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365 ngày của năm 2015 đã đi qua với những cung bậc cảm xúc thật đặc biệt!
Nhiều tín hiệu lạc quan, những khởi đầu tốt đẹp nhưng cũng không ít lo toan,
bộn bề trước những biến động không ngừng của đời sống và xã hội. Dù ở cương
vị nào, mỗi người chúng ta đều cần những phút giây lắng đọng lòng mình để
nhìn lại, soát xét lại và vững tin tiến bước vào năm mới!
Trong năm qua, Bản tin Kienlongbank đã không ngừng đổi mới và nâng
cao chất lượng; tích cực truyền tải những tiện ích về sản phẩm dịch vụ của
Kienlongbank; chia sẻ những bài viết hữu ích trong cuộc sống hằng ngày đến
với độc giả; đặc biệt là đề cao những giá trị về văn hóa của Kienlongbank. Điều
này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân
viên Kienlongbank.
Trong không khí hân hoan và náo nức chào đón Xuân Bính Thân 2016, Ban
Biên tập mến gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý bạn đọc đã luôn dành những
tình cảm yêu mến và đồng hành cùng Bản tin Kienlongbank trong suốt thời
gian qua.
Với Bản tin Kienlongbank số đặc biệt này, kính mời Quý bạn đọc cùng với
Kienlongbank điểm lại những sự kiện nổi bật của đất nước và của
Kienlongbank trong năm 2015. Bên cạnh đó, những trang tin thú vị và mới
lạ liên quan đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc cũng sẽ góp mặt trong Bản tin
kỳ này, mang niềm vui trong những ngày đầu xuân cho bạn đọc.Hãy gác lại
những bộn bề, lo toan trong cuộc sống để cùng với gia đình thân yêu và cùng
với bản tin Kienlongbank đón một mùa Xuân an vui và hạnh phúc.
Kính chúc Quý bạn đọc của Kienlongbank đón một năm mới An Khang Thịnh
Vượng và Vạn Sự Như Ý.
BAN BIÊN TẬP

4 Thư chúc Tết của Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

- Năm năng động của hoạt động Công đoàn
12 2015
Kienlongbank

10

Kienlongbank điểm lại 10 sự kiện nổi bật trong
năm 2015
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Thư Chúc Tết,
Kính gửi Quý lãnh đạo, Quý cổ đông, Quý khách hàng,
Cùng toàn thể anh, chị em cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP
Kiên Long,
Năm 2015 đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động và phát triển
của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) với nhiều thành tựu
và kết quả đáng trân trọng. Trong suốt thời gian đó, Kienlongbank luôn
nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam, sự tín nhiệm đồng hành của Quý cổ đông, sự yêu thương tin
tưởng của Quý khách hàng, sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của toàn
thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng.
Là một ngân hàng nông thôn phát triển lên đô thị, với triết lý kinh
doanh “Sẵn lòng chia sẻ”, Kienlongbank đã có được thị phần lớn và ổn
định của các khách hàng nông dân, tiểu thương nhỏ lẻ gắn bó lâu năm với Ngân hàng, và những khách hàng
doanh nghiệp ngày càng gia tăng khi đất nước trong giai đoạn hội nhập, phát triển. Kienlongbank luôn luôn
trân quý những tình cảm sâu nặng mà khách hàng đã dành cho chúng tôi.
Trong năm 2015, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc ổn định, phát triển
kinh tế, Kienlongbank đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp kinh doanh linh hoạt hiệu quả. Kết thúc năm
tài chính 2015, Kienlongbank đã đạt được kết quả kinh doanh rất khả quan, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu
hoạt động quan trọng, làm tiền đề phát triển Ngân hàng trong thời gian tới. Đặc biệt, Kienlongbank đã tích
cực chủ động miễn giảm lãi vay, hỗ trợ, chia sẻ với khách hàng gặp khó khăn. Nhìn chung, những giải pháp
mà Kienlongbank thực hiện trong năm vừa qua dựa trên tiêu chí đảm bảo hoạt động “an toàn, bền vững, lợi
nhuận hợp lý” đã được sự ủng hộ, đồng thuận của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Số lượng khách
hàng tin tưởng và giao dịch với Kienlongbank ngày càng tăng cao.
Kienlongbank trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh các tỉnh, thành,
lãnh đạo bộ, ban ngành, chính quyền địa phương; Xin gởi lời tri ân chân thành nhất đến Quý cổ đông, Quý
khách hàng đã gắn bó với Kienlongbank. Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn tập thể cán bộ, nhân viên
Ngân hàng đã tích cực lao động, tham gia đóng góp vì sự phát triển của Kienlongbank trong thời gian qua.
Trước thềm năm mới Bính Thân 2016, thay mặt Hội đồng quản trị Kienlongbank, tôi xin gửi những lời chúc tốt
đẹp nhất đến tất cả quý vị cùng gia quyến một năm mới An Khang – Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý.
Chúc Mừng Năm Mới!

Chủ tịch HĐQT

Võ Quốc Thắng
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HỘI NHẬP

TỔNG GIÁM ĐỐC VÕ VĂN CHÂU

KIENLONGBANK KHẲNG ĐỊNH SỰ ỔN ĐỊNH VÀ BỀN VỮNG

T

rong những ngày nhộn nhịp không khí
kinh doanh tất bật cuối năm 2015, Ban biên
tập Kienlongbank đã có buổi trò chuyện và
lắng nghe những chia sẻ của ông Võ Văn Châu –
Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank.

nông dân, tiểu thương buôn bán, sản xuất kinh doanh
nhỏ lẻ. Bám sát mục tiêu hoạt động “An toàn, bền
vững và lợi nhuận hợp lý”, để điều hành hoạt động của
Kienlongbank một cách linh hoạt, thực hiện theo đúng
chủ trương của Chính phủ và NHNNVN. Kienlongbank
dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2016 như:
Tổng tài sản tăng 15%; Tổng vốn huy động thị trường 1
tăng 25%; Dư nợ cho vay tăng 20%; Lợi nhuận dự kiến
trên 300 tỷ đồng.

PV: Ông đánh giá thế nào về hoạt động của Ngân
hàng trong năm 2015?
Ông Võ Văn Châu: Hoạt động của Kienlongbank trong
năm 2015 đã đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu
kinh doanh đều tăng trưởng ổn định, nợ xấu được kiểm
soát ở mức thấp. Bên cạnh đó, môi trường làm việc và
đời sống của CB, NV Kienlongbank ngày một cải thiện
đáng kể, luôn được nâng cao, cơ sở vật chất tiếp tục
được hoàn thiện trên toàn hệ thống. Song song đó,
Kienlongbank luôn chú trọng tập trung nguồn lực để
đẩy mạnh triển khai công tác tái cơ cấu theo đề án đã
được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) phê
duyệt theo đúng lộ trình đề ra. Kết quả kinh doanh
năm 2015, Kienlongbank đã hoàn thành được một số
chỉ tiêu hoạt động quan trọng: Tổng tài sản tăng 9,63%
so với năm 2014; Dư nợ tăng trưởng 19,9%; Huy động
vốn từ thị trường 1 tăng trưởng 21,18%; Chỉ tiêu nợ
xấu được kiểm soát ở mức thấp hơn 2,5%; Chỉ tiêu lợi
nhuận duy trì ở mức hợp lý đảm bảo quyền lợi cho cổ
đông, phù hợp với tình hình chung của toàn hệ thống
(ROA 0,7%, ROE 5%).
Nhìn chung, Kienlongbank đã hoàn thành tốt các chỉ
tiêu quan trọng đã đề ra, đảm bảo hoạt động của
Kienlongbank được an toàn, bền vững, tạo nền tảng
vững chắc để phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
PV: Kienlongbank được biết đến là ngân hàng quy
mô trung bình, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức
khá thấp và tăng trưởng khá ổn định. Ông có thể
chia sẻ kinh nghiệm quản lý và kiểm soát nợ xấu ở
Kienlongbank thời gian qua?
Ông Võ Văn Châu: Kienlongbank luôn phát huy thế
mạnh tập trung phát triển phân khúc khách hàng
cá nhân, các món vay nhỏ lẻ và lĩnh vực cho vay chủ
yếu là nông nghiệp, nông thôn nên tính ổn định của
khách hàng rất cao, hạn chế được rủi ro khi nền kinh
tế chịu tác động bởi suy thoái. Ngay từ năm 2013,
Kienlongbank đã thành lập Ban chỉ đạo tập trung
thu hồi nợ với thành phần nòng cốt là các thành
viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành để tập trung
giải quyết nợ xấu tồn đọng từ những năm trước đó.
Kienlongbank cũng đã xây dựng chính sách lãi suất rất
linh hoạt, cạnh tranh cho nhóm đối tượng khách hàng
vay mới, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con nông dân
yên tâm sản xuất kinh doanh.
Để thực thi các chính sách này, Kienlongbank đã triển
khai tích cực chia sẻ khó khăn với khách hàng thông
qua các hình thức miễn/ giảm lãi vay, hỗ trợ cho khách
hàng đang gặp khó khăn, đặc biệt là đối tượng doanh
nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương, nông dân trên cả nước.
Đối với các khoản nợ xấu, chúng tôi tiến hành đồng
bộ các giải pháp để xử lý, theo đó tập trung phân tích
từng trường hợp cụ thể để có các giải pháp xử lý phù
hợp, trên tinh thần đồng hành với khách hàng để tháo
gỡ và cùng vượt qua giai đoạn khó khăn, cụ thể như:

PV: Tín dụng Kienlongbank hiện chủ yếu tập trung
ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ông có thể cho
biết, chiến lược tăng trưởng ở khu vực thành thị ra
sao trong thời gian tới của Kienlongbank?
Miễn/ giảm lãi để hỗ trợ khách hàng có điều kiện
tốt hơn trong việc trả nợ cho ngân hàng; Áp dụng
giải pháp cơ cấu và gia hạn nợ đối với những khách
hàng có khả năng trả nợ nhưng hiện đang gặp khó
khăn tạm thời; Mua bán nợ, khởi kiện và xử lý để thu
hồi nợ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó,
Kienlongbank cũng đã triển khai 02 gói tín dụng ưu
đãi trong năm 2015 vừa qua là Gói 2000 tỷ và Gói
600 tỷ. Các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi này đã góp
phần hỗ trợ khách hàng có nhu cầu mở rộng hoạt
động sản xuất, kinh doanh và cả tiêu dùng. Lãi suất
hợp lý, tư vấn khách hàng mục đích sử dụng hiệu
quả cũng đã góp phần giúp khách hàng tiếp cận
được nguồn vốn ưu đãi hiệu quả và giảm gánh nặng
lãi vay, rủi ro phát sinh nợ xấu.

Ông Võ Văn Châu: Kienlongbank là Ngân hàng TMCP
với quy mô hoạt động khắp cả nước. Bên cạnh thị
trường chính tập trung phần lớn cho nông nghiệp,
nông thôn. Tất cả khách hàng đều là mục tiêu hướng
đến của Ngân hàng. Để mở rộng quy mô phát triển
và tăng cường khả năng cạnh tranh của Ngân hàng
trong giai đoạn mới, sắp tới Kienlongbank sẽ tập trung
vào nhóm khách hàng doanh nghiệp tiềm năng có
tình hình tài chính lành mạnh hoạt động trong các
lĩnh vực ít rủi ro, … Song song đó, Kienlongbank tiếp
tục hoàn thiện và phát triển đa dạng các loại hình dịch
vụ ngân hàng, đáp ứng đầy đủ các tiện ích cho khách
hàng, gia tăng thu nhập từ lĩnh vực phi tín dụng.
PV: Nhân dịp Xuân về, Ông có điều gì muốn nhắn
gửi đến Quý khách hàng và CB, NV Kienlongbank?

PV: Nhận thấy trong 3 năm trở lại đây, Ông Võ Văn Châu: Yếu tố đạo đức nghề nghiệp là hết
Kienlongbank có sự chuyển mình mạnh mẽ. Theo sức quan trọng trong hoạt động của ngành tín dụng,
ngân hàng và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, vấn
ông, đâu là những kết quả đáng ghi nhận?
đề mấu chốt sống còn của ngân hàng chính là con
Ông Võ Văn Châu: Ngay từ 2013, Kienlongbank xác người. Con người quyết định đa số tỷ lệ thành công
định mục tiêu chính là tập trung thực hiện thành của hoạt động ngân hàng. Nhân dịp xuân về, tôi có lời
công đề án tái cơ cấu theo chủ trương của Chính nhắn gửi đến hơn 3.500 CB, NV, CTV Kienlongbank tiếp
phủ và NHNNVN. Trong đó, Ban lãnh đạo Ngân hàng tục phát huy tinh thần đoàn kết, cố gắng hết sức mình,
chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết nợ xấu, điều hành ý thức trách nhiệm từng vị trí công việc, thực hiện tốt
hoạt động của Kienlongbank phù hợp với tình hình nhiệm vụ được giao. Kienlongbank là một gia đình lớn,
thực tế và định hướng của NHNNVN, các chỉ tiêu kinh tôi và các bạn là những thành viên cùng trong một đại
doanh đều tăng trưởng ổn định, tổng tài sản tăng gia đình, có khó cùng vượt, thành quả cùng hưởng,
trưởng bình quân từ 2012 - 2015 trên 10%; Dư nợ cấp thành công của Kienlongbank cũng chính là sự thành
tín dụng tăng trưởng bình quân 18,76%; Huy động công mỗi người chúng ta.
vốn từ thị trường 1 tăng trưởng bình quân 23,58%; Tỷ
Bằng tất cả sự đồng tâm hiệp lực, cùng với nền tảng
lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%, đồng thời duy trì đúng hiện có, chúng tôi tin rằng năm 2016 Kienlongbank sẽ
theo quy định của NHNN về các giới hạn và các tỷ lệ tiếp tục hoạt động ổn định, hiệu quả và hoàn thành
an toàn trong hoạt động. Bên cạnh đó, môi trường tốt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
làm việc và đời sống của CB, NV luôn được nâng cao,
cơ sở vật chất được trang bị hoàn thiện trên toàn hệ Thay mặt toàn thể CB, NV Kienlongbank, tôi xin gởi
thống, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ổn lời tri ân sâu sắc đến tất cả Quý khách hàng đã đồng
hành, ủng hộ Kienlongbank trong suốt năm qua. Kính
định.
chúc Quý khách hàng và gia đình một năm mới An
PV: Chiến lược của Kienlongbank từng bước đẩy Khang – Thịnh Vượng – Vạn Sư Như Ý.
mạnh bán lẻ. Vậy định hướng phát triển của
PV: Xin cám ơn Ông về cuộc trao đổi này. Kính chúc
Kienlongbank trong năm 2016 như thế nào, thưa
Ông nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Chúc
Ông?
cho Kienlongbank ngày càng phát triển và đạt được
Ông Võ Văn Châu: Năm 2016, Kienlongbank vẫn kết quả kinh doanh năm 2016.
tiếp tục định hướng tập trung vào lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn, với đối tượng khách hàng chính
vẫn là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà con

Phòng Marketing thực hiện
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THEO DÒNG LỊCH SỬ

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016)

Sáng mãi bài học đoàn kết từ ngày đầu thành lập Đảng
về vai trò, trách nhiệm của những người cộng sản trước
vận mệnh dân tộc nhận được sự nhất trí của các đại biểu.
Nguyễn Ái Quốc đã đoàn kết lại những người cộng sản
Việt Nam, hướng mọi chiến sĩ cách mạng tới một mục tiêu
chung. Các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí hợp nhất hai tổ
chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua
“Chính cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt” và “Điều lệ vắn
tắt” của Đảng, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Ngày
24-02-1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đề nghị Ban
Chấp hành lâm thời kết hợp tổ chức này vào Đảng. Việc
hợp nhất ba tổ chức cộng sản Việt Nam đã được hoàn
thành trên thực tế.

nhận và hoàn thành nhiệm vụ lịch sử đó.
Với tất cả những nỗ lực của mình, bằng những bước đi vững
chắc, Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị mảnh đất để gieo những
“hạt giống đỏ” đầu tiên cho cách mạng Việt Nam, từng bước
đưa tư tưởng cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin do
Người tìm đến và mang về “bén rễ” vào thực tiễn cuộc đấu
tranh của dân tộc.

T

rong bóng tối dày đặc của chủ nghĩa thực dân,
Nguyễn Ái Quốc đã gặp được ánh sáng của Chủ
nghĩa Mác - Lê-nin và mau chóng trở thành một
chiến sĩ cách mạng, trở thành một người cộng sản. Sự
gặp gỡ này phản ánh yêu cầu lịch sử, xác định một con
đường đúng đắn cho cuộc đấu tranh giải phóng của
dân tộc Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc chính là người đảm

Giai đoạn 1925-1929, với sự hoạt động sôi nổi, mạnh mẽ của
lớp cán bộ được Nguyễn Ái Quốc huấn luyện ở Quảng Châu,
phong trào cách mạng Việt Nam đã có bước phát triển nhảy
vọt so với thời kỳ trước. Sự phát triển mạnh mẽ của phong
trào đấu tranh đặt ra yêu cầu phải có một Đảng Cộng sản đảm
nhiệm vai trò lãnh đạo cách mạng thay cho Hội Việt Nam cách
mạng thanh niên. Tháng 3-1929, những người tích cực nhất
của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc Kỳ đã thành
lập Chi bộ cộng sản đầu tiên tại nhà số 5D, phố Hàm Long (Hà
Nội) và thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (ngày 17-61929). Tổng bộ Thanh niên và Kỳ bộ Nam Kỳ cũng cải tổ thành
An Nam Cộng sản Đảng trong tháng 8-1929. Tháng 9-1929,
những đại biểu cấp tiến của Tân Việt đã ra “Tuyên đạt”, chính
thức lập ra Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Đội du kích đầu tiên của Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam
lãnh đạo, ra đời tại Bắc Sơn (Lạng Sơn) năm 1940. Ảnh tư liệu
Những người cộng sản trong cả ba tổ chức cộng sản đó tích
cực mở rộng mạng lưới cơ sở, phát triển đảng viên và “lãnh địa”
ảnh hưởng của mình. Đã diễn ra tình trạng chia rẽ, giành quần
chúng, cạnh tranh ảnh hưởng, thậm chí công kích lẫn nhau giữa
các tổ chức. Mỗi tổ chức đều nhận mình là cộng sản chân chính
và đều nhận vai trò lãnh đạo cách mạng. Sự phân ly đó đã làm
phân tán sức mạnh chung của phong trào, gây ra những sự nghi
ngờ trong quần chúng. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp bách
hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng Cộng sản duy
nhất để có thể đảm nhận vai trò lịch sử lãnh đạo phong trào cách
mạng giải phóng dân tộc.
Với sự nhạy cảm chính trị đặc biệt của một chiến sĩ cộng sản
nhiều kinh nghiệm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã kịp thời triệu tập
và chủ trì Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập
Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam.
Hội nghị họp trong những ngày đầu năm 1930 tại Hồng Kông,
với sự tham gia của 02 đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng
(Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh), 02 đại biểu của An Nam
Cộng sản Đảng (Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu). Các đồng
chí Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn đã có đóng góp quan trọng
tổ chức hội nghị an toàn, bí mật. Với uy tín và kinh nghiệm của
mình, những sự phân tích thấu tình đạt lý của Nguyễn Ái Quốc
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Sự kiện thành lập Đảng đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của
cách mạng Việt Nam, chấm dứt tình trạng khủng hoảng về
đường lối cứu nước ở Việt Nam. Sự kiện này cũng ghi nhận
sự đoàn kết, nhất trí của những chiến sĩ cộng sản ngay từ
buổi đầu tổ chức còn manh nha, trứng nước. Những bất
đồng có tính cục bộ giữa những người cộng sản đã được
dẹp bỏ để tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung cao cả là
đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, giành hạnh phúc cho
nhân dân.
Trong “Báo cáo gửi Quốc tế cộng sản” sau hội nghị (ngày
28-02-1930), Nguyễn Ái Quốc viết: “Từ nay, với chính sách
đúng và với sự thống nhất, chúng tôi có thể chắc rằng,
Đảng Cộng sản sẽ tiến bộ nhanh chóng”. Thực tiễn lịch sử
đã chứng minh nhận định đúng đắn đó.
Sau 86 năm, chúng ta càng thấy rõ hơn sự năng động, sáng
tạo, nhạy bén, kịp thời và vai trò to lớn của lãnh tụ Nguyễn
Ái Quốc - Hồ Chí Minh với việc tổ chức thành công Hội nghị
hợp nhất thành lập Đảng - một sự kiện mang tính bước
ngoặt trong phong trào cách mạng Việt Nam và của lịch
sử dân tộc nói chung. Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng
thành công cũng ghi nhận cống hiến quan trọng của
Người đã siết chặt lại đội ngũ các chiến sĩ cộng sản Việt
Nam trên đường đấu tranh từ những bước gian truân ban
đầu. Bài học đoàn kết được ghi nhận ngay từ ngày hợp nhất
thành lập Đảng vẫn còn nguyên giá trị hôm nay.
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công,
đại thành công”. Trong bối cảnh tình hình mới, trước những
nguy cơ, thời cơ và thách thức đan xen cả bên trong và
bên ngoài, tinh thần đó, phương châm đó vẫn rất cần được
phát huy cho đến cả ngày hôm nay.
Nguồn: qdnd.vn
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Việt Nam và những sự kiện năm 2015
5. Hội nhập kinh tế quốc tế sôi động: Việt Nam kết thúc

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) vừa công bố danh sách những sự kiện nổi bật của Việt Nam năm
2015 do cơ quan này bình chọn. Bản tin Kienlongbank xin trích lại một số sự kiện tiêu biểu.

