệp của Chính phủ, UBND
TP.CHM còn có những chính sách riêng để hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân
trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, TP.HCM hỗ trợ 100% lãi suất vay với thời hạn
là 5 năm và theo thống kê của Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp, thuộc
Sở NN& PTNT TP.HCM, trong thời gian qua, đã có nhiều hộ dân đã tiếp cận được
nguốn vốn vay nhờ chương trình này của thành phố.
Mới đây, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân sản xuất theo VietGap, UBND thành
phố đã có quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về quy định chính sách khuyến khích
áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap) trong nông
nghiệp và thủy sản.
Theo đó, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (chủ đầu tư) đầu tư sản xuất, sơ chế và
xúc tiến thương mại các loại sản phẩm nông nghiệp và thủy sản, sẽ nhận được
hỗ trợ 100% kinh phí về điều tra cơ bản, phân tích mẫu đất, mẫu nước.. sản xuấy
theo hướng VietGAP, hỗ trợ 30% kinh phí làm nhà lưới, nhà kính, chuồng trại, ao
nuôi, nhà sơ chế, hỗ trợ 50% phí mua máy móc, thiệt bị sản xuất theo quy trình
VietGap.

Một vườn dưa lưới trồng theo hướng công nghệ cao.
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THỊ TRƯỜNG

Dành 315 triệu USD

để tái cơ cấu ngành nông nghiệp
(LĐO) Nhật Quang

Lạm phát tăng thấp: Mọi thứ vẫn ổn!
NHNN đang điều hành chính sách tiền tệ
ổn định, linh hoạt để thúc đẩy sản xuất

V

ới mức tăng 0,35% so với tháng trước,
mạnh nhất từ đầu năm đến nay, chỉ số
giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2015 đã góp
phần đẩy CPI 6 tháng đầu năm lên mức
tăng 0,55% so với cuối năm 2014. Kết quả
này vừa được Tổng cục Thống kê đưa ra
tại buổi họp báo hôm 24/6. Ông Nguyễn
Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống
kê lưu ý thêm, khi so sánh CPI 6 tháng đầu
năm so với cuối năm trước thì 2015 là năm
có mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua.

N

gân hàng Thế giới (WB) vừa phê
duyệt hai khoản tín dụng trị giá
315 triệu USD nhằm hỗ trợ kế hoạch
tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đổi
mới chương trình giáo dục phổ thông
của Việt Nam.

Phát triển nông thôn của WB, trưởng nhóm dự án, “Việt Nam là nước xuất khẩu
hàng đầu trên thế giới về gạo và cà phê. Tuy nhiên, do quá tập trung vào mục tiêu
sản lượng nên người nông dân đã áp dụng quá mức các phương thức canh tác
không bền vững để đạt sản lượng cao nhưng giá trị xuất khẩu thấp. Để phát triển
bền vững, cần thiết phải có sự thay đổi về phương thức sản xuất và cách thức tổ
chức chuỗi cung ứng, qua đó mang lại lợi ích cho hộ nông dân sản xuất nhỏ, và đó
cũng chính là mục đích chính của dự án này.”
Dự án sẽ giúp nông dân tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc
Trăng, Đồng Tháp và Long An áp dụng các phương pháp canh tác tốt hơn, đồng
thời cải thiện hạ tầng sản xuất và chế biến và liên kết nông dân với các doanh
nghiệp nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm gạo chất lượng cao hơn. Dự án cũng
sẽ hỗ trợ sản xuất cà phê bền vững và tái canh cà phê Robusta tại các tỉnh Lâm
Đồng, Dak Lak, Dak Nông và Kon Tum.

Trong khoản tín dụng 315 triệu USD,
khoản tín dụng thứ nhất gồm 238 triệu
USD tài trợ Dự án Chuyển đổi Nông
nghiệp Bền vững sẽ mang lại lợi ích
trực tiếp cho khoảng 200.000 hộ nông
dân trồng lúa, khoảng 1 triệu người, tại
khu vực ĐBSCL, và 50.000 hộ nông dân
trồng cà phê khác, khoảng 250.000
người, tại vùng Tây nguyên.
Theo ông Chris Jackson, Chuyên gia

Khoản tín dụng thứ hai trị giá 77 triệu USD sẽ hỗ trợ Dự án Đổi mới Giáo dục Phổ
thông, cụ thể là hỗ trợ nâng cao kết quả học tập thông qua hỗ trợ đổi mới và triển
khai chương trình giáo dục phổ thông mới dựa trên năng lực cho các cấp tiểu
học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Dự án cũng sẽ hỗ trợ nâng cao hiệu
quả giảng dạy thông qua biên soạn và cung cấp sách giáo khoa tương thích với
chương trình giáo dục mới và cải thiện hệ thống thi cử.
Ông Michael F. Crawford, Chuyên gia Trưởng về Giáo dục của WB đánh giá, “Với sự
trợ giúp của dự án, chương trình giáo dục phổ thông mới được cải thiện sẽ giúp
các em học sinh khi tốt nghiệp được giáo dục tốt hơn, đáp ứng được đòi hỏi ngày
càng cao trong công việc trong thế kỷ 21.”

Trước câu hỏi CPI tăng thấp kỷ lục như vậy
có phải do cầu nền kinh tế còn yếu, ông
Lâm khẳng định đó không phải nguyên
nhân. Ông giải thích, qua phân tích số liệu
có thể thấy tổng mức bán lẻ hàng hoá
và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm
nay so với 6 tháng đầu năm của các
năm trước sau khi loại trừ yếu tố giá
vẫn tăng khá. Cụ thể, ước 6 tháng
đầu năm 2015 tăng 8,5%, trong
khi đó các năm 2012, 2013 và
2014 lần lượt tăng là 4,69%, 4,9%,
và 5,69%. Như vậy, nhu cầu tiêu
dùng năm sau vẫn tăng cao hơn
năm trước.
“Nói CPI tăng thấp do sức mua yếu thì
không phải. Đây hoàn toàn là do điều
hành của Chính phủ đã phù hợp với các
tín hiệu của thị trường”, ông Lâm nói. Cụ
thể, điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế tại TP.
Hồ Chí Minh góp phần làm CPI cả nước
tăng khoảng 0,04%; tăng giá điện từ ngày
16/3 góp khoảng 0,22%. Bên cạnh đó còn
có nguyên nhân điều chỉnh mức lương tối
thiểu vùng áp dụng cho lao động tại DN và
tăng lương cơ bản cho một số đối tượng
nghỉ hưu và công chức...
Ngoài ra còn một số yếu tố thị trường như
tháng 1 và tháng 2 là Tết Nguyên đán nên
nhu cầu tiêu dùng tăng khiến giá các mặt
hàng đồ uống, thuốc lá, quần áo may sẵn
tăng cao; nhu cầu du lịch tăng khiến chỉ số
giá dịch vụ du lịch trọn gói tăng; vụ hè thu

được mùa, lương thực dồi dào làm giá lương thực ổn định; giá các mặt hàng thiết yếu thế
giới ổn định, giá gas thế giới giảm làm giá gas trong nước giảm… Riêng mặt hàng xăng
dầu, mặc dù có 3 lần tăng giá và 3 lần giảm giá trong 6 tháng đầu năm 2015, nhưng chỉ số
giá nhóm này tính tại thời điểm giữa tháng 6/2015 vẫn giảm 5% so với cuối năm 2014, theo
Tổng cục Thống kê.
Trước những lo ngại CPI tăng thấp có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP, Tổng cục Thống
kê trấn an, mức giá tăng như thời gian qua là dấu hiệu tốt cho quản lý điều hành nền kinh tế
và không ảnh hưởng đến tăng trưởng. “Với toàn bộ nền kinh tế thì mức tăng CPI là phù hợp
với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, nên không ảnh hưởng đến các chỉ số chung.
Trừ sản xuất nông nghiệp có suy giảm do thời tiết, giá cả, còn lại công nghiệp và dịch vụ đều

Mức tăng CPI là phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô
tăng tốt”, ông Lâm khẳng định.
Tổng cục Thống kê cũng lưu ý rằng, việc điều hành giá các mặt hàng thiết yếu thời gian qua
cho thấy mỗi lần quyết định tăng giá mặt hàng chiến lược nào đều có sự phối hợp tốt giữa
các bộ. Đầu năm nay, Bộ Y tế có kế hoạch tăng giá dịch vụ y tế, thì đã có trao đổi giữa các bộ.
Nên sắp tới tăng giá các dịch vụ thiết yếu thì đều có sự tính toán, lên phương án phù hợp, cân
đối tác động với từng trường hợp và đưa ra phương án phù hợp nhất.
Đánh giá về tác động của chính sách tiền tệ lên lạm phát, ông Lâm phân tích, việc lạm phát
cơ bản 6 tháng đầu năm tăng 2,24% so với cùng kỳ năm trước là cao hơn CPI. Tương quan
này cho thấy, NHNN đang điều hành chính sách tiền tệ khá linh hoạt để thúc đẩy sản xuất,
đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Liên quan đến việc điều chỉnh tỷ giá 2% trong 6 tháng đầu năm, ông Lâm cho biết, hành
động này mặc dù tác động đến mức tăng chung của CPI năm 2015 khoảng 0,6%, nhưng nó
cho thấy sự điều hành linh hoạt, theo tín hiệu thị trường của NHNN, đồng thời không làm
ảnh hưởng đến lợi thế thương mại của Việt Nam. “Tỷ giá thương mại (yếu tố phản ánh mối
quan hệ tỷ lệ giữa giá hàng xuất khẩu với giá hàng nhập khẩu của quốc gia trong một thời
kỳ nhất định) vẫn được cải thiện, giá xuất khẩu đang có lợi tương đối so với giá nhập khẩu”,
ông Lâm nói với phóng viên Thời báo Ngân hàng.
Ngọc Khanh/TB Ngân hàng
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TIN TỨC SỰ KIỆN

Kienlongbank tổ chức cuộc thi
“Nghiệp vụ giỏi năm 2015” Vòng 1

Kienlongbank đưa vào hoạt động
03 trụ sở mới
N

ằm trong chiến lược phát triển và mở rộng mạng lưới, chỉnh trang cơ sở vật chất, quảng bá hình ảnh thương
hiệu Kienlongbank đến với đông đảo khách hàng, Kienlongbank chính thức đưa vào hoạt động trụ sở mới của
Chi nhánh Rạch Giá; Chi nhánh Trà Vinh và Phòng Giao dịch Tân Thành. Đây là 03 trụ sở lớn được khánh thành mừng
20 năm Ngày thành lập Kienlongbank. Dịp này, Kienlongbank dành tặng nhiều quà tặng hấp dẫn và thiết thực cho
những khách hàng hàng khi đến giao dịch.
KLB

Chi nhánh Rạch Giá: số 40 – 42 – 44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh
Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chi nhánh Trà Vinh: số 67 Lý Thường Kiệt, P.3, TP. Trà Vinh
Phòng Giao dịch Tân Thành: số 358 ấp Tân Tiến, xã Tân
Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

H

ướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày
thành lập Ngân hàng TMCP
Kiên Long (Kienlongbank), từ
ngày 05/7/2015 đến tháng 9/2015 này,
Kienlongbank tổ chức cuộc thi “Nghiệp
vụ giỏi năm 2015” dành cho giao dịch
viên, nhân viên tín dụng và cộng tác viên
trong toàn hệ thống.

