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40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, 

TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang
ĐT: (077) 386 9950 - Fax: (077) 387 7538

Chịu trách nhiệm xuất bản: 
VÕ VĂN CHÂU

Ban cố vấn:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH

Ban biên tập:
NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU 
NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 

TRẦN THỊ THÀNH

Thiết kế mỹ thuật:
LÊ TÁM  

Tòa soạn
- Phòng Marketing (Lầu 6), số 117 – 119 

Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.
- Điện thoại: (08) 3997 5779 (Số nội bộ: 666)

- Email: banbientap@kienlongbank.com

Giấy phép xuất bản
- Giấy phép xuất bản số: 940/GPXBBT-

STTTT, do Sở TT-TT tỉnh Kiên Giang cấp ngày 
04/10/2016 

- In tại Công ty TNHH DV - TM - SX Bao bì 
Tân Minh Thư

Kienlongbank Đồng Tháp
Ngô Thanh Tuấn
Phạm Thu Đông
Nguyễn Hà Linh Chi
Nguyễn Như Thi
Nguyễn Khánh Ly
Hoài Thu
Kim Tuyến
Quốc Thanh

- Hãy cùng chúng tôi làm sống động hơn nữa Bản tin Kienlongbank bằng cách gửi tin, bài, ảnh về những hoạt động kinh doanh, hoạt động văn hóa 
doanh nghiệp, chung tay vì cộng đồng; hay những kinh nghiệm và sáng kiến của bạn trong công việc; những chia sẻ và cảm nhận từ khách hàng; 
cùng với những hình ảnh của Kienlongbank qua từng thời kỳ, … 
Các nội dung tin bài, hình ảnh được sử dụng trên Bản tin Kienlongbank sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định. 

- Sự đóng góp từ Anh, Chị cho Bản tin Kienlongbank ngày một phong phú về hình ảnh, đa dạng về nội dung luôn là điều mà chúng tôi mong đợi.

Mời cộng tác & Cơ chế nhuận bút

Tố Uyên
Phan Thị Lương
Uyên Nhi
Phan Chí Tâm
Hồ Thọ Cường
Thanh Thủy
Tô Văn Hậu
Trần Thị Thanh Tú
Đỗ Văn Nam

Ngày Xuân hạnh phúc bình an đến

Năm mới vinh hoa phú quý về

Quý đọc giả thân mến!

Vậy là năm cũ đi qua năm mới lại đến. Hòa trong không 

khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, Ban biên tập Bản 

tin Kienlongbank kính gửi lời chúc sức khỏe, lời mong cầu 

hạnh phúc, bình an và may mắn đến tất cả quý đọc giả của 

Kienlongbank trên khắp mọi miền đất nước. Đón Tết Đinh 

Dậu 2017 kỳ này, với những hoạt động mừng Đảng mừng 

Xuân, Ban biên tập kính gửi đến quý đọc giả Thư chúc Tết 

từ  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban lãnh 

đạo Kienlongbank cùng những sự kiện nổi bật của Ngân 

hàng. Bên cạnh đó là những chia sẻ, những hoài niệm và 

ước vọng của CB, NV trên khắp mọi miền cho một năm mới, 

… Tất cả sẽ truyền tải trong bản tin Kienlongbank – số đặc 

biệt Tết Đinh Dậu 2017. 

Ảnh bìa: 
Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 

Nguyễn Thị Nga 
Đỗ Hồng 
 Lê Thị Thanh Hà 
Lê Thảo Vy 
Ngô Thanh Tuấn 
Huỳnh Tam Giang 
Lê Hoàng Việt 
Đỗ Thị Thắm 
Hồ Thị Thúy 

Chân thành cảm ơn sự cộng tác  
nội dung của các Anh/Chị và Đơn vị

Thư chúc Tết của Thống đốc NHNNVN 
Những sự kiện nổi bật ngành ngân hàng

Toàn cảnh CT-KT-XH thế giới  năm 2016 
Những sự kiện KT-XH nổi bật của VN 2016 

Những sự kiện nổi bật của Kienlongbank  
trong năm 2016

14 CN, PGD mới của Kienlongbank 
được khai trương trong năm 2016

Kienlongbank: 3 chương trình nổi bật 
đồng hành với cộng đồng
 

Vì sao người Việt đi lễ chùa đầu năm?
Cà kê chuyện gà năm Dậu
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Đã xử lý được khoảng 
95.000 tỷ đồng nợ 
xấu
Hệ thống các tổ chức tín dụng đã 

xử lý khoảng 95.000 tỷ đồng nợ xấu. 

Trong tổng số nợ xấu đã xử lý đó, nợ 

qua thu hồi nợ, bán tài sản bảo đảm 

chiếm khoảng 52,6% tổng giá trị nợ 

xấu được xử lý, bằng nguồn dự phòng 

rủi ro chiếm 26.6% và bán cho Công 

ty quản lý tài sản (VAMC) chiếm 21%  

Lần đầu tiên Việt Nam 
có 41 tỷ USD dự trữ 
ngoại hối

Nhân dịp năm mới 2017 và đón Xuân Đinh Dậu, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban 
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động ngành Ngân hàng cùng gia đình lời chúc mừng tốt đẹp 
nhất!

Theo đánh giá chung, năm 2016, kinh tế thế giới phục hồi còn chậm và chưa thực sự 
vững chắc, thương mại toàn cầu suy giảm, thị trường tài chính, tiền tệ thế giới có nhiều 
biến động phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức và cũng là năm 
đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, năm đầu của 
nhiệm kỳ mới; trong bối cảnh đó với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chỉ đạo quyết 
liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nền kinh tế nước ta tiếp tục đà phục hồi và 
tăng trưởng, tạo tiền đề cho sự phát triển của những năm tiếp theo.Với sự đoàn kết, 
phấn đấu, nỗ lực, ngành Ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

Trong năm qua, ngành Ngân hàng đã thực hiện  chính sách tiền tệ chủ động, linh 
hoạt nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đặt ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền 
vững; tăng trưởng tín dụng phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; mặt bằng lãi 
suất được giữ ổn định hỗ trợ sản xuất kinh doanh; tỷ giá, thị trường ngoại tệ và thị trường vàng ổn định; triển khai quyết liệt 
Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu theo đúng mục tiêu và lộ trình đã đề ra; thực hiện tốt công tác cải cách 
hành chính, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành 
Ngân hàng đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân và các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động ngành Ngân hàng đã chung sức đồng lòng, chủ động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ Ngân hàng năm 2016.

Năm 2017 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng với mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm ổn định kinh tế 
vĩ mô; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Ngân hàng là rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành mục 
tiêu đề ra. Tôi hy vọng và tin tưởng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng tiếp tục phát 
huy những kết quả đạt được, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, chủ động, sáng tạo và quyết 
liệt hơn nữa, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo.

Chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

Lê Minh Hưng

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thư Chúc Năm Mới
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Những sự kiện tiêu biểu 
của ngành ngân hàng  
trong năm 2016

Theo NHNN Việt Nam

Theo CafeF

Hoàn thành giải ngân 
gói 30.000 tỷ đồng

Mặt bằng lãi suất cả 
huy động và cho vay 
ổn định
Mặt bằng lãi suất cả huy động và cho 

vay đều ổn định thậm chí đã giảm được 

từ 1-2% theo đúng định hướng của 

Chính phủ. Hiện, lãi suất huy động tiền 

đồng phổ biến ở mức 0,8%-1%/năm đối 

với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn 

dưới 1 tháng; 4,5%-5,4%/năm đối với 

tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 
6 tháng và kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 
6,4-7,2%/năm.

10 ngân hàng thí 
điểm thực hiện 
Basel II
Năm 2016 đã Ngân hàng 
Nhà nước giao 10 ngân hàng 
thực hiện phương pháp 
quản trị vốn và rủi ro theo 
tiêu chuẩn Basel II. Thông 
qua triển khai Basel, các 
ngân hàng không chỉ thu 

được những lợi ích thiết thực từ nền 
tảng quản trị rủi ro tốt mà còn nâng 
cao vị thế và hình ảnh của mình trên 

thị trường, với đối tác, với các nhà đầu 

tư cũng như cơ quan quản lý. Ngoài 

việc đáp ứng các yêu cầu của cơ quan 

quản lý (Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam), triển khai tốt Basel II còn giúp 

các ngân hàng có cơ hội gia tăng tỷ 

suất lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn.
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THEO DÒNG LỊCH SỬ

M ùa xuân với Đảng, Đảng 
với mùa xuân, tuy hai 
nhưng là một, đã song 

hành mãi mãi cùng không gian, 
thời gian và trong lòng mỗi 
người dân đất Việt với tình cảm 
mến yêu, trân trọng và cảm 
phục.

Chính vì lẽ đó mà hàng năm cứ 
vào độ xuân về, Tết đến là cả dân 
tộc Việt Nam lại rạo rực, tưng bừng 
chào đón, kỷ niệm ngày ra đời 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có 
lẽ trên thế giới này chưa có dân 
tộc nào khi nói đến Đảng cầm 
quyền lãnh đạo đất nước mình lại 
có một sự trân trọng, tự hào, yêu 
quý như dân tộc Việt Nam. Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân 
ta đã lần lượt đánh bại thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất 
đất nước và giành nhiều thắng 
lợi trong sự nghiệp đổi mới, làm 

Đảng    mãi mãi là mùa Xuân của dân tộc

cho uy tín của Đảng, của đất nước 
ngày càng được nâng cao trên 
trường quốc tế “Rũ bùn đứng dậy 
sáng lòa”. Ca ngợi về công lao của 
Đảng, có biết bao ý nhạc, lời thơ 
đã ví Đảng là mùa xuân của đất 
nước, của con người. Hay như 
nhà thơ Pháp Aragon đã nói: “Chủ 
nghĩa Cộng sản là mùa xuân của 
nhân loại”. Thật vậy, mùa xuân là 
biểu tượng của sự nẩy lộc đâm 
chồi, sinh sôi nẩy nở, mùa xuân 
cũng là sự đoàn viên, sum họp và 
hạnh phúc. Khi mùa xuân đến vũ 
trụ, đất trời hanh thông, vạn vật 
giao hòa tươi tốt, con người, cảnh 
vật đều vui tươi phấn khởi. Đảng 
ta ra đời vào mùa xuân năm 1930, 
và Đảng đã đem về cho dân tộc 
ta những mùa xuân tràn đầy hạnh 
phúc và ước vọng! Mục tiêu của 
Đảng là làm cho dân giàu, nước 
mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, 

văn minh. Đảng đang làm hết sức 
mình để đem mùa xuân vĩnh cửu 
về cho dân tộc, cho nhân dân. Ý 
chí đó, hoài bão đó được Đảng ta 
từng bước lãnh đạo cả hệ thống 
chính trị và nhân dân thực hiện 
bằng nhiều chủ trương, chính 
sách trên các lĩnh vực. Đảng đã 
làm nên những điều kỳ diệu trong 
87 năm qua. Mùa xuân Đinh Dậu– 
2017 lại về, đã mang đến cho dân 
tộc biết bao nhiêu niềm vui, niềm 
hạnh phúc. Toàn dân tộc Việt Nam 
càng tin tưởng rằng sau mỗi mùa 
xuân của Đảng của đất nước thì 
sức sống của Đảng cũng như mùa 
xuân càng đơm hoa kết trái. Chắc 
chắn tự thân Đảng sẽ điều chỉnh 
những khiếm khuyết để vươn lên. 
Mỗi đảng viên sẽ như những lá 
cành tươi tốt từ nhựa sống mạnh 
mẽ của Đảng, càng ngày càng 
đâm chồi nẩy lộc và mỗi cán bộ 
đảng viên sẽ là “Một nhành xuân” 
tốt tươi của Đảng.

Đất nước đang vào xuân! Cả dân 
tộc Việt Nam với khí thế vui tươi 
“Mừng Xuân, mừng Đảng”. 87 
năm ngày thành lập Đảng năm 
nay diễn ra trong không khí hân 
hoan vui mừng của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân. Đảng mãi 
mãi là mùa xuân tươi mới, Đảng 
mãi mãi là “Đảng Ta” của giai cấp, 
dân tộc trên con đường đi tới, 
thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh” mà Đảng và Bác 
Hồ kính yêu đã lựa chọn và đã 
lãnh đạo dân tộc phấn đấu không 
ngừng để đạt được như hôm nay. 

Theo tuanbaovannghetphcm.vn

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 03/02/1930 - 03/02/2017)

CB,NV Kienlongbank mừng Đảng, mừng Xuân 2017
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Trong những ngày này, Kienlongbank 
thật nhộn nhịp, tất bật không khí kinh 

doanh và đón xuân mới. Ban biên tập Bản tin 
Kienlongbank đã có buổi trò chuyện đầu năm 
và lắng nghe những chia sẻ của ông Võ Văn 
Châu – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), 
kiêm Tổng Giám đốc (CEO) Kienlongbank.

BBT: Một mùa xuân mới lại đến. Với kết quả 
kinh doanh năm 2016, Kienlongbank đã chuẩn 
bị gì để đón xuân mới, thưa ông?

Ông Võ Văn Châu: Hoạt động của Kienlongbank 
trong năm 2016 đã đạt nhiều kết quả tích cực, khả 
quan với các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng ổn 
định. Qua đó, môi trường làm việc và đời sống của 
cán bộ, nhân viên (CB.NV) Kienlongbank ngày một 
cải thiện đáng kể, cơ sở vật chất của Kienlongbank 
tiếp tục được hoàn thiện trên toàn hệ thống; Chất 
lượng nguồn nhân lực được nâng cao; Cơ sở vật 
chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ được đầu tư hiện 
đại; Nhiều sản phẩm dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn 
ngân hàng hiện đại đã được Kienlongbank triển 
khai trong năm 2016. Tôi đánh giá đây là tiền đề, 
đòn bẩy vững chắc để Kienlongbank tự tin bước vào 
kế hoạch năm 2017 và khởi động ngay từ những 
ngày đầu xuân này.

BBT: Là người đã có nhiều năm gắn bó với Ngân 
hàng, nhất là ở vai trò CEO, mùa xuân có ý 
nghĩa như thế nào với ông?

Ông Võ Văn Châu: Trải qua 40 mùa xuân gắn bó 
với ngành ngân hàng, trong đó đã 4 mùa xuân tại 
Kienlongbank, với tôi, mùa xuân có ý nghĩa rất đặc 
biệt. Đầu xuân là thời khắc lòng người luôn cởi mở, 
tươi mới, nhiều ý tưởng mới và sức sống mới sẽ bừng 
sáng trong mỗi chúng ta. Để vận hành bộ máy hoạt 
động hết công suất trong một năm thì ngay từ đầu 
năm, người điều hành cần phải biết tạo động lực 
cho bộ máy ấy phát huy tối đa năng lực. Là một 
CEO, trách nhiệm không chỉ là điều hành hoạt động 
kinh doanh Ngân hàng, mà còn là trách nhiệm 
quan tâm, chia sẻ với cuộc sống của 3.820 gia đình 
CB.NV, CTV Kienlongbank. Tôi rất vui mừng khi 
chứng kiến Ngân hàng thay đổi và phát triển từng 
ngày, hạnh phúc khi thấy đa số CB.NV Kienlongbank 
đã có sự thay đổi về tư duy và thái độ làm việc một 
cách rõ rệt, từ đó kết quả công việc đã đạt được hiệu 
quả cao hơn. 

Thư chúc Tết
Kính gửi: Quý lãnh đạo, Quý khách hàng, Quý cổ đông
Toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Kiên Long

Kính thưa tất cả Quý vị,

Nhân dịp năm mới, xuân Đinh Dậu 2017, thay mặt Hội đồng quản trị Kienlongbank, tôi kính chúc tất cả quý vị 
cùng gia đình một năm mới nhiều Sức Khỏe - Hạnh Phúc và An Khang - Thịnh Vượng.

Nhìn lại năm 2016, đất nước chúng ta chứng kiến nhiều đổi mới và thành công. Chính phủ nhiệm kỳ mới tuyên 
thệ nhậm chức với nhiều cam kết về một chính phủ kiến tạo phát triển,liêm chính, tích cực hành động, tiếp tục 
đổi mới, bao gồm đổi mới khu vực tài chính và ngân hàng, thúc đẩy xây dựng văn hóa khởi nghiệp nhằm đưa 
kinh tế Việt Nam phát triển bền vững hơn. Kinh tế vĩ mô tiếp tục phát triển ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, 
lãi suất được duy trì ổn định, kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng trưởng và duy trì theo chiều hướng 
xuất siêu góp phần làm ổn định ngoại hối. 

Năm 2016 cũng là một năm rất bận rộn cho Kienlongbank với nhiều cột mốc phát triển mới. Kienlongbank đã 
khai trương và đưa vào hoạt động 1 chi nhánh và 13 Phòng giao dịch mới trên toàn quốc. Tháng 10 năm 2016, 
Kienlongbank cũng đã chính thức ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa. Tổng tài sản ngân hàng liên 
tục tăng trưởng và chất lượng tài sản luôn được chú trọng cải thiện. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ngân 
hàng tăng hơn ba lần so với năm 2015. Đội ngũ nhân viên Kienlongbank không ngừng lớn mạnh và liên tục 
được được đào tạo chuyên nghiệp. Ngoài ra, Kienlongbank luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như triết 
lý kinh doanh “Sẵn lòng chia sẻ” qua các Chương trình học bổng “Chia sẻ ước mơ”; Quà Tết cho bà con nghèo 
“San sẻ yêu thương - Thêm hương ngày Tết”; Ủng hộ quỹ bảo vệ biển Đông; Xây dựng Nhà tình nghĩa, nhà tình 
thương,…

 Để làm được nhiều việc như vậy trong một năm qua, Kienlongbank trân trọng cám ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của các 
cơ quan quản lý và chính quyền địa phương các cấp; Trân trọng cám ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng, Quý đối 
tác. Chúng tôi cũng luôn ghi nhận nỗ lực làm việc của toàn thể cán bộ, nhân viên của Ngân hàng; Trân trọng sự 
chia sẻ và gắn bó của Quý cổ đông Kienlongbank. 