đàm phán 4 hiệp định tự do thương mại (FTA) với Liên
minh kinh tế Á-Âu, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc và các
đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đưa tổng số các FTA
mà Việt Nam tham gia lên 14. Đặc biệt, Cộng đồng kinh tế
ASEAN (AEC) được hình thành từ ngày 31/12/2015 sẽ tạo
thêm cơ hội cho Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh
tế khu vực và thế giới.

1. Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp: Với tinh
thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội
Đảng bộ các cấp đã thành công tốt đẹp. Đây là đợt sinh
hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn
quân ta, xác định phương hướng nhiệm vụ và giải pháp
phát triển kinh tế - xã hội, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ
2015-2020 và là tiền đề quan trọng để tổ chức thành
công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2. Tăng trưởng GDP cao nhất trong 5 năm qua: Trong

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
lần thứ XVI ngày 28/10. Ảnh: Đặng Thái Thuần - TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn dự Hội
nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 17, ngày 22/11/2015, tại thủ đô
Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

6. Đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông: Nhiều công trình giao thông lớn như
nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ; đường cao tốc Thành
phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên;
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Nội Bài - Lào Cai,... được đưa vào khai thác trong năm
2015 đã tạo đột phá về phát triển hạ tầng. Các công trình này góp phần nâng
cao năng lực vận tải, đẩy mạnh giao thương, tạo điều kiện thuận lợi phát triển
kinh tế vùng miền và đưa kết cấu hạ tầng Việt Nam bắt kịp xu thế hội nhập.

bối cảnh kinh tế thế giới còn khó khăn, tăng trưởng GDP
cả nước vẫn đạt trên 6,6%, cao nhất trong 5 năm qua và
cao hơn mức 6,2% do Quốc hội đề ra; lạm phát được kiểm
soát ở mức thấp (0,63%); an sinh xã hội nhìn chung được
bảo đảm. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững
chắc; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của
nền kinh tế còn thấp; cân đối ngân sách còn khó khăn; nợ
công tăng; tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
chưa đạt như mong muốn.

Dự án cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu có
tổng mức đầu tư 89,943 tỷ Yên Nhật (khoảng hơn
13.626 tỷ đồng), là một trong ba cây cầu có số nhịp
dây văng lớn nhất thế giới. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Dây chuyền sản xuất của Nhà máy Sợi thuộc Tổng Công ty Cổ phần
Dệt may Nam Định. Ảnh: Hiền Hạnh - TTXVN

3. Đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn: Năm 2015, nước
ta kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại: 85 năm Ngày thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02); 125 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 70 năm Cách mạng Tháng
Tám và Quốc khánh 02/9; 40 năm giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4),… Các hoạt động này đã một
lần nữa khơi dậy niềm tự hào, ý chí độc lập dân tộc, động
viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục vững
bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

7.

Lần đầu tiên tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia “hai trong một”:
Với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
lần đầu tiên Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia được
tổ chức trên cơ sở hợp nhất hai kỳ thi: tốt nghiệp THPT và tuyển
sinh đại học, cao đẳng nhằm giảm áp lực thi cử và hướng tới
việc tổ chức hiệu quả hơn kỳ thi này trong các năm sau.
Lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và
Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2015). Ảnh: TTXVN

4. Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng IPU-132:

Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132
(IPU-132). Ảnh: TTXVN

Bản tin Kienlongbank

8. Cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức hoạt động
Ngày 31/12/2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức hình thành và đi vào
hoạt động. Trước đó, ngày 22/11/2015, Văn kiện hình thành Cộng đồng ASEAN đã
được các nguyên thủ ký kết và trao cho Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh dưới sự
chứng kiến của các nhà lãnh đạo quốc gia trong khu vực.

Với Tuyên bố Hà Nội “Các mục tiêu phát triển bền vững
sau năm 2015: Biến lời nói thành hành động”, Đại hội đồng
Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) do Việt
Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức, đã thể hiện vai trò chủ
động, tích cực và trách nhiệm của nghị viện các nước;
đồng thời khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên
trường quốc tế.

8

Các thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành môn thi thứ 6 (môn Hóa
học) tại Cụm thi số 3 - Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội. Ảnh: Quý Trung
– TTXVN

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC: Asean Economic Community) kết nối nền kinh tế của
10 quốc gia ASEAN với quy mô dân số khoảng 630 triệu người. AEC là một trong 3 “cột
trụ” của Cộng đồng ASEAN (ASEAN Community) bên cạnh hai cột trụ về chính trị - an
ninh và văn hóa - xã hội. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 12 tháng 01/2007 các
nước ASEAN đã quyết định rút ngắn thời hạn hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN
từ năm 2020 xuống năm 2015.
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điểm lại 10 sự kiện nổi bật
năm 2015
1. Kienlongbank: Thành lập 01 Chi nhánh (CN), 06 Phòng 3. Kienlongbank tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm
Giao dịch (PGD) và xây dựng, khánh thành nhiều trụ sở mới
trong năm 2015
Trong năm 2015, Kienlongbank đã thành lập mới 01 CN tại Tây
Ninh và 06 PGD tại Sông Cầu, An Nhơn, Đầm Dơi, Vĩnh Châu,
Tân An, Đức Hòa. Các
CN và PGD này đã được
khai trương và đi vào
hoạt động, nâng tổng
số điểm giao dịch của
Kienlongbank lên 103 đơn
vị với 27 CN và 76 PGD.
Ngoài ra, trong năm qua,
Kienlongbank đã cho di
dời địa điểm và xây dựng
Trụ sở Chi nhánh Tây Ninh
lại 11 trụ sở mới tại: Bạc
Liêu, Đồng Nai, Long An, Trà Vinh, Rạch Giá, Tân Châu, Bình Tân,
Vĩnh Thuận, Tân Thành, Hộ Phòng, Vĩnh Hải. Góp phần vào việc
chỉnh trang lại cơ sở vật chất của các đơn vị, tạo hình ảnh tốt
hơn trong lòng khách hàng, và giúp tạo một không gian thoải
mái cho khách hàng khi đến giao dịch tại Kienlongbank.
Dự kiến trong năm 2016, được sự chấp thuận của Ngân hàng
Nhà nước, Kienlongbank sẽ tiếp tục cho mở rộng mạng lưới
hoạt động theo đề án được phê duyệt.

2.

Kienlongbank trao tặng 5.300 suất học bổng tại 26
tỉnh, thành nơi có 27 Chi nhánh của Kienlongbank hoạt
động trong chương trình “Chia sẻ ước mơ”
Năm 2015, Kienlongbank
trao tặng 5.300 suất học
bổng với tổng trị giá
5,3 tỷ đồng thông qua
chương trình “Chia sẻ ước
mơ” tại 26 tỉnh, thành có
trụ sở Kienlongbank hoạt
động. Từ 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.
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thành lập

Được bắt đầu từ tháng
08 và kéo dài đến
tháng 10, Lễ kỷ niệm
20 năm thành lập
Ngân hàng TMCP Kiên
Long (27/10/1995 –
27/10/2015) đã được
long trọng tổ chức
tại 28 đơn vị thuộc 26
tỉnh, thành trong cả
nước. Đây cũng là dịp để Kienlongbank tổ chức họp mặt và tri ân
Quý khách hàng đã đồng hành và hợp tác trong những năm qua.
Dịp này, Kienlongbank đã trao tặng 5.350 suất học bổng “Chia sẻ
ước mơ” cho đại diện NHNN các tỉnh, giá trị 5,35 tỷ đồng trong năm
học 2016 và tiếp tục trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ 70 ngàn hộ nghèo
của tỉnh Kiên Giang mua bảo hiểm y tế.

4.

Kienlongbank tiếp tục là Nhà tài trợ chính Giải bóng đá
Hạng Nhất Quốc Gia & Cúp Quốc Gia 2015
Giải bóng đá Hạng Nhất
Quốc Gia và Giải bóng đá
Cúp Quốc Gia nằm trong
hệ thống các giải bóng đá
chuyên nghiệp Việt Nam
do VPF tổ chức, quản lý
và điều hành. Năm 2015,
Giải bóng đá Cúp Quốc
Gia và Giải bóng đá Hạng
Nhất Quốc Gia tiếp tục
đồng hành cùng Nhà tài
trợ chính – Kienlongbank. Đây là năm thứ hai Kienlongbank tài
trợ chính cho Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc Gia Kienlongbank và
Giải bóng đá Cúp Quốc Gia. Thông qua chương trình tài trợ này,
Kienlongbank không mong gì hơn là được góp phần nhỏ bé của
mình vào sự phát triển của thể thao nước nhà, đặc biệt là môn
bóng đá.

5. Kienlongbank triển khai dịch vụ Mobile Banking cùng

chương trình ưu đãi “Trải nghiệm Kienlong Mobile Banking
– Rinh Iphone 6”

Với tiện ích 3 không: Không chi phí, không thời gian và không
khoảng cách là dịch vụ cho phép khách hàng thực hiện các giao

dịch với Ngân hàng
mọi lúc mọi nơi thông
qua ứng dụng Mobile
Banking, được cài đặt
trên chính chiếc điện
thoại di động của khách
hàng và hoàn toàn miễn
phí sử dụng đến hết năm
2015. Nhân dịp triển khai,
Kienlongbank dành tặng 1.121 quà tặng cho khách hàng tham
gia Chương trình “ Trải nghiệm Kienlong Mobile Banking - Rinh
TPhone 6”.

của NHNN ngày 22/7/2015 về cho vay phục
vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, ngày
15/8/2015, Kienlongbank triển khai gói tín
dụng ưu đãi lãi suất trị giá 2.000 tỷ đồng với
mức lãi suất 7,5%/năm, dành cho những khách
hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên
toàn quốc. Tính đến ngày 15/12/2015, Kienlongbank đã giải
ngân được khoảng 800 tỷ đồng từ gói ưu đãi này.

9. Kienlongbank trao tặng 7.500 phần quà Tết Nguyên

đán Ất Mùi 2015 cho người nghèo và ngư dân trong
chương trình “San sẻ yêu thương – Thêm hương ngày Tết”

6. Kienlongbank hợp tác với tập đoàn Sungard triển khai

giải pháp công nghệ Thẻ

Ngày 15/9/2015, tại Tp. HCM
đã diễn ra lễ ký kết hợp tác
triển khai giải pháp công
nghệ thẻ giữa Kienlongbank
và tập đoàn Sungard.
Thông qua việc hợp tác, với
giải pháp được cung ứng từ
Sungard, Kienlongbank sẽ
triển khai nền tảng thông tin
hiện đại để tối ưu hóa các nghiệp vụ kinh doanh trong lĩnh vực
tài chính ngân hàng. Đây là một trong những dự án quan trọng
được Kienlongbank triển khai trong năm 2015, nhằm đa dạng hóa
sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
phù hợp với định hướng ngân hàng bán lẻ, đa năng, hiện đại của
Kienlongbank.

7. Ra mắt Bản tin Kienlongbank Radio

Với mong muốn truyền tải
đầy đủ, nhanh chóng, kịp
thời các sản phẩm dịch
vụ mới, các chương trình
và chính sách khuyến mãi
chăm sóc khách hàng của
Kienlongbank đến rộng rãi
quý khách hàng thân thiết,
đồng thời tạo sự hấp dẫn,
lôi cuốn về các trang thông tin trong nội bộ của ngân hàng đến
với toàn thể CB, NV, Bản tin Kienlongbank Radio đã ra đời trong
tháng 7/2015. Đây không chỉ là kênh thông tin truyền tải về các
hoạt động, sự kiện đang diễn ra tại Kienlongbank mà còn là nơi
chia sẻ tâm tư, tình cảm của CB, NV Ngân hàng và sân chơi âm
nhạc, để giao lưu, thư giãn cho thính giả.

8.

Kienlongbank triển khai gói
tín dụng 2.000 tỷ đồng (G2000)
cho khách hàng nông nghiệp,
nông thôn
Hưởng ứng Nghị định 55/2015/NĐCP của Chính phủ ngày 09/6/2015
và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN

Với mong muốn hỗ trợ về mặt tinh thần và chia sẻ với bà con,
ngư dân có hoàn cảnh khó khăn được hưởng một cái Tết trọn
vẹn và ấm cúng, nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, Kienlongbank phối
hợp cùng UBMTTQ VN và các tỉnh, thành đã tổ chức chương
trình “San sẻ yêu thương – Thêm hương ngày Tết”, trao tặng
6.800 phần quà Tết, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng cho bà con
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 114 địa phương ở 26 tỉnh,
thành. Song song đó, nằm trong khuôn khổ chương trình “Cây
mùa xuân đến với ngư dân và người nghèo” do Báo Thanh Niên
phát động, Kienlongbank đồng hành trao tặng 700 suất quà Tết
với tổng số tiền là 350 triệu đồng tại 7 tỉnh, thành.

10. Kienlongbank tài trợ xây dựng đường nông thôn
Huyện U Minh Thượng

Thấu hiểu được những
khó khăn mà bà con
nông dân vùng U Minh
Thượng, với tinh thần
“Sẵn lòng chia sẻ”, năm
2015, Kienlongbank đã
hỗ trợ 1 tỷ đồng để giúp
bà con xây dựng và làm
mới các tuyến đường
tại địa phương. Thông
qua việc đóng góp,
Kienlongbank mong muốn cùng chia sẻ trách nhiệm cùng
với chính quyền địa phương, giúp bà con thuận tiện trong
việc di chuyển đi lại, đồng thời khắc phục những thiệt hại
do lũ lụt gây ra.
Phòng Marketing tổng hợp
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2015 - Năm năng động của hoạt động Công đoàn

N

cho tất cả CB, NV, CTV
trên toàn hệ thống.
Căn cứ vào mã nhân
viên, mỗi CB, NV, CTV
sẽ có cơ hội nhận quà
tặng là giá trị hiện kim
thông qua chương trình
“Mã số may mắn của
tháng”, “Mã số may mắn

ăm 2015 đánh dấu sự kiện Kienlongbank tròn 20 tuổi.
Các hoạt động của Công đoàn dường như sôi nổi, nhộn
nhịp với rất nhiều hoạt động được tổ chức chào mừng
sự kiện này. Bản tin Xuân 2016 sẽ điểm lại một số phong trào,
hoạt động đã được Công đoàn Kienlongbank tổ chức trong
năm 2015, giúp Quý bạn đọc có một cái nhìn toàn diện và sâu
sắc nhất.
1. Quà Tết cho công đoàn viên
Nhằm mang đến niềm
vui, sự hỗ trợ tinh thần
cho công đoàn viên,
người lao động được
hưởng cái Tết Nguyên
đán đầy đủ và ý nghĩa,
Công đoàn Kienlongbank
đã dành tặng nhiều phần
quà cho CB, NV và gia đình
có hoàn cảnh khó khăn
trong dịp xuân về. Bên cạnh đó, Ban chấp hành (BCH) Công
đoàn và lãnh đạo đơn vị cũng đã đến thăm, động viên và
chúc mừng năm mới cho công đoàn viên tại Ngân hàng.
2.

tháng 10” và “Mã số may mắn của năm”.

4. Giải cầu lông hữu nghị giữa các Công đoàn bộ phận tại
Thành phố Hồ Chí Minh
Với mục đích nâng cao
tinh thần thể thao và
tạo mối quan hệ đoàn
kết trong nội bộ, BCH
Công đoàn đã tổ chức
giải cầu lông, giao lưu
giữa công đoàn viên
của các Phòng, Ban
Hội sở và CN Sài Gòn
cùng các PGD thuộc
CN Sài Gòn. Đây là dịp để các CB, NV Kienlongbank có điều kiện tham
gia phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể
lực, tăng cường sự đoàn kết, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm góp
phần nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thành
tốt nhiệm vụ được
giao.
5. Vận động,
đóng góp, ủng hộ
“Qũy tình nghĩa
Kienlongbank”

Hoạt động chào mừng Lễ Quốc tế phụ nữ 8/3
Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Công đoàn Kienlongbank
đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực dành
cho CB, NV nữ đang làm việc tại Kienlongbank. Đây cũng là
dịp để Ban lãnh đạo tôn vinh Qúy chị em phụ nữ đã cống
hiến và làm việc tại Ngân hàng trong suốt thời gian qua.
3. Chương trình “Mã số may mắn” dành cho CB, NV
“Mã số may mắn” là một chương trình quay số may mắn dành
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Phát huy truyền
thống tương thân,
tương ái thể hiện tinh
thần “Sẵn lòng chia
sẻ” của Kienlongbank,
BCH Công đoàn cơ sở thành lập “Quỹ tình nghĩa Kienlongbank”
nhằm hỗ trợ, giúp đỡ CB, NV trong Kienlongbank có hoàn cảnh khó
khăn và hỗ trợ các hoạt động từ thiện vì người nghèo trong xã hội.
Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Kienlongbank nói
chung và CB, NV nói riêng góp phần đề cao giá trị văn hóa của doanh
nghiệp. Trong năm 2015, Quỹ tình nghĩa Kienlongbank đã giúp đỡ

cho nhiều trường hợp công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
với nhiều chương
trình có ý nghĩa.
6. Cuộc thi viết
“Kienlongbank –
Mái nhà chung”
Nhằm khơi dậy
niềm tự hào và trách
nhiệm của mỗi CB, NV
Kienlongbank tiếp tục
phát huy truyền thống,
ra sức thi đua công tác,
học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần xây dựng
Kienlongbank ngày càng phát triển mạnh mẽ, cuộc thi viết mang
tên “Kienlongbank – Mái nhà chung”. Được tổ chức với hình thức thi
viết, gồm các thể loại như: văn xuôi, văn vần, truyện cười, câu đố, vè,
…. Cuộc thi đã tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CB, NV
nhằm chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình dành cho đại gia đình
Kienlongbank và gắn bó hơn với Ngân hàng.
7. Tham quan du lịch cho đoàn viên công đoàn và người lao
động
Để tạo sự gắn
kết giữa CB, NV
Kienlongbank
thắt chặt thêm
tình đồng nghiệp,
chuyến tham quan
du lịch tại Tp. Vũng
Tàu dành cho đoàn
viên Công đoàn và
CB, NV tại Hội sở đã
được tổ chức vào tháng
6/2015. Chương trình kết hợp các trò chơi Teambuilding, những chia
sẻ và trao đổi trong hành trình, gắn kết tinh thần đồng đội và đoàn kết
giữa các thành viên Kienlongbank.

PHÁT TRIỂN

hiện tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của Kienlongbank
đối với thế hệ mầm non, với mong muốn tạo cho các cháu có
một ngày vui chơi thật ý nghĩa và vui vẻ.
9. Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành
lập Kienlongbank
Chào mừng kỷ niệm
20 năm Ngày thành
lập Kienlongbank
là dịp để thể hiện
tinh thần đoàn kết
gắn bó của CB,
NV Kienlongbank
thông qua các
hoạt
động
phong trào. Hội
thi văn nghệ “Chúng tôi là Kienlongbank” đã được tổ chức trên
toàn hệ thống. Hội thi đã quy tụ sự tham gia của 26 đơn vị với
các tiết mục được đầu tư công phu, đặc sắc, mang nhiều nét
văn hóa từ khắp các vùng miền. Đây là hoạt động thiết thực, tạo
điều kiện phát huy năng khiếu ca hát và tính sáng tạo của CB,
NV Kienlongbank.
10. Hội thao chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập
Kienlongbank
Hội thao được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 10/2015 thu hút
sự tham gia của hàng trăm CB, NV Kienlongbank trên toàn hệ
thống. Chung kết Hội thao, BTC tổng kết và trao giải cho các

8. Tặng quà Quốc tế thiếu nhi cho con đoàn viên Công đoàn
Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6/2015, BCH Công đoàn cơ sở
Kienlongbank
tổ
chức sân chơi và
tặng quà cho các
cháu thiếu nhi là
con của
đoàn
viên Công đoàn
đang công tác tại
Kienlongbank.
Đây là hoạt động
sinh hoạt thể

tập thể, cá nhân ở các môn thi: bóng bàn, quần vợt, cầu lông,
bóng đá. Hội thao Kienlongbank đã trở thành hoạt động truyền
thống văn hóa của Kienlongbank hằng năm.
Công đoàn tổng hợp
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N

chuyển địa điểm hoạt động
Phòng Giao dịch Vĩnh Hải
- Chi nhánh Khánh Hòa

ằm trong chiến lược mở rộng và phát triển mạng lưới, chỉnh trang
các điểm giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng,
từ ngày 04/01/2016, Kienlongbank – PGD Vĩnh Hải chính thức đi vào
hoạt động tại trụ sở mới số 420 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha
Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với trụ sở khang trang, hiện đại và chuyên nghiệp,
Kienlongbank mong muốn mang đến những sản phẩm dịch vụ tài chính từ
truyền thống đến hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch của khách hàng.
Từ năm 2013 trở lại đây, Kienlongbank đã tập trung chỉnh trang lại hầu hết trụ
sở các CN, PGD trên cả nước. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng
trong chiến lược phát triển của Kienlongbank, nhằm mở rộng mạng lưới, phát
triển và làm rõ nhận diện thương hiệu tạo ấn tượng, niềm tin cũng như đem
đến cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng dịch vụ.