Qua vòng 1, Ban tổ chức đã chọn ra 150 thí sinh là giao dịch viên, nhân viên tín dụng và cộng
tác viên thuộc 9 cụm có số điểm cao nhất để tiếp tục thi vòng 2 với nội dung thi viết. Vòng thi
này được tổ chức trong tháng 8/2015.
Cuộc thi không chỉ mang đến sân chơi, thi đua trong nội bộ Kienlongbank, cơ hội đạt những
thành tích, giải thưởng cao trong chương trình mà qua đó nâng cao nghiệp vụ chuyên môn,
nhận thức của CB, NV về chất lượng phục vụ và tuyên dương những cá nhân có năng lực bán
hàng tốt. Đồng thời, cuộc thi đã cổ vũ tinh thần thi đua lao động trong toàn thể CB, NV Ngân
hàng lập thành tích chào mừng Kienlongbank 20 tuổi.
KLB

Cuộc thi được tổ chức qua 3 vòng gồm: Thi
nghiệp vụ, thi viết và thi phỏng vấn. Cơ cấu
giải thưởng dành cho các chức danh: giao
dịch viên, nhân viên tín dụng và cộng tác
viên giỏi, gồm 3 Giải Nhất mỗi giải là 10 triệu
đồng; 6 Giải Nhì mỗi giải 7 triệu đồng; 9 Giải
Ba mỗi giải 4 triệu đồng và 9 Giải Khuyến
khích mỗi giải là 2 triệu đồng.
Vòng 1 với nội dung là Thi nghiệp vụ diễn
ra vào sáng ngày 05/7/2015 tại 27 đơn vị đã
nhận được sự tham gia tích cực của các thí
sinh đến từ các Chi nhánh, Phòng Giao dịch
Kienlongbank với tinh thần tự giác cao và
chấp hành nghiêm túc các quy định của
Ngân hàng.
Vòng thi “ Nghiệp vụ giỏi năm 2015”

Trụ sở mới Chi nhánh Trà Vinh sẽ được khánh thành
vào ngày 22/8/2015

Kienlongbank tặng mũ bảo hiểm cho
hơn 3.400 CB, NV

N
Trụ sở mới Chi nhánh Rạch Giá đã đưa vào hoạt
động ngày 25/7/2015

14

Bản tin Kienlongbank

Trụ sở mới Phòng Giao dịch
Tân Thành đã đưa vào hoạt
động ngày 25/7/2015

ằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng lễ kỷ
niệm 20 năm thành lập Ngân hàng TMCP Kiên
Long (Kienlongbank), Ban Lãnh đạo Kielongbank
đã dành tặng những chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn cho
tất cả các nhân sự chính thức, cộng tác viên làm việc tại
Kienlongbank và các công ty trực thuộc. Ngoài ý nghĩa thể
hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Lãnh đạo Kienlongbank
dành cho CB, NV với thông điệp “Cầu chúc bình an trên
mọi nẻo đường”, những chiếc mũ hảo hiểm với logo
Kienlongbank còn góp phần quảng bá thương hiệu của
Ngân hàng đến gần hơn với khách hàng trong cả nước.
KLB
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Kienlongbank:

Tổ chức
Chương trình
“Đào tạo cấp
quản lý
cộng tác viên
- năm 2015

T

ừ ngày 04/7/2015 đến ngày 16/7/2015,
Ngân
hàng
TMCP
Kiên
Long
(Kienlongbank) tổ chức Chương trình
“Đào tạo cấp quản lý cộng tác viên - năm 2015”

chỉ đóng góp lớn trong việc đem lại hiệu quả kinh doanh cho các đơn vị,
mà hình ảnh Kienlongbank có vai trò quan trọng trong việc các bạn tiếp
xúc với khách hàng. Do vậy việc nâng cao kiến thức giao tiếp và nghiệp
vụ là điều cần thiết để các bạn CTV trang bị thêm kỹ năng và tính chuyên
nghiệp để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn”.
Nội dung chương trình đào tạo cấp quản lý CTV gồm: Văn hóa
Kienlongbank; đạo đức nghề nghiệp; kỹ năng ứng xử; tác phong
chuyên nghiệp; kỹ năng quản lý nhóm, trao đổi nghiệp vụ - xử lý tình
huống thực tế, đồng thời các học viên còn được tham gia chương
trình ngoại khóa tại Tp. Vũng Tàu.
Tại Lễ tổng kết Chương trình “Đào tạo cấp quản lý cộng tác viên năm 2015” tại TP. Vũng Tàu, ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT đã
có những chia sẻ đến học viên về những định hướng, sự quan tâm và
kỳ vọng của Ban Lãnh đạo dành cho đội ngũ CTV của Kienlongbank.
Bên cạnh đó, ông và các thành viên Ban Lãnh đạo đã lắng nghe và tiếp
thu những ý kiến của các học viên để cùng tìm ra phương phướng
giải quyết những khó khăn mà đội ngũ CTV đang gặp phải trong quá
trình công tác. Trong phần chia sẻ của mình, ông Võ Quốc Thắng còn
nhấn mạnh việc Kienlongbank luôn dành sự ưu tiên nguồn vốn tín
dụng cho những khách hàng gặp khó khăn vì điều kiện khách quan
cần nguồn vốn để sản xuất – kinh doanh, để từ đó giúp họ vươn
lên làm giàu chính đáng, thể hiện tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ” của
Kienlongbank trong suốt những năm qua.

trình đào tạo.
Trong năm 2015, Kienlongbank đã
không ngừng mở các lớp đào tạo dành
cho CB, NV cũng như đội ngũ CTV trong
ngân hàng, nhằm bồi dưỡng những
kiến thức nghiệp vụ, nâng cao trình
độ chuyên môn, đồng thời đây cũng
là cơ hội để các học viên trong khóa
học gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ
những kinh nghiệm trong công
tác chuyên môn, thắt chặt hơn
nữa mối quan hệ giữa CB, NV và
CTV trong Kienlongbank với
nhau.
KLB

Các học viên tham gia hoạt động ngoài trời

Thông qua chương trình đào tạo, Ban Lãnh đạo Ngân hàng đã chọn
20 học viên tích cực nhất trong 2 khóa để khen thưởng, nhằm tuyên
dương và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các học viên trong suốt quá

Chương trình đào tạo được chia thành 2 khóa: Khóa 01
tổ chức từ ngày 04/7 đến ngày 08/7/2015; Khóa 02 tổ
chức từ ngày 11/7 đến ngày 16/7/2015.
Đến tham dự buổi khai giảng các
khóa học có thường trực Hội đồng
quản trị, Ban Điều hành và Giám
đốc các Phòng, Ban Hội sở cùng
198 học viên là các Tổ trưởng,
Tổ phó, Nhóm trưởng cộng
tác viên (CTV) toàn hệ thống
Kienlongbank.

Ông Vũ Đức Cần - Phó TGĐ Kienlongbank phát biểu
Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank chia sẻ cùng các học viên

Phát biểu tại buổi khai
giảng khóa học, ông
Võ Văn Châu – TGĐ
Kienlongbank chia sẻ:
“Các bạn CTV không

Quang cảnh Khóa Đào tạo cấp quản lý cộng tác viên năm 2015
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Bà Trần Tuấn Anh - Phó TGĐ Kienlongbank trao Giấy khen cho các học viên
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Kienlongbank trao chứng nhận cho
20 giảng viên nội bộ

N

hằm mục đích phát triển đội ngũ
giảng viên nội bộ cho Ngân hàng
TMCP Kiên Long (Kienlongbank)
trên cơ sở chia sẻ những kiến thức,
kinh nghiệm thực tế và vận dụng linh
hoạt kỹ năng dẫn giảng của các cán bộ,
nhân viên có khả năng đào tạo. Qua đó,
Kienlongbank đã tổ chức chương trình
đào tạo “Giảng viên nội bộ” dành cho CB,
NV trong tháng 4/2015.

thiết thực nhất”.
Tại buổi lễ, các giảng viên cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Ban lãnh đạo ngân
hàng, đã tạo điều kiện cho các giảng viên có thêm nhiều kiến thức để bổ sung cho
công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống thực tiễn. Ngoài việc được cấp chứng
nhận “Giảng viên nội bộ”, các giảng viên còn được Ban lãnh đạo tặng sách “Cẩm nang
phương pháp sư phạm” nhằm bổ sung thêm kiến thức chuyên ngành sư phạm phục
vụ cho công tác giảng dạy sau này của các giảng viên.
KLB

Đồng thời, để đánh giá, tuyển chọn
những giảng viên đủ tiêu chuẩn dẫn
giảng, vừa qua, Kienlongbank đã tổ
chức buổi thao giảng thực tế dành cho
các học viên được đào tạo kỹ năng dẫn
giảng với sự đánh giá của Hội đồng đánh
giá. Qua 2 ngày thao giảng, ngày 30/6,
Kienlongbank đã tổ chức “Công bố và
trao chứng nhận giảng viên nội bộ” cho
20 giảng viên đến từ các Phòng, Ban Hội
sở.
Đến tham dự và trao giấy chứng nhận
cho các giảng viên, ông Võ Văn Châu TGĐ Kienlongbank chân thành mong
rằng các giảng viên khi được nhận chứng
chỉ giảng viên nội bộ nên thường xuyên
trao dồi kiến thức, liên tục cập nhật các
thông tin chuyên ngành, lắng nghe ý
kiến góp ý của các học viên để chuẩn bị
tốt cho công tác giảng dạy. Ngoài ra, Ban
Lãnh đạo Ngân hàng sẽ tạo điều kiện cho
các giảng viên tham gia các lớp học bồi
dưỡng sư phạm nhằm phục vụ cho công
tác giảng dạy được chuyên sâu hơn.
Đại diện cho các giảng viên nội bộ, anh
Vũ Đình Trung – Phó GĐ Lưu động chia
sẻ “Đối với công tác giảng dạy, ngoài
mang đến những kiến thức kinh nghiệm
thì người giảng viên còn phải truyền lửa
đến các học viên bằng niềm đam mê, lòng
nhiệt huyết của chính mình vào trong mỗi
bài giảng, có như thế thì mới mang lại cho
các học viên những bài học hiệu quả và
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Kienlongbank tổ chức đào tạo chức danh
cho nhân viên tân tuyển (Khoá 01/2015)

Ông Võ Văn Châu – TGĐ Kienlongbank trao chứng nhận cho các giảng viên

T

ừ ngày 15/6 đến ngày
27/6/2015, Ngân hàng TMCP
Kiên Long (Kienlongbank)
tổ chức khoá đào tạo chức danh
- Khóa 01/2015 cho 45 nhân viên
tân tuyển. Học viên tham dự là
nhân viên tín dụng, giao dịch viên
và nhân viên chăm sóc khách hàng
của Ngân hàng.
Tại khoá học, các học viên được đào tạo
12 môn học liên quan đến các kỹ năng
mềm như: Kỹ năng giao tiếp ứng xử;
Tác phong chuyên nghiệp…..đến các
kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ như: Kỹ
năng bán hàng trực tiếp và CSKH; Quy
trình giao dịch tại quầy; Các quy định
về tín dụng; Cơ cấu tổ chức bộ máy tín
dụng và chính sách tín dụng…Thông
qua khoá đào tạo này sẽ giúp cho các
bạn học viên có thêm thông tin cơ bản
và những kiến thức cần thiết để phục vụ
cho công tác chuyên môn.