Bước vào năm Đinh Dậu 2017, chúng tôi đặt ra nhiều mục tiêu thách thức và tham vọng. Ngoài những mục 
tiêu tăng trưởng tổng tài sản, tiếp tục mở rộng mạng lưới và phát triển nền tảng khách hàng, Kienlongbank 
sẽ chú trọng phát triển sản phẩm mới, gia tăng các nguồn thu từ dịch vụ. Với những nền tảng vững chắc mà 
Kienlongbank đã xây dựng được trong hơn hai thập kỷ qua, cùng với đội ngũ lãnh đạo tâm huyết và đoàn kết, 
lực lượng nhân viên có đạo đức nghề nghiệp và được đào tạo, sự hỗ trợ và gắn bó của tất cả các Quý khách 
hàng, Quý cổ đông, chúng tôi tự tin sẽ đạt được những mục tiêu của mình. 

Xin chúc tất cả quý vị có một mùa xuân Đinh Dậu vui tươi, một năm mới 2017 nhiều thành công. Chúc con 
thuyền Kienlongbank sẽ tiếp tục chinh phục những cột mốc phát triển mới, vững chắc với những mục tiêu phát 
triển bền vững, lành mạnh và an toàn. 

Chúc Mừng Năm Mới!

Chủ tịch HĐQT

Võ Quốc Thắng

CEO KIENLONGBANK:  
GIỮ LỬA ĐAM MÊ, CỐNG HIẾN 
                        ĐỂ MỖI NGÀY ĐỀU LÀ MÙA XUÂN

BBT: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Văn hóa 
người Việt trước nay thường kéo dài mùa xuân 
cả tháng để lễ hội, vui chơi. Vậy văn hóa chúc 
xuân của Kienlongbank có điểm nào đặc biệt 
không, thưa Ông?

Ông Võ Văn Châu: Kienlongbank có phương 
châm “Sẵn lòng chia sẻ” xuyên suốt trong mỗi hoạt 
động của Ngân hàng. Hằng năm, cứ đến dịp Tết 
Nguyên đán, CB,NV Kienlongbank lại dành thời 
gian để mua quà, gói quà và trao tặng quà Tết cho 
hàng ngàn bà con có hoàn cảnh khó khăn trên mọi 
miền đất nước; Lãnh đạo Ngân hàng từ Chủ tịch 
HĐQT, CEO đến lãnh đạo các đơn vị đều dành vài 
ngày trước hoặc trong Tết đến thăm hỏi, chúc Tết 
từng gia đình CB,NV, dùng bữa cơm thân mật cùng 
gia đình CB,NV; Công đoàn Kienlongbank hỗ trợ chi 
phí cho CB,NV ở xa về quê ăn Tết; Tặng quà Tết cho 
công đoàn viên; Thăm và tặng quà gia đình công 
đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn…Đây chính là 
nét văn hóa riêng, đặc sắc của Kienlongbank. Vào 
ngày đi làm đầu tiên, toàn thể CB,NV Kienlongbank 
trên cả nước đều đi làm đông đủ, thực hiện nghi 
thức chào cờ, hát Quốc ca, sau đó lãnh đạo đơn vị, 
lãnh đạo Ngân hàng chúc Tết và lì xì phát lộc đầu 
năm cho nhân viên. Mọi người chúc nhau lời chúc 
đầu năm sức khỏe, thành công và bắt tay ngay vào 
công việc. Tôi nghĩ quan niệm cũ “Tháng Giêng là 
tháng ăn chơi” không còn phù hợp trong xã hội 
hiện đại ngày nay. Nếu không lao động cần cù thì 
mãi mãi năng suất của người Việt sẽ thua kém các 
quốc gia Đông Nam Á, không tạo được một nền 
kinh tế phát triển, cạnh tranh. Mà hiệu quả lao động 
không cao thì tất nhiên không thể đòi hỏi cải thiện 
thu nhập được. 

BBT: Ông có thể chia sẻ một số kinh nghiệm để 
làm sao để mỗi ngày làm việc tại Kienlongbank 
đều là mùa xuân?

Ông Võ Văn Châu: Hãy yêu thương và chia sẻ. 
Nếu bạn mở rộng lòng yêu thương người khác, điều 
chắc chắn là bạn cũng sẽ nhận được sự yêu thương 
như thế. Nhưng nếu bạn chưa thật sự mở rộng lòng 
yêu thương, thì ngay cả khi có ai đó yêu thương bạn, 
bạn cũng không có khả năng cảm nhận được tình 
cảm chân thành ấy. Vì vậy, hãy yêu công việc, đam 
mê với nghề mình đã chọn, làm việc hăng say, chia 
sẻ với đồng nghiệp, với khách hàng, hãy cho đi tức 
khắc sẽ nhận lại. Đối với cấp lãnh đạo và quản lý, 
hãy tiếp lửa đam mê, nhiệt huyết cho nhân viên 
được cống hiến hết sức mình cho công việc. Khi đó, 
mỗi ngày làm việc tại Kienlongbank đều sẽ là mùa 
xuân. Ban lãnh đạo Ngân hàng luôn tạo điều kiện 
cho các bạn lao động và phát triển. Việc còn lại, các 
bạn có nắm bắt kịp để trở thành người thành công 
hay không, là ở chính bản thân bạn.

BBT: Xin được hỏi ông một câu hỏi riêng tư. Ông 
đã chia sẻ kinh nghiệm mang mùa xuân đến 
môi trường làm việc, vậy làm thế nào cũng giữ 
được mùa xuân trong gia đình, thưa ông?

Ông Võ Văn Châu: Gia đình cũng như công sở, 
nơi nào cũng cần có sự chia sẻ, cảm thông và 
thấu hiểu. Mùa xuân trong mỗi gia đình sẽ đến từ 
tình yêu thương, sự sẻ chia chân thành, và không 
thể thiếu sự nỗ lực từ hai phía. Đừng mang sự 
phiền muộn, khó khăn trong công việc về nhà, và 
cũng đừng đem theo những vấn đề của gia đình 
đến nơi làm việc. Ở ngân hàng, tôi là một CEO 
nhưng khi về nhà, tôi là một người chồng, người 
cha, người ông. Vai trò, trách nhiệm khác nhau 
nhưng bí quyết giữ mùa xuân trong gia đình của 
tôi cũng là cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu. Trong 
những buổi nói chuyện với CB.NV Kienlongbank, 
tôi cũng thường nhắc nhở tất cả anh chị em hãy 
biết cảm ơn, chia sẻ với người chồng, người vợ, 
con cái của chúng ta đã hy sinh rất nhiều và làm 
hậu phương vững chắc cho CB.NV Kienlongbank 
an tâm công tác. Tôi thường viết thư chúc mừng 
CB.NV có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ trong năm và gửi thư cảm ơn Ba Mẹ CB.NV 
đã nuôi dạy con nên người. Thư được gởi về gia 
đình trong dịp đầu xuân năm mới. Tôi tin càng 
có nhiều mùa xuân trong mỗi gia đình thì mùa 
xuân ấy sẽ lan tỏa đến công sở, đến môi trường 
làm việc. 

BBT: Và chắc chắn ông cũng sẽ có lời chúc mừng 
đầu năm mới của CEO Kienlongbank gởi đến 
cho tất cả mọi người? 

Ông Võ Văn Châu: Nhân dịp đầu năm mới, thay 
mặt Ban điều hành Kienlongbank, tôi gởi lời chúc 
mừng đến toàn thể CB.NV Kienlongbank với niềm 
tin và mong mỏi các anh chị em tiếp tục phát huy 
tinh thần đoàn kết, cố gắng hết sức mình, ý thức 
trách nhiệm từng vị trí công việc thực hiện tốt nhiệm 
vụ được giao. Kienlongbank là một gia đình lớn, tôi 
và các bạn là những thành viên cùng trong một đại 
gia đình, có khó cùng vượt, thành quả cùng hưởng. 
Thành công của Kienlongbank cũng chính là sự 
thành công mỗi người chúng ta. 

Đặc biệt, thay mặt toàn thể CB, NV Kienlongbank, tôi 
xin gởi lời tri ân sâu sắc đến lãnh đạo Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo chính quyền các địa 
phương, quý cổ đông, quý đối tác, quý khách hàng 
đã giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ Kienlongbank trong 
suốt năm qua. Kính chúc quý vị và gia đình một 
năm mới An Khang – Thịnh Vượng – Vạn Sư Như Ý.

Xin cám ơn Ông về cuộc trao đổi này. Thay 
mặt Ban biên tập, kính chúc Ông cùng gia 
đình năm mới Hạnh phúc – An khang. Chúc 
Kienlongbank một mùa xuân mới với nhiều 
thắng lợi mới.
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Tòa Trọng tài bác bỏ yêu sách của 
Trung Quốc ở Biển Đông: Ngày 12/7, Toà 
Trọng tài Thường trực được thành lập theo 
Phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về 
Luật Biển (UNCLOS) 1982 đã ra phán quyết 
cuối cùng về vụ kiện của Philippines với 
Trung Quốc. 

Toàn cảnh chính trị - kinh tế - xã hội  
của thế giới trong năm 2016

Trụ sở Tòa trọng tài thường trực ở Hague, Hà Lan 
tháng 8/2013. Ảnh: EPA/ TTXVN

Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro 
qua đời: Nhà cách mạng vĩ đại và kiệt xuất 
của thế kỷ XX, người bạn lớn thân thiết của 
nhân dân Việt Nam, đã qua đời ngày 26/11, 
ở tuổi 90. 

Xe chở bình tro cốt của cố Lãnh tụ Fidel Castro tiến 
vào nghĩa trang Santa Ifigenia ở Santiago de Cuba 
ngày 4/12. Ảnh: AP/TTXVN

Chiến thắng bất ngờ của ứng cử viên 
tổng thống Mỹ Donald Trump: Ngày 
8/11, tỷ phú Donald Trump, một nhân 
vật có tư tưởng dân túy và chưa có kinh 
nghiệm chính trị, đã giành chiến thắng 
áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống 

kịch tính nhất trong lịch sử nước Mỹ.  

Nỗi thất vọng của các cử tri ủng hộ Anh ở lại EU khi 
kết quả cuối cùng cuộc trưng cầu ý dân được công 
bố ở London ngày 24/6. Ảnh: AFP/ TTXVN

Anh lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu: 

Donald Trump đã giành được 276 phiếu đại cử tri, cao 
hơn mức 270 phiếu cần thiết trong tổng số 538 phiếu, 
đắc cử Tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa 
Kỳ. Ảnh: EPA/ TTXVN

Bước ngoặt lớn trong cuộc chiến tại 
Syria: Với sự hỗ trợ của quân đội Nga, 
sau hơn một năm mở các chiến dịch tấn 
công, cuối tháng 12, quân chính phủ 
Syria đã giành lại kiểm soát gần như hoàn 
toàn Aleppo, thành phố chiến lược lớn 
thứ 2 của Syria, cũng là thành trì của phe 
nổi dậy.

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu 
chính thức có hiệu lực: 

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (giữa), Tổng thư ký 
Liên hợp quốc Ban Ki-moon (thứ 2, trái), Tổng thống 
Pháp Francois Hollande (phải) và đại diện các nước 
chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi 
khí hậu (COP 21) ở Paris, Pháp ngày 12/12/2015. Ảnh: 
AFP/TTXVN

Chiến hạm “Đô đốc Grigorovych” của Nga trên vùng 
biển ngoài khơi Syria, nơi đặt tên lửa hành trình 
“Calibr” nhằm tấn công các mục tiêu của phiến quân 
ở Aleppo ngày 15/11/2016. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 24/11, Tổng thống Colombia Juan Manuel 
Santos (phải) và Thủ lĩnh tối cao Lực lượng vũ trang 
Cách mạng Colombia (FARC) Rodrigo Londono đã ký 
thỏa thuận hòa bình sửa đổi nhằm chấm dứt cuộc 
nội chiến kéo dài 52 năm ở nước này. Lễ ký diễn ra 
tại thủ đô Bogota với sự tham gia của khoảng 800 

khách mời. Ảnh: EPA/ TTXVN

Colombia đạt thoả thuận hoà bình 
lịch sử: 

 “Hồ sơ Panama” khiến thế giới chấn động:

 

Trụ sở nhật báo Sueddeutsche Zeitung của Đức, tòa 
soạn đã đưa “Hồ sơ Panama” ra ánh sáng, tại thành 
phố miền nam Munich. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TTXVN Theo Thời báo kinh tế Việt Nam

Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công 
tốt đẹp

Những sự kiện kinh tế - xã hội 
nổi bật của Việt Nam năm 2016

Chính phủ mới - Chính phủ kiến tạo

Bộ máy Chính phủ khóa XIV được chính thức 
kiện toàn vào tháng 7/2016 với thông điệp của 
tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng 
Chính phủ liêm chính trong sạch; Kiến tạo phát 
triển; Hành động quyết liệt phục vụ nhân dân. 
Đề cao phương châm nói đi đôi với hành động, 
rút ngắn khoảng cách giữa nói và làm, nói ít 
làm nhiều và thực chất từ những việc nhỏ nhất.

Những thành tựu quan trọng trong hoạt 
động đối ngoại

Với việc đăng cai tổ chức thành công các 
hội nghị cấp cao ACMECS-7, CLMV-8, WEF 
Mekong, tích cực tham gia các diễn đàn khu 
vực và quốc tế, và triển khai thành công nhiều 
chuyến thăm ngoại giao song phương quan 
trọng... trong năm 2016, Việt Nam tiếp tục 
khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán 
và quyết tâm hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn 
diện, góp phần tiếp tục duy trì môi trường hòa 
bình, ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama có 
chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên 

trong hai nhiệm kỳ hồi tháng 5/2016 là một 
trong những sự kiện ngoại giao đáng chú ý 
trong năm 2016. 

Kinh tế vĩ mô ổn định, GDP tăng dần qua 
các quý

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 
ước tính tăng 6,21% so với năm 2015. Trong 
đó, quý I tăng 5,48%; quý 2 tăng 5,78%; quý 3 
tăng 6,56%; quý 4 tăng 6,68%. 

Năm bùng nổ về phát triển doanh nghiệp

Năm 2016 là năm bùng nổ về phát triển doanh 
nghiệp. Kỳ tích đã được thiết lập khi lần đầu 
tiên, trong năm 2016, Việt Nam có 110.100 
doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 
16,2% so với năm 2015. Số vốn cam kết đưa 
vào thị trường là 891.094 tỷ đồng, đạt tỷ trọng 
8,09 tỷ đồng cho mỗi doanh nghiệp thành 
lập mới; tăng 48,1% so cùng kỳ năm 2015. Số 
doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 26.689 
doanh nghiệp, tăng 43,1%.

Rút vốn nhà nước của các “ông lớn”

Khởi động cuộc chiến chống tham nhũng 
quyền lực

Đầu tháng 11 Ban Bí thư Trung ương Đảng dưới 
sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 

họp và thống nhất 100% bằng phiếu kín quyết 
định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức 
Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong 
thời gian 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, 
nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí 
thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Công 
Thương. 

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thăng 
hoa

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là vận 
động viên đầu tiên của Việt Nam 
giành Huy chương vàng tại kỳ 
Olympic với bộ môn Súng ngắn 
hơi nam;

Vận động viên Lê Văn Công phá kỷ 
lục Paralympic, dành huy chương 
vàng môn cử tạ. 

 “Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên 
giành 8 huy chương 

vàng tại sự kiện thể thao lớn 
nhất khu vực Đông Nam Á 
& phá kỷ lục Giải bơi vô địch 
châu Á với thành tích 4 phút 
37 giây 71 và dành huy chương 
vàng 400 m cá nhân hỗn hợp. 

Năm 2016, đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam 
làm nên chấn động ở giải U19 châu Á và giành 
quyền tham dự U20 World Cup. 

Năm 2016 ngành du lịch đón được vị khách 
thứ 10 triệu
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6. Kienlongbank 
nhận Bảng vàng vì có 
nhiều đóng góp trong 
hoạt động an sinh xã 
hội vùng ĐBSCL
Năm 2016, tại Lễ khai mạc Diễn đàn hợp 

tác kinh tế ĐBSCL - Hậu Giang 2016, 

Kienlongbank đã vinh dự  nhận được bảng 

vàng vì đã có nhiều đóng góp đối với công 

tác an sinh xã hội vùng ĐBSCL. Đây là niềm tự 

hào của toàn thể CB, NV Kienlongbank trên 

toàn hệ thống, là động lực để Kienlongbank 

phấn đấu nhiều hơn nữa hoàn thành kế 

hoạch kinh doanh năm và đóng góp nhiều 

hơn nữa cho cộng đồng xã hội như đúng 

phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ” 

của Ngân hàng.

8. Năm thứ 3 tài 
trợ chính Giải bóng 
đá Hạng Nhất Quốc 
gia và Cúp quốc gia 
Kienlongbank
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 
2016, Kienlongbank tiếp tục là tài trợ chính 
cho hai giải bóng đá này, nhằm đóng góp 
cho sự phát triển của thể thao nước nhà, đặc 
biệt là môn bóng đá.

10. Kienlongbank 
được cấp chứng nhận 
Doanh nghiệp xuất sắc 
hài lòng khách hàng
Tháng 6/2016, Kienlongbank được Viện 
Nghiên cứu Kinh tế cấp Giấy chứng nhận 
Doanh nghiệp xuất sắc hài lòng khách 
hàng trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng 
(CSI 2016). Việc được cấp Giấy chứng nhận 
đạt chuẩn 
CSI 2016 sẽ 
giúp cho 
Kienlongbank 
đánh giá 
được mức độ 
hài lòng của 
khách hàng 
đối các sản 
phẩm, dịch 
vụ của Ngân 
hàng.

tỉnh, thành thực hiện từ năm 2013 và duy 

trì cho đến nay, với mong muốn sẽ mang 

đến niềm vui, sự động viên tinh thần, giúp 

bà con được hưởng ngày Tết cổ truyền trọn 

vẹn và ý nghĩa bên gia đình và những người 

thân yêu.