Phòng Giao dịch Vĩnh Hải - Chi nhánh Khánh Hòa

Hình ảnh một số chi nhánh và phòng giao dịch được
xây dựng và hoạt động trong năm 2015
Trong năm 2015, Kienlongbank đã thành lập mới 1 Chi nhánh (CN) tại Tây Ninh và 06 Phòng Giao dịch (PGD) tại Sông Cầu, An
Nhơn, Đầm Dơi, Vĩnh Châu, Tân An, Đức Hòa. Các CN và PGD này đã được khai trương và đi vào hoạt động, nâng tổng số điểm
giao dịch của Kienlongbank lên 103 đơn vị với 27 CN và 76 PGD. Bên cạnh đó, Kienlongbank cũng đã tu sửa, cải tạo, xây dựng
mới lại 05 chi nhánh và 06 phòng giao dịch trên khắp cả nước.

Trụ sở mới Chi nhánh Tây Ninh
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Trụ sở mới Chi nhánh Long An

Trụ sở mới Hội sở và Chi nhánh Rạch Giá

Trụ sở mới Phòng Giao dịch Tân Thành Chi nhánh Rạch Giá

Trụ sở mới Chi nhánh Trà Vinh

Trụ sở mới Chi nhánh Bạc Liêu
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Cán bộ, nhân viên Kienlongbank trao tặng
6.800 phần quà Tết cho các hộ gia đình
khó khăn tại 26 tỉnh, thành

PHÁT TRIỂN

Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
tổ chức thành công Đại hội cổ đông
thường niên 2015
Theo Thethaovanhoa.vn
Đây là năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp của Nhật Bản tài trợ cho giải đấu số 1 của Việt Nam. Năm nay,
sự tiến bộ của VPF là điều trông thấy rõ khi mùa giải mới còn hai tháng nữa mới khởi tranh mà nhà tài
trợ đã được công bố.

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, thể hiện trách
nhiệm chia sẻ với cộng đồng, với xã hội của Ngân hàng.
Trong dịp Tết Bính Thân 2016, phát huy truyền thống tốt đẹp
đó, cán bộ, nhân viên Kienlongbank tiếp tục đóng góp, gửi tặng
6.800 phần quà Tết, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng cho bà con có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình được diễn ra từ ngày
18/01/2016 – 01/02/2016 tại 26 tỉnh, thành nơi có trụ sở giao dịch
của Kienlongbank.

Kienlongbank trao tặng quà Tết cho bà con khó khăn năm 2015

V

ới mong muốn chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh
còn khó khăn của bà con, giúp bà con được hưởng
ngày Tết cổ truyền trọn vẹn ý nghĩa bên gia đình và
những người thân yêu, Xuân Bính Thân 2016, tập thể CB, NV
Kienlongbank cùng chung vui đón Tết với 6.800 hộ gia đình có
hoàn cảnh khó khăn tại 26 tỉnh, thành cả nước thông qua 6.800
phần quà thiết thực và ấm áp.

Kienlongbank hiện có hơn 3.500 cán bộ, nhân viên, cộng tác viên
đang làm việc ngày đêm. Tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh khác
nhau, nhưng cùng sống chung dưới mái nhà Kienlongbank và
đều cảm thông, thấu hiểu, sẵn lòng chia sẻ với những hoàn cảnh
khó khăn hơn mình, chung lòng góp phần mang lại niềm vui
ngày Tết cho nhiều gia đình hơn nữa.
Yêu thương – cảm thông – chia sẻ để mọi nhà đều đón Xuân
trọn vẹn là thông điệp mà Kienlongbank trao gửi đến mọi người,
mọi nhà. Chúc cho tất cả gia đình Việt Nam đều có được ngày Tết
đoàn viên, hạnh phúc.
Kienlongbank

“San sẻ yêu thương – thêm hương ngày Tết” là hoạt động thường
niên, được Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) phối hợp cùng
với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam các tỉnh, thành
thực hiện từ năm 2013.

Trong báo cáo tài chính mùa 2016, VPF dự kiến tổng thu gần 123 tỷ đồng, nhiều hơn mùa 2015 (chỉ thu
được 101 tỷ đồng). Dự kiến năm 2016, VPF hỗ trợ trước thuế cho 14 CLB V-League 16,8 tỷ đồng, 10 CLB
Hạng Nhất là 6 tỷ đồng. Tổng hỗ trợ các CLB là 22,8 tỷ đồng.

S

áng ngày 19/12/2015, Công
ty CP Bóng đá chuyên nghiệp
Việt Nam (VPF) đã tổ chức
thành công Đại hội cổ đông
thường niên năm 2015 tại khách
sạn La Thành, Hà Nội.

VPF sẽ hỗ trợ cho VFF 10 tỷ để phục vụ công tác đào tạo trẻ hoạt động các đội tuyển bóng đá quốc
gia, đào tạo trọng tài, các hoạt động khác. Như vậy, sau khi hỗ trợ các CLB, lợi nhuận dự kiến của VPF
là hơn 1,8 tỷ đồng.
Ông Võ Quốc Thắng cho biết: “VPF đã đạt được thỏa thuận mua bảo hiểm cho 920 cầu thủ, HLV, VĐV cho
hai mùa giải 2016 và 2017 mà không phải bỏ ra bất cứ đồng tiền nào mà thông qua hợp đồng tài trợ, hàng
đổi hàng do anh Cao Văn Chóng đứng ra đàm phán. Tôi rất vui vì điều này”.

Tại Đại hội, ông Võ Quốc Thắng –
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
VPF đã khẳng định với các cổ đông
và báo chí về việc công ty Toyota
Việt Nam đã xác nhận sẽ tài trợ cho
V-League 2016. Ông chia sẻ đầy
tự hào: “Hợp đồng tài trợ sẽ cao hơn
nhiều so với năm 2015 và sẽ được ký
kết vào ngày 24/12 tại Hà Nội. Sở dĩ
VPF chậm công bố nhà tài trợ mới của
mùa giải 2016 là phía Toyota cũng băn
khoăn vì nhiều thông tin về các vấn đề
giải đấu của chúng ta trên báo chí. Tuy
nhiên, sau khi có mặt tại đêm Gala
tổng kết mùa giải, phía Toyota đã xác
nhận tiếp tục tài trợ cho V-League và
đã có văn bản chính thức”.
Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VPF phát biểu tại Đại hội

Công đoàn

triển khai phần mềm quản lý online

hỗ trợ vé tàu xe Tết cho người lao động

T

ết Nguyên đán là thời điểm vô cùng quan trọng và có ý nghĩa nhất trong năm đối với
những người con đất Việt. Đây là dịp để mọi người cùng nhau quây quần và đoàn tụ
bên gia đình, đặc biệt đối với những người con xa xứ thì dù thế nào đi nữa ngày Tết
cũng sẽ là ngày đoàn tụ gia đình.
Thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc về văn hóa của người Việt Nam, của mỗi CB, NV Kienlongbank
về ngày Tết đoàn viên, Công đoàn Kienlongbank triển khai chương trình hỗ trợ vé tàu xe Tết
cho các công đoàn viên có nhu cầu về quê nhân dịp Tết Nguyên đán 2016. Đây là một trong
những việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Ban lãnh đạo và Công đoàn Ngân
hàng. Xuân yêu thương - Tết đoàn viên! Hoạt động ý nghĩa này thể hiện đúng phương châm mà
Kienlongbank thực hiện trong thời gian qua: “Ngân hàng Kiên Long - Sẵn lòng chia sẻ”.

Đỗ Hồng
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Đ

ội ngũ nhân sự tại Kienlongbank hiện nay trên
3.500 CB, NV và CTV làm việc tại 103 đơn vị. Nhằm
tối ưu hóa công tác quản trị nguồn nhân lực tại
Kienlongbank nói chung và công tác quản lý tại đơn vị nói
riêng, từ ngày 01/01/2016, Kienlongbank triển khai các
phần mềm quản lý online như: Bộ công cụ điều hành quản
lý, chương trình chấm công. Đây là những phần mềm tự
động và trực tuyến giúp Lãnh đạo và CB, NV toàn hệ thống
thực hiện công tác giao việc, báo cáo công việc, đánh giá
KPI, chấm công một cách tự động hóa, tinh giản các thủ

tục hành chính, tối ưu hóa công tác lưu trữ văn thư, chứng từ, ...
Phần mềm quản lý online giúp Kienlongbank nâng cao năng lực
quản trị và cải tiến hóa các quy trình, thủ tục hành chính thông qua
các phương tiện điện tử, hiện đại hóa.
Với sự phát triển của công nghệ thông tin và việc ứng dụng kỹ thuật
nhạy bén và công tác quản lý, Kienlongbank đã có những bước cải
tiến đột phá trong việc quản trị nguồn nhân lực tại Kienlongbank,
tiết kiệm thời gian và chi phí hợp lý. Bước đầu, phần mềm này đang
là giải pháp tối ưu, mang lại hiệu quả cao, góp phần vào sự phát
triển của Ngân hàng.
Đỗ Hồng
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Những đơn vị kinh doanh điển hình
của Kienlongbank năm 2015

103

đơn vị kinh doanh tại 26 tỉnh, thành là hình ảnh đại
diện cho Kienlongbank. Quy tụ nơi đây là những
lãnh đạo, tập thể CB, NV Kienlongbank trẻ, chuyên
nghiệp và tận tụy, đang ngày đêm làm việc hết sức mình, nỗ lực và
phấn đấu đưa các giải pháp tài chính của Kienlongbank đến với khách
hàng cả nước. Với những thành quả đạt được của Kienlongbank trong
những năm qua, các CN/ PGD đã góp phần đưa Kienlongbank lên
tầm cao mới, giữ được uy tín trong lòng khách hàng xa gần.
Khởi nguồn từ một Ngân hàng nông thôn với vốn điều lệ là 1,2 tỷ
đồng. Trải qua gần 21 năm hình thành và phát triển, với sự cố gắng, nỗ
lực, và hơn cả là sự đoàn kết, đồng lòng phấn đấu của tập thể CB, NV
Kienlongbank qua các thời kỳ đã đưa Kienlongbank phát triển lên một
tầm cao mới, trở thành một trong những Ngân hàng uy tín lớn mạnh cả
về số lượng và chất lượng đối với các tổ chức tín dụng cùng phân cấp.

Các thành viên HĐQT, BKS, BĐH và Giám đốc 103 đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo NHNN VN - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

phù hợp với chính sách, định hướng phát triển của Kienlongbank. Chú ý về
cơ cấu phát triển tại các nhóm khách hàng, cụ thể: Khách hàng hiện hữu
(25%); Khách hàng cũ ngưng giao dịch (20%); và Khách hàng mới (55%)”.

Theo ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank
chia sẻ, chỉ riêng năm 2015, Kienlongbank đã đạt được thông qua một
số chỉ tiêu chủ yếu sau: Tổng tài sản tăng 9,63% so năm 2014; Dư nợ tăng
trưởng 19,9%; Huy động vốn từ thị trường 1 tăng trưởng 21,18%; Chỉ
tiêu nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp hơn 2,5%; Chỉ tiêu lợi nhuận duy
trì ở mức hợp lý đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, phù hợp với tình hình
chung của toàn hệ thống (ROA 0,7%, ROE 5%). Bằng những giải pháp
kinh doanh linh hoạt, hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với khách hàng, với bà
con nông dân, Kienlongbank còn có được sự yêu mến, tin tưởng của
Quý khách hàng, bên cạnh đó là sự đoàn kết và nỗ lực cố gắng của tập
thể CB, NV tại các đơn vị đã đưa Kienlongbank hoàn thành các chỉ tiêu
kinh doanh mà Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 thông qua.

Không chỉ riêng CN Rạch Giá mà các đơn vị điển hình kể trên đã có những
cách làm hay, hiệu quả và linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa
phương, theo từng khách hàng đã giúp cho các đơn vị hoàn thành kế
hoạch kinh doanh nói riêng và của cả hệ thống Kienlongbank nói chung
trong năm 2015 vừa qua. Để ghi nhận những nỗ lực đóng góp của tập
thể CB, NV tại các đơn vị, Ban Lãnh đạo Kienlongbank đã quyết định khen
thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao trong năm này.

Trong số những đơn vị đã góp phần đưa bức tranh kết quả kinh doanh
2015 của Kienlongbank thêm sinh động và nổi bật, có thể kể đến các
Chi nhánh và Phòng Giao dịch điển hình, với kết quả hoàn thành vượt kế
hoạch kinh doanh chi tiết trong năm qua (Không bao gồm các CN/ PGD
thành lập mới trong năm 2015).
Trong số những đơn vị điển hình như trên, Chi nhánh Rạch Giá là một
trong những đơn vị đầu tàu của Kienlongbank khi luôn hoàn thành
xuất sắc các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh nhiều năm liền. Với sự điều
hành khéo léo và linh hoạt, Ban Giám đốc Chi nhánh đã phát huy được
những yếu tố nội lực cũng như tìm hiểu kỹ yếu tố thị trường và đối
tượng khách hàng cần được nhắm tới tại đơn vị để triển khai các giải
pháp kinh doanh hiệu quả và tối ưu nhất. Chia sẻ về kinh nghiệm quản lý
tại đơn vị, Anh Nguyễn Hoàng An – Trợ lý Chủ tịch HĐQT (Nguyên Giám
đốc CN Rạch Giá) cho biết: “Chi nhánh Rạch Giá thường xuyên nâng cao
kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo huấn luyện CB, NV tại đơn vị mọi
lúc, mọi tình huống (không chỉ ở hình thức tập trung); Tạo điều kiện cho
CB, NV được thực hành, trải nghiệm trong công việc; Tạo sự nhận thức
tích cực, yêu nghề và đầy nhiệt huyết trong mỗi CB, NV. Bên cạnh đó, Ban
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Bảng số liệu lấy từ báo cáo của P. KTTH
lãnh đạo phải tạo được sự gắn kết giữa các thành viên trong
đơn vị lại với nhau để từ đó có được sự phối hợp nhịp nhàng
trong công việc, mang lại thành quả chung cho đơn vị. Việc
phân bổ chỉ tiêu kinh doanh và phân chia thu nhập được Chi
nhánh triển khai công bằng, hợp lý và phù hợp với năng lực

của mỗi CB, NV. Có sự hướng dẫn công việc của trưởng đơn vị
hoặc cấp quản lý chứ không chỉ là giao con số đơn thuần. Về
yếu tố thị trường, đối với đối tượng cho vay thì Chi nhánh Rạch
Giá không quá cứng nhắc ngành nghề truyền thống mà mở
rộng linh hoạt mang tính thời sự và chọn đối tượng sao cho

Với đà tăng trưởng của ngành, sự cạnh tranh gay gắt trong hệ thống
các tổ chức tín dụng, vận hội phía trước, Ban lãnh đạo cùng tập thể
CB, NV Kienlongbank quyết tâm thực hiện và đoàn kết để làm việc,
cống hiến, góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng
năm 2016.
Phòng Marketing tổng hợp
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đồng hành cùng doanh nghiệp
vượt qua khó khăn

Kienlongbank Chi nhánh Đà Nẵng
và Chi nhánh Bình Định thực hiện

M

ối quan hệ hữu cơ giữa khách hàng - ngân hàng sẽ
chi phối và quyết định phần lớn sự phát triển bền
vững hay không của các ngân hàng. Ngược lại, có
được sự tiếp cận, hỗ trợ về mọi mặt của ngân hàng thì khách
hàng (doanh nghiệp, thành phần kinh tế khác) chắc chắn sẽ
ngày càng thịnh vượng và lớn mạnh.

khăn nhất, giúp chúng tôi an tâm trong việc sản xuất kinh doanh”. Nghe
những lời chia sẻ của khách hàng, chúng tôi – những thành viên
trong đại gia đình Kienlongbank như được tiếp thêm sức mạnh để
phấn đấu và nhiệt huyết hơn nữa trong công tác chăm sóc cũng
như tìm kiếm khách hàng, góp phần vào việc đưa Kienlongbank ngày
càng phát triển hơn nữa.

Khi Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức
thương mại thế giới (WTO), cạnh tranh trong hoạt động ngân
hàng càng trở nên gay gắt hơn. Trực tiếp và nguy hiểm nhất
là các Ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM) đang phải đối
mặt với những thách thức về tiềm lực tài chính và công nghệ
vượt trội của các ngân hàng nước ngoài. Vì vậy, bên cạnh các
giải pháp về nghiệp vụ, việc thực hiện chiến lược khách hàng,
trong đó, chú ý đến những đòi hỏi dịch vụ ngân hàng từ phía
khách hàng sẽ giúp các ngân hàng trong nước vượt qua thách
thức, thành công trong hoạt động kinh doanh.

Một trong những Doanh nghiệp mà chúng tôi đến thăm trong thời
gian gần đây là Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Kỹ thuật tổng hợp
Hoàng Trí (gọi tắt là Công ty Hoàng Trí) có trụ sở đặt tại 338/16 Hoàng
Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, được thành lập
vào tháng 4/2007, với lĩnh vực kinh doanh chính là Cơ – Nhiệt – Điện.
Anh là một khách hàng thân thiết lâu năm của Kienlongbank - Chi
nhánh Đà Nẵng. Với sự thành công của công ty hiện nay, anh Nguyễn
Hoàng Trí - Giám đốc Công ty Hoàng Trí chia sẻ: “Tôi rất trân trọng sự
quan tâm của Ban lãnh đạo và nhân viên Kienlongbank Đà Nẵng đã
hỗ trợ nguồn vốn để chúng tôi thực hiện thành công các hợp đồng lắp
ráp và thi công hệ thống Cơ – Nhiệt – Điện lớn với các đối tác để đem lại
nguồn thu nhập cho Công ty, tạo công ăn việc làm cho đội ngũ nhân
viên và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội”.

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều thách thức như vậy, những
năm qua Kienlongbank đã không ngừng cung cấp nhiều dịch
vụ tài chính phong phú, tiện ích cho khách hàng. Bên cạnh việc
đầu tư áp dụng công nghệ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm,
Kienlongbank còn không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ
cũng như triển khai những chương trình chăm sóc khách hàng
thân thiết nhằm tăng trưởng số lượng khách hàng trong từng
năm. Đặc biệt với khách hàng doanh nghiệp, Kienlongbank
luôn có những chính sách hỗ trợ ưu đãi, đồng hành và chia sẻ
những khó khăn, giúp doanh nghiệp vực dậy, phát triển kinh
doanh ổn định.

Ban lãnh đạo Chi nhánh Đà Nẵng cho biết: “Đến thăm Công ty Hoàng
Trí sau một thời gian hỗ trợ nguồn vốn, chúng tôi nhận thấy sự phấn
khởi luôn hiện diện trên nét mặt của Ban lãnh đạo và nhân viên Công ty,
tinh thần làm việc hăng say và nhiệt huyết của họ nâng cao rõ rệt. Một
niềm tự hào và hạnh phúc nho nhỏ dâng trào trong chúng tôi vì đã góp
phần đưa nguồn vốn của Kienlongbank đến kịp thời và đúng đối tượng
cần nguồn vốn.”

Trong năm 2015, Kienlongbank đã đạt
được những kết quả kinh doanh khá
ổn định, có được điều này, ngoài sự cố
gắng, nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo
và CB, NV Ngân hàng, thì sự tin tưởng và
đồng hành của Quý khách hàng đối với
Kienlongbank trong suốt thời gian qua
cũng đã góp phần trong sự phát triển
của Kienlongbank. Nhiều khách hàng là
các chủ doanh nghiệp từng chia sẻ với
chúng tôi rằng: “Nhờ những đồng vốn
kịp thời của Kienlongbank, đã giúp công
ty chúng tôi vượt qua được những lúc khó
Anh Nguyễn Hoàng Trí chụp hình lưu niệm
với nhân viên Kienlongbank
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Giờ đây, hoạt động kinh doanh của Công ty
Hoàng Trí đã đi vào ổn định, nguồn vốn được
xoay vòng liên tục, anh Nguyễn Hoàng Trí – Giám
đốc Công ty bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục
hợp tác lâu dài với Kienlongbank, anh tâm sự:
“Qua thời gian nhận được nguồn vốn từ Ngân
hàng, Công ty tôi đã hoạt động kinh doanh ổn định
và ngày càng phát triển, tôi nhận thấy có sự liên kết
rất đặc biệt khi nguồn vốn này đã tăng thêm cơ hội
kinh doanh cho công ty tôi. Tôi rất muốn được tiếp
tục hợp tác với Kienlongbank và mong muốn Ngân
hàng nâng hạn mức cho vay lên so với ban đầu để
tôi có thể đầu tư thêm vào Công ty, thực hiện các
hợp đồng mới. Tôi cam kết, khi có được nguồn vốn

đầu tư từ Ngân hàng, tôi sẽ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả để
đưa công ty tôi ngày càng lớn mạnh và trở thành đối tác chiến
lược với Ngân hàng”.

giải ngân từ Kienlongbank thêm 2 xe đầu kéo với

Kienlongbank có mạng lưới hoạt động rộng khắp trên 26 tỉnh,
thành trong cả nước với 103 điểm giao dịch. Ở mỗi đơn vị
đều có hàng trăm ngàn khách hàng thân thiết, đã giao dịch
với Kienlongbank trong thời gian lâu dài. Trong số những
khách hàng ấy, có những khách hàng đã đồng hành cùng với
Kienlongbank từ những ngày đầu khi mới thành lập, cũng có
những khách hàng chỉ mới giao dịch với Kienlongbank trong
những năm gần đây. Nhưng trên hết, họ luôn hài lòng với
những sản phẩm, dịch vụ cùng với thái độ phục vụ của CB, NV
tại các đơn vị trong toàn hệ thống. Đó là niềm tự hào và cũng
là niềm hạnh phúc của tất cả thành viên đang nỗ lực cho sự
thành công chung của đại gia đình Kienlongbank.