Các học viên tham gia khóa đào tạo

Kết thúc khoá đào tạo các học viên có
bài kiểm tra cuối khoá nhằm đánh giá
những kết quả mà các bạn đã được học
trong suốt quá trình đào tạo.
Khoá đào tạo chức danh 02 được tổ chức
vào ngày 03/8 đến ngày 15/8/2015 tại
Hội sở của Ngân hàng Kiên Long.
KLB

Giảng viên đang trình bày các kỹ năng ứng xử, tác phong chuyên nghiệp cho học viên
Các giảng viên nhận chứng chỉ “Giảng viên nội bộ”
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Kienlongbank: Trao 200 suất học bổng
cho học sinh THPT tại Đồng Tháp

Kienlongbank trao tặng 300 áo phao
cho trẻ em xã Xuân Quang - Phú Yên

N

gày 15/7/2015 Ngân hàng TMCP
Kiên Long (Kienlongbank) Chi
nhánh Phú Yên phối hợp cùng
với Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức chương
trình “Trao tặng áo phao cho các em
học sinh khó khăn vùng sông nước” tại
xã Xuân Quang, huyện Đồng Xuân, tỉnh
Phú Yên.
Với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”,
Kienlongbank dành tặng 300 áo phao
cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn với mong muốn góp phần
giúp đỡ các em hạn chế, phòng tránh tai
nạn đuối nước khi tham gia giao thông

N

đường thủy. Đồng thời, chương trình mong muốn sẽ nâng cao nhận thức, khuyến cáo
các bậc phụ huynh, nhà trường cùng các cơ quan, ban ngành cần quan quan tâm hơn
nữa trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bích - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên chia sẻ:
“Chương trình phòng chống đuối nước ở trẻ em được triển khai thực hiện từ năm 2012
đến nay và đã phát huy hiệu quả, tỷ lệ trẻ em chết do đuối nước trên toàn địa bàn tỉnh Phú
Yên đã giảm rất nhiều. Năm nay, chương trình được Kienlongbank tài trợ, ủng hộ thêm
300 áo phao, điều này rất quý đối với các em nhỏ và chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm,
chia sẻ này của Kienlongbank”.

gày 11/7/2015, Ngân hàng TMCP
Kiên Long (Kienlongbank) - Chi
nhánh Đồng Tháp phối hợp cùng
Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đồng
Tháp tổ chức trao học bổng chương trình
“ Chia sẻ ước mơ” cho 200 em học sinh
THPT ở địa phương, mỗi suất trị giá một
triệu đồng. 200 em nhận học bổng đợt
này là các em học sinh có thành tích học
tập tốt, đời sống gia đình còn nhiều khó
khăn ở các huyện: Tháp Mười, Tam Nông,
Thanh Bình, Cao Lãnh.

Đến tham dự buổi lễ trao học bổng có ông Võ Hồng Nhân – Nguyên Ủy viên Trung ương
Đảng, Nguyên Phó Ban Tư tưởng Văn hóa Trung Ương, Nguyên Bí Thư tỉnh Đồng Tháp,
Trưởng Ban Vận động Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc, ông Nguyễn Tấn Lực – Phó
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng phòng Tiền tệ Kho
quỹ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Khắc Gia Bảo – Trưởng Ban Kiểm soát
Kienlongbank, ông Lê Trung Việt – Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank cùng đại diện Lãnh
đạo các ban ngành đoàn thể trong tỉnh.
Được biết trong năm học mới 2015, Kienlongbank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam tại 26 tỉnh thành có trụ sở Kienlongbank hoạt động để trao 5.300 suất học bổng cho
học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 5,3 tỉ đồng. Cho đến thời điểm này,
Kienlongbank đã tài trợ 3.600 suất học bổng cho các em học sinh ở 18 chi nhánh với tổng
số tiền là 3,6 tỉ đồng. Dự kiến từ nay cho đến cuối tháng 10 năm 2015 Kienlongbank sẽ
hoàn thành việc trao học bổng cho 9 chi nhánh còn lại.
Chia sẻ về cảm nghĩ của mình khi được nhận học bổng, em Huỳnh Thị Hồng Phúc, học sinh
lớp 11A3, trường THPT Thành Bình I nói: “Em cảm thấy rất vui và rất biết ơn Ban Lãnh đạo
Kienlongbank đã dành những phần học bổng cho chúng em, và em hứa sẽ cố gắng học tập
thật tốt để không phụ lòng dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô cùng như tấm lòng các cô chú Lãnh đạo
Kienlongbank đã dành cho em”.

Chia sẻ về cảm nghĩ của mình khi được nhận áo phao, em Nguyễn Thị Mai học sinh
cấp II trường Trần Quốc Toản vui mừng cho biết: “Năm nay chúng em được nhận áo
phao đầy màu sắc của các cô chú Ngân hàng Kiên Long, chúng em rất vui vì có áo phao
để đi học vào mùa mưa lũ sẽ thấy an toàn hơn”.
KLB

Ông Lê Trung Việt - Phó TGĐ Kienlongbank
phát biểu

Cô Nguyễn Thị Phương Dung, giáo viên bộ môn Tiếng Anh, Trường THPT Tam Nông, huyện
Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cũng bày tỏ sự vui mừng khi các em học sinh được nhận học
bổng, cô cho rằng, đối với các em học sinh ở những vùng khó khăn thì sự trợ giúp của xã
hội là rất quý giá để cho các em tiếp tục đến trường, sự giúp đỡ của Kienlongbank đối với
các em là một sự hỗ trợ vô cùng to lớn, bản thân cô cũng như cha mẹ của các em rất vui
mừng khi các em nhận được học bổng và cô hy vọng Kienlongbank sẽ tiếp tục những
chương trình như thế này để chia sẻ bớt phần nào khó khăn của các em học sinh.
Với những phần học bổng này, Kienlongbank mong muốn cùng chia sẻ với các em học
sinh có hoàn cảnh khó khăn có được điều kiện học tập tốt hơn, góp phần xây dựng một
thế hệ trẻ tương lai làm giàu cho quê hương, đất nước.
KLB

Các em học sinh chụp hình lưu niệm cùng với Ban Tổ chức
chương trình.
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Ông Nguyễn Nhất Tuấn - Giám đốc Kienlongbank Chi nhánh Phú Yên trao tặng áo
phao cho các em học sinh.

Lãnh đạo Kienlongbank, thầy, cô giáo và các em học sinh
Trường THPT Thanh Bình I chụp ảnh lưu niệm

Ông Lê Khắc Gia Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát Kienlongbank
trò chuyện cùng các thầy, cô giáo và các em học sinh
Số 22 - Tháng 8/2015
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Công đoàn Bộ phận Kienlongbank
Đà Nẵng tổ chức
“Chương trình dã ngoại 2015”
Chi nhánh Đà Nẵng

T

hực hiện chủ trương của Công
đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP
Kiên Long về việc tổ chức
tham quan du lịch cho Đoàn viên
Công đoàn (ĐVCĐ) năm 2015, Công
đoàn bộ phận Ngân hàng TMCP
Kiên Long- Chi nhánh Đà Nẵng phối
hợp cùng Ban Giám đốc 02 Phòng
Giao dịch Cai Lang và Hải Châu tổ
chức “Chương trình dã ngoại 2015”
cho toàn thể ĐVCĐ của Chi nhánh
tại Khu du lịch trượt thác Hòa Phú
Thành - TP. Đà Nẵng từ ngày 2021/6/2015.

Tham gia chương trình dã ngoại, ĐVCĐ Chi nhánh Đà Nẵng và các PGD cùng
người thân đã có những giây phút thư giãn sôi nổi với các trò chơi Team
building và khám phá khu du lịch Hòa Phú Thành như: tham gia thi nấu ăn,
biểu diễn thời trang Kienlongbank Next Top Model cùng với các trò chơi tập
thể đã tạo nên một không khí vô cùng vui nhộn, gắn kết cho anh chị em
ĐVCĐ.
“Chương trình dã ngoại 2015” của Chi nhánh Đà Nẵng đã khép lại trong niềm
lưu luyến của toàn thể anh chị em ĐVCĐ cùng người thân. Tuy chỉ diễn ra
trong gần 02 ngày ngắn ngủi nhưng chương trình đã thực sự mang đến một
sân chơi vui vẻ, lành mạnh, đồng thời tạo được sự gắn kết, thắt chặt hơn nữa
mối thân tình giữa anh chị em ĐVCĐ của Chi nhánh và 02 Phòng Giao dịch
Kienlongbank. Qua đây cũng thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của Ban
Lãnh đạo Kienlongbank dành cho toàn thể CB, NV trong toàn hệ thống.