9. Kienlongbank áp 
dụng đầu số hotline 
mới 19006929 và 
vận hành hệ thống 
Call center mới

Năm 2016, Kienlongbank chính thức đưa 
vào hoạt động số hotline 1900 6929 và vận 
hành hệ thống Call center mới. Với việc đầu 
tư, cải tiến hệ thống Contact Center và áp 
dụng đầu số hotline mới, Kienlongbank 
mong muốn mang đến cho khách hàng 
những dịch vụ tài chính ngân hàng hiệu quả 
nhất, giúp cho quá trình tiếp nhận, xử lý giao 
dịch đến khách hàng chuyên nghiệp hơn, 
nhanh chóng và hỗ trợ tối đa khách hàng 
với thời gian 24/24, đồng thời giúp khách 
hàng tiết giảm được số tiền cho cuộc gọi 
500 VND/ phút so với trước đây.

P. Marketing tổng hợp

1. Kienlongbank tiếp 
tục mở 14 Chi nhánh/
Phòng giao dịch
Năm 2016, Kienlongbank tiếp tục mở 

mới 1 CN Nhà Bè tại Tp. HCM và 13 PGD 
tại Tháp Mười (Đồng Tháp); Phú Mỹ, Bà Rịa 
(Vũng Tàu); Cai Lậy & Gò Công (Tiền Giang); 
Ngã Bảy (Hậu Giang); Thạnh Trị (Sóc Trăng); 
Cần Giuộc (Long An); LaGi & Hàm Tiến (Bình 
Thuận); Năm Căn, Thới Bình (Cà Mau), Buôn 
Hồ (Đắk Lắk) nâng tổng số 117 điểm giao 
dịch của Kienlongbank trên cả nước với 28 
CN và 89 PGD. 

Ngoài ra, Kienlongbank đã khánh thành 
10 tòa nhà trụ sở mới , gồm CN Vĩnh Long 
và các PGD: Vĩnh Hải, Cam Ranh, Ninh Hòa 
(Khánh Hòa), Long Mỹ (Hậu Giang), Tiểu Cần 
(Trà Vinh), Châu Đốc (An Giang), Ba Tri, Mỏ 
Cày Nam (Bến Tre) và Lái Thiêu (Bình Dương), 
góp phần nâng cao chất lượng phục vụ 
khách hàng.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

10sự kiện nổi bật trong năm 2016

2. Ra mắt Thẻ 
tín dụng quốc tế 
Kienlongbank Visa và 
công bố đại sứ thương 
hiệu, ông Calisto
Tháng 10/2016, Kienlongbank chính thức 

ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank 
Visa và công bố đại sứ thương hiệu: Ông 
Henricque Calisto - Cựu Huấn luyện viên 
trưởng Đội tuyển Bóng đá Việt Nam.

Kienlongbank Visa được phát hành gồm 
3 hạng thẻ: Visa Classic, Visa Gold, Visa 
Platinum, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng 
của mọi đối tượng khách hàng. Với những 
đặc tính ưu việt và hạn mức giao dịch theo 
từng hạng thẻ, Kienlongbank Visa miễn lãi 
tối đa lên đến 55 ngày và miễn phí rút tiền 
tại các ATM của Kienlongbank.

3. Kienlongbank 
hoàn thành Trung tâm 
dữ liệu và nâng cấp hệ 
thống core Thẻ
Năm 2016, Kienlongbank đã chính thức 
hoàn thành Trung tâm dữ liệu và tiến hành 
nâng cấp hệ thống Core Thẻ.  Với sự nâng 
cấp này sẽ mang đến cho khách hàng những 
dịch vụ tiện ích và hiện đại nhất về Thẻ của 
Kienlongbank như được thanh toán rộng rãi 
trên các kênh trong nước và quốc tế, cùng 
với đó là những chương trình ưu đãi, khuyến 
mãi thông qua việc liên kết với các trang 
web bán hàng online có uy tín hàng đầu trên 
thế giới. Đặc biệt, với việc nâng cấp hệ thống 
core Thẻ theo tiêu chuẩn bảo mật quốc tế sẽ 
giúp nâng cao tính bảo mật về các giao dịch 
qua Thẻ, tạo sự an tâm cho khách hàng khi 
sử dụng các dịch vụ tại Kienlongbank.

4. Kienlongbank trao 
tặng 7.150 suất học 
bổng “Chia sẻ ước mơ”
Với thông điệp trao gửi yêu thương, niềm tin 
và động lực dành cho các em học sinh có 
thành tích học tập tốt, có hoàn cảnh gia đình 
đặc biệt khó khăn, 7.150 suất học bổng “Chia 

sẻ ước mơ” được Kienlongbank trực tiếp gửi 
đến các em học sinh THPT 26 tỉnh, thành 
trong năm 2016. Đánh dấu 3 năm liên tiếp 
thực hiện chương trình, Kienlongbank kỳ 
vọng đây sẽ là nguồn động viên tinh thần, 
khuyến khích các em học sinh cố gắng nỗ 
lực, phấn đấu, đạt thành tích cao trong học 
tập và trở thành người có ích cho gia đình 
và xã hội. 

5. Kienlongbank trao 
tặng 120 bồn nước cho 
khách hàng vùng hạn 
mặn
Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn 
mà bà con phải đối mặt do hạn mặn gây 
ra, năm 2016, Kienlongbank đã tổ chức 
chương trình chương trình “Bồn nước Kiên 
Long – Đong đầy tình nghĩa”, trao tặng 120 
bồn chứa nước sạch đến các hộ gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn và chịu ảnh hưởng 
nặng nề do thiên tai gây ra tại 6 tỉnh, thành 
vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, bao gồm: 
Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc 
Trăng, Trà Vinh. Sự đồng hành, chia sẻ tuy chỉ 
mang tính thời điểm, nhưng sẽ là nền tảng 
để tạo giúp bà con yên tâm làm ăn, phát 
triển kinh tế gia đình, góp phần làm giàu 
cho quê hương, đất nước.

7. CB,NV 
Kienlongbank trao tặng 
6.800 phần quà Tết 
cho bà con khó khăn
Trong dịp Tết Nguyên đán 2016, tập thể CB, 

NV Kienlongbank đã cùng chung vui đón 

Tết với 6.800 hộ gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn tại 26 tỉnh, thành trong cả nước qua 

chương trình“San sẻ yêu thương – Thêm 

hương ngày Tết”. Đây là hoạt động được 

Kienlongbank phối hợp cùng UBMTTQ các 
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Kienlongbank Năm Căn (Cà Mau) - Ngày 24/9/2016

Kienlongbank Bà Rịa (Vũng Tàu) - Tháng 12/2016

Kienlongbank Buôn Hồ (Đắk Lắk) - Tháng 12/2016

Kienlongbank Thới Bình (Cà Mau) - Tháng 12/2016

được khai trương    
  trong năm 2016

CN, PGD mới của
14

Kienlongbank Tháp Mười  (Đồng Tháp) - Ngày 14/3/20161
2

3

4

5

6 7 8 9

11

12

13

14

Kienlongbank Phú Mỹ (Vũng Tàu) - Ngày 27/5/2016

10

Kienlongbank Cai Lậy (Tiền Giang) – Ngày 28/5/2016

Kienlongbank Gò Công (Tiền Giang) - Ngày 16/7/2016

Kienlongbank Ngã Bảy (Hậu Giang) - Ngày 21/7/2016

Kienlongbank Thạnh Trị (Sóc Trăng) - Ngày 22/7/2016
Kienlongbank Cần Giuộc (Long An) - Ngày 25/7/2016

Kienlongbank Lagi (Bình Thuận) - Ngày 03/9/2016 Kienlongbank Nhà Bè (Tp.HCM) - Ngày 10/9/2016

Kienlongbank Hàm Tiến (Bình Thuận)- Ngày 17/9/2016

Tính đến ngày 31/12/2016, Kienlongbank 
đã có 117 Chi nhánh, Phòng Giao dịch trên 
cả nước.
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Kienlongbank giảm 
50  % phí chuyển 
tiền thanh toán học 
phí
Với mong muốn tri ân khách hàng đã 

đồng hành cùng Kienlongbank trong 

suốt thời gian qua và cũng là món quà 

dành cho khách hàng trong dịp năm 

P. Marketing

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Kienlongbank Ninh Hòa 
hoạt động tại trụ sở 
mới
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ 

cho khách hàng, từ ngày 19/12/2016 

Kienlongbank Ninh Hòa - CN Khánh 

Hòa hoạt động tại tòa nhà trụ sở mới: 

Số 523A Trần Quý Cáp, P. Ninh Hiệp, Thị 

xã Ninh Hòa, 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 tốt nhất đáp ứng mọi 

nhu cầu giao dịch của khách hàng. 

Dịp này, Kienlongbank Ninh Hòa dành 

tặng nhiều quà tặng hấp dẫn dành 

cho khách hàng tới giao dịch.

Hoạt động 3 PGD mới: 
Kienlongbank dành tặng 
3.000 quà tặng hấp dẫn
Trong cuối tháng 12/2016, Kienlongbank 

đã chính thức đưa vào hoạt động 03 đơn 

vị mới, gồm: 

- PGD Buôn Hồ tại 498 - 500 Hùng Vương, 

phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk; 

- PGD Bà Rịa: 26A-28-30 CMT8, khu 

phố Hương Tân, phường Long Hương, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- PGD Thới Bình: 102 đường 3/2, khóm 

8, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, 

tỉnh Cà Mau

Đây là 3 trong số  14 CN, PGD được 

NHNNVN cấp phép thành lập mới trong 

năm 2016, nâng tổng số 117 điểm giao 

dịch của Kienlongbank tại  26 tỉnh/ 

thành cả nước. Với cơ sở vật chất khang 

trang, không gian giao dịch hiện đại, 

Kienlongbank mong muốn sẽ có thêm 

nhiều lựa chọn cho khách hàng đến 

giao dịch, nâng cao chất lượng phục 

vụ và tạo sự an tâm tin tưởng dành 

cho khách hàng khi đến giao dịch tại 

Kienlongbank. 

Nhân dịp hoạt động, Kienlongbank 

dành tặng 3.000 phần quà hấp dẫn

Kienlongbank tổ 
chức Hội nghị Tổng 
kết hoạt động năm 

2016 và triển khai 
kế hoạch kinh doanh 
năm 2017
Sáng ngày 12/01/2017, tại Tp. HCM, 

Kienlongbank đã khai mạc Hội nghị 

Tổng kết hoạt động năm 2016 và triển 

khai kế hoạch kinh doanh năm 2017. 

Đến tham dự Hội nghị có sự tham dự 

của trên 200 đại biểu là thành viên 

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 

Điều hành, Giám đốc các Phòng, Ban, 

Trung tâm Hội sở và Giám đốc 117 Chi 

nhánh, Phòng giao dịch và Ban Giám 

đốc Công ty thành viên KBA trên toàn 

hệ thống.  

Hội nghị được diễn ra đến hết ngày 

14/01/2017 với các nội dung kết hợp: 

Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 

2016; Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh; Định hướng và giao 

chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 

2017; Bỏ phiếu tín nhiệm; Khen thưởng 

các đơn vị, cá nhân đạt thành tích cao 

trong năm và tất niên năm 2016. 

Công đoàn 
Kienlongbank: Mang 
niềm vui xuân ấm 
áp đến người lao 
động

Thấm nhuần văn hóa của người Việt 

Nam về “Một miếng khi đói bằng một 

gói khi no”, nhân dịp Tết Nguyên đán 

2017, Công đoàn Kienlongbank triển 

khai Chương trình Hỗ trợ vé tàu, xe Tết 

cho các công đoàn viên có nhu cầu về 

quê đón Tết. Đây là một trong những 

việc làm thiết thực, mang ý nghĩa nhân 

văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, 

chia sẻ của Ban lãnh đạo, Công đoàn 

Kienlongbank đến CB, NV, Công đoàn 

viên. 

Xuân yêu thương, Tết đoàn viên! Hoạt 

động ý nghĩa này phù hợp triết lý kinh 

doanh của Kienlongbank “Sẵn lòng chia 

sẻ”.

Ngoài ra, Công đoàn Kienlongbank cũng 

đã dành tặng nhiều phần quà Tết cho tất 

cả công đoàn viên, chăm lo, thăm hỏi và 

chúc Tết công đoàn viên có hoàn cảnh 

khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

Kienlongbank và 
Trường Đại học 
Đồng Tháp ký kết 
hợp tác 
Sáng ngày 24/12/2016, Trường Đại học 

Đồng Tháp đã tiến hành ký Biên bản 

ghi nhớ về hợp tác đào tạo với các đơn 

vị có sử dụng lao động ở vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long.  Kienlongbank là 

một trong các đơn vị tham gia ký kết 

đợt này. 

Việc ký kết hợp tác hoạt động đào tạo 

giữa trường Đại học Đồng Tháp với 

Kienlongbank sẽ tạo điều kiện cho các 

em sinh viên có cơ hội được thực tập 

và trải nghiệm công việc thực tế tại 

Kienlongbank, giúp các em nâng cao 

kỹ năng, chất lượng được đào tạo, kết 

nối hiệu quả, lâu dài hoạt động giữa 

nhà trường với Ngân hàng. Bên cạnh 

đó, Kienlongbank còn cung cấp các sản 

phẩm dịch vụ tài chính phù hợp dành 

cho CB, NV của Trường và sinh viên, 

thông qua việc giới thiệu và phát hành 

thẻ ATM Hoàng Sa Việt Nam – Trường 

Sa Việt Nam, gói sản phẩm Tiết kiệm 

ước mơ, gói dịch vụ chi hộ lương, thấu 

chi, …

mới, từ ngày 01/01/2017, Kienlongbank 

triển khai Chương trình giảm phí dịch 

vụ chuyền tiền nước ngoài khi sử dụng 

sản phẩm cho vay có chứng minh năng 

lực tài chính.

Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng 

mức ưu đãi giảm lên đến 50% mức phí 

chuyển tiền thanh toán tiền học phí, 

sinh hoạt phí của con em đang du học 

tại nước ngoài… 

Thủ tục đơn giản, lãi suất cạnh tranh, 

mức giảm phí vượt trội là những yếu tố 

giúp cho mọi khách hàng cá nhân đang 

sử dụng dịch vụ cho vay chứng minh 

năng lực tài chính có nhiều lựa chọn khi 

giao dịch tại Kienlongbank. Thời gian 

hưởng ưu đãi áp dụng đến hết ngày 

30/6/2017.

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng hãy 

đến bất kỳ CN, PGD Kienlongbank gần 

nhất; gọi: Hotline 19006929; và truy cập 

website www.kienlongbank.com để 

được tư vấn và hỗ trợ. 
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Một buổi chiều nắng dịu của ngày 
cuối năm, từ thành phố Sóc Trăng 
dọc theo con đường Phạm Hùng 

hướng về trung tâm huyện Long Phú, chúng 
tôi đến thăm gia đình anh Lý Thành Long – 
Một trong những khách hàng thân thiết của 
Kienlongbank tại Sóc Trăng.

Xe vừa dừng lại trước sân, anh Long sốt sắng ra 
đón tiếp chúng tôi. Ngôi nhà khang trang mà 
chúng tôi đang ghé thăm chính là sự nỗ lực và 
cố gắng của vợ chồng anh trong một thời gian 
dài. Anh mời chúng tôi vào nhà dùng nước và 
trò chuyện. Những câu chuyện mang đậm chất 
phóng khoáng và chân tình theo đúng chất 
miền Tây của con người hào sảng vùng đồng 
bằng sông nước. Anh Long nhớ lại, trước đây gia 
đình anh chỉ có vài công ruộng lúa do cha anh 
để lại và một tiệm tạp hóa nhỏ để vợ anh có thể 
kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Anh nói “tiếng 
là tiệm tạp hóa chứ chỉ bán có một ít hàng hóa 
như: muối, đường bột ngọt, mì gói...do gia đình 
không có vốn nên việc mở rộng quán cũng là 
điều khó khăn”. Với chừng ấy nguồn thu, cuộc 
sống của gia đình anh chỉ có thể đắp đỗi qua 
ngày trong cảnh thiếu trước hụt sau. 

Quyết tâm cải thiện cuộc sống, chăm lo tốt hơn 
cho các con, anh Long đã mày mò tìm hiểu về 
chăn nuôi, tìm hiểu làm sao để tiệm tạp hóa có 
thể mở rộng lớn hơn và luôn có đông khách. Ấp 
ủ những ý tưởng, kinh nghiệm học hỏi được, 
nhưng nỗi băn khoăn lớn nhất với anh lúc bấy 
giờ chính là nguồn vốn. Không chần chừ, anh 
Long đã mạnh dạn tìm nguồn vốn để thực 
hiện hoài bão của mình. Sau những trăn trở, 
đắn đo anh Long đã quyết định tìm đến với 

Sóc Trăng 
NGÀY VỀ VỚI NHỮNG NIỀM VUI

Kienlongbank Sóc Trăng kể từ năm 2013 và gắn 
bó với Ngân hàng đến tận hôm nay.

Anh Long chia sẻ: “Từ nguồn vốn vay được giải 
ngân tại Kienlongbank cộng với số vốn tự có của 
gia đình, tôi đã mạnh dạn triển khai đầu tư xây 
dựng chuồng trại để nuôi heo, mua heo mẹ và lai 
giống heo về nuôi. Một phần vốn anh dùng để 
mua thêm hàng hóa, nhu yếu phẩm để mở rộng 
việc kinh doanh tạp hóa. Thời điểm ban đầu với số 
lượng đàn heo: 2 heo mẹ cho sinh sản và 10 heo lứa 
nuôi thịt đến nay đàn heo của gia đình tôi đã lên 
đến số lượng: 6 heo mẹ chờ sinh sản và hơn 20 con 
heo nuôi thịt”.

Gần đây giá heo hơi bị tụt giảm hơn so với những 
năm trước, chi phí chăm sóc lại cao cộng với dịch 
bệnh liên miên, người dân bị thua lỗ, có người 
mất trắng vốn không thể tái sản xuất. Nhưng đối 
với anh Long những khó khăn trên không làm 
ảnh hưởng đến việc chăn nuôi của gia đình anh 
và bằng chứng là số lượng heo ngày càng tăng.