Chị chia sẻ thật lòng: “Dẫu biết rằng lãi suất vay ở Kienlongbank

Bà Nguyễn Thị Cúc chủ hộ kinh doanh tại xã Bình Ngọc, tỉnh
Phú Yên chia sẻ: “Tôi thấy cách tiếp cận cho vay của Kienlongbank
rất hay vì rất gần gũi và dễ hiểu. Mọi thắc mắc của bà con chúng
tôi được giải đáp rõ ràng và hướng dẫn cách làm hồ sơ đơn giản,
nhanh. Chúng tôi là nông dân làm sao biết cách làm hồ sơ vay
nếu không có sự hướng dẫn của ngân hàng. Chúng tôi cảm ơn
Kienlongbank rất nhiều vì những điều này.”

dài hạn mà doanh nghiệp của chị đã ký với các đối tác lớn để vận

Với sự yêu mến dành cho Kienlongbank, chị Vũ Thị Tú, khách
hàng thân thiết của Kienlongbank – Chi nhánh Bình Định đã
sáng tác một bài thơ để dành tặng riêng cho Kienlongbank
trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ngân hàng. Lời thơ
mộc mạc, thắm đượm tình cảm mà chị dành cho Kienlongbank:

trong thời gian tới, Kienlongbank sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn

số tiền gần 2 tỷ đồng để kịp cho những chuyến
hàng Tết Nguyên đán năm nay.

không thấp hơn ở những ngân hàng khác trước đây mà chị đã từng
vay vốn. Và mặc dù Kienlongbank chỉ mới thành lập tại Bình Định
cách đây vài năm, nhưng ngay từ lần đầu tiên đến giao dịch, chị đã
rất ấn tượng với phong cách giao tiếp của CB, NV Chi nhánh Bình
Định. Phong cách phục vụ tận tình chu đáo, nhanh nhẹn, chuyên
nghiệp từ nhân viên đến lãnh đạo đơn vị. Chị rất yêu mến cách phục
vụ hết mình vì khách hàng của Kienlongbank, vì thế, chị đã quyết
định giao dịch lâu dài với Ngân hàng”. Chị cho biết những đồng vốn
mà Kienlongbank tài trợ để những chiếc xe được lăn bánh trên các
hành trình đã góp phần rất tốt và hiệu quả vào những hợp đồng
tải hàng năm.
Đối với chúng tôi, niềm vui là được mang đồng vốn của
Kienlongbank về với doanh nghiệp và bà con nông dân, tiểu
thương, tạo điều kiện cho khách hàng làm ăn hiệu quả. Sự thành
công của Quý khách hàng cũng chính là sự thành công chung
Kienlongbank. Với sự tin yêu và quý mến của Quý khách hàng,
nữa để mang đến cho khách hàng những dịch vụ cũng như sản
phẩm tiện ích và hiện đại nhất. Với phương châm hoạt động “Sẵn
lòng chia sẻ”, Kienlongbank sẽ luôn đồng hành với khách hàng để
góp phần đưa mùa xuân đến gần hơn với mọi gia đình.

“Hôm nay nhìn lại thời gian
Hai mươi năm ấy vinh quang sáng ngời
Kiên Long bạn của mọi người
Là nơi giao dịch khắp nơi an toàn.
Cán bộ trên dưới giỏi giang
Tận tâm đối với khách hàng không sai
Đồng hành doanh nghiệp lâu dài
Cùng nhau phát triển mỗi ngày đi lên
Cùng nhau giữ vững niềm tin
Xây dựng cuộc sống ngày thêm mạnh giàu”.
Chị Tú là chủ của một doanh nghiệp tư nhân vận tải, quản
lý trên 120 đầu xe tải vận hành trên khắp cả nước tại thị trấn
Đập Đá, tỉnh Bình Định. Trong năm 2015, Doanh nghiệp của

Chị Vũ Thị Tú (thứ 5 từ trái qua) chụp hình lưu niệm cùng với lãnh
đạo Kienlongbank và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh
tỉnh Bình Định tại Lễ trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” được tổ chức
ở Bình Định năm 2015.

chị đã 3 lần tiếp nhận vốn từ Kienlongbank – Chi nhánh Bình
Định. Chị cho biết, trong năm 2016, chị sẽ tiếp tục ký nhận
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Công ty KBA:
Nỗ lực cho thành công chung của

C

ông ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân
hàng TMCP Kiên Long (KBA) được thành lập từ năm 2010
với chức năng hoạt động chính là mua bán nợ; tư vấn giá
bất động sản; quản lý và kinh doanh cho thuê kho. Công ty KBA
hoạt động độc lập với vốn điều lệ 100% do Kienlongbank sở
hữu. Qua 05 năm thành lập và phát triển, công ty KBA đã không
ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng, đồng thời triển khai các
chương trình, phần mềm liên quan đến công tác thẩm định giá,
góp phần vào công cuộc phát triển của Kienlongbank.
Trước nhu cầu của khách hàng vay thế chấp tài sản đảm bảo là
hàng hóa, công ty KBA định hướng phát triển hệ thống kho hàng
cho thuê. Theo đó, từ đầu năm 2014, công ty đã tiến hành đầu tư
kho Kienlongbank Bến Lức với quy mô 5ha (diện tích kho 30.000m2).
Đến đầu tháng 6/2015, công ty đã đưa kho Kienlongbank đi vào
hoạt động và khai thác.
Song song đó, trong năm qua, công ty KBA đã cho triển khai công
tác tư vấn giá bất động sản cho Kienlongbank. Việc định giá độc
lập này đã giúp cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng giảm
thiểu rủi ro, tài sản đảm bảo được định giá theo giá thị trường. Với
số lượng hồ sơ khách hàng được xử lý lên đến 44.824 hồ sơ, công
ty KBA đã hoạt động hết công suất và mang lại kết quả vượt mong
đợi. Đặc biệt, cuối năm 2015, công ty KBA đã xây dựng và triển
khai thành công phần mềm Thẩm định giá (VMAS). Đây là một
phần mềm trực tuyến được triển khai trong toàn hệ thống từ ngày
01/01/2016. Với phần mềm này sẽ giúp nhân viên quản lý được số
lượng hồ sơ cần thẩm định còn tồn đọng, kiểm soát thời gian hoàn
thành chứng thư và tạo kho thông tin giá cho toàn hàng.

Hiện tại, KBA đang sở hữu một đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt
huyết và tư duy tích cực phụ trách công tác thẩm định tại 103 đơn vị trong toàn
hệ thống. Năm 2015, công ty KBA đã không ngừng nâng cao chất lượng nhân
sự thông qua công tác đào tạo tại đơn vị, đào tạo tập trung toàn hệ thống, giúp
cho nhân viên nắm vững kiến thức và kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, từ
đó vận dụng linh hoạt vào trong công việc, góp phần xử lý công việc nhanh
chóng, hiệu quả.
Có thể nói, với sự đóng góp và nỗ lực của toàn thể CB, NV trong công ty KBA,
đã góp phần rất lớn vào sự thành công chung của Kienlongbank. Tất cả thành
viên của đại gia đình Kienlongbank quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh
năm 2016. Bước sang năm 2016, công ty KBA sẽ cùng với Kienlongbank cố gắng
phát huy hơn nữa những thế mạnh của Ngân hàng và Công ty, góp phần đưa
Kienlongbank phát triển ngày càng lớn mạnh, vượt bậc, mang thương hiệu của
Kienlongbank đến với tất cả khách hàng trên khắp mọi miền đất nước.
Công ty KBA thực hiện

ĐỒNG HÀNH

giữ chân chúng tôi
bằng những con người tâm huyết

T

rong những năm vừa qua, sự canh tranh giữa các ngân
hàng ngày trở nên quyết liệt. Các ngân hàng không
ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách phát
triển thêm nhiều sản phẩm đa dạng và phong phú với
những tiện ích thông qua việc ứng dụng công nghệ. Đồng
thời yếu tố then chốt về nguồn nhân lực phải nhắc đến là
thái độ phục vụ của tất cả các nhân viên khi tiếp xúc với
khách hàng. Vì khách hàng là điều kiện tiên quyết để ngân
hàng tồn tại và phát triển.
Trước những áp lực cạnh tranh khốc liệt và gay gắt hiện nay,
Kienlongbank đã nhanh chóng bắt kịp xu thế phát triển của
thị trường. Bên cạnh việc tập trung mở rộng và nâng cấp, cải
thiện mạng lưới, tăng cường quảng bá các sản phẩm, tiện ích,
…. Kienlongbank đã từng bước hoàn thiện và nâng cao chất
lượng dịch vụ của khách hàng. Với phương châm “Sẵn lòng
chia sẻ” trên mọi hành trình phát triển, Kienlongbank ngày
càng nhận được nhiều niềm tin yêu, sự tín nhiệm và gắn kết
của khách hàng.
Khi được chia sẻ về Kienlongbank, Ban biên tập đã nhận
được rất nhiều những lời tâm sự, cởi mở chân thành và trên
hết là những cảm xúc rất thật mà Quý khách hàng dành cho
Kienlongbank trong suốt thời gian dài gắn bó.
Ông Phan Thanh Hồng – Khách hàng thân thiết từ năm 1998
ngụ tại Khu phố Thông Chữ, P. Vĩnh Hiệp, Kiên Giang, công tác
tại Chi Cục Thuế tỉnh
Kiên Giang chia sẻ
về những cảm nhận
trong quá trình giao
dịch với ngân hàng
cho biết: “Tôi gắn bó
với Kienlongbank lâu
rồi và tôi cũng không
có ý định chuyển qua
ngân hàng khác. Tôi
nhận thấy thái độ và
tác phong làm việc của
các nhân viên ở đây rất
tốt. Khi tôi đến giao dịch,
nhân viên luôn tận tình và
niềm nở với khách hàng, chăm sóc khách hàng chu đáo, điển hình
như điện thoại cho khách hàng nhân dịp sinh nhật, thông báo khi
sổ tiết kiệm đến hạn, gọi điện mỗi khi có quà tặng, ... cùng với sự
thân thiện, nhiệt tình và làm việc nhanh nhẹn, chính xác. Đó là
một trong những điều mà tôi rất hài lòng, nên tôi rất tin tưởng và
đặt niềm tin khi giao dịch với Kienlongbank”.
Bà Trần Thị Tài – Chủ doanh nghiệp kinh doanh tàu biển và

khách sạn, là khách hàng gắn bó
và giao dịch với Kienlongbank
từ năm 1997, đã nhiệt tình chia
sẻ cảm nhận về Kienlongbank:
“Qua nhiều năm gắn bó với
Kienlongbank, điều tôi cảm thấy
hài lòng nhất là Kienlongbank
phục vụ với khách hàng rất
chân tình và hết lòng, luôn
quan tâm và bảo vệ lợi ích của
khách hàng”.
Anh Nguyễn Văn Toàn một
khách hàng thân thiết của Kienlongbank tại Phú Yên chia sẻ:
“Tôi là một khách hàng thân thiết của Kienlongbank suốt hơn 3
năm qua. Vừa qua, khi Kienlongbank triển khai gói tín dụng G2000
và bản thân doanh nghiệp tôi có tham gia gói này. Thật sự tôi thấy
Kienlongbank đã chia sẻ rất đúng lúc, đúng thời điểm để tiếp sức
vốn cho các cá nhân, doanh nghiệp như chúng tôi”.
Để giữ chân được
những vị khách hàng
gắn bó lâu dài như
vậy, qua 20 năm hình
thành và phát triển
Kienlongbank đã không
ngừng cố gắng và cải
thiện chất lượng dịch
vụ khách hàng như: Xây
dựng tổng đài chăm sóc
khách hàng 24/7, triển
Anh Toàn (người đứng giữa)
khai các chương trình chăm
sóc khách hàng VIP với nhiều ưu đãi, tổ chức thăm hỏi gửi thư
chúc mừng vào mỗi dịp Lễ, Tết, …. Tất cả những điều này thể
hiện sự quyết tâm của Kienlongbank trong việc chăm sóc và tư
vấn cho khách hàng một cách chu đáo nhất bằng cái tâm từ
những CB, NV của Ngân hàng.
Xu thế chung, đại đa số các ngân hàng đều triển khai các sản
phẩm và dịch vụ tương tự nhau, thì chìa khóa của sự thành
công trong bối cảnh này là duy trì và không ngừng nâng cao
chất lượng dịch vụ thông qua việc đáp ứng nhu cầu của khách
hàng một cách tốt nhất, trong đó, yếu tố con người là một
phần tất yếu. Chính vì lẽ đó, Ban lãnh đạo Kienlongbank đã xây
dựng rất nhiều chương trình đào tạo từ cấp quản lý đến nhân
viên; Công tác tuyển dụng minh bạch và tạo nhiều cơ hội thu
hút người tài; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao nhận
thức chăm sóc và phục vụ khách hàng ngày một hoàn thiện để
CB, NV tự giác, hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Lê Hoàng
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những
người
con
ngân
hàng

T

ết Nguyên Đán là tiết lễ đầu tiên
trong năm, mở đầu cho một
năm mới với bao niềm tin và
hy vọng về những thay đổi tốt lành.
Sau những tháng ngày tảo tần, vất
vả làm ăn, “năm hết Tết đến” là dịp để
mọi người nghỉ ngơi và sum họp. Bởi
thế Tết là một sinh hoạt văn hóa với
nhiều ý nghĩa vô cùng thiêng liêng
và cao quý của dân tộc Việt Nam ta.
Là những người mà công việc luôn gắn
với con số, tiền bạc, giấy tờ,.... Nhân
viên ngân hàng chịu rất nhiều áp lực
công việc. Những ngày làm việc giáp
Tết, bận rộn càng gấp nhiều lần, việc
chuẩn bị Tết cho gia đình là điều ưu tiên
sau khi hoàn thành công việc của họ.

Chị Nguyễn Thị Thúy Loan – Nhân viên chăm sóc khách hàng

xúc rất ngọt ngào.

Quê tôi có cái tên thật đẹp - Hà Tiên. Cứ mỗi
độ Xuân về, Hà Tiên náo nhiệt, sầm uất bởi
vẻ đẹp hoang sơ nhưng không kém phần
hiện đại, thu hút rất đông du khách thập
phương. Đây cũng là lúc người dân quê tôi
háo hức tham gia Lễ hội: “Tao đàn Chiêu
Anh Các”. Từ cầu Tô Châu nhìn xuống Đầm
Đông Hồ, rực rỡ một vùng trời bởi sắc đỏ
của những chiếc đèn lồng thật to, treo
thành dãy men theo thành cầu, hòa vào
ánh sáng ấm áp của những ngọn hoa
đăng đang trôi chầm chậm. Cùng với đó
là các hoạt động đờn ca tài tử, phố thầy
đồ, thi thư pháp, hội chợ ẩm thực, diễu
hành xe hoa, thả cá, hái lộc đầu xuân, … Vang xa xa tiếng gọi í ới của các bác tài xe lôi,
xe đạp, càng làm cho phố xuân của Hà Tiên thêm phần nhộn nhịp. Không khí xuân
như tràn ngập mọi góc phố, con đường, đến từng gia đình, người dân nơi đây.

Chị Nguyễn Thị Quyên – Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ –
CN Vũng Tàu

Hãy thử một lần ngồi nhâm nhi bên ly rượu nếp với miếng khô cá đuối, cùng bạn bè
thâu đêm những câu chuyện đầu năm sẽ thấy thú vị làm sao! Trong cái lạnh của phố
xuân miền biên giới phía Tây Tổ quốc, một ly rượu nhạt cũng thấy ấm lòng. Viết đến
đây, tôi lại thấy nhớ nhà da diết, đi làm xa để có thêm trải nghiệm trong cuộc sống.
Hà Tiên ơi, Tết này ta lại về.
Trong không khí hân hoan đón Xuân Bính Thân 2016, tôi gửi lời chúc sức khỏe, may
mắn, hạnh phúc và bình an đến Quý Khách hàng, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể anh
chị em đồng nghiệp tại Kienlongbank. Chúc năm mới mọi ước nguyện đều thành
hiện thực.
Anh Võ Lâm Quốc Tùng – Nhân viên
Tín dụng PGD Hồng Ngự – Đồng
Tháp
Năm cũ đã qua với bao kỷ niệm,
buồn vui trong công việc và cuộc
sống. Trong năm qua, tôi thấy mình
tự tin, trưởng thành hơn với những
gì mình đã đạt được cùng những
trải nghiệm mới. Xuân quê tôi có
lung linh sắc màu sặc sỡ: màu rực
rỡ của hoa, của đèn, của trời đất
và của con người nơi đây. Những
Anh Võ Lâm Quốc Tùng (bên phải)
đóa hoa đầy sắc thắm vươn lên
kiêu hãnh bên dòng người tấp nập ngược xuôi.
Sau khi cúng tổ tiên với mâm cỗ trong ngày Tết, từ người lớn tuổi cho tới trẻ nhỏ đều
khoác trên mình trang phục đẹp nhất. Con cháu quây quần bên mâm cỗ không đơn
thuần được thưởng thức miếng ngon xưa mà còn là cơ hội để nói lời yêu thương, lời
cảm ơn chân thành với đấng sinh thành.
Ai đó nói thật đúng! Tết ngày càng đến thật nhanh, thật gần chúng ta và mùa xuân
thì luôn đẹp, luôn lắng đọng với bao điều mong ước cho năm mới. Tết còn có màu
bình dị, là giây phút chăm lo bữa cơm gia đình ngày Tết, là khoảnh khắc sum họp lúc
mùa sang, là lời chúc hồn nhiên của con trẻ. Cảm ơn mùa xuân đã cho tôi những cảm
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Mẹ ơi! Tháng 12 sắp hết, Tết sắp về…
Nơi con đang sống và làm việc trong những ngày này tuy vẫn
ngập tràn ánh nắng nhưng khí trời đã có chút se se lạnh, báo
hiệu Xuân sắp về, làm con nhớ nhà, nhớ miền Bắc – quê mình
biết mấy,… Dù biết rằng đã lớn nhưng mỗi độ xuân về, con
thấy mình vẫn háo hức như một đứa trẻ, mong chờ lắm bởi sắp
được về bên cha, bên mẹ, được gặp anh chị em, người thân
trong nhà. Tết quê mình vui quá mẹ nhỉ! Ngoài đường tấp nập,
góc chợ hối hả, rạng rỡ trên khuôn mặt mỗi người, Tết về khiến
cho cái yên ả của quê mình dường như cũng khác đi. Ngày bé,
con luôn được là cái đuôi của mẹ trong những phiên chợ tết.
Chợ Tết quê ta năm
nào cũng rực rỡ sắc
hoa, thơm lừng với đủ
loại bánh mứt, … rồi
còn được mẹ cho mua
quần áo mới để mặc
vào sáng mùng một,
được tung tăng khắp
xóm làng và được nhận
lì xì cùng chúng bạn.
Chiều 28 Tết, cả nhà
quây quần bên nhau
gói bánh chưng xanh. Bố
khéo tay nhất nên đảm
nhiệm gói bánh, hai chị
em con lăng xăng phụ mẹ lau lá, xếp lại cho gọn gàng. Cặp
bánh đầu tiên bố gói bao giờ cũng là cặp bánh nhỏ dành cho
hai chị em con. Đến tối, hai chị em con nằng nặc đòi canh nồi
bánh chưng nhưng kết quả là chị thì ngủ thiếp trong vòng tay
cha, con ngủ ngoan trong lòng mẹ lúc nào không hay. Sáng ra
mùi bánh chưng xanh thơm khắp nhà.
Khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, có lẽ sẽ chẳng bao giờ
con quên được, giây phút cả nhà mình ra ngoài mái hiên hít
thở không khí trong lành. Mùng một, bố và mẹ lì xì cho hai chị
em, cả nhà gửi đến nhau những lời chúc yêu thương. Có nơi
nào ấm cúng hơn tết nhà mình mẹ nhỉ. Tết hạnh phúc ấm áp
trong tình yêu thương của gia đình. Năm nay, con lại về cùng
mẹ đi chợ, cùng phụ bố gói bánh chưng để cùng cả nhà đem
Tết về mẹ nhé.
Anh Hà Ngọc Dũng – Nhân viên Kinh doanh PGD Tân Lập
– Đắk Lắk
Tết sắp về, nhớ những năm đi học xa nhà, khi tiết trời bắt đầu
se lạnh, khi học kỳ một vừa qua, tôi đếm từng ngày, mong cho
thời gian trôi qua thật nhanh để sớm về quê thăm ba mẹ.