Kienlongbank trao tặng hơn
2.500 ghế đá tại 26 tỉnh thành

T

iếp tục đồng hành với cộng đồng xã hội, với phương
châm “Sẵn lòng chia sẻ”, vừa qua, Kienlongbank đã triển
khai trao tặng hơn 2.500 ghế đá đến 26 tỉnh thành nơi
có trụ sở Kienlongbank hoạt động.
Theo đó, Kienlongbank đã trao tặng ghế đá mang hình ảnh,
thương hiệu Kienlongbank tại các tỉnh thành như Bình Dương,
TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh,... Đặc biệt, nhân
dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Kienlongbank và
khánh thành trụ sở mới, Kienlongbank sẽ tiếp tục triển khai
dành tặng ghế đá cho các địa phương tại Trà Vinh, Rạch Giá, Tân
Thành… và các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung cho đến
hết quý 3/2015..
Được biết, tổng số lượng ghế đá mà Kienlongbank dành tặng
đến các đơn vị trong dịp này là hơn 2.500 cái. Đây không chỉ là
hoạt động mang ý nghĩa đồng hành với cộng đồng và xã hội, mà
còn góp phần mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền địa
phương, và quảng bá hình ảnh của thương hiệu Kienlongbank đến
rộng rãi với công chúng.
KLB

Các trò chơi Team building tạo nên không khí vô cùng hào hứng
và sôi nổi

Ông Đoàn Minh Đức – Giám đốc Phòng Giao dịch
Tân Sơn Nhì trao tặng ghế đá cho Trường Trung
học cơ sở Võ Thành Trang tại quận Tân Phú.

Chương trình lửa trại với nhiều trò chơi sôi nổi và hấp dẫn

Ghế đá mang thương hiệu Kienlongbank được đặt tại Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
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Mô hình xây dựng & phát triển đội ngũ
cộng tác viên Chi nhánh Đắk Lắk
Lê Toàn Thắng/Phó Giám đốc CN Đắk Lắk

C

hi nhánh Đắk Lắk được thành lập vào
ngày 14/7/2008 và đến tháng 8/2010
mới tuyển dụng được cộng tác viên
(CTV). Hiện chi nhánh đã phát triển đội ngũ
nhân sự lên 28 nhân viên, trong đó có 8 nữ.
Qua gần 5 năm hoạt động, đội ngũ CTV đã
đóng góp đáng kể vào kết quả hoạt động kinh
doanh cũng như phát triển thương hiệu Ngân
hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) tại địa
bàn Đắk Lắk.

Một buổi đào tạo của Chi nhánh

Tổ chức các hoạt động văn thể mỹ, chương trình thi đua nội bộ
Hiện chi nhánh đang triển khai chương trình thi đua: “Nhân vật tiêu biểu
trong tháng” được áp dụng xuyên suốt từ tháng 8/2014 đến nay. Mục đích
của chương trình thi đua này giúp cho các thành viên cũng như đội nhóm của
mình có sự gắn kết, tạo ra hiệu quả kinh doanh cao cho đơn vị. Cuối mỗi tháng
sau khi họp tổng kết hoạt động kinh doanh của chi nhánh xong, BGĐ sẽ công
bố và trao giấy khen, phần thưởng cho các thành viên và tổ nhóm có điểm số
cao nhất. Ngoài hình thức khen thưởng, BGĐ, Ban chấp hành Công đoàn bộ
phận còn thường xuyên tổ chức giao lưu bóng đá, văn nghệ, từ đó tạo động
lực cho cộng tác viên hoàn thành tốt kế hoạch được giao.
Hiện đội ngũ CTV Chi nhánh Đắk Lắk ngày càng phát triển, thành thạo về
chuyên môn và kỹ năng trong công việc. Đây là nguồn nhân lực quý giá đóng
góp hiệu quả vào hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Đắk Lắk.

Trong quá trình cho vay luôn có rủi ro xảy ra,
phát sinh nợ xấu, nhiều trường hợp khách hàng
vay tín dụng nhỏ lẻ tại Ngân hàng Kiên Long cố
tình có những hành vi sai quy định trong việc
vay tín dụng. Xác định đây là việc cần làm ngay
để hỗ trợ kịp thời cho các anh em CTV, BGĐ Chi
nhánh đã giúp cho các tổ trưởng CTV có mối
quan hệ tốt với các Trưởng thôn nắm thông tin
để chọn lọc khách hàng cho vay, từ đó tránh
được rủi ro khi cho vay.

Dì Mười - Khách hành thân thiết
của Phòng Giao dịch Bến Cát
gân hàng TMCP Kiên Long –
Phòng Giao dịch (PGD) Bến Cát
đang từng bước khẳng định
trong quá trình nỗ lực hoạt động nhằm
phát triển, xây dựng thương hiệu cũng
như không ngừng hoàn thiện mình để
phục vụ tốt đông đảo khách hàng đã
gắn bó với đơn vị trong gần 05 năm hoạt
động. Trong số những vị khách hàng
thân thiết đó, bác Trần Thị Dùm (dì Mười)
là một điển hình tiêu biểu.
Đến gặp dì Mười trong một buổi chiều
mưa đầu mùa, dì đón tôi với nụ cười đôn
hậu và ánh mắt tươi vui.
Qua cuộc trò chuyện với dì Mười ngày
hôm ấy, tôi như chìm trong ký ức về tuổi
thơ vất vả của dì trong thời thời chiến
tranh loạn lạc. Dì cho biết mình có 2 người
em đều là liệt sĩ. Em Trần Văn Trẻ tham gia
lực lượng Trung đoàn 80 và đã hy sinh
trong trận càn quét tại Bàu Bàng, còn một
người em là Trần Đức Vinh, Đại đội trưởng
Sư đoàn 9 cũng đã hy sinh. Bản thân dì từ
nhỏ cũng đã theo học trường Thiếu sinh
quân tại xã An Điền. Trong gần 100 học
sinh thì cô bé Dùm ngày ấy là người nhỏ
tuổi nhất, đã phải như bao học sinh khác,
vừa học, vừa phải đào hầm để trốn những
trận mưa bom của địch. Bao nhiêu khó
khăn, gian khổ đã thôi thúc dì Mười cầm
súng ra chiến trường. Và giờ đây, những
chiến tích hào hùng đó, như được tái hiện
rõ ràng qua lời kể của cô bé Dùm ngày
nào.
Từ tốn và chậm rãi, dì Mười tâm sự thêm:
“Dì chỉ có một người con gái, nhưng vì ở xa
nên dì nhớ thương nhiều lắm. Từ khi biết và
giao dịch với ngân hàng tụi con, thấy mấy
đứa quan tâm, vui vẻ và gần gũi như con gái

Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh
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Phòng Giao dịch Bến Cát

N

Thiết lập các mối quan hệ
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Tạ Long Hậu/ Giám đốc PGD Bến Cát

Công tác đào tạo nhân sự
Nhận thức tầm quan trọng con người là nhân
tố quyết định sự phát triển để nâng cao vị thế
của Ngân hàng, do vậy, sau khi tuyển dụng
được cộng tác viên mới, Ban Giám đốc (BGĐ)
Chi nhánh đã thường xuyên tổ chức các đợt tập
huấn – chia sẻ trực tiếp đến CTV về các quy định
cho vay bằng việc tóm lược các văn bản, quy
trình tín dụng, chính sách của Kienlongbank…
sao cho dễ hiểu. Sau đó, BGĐ trực tiếp đào tạo
cho cộng tác viên sau giờ làm việc hay vào các
buổi cuối tuần. Qua các buổi đào tạo, anh em
đều biết sử dụng vi tính và các nghiệp vụ về cho
vay, chăm sóc khách hàng và kiến thức pháp luật
một cách thành thạo. Đồng thời, BGĐ cũng giao
cho tổ trưởng và các nhóm trưởng luân phiên
đào tạo thêm các kỹ năng mềm cho đội ngũ
cộng tác viên mới. Nhờ đó, quy trình giải ngân
cho khách hàng đã được rút ngắn thời gian: lập
hồ sơ, sổ theo dõi nợ của một khách hàng từ 20
phút (viết tay) xuống còn 05 phút (sử dụng vi
tính). Tính chuyên nghiệp và hiệu quả của CTV
đã được nâng lên một bậc.

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Cán bộ, nhân viên PGD Bến Cát chụp ảnh lưu niệm cùng khách hàng Trần Thị Dùm
của dì, vậy nên dì thương lắm. Gặp ai dì cũng nói tới Kiên Long giao dịch đi, mấy đứa ở đó dễ
thương, nhiệt tình lắm”.
Là một người có uy tín ở địa phương, với lời giới thiệu của dì đã mang đến PGD Bến Cát
nhiều khách hàng tiềm năng. Hơn ai hết, điều dì Mười mang đến cho chúng tôi, không
chỉ có cơ hội phát triển mà còn là sự ủng hộ, tình yêu thương và tin tưởng vào cung cách
phục vụ chu đáo cũng như uy tín của Ngân hàng Kiên Long.
Kết thúc buổi trò chuyện với dì Mười trong niềm vui và sự phấn khởi, tôi nhớ lại món quà
mừng tuổi mà dì đã gửi cho mỗi nhân viên giao dịch một chiếc nhẫn và phong bao lì xì
đầu năm. Món quà tuy nhỏ nhưng mang lại giá trị tinh thần vô cùng to lớn khi chúng tôi
được nghe dì trải lòng: “Để có thể đứng vững như ngày hôm nay thì dì Mười cũng đã trải
qua nhiều bài học đắt giá. Dì tặng mấy đứa chiếc nhẫn cũng là muốn chia sẻ với tụi con
chữ NHẪN trong cuộc sống. Dì chúc tụi con lúc nào cũng có thể NHẪN NHỊN trong các
mối quan hệ và NHẪN NẠI khi đối mặt với những bất cập thường ngày”.
Thầm cảm ơn về những tình cảm tốt đẹp và những trải nghiệm quý báu mà dì Mười đã
chia sẻ. Với chúng tôi – tập thể PGD Bến Cát tin rằng, đó là một động lực, tiếp thêm sức
mạnh để đơn vị không ngừng nỗ lực nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo
đức, đồng lòng phấn đấu để không phụ lòng tin tưởng, thương yêu của khách hàng khi
đến giao dịch tại PGD Bến Cát.
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Kienlongbank
Hà Tiên Điểm sáng về
huy động vốn

Nguồn vốn huy động của PGD Hà Tiên năm 2014 tăng 35,9% so với năm 2013. Năm
2015 PGD Hà Tiên được giao tăng 36,5% số dư huy động so với năm 2014. Đến ngày
30/06/2015 PGD Hà Tiên đã đạt số dư huy động tăng 44,3% so với năm 2014 và đạt
107,4% kế hoạch về huy động vốn năm 2015.

ĐỒNG HÀNH

Giá trị của NIỀM TIN

Để có được thành tích đáng tự hào đó là cả một sự cố gắng hoàn thiện không ngừng
của PGD Hà Tiên về mọi mặt. Từ một cơ sở hạ tầng cũ, xuống cấp, PGD Hà Tiên đã được
sửa chữa, nâng cấp lại khang trang, sạch đẹp, công cụ lao động được hiện đại hóa không

Nguyễn Văn Trung/ Giám đốc PGD Ô Môn

ngừng để phục vụ quý khách hàng tốt hơn. Từ đây tạo ra niềm tin rất lớn đối với tất cả
quý khách hàng tới giao dịch.
Trong công tác chăm sóc, tìm kiếm khách hàng, nhân viên của PGD Hà Tiên luôn thể
hiện sự thân thiện, gần gũi. Từ sự tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình, khéo léo của nhân viên chăm

Bùi Quang Tú/ Phó Giám đốc PGD Hà Tiên

sóc khách hàng đến sự chu đáo, nhanh nhẹn của các bạn giao dịch viên, thủ quỹ……..