Anh Long còn nhiệt tình cho biết thêm: “Muốn 
heo khỏe mạnh thì quan trọng là chọn con giống 
khỏe mạnh, muốn con giống khỏe mạnh thì bố mẹ 
nó cũng đều khỏe mạnh, cho nên tôi đã chọn mua 
và chăm sóc heo mẹ rất cẩn thận đồng thời chọn 
giống phối cũng thật kỹ lưỡng. Trong quá trình 
chăm sóc, tôi phải lựa chọn loại thức ăn tốt, giá cả 
phải chăng, trong phương thức chăm sóc tối đa tiết 
giảm chi phí càng thấp càng tốt. Để thực hiện được 
điều đó thì tất cả phải cần sự kiên trì, quyết tâm của 
bản thân và cần có vốn để thanh toán chi phí chăn 
nuôi, thức ăn, xây dựng chuồng trại, … bằng tiền 
mặt và chọn nơi uy tín. Có tiền chi trả bằng tiền mặt 
thì cái gì nó cũng rẻ hơn gối đầu và thiếu nợ đến 
cuối vụ”. Nói đến đây anh Long vô cùng xúc động 

và bày tỏ cảm xúc của mình: “Trong thời điểm khó 
khăn của gia đình, tôi may mắn được Ngân hàng 
Kiên Long hỗ trợ cho vay vốn để tôi có cơ hội phát 
triển chăn nuôi, phát triển mua bán thuận lợi như 
ngày hôm nay. Tôi thật lòng cám ơn Ngân hàng”.

Giờ đây dù công việc hàng ngày luôn bận rộn, 
nhưng khi trông thấy đàn heo khỏe mạnh kêu 
en éc trong chuồng, tiệm tạp hóa luôn đông 
khách đến ồn ào thì những vất vả lo toan ấy lại 
biến mất. Chúng tôi nhìn thấy sự vui vẻ và tự hào 
trên gương mặt của anh vì cuộc sống hiện tại gia 
đình khá ổn định. Từ khó khăn, thiếu thốn nay gia 
đình anh đã có tiền tích lũy, mua sắm thêm tiện 
nghi trong gia đình. 

Chúng tôi ra về với những lời cám ơn chân thành 
từ anh cùng nụ cười đặc sệt chất miền Tây làm 
chúng tôi nhớ mãi. Thế mới thấy mỗi nghề tuy 
có cái khó riêng của nó nhưng trên thành quả 
mà mình đã làm ra dù có vất vả đến đâu anh em 
chúng tôi ai cũng thấy vui và hạnh phúc. Không 
chỉ riêng hộ sản xuất như anh Long, mà còn khá 
nhiều khách hàng vay vốn Kienlongbank tại Sóc 
Trăng cũng đã phát triển khá tốt từ nguồn vốn vay 
của Ngân hàng. Bên cạnh những lời khen ngợi về 
cách phục vụ của nhân viên Kienlongbank còn 
có thêm những lời cảm ơn vì đã đưa nguồn vốn 
đến với bà con nông thôn giúp họ vươn lên phát 
triển kinh tế cải thiện cuộc sống. Chúng tôi cũng 
vui mừng khôn xiết vì khách hàng đã tin tưởng 
sử dụng dịch vụ của Kienlongbank trong suốt 
thời gian qua và càng vui mừng hơn khi thấy 
được kết quả sản xuất kinh doanh của bà con.

Quốc Thanh - Kienlongbank Sóc Trăng Tố Uyên – Kienlongbank Đắk Lắk

NV Kienlongbank  Sóc Trăng  đến thăm 
cơ sở chăn nuôi  của anh Lý Thành Long

Đàn heo con của khách hàng Lý Thành Long, 
KLB Sóc Trăng Tiệm tạp hóa của  gia đình anh  Long

Cây cà phê đơm hoa, trĩu quả , báo hiệu một mùa 
bội thu

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, 
đến thăm một hộ khách hàng tại huyện Cư Kuin - 
tỉnh Đắk Lắk 

Tây Nguyên những ngày cuối tháng 
12 tiết trời se lạnh kèm theo những 
cơn gió mang hơi thở của núi rừng 

đại ngàn,  lất phất những hạt mưa phùn 
thấm sâu vào lòng người. Đây cũng chính 
là thời điểm những bông hoa cà phê dần 
trĩu nặng trên những tán lá xanh mơn 
mởn, làn gió quấn lấy hương thơm hoa 
cà phê ngào ngạt cả một vùng núi rừng. 
Người dân nơi đây đang chuẩn bị bước 
vào mùa thu hoạch để đón một cái Tết 
sung túc. 

Cũng như bao người nông dân khác, gia 
đình anh Hùng và chị Ngân cũng đang tất 
bật để chuẩn bị cho vụ thu hoạch cà phê 
cuối năm. Anh Chị là khách hàng thân thiết 
của Kienlongbank Đắk Lắk. Tính đến nay đã 
là năm thứ 05 kể từ khi gia đình Anh vay vốn 
tại Kienlongbank. Nhà của Anh Chị nằm ở 
thị xã Buôn Hồ, cách trung tâm thành phố 
Buôn Ma Thuột khoảng 30 km. Nơi đây thổ 
nhưỡng rất tốt, đất đai màu mỡ và khí hậu 
rất thích hợp cho cây công nghiệp như: cà 
phê, tiêu, xoài, nhãn,…

  
Rộn ràng mùa thu hoạch

 Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi đến nhà anh 
Hùng và chị Ngân để thẩm định hồ sơ vay 
vốn. Ấn tượng đầu tiên của tôi là một ngôi 
nhà cấp 4 tuy rất đơn sơ nhưng bên trong 
lại vô cùng gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. 
Điều này đã chứng tỏ cho tôi thấy gia chủ 
là người cẩn thận và tỉ mỉ. Ngày ấy, Anh Chị 
có nhu cầu vay vốn để đầu tư chuyển đổi 
mô hình trồng trọt xen canh cà phê, tiêu và 
cây ăn trái. Tuy nhiên, vì chưa bao giờ đi vay 
vốn cũng như chưa có quan hệ tín dụng với 
Ngân hàng nên ban đầu, Anh Chị rất ngần 
ngại và do dự. Được sự động viên, tư vấn và 
hướng dẫn của Ban lãnh đạo Kienlongbank 
Đắk Lắk, Anh Chị đã mạnh dạn và tự tin hơn 
trong việc phát triển mô hình xen canh cà 
phê, tiêu và cây ăn trái. 

Năm đầu tiên vay vốn, Anh Chị đã trồng 

xen được 600 trụ tiêu và 400 cây xoài 
trên diện tích 1,2 ha cà phê. Trong những 
năm tiếp theo, anh Hùng và chị Ngân vay 
thêm vốn và nỗ lực lao động để mở rộng 
quy mô và mua thêm 0,7 ha cà phê trồng 
xen tiêu. Bên cạnh đó, Anh Chị còn nuôi 
heo và bò để tăng thêm thu nhập cho gia 
đình. Nhờ đồng vốn của Kienlongbank và 
nhờ sự hướng dẫn, tư vấn nhiệt tình của 
Kienlongbank Đắk Lắk mà giờ đây Anh Chị 
đã xây dựng cho mình một cơ ngơi khá đầy 
đủ, một ngôi nhà xây hai lầu khang trang 
hơn so với ngôi nhà nhỏ khi xưa và nguồn 
thu nhập ổn định hàng năm từ 1,9 ha cà 
phê trồng xen tiêu và xoài, heo, bò…

Anh Hùng và chị Ngân luôn cảm ơn và 
dành tình cảm đặc biệt với Ngân hàng Kiên 
Long. Anh Chị luôn nói: “Gia đình tôi cảm ơn 
Ngân hàng Kiên Long nhiều lắm, vì nhờ có 
đồng vốn của Kiên Long mà kinh tế gia đình 
của tôi mới được như ngày hôm nay. Bây giờ 
dù có rất nhiều Ngân hàng khác mời chào với 
giá cả ưu đãi hơn nhưng tôi luôn từ chối. Vì tôi 
rất quý Ngân hàng Kiên Long và cán bộ Kiên 
Long! Tôi còn giới thiệu Ngân hàng với bà con 
trong xóm biết để đến vay vốn nữa”. 

Kết thúc cuộc trò chuyện tại gia đình anh 
Hùng và chị Ngân, chúng tôi tiếp tục hành 
trình đến thăm một số khách hàng trên địa 
bàn thị xã Buôn Hồ. Lên xe ra về mà trong 
lòng tôi cứ vang mãi tiếng cười và những 
câu trò chuyện thân mật, tình cảm của anh 
Hùng và chị Ngân. Hai bên đường, những 
chậu mai vàng đang thay lá sẵn sàng nở rộ 
chào đón mùa xuân, khiến chúng tôi càng 
cảm nhận rõ hơn không khí mùa Xuân 
đang rất cận kề. Đối với chúng tôi, niềm vui 
là được mang đồng vốn của Kienlongbank 
về với bà con nông thôn, tạo điều kiện cho 
khách hàng làm ăn hiệu quả, từ đó đưa nền 
kinh tế của tỉnh nhà ngày càng phát triển 
hơn nữa trong năm mới, góp phần tô điểm 
sắc xuân thêm tươi thắm và rạng rỡ hơn.

1918

ĐỒNG HÀNH

Bản tin Kienlongbank Số 37 - Tháng 01/2017



Năm 2016, Kienlongbank đã đồng hành với cộng đồng, 

xã hội tại 26 tỉnh, thành, đánh dấu những mốc son và 

dấu ấn riêng gắn với hình ảnh ngân hàng “Sẵn lòng chia 

sẻ” khi chủ động chia sẻ với bà con, các hộ gia đình và các 

em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua những hoạt 

động ý nghĩa, giàu tính nhân văn. (1) Trao tặng 6.800 phần 
quà Tết “San sẻ yêu thương - Thêm hương ngày Tết” cho bà 

con khó khăn; (2)Trao 7.150 suất học bổng “Chia sẻ ước mơ” 
cho học sinh THPT có thành tích học tập tốt, có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn; (3) Chia sẻ và trao tặng 120 “Bồn nước 
Kiên Long - Đong đầy tình nghĩa” đến với bà con, hộ gia 

đình bị ảnh hưởng bởi hạn mặn.. Đây là 03 trong số những 

chương trình nổi bật được Kienlongbank tổ chức và đã nhận 

được sự ủng hộ, đánh giá cao từ lãnh đạo chính quyền địa 

phương, sự tin yêu và cảm nhận sâu sắc từ cộng đồng lẫn 

khách hàng cả nước. Một lần nữa, Bản tin Kienlongbank điểm 

lại hình ảnh các hoạt động này, để nhắc nhở đến từng CB, NV 

Kienlongbank ý thức chia sẻ với cộng đồng, gánh vách trách 

nhiệm với xã hội, từ đó sẽ nâng cao tính tự chủ, tự giác hoàn 

thành trách nhiệm, công việc tại Ngân hàng trong năm 2017. 

7.150 suất học bổng “Chia sẻ ước mơ” đến với học 
sinh cả nước cùng nghị lực vượt khó

3 chương trình nổi bật đồng hành với cộng đồng

Lãnh đạo Kienlongbank cùng với lãnh đạo chính quyền địa phương 

trao học bổng cho các em học sinh tại Tp Hải Phòng

Ông Nguyễn Văn Hàn - Giám đốc NH NNVN CN tỉnh Phú Yên trao học bổng 
cho các em học sinh tại tỉnh Phú Yên

120 “Bồn nước Kiên Long - Đong đầy tình nghĩa” 
được trao tay cùng giọt nước mắt hạnh phúc

6.800 hộ gia đình vui xuân ấm cúng “San sẻ yêu thương 
- Thêm hương ngày Tết”.

 Ông Nguyễn Hoàng An - Phó TGĐ Kienlongbank, kiêm Giám đốc 
Kienlongbank Nhà Bè cùng với lãnh đạo NHNNVN CN Tp. HCM trao học 

bổng cho các em học sinh tại huyện Nhà Bè - Tp. HCM.

Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh tại Tp.HCM khi đón nhận học bổng từ 
Kienlongbank

Bà con tại huyện Bến Nhứt, tỉnh KIên Giang vui mừng khi nhận bồn 
nước từ Kienlongbank

CBNV Kienlongbank Hậu Giang hỗ trợ bà con vận chuyển bồn nước 
về nhà

Niềm hạnh phúc của bà con khi sử dụng bồn nước Kienlongbank Bà con tại tỉnh Bình Thuận đón nhận phần quà Tết yêu thương từ Kienlongbank

Kienlongbank trao quà Tết cho bà con tại tỉnh Bến Tre

Sự chia sẻ từ CB,NV Kienlongbank Vũng Tàu qua những phần quà Tết yêu thương
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Mỗi năm, những dòng xe Đồng 

Tâm chở đầy quà Tết lại nối đuôi 

ra quân cho ngày hội “Xuân đến 

muôn nhà, Tết cho muôn người”. Ngày 

18/01/2017, Đồng Tâm Group sẽ phối hợp 

với Ủy ban Mặt trân Tổ quốc, Quỹ hỗ trợ Cựu 

chiến binh nghèo, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội các tỉnh thành triển khai 

chương trình trao quà Tết nhân dịp Tết Đinh 

Dậu 2017. Chương trình sẽ mang đến 2.500 

phần quà cho bà con tại các tỉnh, thành như: 

Tp. Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Quảng 

Nam, Quảng Ngãi, Hải Dương… Mỗi phần 

quà là các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, 

bánh ngọt, dầu ăn, đường… kèm bao lì xì 

tiền mặt.

Thấu hiểu, chân thành, ân cần, thiết thực, 

những món quà của Đồng Tâm đã kịp thời 

chia sẻ gánh nặng với những mảnh đời bất 

hạnh, kết nối yêu thương để tiếp thêm động 

lực, ý chí cho những mảnh đời khó khăn 

vươn lên trong cuộc sống, đồng thời có một 

cái Tết đầy đủ, đầm ấm hơn.

Trong cuộc hành trình xây dựng và phát 

triển thương hiệu gần nửa thế kỷ qua, Đồng 

Tâm đã luôn lấy chữ “Tâm” làm giá trị, làm cốt 

lõi trong mọi hoạt động. Chữ “Tâm” chính 

là chuẩn mực cho sự nỗ lực không ngừng 

trong lao động sản xuất và kinh doanh, đem 

đến những tiện ích hiện đại, sang trọng và 

thẩm mỹ cho cộng đồng xã hội. Chữ “Tâm” 

còn là chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống, 

để giáo dục con người Đồng Tâm phải luôn 

ý thức sống có trách nhiệm với Tổ quốc, với 

xã hội, với cộng sự, gia đình và sau cùng mới 

cho bản thân.

Đặc biệt, Đồng Tâm là một trong những do-

anh nghiệp tiên phong trên cả nước trong 

hoạt động đóng góp, chung tay vì chủ quyền 

biển đảo Tổ quốc. Trong đó, có các chương 

trình học bổng dành cho con em các chiến 

sĩ ngoài đảo xa, con em chiến sĩ hải quân. 

Không chỉ giúp đỡ thiết thực cho các cháu 

có điều kiện học tốt hơn mà còn là nguồn 

động viên cho các chiến sĩ đang trực tiếp làm 

nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Gần nửa thế kỷ, Đồng Tâm đã có một chuyến 

hành trình dài, khó khăn nhiều, thăng trầm, 

thử thách cũng không ít nhưng chữ 

“Tâm” trong thương hiệu Đồng Tâm vẫn 

sáng đẹp và mang nặng nghĩa tình của 

hơn 3.500 con người trong đại gia đình 

Đồng Tâm. Vượt qua thời gian, giá trị 

nhân văn của chữ “Tâm” ấy đã làm nên 

nền tảng vững chắc để Đồng Tâm đi tiếp 

cuộc hành trình mới, hành trình Đồng 

Tâm “Vì cuộc sống tươi đẹp”.

Đóng góp chia sẻ những thành quả đã đạt được thông qua các 

hoạt động cộng đồng, xã hội đối với Đồng Tâm không chỉ là 

trách nhiệm mà còn được xem như là lời tri ân muốn gửi đến 

xã hội và người tiêu dùng đã tin tưởng và  lựa chọn thương hiệu trong 

suốt gần 50 năm qua. Giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả 

nước bằng nhiều chương trình thiết thực chính là nét văn hóa truyền 

thống được tất cả CB - CNV Đồng Tâm Group nhận thức sâu sắc và phấn 

khởi thực hiện.
Phòng Đối ngoại - Truyền Thông

Đồng Tâm Group

Bác Võ Thành Lân trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại quận 6, TP. HCM

Những món quà Tết được trao đến các em học sinh

Lãnh đạo Đồng Tâm Group trao quà Tết tại tỉnh Hải Dương

Niềm vui của bà con khi nhận được quà 

CB - CNV Đồng Tâm Group cùng tập kết và hỗ trợ địa phương trao quà

Những món quà đầy ý nghĩa dành tặng cho bà con 
nhân dịp Tết đến Xuân về 

Tết cho muôn người
XUÂN ĐẾN MUÔN NHÀ
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ƯỚC VỌNG ĐẦU XUÂN

Tết đến Xuân về mở ra cho mọi người 

những hy vọng mới - ước vọng mới. 

Trong không khí rộn ràng của mùa 

xuân, hòa vào những tất bật hối hả 

của công việc là những cảm xúc ngập 

tràn trong năm mới đến. Trong không 

khí ấy, trên toàn hệ thống, tất cả CBNV 

Kienlongbank đang mang trong mình 

những nhiệt huyết niềm tin vào một 

năm mới với những thành công mới 

thắng lợi mới.

Niềm tin mới, mục tiêu mới trên quê 
hương  “Dạ cổ Hoài Lang”

Anh Lê Hoàng Việt - GĐ 
Kienlongbank Bạc Liêu chia sẻ: 

“Mai vàng từ vùng đất phương Nam 

đang dần khoe sắc, hương 

xuân cũng đang lan tỏa 

khắp đất trời. Bạc 

Liêu - “xứ sở 

tôi yêu” 

đ a n g 

c h u y ể n 

mình chào 

xuân mới. 