gia đình, nhớ giây phút cả nhà quây quần
bên nhau, được nghe tiếng nói ấm áp của
bố, tiếng cười sảng khoái của mẹ và những
câu hỏi ngây ngô của đứa em trai. Mỗi tối sau
giờ cơm được đi dạo cùng
mẹ, thủ thỉ bao nhiều điều
mà chỉ mẹ mới hiểu được
con.
Chắc bố mẹ hãnh diện
lắm vì đây là cái tết đầu
tiên kể từ khi tôi ra trường
và đi làm, con trai của bố
mẹ đã trưởng thành, đã
biết lo cho gia đình. Qua
điện thoại, bố mẹ cứ
luôn miệng rằng “con
mua quà làm gì cho tốn
tiền, bố mẹ không cần
đâu, con về là bố mẹ vui
rồi”. Tôi biết dù không
nói ra, nhưng bố mẹ tự hào lắm! Vì cứ mỗi lần có hàng xóm qua
nhà chơi là bố mẹ lại lấy những món quà tôi mua tặng mà khen
đồ này tốt lắm, bền lắm, cháu nó mua ở thành phố đấy.
Vừa về là tôi bắt tay vào việc trang trí bàn thờ ông bà, dọn dẹp
nhà cửa, đi chợ chọn hoa cùng bố và chở mẹ đi mua đồ chuẩn
bị cho ngày tất niên cuối năm, … đủ thứ cái phải mua, phải sắm
cho cái Tết no đủ.
Tôi nhớ như in lời chúc của bố mẹ dành cho các con luôn là
học giỏi, công việc thành đạt và quan trọng nhất vẫn là sống
sao cho nên người, đó chính là món quà quý giá nhất của tôi
trong ngày Tết.
Ngoài kia ấy, có biết bao người không được nghỉ ngơi ngày Tết,
có người không có mái ấm để về, … vì vậy, chúng ta hãy biết
trân trọng những gì đang có, biết thương cha mẹ, gia đình. Tết
là để yêu thương!
Chị Vũ Thị Tuyết Nhung – Phó Giám đốc PGD Trần Nguyên
Hãn – Hải Phòng
Không khí nhộn nhịp, hối hả những
ngày cuối năm như báo hiệu một
mùa xuân nữa đang về trên
quê hương tôi. Mùa xuân cây
cối đâm chồi nảy lộc, vạn
vật thay áo mới. Mùa xuân,
ngày đoàn tụ của những
người con xa nhà, là ngày
gặp gỡ của những người bạn
quanh năm công việc bận rộn,
là dịp thưởng thức những món
ăn truyền thống mà thường ngày

Đi làm xa gia đình, tôi nhớ gia đình nhiều lắm, thèm bữa cơm
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về với những
người con
ngân hàng (tt)
chúng ta cũng có thể ăn nhưng không cảm nhận được hết hương
vị, ý nghĩa của nó. Xuân về Tết đến, mọi người gác lại những bộn bề
công việc, lo toan trong cuộc sống để cùng nhau chuẩn bị trang trí
nhà cửa thật đẹp, có mâm ngũ quả, hoa đào, bánh chưng…
Với tôi, một thành viên của đại gia đình Kienlongbank, mùa xuân
còn là sự khởi đầu của một năm với biết bao dự định và kế hoạch,
với niềm tin và hy vọng Kienlongbank sẽ vươn lên và phát triển
bền vững. Mới đó đã tròn 8 năm kể từ ngày tôi gia nhập đại gia
đình Kienlongbank – một chặng đường chưa phải dài, nhưng nó
cũng đủ cho tôi cảm nhận được những cung bậc cảm xúc, những
kiến thức, những kinh nghiệm quý báu trong cả công việc lẫn cuộc
sống.
Vui xuân đón Tết 2016, tôi muốn gửi đến bạn bè tôi, đồng nghiệp
đang ở khắp mọi miền đất nước một chút nắng hanh cuối đông,
một chút mưa bụi đầu xuân cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và
thành công trong sự nghiệp.

Anh Trương Giôn Rim – Nhân viên Tin học kiêm Hành chính
– Chi nhánh Phú Quốc
Cơn gió Bấc đem cái không
khí se lạnh của buối sớm mai
báo hiệu thời khắc giao mùa
đã đến. Xuân sắp về, mọi
người dường như cũng hối
hả hơn, tất bật hơn để nỗ lực
hoàn thành những điều còn
dang dở, chưa hoàn thành
trong năm của chính mình.
Trong lòng tôi, cảm thấy nôn
nao lắm! Tết sắp đến, con lại về.
Lúc nhỏ, trong những ngày Tết,
tôi rất thích ăn món bánh trôi
nước mẹ nấu, món ăn giản dị nhưng đặc trưng bởi mùi hương của
gừng, vị béo của đậu xanh và cả cái ấm áp của sự đoàn viên. Đã
ba năm rồi, kể từ ngày tôi công tác tại miền hải đảo Phú Quốc, tôi
chưa có dịp tận hưởng lại hương vị món bánh mẹ nấu ngày nào.
Dù biết rằng, để thành công trong sự nghiệp, tôi phải xa tổ ấm.
Đôi lúc, tôi không khỏi lo lắng, rớt nước mắt vì còn có mẹ già
sớm hôm hiu quạnh nơi quê nhà. Trong những ngày giáp Tết,
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cây mai trong vườn không có ai lặt lá để kịp trổ vào những
ngày Tết, nồi bánh chưng chỉ còn mẹ canh chừng lửa cho
đến tận đêm khuya. Tôi biết rằng mẹ sẽ hiểu, sẽ thông
cảm cho tôi vì nơi đây vẫn còn bao chiến sĩ làm nhiệm vụ
nơi biển đảo, cũng phải ăn tết xa nhà như tôi. Vì nơi đây
con của mẹ - người chiến sĩ của Kienlongbank luôn tất
bật với công việc bề bộn cuối năm. Đồng thời, tôi mong
rằng một ngày gần đây, tôi sẽ sớm được thuyên chuyển
công tác về quê, để được gần bên mẹ, chăm sóc cho mẹ.
Chị Dương Minh Tuyết Ngọc – Phó Giám đốc PGD Tân
Bình – Sài Gòn
Từ nhỏ đến lớn, những đứa được gọi là “dân Sài Gòn” như
tôi không cảm nhận được sự háo hức mong chờ Xuân đến
để được về đoàn tụ cùng gia đình vì tôi luôn bên gia đình
gần như mỗi ngày. Tết với tôi là khi đường phố rộn ràng, cửa
hàng tấp nập người mua kẻ bán, chợ chất đầy hàng hóa của
Tết, nào là: bánh kẹo, cây kiểng, hoa lá, trái cây, củ kiệu, tôm
khô,…
Ngày còn cắp sách đến
trường, tôi nôn nao
đến Tết vì sắp được
nghỉ học, được mặc
quần áo đẹp, nhận lì
xì. Và khi đi làm, Tết là
dịp được nghỉ ngơi
sau thời gian khá
dài, được làm nhiều
điều mình thích mà
chưa có thời gian
thực hiện, được đi
du lịch cùng gia
đình. Đến khi lập gia đình, cùng chồng về quê đón Tết tại
thành phố Đà Lạt. Nơi đây với muôn sắc hoa rực rỡ, rộn ràng,
đông đúc vì khá nhiều du khách tha phương đổ xô về tham
quan nhân dịp Tết. Không khí gia đình chồng tôi đón Tết
thật ấm cúng và mọi người thân thiện. Thế nhưng, tôi vẫn
thấy thiếu một cái gì đó như đón Tết ở Sài Gòn vì không
được nhõng nhẽo với mẹ, không được mừng tuổi mẹ ngày
mùng một, được nhận lì xì. Tôi nhận ra rằng Tết được về với
mẹ thì Tết mới trọn vẹn.

Ba mất, mẹ ở vậy nuôi anh em tôi ở cái tuổi còn nhiều xuân sắc.
Vậy nên vừa được nghỉ phép dịp Tết, trong khi bạn bè cùng gia
đình đang chuẩn bị sắm sửa Tết, thì lúc đó anh em tôi chỉ biết lo
phụ mẹ buôn bán. Mãi đến ngày cuối cùng của năm, khi phiên
chợ dần khép, thì mấy mẹ con tôi mới tranh thủ về nhà chuẩn
bị Tết. Thời gian ngắn nhưng cũng xong xuôi hết. Khi đó, giao
thừa là thời khắc thiêng liêng nhất với gia đình, mọi người dù
mệt nhưng mắt ai cũng đầy niềm vui và hân hoan.
Nhân dịp năm mới, cầu chúc cho tất cả mọi người đón một cái
Tết Bính Thân 2016 Vạn Sự Như Ý và niềm vui trọn vẹn.
Anh Nguyễn Cao Sĩ Thanh – Nhân viên Tin học – Chi
nhánh Trà Vinh
Không khí ngày Tết luôn hiện diện trong tôi những kỷ niệm đẹp
từ thuở ấu thơ đến bây giờ. Những ngày trước Tết, cả nhà hào
hứng chuẩn bị đón Tết: Con nhận việc lau chùi, quét dọn cùng
những việc linh tinh; bố
sửa chữa, trang trí lại nhà
cửa, treo câu đối tết; mẹ
và bà đi chợ, nấu nướng,
chuẩn bị mâm cơm, hoa
quả; ông chăm sóc cành
mai, nhánh đào, bài trí chậu
hoa tết trước nhà. Tuy bận
rộn, hối hả nhưng tràn đầy
niềm vui và tiếng cười đã
xua tan đi cảm giác mệt mỏi
trong những ngày cuối năm.
Thời khắc ấm áp của đêm ba
mươi, là khi cả nhà sum vầy
trước sân, bên ngoài là dòng
người đang đứng nắm tay nhau,
cùng chờ đợi thời khắc giao thừa sắp đến. Tiếng vỗ tay hân
hoan giữa ánh sáng lung linh của màn bắn pháo hoa như báo
hiệu vạn điều tốt lành sẽ đến trong năm mới.
“Mồng 1 Tết Cha, Mồng 2 Tết Mẹ, Mồng 3 Tết Thầy” dù cuộc
sống có hiện đại và phát triển đến đâu phong tục và nếp sống
ấy vẫn được giữ mãi trong lòng người Việt. Đây là dịp để gia
đình cùng nhau thăm họ hàng bên nội, bên ngoại, chúc thọ
ông bà, cha mẹ, thăm thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp, ….trao
lộc đầu năm bằng những bao lì xì đỏ thắm, hứa hẹn một năm
an lành và sung túc.

Chị Nguyễn Như Thi – Trưởng Phòng Kế toán – Ngân quỹ
– Chi nhánh Đồng Nai
“Xuân xuân ơi! Xuân đã về. Có nỗi vui nào hơn mùa xuân đến”.
Lời bài hát như thông báo cho mọi người xuân đang sắp gần.
Bốn mùa trong năm đều có vẻ đẹp riêng, nhưng mùa xuân là
mùa mà mọi người mong đợi nhất trong năm, để cùng nhìn lại
những thành quả đạt được và tạo động lực cố gắng hơn cho
năm kế tiếp. Tuy mỗi năm đi qua, mùa xuân đang nhiều đổi
thay, nhưng đối với tôi, không thể quên được cái mát lạnh dễ
chịu từ gió, hương thơm từ hoa, và những bản nhạc hòa tấu từ
những chú chim, tôi khẽ nhắm mắt lại để thưởng thức rõ hơn
cái mà người ta gọi là mùa xuân.
Cảnh người mua sắm tấp nập, trẻ con nô
đùa khoe đồ mới, tôi ước gì thời gian
trôi chậm lại, … Người ta thường
ví mùa xuân đẹp như nàng
xuân, vì mùa xuân khoát lên
mình bộ cánh rực rỡ, vừa kiều
diễm vừa xinh tươi khoe sắc.
Cảm ơn mùa xuân đã mang
những điều tốt đẹp đến mọi
người, những giọt nước mắt
hạnh phúc của những bà mẹ
được gặp lại con sau bao lâu xa
cách, những đứa con thể hiện tình cảm
đền đáp công ơn cha mẹ, mùa xuân mang những nụ cười sum
họp cho mọi gia đình.
Và tất nhiên không thể thiếu những lời chúc tốt đẹp gửi đến
người thân yêu, cùng gia đình quây quần bên nhau kể về các
câu chuyện vui đầu năm. Tôi luôn mong rằng những lời chúc
sẽ thành hiện thực và mùa xuân luôn mãi mang lại hạnh phúc
cho mọi người. Chúc mọi người luôn may mắn và lúc nào cũng
mãi là mùa xuân.
Những dòng chia sẻ của các Anh/ Chị/ Em trong đại gia
đình Kienlongbank gần như chạm đến trái tim của mỗi
người trong chúng ta… Một năm mới nữa lại bắt đầu, mỗi
người thêm một tuổi mới với bao điều mới mẻ. Quà nào
bằng gia đình sum họp - Tết nào vui bằng Tết đoàn viên.
Mến chúc CB, NV trong đại gia đình Kienlongbank đón
nhận một mùa xuân an vui, hạnh phúc và trọn vẹn.
Thanh Trúc (tổng hợp)

Thế là năm cũ đã đi qua, năm mới lại đến. Chúc các anh, chị,
cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp Kienlongbank nhiều sức
khỏe và thành đạt. Chúc cho Kienlongbank luôn vững bước
trên con đường phát triển và luôn hoàn thành những mục tiêu,
kế hoạch đề ra.
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CHIA SẺ

NGÀY TẾT

TRONG TÔI
Nguyễn Thị Đoan Trang

Nhân viên CSKH – PGD Cư Kuin
Tết là một năm mới lại đến, một mùa xuân lại về, bao nhiêu lo toan,
muộn phiền đều khép lại khi thời khắc giao mùa điểm, chỉ còn lại
niềm vui và hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn. Trong lòng mỗi
người ai cũng tràn đầy hoài bão về hạnh phúc và thịnh vượng cho
năm mới. Có thể chúng ta còn nhiều điều chưa hài lòng về bản thân,
về mọi người nhưng dường như mỗi người đều rộng lượng hơn vào
cái giây phút ngắn ngủi và thiêng liêng ấy. Mọi lỗi lầm được tha thứ,
mọi hiểu lầm, hờn ghen, giận dỗi sẽ không còn ý nghĩa, những nỗi
buồn sẽ tạm gác lại để cùng hòa chung với niềm vui đón Tết của cả
dân tộc.

T

ết – Một khái niệm gì đó khá mơ hồ trong tôi, tôi không
thể định nghĩa được cụ thể “Tết” là gì, tôi chỉ biết vào
thời khắc đó, nơi đó tôi thấy ấm áp lạ thường. Tết trong
tôi là hình ảnh cả gia đình quây quần bên nhau: mẹ đãi gạo,
ba nấu đậu, anh trai cắt lá và chuẩn bị mọi thứ để gói bánh
chưng, còn tôi cứ háo hức chạy hết góc này đến góc nọ. “Bé,
đừng có nghịch nữa” – đây là câu nói quen thuộc mà trong
mấy ngày này không biết mẹ tôi đã phải nói bao nhiêu lần
với tôi. Tết trong tôi là những bữa cơm tất niên cả gia đình
sum họp, nhắc lại đủ thứ chuyện của một năm qua, có khi
là chuyện của những năm trước nữa, những câu chuyện mà
năm nào cũng nghe, những câu chuyện chỉ mang đến cho
chúng tôi tiếng cười. Tết trong tôi là niềm hân hoan, chờ đợi
để đón giây phút giao thừa, đón những bông hoa đầy màu
sắc nở rộ trên bầu trời đêm khi đồng hồ điểm 12h. Tết trong
tôi là hơi ấm, là tình yêu thương trong cái không khí se se
lạnh của thời khắc giao mùa.
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Bản tin Kienlongbank

Năm nay, tôi đón cái Tết lần thứ 23, một cái Tết đặc biệt, cái Tết không
giống với cái Tết nào trước đây, cái Tết đầu tiên sau khi tôi ra trường,
cái Tết đầu tiên sau khi tôi là thành viên của gia đình Kienlongbank.
Tôi cảm nhận được sự trưởng thành của mình từ trong suy nghĩ đến
những cảm xúc khi nghĩ về Tết. Tết đồng nghĩa với việc những người
thân yêu của tôi đã già hơn một tuổi. Những ngày bé tôi ngây thơ,
hồn nhiên, vui cười đón Tết nhưng giờ đây tôi nhận thức được rõ
hơn bao giờ hết sự tàn nhẫn của thời gian. Một năm qua đi, dường
như trên mái tóc của ba mẹ tôi đã điểm nhiều tóc trắng hơn. Nếu
có thể tôi mong thời gian ngừng trôi để tôi giữ mãi những khoảnh
khắc này, khoảnh khắc mà tôi được sống trong tình yêu thương đùm
bọc của cả ba và mẹ, để tôi không phải nhìn thấy sự già nua, ốm yếu
đang dần một hiện rõ nơi những người thân yêu nhất. Nhưng tôi
biết thời gian không chờ đợi một ai, vì thế tôi phải nắm lấy và trân
trọng từng giây phút, yêu thương người thân, yêu thương mọi người
bằng cả trái tim mình. Và tôi cũng muốn cảm ơn Tết vì nhờ có Tết tôi
mới nhận ra thời gian đáng trân trọng đến nhường nào và Tết nhắc
nhở tôi, cho tôi cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người thân,
với đồng nghiệp. Vì thế, tôi cảm thấy trân trọng hơn ngày Tết, trân
trọng hơn không khí gia đình sum vầy ấm cúng. Bên cạnh đó, tôi
bỗng thấy mình vẫn thật hạnh phúc khi tôi nghĩ đến những người
người lính ngoài hải đảo xa xôi. Họ vẫn đang ngày đêm canh gác vì
hòa bình, vì độc lập tự do của dân tộc để chúng ta có thể đón Tết
đầm ấm, hạnh phúc nơi đất liền. Họ đã quên đi bản thân mình, hy
sinh hạnh phúc cá nhân để cống hiến cho Tổ Quốc. Là một người
con của Việt Nam, là thành viên của Kienlongbank, tôi nghĩ cần phải
cảm ơn họ vì đã đem đến cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc hơn.
Và cũng nhờ có họ, mà ngày Tết Việt Nam mới càng thêm đẹp và ý
nghĩa.
Ngày Tết trong tôi vốn dĩ đã đặc biệt nhưng nay lại càng trở nên
đặc biệt hơn. Một năm vẫn có 365 ngày, vẫn có bốn mùa xuân hạ
thu đông. Nhưng mùa xuân nay đã khác mùa xuân trước, Tết nay
đã đủ đầy ấm cúng hơn Tết trước. Tôi muốn nói lời cám ơn đến
Kienlongbank đã góp phần lớn tạo nên cái khác ấy, tạo nên sự trưởng
thành trong tôi. Tôi xin chúc cho tập thể gia đình Kienlongbank đón
Tết 2016 sum vầy, hạnh phúc bên người thân, bạn bè, đồng nghiệp
và có một năm mới sức khỏe tràn đầy, Vạn Sự Như Ý.

ngày Tết miệt vườn
S
inh ra và lớn lên trên mảnh đất cù lao được phù sa quanh năm bồi
đắp, cho hoa thơm, trái ngọt, với tôi, dù đi đâu, làm gì thì ngày Tết
vẫn là ngày quan trọng nhất trong năm. Tết đến gõ cửa từng nhà,
không khí vui xuân, đón Tết nơi miền quê sông nước miền Tây Nam Bộ
rất nhộn nhịp và đầm ấm là thế đấy!