Đ

đã gây ấn tượng sâu sắc cho nhiều lượt khách hàng đến đây. Sự gần gũi, thân thiện, chia

P

hòng Giao dịch (PGD) Ô Môn hoạt
động từ năm 2010, khi đó nhiều
khách hàng còn lạ lẫm với thương

hiệu Kienlongbank. Sau gần 5 năm phấn

ược khai mở từ đầu thế kỷ XVIII,

sẻ với quý khách hàng chính là chìa khóa đưa quý khách hàng và PGD Hà Tiên sát lại gần

đấu, PGD Ô Môn đã trở thành đơn vị

mảnh đất Hà Tiên nổi tiếng với

nhau hơn.

thuộc top 10 các ngân hàng hoạt động

nhiều danh lam thắng cảnh,

Ngoài ra, việc tự học hỏi, trau dồi kiến thức mới, hoàn thiện bản thân đó là cách phát

vững mạnh ở địa phương và từng bước

núi non trập trùng, thiên nhiên đa dạng,

triển tư duy nghề nghiệp của Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, nhân viên PGD Hà Tiên

tạo được niềm tin trong lòng khách hàng.

phong phú. Nằm ở một vị trí địa lý quan

đang thực hiện. Những buổi chia sẻ chuyên đề như: Tác phong chuyên nghiệp, tư duy

trọng, thị xã Hà Tiên tiếp giáp biên giới

tích cực, giao tiếp chìa khóa của thành công, phương pháp tiếp cận khách hàng,... đến

đất liền với Campuchia, tiếp giáp biên

những buổi thảo luận nhỏ của từng bộ phận trong đơn vị đã giúp cho các anh, chị, em

giới đường biển với Vịnh Thái Lan. Trong

trong đơn vị cùng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm quý báu, kiến thức mới cập nhật

những năm gần đây, thị xã Hà Tiên là một

và những gì hữu ích cho công việc và trong cuộc sống.

Anh Nguyễn Văn Phong, ngụ tại Khu

trong những trọng điểm kinh tế của tỉnh

Với thông điệp “Sẵn lòng chia sẻ”, PGD Hà Tiên luôn thực hiện tốt mọi công tác xã hội tại

vực 4 Thới Bình, phường Phước Thới,

Kiên Giang với ngành nghề thế mạnh là

địa phương. Từ việc phát quà cho các hộ nghèo trong mỗi dịp Tết đến xuân về, đến việc

Quận Ô Môn đã lựa chọn Ngân hàng

Thương mại - Du lịch - Dịch vụ. Nơi đây là

tặng tập sách cho những em học sinh ham học có hoàn cảnh khó khăn khi bước vào năm

Kiên Long – PGD Ô Môn để được chia

ngày đầu khởi nghiệp.

điểm nối quan trọng trong giao thương

học mới. Với những hành động thiết thực này, đội ngũ CB, NV PGD Hà Tiên mong muốn

sẻ, hỗ trợ khi công việc kinh doanh

Anh tâm sự, ngày trước, anh và người em ruột kinh doanh chung một cửa hàng

kinh tế giữa thành phố Hồ Chính Minh

được cùng thị xã Hà Tiên sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai.

của anh còn nhiều khó khăn từ những

trang trí nội thất với quy mô khá khiêm tốn tại phường Châu Văn Liêm. Anh rất

cùng các tỉnh Miền Tây với Campuchia và

Hoàn thiện, hoàn thiện hơn nữa! Gần gũi, gần gũi hơn nữa! Chia sẻ, chia sẻ hơn nữa! Là

muốn tách ra tự mình kinh doanh nhưng nguồn vốn chưa đủ đáp ứng. Qua lời

Đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam. Chính

những gì PGD Hà Tiên đang cố gắng hết sức thực hiện để cùng quý khách hàng đồng

giới thiệu của người thân anh đã mạnh dạn đến PGD Ô Môn để trình bày phương

những yếu tố thuận lợi trên đã góp phần

hành và phát triển trong thời gian tới.

án vay vốn kinh doanh của mình.

khoác lên mảnh đất này một chiếc áo

				

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của anh, anh em tín dụng PGD Ô Môn đã tư vấn

Nhân viên Kienlongbank đến thăm cửa hàng VLXD của anh Nguyễn Văn Phong

mới, tươi sáng hơn, rạng rỡ hơn.

cho anh các phương án vay vốn phù hợp với nhu cầu thực tế. Sau khi vay vốn,

Ngày 25/11/2005 Ngân hàng TMCP Kiên

anh Phong đã mạnh dạn thuê mặt bằng tại Khu vực 12, phường Châu Văn Liêm,

Long (Kienlongbank) - Phòng Giao dịch

để mở cửa hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất “Mỹ Phong”.

(PGD) Hà Tiên chính thức đi vào hoạt

Sau 4 năm kinh doanh, cửa hàng của anh Phong ngày càng phát triển, tạo được

động. Qua gần 10 năm hoạt động, đơn vị

uy tín tại địa phương. Anh tiếp tục mở rộng cửa hàng, bổ sung thêm danh mục

luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch

hàng hóa nhiều mặt hàng mới, tạo sự đa dạng, phong phú cho khách hàng. Hiện

được giao. Cùng với sự hiện diện của các

cuộc sống của gia đình anh ngày càng khắm khá, con cái được học hành đến nơi,

ngân hàng bạn trên địa bàn thị xã Hà Tiên

đến chốn .

nhỏ hẹp nhưng Kienlongbank – PGD Hà

Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi nhận thấy anh Phong đã đặt và gửi gắm niềm

Tiên luôn phát triển không ngừng và

tin vào Ngân hàng Kiên Long khi anh dự định vay thêm 200 triệu đồng để mua

chiếm một vị trí cao trên bản đồ tài chính

đất xây nhà đưa gia đình ra đây cùng ở chung, tiện cho công việc kinh doanh

thị xã, dựa trên nền tảng xây dựng là một

cũng như đi lại.

Ngân hàng “Xanh” với phương châm

Tập thể nhân viên PGD Ô Môn rất tự hào đã cùng thương hiệu Kiên Long mang

“Sẵn lòng chia sẻ”. Một trong những thế

“niềm tin” đến với gia đình anh Phong cũng như nhiều khách hàng trên địa bàn

mạnh lớn của Kienlongbank Hà Tiên là
công tác huy động vốn tại địa phương.
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Khách hàng đến giao dịch tại Phòng Giao dịch Hà Tiên

Nhân viên Kienlongbank - PGD Ô Môn trao
quà lưu niệm cho anh Nguyễn Văn Phong

Ô Môn.
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Phòng Giao dịch Láng Hạ
- Chia sẻ cùng bà con nông dân
Duy Hưng/ Giám đốc PGD Láng Hạ

N

ăm 2008, Phòng Giao dịch (PGD)
Láng Hạ được thành lập và là đơn
vị đầu tiên tại miền Bắc tham gia
cho vay sản xuất nông nghiệp. Trải qua
hơn 8 năm hoạt động, PGD Láng Hạ đã
xác định bà con nông dân là một trong
những khách hàng trọng tâm trong việc
phát triển các dịch vụ ngân hàng. Do vậy
ngay những ngày đầu hoạt động, PGD
Láng Hạ đã tăng cường các hoạt động
tiếp thị đến các xã, huyện nông thôn trên
địa bàn thông qua các tổ chức đoàn thể
và đạt được nhiều kết quả nhất định.

và đã thu được lợi nhuận cao. Số lượng khách hàng ở các địa phương ngày càng tăng,
hiện có hơn 130 khách hàng đang có quan hệ tín dụng với PGD Láng Hạ.
Định hướng hoạt động trong thời gian tới, PGD Láng Hạ tiếp tục mở rộng và phát triển
cho vay nông nghiệp nông thôn, tăng dư nợ và chất lượng dư nợ đối khách hàng phân
khúc này.
Với ý chí vươn lên, cán bộ, nhân viên PGD Láng Hạ quyết tâm thực hiện những chỉ tiêu
đề ra. Luôn đi sâu, đi sát và sẵn lòng chia sẻ với khách hàng là bà con nông dân đã gắn
bó với Kiên Long trong suốt thời gian qua.

Hiểu được những khó khăn về vốn là một
trong những vấn đề mấu chốt để phát
triển kinh tế hộ gia đình. PGD Láng Hạ
đã tập trung nghiên cứu đặc điểm mùa
vụ, chu kỳ chăn nuôi gia súc gia cầm, thổ
nhưỡng của từng vùng để từng bước
tháo gỡ các khó khăn cho bà con nông
dân. Hiện dư nợ cho vay trong lĩnh vực
nông nghiệp tại PGD Láng Hạ luôn chiếm
tỷ trọng 50% trên tổng dư nợ và khách
hàng chủ yếu là các hộ gia đình chăn nuôi
gia súc gia cầm.
Anh Cấn Quang Đại ở huyện Quốc Oai,
TP. Hà Nội là hộ kinh doanh trang trại
chăn nuôi gà được 7 năm. Nếu như trước
đây việc chăn nuôi của gia đình anh chỉ
có quy mô chăn nuôi nhỏ thì sau khi vay
vốn Ngân hàng Kiên Long, trang trại của
anh hiện đã có hơn 10.000 con gà cho
thu nhập mỗi tháng hàng chục triệu
đồng. Ngoài nuôi gà, anh còn đầu tư, cải
tạo thêm ao nuôi cá, mang lại nguồn thu
nhập đáng kể cho gia đình.
Hiện PGD Láng Hạ đang tập trung hỗ trợ
vốn cho bà con nông dân tại các vùng lân
cận như: Quốc Oai, Thanh Oai, Chương
Mỹ, Mỹ Đức… để bà con mở rộng trang
trại chăn nuôi, trồng hoa màu quy mô lớn

28

Bản tin Kienlongbank

Trang trại của anh Cấn Quang Đại

Anh Nguyễn Văn Tùng
khá lên từ mô hình chăn nuôi
Trần Xuân Hải/Giám đốc PGD Cam Ranh

G

óp phần cùng sự phát triển kinh
tế, xã hội của thành phố Cam
Ranh, từ khi Ngân hàng TMCP
Kiên Long (Kienlongbank) – Phòng
Giao dịch (PGD) Cam Ranh đi vào hoạt
động, đến nay đã đầu tư và thu hút
nhiều khách hàng trên các lĩnh vực
như: Kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi,
sản xuất nông nghiệp, đánh bắt và nuôi
trồng thủy sản. Nhiều khách hàng được
Kienlongbank – PGD Cam Ranh đầu tư
cho vay đã sử dụng vốn đúng mục đích
và có điều kiện để mở rộng sản xuất
kinh doanh.
Một trong những khách hàng điển hình
đó là hộ anh Nguyễn Văn Tùng, xã Cam
Thành Nam, thành phố Cam Ranh. Nhờ
được vay vốn từ Ngân hàng Kiên Long,
gia đình anh đã đầu tư làm chuồng trại,
mua giống và thức ăn, bên cạnh đó anh
còn được Hội nông dân xã hướng dẫn và
tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi
heo, nhờ đó mà đàn heo trên 70 con của
gia đình anh đã phát triển nhanh chóng.
Ngoài chăn nuôi heo gia đình anh Tùng
còn thu thêm lợi nhuận từ chăn nuôi
gà, vịt và trồng mía tím. Qui trình chăn
nuôi của anh xử lý chất thải bằng hầm
Biogas nên đã đảm bảo được vệ sinh
môi trường. Qua trao đổi với chúng tôi
anh Tùng cho biết: Nghề chăn nuôi heo
hiện nay ở địa phương đang phát triển,
cho thu nhập cao, nhưng với nghề này,
nếu không có cách xử lý chất thải sẽ gây
ảnh hưởng đến môi trường, vì thế, trong
chăn nuôi, gia đình anh luôn có ý thức
bảo vệ môi trường để góp phần vào
công cuộc xây dựng nông thôn mới tại
địa phương.