Trong không 

khí năm mới 

về làm cho tất 

cả mọi người 

ai cũng có nhiều 

cảm xúc lâng lâng, trong t h ờ i 

điểm giao hòa giữa năm cũ và năm mới 

cũng là dịp để mọi người cùng nhìn lại 

một năm đã qua và đặt ra những mục 

tiêu kế hoạch bản thân trong năm mới. 

Tôi tin rằng trong tất cả mọi người, ai 

Kế hoạch bản thân
TRONG NĂM MỚI

cũng có mục tiêu của riêng 

mình cho năm mới, để 

mỗi cá nhân phấn 

đấu phát triển 

và trưởng thành 

ngày một tốt 

hơn. Với tôi năm 

mới đến ngoài việc 

hoàn thành tốt 

những chỉ đạo từ 

Ban lãnh đạo đưa ra 

thì việc luôn tích cực 

trao dồi tư cách, đạo đức 

tác phong, phong cách làm việc, không 

ngừng nâng cao tinh thần tự học và học 

hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn từ những 

đơn vị bạn, anh em đồng nghiệp để 

trang bị kiến thức tốt và hoàn thiện bản 

thân cũng là mục tiêu cá nhân của tôi. 

Bên cạnh đó việc duy trì ổn định khách 

hàng cũ, phát triển khách hàng 

mới với mục tiêu năm sau cao 

hơn năm trước cũng được 

toàn thể anh em CB, 

NV Kienlongbank Bạc 

Liêu đồng nhất trí thực 

hiện. Rất nhiều những 

dự định những kế hoạch 

bản thân mà cá nhân tôi 

sẽ cố gắng thực hiện thật tốt 

trong năm mới để mỗi khi 

Tết đến Xuân về luôn là những 

niềm vui.”

“Nỗ lực của bản thân đến đâu thì 
thành công sẽ theo đó”: Đây là 

phương châm sống, mục tiêu bản thân 

của bạn Hồ Thị Thùy Linh - nhân viên 
chăm sóc khách hàng Kienlongbank 
Bình Thuận. 

Và Thùy Linh đã mạnh 

dạn bày tỏ quyết tâm: 

“Không dễ gì có thể 

nghe được lãnh 

đạo chia sẻ 

đầy cảm xúc 

về những băn 

khoăn, trăn trở 

làm sao Ngân 

hàng ngày một 

phát triển, mỗi cán 

bộ, nhân viên có định 

hướng đi đúng đắn cho 

bản thân cũng như trong 

công việc, … Còn quá nhiều thứ mà tôi 

phải học hỏi và nỗ lực từng ngày. Với tôi, 

được làm việc, được chia sẻ là một niềm 

hạnh phúc lớn. Sống là phải cho đi chứ 

đâu chỉ nhận riêng mình, Kienlongbank 

đã tạo cho tôi nhiều điều kiện được học 

hỏi trải nghiệm và trưởng thành. Tôi tự 

hứa với mình rằng, trong năm mới đến 

bản thân tôi sẽ phải liên tục cố gắng hơn 

rất rất nhiều để hoàn thiện hơn và cống 

hiến nhiều hơn nữa trong việc chung 

tay xây dựng ngôi nhà thứ 2 của mình, 

ngôi nhà Kienlongbank ngày một vững 

mạnh. Dẫu biết rằng một cánh én không 

thể tạo nên mùa xuân, nhưng mùa xuân 

sẽ vẹn tròn hơn nếu có thật nhiều những 

cánh én. Nỗ lực năm mới của bản thân 

tôi đặt ra là trao dồi, học tập cho bản 

thân để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự 

thành công của Kienlongbank.

Ước vọng không của riêng ai 

Bạn Đỗ Thị Thắm - Giao dịch viên – 
Kienlongbank Tây Hồ chia sẻ: “Năm 

mới đến cũng là lúc tôi nhìn lại những 

gì đã qua và hướng tới những mục tiêu 

của năm tiếp. Gần 3 năm làm việc 

tại Kienlongbank đã giúp 

tôi chững chạc và 

trưởng thành hơn 

rất nhiều. Đón 

năm mới, tôi 

và anh, chị ở 

K i e n l o n g b a n k 

Tây Hồ sẽ nỗ lực 

hết sức mình để 

đón được thật 

nhiều khách hàng 

mới đến giao dịch. 

Cá nhân tôi sẽ cố gắng 

hết sức để hoàn thành chỉ tiêu của mình 

trong năm tới. Là một giao dịch viên,  tôi 

luôn ý thức rằng phải hoàn thiện chuyên 

môn, tác phong cũng như thái độ phục 

vụ để đem đến sự hài lòng và an tâm cao 

nhất cho khách hàng khi đến giao dịch. 

Có một người đã nói với tôi rằng: “Hãy 

biến khách hàng trở thành “bạn” trước 

khi họ là khách hàng, vì như thế sẽ giúp 

em có thêm được một người “bạn” chứ 

không phải chỉ là việc em giới thiệu sản 

phẩm đến khách hàng”. Và tôi luôn ghi 

nhớ điều ấy.

Tôi yêu công việc của mình bởi đã nó đã 

mang đến cho tôi thật nhiều người “bạn”, 

người “thân”. Chính những “người bạn” 

này đã cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích 

và là nơi tôi chia sẻ những vui buồn trong 

cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm thật 

nhiều hơn nữa những người “bạn” như 

thế và thực hiện được những kế hoạch mà 

bản thân đã vạch ra cho năm 2017. 

Năm mới tới - “sống là không chờ 
đợi” là phương châm sống và cũng 

là mục tiêu trong năm 2017 của anh 
Phan Chí Tâm - Phòng Nhân sự. 

Anh Tâm chia sẻ: 

“Năm 2016 sắp qua đi, 

năm 2017 đang đến 

gần. Trong thời 

khắc chuyển 

giao quan 

trọng này, tổng 

kết lại năm 

cũ và xác định 

mục tiêu cho năm 

mới luôn có ý nghĩa 

quan trọng đối với mỗi 

người. Và riêng cá nhân 

tôi, một kế hoạch cho năm 

mới sẽ là thước đo cho sự thay đổi đồng 

thời “review” các khía cạnh của cuộc 

sống và công việc để biết 

rằng ta đã và đang làm 

được, chưa làm được 

những gì, để rồi từ đó 

hoàn thiện bản thân, 

xứng đáng với những 

ước mơ và hoài bão ta 

đang vươn tới.

Tuy 2016 chưa đạt được 

những mục tiêu như 

mong đợi, nhưng phần nào 

đã giúp tôi thay đổi khá nhiều 

vè tư duy, thái độ và năng lực bản thân. 

Với 2017, kế hoạch hành động của bản 

thân sẽ tiếp tục hoàn thiện các mục tiêu 

chưa triệt để cùng phương châm “sống là 

không chờ đợi”.

Dành thêm thời gian để khám phá kho 

sách mà mình yêu thích, vì chúng luôn 

là kim chỉ nam rất cần thiết cho nghề 

nghiệp, cuộc sống đồng thời mang lại 

những phút giây thư giản, bổ ích và thú vị.

Tham gia lớp kỹ năng mềm, bản thân 

luôn nhận thấy chưa hoàn thiên hết 

những kỹ năng và vốn sống hiện tại, 

năm mới tôi sẽ lên kế hoạch để học thêm 

các khóa về kỹ năng mềm như giao tiếp, 

kiềm chế cảm xúc, quản lý thời gian… 

vào dịp cuối tuần tại các trung tâm văn 

hóa cộng đồng.

Tham gia hoạt động rèn luyện sức khỏe. 

Với phương châm“sức khỏe là vàng”, có 

sức khỏe chúng ta mới có thể hăng hái 

lao động và say mê công việc, nên tôi 

dành cho mình để “refresh” bản thân mỗi 

ngày 01 giờ đồng hồ để lấy lại cân bằng 

cho cuộc sống và công việc.

Mục tiêu quan trọng nhất là cải thiện 

trình độ chuyên môn của 

bản thân. Kiến thức 

luôn là kho báu vô 

tận, việc học 

tập luôn là 

điều cần 

thiết, vỉ 

thế tôi 

m u ố n 

p h á t 

triển và 

phát huy hết 

năng lực bản 

thân, năm 2017 

tôi sẽ nỗ lực hết mình 

để chinh phục kho báu vô giá này”.

Thành công chỉ đến khi chúng ta đã xác 

định được những mục tiêu cụ thể và kế 

hoạch thực hiện rõ ràng. Và với tôi những 

mục tiêu chính của năm 2017 là khám 

phá năng lực bản thân bằng những khát 

khao và ý chí của mình.

P.Marketing
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Ứơc 
vọng 
mới

Ứơc 
vọng 
mới

NĂM
MỚI
NĂM
MỚI

T rong hơn 3.500 CB, NV, CTV 
thì gần nửa số ấy là đội ngũ 
CTV. Đó chính là những nhân 

tố tích cực, cùng góp phần quan 
trọng vào sự phát triển ổn định của 
Kienlongbank. 

Đội ngũ CTV Kienlongbank với nhiều 
anh, chị, em, nhiều hoàn cảnh, công 
việc, gia đình khác nhau. Với họ, điểm 
chung là đam mê công việc tín dụng, 
yêu quý Kienlongbank, làm việc tinh 
thần trách nhiệm, hiệu quả. 

Trong Bản tin số đặc biệt Tết Nguyên 
đán 2017 này, xin mời Quý bạn đọc hãy 
cùng lắng nghe những chia sẻ cũng 
như những mong ước của các anh, chị, 
em Cộng tác viên Kienlongbank trong 
năm mới này nhé. 

   Anh Tô Văn Hậu – CTV 
Kienlongbank Đồng Tháp

Công tác tại Kienlongbank đã một 
năm qua với vị trí nhóm trưởng CTV 
trả góp ngày tôi luôn thầm cảm ơn 
và thấy rất quý hóa với con người ở 
đây. Từ lãnh đạo đến nhân viên, họ 
luôn làm việc với sự hòa đồng, giúp 
đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc 
sống. Mùa xuân đang đến để chào 
đón cái Tết như mọi năm, một cái Tết 
truyền thống của dân tộc Việt Nam 
chúng ta. Đã 50 tuổi, nhưng cứ mỗi 
lần đến dịp Tết, tôi vẫn không khỏi 
nôn nao xúc động chuẩn bị cho gia 
đình những món quà Tết, phong bì 
lì xì màu đỏ cho các con, các cháu, 
những món lễ vật dâng lên bàn 
thờ gia tiên. Chỉ còn vài ngày nữa là 
thêm một tuổi mới, tôi xin chúc cho 
các Anh/Chị/Em Kienlongbank hoàn 
thành chỉ tiêu trong năm, hoạch 
định cho mình kế hoạch năm mới để 
phát triển mạnh hơn nữa. Chúc các 
thành viên gia đình Kienlongbank 
đón Tết Đinh Dậu thật ấm áp và hạnh 
phúc bên gia đình.

Chị Trần Thị Thanh Tú – Nhóm trưởng 
CTV Kienlongbank Phú Yên

Năm 2017 là năm thứ 4 mà tôi đón Tết 
cùng đại gia đình Kienlongbank. Thời 
gian qua, Kienlongbank đã tạo điều kiện 
thuận lợi, hỗ trợ cho tôi cũng như các anh 
chị em CTV trả góp ngày phát triển dư nợ 
và tăng thêm thu nhập. Tôi kính chúc tất 
cả khách hàng Kienlongbank làm ăn phát 
tài, với mỗi đồng vốn của Kienlongbank 
sẽ giúp mang lại nhiều cơ hội kinh doanh 
cho khách hàng. Bản thân tôi, sẽ tiếp tục 
đồng hành cùng Kienlongbank chia sẻ 
đồng vốn đến cho bà con có nhu cầu làm 
ăn, phát triển cuộc sống. 

Là một nhóm trưởng, việc lắng nghe ý 
kiến của các bạn CTV rất quan trọng, chia 
sẻ với thành viên mới về công tác thẩm 
định, công tác thu hồi nợ là phải thực 
hiện thường xuyên liên tục. Tôi cũng đã 
có kinh nghiệm và luôn tận tâm dìu dắt 
các bạn trong những bước đi đầu tiên 
để các bạn tin tưởng vào công việc của 
mình. Tôi mong rằng Anh, em CTV sẽ hết 
lòng với công việc, như thế nguồn vốn 
Kienlongbank mới mang đến nhiều nơi 
đang cần đến.

Chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ cùng 
đoàn tụ với gia đình, được cùng nhau 
quây quần bên nồi bánh chưng, bánh 
tét, một hương vị đặc trưng của ngày 
Tết cùng nhau chia sẻ yêu thương với 
gia đình. Tôi xin gửi đến đại gia đình 
Kienlongbank những lời chúc trọn vẹn 
nhất: Năm mới chúng ta hãy cùng nhau 
đổi mới và thành công.

Chị Nguyễn Thị Nga – CTV Kienlongbank Lái Thiêu

Là thành viên mới gia nhập vào đại gia đình Kienlongbank được 
1 năm nhưng tôi đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của những 
đồng nghiệp tại Kienlongbank, tôi đã thích ứng nhanh được 
với công việc của mình. Là phụ nữ, làm công tác trả góp ngày 
có nhiều khó khăn khi mỗi sáng đi thu tiền khách hàng, luôn 
mang theo lượng lớn tiền mặt bên mình. Có khi đi thu tiền 
không gặp khách hàng, chiều lại phải quay lại mấy lần. Nhờ sự 
mềm mỏng, dịu dàng của phụ nữ cũng giúp tôi rất nhiều trong 
việc tư vấn, thuyết phục khách hàng. Sang năm 2017, tôi mong 
muốn công việc ổn định hơn nữa để tiếp tục gắn bó thật lâu 
dài với Kienlongbank.

Anh Đỗ Văn Nam – CTV 
Kienlongbank Trần Nguyên Hãn

Gắn bó với Kienlongbank đến nay đã 
gần 4 năm, nhớ những ngày đầu mới 
biết đến công việc này tôi cũng trải 
qua không ít khó khăn. Đó là những 
ngày khi chưa có nhiều khách hàng, 
bất kể dù trời nắng hay mưa, tôi 
cũng cùng các anh em trong tổ trả 
góp ngày đến từng khu chợ để tư 
vấn cho bà con tiểu thương về sản 
phẩm cho vay. Đến nay, khi công 
việc và khách hàng đã từng bước 
đi vào ổn định, mỗi lần đi thu tiền 
thấy khách hàng kinh doanh ngày 
càng khấm khá, tôi lại cảm thấy rất 
vui mừng vì những điều mình đã và 
đang làm. Được sự quan tâm của 
Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của các anh 
em trong tổ trả góp ngày và những 
cố gắng không ngừng của bản thân, 
cuộc sống của tôi và gia đình đã 
thay đổi rất nhiều. Bước sang năm 
2017, tuy khó khăn vẫn còn nhưng 
lại luôn có động lực để tôi cố gắng 
vì mang nguồn vốn đến gần hơn 
với bà con tiểu thương. Giúp cuộc 
sống của mỗi hộ gia đình phát triển 
là giúp cho Kienlongbank ngày càng 
phát triển, cuộc sống của tôi từ đó 
cũng ngày càng đủ đầy, hạnh phúc.

Để thu hút được khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của 
Ngân hàng  hiện nay, ngoài yếu tố thương hiệu, tính an toàn, 
gia tăng được tiện ích, đảm bảo đem lại quyền lợi tốt nhất cho 
khách hàng thì sự khác biệt là một yếu tố vô cùng đặc biệt. Cho 
vay trả góp ngày tại Kienlongbank là một trong những điều tạo 
nên sự khác biệt như thế. Lực lượng CTV Kienlongbank là những 
cánh tay nối dài, giúp mang nguồn vốn Kienlongbank đến gần 
hơn với khách hàng. Bước sang năm mới, Ban biên tập Bản tin 
Kienlongbank xin chúc cho các Anh, Chị, Em Cộng tác viên tại 
Kienlongbank sẽ đón một mùa Xuân tràn ngập hạnh phúc và 
mong rằng các Anh, Chị, Em sẽ mãi là lực lượng nòng cốt góp 
phần vào việc sự phát triển bền vững của Kienlongbank. 
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Ngày tết Nguyên đán ở phố cổ Hội 
An có không khí đặc trưng khác 
biệt so với mọi nơi. Bạn sẽ cảm 

nhận được mùi hương trầm len lỏi trong 
những ngõ phố, nhìn ngắm những mầm 
chồi xanh non trên những mái ngói âm 
dương cũ kỹ, những cây nêu với dải lụa đỏ 
phất phơ trong những ngôi đình hay hội 
quán người Hoa, và đặc biệt bạn sẽ được 
hòa vào không khí rộn rã của những trò 
chơi xuân trên khắp nẻo phố cổ.

Ngày đầu năm, ngoài việc đi viếng mộ người 
thân vào sáng Mồng một hay đi chùa “xin” 
những quẻ xăm cầu may mắn, người dân 
Hội An luôn lưu giữ truyền thống chúc Tết 
ông bà, ba mẹ, người thân, thăm thầy cô, 
bạn bè, lối xóm. 

Phố phường Hội An những ngày Tết rộn 
ràng với những trò chơi dân gian như hát 
Bài chòi, chơi cờ người, múa hát sắc bùa, 
… Những trò chơi dân gian tưởng chỉ còn 
trong ký ức xa xưa, nay được người dân phố 
Hội tái hiện đúng không khí ngày Tết cổ 
truyền ngay trước mắt du khách gần xa.

Hàng năm, ngay sau ngày Tết Nguyên đán, 

Chơi Tết ở phố cổChơi Tết ở phố cổ

người dân Hội An lại nô nức đón Tết Nguyên Tiêu. 
Đây vừa là dịp lễ hội, vừa là ngày cúng tế cầu an, 
tế tự tại nhiều di tích tín ngưỡng và một số hội 
quán người Hoa. Ở Hội An, vào dịp Tết Nguyên 

Ngô Thanh Tuấn - Kienlongbank Đà Nẵng

Tiêu (rằm tháng Giêng) các đình làng, 
chùa chiền, hội quán đều tổ chức cúng 
tế long trọng, giăng đèn kết hoa rực rỡ, 
không khí nhộn nhịp vui tươi không 
khác gì ngày Tết. Trong đêm Nguyên 
Tiêu, cả khu phố cổ lung linh ánh đèn 
lồng và du khách sẽ cảm nhận được 
không khí vừa rộn ràng vừa ấm cúng 
khi thả bước trên những con phố được 
trang trí bằng đèn lồng đủ màu sắc.