Bắt đầu từ mùng 10 tháng Chạp âm lịch trở đi là những ngày bà con miệt
vườn bận rộn, nào là lo chăm sóc cây trái đang kỳ ra hoa, nào là tất bật
dọn dẹp nhà cửa. Dù cuộc sống lam lũ nhưng người miền Tây đặc biệt hào
sảng. Trong những “ngày tết, ngày nhất”, họ vẫn không quên ra chợ mua
sắm những vật dụng cần thiết để đón tết Nguyên đán theo truyền thống.
Những ngày cận Tết, nhà nhà đều tự tay làm những món ăn truyền thống,
có nhà tráng bánh tráng, quết bánh phồng, nhà thì ép chuối phơi khô, làm
mứt dừa, mứt bí. Đặc biệt, vào khoảng 20 tháng Chạp, khoảng thời gian mà
bọn trẻ con thích nhất vì chúng vừa được tát mương bắt cá, bắt tôm vừa
được dịp tha hồ nghịch nước.
Thường cứ sau ngày 20 tháng Chạp, chuẩn bị cho cái lễ đầu tiên là cúng
ông Táo (ngày 23 Tết) thì đi khắp chốn vùng quê, ta đã có thể cảm nhận rất
rõ không khí Tết qua khắp mọi chợ lớn, chợ nhỏ. Người mua thì hối hả lựa
chọn, người bán cũng bày đủ các loại hàng hóa để chào mời. Gia đình tôi
tiễn ông Táo về trời chỉ đơn giản bằng mâm trái cây và nhang đèn, một số
gia đình khác thì có thêm cá chép.
Đến ngày 26 Tết, trên bàn thờ ông bà tổ tiên được trải bằng giấy hoa đỏ,
trưng bày hoa, nhang đèn cẩn thận tươm tất, rồi đi tảo mộ ông bà, chăm
sóc và đốt nén nhang mời ông bà tổ tiên về đón mừng năm mới, cầu an
cho người quá cố, cầu phước cho người sống được vui vẻ bình an.
Tết ở vùng nông thôn thường đến sớm hơn và dễ cảm nhận hơn ở thành
thị nhờ có chợ Tết. Với người dân miền sông nước, chợ Tết là điểm đến để
ngắm những đóa hoa đang tỏa sắc, để sắm Tết cho không gian gia đình,
cho mâm cơm và tiệc đãi khách ngày xuân. Khác với chợ miền Đông, miền
Trung hay miền Bắc, chợ Tết miền Tây được họp trên sông, trên những chiếc

Hoàng Xuân - CN Trà Vinh

xuồng chở đầy nông sản. Ngày Tết, chợ cũ mở rộng, nơi bến sông, dọc lộ
lớn, quanh khu dân cư mọc thêm nhiều chợ mới, tất cả đều xôn xao, tấp
nập người mua kẻ bán, càng làm rộn ràng cho những ngày đầu năm mới.
Theo quan niệm xưa nay, màu may mắn cho năm mới là màu vàng hoặc
đỏ. Bởi thế, chợ Tết bán theo nhu cầu mua sắm theo quan niệm này, hầu
hết hàng hóa đều có 2 màu vàng và đỏ. Hoa thì nhiều nhất là hoa cúc,
hoa vạn thọ, hoa giấy, các loại trái cây cho mâm ngũ quả như mãng cầu,
dừa, đu đủ, xoài, sung. Các loại bánh, mứt, trà, rượu được gói trong những
tấm giấy màu vàng hoặc đỏ với nguyện ước mang lại nhiều may mắn
cho năm mới.
30 Tết! Thời điểm giao nhau giữa năm cũ và năm mới, các gia đình miền
Tây đều làm lễ cúng ông bà, rước ông bà về đón năm mới cùng con cháu.
Mâm cơm cúng ngày Tết là tấm lòng tri ân với tổ tiên và thể hiện đầy đủ
nét tài khéo léo của người phụ nữ với các món ăn truyền thống của người
miền Tây Nam bộ như: thịt kho, canh khổ qua, ... Và đêm 30 cũng là đêm
mà mọi người trong gia đình quây quần bên nồi bánh tét kể nhau nghe
những chuyện trong năm cũ, hay để những đứa con xa quê được gần hơn
hơi ấm của quê nhà.
Mùng 1, Mùng 2, Mùng 3 là ba ngày thăm viếng, vui chơi, ăn uống, chúc
mừng nhau những điều mới mẻ, tốt lành. Một tập quán phổ biến là trong
những ngày đầu năm, mọi người đều chỉ nói ra những lời hay, ý đẹp,
gặp nhau chào mừng, hy vọng mọi điều như ý. Sáng mùng 1, mọi người
đều chuẩn bị quần áo đẹp, tươm tất để mừng tuổi ông bà, cha mẹ, chúc
người lớn thành công trong sự nghiệp, trẻ con học hành giỏi giang, chăm
ngoan. Đến ngày mùng 3 tháng Giêng thì các gia đình cúng mâm cơm
tiễn ông bà, xem như đã qua một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn.
Dẫu những phong tục ngày nay đã có phần khác xưa, phù hợp hơn với
đời sống hiện đại nhưng mỗi vùng, mỗi miền đều giữ cho mình một bản
sắc riêng. Với tôi, dù đi đâu chăng nữa, ngày Tết quê nhà vẫn là ngày quan
trọng và bình yên nhất.
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đón Tết khác nhau như thế nào?

T

B

ước chân vội vàng theo guồng
quay của cuộc mưu sinh, bỗng
ta bắt gặp đâu đó những hình
ảnh đã gắn bó quen thuộc, hình
ảnh hoa mai, hoa cúc đang khoe
sắc, hình ảnh mọi người đi mua sắm
Tết. Mùa xuân đã về, lòng nôn nao
nhớ nhà, nhớ quê vô hạn.

Ký ức ngày Tết

ết Nguyên Đán là dịp cho những buổi sum họp gia đình, những
cuộc trò chuyện tràn ngập tiếng cười và những lời chào, lời
chúc tốt đẹp. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, những nét đẹp
văn hóa trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc vẫn được trân trọng và
gìn giữ.

Cứ mỗi độ Tết đến, hoa giấy, hoa cúc, hoa vạn thọ đua nhau nở
rộ như mang hương xuân quyến rũ đến nhà nhà. Những ngày
đầu năm mới, mọi người thường đến thăm và chúc Tết bà con
họ hàng, lên chùa hái lộc, nguyện cầu sự bình an, tài lộc cho các
thành viên trong gia tộc.

Miền Bắc đón Tết tinh tế

Nếu miền Bắc nổi tiếng với sự tinh tế trong việc kết hợp hài hòa
giữa các món ăn thì mâm cỗ miền Trung được chú trọng chăm
chút khá cầu kì. Gỏi trái vả, mít trộn, chả phụng, bò nấu thưng,
củ cải kho nạc heo, bò nướng sả ớt, bánh tét, dưa món, nem, tré,
…từ lâu đã trở thành những món ăn đặc trưng và là nỗi nhớ của
bao người con xa xứ mỗi độ xuân về.

Xuân về, cả Bắc Bộ như ngập trong sắc hồng của những cành đào
tươi thắm. Hoa đào góp phần làm xua tan cái giá rét của mùa đông
và cũng là tín hiệu của một năm mới sắp đến. Theo quan niệm, hoa
đào tượng trưng cho sự may mắn, vì thế, ai ai cũng đều chọn một
cành đào thật ưng ý với mong ước mang lại sự an lành, hạnh phúc
cho gia đình mình.

Miền Nam đón Tết giản dị, nhẹ nhàng

Trần Thị Hương
Giao dịch viên – Chi nhánh Bình Dương

Sau nhiều năm bôn ba giữa thành thị đông người, tôi mới cảm nhận
sâu sắc rằng mùa xuân bên gia đình mới thật sự ấm áp nhất.
Nếu được hỏi rằng: mùa nào đẹp nhất trong năm? Có lẽ câu trả lời đó
là mùa xuân. Bởi mùa xuân không chỉ đẹp vì tiết trời ấm áp với trăm
hoa đua nở, mà mùa xuân còn là mùa của sự sum vầy! 365 ngày với
bao nổi lo toan, gánh nặng gia đình, công việc, chúng ta lại được thả
mình, được thư giãn trong ba ngày xuân ngắn ngủi. Đôi khi tôi tự nhủ
lòng: “Cho tôi xin một vé về tuổi thơ” để được sà vào lòng mẹ, nũng
nịu đòi mua quần áo mới, được ba mẹ chở đi chơi Tết! Bất chợt nghe
những giai điệu quen thuộc của ca khúc “Đón xuân này nhớ xuân
xưa”, lòng lại thấy bồi hồi xúc động. Xuân xưa – mùa xuân của tuổi
thơ với bao ước mơ ấp ủ. Tôi còn nhớ như in những cái Tết ấm áp
bên gia đình. Ngày ấy, những ngày gần Tết mẹ lại mua cho chị em tôi
những chiếc áo mới trắng tinh tươm, cảm giác chờ đợi đến ba ngày
Tết để được mặc chúng rồi tung tăng đi mừng Tết cô dì. Ôi! Những
hình ảnh ấy sao thân
thương đến lạ.
Trong dịp Tết có lẽ
không thể thiếu
những chiếc bánh
truyền thống của
dân tộc, ba tôi lại trổ
tài gói bánh chưng
bánh tét, chị em tôi
thì tất bật phụ ba cắt

lá gọn gàng, mẹ lo dọn
dẹp mâm cỗ để cúng
tổ tiên. Những chiếc
bánh chưng vuông vức
được ba làm một cách
khéo léo như nghệ
nhân tài ba thứ thiệt.
Những ngày xuân tràn
ngập niềm vui nhưng
với tôi có lẽ vui nhất
là đêm giao thừa. Có
một sự trùng hợp
ngẫu nhiên, sinh nhật
tôi cũng chính vào đêm giao thừa. Niềm vui như tăng thêm
khi nhận được hai món quà trong cùng một ngày. Đêm giao
thừa quê tôi không có pháo bông như chốn thành
thị, chỉ có những tiếng nổ lách tách của đống củi
tre, củi trúc được ba tôi chuẩn bị sẵn từ những ngày
trước đó, lũ trẻ con chúng tôi lại vây quanh đống lửa
để xua tan cái lạnh của đêm cuối năm trong những
tiếng cười giòn tan, rộn rã!
Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn không thể nào quên
được ký ức về chuỗi ngày của tuổi thơ ấy. Giá mà
thời gian có thể quay trở lại…. Lòng tự nhủ thầm: “Ba
mẹ ơi, con nhớ lắm…”

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ – Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng
xanh. Thịt đông, gà luộc, giò lụa, cá kho riềng, bánh chưng là những
món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của vùng đất kinh kì.
Bánh chưng dẻo, béo ngậy nhân đậu xanh, thịt mỡ ăn kèm với dưa
hành giòn giòn, chua chua, cay nhẹ thật đúng vị. Khi khách đến thăm
nhà, món nem rán thơm lừng thường được dọn ra như là món quà thể
hiện sự mến khách.

Năm nào cũng vậy, cứ từ đầu tháng Chạp, ở Nam Bộ đã bắt
đầu rộn ràng không khí Tết. Một nét độc đáo của Nam Bộ vào
mỗi dịp Tết mà du khách gần xa đều rất thích đó là chợ hoa
xuân. Hội tụ ở chợ hoa đa phần là hoa mai, tắc kiểng, cúc mâm
xôi, sứ Thái Lan, mai chiếu thủy, …Khách du xuân vừa thưởng
ngoạn vẻ đẹp của hoa, vừa dạo chơi thư giãn sau một năm
bộn bề công việc.

Miền Trung đón Tết chăm chút, cầu kỳ

Khác với cái lạnh se sắt ở miền Bắc, Nam Bộ đón Tết trong tiết
trời ấm áp cùng cành mai vàng kiêu hãnh trong ánh nắng
xuân. Người dân Nam Bộ xem hoa mai như biểu tượng của sự
trường thọ và ngũ phúc (phước, lộc, thọ, khang, ninh).
Mảnh đất Nam Bộ màu mỡ đã ban tặng cho con người nhiều
sản vật và làm phong phú thêm mâm cỗ ngày Tết. Từ thịt hầm,
gỏi ngó sen, gà luộc xé phay trộn củ hành đến bánh tét ăn
kèm dưa giá, tôm khô củ kiệu. Đặc biệt, hầu như khắp nơi ở đất
phương Nam, nhà nào cũng có nồi thịt kho tàu ăn với dưa giá
và canh khổ qua. Hai món này luôn có trong mâm cơm cúng
ông bà ngày 30 Tết. Theo dân gian thì “khổ qua” là món ăn để
mong ước sự cơ cực qua đi cho năm mới tốt đẹp hơn, ...

Chị Trần Thị Hương (bìa trái) cùng gia đình thuở còn bé thơ

Nguồn http://datviettour.com.vn/
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MÓN ĂN CHỐNG NGÁN NGÀY TẾT

Nguyên liệu:
- Thịt bắp bò hoa: 150gr;
- Xoài xanh: 1 quả (khoảng
400gr);
- Cà rốt: 1 củ nhỏ;
- Tỏi, chanh, ớt;
- Rau thơm, húng quế;
- Mắm, đường, dấm; mè rang chín (hoặc
đậu phộng rang giã dập), dầu mè.

N

gày Tết, những món ăn
nhiều dầu mỡ và tinh bột
thường khiến cho chúng ta
sẽ cảm thấy ngán thức ăn. Với món
canh bí ngòi dồn thịt thanh mát và
gỏi xoài xanh bắp bò lạ miệng sẽ
giúp bạn chống ngán trong những
ngày Tết. Cách chế biến những
món ăn này có hơi cầu kì một chút
nhưng đổi lại bữa ăn sẽ thanh mát
và đầy đủ chất dinh dưỡng hơn.
Hãy cùng Bản tin Kienlongbank
vào bếp để chuẩn bị những món
ăn thật ngon và bổ dưỡng cho gia
đình bạn nhé!

Nguyên liệu:
- 2 quả bí ngòi lựa trái to to

Canh bí ngòi dồn thịt
Thực hiện:

- 300gr thịt heo xay
- 4 cái nấm mèo cắt nhỏ
- 1 bó miến nhỏ
- Gia vị: 1 muỗng canh nước
mắm; 1/2 muỗng cà phê tiêu;
1 muỗng cà phê tiêu đường;
1 muỗng canh dầu hào

Nguyên liệu chuẩn bị cho món gỏi

Rau thơm và rau húng lặt bỏ lá già và gốc.
Ngâm, rửa sạch, để ráo nước rồi đem cắt nhỏ.

Phi thơm tỏi, cho bắp bò vào xào chín tới rồi
cho bắp bò ra đĩa.
Bắp bò thái miếng thật mỏng, ướp với chút bột
ngọt và hạt nêm trong khoảng 15 phút. Sau đó
ướp tiếp bắp bò với chút xíu dầu ăn để thịt bò
được mềm.

Gỏi

Xoài xanh và cà rốt rửa sạch gọt bỏ vỏ rồi nạo
sợi nhỏ. Bóp xoài xanh và cà rốt với 1 muỗng cà
phê muối. Sau đó vắt sạch nước được tiết ra từ
xoài và cà rốt.

xoài xanh
bắp bò

Hòa nước mắm chua ngọt theo tỉ lệ 1 mắm:
2 đường: 1 dấm: 1 nước cốt chanh: ½ muỗng
dầu mè , thêm tỏi và ớt bằm nhỏ (hoặc pha sao
cho nước mắm tạo được độ chua cay mặn ngọt
theo khẩu vị là được).

- 1 phần gốc hành trắng cắt nhỏ
- 1 muỗng cà phê bột năng
- Cà rốt cắt miếng

Bước 1: Miến ngâm nước 5 phút, vớt ra cắt khúc, Bước 2: Thịt xay cho vào tô, nấm mèo, miến
bí ngòi bào bỏ vỏ, cắt khúc, khoét bỏ ruột.
cùng các gia vị phía trên trộn đều. Sau đó trộn
đều tất cả các nguyên liệu trên.

Cho bắp bò, cà rốt, xoài xanh vào chung 1 cái
tô. Đổ chén nước mắm vừa pha ở bước 6 vào
trộn đều. Khi nào chuẩn bị ăn thì trộn gỏi cùng
các loại rau thơm và mè rang chín.

Bước 3: Dồn thịt vô ruột bí ngòi. Nếu thịt còn dư
thì viên tròn.
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Bước 4: Cho 3 tô nước lạnh, cà rốt vào nồi nấu
sôi, cho thịt viên là dưa leo vào hầm với lửa vừa,
khi thịt chín bí ngòi mềm bạn cho chút xíu muối
và bột nêm. Nêm nếm lại cho vừa ăn là tắt bếp.

Trình bày: Cho canh ra tô, trang trí ngò, hành và
rắc tiêu cho thơm.

Chúc các bạn sẽ thành công với món canh bí
ngòi dồn thịt và gỏi xoài xanh bắp bò theo cách
hướng dẫn chế biến như trên nhé.
Sưu tầm
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N

ngày Tết “nên nhớ”

gười Việt quan niệm, những ngày đầu năm mới nếu
gặp nhiều điều tốt thì sẽ may mắn cả năm và ngược
lại. Xuất phát từ quan niệm đó nên từ xưa trong
dân gian có rất nhiều kiêng kỵ trong năm mới. Dưới đây là
những điều kiêng kỵ trong ngày tết bạn nên biết và tránh
nhé!

Những người “nặng vía”, không hợp tuổi với gia chủ đừng nên
đến xông đất ngày đầu năm. Người có tang không nên xông đất
nhà người khác để tránh xui xẻo.

Không quét nhà vào ngày Mùng 1
Trước Tết các gia đình đều quét dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng
nên vào ngày Tết không cần dọn dẹp nữa. Những ngày đầu
năm, các gia đình đều kiêng quét nhà bởi theo quan niệm nếu
quét nhà là sẽ hất tài lộc ra khỏi cửa.

Không đổ rác ngày Mùng 1
Phong tục này xuất phát từ câu chuyện của người Trung Quốc.
Truyện kể rằng, ngày xưa có một người lái buôn được Thủy
thần tặng một nàng hầu tên là Như Nguyệt. Kể từ khi có nàng
hầu này về nhà, ông ta bỗng trở nên giàu có. Đến một năm,
đúng ngày Mùng 1 Tết, Như Nguyệt mắc lỗi, bị ông chủ đánh
đập, mắng nhiếc thậm tệ nên nàng tủi thân, biến vào đống rác.
Người lái buôn không biết, mang rác đổ đi. Từ đấy, ông ta trở
lại nghèo khó. Nên người Việt Nam quan niệm nếu đổ rác ngày
Mùng 1 thì cũng hết tài lộc của gia đình.

Không cho lửa hoặc nước đầu năm
Lửa tượng trưng cho đỏ, cho sự may mắn nên vào những đầu
năm, mọi người đều kiêng kỵ cho lửa người khác.
Nước là một trong những nguyên tố khởi nguyên của vũ trụ nên
người Việt Nam quan niệm, nước tượng trưng cho sự sinh sôi ”
Tiền vào như nước”. Hình ảnh nước đầy ăm ắp tượng trưng cho
sự may mắn, sinh sôi, mát lành.

Không đi chúc Tết sáng Mùng 1

Kiêng nói điều xui

Đóng cửa sẽ đói nghèo tù túng

Ngày đầu năm mọi người chỉ nói những điều may mắn, vui vẻ
cho cả một năm.

Không treo những bức tranh như đánh ghen, đi kiện, treo những
bức tranh tượng trưng cho sự may mắn, sinh sôi, phát đạt.

Trong dịp Tết, trừ khi phải ra khỏi nhà đi chơi, thăm hỏi,
… vì theo tín ngưỡng dân gian từ sớm mồng một đến trước ngày
rằm tháng giêng, Ngọc Hoàng cùng chư vị thần tiên sẽ giáng phàm
du hý từng nhà và nếu đóng kín cổng, các vị coi như sự bất kính mà
giận dỗi bỏ đi và cả năm, thậm chí nhiều năm sau gia đình sẽ không
được hưởng phúc, sẽ bị đói nghèo, tù túng.

Kiêng ăn món xui

Ngủ dậy muộn, gia đình bất hòa

Ngày đầu năm, người Việt không ăn những món như thịt vịt, cá
mè, thịt chó vì theo quan niệm đó là những món ăn không tốt
cho năm mới. Ngoài ra, một số vùng không ăn tôm vì sợ, … đi
giật lùi như tôm. Nếu ăn trong ngày Tết, công việc sang năm sẽ
lùi chứ không thể tiến tới.

Ngày Tết, ai nấy thường đi chơi nhiều dẫn đến việc ngủ vùi, dậy muộn
tuy nhiên kỵ khách khứa gặp mình trong phòng ngủ, nhất là ngồi lên
giường của nhà vì nó dẫn tới việc phải thức khuya, bị mất các bí mật
phòng the hay bất hòa, đổ vỡ hạnh phúc, hôn nhân, ... Cũng kỵ việc
ngủ nướng vào Tết khiến đầu óc mê muội, cả năm sức khỏe suy yếu,
người hay mệt mỏi, lười biếng. Vào đêm 30, trẻ em thường thức rất
khuya như một lời chúc ông bà, cha mẹ sống lâu.

Kiêng treo tranh xui

Xông đất

Người Việt Nam thường tránh đi chúc Tết sáng đầu năm vì không
muốn xông đất nhà người khác. Với người Việt Nam người xông
đất rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả gia đình trong một năm.
Ngày Mùng 1 Tết người Việt Nam thường chỉ đi thăm họ hàng,
người thân.

CHIA SẺ

Kiêng mua đồ xui

Kiêng vỗ vai, quàng vai người khác

Người Việt Nam quan niệm đổ vỡ đồ dùng trong nhà như bát đĩa,
ấm chén, gương trong ngày đầu năm báo hiệu cho sự chia lìa, đổ
vỡ nên rất kiêng kỵ.

Dân gian có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, mua
gì đầu năm cũng là một việc rất quan trọng bởi nó là món hàng
đầu tiên gia chủ mang về nhà. Món hàng mua đầu năm được coi
là mua để lấy hên, lấy lộc, bởi “của mua là của được”. Món hàng
này mang nhiều ý nghĩa tâm linh hơn thực dụng. Đầu năm kiêng
mua dao, thớt, chày, cối, … Người ta hay mua muối ngay sáng
sớm mùng 1 với hàm ý cả năm đậm đà, ý vị.

Không mặc quần áo màu đen - trắng

Không tranh cãi, bất hòa

Với người Việt Nam, màu đen - trắng tượng trưng cho sự tang tóc
nên vào ngày Tết thường tránh mặc quần áo màu đen hoặc trắng.
Những ngày Tết, mọi người thường mặc quần áo nhiều màu sắc,
tươi trẻ để mong muốn một năm mới may mắn, vui vẻ.

Vào những ngày Tết, mọi người thường cố giữ hòa khí, không
tranh cãi, gắt gỏng dù có khó chịu đến thế nào. Người lớn tránh
quát mắng, trẻ con không khóc lóc để giữ cho hòa khí một năm
luôn vui vẻ, hòa thuận.

Thật ra, ngay cả trong những ngày bình thường, nhiều người Việt
đương đại cũng tránh tối đa việc bị người khác vỗ vai hay quàng vai.

Không vay mượn đầu năm

Kiêng giặt quần áo vào Mùng 1, Mùng 2

Ngày đầu năm đều tránh cho vay, đi vay, đòi nợ hay trả nợ. Vì theo
quan niệm, nếu đi vay thì cả năm sẽ túng thiếu cùng quẫn còn
cho vay thì tiền bạc phân tán, không được may mắn, phát đạt.

Theo tín ngưỡng dân gian, hai ngày đầu năm là ngày sinh của
thủy thần nên cần kiêng giặt quần áo để không mạo phạm đến
thần, dẫn đến gặp xui xẻo. Thực ra, người xưa chẳng có nhiều
quần áo để giặt, và ngày Tết là dịp nghỉ ngơi, tiết trời lạnh, việc
ngừng giặt hai ngày cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến họ.