Nhân viên Kienlongbank đến thăm mô hình chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Tùng

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Kiên Long – PGD Cam Ranh với lãi suất ưu đãi, cộng
với sự chịu khó lao động sản xuất và tiết kiệm, nên hàng năm gia đình anh thu nhập
từ nuôi heo, gà, vịt và mía tím trên 100 triệu đồng, trừ chi phí đầu tư anh còn lãi được
50-60 triệu đồng. Từ nguồn thu nhập trên, đã giúp cho gia đình anh mua sắm được
một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình như: xe máy, tivi, tủ lạnh. Ngoài ra, anh còn
để dành được một khoản tiền dùng vào việc đầu tư cho hai con ăn học. Nguyện vọng
của anh sắp tới là được vay thêm một số tiền từ Ngân hàng Kiên Long để có vốn đầu
tư sản xuất, mở rộng chuồng trại, nâng cao nguồn thu nhập cho gia đình.
Qua trao đổi, ông Ngô Văn Nhẹ - Chủ tịch Hội nông dân xã Cam Thành Nam cho biết
thêm: Ngoài việc sản xuất, chăn nuôi giỏi, có ý thức về đảm bảo vệ sinh môi trường
trong khu dân cư, gia đình anh Tùng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như:
làm từ thiện, làm vệ sinh môi trường, tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự phòng
chống các tệ nạn xã hội, ngoài ra còn tuyên truyền và chấp hành tất cả các chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng các qui định của địa phương. Từ
những thành tích trên, năm nào gia đình anh Tùng cũng được xét danh hiệu Nông
dân sản xuất kinh doanh giỏi và đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.
Nhìn thấy niềm vui trên gương mặt của mỗi thành viên trong gia đình anh Tùng,
chúng tôi cũng cảm thấy như đó là niềm vui của chính mình. Với phương châm “Sẵn
lòng chia sẻ”, Ngân hàng Kiên Long luôn mong muốn được chia sẻ bớt phần nào
những khó khăn, vất vả, mang đến một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho những người
nông dân trên khắp mọi miền đất nước.

Cán bộ Kienlongbank đến tham quan mô hình trang trại của anh Cấn Quang Đại
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Khá lên
từ mô
hình
nuôi gà
trên
đệm lót
sinh học
Phạm Chí Thanh/ Phó Giám đốc CN Bến Tre

Đ

ến ấp Bình An, xã Châu Bình,
huyện Giồng Trôm, hỏi thăm
nhà anh Trần Văn Thịnh và chị
Nguyễn Thị Đậm hầu như ai cũng biết
và hết lời khen ngợi là đôi vợ chồng biết
chí thú làm ăn, vươn lên từ khó khăn
trở thành tấm gương sáng để gia đình
khách noi theo.

Cán bộ Kienlongbank đến thăm khách hàng
Trần Văn Thịnh
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Anh Đặng Xuân Lợi

X

uất thân từ gia đình nông dân ở vùng nông thôn xã Châu Bình,
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Công việc hàng ngày của anh
Thịnh và chị Đậm là làm bếp lò đất (loại bếp được làm bằng đất
mà người dân vùng nông thôn Miền Tây thường hay sử dụng để nấu ăn
hàng ngày) bán để trang trải cuộc sống gia đình.
Với bản chất chí thú làm ăn nên vợ chồng anh không bằng lòng với kết
quả hiện tại. Qua tìm hiểu từ bạn bè, vợ chồng anh nhận thấy nuôi gà
thả vườn là mô hình mới và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sẵn có diện
tích đất phù hợp để phát triển chăn nuôi, nhưng muốn chuyển đổi mô
hình cần phải có kỹ thuật và nguồn vốn. Nhờ bạn bè đi trước hướng dẫn
kỹ thuật tận tình, vợ chồng anh quyết định dùng số vốn tích lũy và vay
thêm vốn Ngân hàng Kiên Long để đầu tư mua 1.000 con gà nuôi thả
vườn.
Sau gần 4 tháng nuôi, anh xuất chuồng lứa gà đầu tiên và mang lại lợi
nhuận khá cao. Không dừng lại với quy mô hiện có, vợ chồng anh mạnh
dạng đầu tư mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học (hạn chế gây ô nhiễm
môi trường và dịch bệnh). Từ đó, hàng năm anh xuất chuồng khoảng
6.000 con gà thịt, mang lại nguồn lợi nhuận khá cao cho gia đình. Với
thành công đó vợ chồng anh được Chủ tịch UBND xã Châu Bình tặng
Giấy khen “Gia đình phấn đấu vượt khó vươn lên thoát nghèo”.
Sau 3 năm sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Kiên Long, đến nay vợ
chồng anh, chị Thịnh đã có của ăn của để, mua sắm nhiều vật dụng gia
đình, trang trí nội thất, xe máy …
Nói về sự gắn kết với Ngân hàng Kiên Long, vợ chồng anh cho biết cái
quý ở Ngân hàng Kiên Long là “Sẵn lòng chia sẻ” giúp gia đình anh chị
vượt qua khó khăn để vươn lên làm giàu.

Nuôi gà trên đệm lót sinh học

làm mô hình kinh tế trang trại hiệu quả
Phòng Giao dịch Ngô Quyền

T

hực hiện chủ trương của Ban Lãnh

lượng trung bình thu được từ đàn heo thịt đạt 20 tấn/năm, tương đương mức doanh thu

đạo Ngân hàng Kiên Long về việc

1 tỷ đồng, sau khi trừ các chi phí mang lại thu nhập trung bình 200 triệu đồng/năm.

cho vay sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, để chủ động đầu vào nguồn con giống cho đàn heo thịt, anh Lợi tiếp tục đầu

Thời gian qua, ngoài việc tài trợ cho vay

tư đàn heo nái với duy trì ở mức từ 15-20 con (trung bình 2 lứa/năm), cho ra số lượng lợn

tiêu dùng, kinh doanh thương mại dịch

giống khoảng 400 con/năm. Số lượng heo giống này không chỉ cung cấp gối đầu cho đàn

vụ, Phòng Giao dịch (PGD) Ngô Quyền

heo thịt của trang trại mà còn cung cấp cho các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn, mức

– Chi nhánh Hải Phòng còn tích cực tìm

doanh thu trung bình từ việc cung cấp heo giống đạt 240 triệu đồng/năm, sau khi trừ các

kiếm, phát triển đối với các khách hàng

chi phí lợi nhuận trung bình thu được là 120 triệu đồng/năm.

làm kinh tế trang trại.

Với mô hình chăn nuôi khép kín, trên cơ sở tính toán nhu cầu của thị trường và tính hiệu

Điển hình cho mô hình này là hộ kinh

quả, anh Lợi đã lựa chọn nuôi thả cá rô phi Đài Loan trên diện tích ao đã đầu tư, hàng

doanh Đặng Xuân Lợi, trên diện tích đất ở

năm khai thác 2 vụ với mức sản lượng đạt trung bình khoảng 8 tấn, tương đương với mức

và đất thầu của địa phương là 3.500 m2 tại

doanh thu 120 triệu đồng/năm, sau khi trừ các chi phí mức thu nhập mang lại từ 70-80

thôn Kinh Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão,

triệu đồng/năm.

TP. Hải phòng.

Ngoài ra việc chăn nuôi, anh Lợi còn kết hợp kinh doanh đại lý phân phối thức ăn chăn

Sau khi được vay vốn Ngân hàng Kiên

nuôi thức ăn gia súc cho Công ty CP Greenfeed Việt Nam, vừa để chủ động nguồn thức ăn

Long – PGD Ngô Quyền, ang Lợi đã tiến

chăn nuôi cho trang trại của mình, vừa cung cấp cho các hộ gia đình, trang trại chăn nuôi

hành đầu tư hệ thống chuồng trại khép kín

trên địa bàn, doanh thu trung bình đạt 1-1,2 tỷ đồng/năm, lợi nhuận mang lại trung bình

tại chỗ gồm 300 m2 diện tích chuồng nuôi

từ 100- 120 triệu đồng/năm.

heo thịt, 80 m diện tích chuồng nuôi heo

Với định hướng đa dạng hóa các loại hình, lĩnh vực cho vay, thời gian tới đơn vị tiếp tục

giống, 2.200 m2 diện tích ao nuôi thả cá.

tích cực tìm kiếm, phát triển đối với các khách hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông

Qua thời gian đầu tư chăn nuôi, hiện trên

thôn có mô hình kinh doanh hiệu quả, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, an toàn trong

chuồng trại của anh Lợi luôn duy trì 100

việc sử dụng nguồn vốn vay cũng như giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay tại đơn

con heo thịt (khai thác 2 lứa/năm), sản

vị.

2

Mô hình kinh tế trang trại của anh Đặng Xuân Lợi nuôi heo kết hợp với thả cá rô phi Đài Loan
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ĐỒNG HÀNH

Chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc tiếp
cận với khách hàng
Nguyễn Hoàng An/GĐ Chi nhánh Rạch Giá

C

húng ta như đang đi trên một
con thuyền, biển cả là thương
trường, khách hàng là những
cơn gió, là những luồng không khí mà
chúng ta rất cần. Tiếp cận khách hàng
nếu đúng cách thì sẽ đẩy con thuyền
mau tiến nhanh đến đích, và ngược
lại không khéo thì con thuyền sẽ xoay
vòng tại chỗ, thậm chí thụt lùi trở lại.
Kinh nghiệm là sự trải nghiệm của
chính mình. Ở đây, tôi xin được tóm

định con số tăng trưởng:
+ Từ KH hiện hữu: 25% (Cho vay) và 55% (Huy động).
+ Từ KH cũ:

40% (Cho vay) và15% (Huy động).