Dạo ngắm phố phường Hội An ngày 
Tết mang lại trải nghiệm rất riêng và 
ngập tràn cảm xúc thiêng liêng từ 
không gian yên bình, cổ kính nơi đây. 
Hòa trong thanh âm rộn rã ngày xuân 
giữa lòng phố cổ, du khách chợt lắng 
lòng giữa những con phố nhỏ hay 
những mái ngói rêu phong, tự hỏi qua 
hàng bao thế kỷ mà sao phố vẫn như 
trẻ mãi không già trong những nụ cười, 
ánh mắt bất chợt bắt gặp trên đường 
phố Hội An.

Vào thời điểm giao thoa 
giữa mùa Đông và 
mùa Xuân cũng 

chính là lúc con người 
nhìn lại một năm trôi 
qua và tự hỏi về những 
điều mà bản thân đã 
làm được trong năm, 
những niềm vui xen 
kẽ nỗi buồn, được gì và 
mất gì. Đó cũng chính là 
lúc con người chấn chỉnh bản 
thân mình để bắt đầu một chặng 

đường mới trong năm mới sắp đến. 

Có phải mùa xuân là thời điểm để thiên 

nhiên nghỉ ngơi và phục hồi, làm mới lại mọi 

thứ sau khoảng thời gian mệt mỏi với cái 

nóng của mùa hạ, khô hanh của mùa thu và 

lạnh giá của đông hay không? Và hình như, 

con người từ lâu cũng bắt nhịp hòa hợp với 

thiên nhiên bằng cách nghỉ ngơi đón Tết 

những ngày đầu năm, làm mới lại bản thân, 

cùng sẻ chia khoảnh khắc tuyệt vời của 

mùa Xuân, cùng chúc nhau những lời hay ý 

đẹp để chuẩn bị khởi động cho một chặng 

đường mới tràn đầy niềm hi vọng.  

Thuở còn là một cậu bé lên 10, Tết đối với tôi 

là cảm giác hạnh phúc khi được Mẹ mua cho 

chiếc áo mới, được nhận phong bao lì xì của 

người lớn. Mặc dù là những tờ tiền giấy nhỏ 

Hạnh 
phúc 
là sự 
đoàn 
viên

bé thôi, nhưng đó là cảm giác hân hoan 

khó tả đối với một đứa trẻ vùng quê nghèo 

như tôi. Những ngày gần Tết, trên phố rộn 

ràng người người mua sắm vật dụng để 

chuẩn bị cho gia đình đón Tết, những cành 

đào đỏ tươi lắc lư trên vai ai đó hòa trong 

dòng người đi bộ như đang tô điểm thêm 

cho khu phố nhộn nhịp. Bên cạnh những 

đứa trẻ đang nô đùa hồn nhiên thì người 

lớn phải bận bịu đủ thứ để chuẩn bị cho 

gia đình đón một cái Tết chỉnh chu và ấm 

cúng nhất. Những ngày Tết, điều thú vị 

nhất đối với tôi là lúc được ngồi xem cha tôi 

chậm rãi cẩn thận, tỉ mỉ gói từng cái bánh 

chưng xanh vuông vức, hay lúc tôi được 

ngồi bên nghe mẹ kể chuyện 

bên bếp lửa hồng. 

Cứ mỗi mùa xuân 

trôi qua, tôi lại 

thêm một phần 

khôn lớn, học 

được thêm 

nhiều điều 

mới. Và khi đến 

tuổi bắt đầu 

“tự bay bằng đôi 

cánh của mình”, 

tôi mới nhận ra đằng 

sau niềm vui, nụ cười của 

người lớn để trẻ con như tôi đón 

Tết là những ngày lo toan vất vả của cha 

mẹ. Mỗi năm trôi qua con người mỗi khác 

và tôi cần phải trưởng thành hơn. Có vẻ 

như những điều trên cho ta thấy rằng dòng 

đời tất bật hối hả, không có khoảng trống 

để con người dừng lại nghỉ ngơi, vậy hạnh 

phúc nằm ở nơi đâu? 

Có thể niềm hạnh phúc của bạn là khi được 

tăng lương, kiếm được thêm tiền, được ăn 

nhiều món ngon, được khen ngợi, được 

tặng quà, được đi du lịch đó đây và nhiều 

sự đòi hỏi nhu cầu khác nữa. Nhưng đối với 

tôi, giây phút cùng gia đình chuẩn bị đón 

chào một mùa Xuân mới là hạnh phúc nhất. 

Hạnh phúc khi được nhìn thấy Mẹ tất bật 

chợ búa và Ba vẫn ngồi đó gói bánh chưng, 

xung quanh là con cháu đang học việc và 

chơi đùa. 

Một mùa Xuân mới nữa lại sắp đến gần, 

những khu chợ hoa rực rỡ sắc màu  đang về 

trên khắp nẻo đường, những đứa con xa xứ 

đang chuẩn bị hoàn thành những công việc 

còn dang dở để về ăn Tết với gia đình. Và tôi 

cũng vậy, tôi đang háo hức từng ngày để 

được cùng với Ba Mẹ, anh chị em sum vầy 

bên mâm cơm ngày Tết. Kính chúc cho tất 

cả các thành viên đại gia đình Kienlongbank 

đón một cái Tết đoàn viên, sum vầy và hạnh 

phúc bên những người thân yêu của mình.

Hồ Thọ Cường - Kienlongbank Cư Kuin
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Tam Giang P. MKT tổng hợp
Hoài Thu – Kienlongbank Hà NộiChợ Viềng ở Vụ Bản, Nam Định là nơi hội  tụ để 

mọi người “ bán rủi, mua may”

Lễ hội Chùa Lương lễ hội tưởng nhớ tới 4 ông Tổ 
khai sáng ra mảnh đất Hải Hậu

Tôi năm nay đã 25 và 
chuẩn bị bước sang 
tuổi 26 rồi nhưng 

tôi vẫn thích Tết lắm. 
Khi tiết trời dần chuyển 
sang xuân, mưa phùn 
lất phất, người người hối 
hả mua mua, sắm sắm,... tôi 
mường tượng ngày Tết  như ngay 
trước mắt mình.

Thuở nhỏ cũng như biết bao đứa trẻ 
khác tôi mong ngóng từng ngày sao 
cho mau đến Tết. Tết với tôi thật thú 
vị, được mẹ mua quần áo mới, được 
nhận tiền lì xì, được đi chơi Tết và đặc 
biệt được ăn bao nhiêu là món ngon.
Bây giờ cũng vậy, tôi đi làm đã được 4 
năm rồi, mỗi lần được nhận quà Tết từ 
Ban lãnh đạo Ngân hàng tôi chỉ muốn 
bắt xe khách mà đi nhanh về quê. Chỉ 
cần nhìn thấy cánh cổng “Hải Hậu kính 
chào quý khách” là lòng tôi lại rạo rực 
lên. Những xe bán tải chở hoa cúc, hoa 
đào, hoa lan đua nhau khoe sắc được 
bày bán khắp dọc đường. Những cây 
quất cảnh vàng ươm, đan xen chồi lộc 
nối đuôi nhau theo về nhà mọi người 
để trang trí Tết. Những gian chợ bán 
quần áo mới, những chậu hồng, chậu 
mai san sát khoe sắc hương. Chao ôi! 
Biết bao là thứ bày ra khiến tôi đắm 
chìm trong hương sắc của mùa xuân.

Tôi yêu ngày Tết bởi 
những món ẩm thực 

thân quen. Trong khi 
miền Nam và miền 
Trung ăn bánh Tét 

với dưa kiệu thì miền 
Bắc là gói bánh chưng 

truyền thống ăn với dưa 
hành. Bánh chưng miền Bắc 

gói rất vuông vức và thường gói bằng 
lá dong chứ không bằng lá chuối 
như bánh Tét. Ngày Tết, tôi còn được 
thưởng thức món canh măng chân giò 
hay canh bóng thả từ mẹ, chè kho, xôi 
gấc đỏ từ bà. Nhấm nháp một miếng 
chè thơm thơm mùi đỗ xanh thoang 
thoảng nước hoa bưởi, miếng chè như 
mịn tan trên đầu môi.

Và còn một điều thú vị ở Nam Định quê 
tôi, đó là sau ngày Tết có rất nhiều lễ 
hội mở ra. Ngày Mồng 8 tháng Giêng 
Âm lịch là Lễ Hội chợ Viềng – nơi được 
coi là điểm giao lưu văn hóa cộng 

đồng, hội tụ tinh hoa sản vật và cũng 
là chuyến xuất hành đầu tiên của hàng 
vạn khách thập phương về “mua may, 
bán rủi”. Giữa đêm 14 và mở đầu ngày 
15 là Lễ hội Khai ấn đền Trần, hàng 
vạn người từ khắp mọi miền Tổ quốc 
về tham quan, xin ấn với mong muốn 
năm mới thành đạt, phát tài. Rồi còn 
Hội Phủ Dầy - Lễ hội tôn vinh Thái mẫu 
Liễu Hạnh – thiên hạ mẫu nghi – một vị 

Thánh trong tứ bất tử của dân tộc Việt 
Nam. Cách nhà tôi vài km là Hội chùa 
Lương, lễ hội tưởng nhớ tới 4 ông tổ 
khai sáng ra mảnh đất Hải Hậu xinh đẹp 
quê tôi…

Mắt tôi rưng rưng khi nghĩ về giây phút 
đoàn viên bên gia đình. Cảm xúc Tết ấy, 
hình ảnh về ngày Tết và lễ hội ấy thật 
đong đầy. Cái Tết miền Bắc quê tôi là thế. 
Tôi cũng thật tò mò về cái Tết của các 
anh chị em, bạn bè trên toàn hệ thống 
Kienlongbank. Năm mới sắp sang, xin 
chúc đại gia đình Kienlongbank một 
năm mới 2017 sức khỏe dồi dào, công 
việc thuận lợi, ai ai cũng được thăng 
tiến dài dài, phi những bước đại, tiến 
tới thành công.

Lễ hội Khai ấn đền Trần

Hội Phủ Dầy - Lễ hội tôn vinh Thái mẫu Liễu Hạnh 
– thiên hạ mẫu nghi – một vị Thánh trong tứ bất tử 
của dân tộc Việt Nam

TẾT        của tuổi thơ tôi…

Những người  sinh năm 1921, 1933, 
1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 
2017, 2029 là những người cầm tinh 

con Gà (tuổi Dậu).

Dậu là con giáp thứ 10 trong vòng tử vi.

Dậu thuộc hành Kim.

Giờ Dậu vào khoảng 17 - 19h.

Người sinh trong khoảng 
giờ này được xem là sinh 
vào giờ Dậu.

Hướng của la bàn của 
Dậu là ở giữa 247,5 độ 
và 277,5 độ.

Dậu nằm ở hướng 
Tây.

Khu vực thuộc Dậu 
chiếm 1 góc 30 độ, được 
xem là rất may mắn cho 
người tuổi Dậu.

Con gà tượng trưng cho sự tự 
tin, kiêu ngạo và tích cực. Vì vậy, 
những người tuổi Dậu là người sôi 
nổi, cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh 
mẽ và có vẻ bề ngoài lòe loẹt. Họ cũng là 
người trung thành, đáng tin cậy với tính 
cách trung thực và thẳng thắn. Nhưng 
đôi lúc, do quá thật thà thẳng thắn mà họ 
không để ý đến cảm giác của người khác, 
dễ làm tổn thương người khác.  Người 
tuổi Dậu là những người dí dỏm tràn trề 
sức sống, họ luôn mang lại sự vui vẻ và 
những tiếng cười sảng khoái cho tất cả 
những người ở bên cạnh mình. Nhưng 
nếu chỉ có khiếu hài hước thì sẽ khó mà 
được mọi người tôn trọng. Vì vậy, người 
tuổi Dậu còn hấp dẫn người khác ở vẻ 
đẹp trong tâm hồn họ.

  Trong công việc, những người tuổi Dậu 
thường có xu hướng tỉ mỉ, chi tiết, kỷ luật, 
nề nếp, cần cù, kiên trì không biết mệt 

Những điều bạn chưa biết về

TUỔI DẬU ?

mỏi và cầu toàn. Họ làm việc ổn định, 
dám dũng cảm xông lên phía trước, có 
chí hướng lớn của phái giang hồ hiện đại. 
Khi gặp khó khăn, họ rất kiên tâm vững 
vàng, tư tưởng kiên định, quyết đoán 
nhưng lại hay dao động về tình cảm khi 
gặp xúc động mạnh. Đối với những người 
cầm tinh con gà, vị trí của họ trong cộng 
đồng là hết sức quan trọng, vì thế họ sẵn 
sàng bỏ thời gian và công sức để tiến 
thân theo cách của mình, chậm rãi mà có 
phương pháp.

Đặc biệt, người tuổi Dậu là những người 
dí dỏm tràn trề sức sống. Giống như một 
diễn viên hài, họ luôn mang lại sự vui vẻ 

và những tiếng cười sảng khoái cho tất cả 
những người ở bên cạnh mình. Nhưng 
nếu chỉ có khiếu hài hước thì sẽ khó mà 
được mọi người tôn trọng. Vì vậy, người 
tuổi Dậu còn hấp dẫn người khác ở vẻ 
đẹp trong tâm hồn họ.

Bật mí:

Tại Kienlongbank có 384 CBNV CTV tuổi 
Dậu nữa đấy, trong đó số lượng người 
sinh năm 1993 cầm tinh con gà lên đến 
171 người. 
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Uyên Nhi - Kienlongbank Cư Kuin

Thanh Thủy - Kienlongbank Cư Kuin

Mùa Xuân đã đến rồi đó! Nào, 
chúng ta hãy cùng vác ba lô 
lên, quẳng lại phía sau những 

lo toan, tham giận sân si, cùng chào tạm 
biệt cái ồn ào náo nhiệt của phố thị phồn 
hoa, bỏ lại sau lưng những lo toan mệt 
mỏi của công việc sau những ngày cuối 
năm. Các bạn hãy cùng đến với sự thanh 
bình và thi vị trong hành trình khám phá 
hương sắc Tây Nguyên, Trung tâm du lịch 
Buôn Đôn của Đắk Lắk là nơi bạn sẽ cảm 
nhận được cảnh sắc của mùa Xuân, được 
thiên nhiên ban tặng cho nhiều nét độc 
đáo với sự kết hợp hài hòa giữa sông, 
suối, ốc đảo, cây cối, con người….

Buôn Đôn – theo tiếng Lào nghĩa là làng 
Đảo. Theo lời nhiều cư dân kể lại Buôn 

Sau một ngày làm việc căng thẳng, trở về 
nhà trời đã chập choạng tối, tôi hít một 
hơi thật sâu để cảm nhận rõ chút không 

khí se lạnh của cơn mưa xuân. Ban Mê những 
ngày cuối năm, người người đi đường tất bật 
khiến cho mọi thứ trở nên rộn ràng hơn hẳn. 
Người vui mừng khi mới mua được bình hoa 
đẹp, người thì vui mừng khi mua được cái váy 
áo mới cho con, đủ lý do để lòng người cởi mở 
hơn. Hai bên đường, người ta bày bán đủ các 
loại hoa cúc, mai, lan, chậu kiểng, đèn lồng đủ 
màu sắc sặc sở, tô điểm thêm hương sắc cho 
mùa Xuân cận kề. 

Ngày còn bé, cũng như bao nhiêu đứa trẻ 
khác, tôi luôn mong Tết đến. Đối với những 
đứa nhỏ như tôi thì Tết là khoảng thời gian 
đáng mong chờ nhất trong năm, bởi được tha 
hồ vui chơi mà không phải đến trường, được 
xúng xính váy áo mới đi chúc Tết, và quan 
trọng hơn cả là được lì xì. Lớn hơn chút nữa, Tết 
với tôi vẫn thế, vẫn nôn nao, mong đợi, nhưng 
khác là cảm xúc ngày Tết đối với tôi thêm ấm 

BUÔN ĐÔN NƠI 
THIÊN NHIÊN 
VẪY GỌI

BUÔN ĐÔN NƠI 
THIÊN NHIÊN 
VẪY GỌI

được lập ngay bên con sông Sêrêpôk, 
mảnh đất ngày nay được nhắc đến như 
sự giao thoa giữa xưa và nay, giữa truyền 
thuyết và hiện thực. Nơi đây chứa đựng 
nhiều truyền thuyết bí ẩn và đâu đó núi 
rừng còn vọng lại âm thanh hào hùng của 
những chuyến săn bắt voi rừng từ thời xa 
xưa. 

Mùa xuân năm nay các bạn không nên 
bỏ qua chuyến du ngoạn đến vùng đất 
đầy lý thú như thế này. Các bạn sẽ có cơ 
hội ngồi trong nhà sàn trăm tuổi và trò 
chuyện cùng “Vua săn voi Amacong”. 
Không thể bỏ qua nơi đây chính là thú vui 
cưỡi những chú voi dũng mãnh vượt sông 
Rêrêpôk đến với Vườn Quốc Gia Yok Đon. 
Bên cạnh thú vui ngồi trên lưng voi, các 

bạn còn được trải nghiệm cảm giác lắc lư 
nghiêng ngã trên chiếc cầu treo. Điểm đặc 
biệt chiếc cầu treo này dài trên 100m, bắc 
ngang những rặng si già vượt dòng sông 
Sêrêpok. Khi màn đêm buông xuống, các 
bạn có thể thưởng thức bữa ăn đậm đà 
bản sắc Tây Nguyên: cơm lam, gà nướng, 
rau rừng dân dã, canh cà đắng cá khô, 
thêm ché rượi cần bên bếp lửa nhà rông.

Nói về văn hóa dân tộc Tây Nguyên có lẽ 
kể một ngày dài cũng không hết. Nhưng 
tôi chắc chắn với các bạn rằng Buôn Đôn 
sẽ là điểm đến hấp dẫn trong dịp tết Đinh 
Dậu này. 