Không làm đổ vỡ đồ dùng

Không xuất hành ngày Mùng 5
Ngày Mùng 5 là ngày nguyệt kỵ, người Việt thường không xuất
hành đầu năm vào ngày này. Dân gian có câu “Mùng năm, mười
bốn, hai ba; đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn”, người Việt tin rằng
Mùng 5 không thích hợp cho các cuộc du xuân lấy lộc.

Kiêng có tang vào ngày Mùng 1
Ngày Mùng 1 là ngày vui của tất cả mọi người nên những nhà
nào có tang sẽ được cất khăn tang trong vòng ba ngày, nếu có
người mất đúng vào ngày Mùng 1 thì gia chủ sẽ không phát khăn
tang ngay mà để sang sáng Mùng 2, còn nếu nhà có người mất
vào ngày 30 thì gia chủ thường thực hiện tang lễ trong ngày hôm
đó tránh để sang ngày Mùng 1. Những gia đình có tang tránh đi
chúc Tết, thăm hỏi người khác.

Hành động thân mật, bỗ bã này nếu được bạn thực hiện trong
những ngày đầu năm mới thì rất có thể gây ra sự khó chịu, thậm
chí phản ứng tiêu cực. Nhiều người cho rằng khi bị người khác vỗ
vai, quàng vai vào dịp Tết, họ sẽ bị xui xẻo, gặp chuyện buồn về tình
duyên hay hạnh phúc gia đình.

Kiêng tặng quà
08 món quà tuyệt đối không nên biếu, tặng trong ngày Tết: Đồng hồ,
dao, kéo, cá mực, cà phê, hạt tiêu, khung hình, hay mèo, … là những
món quà tuyệt đối không nên tặng trong ngày Tết.
Mỗi vùng miền sẽ có những phong tục, kiêng kỵ khác nhau nhưng
ở trên là những điều kiêng kỵ được Ban biên tập sưu tầm và chia sẻ
đến Quý bạn đọc để giúp Quý bạn đọc biết và ghi nhớ để đón một
năm mới an lành, sung túc và phát tài phát lộc.
Nguồn http://vietnamnet.vn/

Kiêng mở tủ vào Mùng 1
Dù là loại tủ gì, kể cả tủ quần áo, cũng không nên mở vào ngày
Mùng 1 Tết, bởi việc này sẽ làm thất thoát tiền tài và vận may
suốt cả năm. Vì thế, người xưa thường chuẩn bị sẵn quần áo cần
mặc, treo ra ngoài trước giao thừa.

Kiêng ngồi hoặc đứng trước cửa
Việc đứng hay ngồi án ngữ trước cửa chính trong dịp năm mới
không chỉ vô duyên mà còn được coi là hành động gây phương
hại đến vượng khí gia đình. Luồng khí tốt lành của năm mới trên
đường vào nhà sẽ bị chặn lại, hao tán đi, khiến gia đình đó không
được may mắn, thành công, hạnh phúc.
Không tặng đồng hồ cho người khác ngày Tết
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Thời trang
ngàyTết

C

ác bạn đã chuẩn bị đủ những bộ cánh đẹp nhất cho ngày Tết của mình chưa
nhỉ? Chắc chắn trong số đó sẽ không thể thiếu những chiếc váy xinh xắn khiến
con gái chúng mình mê mẩn phải không nào? Nhất là với những cô nàng
công sở, thường ngày chỉ diện những bộ đồng phục hoặc chỉ mặc những bộ quần
áo trang nhã, lịch sự thì dịp Tết này chính là cơ hội để các bạn F5 phong cách của
mình với những chiếc váy thật dễ thương, nữ tính đấy nhé!
Hãy cùng với Bản tin Kienlongbank, chọn ra những chiếc váy phù hợp với dịp Tết
này, để bạn có thể trở nên nổi bật và thật xinh xắn trong những ngày đầu của năm
mới nào!

“Mùng 1 Tết Cha, Mùng 2
Tết Mẹ, Mùng 3 Tết Thầy”
“Mùng 1 Tết Cha, Mùng 2 Tết Mẹ, Mùng 3 Tết Thầy” câu nói dân
gian ấy dường như đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân
Việt Nam mỗi khi Tết về.

DÀNH CHO PHÁI ĐẸP

Cả một năm dài các thành viên trong gia đình thường là mỗi
người một việc, ít có thời gian để ngồi quây quần bên nhau.
Chính vì vậy mà dịp tết là thời gian để mọi người cùng ôn lại
chuyện xưa và cầu chúc cho nhau thêm một năm mới bình an
và hạnh phúc.

Đón giao thừa
Trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, hẳn là các bạn nữ nào cũng cảm thấy
thật rộn ràng và háo hức. Với một dịp quan trọng như thế này thì chắc chắn bạn không thể
ăn mặc “xuề xòa” được rồi. Tuy nhiên, có bạn thì sẽ chọn đón giao thừa cùng gia đình, có bạn
lại ngắm pháo hoa mừng năm mới với bạn bè ngoài phố, hay tham gia những buổi party
náo nhiệt, ... Mỗi hoàn cảnh lại cần một chiếc váy thật hợp lý và vẫn phải nổi bật đấy nhé!

Và câu nói “Mùng 1 Tết Cha, Mùng 2 Tết Mẹ, Mùng 3 Tết Thầy”
chính là lịch trình để mọi người đi lại, thăm hỏi nhau trong 3
ngày tết.
Nhà cha là nhà bên họ nội. Ngày Mùng 1 thiêng liêng nhất nên
ai cũng về từ đường bên họ nội cúng gia tiên, viếng thăm, mừng
tuổi và chúc tụng họ hàng. Theo thông lệ, người con cả, người
anh cả, người cháu đích tôn vào trước, sau đó đến hàng em út
vào sau, lần lượt nói lời chúc tụng ông bà, cha, mẹ sức khoẻ và
những điều tốt lành. Ông bà cha mẹ bên nội chúc tết con cháu

Style váy đơn giản, trẻ trung sẽ rất phù hợp với những cô bạn chọn đón giao thừa ngoài
phố cùng bạn bè. Các bạn gái miền Bắc thì nhớ kết hợp thêm áo khoác dáng dài, legging
và boots để giữ ấm nữa nhé!

Mùng 1 Tết

Mùng 2 Tết

Mùng 3 Tết

Trong ngày đầu của năm mới, các bạn hãy
chọn những kiểu váy kín đáo và thanh lịch
để đi lễ chùa, nhà thờ và xin lộc đầu xuân,
sau đó là đến thăm và chúc Tết ông bà cùng
họ hàng nữa nhé. Những chiếc áo dài truyền
thống, cách tân hay váy dài qua gối với sắc
màu tươi tắn sẽ giúp bạn trông thật rạng rỡ
ngay buổi sáng của năm mới đấy!

Nếu ngày Mùng 1 là ngày của thời trang
thanh lịch thì vào Mùng 2, bạn có thể thay
đổi bằng những chiếc váy cá tính hơn một
chút, nhưng vẫn giữ lại vẻ nhẹ nhàng và
duyên dáng để đi chúc Tết họ hàng và
người thân. Những chiếc váy kèm theo áo
khoác len mỏng sẽ là lựa chọn tuyệt vời
trong ngày Mùng 2 Tết các bạn nhé!

“Mùng 1 Tết cha, Mùng 2 Tết mẹ, Mùng 3 Tết
thầy”, sau khi đi thăm hết gia đình và họ hàng
thì ngày Mùng 3 chính là ngày để bạn cùng
cả lớp tới chúc Tết thầy cô của mình. Những
chiếc váy và phụ kiện trẻ trung sẽ là lựa chọn
“chuẩn” nhất cho ngày hôm đó đấy các bạn ạ!

kèm theo những đồng tiền mới bọc trong giấy hồng điều gọi là cho lộc con
cháu để con cháu lấy may.
Sang đến ngày Mùng 2, cả gia đình sẽ sang nhà bên ngoại. Nghi thức
cũng tương tự như bên nội. Con cháu chúc tụng ông bà cha mẹ và ông
bà cha mẹ mừng tuổi con cháu bằng những đồng tiền mới bọc trong giấy
hồng điều tượng trưng.
Trong những ngày sau đó, ngày Mùng 3 là Tết Thầy. Người Thầy có một
vị trí cao trong quan niệm của dân gian. Điều đó cho thấy rằng đạo lý tôn sư
trọng đạo của dân tộc ta quả là rất tốt đẹp. Vào ngày này, học trò đến thăm
Thầy Cô giáo, chúc mừng năm mới và chúc sức khỏe Thầy Cô. Đây là dịp
để các học trò cũ đến thăm thầy cô giáo một thời và để ôn lại kỷ niệm xưa.
Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm, quả là một khoảng thời
gian đẹp để mọi người gặp gỡ, chúc nhau những điều tốt đẹp trong năm
mới. Tết còn với một ý nghĩa sum họp, sum vầy gắn kết mọi người gần
nhau hơn, cũng là dịp để nghỉ ngơi sau một năm bận rộn trong công việc.
Theo: Tintuc.vn

Đường hoa Nguyễn Huệ

sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết

T

ừ lâu, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành địa
điểm du xuân quen thuộc của mọi người dân
trong thành phố mỗi dịp Tết đến xuân về.

Mùng 4 - Mùng 5
2 ngày Tết này chính là thời điểm để các bạn cùng tụ tập, tận hưởng không khí
mùa xuân qua những buổi dạo phố hay chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa trước khi
lại bắt đầu quay trở về với công việc thường ngày. Lúc này thì bạn có thể thỏa
thích mix đồ cùng những trang phục đa phong cách, miễn sao là phù hợp với cá
tính của mình là được rồi.
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Đường hoa TP. HCM năm nay sẽ được tiếp tục tổ chức
ở quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ với chủ đề “TP.
HCM - Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển”, đường hoa
Nguyễn Huệ sẽ mở cửa sớm hơn một ngày so với trước,
từ ngày 27 tháng Chạp cho đến ngày Mùng 5 Tết, tức
kéo dài 8 ngày (trước đây là 7 ngày) để đáp ứng nhu
cầu tham quan của người dân thành phố cũng như du
khách trong và ngoài nước.

Phối cảnh 1 góc đường hoa Tết
Bính Thân 2016

Bản tin Kienlongbank xin giới thiệu một vài cách phối
đồ để Quý bạn đọc tham khảo. Kính chúc Quý bạn đọc
sẽ có những ngày Tết thật hạnh phúc và ý nghĩa bên gia
đình và bạn bè.

Theo Kenh14.vn

Đây là địa điểm lý tưởng dành cho khách thập phương
và cả du khách nước ngoài đến tham quan và thưởng
lãm trong dịp Tết Bính Thân 2016.
Góc tiểu cảnh đường hoa Tết Bính Thân 2016
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XANH

NHỮNG LOẠI CÂY CẢNH

chiêu tài đón lộc cho dân văn phòng
nhân dịp năm mới

4. Cây Ngọc Bích
Cây Ngọc Bích còn gọi là cây Thường xanh hay cây hoa đá. Trong
phong thủy, cây Ngọc Bích được đặt đúng vị trí sẽ mang lại sức khỏe và
may mắn cho chủ nhân.
Vị trí thích hợp có thể bài trí cây Ngọc Bích chính là cạnh quầy thu ngân, máy đếm
tiền, két sắt, thậm chí có người bày ở lối cửa đi nhằm kích hoạt năng lượng tích
cực về tài lộc.

2. Cây Kim Tiền
Cây Kim Tiền thuộc họ Thiên nam tinh, sống quanh năm và xanh
tốt. Thân cây to khỏe, nằm dưới mặt đất. Mầm nảy mạnh và hình
thành nhiều thân nhỏ. Lá kép dạng to, cuống ngắn và chắc khỏe,
màu xanh lục, sáng bóng rất đẹp, có tuổi thọ khoảng 2-3 năm.
Trong phong thủy văn phòng, cây Kim Tiền được coi là cây phát
tài vừa đẹp mắt lại có tác dụng chiêu tài hút lộc.
Bạn có thể bày cây Kim Tiền ở hướng Đông Bắc trong văn phòng
hoặc ở nhà để thu hút tài lộc và tạo điều kiện cho sự nghiệp phát
triển thuận lợi.
3. Cây Đại Đế Vương
Theo ý nghĩa trong phong thủy, cây Đại Đế Vương thể hiện đẳng
cấp, tinh thần đế vương, quyền cao chức trọng. Nó thích hợp để
trang trí cho những người làm vị trí quản lí, lãnh đạo. Đây cũng là
một trong 5 loại cây cảnh đón tài lộc cho dân văn phòng.

5. Cây Phất Dụ

Cây Ngọc Bích
Ngoài ra, cây này còn thể hiện chí tiến
thủ trong sự nghiệp. Bày trí cây Đại Đế
Vương trong văn phòng hoặc trên bàn
làm việc sẽ tạo cảm giác thư giãn đầu
óc, giúp tinh thần thư thái và dễ dàng
tập trung vào công việc. Theo đó, hiệu
quả làm việc sẽ cao hơn, con đường
công danh sự nghiệp càng thêm
thuận lợi.

Cây Phất Dụ còn được gọi là cây Phát Tài. Theo quan điểm phong thủy, nếu mua
cây Phất Dụ theo các cành có số lượng sau : 2 - biểu trưng cho tình duyên; 3 – đại
diện cho sự hạnh phúc; 5 – tượng trưng cho sức khỏe; 8 – cho tài lộc và 9 – cho
thời vận.
Bên cạnh đó, có thể mua cây Phất Dụ dựa vào những màu sắc tương đồng với bản
mệnh của mỗi người. Mỗi cây có màu sắc khác nhau sẽ mang những thông điệp
biểu trưng khác nhau như: Phất Dụ xanh – biểu tượng may mắn; Phất Dụ thơm – là
cây mộc lan có mùi thơm về đêm; Phất Dụ rồng (còn gọi là huyết rồng) được làm
thuốc chữa bệnh; Phất Dụ lá hẹp (gọi là bồng bồng) thường làm bánh; Phất Dụ
trúc – xua đi vận đen gọi là trúc thiết Quan âm…
Sưu tầm

Cây kim ngân

N

ếu có ý định mua cây xanh bài trí văn phòng, bàn
làm việc của mình, bạn nên lựa chọn một trong
những loại cây dưới đây.
1. Cây Kim Ngân
Cây Kim Ngân hay còn gọi là cây tiền, rất tốt về phong thủy.
Bày trí cây Kim ngân trong văn phòng hoặc trên bàn làm
việc, quầy thu ngân, … mang đến cho dân văn phòng sự
may mắn và thịnh vượng vì có tác dụng hút tài lộc.

Cây Kim Tiền
38
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Cây Đại Đế Vương

Cây Phất Dụ
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N

hững ngày giáp Tết, các gia đình đang gấp rút hoàn tất việc sơn
sửa vun vén nhà cửa. Trong bài viết này, Kienlongbank sẽ giới
thiệu đến Quý bạn đọc một vài cách bày trí nhà cửa để giúp cho
ngôi nhà của bạn vừa đẹp lại vừa hợp phong thủy. Xin mời Quý bạn đọc
cùng tham khảo một số gợi ý sau:

Trang trí

5. Tạo điểm nhấn và sự mới lạ trong không gian
Dấu ấn Tết cổ truyền ở ngôi nhà Việt Nam là cách bố
trí thật gần gũi, ấm cúng, đậm bản sắc Việt được thể
hiện từ ngoài cổng, sân, đến phòng khách và gian
bếp như sau:

nhà cửa đón Tết
TIẾT KIỆM & HỢP PHONG THỦY

1. Tiết kiệm chi phí
Để khoác chiếc áo mới cho ngôi nhà đón Tết, không cần tốn quá
nhiều chi phí nếu áp dụng 2 cách đơn giản. Đầu tiên là thay đổi cách
bố trí đồ đạc trong nhà giúp không gian trở nên mới và ngăn nắp
hơn. Dành chút thời gian để loại bỏ những thứ không dùng hoặc
thay đổi phong cách nội thất với việc lắp gương kính tô điểm thêm
cho không gian.
Ngoài ra, làm mới tường nhà bằng việc bố trí lại tranh ảnh hoặc thay
đổi tranh đã cũ. Bố trí cây xanh sẽ thêm màu sắc và làm tươi mới cho
ngôi nhà. Ngoài ra, bổ sung thêm đồ nội thất đơn giản như sofa, kệ
trang trí, đèn trang trí, … giúp không gian linh hoạt và mới mẻ hơn.

Cổng: Chơi câu đối trong ngày Tết là nét văn hóa truyền thống của người Việt. Câu đối
đỏ được treo hoặc dán trang trọng ngay cổng ra vào của ngôi nhà với ý nghĩa mừng
năm mới, chúc tặng người thân, mong một cái Tết an lành, phú quý.

2. Màu sơn và giấy dán tường cho năm mới
Năm mới nên thay đổi màu sơn tường theo chủ đề, cá tính hoặc
màu hợp với mạng chủ nhà. Giấy dán tường cần chọn một mảng
tường chủ đạo trong ngôi nhà để trang trí mẫu giấy dán tường phù
hợp với chủ đề, ưu tiên các gam màu ấm nóng, ngôi nhà sẽ tràn
ngập không khí xuân.

Sân: Hoa đào miền Bắc, hoa mai miền Nam là hai loài đặc trưng và được cho là biểu
tượng của mùa xuân Việt Nam. Bên cạnh lan, cúc, trúc, … thì mảnh sân đón Tết của
người Việt không thể thiếu màu hoa chủ đạo này.

3. Phòng khách và nhà ăn
Phòng khách trong dịp Tết cần không gian thoáng rộng
đồng thời gọn gàng, ấm cúng để chủ nhà bày tỏ lòng hiếu
khách, vừa thể hiện gu thẩm mỹ. Bước đơn giản là giảm bớt
số lượng ghế phòng khách, chỉ giữ lại sofa 3 chỗ để có thể
ghép thêm bàn ăn xếp dự phòng cho đông người. Giảm
bớt đồ đạc hoặc trang trí không cần thiết để tăng không
gian.
4. Lưu ý yếu tố phong thủy
Theo quan niệm, thay đổi nội thất hợp phong thủy để
không gian nhà được mới mẻ, chào đón những điều tốt
đẹp, mang vận may vào nhà. Theo phong thủy, người Việt
thường sử dụng màu sơn hoặc giấy dán tường phù hợp với
mạng của gia chủ theo cung ngũ hành. Ngoài ra, các hướng
“Môn, táo, chủ, thờ” nên giữ nguyên theo tứ trạch của chủ
nhân.

40
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Phòng khách: Phòng khách được xem là góc Tết trong ngôi nhà. Người Việt sẽ chú
trọng cách bày trí vào các nơi như bàn thờ, bàn tiếp khách, …
Bàn thờ là nơi tâm linh và phong thủy nên được chăm chút thật kỹ lưỡng. Hoa tươi và
ngũ quả được bày thật công phu cho lễ cúng giao thừa. Ngoài ra, trên bàn thờ có thể
cắm thêm cành vàng lá ngọc tượng trưng cho phú quý.
Bàn tiếp khách là nơi gia chủ hàn huyên với khách đến nhà chúc Tết. Trên bàn khách
không thể thiếu mứt – kẹo ngày tết, bộ ấm trà, phong lì xì, … Tiếp theo là tường và các
góc trang trí Tết cần được điểm thêm các chậu cúc, quất hoặc một góc quê nhà nho
nhỏ với các nông sản như ngũ đậu, bắp, sả…Các điểm nhấn phụ như phòng ngủ, nhà
vệ sinh, … cũng nên trang trí nhẹ lại. Thay đổi drap giường theo chủ đề, một vài chậu
hoa xinh nơi ban công hay lọ hoa tươi nơi phòng vệ sinh, … giúp tạo cho ngôi nhà
bừng thêm sức sống trong dịp Tết.
Theo Vnexpress.net
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Những nguyên tắc

Tết

Cho sức khỏe ngày

1. Chuẩn bị cân bằng các loại thực phẩm trong ngày Tết: Bên cạnh những thứ
như thịt, cá, phải có những loại rau - củ - quả, nhất là các loại cần thiết để hỗ trợ tiêu
hóa của chúng ta như: gừng, hành, xả, tiêu xanh,…

Cũng thấy cảnh ấy

2. Bảo quản đúng cách và vệ sinh các loại thực phẩm: Tận dụng các tủ đông để
bảo quản các loại thịt cá và các loại thức ăn sau khi chế biến. Tránh hâm đi hâm lại
nhiều lần đồ ăn vì sẽ mất chất dinh dưỡng và có nhiều thành phần có hại, nhất là
chất oxy hóa,…

- Tôi không nghĩ là nhanh đến thế, mới hôm
qua tôi còn thấy bạn đón giao thừa và khiêu
vũ cùng một cô tóc vàng cơ mà

3. Trong vấn đề ăn uống, chúng ta cần tôn trọng nguyên tắc: “Ăn chậm, nhai kỹ
và không ăn quá no” tránh cho dạ dày và gan làm việc quá mức. Bên cạnh đó cần
hạn chế ăn mặn, thức ăn ngọt và thức uống có gaz, nhất là đối với người cao huyết
áp và đái tháo đường.