Đối với khối lượng khách hàng này, cần khoanh nhóm để thuận tiện trong giao
tiếp, tiếp cận và phù hợp với quỹ thời gian mà chúng ta có. Việc phân chia nhóm
khách hàng thì tùy theo các tiêu chí, chẳng hạn như:
+ Phân theo ngành nghề: một số khách hàng mua bán cùng ngành nghề thì
thường chơi chung với nhau và họ gặp gỡ nhau để trao đổi thông tin vào lúc
uống cà phê buổi sáng hoặc các buổi tiệc tùng hay đi cùng nhau.

lượt và hệ thống lại một số phương
thức tiếp cận khách hàng phổ biến mà
gần như các anh chị đều đã và đang trải
nghiệm. Tuy nhiên, tôi nghĩ sự thành
công là phụ thuộc rất nhiều vào chính
mỗi chúng ta.

+ Phân theo sở thích: một số khách hàng làm ăn khác ngành nghề nhưng có
cùng sở thích (cây kiểng, đồ cổ, xe cộ …) và họ cũng sẽ có những thời điểm định
kỳ gặp nhau.

Dù ở địa bàn cũ hay đến địa bàn mới,
việc tiếp cận và mở rộng mối quan hệ
sẽ thông qua 2 phương thức: Trực tiếp
và Gián tiếp.

….

+ Phân theo tuổi tác, công việc: một số khách hàng hưu trí, đang làm việc … sẽ
có những nơi thường tập trung gặp gỡ như các câu lạc bộ, hội đoàn, quán cà phê
buổi sáng, ăn uống buổi chiều.

chính thức”, có uy tín trong nhóm, tiếng
nói khá quan trọng và thường là “định
hướng quan điểm” để những khách
hàng khác tìm hiểu và làm theo (nhất
là trong giao dịch với ngân hàng, học
hành của con cái, mua sắm đồ đạc …).
Quan tâm đặc biệt hơn, gần gũi hơn với
khách hàng này thì chúng ta sẽ nhận
được sự ủng hộ nhiều hơn của nhóm.
Vấn đề kế tiếp là nắm được thông tin
những nhóm khách hàng này thường
uống cà phê buổi sáng ở đâu, có những
đám tiệc nào mà chúng ta trùng với
nhóm khách hàng để liên hệ đi cùng,
hoặc nhóm khách hàng sẽ tổ chức ăn
uống ở đâu và việc khéo léo để mình
được tham dự cùng … Khi tạo được
quan hệ thân thiết thì gần như chúng
ta trở thành thành viên của nhóm.
- Khách hàng nguồn: là những mối
quan hệ trực tiếp của chính chúng ta:
Bà con, họ hàng; Bạn bè, hàng xóm láng
giềng … những khách hàng này dạng
nguồn bổ sung và do chính chúng ta
xây dựng quan hệ thân thiết để có định
hướng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ

của ngân hàng. Các khách hàng này thường ban đầu là ủng hộ, nể nang, tin cậy
và quan trọng là chất lượng, chăm sóc, phục vụ tốt thì họ sẽ gắn bó lâu dài và có
thể giới thiệu lan truyền cho chúng ta.
2/ Phương thức Gián tiếp:
- Khách hàng bắc cầu: Chúng ta có nhiều mối quan hệ, tận dụng phương pháp
quan hệ bắc cầu thì chúng ta sẽ có một lượng khách hàng mới nhất định. Việc
có mối quan hệ khách hàng mới từ quen biết chuyền có thể từ tình huống ngẩu
nhiên hoặc cũng có thể do sự chủ động của chính chúng ta (nhờ người quen
bắc cầu tạo dịp tiếp xúc để có quan hệ). Với các khách hàng này, thường cần
thời gian đầu tư ban đầu nhiều hơn (chú ý cần lựa chọn khách hàng tiềm năng).
Các khách hàng này mối quan hệ cũng có thể được tạo ra từ nhóm khách hàng
truyền thống và được khách hàng “thủ lĩnh” giới thiệu.
- Khách hàng vãng lai: các khách hàng này biết và đến ngân hàng giao dịch
thông qua kênh thông tin đại chúng, quảng bá trên báo đài, qua giới thiệu
chuyền của hàng xóm, bạn bè, bà con của họ. Đặc điểm là các khách hàng này
tự tìm hiểu và tự đến ngân hàng giao dịch. Yếu tố ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc
với nhân viên ngân hàng là rất quan trọng (vì sẽ có sự đối chứng về thông tin, về
hy vọng được phục vụ tốt so với thực tế giao tiếp ban đầu). Giao dịch ban đầu
thành công là chúng ta đã giữ chân được khách hàng lâu dài, gắn bó.
Tiếp cận và tạo tình cảm với khách hàng là một nghệ thuật, nó không có công
thức riêng mà tùy theo sự khéo léo, vận dụng các kỹ năng và độ nhạy nắm bắt
tâm lý khách hàng của mỗi chúng ta. Và cuối cùng, việc tiếp cận, giao tiếp với
khách hàng bền vững, thành công do nhiều yếu tố, trong đó cần sự chân thành,
trải lòng và khéo léo.

Thường những nhóm khách hàng này có một người tạm gọi là “thủ lĩnh không

1/ Phương thức Trực tiếp:
- Khách hàng truyền thống: là lượng
khách hàng hiện hữu và khách hàng cũ
ngưng giao dịch của đơn vị. Đây là số
lượng nguồn khá lớn của chính chúng
ta (hiện 01 Phòng Giao dịch (PGD) có
từ vài trăm đến hàng ngàn khách hàng
và Chi nhánh (CN) thì có vài ngàn đến
chục ngàn khách hàng). Nếu khai thác
từ chính lượng khách hàng này thì
khả năng tăng trưởng sẽ có và chiếm
tỷ trọng khá lớn. CN Rạch Giá khi xây
dựng kế hoạch hành động từ đầu năm
2015 và thực tế hiện nay cũng đã xác

32

Bản tin Kienlongbank

CB, NV Kienlongbank đồng hành cùng khách hàng

Nhân viên Kienlongbank đến thăm hỏi trực tiếp cơ sở kinh doanh của khách hàng
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CHIA SẺ

Sự nhiệt tình, cẩn trọng của anh nhân viên trẻ -

Lâm Thành Lợi

L

à một nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình với
công việc, anh Lâm Thành Lợi, nhân viên tín dụng
Kienlongbank Phòng Giao dịch (PGD) Số 4, luôn gương
mẫu đi đầu trong công tác. Đây là nhân vật chúng tôi sẽ giới
thiệu đến với quý bạn đọc trong chuyên mục Gương mặt
Kienlongbank kỳ này.
Hơn 6 năm công tác tại Kienlongbank PGD Số 4, với tính cách
nhanh nhẹn, năng động trong công việc, sự vui vẻ, hòa đồng
trong giao tiếp, anh Lợi luôn được đồng nghiệp, khách hàng
tin yêu và quý mến. Là một nhân viên tín dụng, anh Lợi luôn
làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và có ý thức
cầu tiến.
Anh quan niệm rằng: Những người mà anh tiếp xúc đều là
những người thầy của mình dù họ là ai, làm gì, ở đâu và có
người đã có rất nhiều sai lầm đi chăng nữa thì họ sẽ luôn có
thứ để cho ta phải học, vì theo anh một người không muốn
mắc sai lầm là người biết tự sửa chữa bản thân từ những sai
lầm của người khác. Chính vì vậy, dù là việc nhỏ anh cũng chú
tâm với thái độ làm việc tích cực và luôn biết lắng nghe ý kiến
của lãnh đạo cũng như các đồng nghiệp trong PGD.
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Trong 6 năm công tác, anh Lợi đã có nhiều tích cực trong công
tác quản lý khách hàng, giảm thiểu rủi ro tín dụng, tích cực
tìm kiếm và khai thác khách hàng doanh nghiệp, đến nay đã
có nhiều chuyển biến tăng trưởng tích cực trong kinh doanh.
Xác định được tầm quan trọng của công việc mà Ban Lãnh
đạo đơn vị giao, hằng năm anh Lợi luôn có ý thức phấn đấu
vươn lên và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, để từ đó
góp sức vào công cuộc xây dựng gia đình Kienlongbank ngày
càng vững mạnh. Những đóng góp của anh luôn được Ban
Giám đốc, đồng nghiệp và khách hàng ghi nhận, đánh giá
cao. Liên tục trong 5 năm, anh Lâm Thành Lợi luôn đạt chỉ tiêu
kinh doanh do Ban Lãnh đạo đơn vị giao. Đồng thời anh còn
được khen thưởng vì luôn có thành tích xuất sắc trong tăng
trưởng tín dụng đặc biệt là tăng trưởng khách hàng doanh
nghiệp.
Từ phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ” anh Lâm
Thành Lợi tiếp tục phấn đấu, nâng cao nghiệp vụ hàng ngày
của bản thân để từ đó góp một phần công sức của mình đưa
Kienlongbank ngày càng phát triển và vững mạnh.
KLB
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SỐNG ĐẸP

Hãy nuôi dưỡng những suy nghĩ
tích cực

Nguyễn Thu/ Báo VOV

B

í quyết để mỗi chúng ta có thể
sống lạc quan, đó là: tự bản thân
ta hãy biết nuôi dưỡng những suy
nghĩ tích cực trong từng khoảnh khắc
của cuộc sống. Cuộc đời bên ngoài là sự
phản chiếu những suy nghĩ bên trong
của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ như
thế nào thì chúng ta có khuynh hướng
sẽ sống như thế ấy! Con người trưởng
thành về mặt tinh thần là con người
biết tự động viên, khích lệ chính mình
bằng những suy nghĩ đúng đắn, tích
cực.
Nhiều khi, cuộc sống của chúng ta không
đến nỗi khổ sở cho lắm, nhưng chính thái
độ bi quan cùng những suy nghĩ vị kỷ và
vô lý khiến chúng ta cảm thấy đau khổ. Và
“đám mây mù” của những suy nghĩ mang
tính tiêu cực này sẽ che lấp tầm nhìn của
chúng ta, khiến chúng ta không còn thấy
được những khía cạnh tích cực khác trong
cuộc sống.
Những suy nghĩ bi quan giống như liều
“thuốc mê” khiến con người ta dễ có cái
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nhìn lệch lạc trong cuộc sống, làm tê liệt ý chí vươn lên. Nuôi dưỡng những suy nghĩ bi
quan tức là chúng ta đang tự gây thêm khó khăn cho bản thân. Trong những trường hợp
đó, chúng ta không nên phung phí sức lực và thời gian để suy nghĩ về những điều không
đáng suy nghĩ. Thay vào đó, chính những suy nghĩ tích cực có thể dần dần vực chúng
ta đứng dậy! Dẫu rằng những suy nghĩ tích cực chưa thể làm cho tình hình thực tế thay
đổi ngay lập tức, nhưng ít nhất nó cũng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng ta! Chỉ
riêng việc cố gắng suy nghĩ vấn đề cho thông suốt cũng giúp chúng ta tự hóa giải được
bao nhiêu điều rắc rối, phức tạp. Sau đó, chỉ cần chúng ta đừng nghĩ đến bản thân mình
nhiều quá, đừng tự than thân trách phận nhiều quá, chỉ cần mở rộng tầm nhìn để thấy
được những khía cạnh khác trong cuộc sống, tự dưng nỗi khổ cũng sẽ không còn.
Nếu mỗi ngày bạn đều mang một thái độ bi quan để nhìn mọi việc, thì dù sau bao năm
tháng dài của đời bạn trôi qua, bạn cũng sẽ cảm thấy mọi việc quanh mình vẫn cứ tồi tệ
như thế mãi! Nhưng một khi bạn quyết tâm thay đổi thái độ bi quan thành thái độ lạc
quan, bạn sẽ thấy mọi việc đang dần trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều!
Dù trong những hoàn cảnh được xem là tồi tệ nhất đi chăng nữa, ít nhất cũng vẫn có một
vài khía cạnh tích cực mà bạn có thể tìm thấy. Dù phải đối mặt với nhiều vấn đề tồi tệ,
bạn hãy luôn nỗ lực tìm kiếm những khía cạnh tích cực của từng vấn đề, thì bạn sẽ dần
tạo được thói quen sống lạc quan.
Điều đáng nói là, những suy nghĩ tích cực không phải tự nhiên tìm đến với chúng ta. Nó
phải do chính bản thân mỗi chúng ta tự nuôi dưỡng lấy. Vậy thì từ nay, bạn đừng nhìn
những sự việc trong đời bằng cái nhìn tiêu cực như lâu nay bạn vẫn nhìn. Đừng để những
suy nghĩ tiêu cực chiếm lĩnh cả cuộc sống của mình, càng không nên để nó điều khiển
bản thân mình! Thay vào đó, bạn hãy thay đổi cách nhìn về cuộc đời, về con người, bằng
một thái độ tích cực, để làm phong phú tầm nhìn của bản thân.

Bất cứ vấn đề nào mà chúng ta gặp phải
trong cuộc sống cũng đều có hai mặt:
tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực chính là
những ưu thế để kích thích mình hăng hái
tiến lên, vượt qua những khó khăn, thử
thách; còn với những gì chưa được tích
cực cho lắm thì đấy cũng là lý đo để mình
học hỏi kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và
hoàn thiện bản thân.
Cùng đối diện với một vấn đề, nhưng nếu
một người biết nhìn nhận nó theo chiều
hướng tích cực như trên thì sẽ luôn cảm
thấy mọi thứ suôn sẻ, dễ dàng hơn và
cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn; trái lại,
một người khác chỉ thuần túy nhìn nhận
vấn đề theo chiều hướng tiêu cực thì
sẽ cảm thấy cuộc sống thật đơn điệu, tẻ
nhạt, buồn chán, thậm chí là đầy những
khó khăn đến nỗi không thể nào lạc quan
được!
Hãy bắt đầu mỗi ngày mới bằng những
suy nghĩ tích cực ngay khi bạn vừa thức
dậy. Bạn hãy luôn tự nhủ: “Tôi là một người
lạc quan, bởi tôi không muốn những suy
nghĩ bi quan làm ảnh hưởng đến thái độ,
hành động của tôi, ảnh hưởng đến mọi cơ
hội tốt đẹp mà tôi sắp có.” Và rồi, bạn hãy

nghĩ cuộc đời giống như một phương trình có nhiều ẩn số. Có những ẩn số mà có thể
hiện tại chúng ta chưa tìm ra, có những lý lẽ của cuộc sống mà hiện tại mình chưa hiểu
hết, nhưng bạn hãy tin cuộc sống luôn có sự cân bằng. Nghĩ được như vậy, tức là chúng
ta đã tự giải thoát tâm hồn mình khỏi hố sâu tuyệt vọng đầy phi lý lâu nay.
Ngay cả điều mà chúng ta gọi là “số phận” của chúng ta đi chăng nữa, cũng phụ thuộc rất
nhiều vào cách suy nghĩ và những việc làm hằng ngày của chúng ta. Có suy nghĩ được
những điều tốt, thì chúng ta mới có thể làm được những điều tốt. Bởi vì, những suy nghĩ
của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, thái độ của ta và là kim chỉ nam cho những việc
làm hằng ngày của chúng ta trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, sức mạnh của lời nói nhiều khi cũng rất quan trọng. Nhiều người không khổ
sở vì hoàn cảnh thực tế, mà chính là vì những suy nghĩ tiêu cực đi đôi với lời nói không
đúng. Những người này mắc phải tật “phức tạp hóa vấn đề”. Những chuyện cỏn con,
chẳng có gì to tát, nhưng họ lại thích dùng những từ ngữ “đao to búa lớn” để diễn tả. Thay
vì nói: “Mọi thứ thật quá đỗi tồi tệ!” hay “Mọi thứ đang dần xấu đi!” bạn có thể nói “Mọi thứ
đang tiến triển dần theo chiều hướng tốt đấy chứ!”
Đôi khi, bạn chỉ cần một phút thôi để thay đổi những suy nghĩ và lời nói từ tiêu cực trở
thành tích cực. Một ý nghĩ tích cực lóe lên trong óc bạn, chẳng khác nào ánh mặt trời
chiếu rọi, xóa tan mọi “mây mù u ám” đang phủ quanh cuộc đời bạn. Mỗi lần bạn có thêm
một suy nghĩ tích cực nào đó, bạn có thể viết nó ra giấy, để khi cần bạn có thể đọc lại.
Thay vì cứ tự cho mình là người kém may mắn như lâu nay, ngay từ hôm nay trở đi, bạn
hãy luôn tự nhủ: “Mình là người may mắn trong cuộc sống!”
Bên cạnh đó, bạn hãy luôn tin tưởng một cách sâu sắc rằng: “Những điều tốt đẹp trong
cuộc sống sẽ đến với những ai biết nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực.” Những cách
thực hành như thế này tuy rất đơn giản, chẳng tốn kém tiền bạc hay công sức gì nhiều,
nhưng lại rất hữu ích. Làm được như vậy là bạn đã tự mang lại cho bản thân những ích
lợi to lớn không thể nào đo đếm hết được! Tiếc rằng ít người chịu áp dụng nó mỗi ngày.
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SỐNG KHỎE

XANH

Chăm sóc sức khỏe
trong mùa mưa

M

ùa mưa là mùa trẻ hóa tất cả
các sinh vật sống trên hành
tinh. Mùa này không khí cũng
mát mẻ hơn và khiến con người thấy dễ
thở hơn.Tuy nhiên, độ ẩm tăng cũng là lý
do khiến nhiều người cảm thấy khó chịu
trên da. Không khí mát mẻ cũng tạo điều
kiện cho các bệnh nhiễm trùng có cơ hội
sinh sôi.

Trong mùa mưa, hệ tiêu hóa của chúng ta bị suy yếu, khả năng đề kháng cũng giảm
khiến con người dễ mắc các bệnh phổ biến như ho, cảm lạnh, cúm, tiêu hóa kém, vàng
da, thương hàn, kiết lỵ… Bên cạnh đó, vấn đề về da liên quan như áp xe và eczema cũng
rất phổ biến.
Để được khỏe mạnh trong mùa mưa, hãy tuân thủ theo những lời khuyên sau đây nhé:

Chăm sóc da
Da trở nên mất nước trong mùa mưa là lý do tại sao bạn phải dưỡng ẩm thường xuyên.
Bạn cần phải cẩn thận trong việc làm sạch làn da mà không “tước đi” độ ẩm tự nhiên của
nó. Làm sạch nhẹ nhàng nhưng cũng đủ mạnh để loại bỏ mọi dấu vết của bụi bẩn trên
làn da của bạn là điều hết sức cần thiết.

có nhiều kẽ thường là nơi không chỉ chứa
ấu trùng và sâu mà còn thu thập nhiều bụi
bẩn nhất.
Tỏi, hạt tiêu, gừng, nghệ, rau mùi… có
thể giúp tăng cường tiêu hóa và cải thiện
khả năng miễn dịch. Vì thế, hãy chú ý tới
chúng trong thực đơn mùa mưa của gia
đình.

vực bạn sinh sống, đồng thời nhớ lưu trữ kem chống muỗi và thuốc bôi côn trùng đốt để
phòng những trường hợp xấu.

Tập thể dục
Tập thể dục là một phần quan trọng của chế độ chăm sóc sức khỏe trong mùa mưa. Thời
tiết mùa mưa không thuận tiện nhiều cho vận động ngoài trời, nhưng bạn có thể xem
xét nhiều lựa chọn khác nhau để hoạt động trong nhà miễn là phù hợp và lành mạnh.
MKT (sưu tầm)

Lựa chọn quần áo
Nên mặc quần áo dễ thấm hút và rộng rãi
để tránh mồ hôi bị bí lại trên da, gây khó
chịu. Tránh mặc quần áo bằng vải bò hay
các chất liệu dày khác bởi chúng lâu khô
mà lại không thân thiện với da.

Chú ý vệ sinh

Ở những vùng da dễ bị nhiễm nấm thì nên dùng phấn bột chống nấm theo tư vấn của
bác sĩ. Những người có bệnh tiểu đường cần chú ý chăm sóc thêm cho đôi chân trong
những mùa này. Không đi chân trần mà cũng tránh mang giày ướt.

Nước đọng lại sau cơn mưa hay sau trận
lũ lụt là nơi sinh sản lý tưởng cho muỗi.
Vì thế, hãy loại bỏ những nơi nước đọng.
Bệnh sốt rét vàng da thường có nguyên
nhân do muỗi sinh sản ở vùng nước đọng
hoặc từ thực phẩm bị ô nhiễm.

Chế độ ăn uống

Vì vậy, nên phun thuốc chống muỗi ở khu

Rửa tất cả các loại thực phẩm thật sạch sẽ, đặc biệt là ở lá rau và súp lơ. Những loại rau
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