T

ết Nguyên đán là dịp mà cả gia đình
sum họp đầy đủ bên mâm cơm sau một
năm bộn bề lo toan cuộc sống. Rồi đến
những bữa liên hoan đầu năm giữa anh em,
bạn bè chào đón năm mới an lành. Tuy nhiên,
điều đó không có nghĩa là việc ăn uống lúc
nào cũng phải “xả láng” mà nên được tuân
theo một số nguyên tắc nhất định. Do vậy,
lúc nào chúng ta cũng cần phải nhớ câu “biết
để an vui”.
Theo văn hóa ẩm thực của người Việt Nam, thì
ông cha ta đã chuẩn bị sự cân bằng cơ bản trong
các món ăn, ví dụ như thịt thì có các món dưa giá,
dưa hành hỗ trợ, bánh tét bánh chưng thì có dưa
muối,…Ngày nay, với nhịp sống ngày một phát
triển, nhu cầu “ăn ngon, mặc đẹp” ngày càng trở
nên phổ biến thì những nét cân bằng thanh đạm
trong bữa ăn đã bị mai một đi ít nhiều. Đặc biệt
trong dịp Tết Nguyên đán 2016 đang cận kề, mỗi
nhà đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, thức uống cho
người thân và bạn bè, tuy nhiên ít ai để ý đến liệu
những thực phẩm đó có gây nguy hại đến sức
khỏe hay không?
Những nguyên tắc vàng dưới đây có thể giúp
các bà nội trợ trong gia đình chuẩn bị một cách
khoa học nhất, để có những bữa ăn hài hòa, chất
lượng, đảm bảo sức khỏe trong dịp Tết sắp tới.

C

huyện đưa vợ du xuân, cách thưởng
Tết của sếp, vợ đẹp vì sắp Tết,... là
những truyện cười thú vị đầu năm
sẽ góp phần mang đến những tiếng cười,
niềm vui cho bạn và gia đình.

4. Sắp xếp thời gian hợp lý để chúng ta vẫn duy trì các sinh hoạt cần thiết hằng
ngày như tập thể dục và ngủ đủ giấc.
5. Chuẩn bị 1 số thuốc cần thiết khi cơ thể chúng ta xảy ra sự cố như: thuốc
giảm đau, thuốc chống độc dạ dày, thuốc hấp thu chất độc (carbone), trán dạ dày
và trung hòa acide dạ dày (alunium, magne,..),…
6. Hạn chế tối đa mỡ động vật và các thực phẩm quá nhiều chất đạm sẽ không
tốt cho cơ thể.
7. Hạn chế ăn thức ăn chiên rán nhiều.
8. Hạn chế thức uống lạnh (bia lạnh, nước ngọt đá, trà đá,…) sau khi ăn thức ăn
có nhiều chất dầu mỡ.
9. Mạnh dạn bỏ các loại thức ăn đã có NẤM MỐC vì chứa các thành phần gây
ung thư cho cơ thể.
10. Không nên uống nhiều rượu bia, tối đa khoảng 1 lon bia và 1 ly rượu vang đỏ
cho 1 ngày Tết và thích hợp với từng loại thức ăn.
11. Uống 1 ly trà gừng, trà xanh hoặc trà arthichaud nóng sau mỗi bữa ăn sẽ
giúp tiêu hóa của chúng ta tốt hơn.
13. Hãy ăn trước khi uống rượu để tránh hấp thu nhiều ethanol, bên cạnh đó
nên ăn đệm thêm các món có tính chất kiềm chứa vitamine nhóm B (rau, trái cây,…)
để trung hòa lượng cồn và cân bằng sinh học cho cơ thể.
14. Tránh ăn quá nhiều trái cây, nhất là các trái cây có vị chua sau khi ăn để cho
hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.
Theo Baomoi.com

Đầu năm mới, một người tới thăm bạn ở
bệnh viện.
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- Nhưng ông đang ở đâu?

Cuối năm tổng kết công ty, sếp vui vẻ thông
báo:

- Tôi chỉ còn biết mình đang đi trên một con
đường.

Năm nay các bạn làm việc rất tốt. Lợi nhuận
của công ty đã tăng một cách đáng kể. Để
thưởng cho các bạn, tôi sẽ phát cho mỗi người
một tấm séc trị giá 5 triệu đồng…

- Đường số mấy, ông thử cố nhớ xem con
đường ấy có đặc điểm gì?

Tất cả nhân viên công ty vỗ tay rào rào tán
thưởng. Sếp tiếp lời: Nếu năm sau các bạn
vẫn làm việc nhiệt tình
như thế này, hãy đem tờ
séc đó đến gặp tôi và tôi
sẽ… ký chúng.

- Thì vợ tôi cũng thấy cảnh đó nên mới ra
nông nỗi như thế này

Truyện cười ngàyTết
Đưa vợ du xuân
Một phụ nữ hớt hơ hớt hải chạy bổ đến
phòng thường trực của Công ty, nói với anh
bảo vệ:
- Cho tôi vào gặp Giám đốc!
- Xin lỗi chị, Giám đốc không có ở cơ quan.
Ông đưa vợ đi du xuân ba hôm nay rồi!

- Không rõ là đường số bao nhiêu? Nhưng
con đường này tôi thấy lạ lắm. Nó được lát
bằng ngói.

Sưu tầm

Vè

chúc Tết

Kienlongbank
Nghe vẻ nghe ve

Vợ đẹp vì sắp Tết

Nghe vè chúc tết:

Cô vợ đi chợ về hớn hở khoe với chồng:- Anh
ạ, hôm nay rất nhiều người khen em xinh và
trẻ hẳn ra.

Năm mới lại sang,

Anh chồng gật gù đáp:

Năm cũ sắp hết
Chúc hết ngân hàng
An khang thịnh vượng

- Ừ, thì sắp Tết mà.

Kinh doanh tăng trưởng

- Trời ơi! Tôi là vợ ông ấy đây mà!

- Tết thì có nghĩa gì với sắc đẹp của em?

Hoàn thành chỉ tiêu.

Kẻng gì?

- Thì sắp Tết nên ngoài đường thiếu gì kẻ
say…

Trưa 29 Tết, đang chuẩn bị ăn cơm, nghe thấy
tiếng kẻng. Lấy làm lạ, bởi kẻng rác chỉ thường
đi buổi tối. Cha bảo con gái 6 tuổi:

- !?

Huy động thật nhiều,
Giải ngân ào ạt.
Kiểm tra giám sát,
Nợ xấu dưới hai.
Khách hàng vãng lai,

- Con ra xem kẻng gì?

Mỗi ngày mỗi lớn.

Con gái chạy ra đầu ngõ xem xét một hồi lâu
rồi chạy về, vẻ mặt rất quan trọng báo cáo cha:

Gặp nhiều may mắn
Vạn sự đều hên

- Cha ơi, kẻng sắt ạ!

Ăn ra làm nên

Chẳng còn nhìn thấy

Tiền vào như nước.

Ngày tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một
thời gian dài xa cách. Chuyện trò hồi lâu, chợt
một người hỏi:

Hoạch định chiến lược,
Mã đáo thành công.
Ngân hàng Kiên Long

- À mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ
ra sao rồi?
Người kia thoáng buồn rồi đáp:

Tôi thấy lạ lắm

- Hết rồi cậu ạ! chẳng nhìn bóng dáng con
nai vàng đâu cả!

Đêm 30, cảnh sát trực nhận được cú điện
thoại của một người đàn ông say rượu:

- Sao vậy?

- Xin các ông đến gấp, chỉ đường hoặc
đưa tôi về nhà. Tôi không còn biết phương
hướng!

- Mình đã cưới nó rồi! Bây giờ, nó đã hoá ra
con sư tử!
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Thưởng Tết của sếp

Vững vàng tiến bước.

Nguyễn Trần Hoài Bảo - Q.Giám
đốc Chi nhánh Đăk Lăk
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Năm Thân nói chuyện khỉ

Con khỉ

của một người nào đó với hàm ý phê phán.

trong văn hóa các dân tộc

- “Nuôi khỉ giữ nhà”. Thường người ta chỉ nói “Nuôi chó giữ nhà”. Nói
“Nuôi khỉ giữ nhà” là hàm ý chỉ việc làm của ai đó ngốc nghếch,
không có hiệu quả, làm trái ngoáy.
- “Vượn lìa cây có ngày vượn rũ” ý nói: xa môi trường, xa rời cơ sở,
xa rời nơi mình nương tựa thì khó có thể sống được, giống như
“quân với dân như cá với nước”.

Trong Phật giáo tiểu thừa, khỉ xuất hiện như một tiểu tiên đồng đi
theo hầu các vị thần tiên. Trong Phật giáo đại thừa, khỉ được cách
điệu hóa để trở thành những vị Bảo hộ Phật Pháp (Hộ Pháp), hay
còn gọi là những vị Kim Cương.
Trong văn hóa, tín ngưỡng của nhiều dân tộc, khỉ được tôn sùng
như các thần linh. Chúng ta có thể tìm thấy điều đó trong sử thi Ấn
Độ. Truyền thuyết về tướng khỉ Hanuman – một con khỉ thông minh
và có sức khỏe phi thường, một anh hùng bách chiến, bách thắng,
thống lĩnh cả một quân đội lớn mạnh. Người Ấn Độ yêu quý khỉ đến
mức nhiều địa phương ra luật cấm giết khỉ. Trên khắp đất nước này
có tới hơn 40 triệu con khỉ sinh sống.

H

ẳn không mấy ai trong chúng ta còn xa lạ với loài khỉ.
Trong thuyết tiến hóa, khỉ là tổ tiên con người. Trong
các phòng thí nghiệm sinh hóa, khỉ là đối tượng
nghiên cứu quan trọng. Trong rạp xiếc, khỉ là diễn viên cừ
khôi. Trong y học, khỉ là vị thuốc quý. Nhưng có lẽ chúng ta
mới biết đến khỉ phần nhiều trong cuộc sống hàng ngày, ít
có dịp tìm hiểu về hình ảnh của chúng trong các nền văn
hóa. Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, Bản tin Kienlongbank
sẽ giới thiệu đến Quý bạn đọc bài viết về con khỉ trong văn
hóa các dân tộc. Hy vọng sẽ bổ sung phần nào vào câu
chuyện về khỉ vốn đã rất phong phú của nhiều dân tộc trên
thế giới.

Trong các đền của người Khơ – me, những bức tượng và phù điêu
chạm khắc hình khỉ có rất nhiều. Thần Khỉ ở đây được tôn thờ cũng
như thần Bò, thần Chim hay thần Rắn.
Trong các hầm mộ của người Ai Cập Cổ đại, người ta khai quật được
cả xác ướp của khỉ bên cạnh xác ướp mèo và xác ướp của con người.
Điều đó chứng tỏ khỉ cũng được những người Ai Cập cổ đại từ hàng
ngàn năm trước rất coi trọng.
Truyền thuyết “Chú bé trong quả đào” của người Nhật Bản, khỉ cùng
với Chó và Chim Trĩ đã giúp chú bé Hạt Đào đánh thắng bọn quỷ
độc ác, cứu thoát dân làng cùng những con vật hiền lành vô tội.
Ở Thái Lan, hàng năm người dân thường tổ chức “Lễ hội khỉ”. Trong
ngày hội, hàng ngàn con khỉ trong các khu rừng nhiệt đới trên các
đảo được thả sức ăn những thức ăn ngon mà người ta ưu ái dành
cho chúng.
Trên đất nước Malaysia, loài khỉ khổng lồ được người dân kính cẩn
gọi là “orangontan”, có nghĩa là “người rừng”. Người dân trên các đảo
ở Malaysia cho rằng “orangontan” là một giống người cao lớn, vạm
vỡ, có sức mạnh khủng khiếp.
Trong văn hóa tâm linh của người Trung Quốc, khỉ là con vật thiêng.
Nó đứng thứ 09 trong số 12 con giáp, tượng trưng cho sự thông
minh, nhanh nhẹn. Ngô Thừa Ân – một tác giả sống vào khoảng
cuối thời Minh của Trung Quốc đã sáng tác bộ tiểu thuyết bất hủ
“Tây du ký”, trong đó nhân vật chính là một con khỉ với tên Tôn Ngộ
Không.
Người Trung Quốc quan niệm: Những đứa trẻ sinh vào năm Thân
sẽ thông minh, lanh lợi, khác hẳn với quan niệm của một số người
Việt Nam.

“Người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi,
Riêng tôi ngậm ngùi thân phận tuổi Thân”.
Khỉ trong văn hóa Việt Nam thể hiện sinh động qua những
câu thành ngữ, tục ngữ, nhất là trong những câu của đồng
bào miền núi và trung du Bắc bộ.
Thành ngữ, tục ngữ về khỉ ở Việt Nam có thể chia làm 02
loại:
Loại thứ nhất, gồm những câu nói về thiên nhiên, môi
trường như:
“Khỉ ho cò gáy”
Chỉ nơi rừng rú xa lạ, ít người lui tới. “Chim kêu vượn hú”, tả
một khung cảnh đặc trưng ở miền núi, là những âm thanh,
hình ảnh đặc trưng của chốn núi rừng, đã được Bác Hồ đưa
vào thơ:

- Câu “Đười ươi giữ ống” truyền lại kinh nghiệm đi rừng của người
miền núi. Khi vào rừng, người ta lấy 02 ống bương lồng ngoài 02
cổ tay. Gặp đười ươi thì cứ chìa 02 tay (đã lồng ống bương) ra cho
nó nắm lấy, nó đinh ninh là “tóm” được người rồi. Trong lúc đười
ươi ngửa mặt lên trời chờ trời tối thì mau lẹ rút tay ra khỏi ống
bương mà chạy.
- “Đười ươi giữ ống” ý chê những người tự đắc, bảo thủ, ngu dốt…
chẳng làm được gì có lợi.
Tục ngữ về con khỉ chủ yếu xuất hiện trong văn hóa của các dân
tộc Châu Á. Ngay trong tiềm thức của người dân các nước này thì
quan niệm về loài khỉ cũng rất đa dạng và phong phú.
Tần số xuất hiện từ ngữ về khỉ trong ca dao Việt Nam là 03 lần,
trong thành ngữ và tục ngữ là 10 lần. Những ngôn từ này có
nội dung khá phong phú. Có khi nó chỉ đơn thuần miêu tả về tự
nhiên, nhưng chủ yếu nó phản ánh đời sống tinh thần của con
người nói chung, được thể hiện ở quan niệm nhân sinh, những
kinh nghiệm quý báu hay những bài học bổ ích.

Thanh Thảo (Tổng hợp)

“Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay
Vượn hót chim kêu suốt cả ngày”
Loại thứ hai là các câu thành ngữ, tục ngữ liên quan tới
khỉ được mang những ý nghĩa về nhân sinh quan, về kinh
nghiệm sống, về cách đối nhân xử thế như:
- “Dạy khỉ leo cây” là làm một việc thừa, vô ích
- “Khỉ lại là khỉ” ám chỉ bản chất như thế nào dù có ngụy
trang bằng những hình hài khác nhau thì đến một lúc, một
tình cảnh nào đó nó lại bộc lộ y nguyên như thế.
Ngạn ngữ (Câu nói xưa lưu truyền trong dân gian)
- “Khinh khỉ mắc độc già”. Độc là con khỉ già. Câu này ý
muốn nói: Chê một thứ gì xấu lại gặp phải thứ khác xấu
hơn nhiều, kiểu như “Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”.
- “Nhăn nhó như khỉ dính mắm tôm”. Câu này chỉ vẻ mặt
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Vận mệnh
cung
hoàng đạo năm 2016
N

ăm 2016 các cung hoàng đạo sẽ may mắn trong công việc,
chuyện tình cảm hay gặp rủi ro trong chuyện làm ăn? Hãy
cùng khám phá vận may của mình trong năm mới.
Bạch Dương (21/3 – 19/4)
2016 là năm mà Bạch Dương sẽ mất nhiều thời gian hơn để giải
quyết cả các vấn đề cũ và mới. Đôi khi bạn sẽ thấy khá khó khăn
trong công việc và chuyện làm ăn. Đây là một năm mà sự kiên nhẫn
và khả năng hồi phục của Bạch Dương sẽ bị thử thách. Bạn có thể
cảm thấy mệt mỏi và khó khăn trong công việc trong nửa năm đầu.
Bạch Dương có thể sẽ có vận may tốt hơn sau tháng 7.
Kim Ngưu (20/4 – 20/5)
Năm 2016, Kim Ngưu nên quan tâm
hơn đến các mối quan hệ xã hội. Bạn
có xu hướng thích cho đi hơn là nhận
lại. Năm nay bạn có thể sẽ kết hợp
làm ăn với ai đó. 2016 cũng là thời
điểm thích hợp để bạn mua cho mình
một căn nhà.
Song Tử (21/5 – 21/6)
2016 là một năm bận rộn của Song Tử.
Bạn có thể phải giải quyết nhiều vấn
đề, vì thế việc sắp xếp thời gian để cân
bằng giữa công việc và gia đình là rất
quan trọng. Với những người đang có
quan hệ cộng sự làm ăn, có thể bạn
sẽ gặp phải một số mâu thuẫn, vì
thế cần phải giữ cái đầu tỉnh táo. Với
những người làm việc trong văn phòng, hãy cải thiện kỹ năng của
mình.
Cự Giải (22/6 – 22/7)
Cự Giải có thể sẽ dành nhiều thời gian hơn cho du lịch, học hành và
những vấn đề liên quan tới luật pháp trong năm 2016. Bạn có thể
bắt gặp những cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền. Nhưng khi gặp khó
khăn, hãy kiên trì và vững vàng. Hãy cố gắng lên kế hoạch trước khi
kinh doanh hoặc ký một hợp đồng.
Sư Tử (23/7 – 22/8)
2016 dự kiến sẽ là một năm đầy thách thức với Sư Tử. Đôi khi bạn
có thể phải giải quyết những mâu thuẫn. Hãy thận trọng trước khi
quyết định đầu tư. Bạn có thể sẽ có những đột phá trong công việc
sau tháng 7. Về vấn đề sức khỏe, hãy duy trì chế độ ăn uống lành
mạnh.
Xử Nữ (23/8 – 22/9)
Hãy cố gắng suy nghĩ tích cực và lạc quan bất chấp những thử thách
mà bạn có thể phải đối mặt trong công việc. Việc cân bằng giữa
cuộc sống riêng và công việc là rất quan trọng. Sau tháng 9, bạn có
thể phải chi trả những chi phí phát sinh.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)
Thiên Bình sẽ rất năng động trong năm 2016. Bạn có thể có nhiều
cơ hội được gặp gỡ những người bạn mới – những người sẽ hữu ích
cho công việc của bạn. Bạn có thể thấy khó khăn trong việc sắp xếp
những chuyến du lịch hoặc công việc trong nửa năm đầu. Cuộc sống
của Thiên Bình sẽ bận rộn hơn trong nửa năm sau. Hãy bình tĩnh và cố
gắng xây dựng mối quan hệ tin cậy với đồng nghiệp. Tránh thức khuya
quá nhiều và tránh lái xe sau khi uống rượu bia.
Bọ Cạp (24/10 – 21/11)
2016 sẽ là một năm bận rộn với Bọ Cạp. Công
việc và các thành viên trong gia đình khiến
cuộc sống của bạn luôn bận rộn. Vì thế, hãy
dành thời gian để thư giãn nhiều hơn. Đôi khi
bạn có thể thấy thật khó để cân bằng giữa
công việc và cuộc sống riêng. Trong nửa sau
của năm, bạn có thể đầu tư bất động sản.
Nhân Mã (22/11 – 21/12)
Nhân Mã sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia
đình trong nửa năm đầu. Bạn có thể sẽ được
trải nghiệm những thay đổi quan trọng trong
công việc hoặc việc làm ăn – những thay đổi
ảnh hưởng tích cực tới thu nhập của bạn. Với
những người còn độc thân, hãy quyết định nếu
tìm được người mà bạn thích.
Ma Kết (22/12 – 19/1)
2016 là một năm bận rộn với Ma Kết. Bạn có
thể sẽ phải đi lại nhiều hơn do yêu cầu công
việc và có thể sẽ có nhiều cơ hội học tập hơn. Bạn có thể gặp phải
những rào cản trong quan hệ với gia đình và đồng nghiệp. Hãy cố
gắng bình tĩnh để giải quyết các vấn đề cá nhân. Trong nửa năm sau,
có khả năng bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như xử
lý các khoản đầu tư bất động sản.
Bảo Bình (20/1 – 18/2)
Bảo Bình có thể phải chi trả nhiều khoản trong năm 2016, như du lịch,
học tập và các chi phí cho gia đình. Vì thế hãy chú ý hơn tới việc chi
tiêu. Hãy thận trọng khi ký hợp đồng hoặc vay mượn. Trong nửa năm
sau, Bảo Bình có thể sẽ có đột phá trong công việc và chuyện làm ăn.
Nhìn chung, 2016 là một năm năng động của Bảo Bình.
Song Ngư (19/2 – 20/3)
Có thể bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho những việc mình thích trước
tháng 4 năm 2016. Sau tháng 4, bạn có thể gặp phải những thách
thức và cảm thấy khó khăn để có thể đột phá trong công việc. Với
những Song Ngư làm kinh doanh, hãy tập trung vào hình thức kinh
doanh hiện tại. Nhìn chung, Song Ngư hiểu được tầm quan trọng của
mạng xã hội. Hãy cố gắng giao tiếp nhiều hơn với người khác như gia
đình, bạn bè và đồng nghiệp để tránh hiểu nhầm.
Nguyễn Thảo/ Theo Vietnamnet.vn