Tết với tôi là hai chữ  
            “Sum vầy”

cúng, sum vầy khi anh chị học tập, làm ăn nơi 
xa trở về đoàn tụ. Rồi đến khi bản thân tôi 
trưởng thành, bước chân vào một môi trường 
mới để học tập, mỗi dịp Tết đến, cảm giác 
hạnh phúc khó tả khi được trở về nhà, được 
ôm trọn trong vòng tay của ba mẹ, cảm thấy 
được nâng niu, được chở che, được vỗ về như 
những ngày còn bé thơ. 

Tết năm nay, cái Tết đầu tiên của tôi khi đi làm 
xa nhà, tôi đã tự lo được cho bản thân về vấn 
đề tài chính, tự mình cân bằng cuộc sống, và 
được tự tay mua những món quà Tết về cho 
Ba Mẹ. Tôi càng nao nức chờ đợi ngày được 
về nhà.

Tết đến, gác lại những bộn bề của cuộc sống, 
trở về bên gia đình yêu thương nơi có ông 
bà, ba mẹ, anh chị. Đó là cơ hội hiếm hoi 
trong năm để mọi người được cùng nhau 
chuẩn bị một bữa cơm cúng, cùng dọn dẹp, 
trang hoàng nhà cửa, được quây quần cùng 
nhau bên nồi bánh chưng, cùng nhau uống 

tách trà, cùng kể cho nhau nghe những câu 
chuyện buồn vui, cùng chuẩn bị cho một mùa 
Tết thêm ý nghĩa. Đêm giao thừa, thời khắc 
đón chào năm mới, mọi người dành cho nhau 
những lời chúc chân thành chứa đầy sự quan 
tâm và thương yêu. Nhìn lũ trẻ nô đùa cùng 
nhau, nhìn ông bà khỏe mạnh, vui vẻ, ba mẹ 
hạnh phúc, gia đình sum vầy. Với tôi, đó là điều 
thiêng liêng, và là ước mơ cho mãi sau này.

Hãy về nhà và tận hưởng một cái Tết bên gia 
đình. Về với gia đình để được yêu thương, đùm 
bọc, được vỗ về, chở che. Về để nghe hai chữ 
“sum vầy”.

Cuộc sống này lắm vất vả, bôn ba

Trong mỗi chúng ta thiếu những ngày xôm tụ

Dẫu cho dự định kia vẫn còn đang ấp ủ

Gác lại mọi điều Tết về với Mẹ Cha.

3332

CHIA SẺ

Bản tin Kienlongbank Số 37 - Tháng 01/2017Số 37 - Tháng 01/2017



GÓC DU LỊCH

“San sẻ yêu thương - thêm 

hương ngày Tết” là một chương 

trình được Kienlongbank tổ 

chức thường niên từ năm 2013. Đến nay, 

đã có gần 24.000 hộ gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn đón nhận những phần quà Tết 

yêu thương này. Trong dịp Tết Nguyên đán 

2017, Kienlongbank dành tặng 7.450 phần 

quà, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho các 

hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 26 

tỉnh, thành trên cả nước. Những gói quà 

Tết chứa đựng tình cảm, sự yêu thương và 

chia sẻ của CB, NV Kienlongbank với mong 

ước được góp thêm Xuân về cho các gia 

đình trên đất nước Việt Nam.

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Tết
Với tôi, Tết giản đơn lắm! Tết - là hoa đào, là 
bánh chưng xanh, là những bao lì xì đỏ tươi 
đầy may mắn. Tết là bữa cơm tất niên ngập 
tràn tiếng cười, là khi mọi người quây quần 
bên nhau quanh bếp lửa hồng, vừa trông 
nồi bánh chưng vừa ôn lại những chuyện đã 
qua. Tết là màn pháo hoa rực rỡ trong thời 
khắc giao thừa, là giây phút cả nhà trao nhau 
những lời chúc tốt lành. Và có một điều đặc 
biệt, Tết đã mang thêm nhiều màu sắc và ý 
nghĩa hơn từ khi tôi gia nhập đại gia đình 

trong 
tôi là 
sự sẻ 
chia

Tết đến xuân về, tiết trời se lạnh cùng 
ánh nắng xuân nhè nhẹ, khắp phố 

phường nhộn nhịp, rực rỡ cờ hoa. Hà Nội 
những ngày gần Tết mang lại cho con 
người  một cảm giác thật bồi hồi khó tả.

Kienlongbank là nơi rất có ý nghĩa đối với 
tôi, bởi vì hai mùa xuân qua, tôi đã có cơ hội 
tham gia chương trình “San sẻ yêu thương 
- Thêm hương ngày Tết”. Một chương trình 
mang nhiều ý nghĩa nhân văn, sự sẻ chia khi 
CB, NV Kienlongbank trực tiếp trao tặng quà 
Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn tại địa phương. Những ngày cuối năm, 
sau giờ làm việc, tất cả các thành viên trong 
đơn vị cùng ngồi lại để chung tay sắp những 
món quà thiết thực, cẩn thận cho vào từng 
túi để mang tặng bà con. Niềm vui của họ 
khi được nhận những món quà Tết, ánh mắt 
ngập tràn sự biết ơn và cảm động khiến cho 
tôi thấu hiểu được phần nào ý nghĩa của “sự 
sẻ chia”. Nó kéo mọi người lại gần nhau hơn, 
cùng nhau trao nhau tình yêu thương để 
đón một năm mới ấm áp tình người.

Trong không khí ngày Tết cổ truyền của dân 
tộc đang đến gần, đại gia đình Kienlongbank 
lại tất bật chuẩn bị những phần quà tết cho 
bà con như những năm trước. Và mùa xuân 
năm nay, trong tôi vẫn là cảm xúc hạnh phúc 
khi được nhìn thấy những nụ cười, niềm vui 
trên gương mặt các cô, chú, ông, bà khi đón 
nhận những phần quà từ Kienlongbank. 
Một mùa xuân ý nghĩa chuẩn bị về với tôi và 
với đại gia đình Kienlongbank. 

Kim Tuyến – Kienlongbank Cầu Giấy

Chị Kim Tuyến ( đứng giữa) chụp hình kỷ niệm 
cùng với gia đình 
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trong tôiXuân, Hạ, Thu, Đông đó là vòng tuần 
hoàn của chu kỳ trời đất năm nào cũng 
đến. Ấy vậy mà sáng nay khi thức dậy, 

khẽ mở cánh cửa sổ, không khí se lạnh và 
những hạt mưa phùnmát lạnh, lất phất trên 
những nhành lộc non trước sân nhà, lòng 
cảm thấy xốn xang đến lạ thường. Mùa xuân 
đã về…

Dường như đã thành quy luật, những điều 
khiến con người hoài niệm sẽ luôn trở nên 
thiêng liêng, đẹp đẽ. Tôi rời xa Bảo Lộc đến Bình 
Dương tới nay cũng đã 10 năm, Tết thì rõ ràng 
là ở đâu cũng vui chỉ cần các thành viên trong 
gia đình quây quần sum họp là bạn đã có thể 
cảm nhận mùa xuân đến qua ánh mắt ấm áp, 
qua giọng nói hồ hởi, qua không khí rộn ràng 
mọi người tất bật 
chuẩn bị đón giao 
thừa.

 Bảo Lộc quê tôi 
là một thành 
phố nhỏ 
xinh đẹp 
nép mình 
trên cao 
n g u y ê n 
Lâm Viên, 
bên cạnh 
những cánh đồng hoa dã quỳ vàng rực rỡ, 
những nông trường chè, cà phê xanh ngát thì 
thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho vùng đất này 
một điều đặc biệt là khí hậu vô cùng dễ chịu, 
một ngày có đến bốn mùa. Ngày ấy, tuy điều 
kiện vật chất còn hạn chế nhưng không khí 
rộn ràng của những ngày Tết đến xuân về. Vẫn 
chộn rộn và đầy màu sắc. Vài tuần trước Tết, 
người ta đã lo sắm sửa khi thì chút măng khô, 
lúc ít đậu xanh, ít gạo nếp… còn tụi trẻ thì 
đếm ngày đếm tháng trông chờ đến Tết. 
Cứ thế, cứ thế, rồi cũng đến lúc Tết cận kề 
bên mình.

Nhớ lắm cái khung cảnh cả gia đình tíu tít dọn 
dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm: chế biến 
nào mứt dừa, mứt bí hay thịt kho hột vịt, hành 
muối, dự trữ cái chân giò, tới cả súp lơ, củ su 
hào, … Mọi thứ trong nhà được lau chùi sạch 
sẽ, đến cái xoong, cái chảo cũng được mang 
ra cọ rửa sáng bóng. Ngôi nhà vì thế như được 
khoác lên mình tấm áo mới.

Nếu nhà nào không có điều kiện sắm cành 
mai, chậu quất thì cũng có lọ hoa lay ơn điểm 

NGÀY Tết

Linh Chi - Kienlongbank Lái Thiêu

Chị  Linh Chi  lúc nhỏ cùng với gia đình

tô cùng mấy bông thược dược đủ màu, hay 
sắc tím nhẹ nhàng của violet, … Xuân cứ thế 
đến nhẹ nhàng, vui vẻ trong những ngôi nhà 
xứ núi.

Góp phần làm nên không khí ấy, có một thứ 
không thể thiếu trong mỗi gia đình là những 
chiếc bánh chưng tự gói. Mỗi người một việc, 
nào vo nếp, đãi đậu xanh, rửa lá, chuẩn bị củi 
lửa, … Người lớn thì gói bánh to, trẻ con thì góp 
công với những chiếc bánh nhỏ nhân đường. 
Không khí xoay quanh nồi bánh chưng bao giờ 
cũng thật rôm rả với chuyện ngày xưa của ông 

bà, cha mẹ, còn tụi trẻ 
thì loay hoay đánh dấu 
“thành quả lao động” 

vào chiếc bánh mới 
gói, thi thoảng lại nhấn 

mạnh thêm cái của chị 
buộc lạt màu trắng, cái của 

em buộc lạt màu xanh nhé, 
… Thường thì cả xóm tôi sẽ 

tập trung lại nấu bánh chưng 
ở một chỗ, lựa nhà nào có cái 

sân chung thiệt to. Trong cái không khí lạnh 
buốt về đêm của thành phố cao nguyên, bên 
ánh lửa bập bùng thơm mùi gỗ, cả xóm quây 
quần với ấm trà nóng nghi ngút khói rôm rả kể 
về những câu chuyện vui trong năm, lũ trẻ thì 
“tất bật” với những củ khoai lang nướng được 
vùi trong vỏ trấu, và háo hức chờ những chiếc 
bánh nhỏ được ra lò sớm. Tiếng lửa tí tách reo 
vui, những tiếng cười nói vui vẻ làm vang vọng 

cả một góc trời. Vào khuya, sương lạnh, gió rét 
luồn qua áo nhưng lòng người ấm áp, hạnh 
phúc làm sao.

Đến ngày 30 Tết, khi mọi việc được hoàn tất 
cũng là lúc nàng xuân tới gõ cửa. Các thành 
viên trong gia đình diện những bộ quần áo 
đẹp nhất để chờ đón thời khắc của năm mới. 
Không khí trước giao thừa lúc nào cũng trở 
nên lắng đọng, ý nghĩa thiêng liêng của nó 
tràn ngập khắp không gian và lòng người. 
Đến cả tụi trẻ hàng ngày nghịch ngợm là thế 
mà khi ấy bỗng rụt rè, nghiêm trang lạ thường. 
Và khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ, khi lộc 
non trên cành như cựa mình vươn lên, mai 
đào khoe sắc rực rỡ, pháo hoa thắp sáng rực rỡ 
trên bầu trời ... thì người người, nhà nhà cũng 
chuyển mình để đón lấy những điều vui tươi 
nhất đầu xuân.

Bên chén rượu nồng đượm, bên mâm cỗ ấm 
nóng, bên những phong bao lì xì đỏ thắm, 
mọi người hân hoan chúc nhau những lời 
chúc bình an, sức khỏe. Tiếng nói, tiếng cười 
cứ thế vang lên hòa cùng nhịp thở mùa xuân 

đã tràn ngập mọi nhà.

Tôi rất thích một câu hát 
khi xuân về đó là: “Quà nào 

bằng gia đình sum họp. Tết 
nào vui bằng tết đoàn viên”. 

Quả thật vậy, sau một ngược 
xuôi với dòng đời tấp nập, 

vui có, buồn có, bạn bè, công 
việc, tiếng cười đâu thiếu nhưng 

những khoảnh khắc cô đơn một 
mình vẫn còn. Về để ăn cái Tết cùng 

ba, cùng mẹ, về để cùng gia đình 
dâng lên ông bà tổ tiên mâm cơm 

giao thừa, để chúc ba mẹ một chữ 
phúc, để được nhận bao lì xì đỏ may mắn và 

chỉ để được ngồi bên cạnh nhau ấm áp cho 
đúng nghĩa một chữ “gia đình”. 

Xuân nay cũng lại sắp về, mong rằng những 
nét đẹp của Tết xưa sẽ không chỉ là khoảnh 
khắc đáng lưu giữ trong tim mỗi người mà 
luôn trở về hiện hữu nơi mỗi nếp nhà. Để mọi 
người, mọi nhà đều là Tết đoàn viên, an lành.

Thanh Hà - P.Marketing

Khi ngoài đồng thơm hương lúa, 
đó đây nhộn nhịp việc thu hoạch, 
lòng tôi lại râm rang. Hương vị 

ấy có lẽ bắt đầu từ lúc mẹ chuẩn bị 
những chiếc lá chuối non đẹp nhất để 
gói bánh chưng, bánh tét …

Không khí tết tràn từ xóm giềng đến 
tận cửa nhà, đặc biệt là căn bếp lúc 
nào cũng thơm nức. Thịt kho rệu xâm 
xấp vị nước dừa, một chút tôm khô, 
củ kiệu và các mẻ mứt gừng, mứt dừa 
cũng sắp ra lò. Không riêng gì tôi mà 
cả đất trời như đang ngập tràn giai 
điệu hương xuân miên man.

Mới năm nào chị em chúng tôi lăng 
xăng bên chân mẹ đi chợ Tết, vui quần 
áo mới đón xuân, phụ ba dọn dẹp nhà 
cửa, bài trí bàn thờ ông bà tổ tiên rồi 
hí hửng nhận phong bao lì xì cùng 
những lời chúc tụng đầy yêu thương 
từ người lớn. Năm nay cũng vậy, vẫn 
phong tục ấy nhưng đó là hình ảnh 

Hương NGÀY Tết
của những đứa con của chị em chúng 
tôi. Những đứa cháu nội, cháu ngoại 
lại quấn quýt đùa giỡn quanh ông bà. 
Câu chuyện ngày xưa ba mẹ kể cho chị 
em tôi giờ hai người lại trút hết niềm 
yêu thương đó sang các cháu. Cứ giây 
lát lại nghe tiếng cười ré lên của bọn 
nhỏ vì câu chuyện của bà ngoại kể. 
Lát sau lại tiếng cười khúc khích của 
cả nhà khi nghe ông nội dạy bài hát 
“cả nhà thương nhau”. Giọng nói chưa 
chuẩn của đứa cháu lên hai làm cả nhà 
xôm tụ, hân hoan, rộn ràng như lân 
trống vào tận nhà.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày được mấy 
ngày gần gũi nhau bên mâm cơm ấm 
áp gia đình. Tình thân tộc cứ ngân 
ngấn sóng mắt. Chuyện ngày thơ cứ 
ùa về như cuốn phim đủ cung bật cảm 
xúc của chị em tôi thời trước. Tết này 
tôi và các em chỉ ước một điều mà lúc 
trước chưa từng ước nhiều đến vậy, 

chưa từng nghĩ nhiều đến vậy. Đó là 
nguyện ước cho ba mẹ được sốngkhỏe 
mạnh và luôn vui cùng con cháu. 

Nhành mai đã rực rỡ trước sân, những 
luống hoa lay nhơn như bung nở thêm 
cho vàng đỏ rực rỡ sắc khắp hiên nhà. 
Bên kia, nhà bác Sáu lại í ới với mẹ tôi: 
“năm nay con cháu về đồng đủ, mai 
vàng nở đầy sân, chắc năm mới nhiều 
may mắn lắm hen bà”. Những thức ăn 
đầy vị tết được cho vào tô, những người 
hàng xóm lại réo nhau râm rang chúc 
phúc và chia sẻ hương vị gia đình đậm 
đà qua những món ăn truyền thống 
ngọt ngào. Và chị em chúng tôi gọi các 
mùi đặc trưng của tết nơi chúng tôi sinh 
ra và lớn lên là mùi của yêu thương mà 
nhờ có nó, suốt gần ba trăm sáu mươi 
lăm ngày dù đi đâu chúng tôi vẫn mãi 
nhớ, mãi yêu và mãi đợi một ngày về.
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Vì sao người Việt
Đi lễ chùa đầu năm?

Tết đến xuân về 
là điểm khởi 
đầu cho một 

năm mới với nhiều 
mong ước, khát 
vọng mới với những 
điều tốt đẹp. Vào dịp 
đầu xuân năm mới, 
người Việt Nam thường 
có phong tục đi lễ chùa và xin 
chữ đầu năm. Phong tục Lễ chùa 
đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn 
hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt 
Nam.

Đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ để 
ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để 
con người hòa mình vào chốn tâm linh, là lúc 
mỗi người tìm về với cội nguồn dân tộc. Bởi 
vậy, không chỉ đi chùa vào đêm giao thừa và 
sáng Mùng 1 Tết, người Việt còn có phong 
tục đi chùa du xuân trong tất cả các ngày Tết 
Nguyên đán. Giữa không gian thanh tịnh, mùi 
khói nhang, sắc màu của đèn hoa, mỗi chúng 
ta sẽ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng, 
thanh thản hơn. Mỗi người đến chùa với những 

mục đích 
khác nhau, 
người thì 
cầu tài, 

cầu lộc, 
cầu duyên; 

Người thì cầu 
bình an, sức 

khỏe cho bản thân 
và người trong gia 

đình, cũng có những người 
đến chùa chỉ để tìm lấy những giây phút 

bình yên nhằm xua tan đi những lo toan bộn 
bề trong cuộc sống. Nhưng nói chung, khi 
đến chùa mọi người đều mang theo tấm 
lòng thành kính, từ đó họ tìm được đến với 
đức tin, sự thanh thản, bình an trong tâm 
hồn. Ai cũng tin tưởng vào năm mới tốt đẹp 
vì lời khấn nguyện thành tâm đã đến được 
các đấng linh thiêng… Nếu đi chùa vào đêm 
giao thừa mọi người thường chọn đi lễ tại 
những ngôi chùa gần nhà thì những ngày 
sau đó, họ chọn đi những ngôi chùa ở xa và 
nổi tiếng linh thiêng để kết hợp đi chùa với 
du ngoạn cảnh đẹp ngày xuân. Hoà cùng 

dòng người đi lễ đầu xuân, nhất là lúc tiết 
trời se lạnh, lất phất làn mưa phùn như cảm 
nhận thấy đất trời đang giao hòa. Con người 
dường như cũng trở nên cởi mở hơn ở chốn 
linh thiêng, những người dù mới gặp lần đầu 
cũng sẵn sàng trao nhau nụ cười trìu mến. 
Tiếng chuông chùa ngân vang giữa hơi sương 
sớm, khói nhang, hoa, lễ... tạo nên không khí 
yên bình, làm mỗi người khi đến chốn cung 
nghiêm này thấy tâm hồn thanh tịnh lạ kỳ!

Dường như khi cuộc sống ngày càng hiện đại 
và văn minh, con người lại càng muốn tìm về 
những giá trị cổ xưa, những yếu tố tâm linh 
huyền bí. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phân 
biệt rõ giữa văn hóa đi lễ chùa với những hành 
động mang tính chất mê tín dị đoan gây hao 
tốn tiền của. Việc đi lễ chùa không chỉ giúp 
cho người dân Việt giữ gìn được bản sắc văn 
hóa truyền thống của dân tộc, ghi nhớ công 
ơn ông bà tổ tiên mà còn hướng con người 
tới cái thiện, tạo dựng niềm tin giữa con người 
trong xã hội ngày nay.

P. Marketing tổng hợp Theo tienphong.vn

Hình tượng con gà có lẽ được thấy 
nhiều nhất trong nhiều loại tranh 
dân gian như Đông Hồ, Hàng Trống 

và Kim Hoàng.

Ngày xưa người ta hay treo tranh Gà với dụng 
ý trừ tà, có lẽ vì con gà gáy sáng, có khả năng 
xua đuổi bóng tối và tà ma, mang lại ánh sáng, 
bình an, tin tưởng, sức khỏe, dương khí cho 
con người. Quê tôi có lời hát ru thật hay: Chiều 
chiều con quạ lợp nhà/Con cu chẻ lạt, con 
gà đưa tranh. Câu hát đơn giản truyền đi một 
thông điệp hòa bình và hạnh phúc, giấc mơ 
đã xuyên triền miên qua nhiều thế hệ. Ước mơ 
hòa bình: quạ là loài ác điểu chuyên ăn cướp 
trứng và bắt cóc gà con; gà là loài gia cầm hiền 
lành, nhưng khi bảo vệ ổ trứng và đàn con 
cũng trở thành hung tợn, thường đánh bạt 
đối phương.

Ở đây hai con chim thù địch hợp tác làm 
chung một việc. Quạ chim trời, ở vị thế cao, 
làm việc chủ đạo là lợp nhà; gà, chim chuồng, 
ở vị trí thấp, đưa tranh làm việc trung gian; 

chim cu, biểu tượng cho tình 
yêu đôi lứa, chẻ lạt, tạo điều 
kiện ràng buộc.

Như vậy tranh Gà, ngày nay là 
trang trí, xưa kia có tác dụng trừ 
tà, có lẽ vì con gà gáy sáng, có 
khả năng xua đuổi bóng tối và tà ma, mang lại 
ánh sáng, bình an, tin tưởng, sức khỏe, dương 
khí cho con người. Do đó, tranh gà được phổ 
biến trong nhiều loại tranh dân gian như 
Đông Hồ, Hàng Trống và Kim Hoàng.

Thật ra, không chỉ mỗi ở nước ta, con người 
đâu đâu cũng cần ánh sáng và hơi ấm của 
mặt trời, hình tượng gà, do đó được trọng 
vọng ở nhiều nền văn hóa khác nhau, như 
con gà trên đỉnh nhà thờ Thiên Chúa giáo ở 
phương Tây.

Tại nhiều nước, gà lại có ý nghĩa riêng: Ở Nhật 
Bản, gà quan hệ với Thái Dương Thần Nữ; ở 
Pháp, gà là biểu tượng dân tộc dòng dõi gô-
loa (gaulois) một danh từ đồng âm với tên gà 

Cà kê chuyện gà

NĂM DẬU

bằng tiếng La-tinh (gallus) - và nhiều chuyện 
gà khác.

Chúng tôi chỉ nhấn mạnh vào tranh Gà Việt 
Nam, hình ảnh của ngày Tết âm lịch thịnh 
hành vì nhiều lý do. Ngoài niềm tin tự nhiên, 
như trên đã nói, còn có những lý do văn hóa. 
Theo sách vở xưa và truyền thuyết, thì gà trống 
ứng vào tháng Giêng, ngày mồng Một cũng 
mang cầm tinh gà, do đó, con gà biểu tượng 
cho ngày Tết Nguyên Đán.

Hình ảnh gà trống cánh lông sặc sỡ, dáng dấp 
oai dũng còn tượng trưng năm đức tính: mào 
đỏ giống mũ cánh chuồn là văn (chữ Hán 
mào gà gọi là quan, đồng âm với quan (mũ) 
và quan (chức); cựa sắc nhọn như gươm là vũ; 
đấu đá không sợ địch là dũng; chia mồi cho gà 
con là nhân, gáy đúng giờ là tín. 

Bên cạnh hình ảnh gà trống, còn có tranh 
Trống Mái: Gà Thư Hùng, Gà Đàn, Trống Mái và 
Đàn con với hảo ý chúc tụng gia đình đông 
đảo và đông đủ, hòa thuận, ấm no trong 

truyền thống tư tưởng dân 
gian. Gà mái tượng trưng 
cho tình mẹ con:  Con rắn 
không chân lượn năm rừng 
bảy rú/Con gà không vú 
nuôi đặng chín mười con

Gà con tượng trưng cho 
tình cảm anh em, đồng 
bào, đùm bọc, thương yêu, 
nhường nhịn lẫn nhau vì 
“cùng một mẹ”. Tranh Đông 
Hồ gợi lên được những tình 
ý ấy.

Thay lời kết

Con gà thường trực trong phong cảnh nông 
thôn, từ vườn rộng rào thưa, đến ngã ba sông 
nước bốn bề, sớm trưa, chiều tối; con gà thân 
thiết trong tâm cảnh Việt Nam, từ lời ăn tiếng 
nói hàng ngày cục tác lá chanh, đến bàn thờ 
ông bà ngày giỗ tết, vào đến văn thơ, tranh 
pháo ngày Xuân.

Chuyện gà ngày Tết, nói bao nhiêu cũng 
không hết những ý những tình mà Bàng 
Bá Lân đã gợi lên trong một câu thơ ngắn 
gọn: Tết về nhớ bánh chưng xanh/ Nhớ tràng 
pháo chuột, nhớ tranh Lợn - Gà.
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Ở Thụy Điển cách đây nhiều thế kỷ, 
một vị tu viện trưởng đang cưỡi ngựa 
băng qua cánh rừng rậm trong đêm 

giao thừa. Ông khoác áo lông thú và đội mũ 
len. Trên cái móc tròn nơi yên ngựa treo một 
chiếc túi da nhỏ bên trong là cuốn kinh thánh. 
Ông vừa ở chỗ một người bệnh- sống trong 
một khu làng cách rất xa khu rừng- cho đến 
khi trời tối mịt. Bây giờ ông đang trên đường 
quay về, nhưng ông e rằng mình không thể 
về đến nhà trước nửa đêm.

LTS: Độc giả Việt Nam, nhất 
là những độc giả nhỏ tuổi hẳn không 

thể nào quên hình ảnh chú bé Nils phiêu lưu 
trên lưng ngỗng vòng quanh nước Thuỵ Điển, 
và người đã xây dựng nên hình ảnh trong 
sáng, tươi đẹp đó là nữ nhà văn Thuỵ Điển 
lừng danh Selma Lagerlöf. Bà được trao  giải 
Nobel  văn học vào năm 1909 vì những tác 
phẩm đã kết hợp được sự trong sáng và giản 
dị của ngôn ngữ, vẻ đẹp của văn phong và trí 
tưởng tượng phong phú với sức mạnh đạo lý 
và độ sâu của các cảm xúc tín ngưỡng. Câu 
chuyện “Đêm giao thừa trong rừng” dưới đây 
thể hiện rõ nét ngôn ngữ và văn phong đó.

trong khu rừng
Selma Lagerlöf

Con ngựa của tu viện trưởng rất khoẻ và dẻo 
dai, nó cũng khôn ngoan như người vậy. Nó 
có thể tìm thấy đường về nhà từ bất cứ đâu 
trong rừng. Vậy là tu viện trưởng cứ phóng đi 
trong màn đêm đen kịt, qua những rặng cây 
chằng chịt, với dây cương lủng lẳng và những 
suy nghĩ mông lung. Rất lâu trước khi ông 
nhận thấy đường về nhà sao mà xa thế. Khi 
ngước mắt lên, ông thấy rừng cây vẫn dày đặc 
như lúc mới khởi hành.

Ông định quay ngựa lại ngay, nhưng mà con 
vật này chưa bao giờ nhầm đường. Chắc có lẽ 
chính ông nhầm, tu viện trưởng thầm nghĩ. 
Rồi đột nhiên một cành cây lớn quất thẳng 
vào người và gạt ông gần như văng khỏi 
ngựa.

Cả người và ngựa khựng lại nơi một vũng 
lầy không có lối đi, mặc dù con ngựa đang 
phi nước kiệu và chẳng có vẻ gì không chắc 
chắn. Tu viện trưởng chộp lấy dây cương và 
ghì ngựa lại, hướng nó quay trở về phía con 
đường. Nhưng ngay lập tức nó quay lại và tiến 
thẳng về phía rừng.

Tu viện trưởng quyết định dắt ngựa đi bộ quay 
lại con đường cũ. Ông xuống ngựa, quấn dây 
cương quanh cánh tay và bắt đầu bước. Thật 

chẳng dễ dàng khi một mình băng qua cánh 
rừng với chiếc áo khoác lông thú nặng trịch; 
còn con ngựa thì không chịu nghe lời. Nó bám 
chặt móng xuống đất và chần chừ.

Rốt cuộc tu viện trưởng nổi giận. Ông chưa 
bao giờ đánh con ngựa của mình, ngay cả lúc 
này. Thay vào đó, ông quẳng dây cương và bỏ 
đi.

“Chúng ta có thể tiếp tục là những người bạn 
đồng hành, trừ khi mày muốn đi đường của 
mày”, ông nói.

Không để ông bước quá hai bước, con ngựa 
tiến đến sau lưng ông, gặm chặt tay áo và kéo 
ông dừng lại. Rồi tu viện trưởng không thể 
hiểu được chuyện gì xảy ra nữa, nhưng giữa 
đêm tối mịt, con ngựa nhìn thẳng vào mắt 
ông. Nó nhìn ông với ánh mắt vừa cầu xin vừa 
trách móc.

Dường như nó muốn nói: “Tôi đã phục vụ ông 
ngày này qua ngày khác và luôn vâng lệnh 
ông. Ông không thể đi theo tôi chỉ một đêm 
hay sao?”

Không một chút do dự, tu viện trưởng nhảy 
lên yên ngựa.

Ngô Thanh Tuấn dịch từ bản tiếng Anh 
“The Animals’ New Year’s Eve”

“Họ thà chịu nguy hiểm tính mạng của mình 
chứ không để cho gia súc của mình bị Chúa 
Rừng tiêu diệt”, tu viện trưởng nghĩ.

Đàn gia súc cuối cùng là của chính tu viện 
trưởng, chúng đến từ trang trại nhà xứ. Ông 
nghe thấy tiếng chuông của con bò sữa từ 
một quãng rất xa. Có lẽ con ngựa cũng đã 
nghe thấy, vì nó bắt đầu run chân và mồ hôi 
tuôn ra như tắm.

“Nào, đã đến lượt mày phải diễu qua trước 
mặt Chúa Rừng và nhận lấy kết cục của mình”, 
tu viện trưởng nói với con ngựa. “Nhưng đừng 
sợ. Giờ ta đã biết lý do tại sao mày dẫn ta đến 
đây, và ta sẽ không bỏ rơi mày đâu.”

Đàn gia súc béo tốt từ trang trại nhà xứ đã ra 
khỏi khu rừng và tiến đến chỗ Chúa Rừng và 
lũ thú hoang. Đi cuối hàng là con ngựa của 
tu viện trưởng. Tu viện trưởng không rời khỏi 
yên mà cứ để cho con vật đưa ông đến chỗ 
Chúa Rừng.

Tu viện trưởng chẳng có gì để tự vệ, nhưng 
ông đã lấy cuốn kinh thánh ra và ép chặt nơi 
tim mình. Ban đầu dường như ông chả được 
chú ý, đàn gia súc của ông đi qua và Chúa 
Rừng vẫn không hạ thấp ngọn đuốc thông 
xuống bất kỳ con vật nào. Tuy nhiên, khi con 
ngựa trung thành bước đến, bà ta đã làm 
động tác chọn chú phải chết.

Tức thì tu viện trưởng giơ cao cuốn kinh 
thánh, và ngọn đuốc rọi sáng bìa sách. Chúa 
Rừng thét lên một tiếng chói tai, rồi ngọn 
đuốc tuột khỏi tay bà ta và rơi xuống đất.

Ngọn lửa vụt tắt, và mọi thứ xung quang trở 
lại vẻ tĩnh mịch của vùng đất hoang vu trong 
đêm đông lạnh giá. Rồi những đám mây đen 
tan đi, mở ra bầu trời quang đãng với ánh 
trăng tròn vành vạnh soi sáng mặt đất. Chẳng 
còn con thú hoang nào ở đó nữa. Chỉ còn tu 
viện trưởng cùng con ngựa trên đỉnh Hắc Sơn, 
con ngựa run rẩy và phun nước bọt phì phì.

Lúc về đến nhà, tu viện trưởng không còn biết 
những điều ông trông thấy là mơ hay thực, 
nhưng ông xem đó là lời nhắc nhở ông nhớ 
đến những loài vật nuôi đáng thương, mà 
số phận bị định đoạt bởi lũ thú hoang. Ông 
nhiệt tình rao giảng cho những người nông 
dân đến nỗi trong thời của ông lũ thú hoang 
trong vùng không còn tác oai tác quái nữa.

“Đi!”, ông nói. “Ta sẽ không bỏ mày khi mày 
gặp rắc rối đâu.”

Ông để cho con ngựa đi theo ý nó và đó là 
một cuộc hành trình gian nan và mạo hiểm. 
Khu rừng trở nên dày đặc đến nỗi ông không 
thể nhìn thấy đôi bàn chân mình ở phía trước, 
nhưng có vẻ như họ đang leo lên một ngọn 
núi cao. Con ngựa bước những bước thật khó 
nhọc.

“Chắc mày không định lên đỉnh Hắc Sơn đấy 
chứ?” tu viện trưởng nói, ông biết rằng đó là 
một trong những đỉnh núi cao nhất vùng.

Họ cứ leo lên mãi, càng lên cao thì cây cối 
càng thưa thớt. Cuối cùng, họ lên đến một 
cao nguyên quang đãng nơi tu viện trưởng 
có thể nhìn thấy cảnh vật mọi hướng. Những 
dải đất mênh mông uốn lượn qua những 
triền núi và thung lũng được bao phủ với cây 
cối dày đặc. Ông có thể nhận ra nơi họ đang 
đứng.

“Sao, là đỉnh Hắc Sơn thật ư!”, ông nói. “Đúng 
là một cuộc phiêu lưu kỳ thú!”

Khi họ ở trên đỉnh, con ngựa dừng lại nấp 
phía sau một cây thông to. Tu viện trưởng 
chồm về phía trước và vén những cành cây 
để có thể nhìn thấy.

Kia là đỉnh núi trọc. Dù nó không hoàn toàn 
trống trơn. Ở giữa khoảng không lộ thiên là 
một tảng đá khổng lồ xung quanh có nhiều 
con thú hoang tụ tập. Chúng đang có một 
cuộc hội họp của một số loài vật.

Gần tảng đá lớn, ông nhìn thấy loài gấu, trông 
chúng chắc chắn và mạnh mẽ như những 
khối đá được phủ lông. Chúng đang nằm 
và những đôi mắt ti hí chớp chớp liên hồi vì 
vừa trải qua giấc ngủ đông, trông chúng có 
vẻ thiếu tỉnh táo. Phía sau những con gấu, 
trong các hàng chặt kín là hàng trăm con sói. 
Chúng không ngái ngủ, vì mùa đông thì loài 
sói tỉnh táo hơn mùa hè. Chúng ngồi xổm 
như chó, phe phẩy đuôi trên mặt đất và thở 
hổn hển – lưỡi thè dài ra giữa hai hàm răng.

Lấp ló sau bầy sói là lũ linh miêu, chân đơ 
cứng và vụng về, y như bọn mèo hoang xấu 
xí. Chúng rít lên và phun phì phì mỗi khi có 
con vật nào đến gần. Dãy phía sau lũ linh 
miêu đầy chồn gulô, chúng có bộ mặt của 
chó và bộ lông của gấu. Chúng không thoải 
mái trên mặt đất, sốt ruột nện móng chân 
xuống đất và nóng lòng chui vào các thân 
cây. Đằng sau chúng, chen kín khoảng trống 
còn lại của bìa rừng là cáo, chồn, và chồn 

tartet. Chúng nhỏ nhắn và gọn gàng, nhưng 
trông chúng thậm chí còn hung dữ và khát 
máu hơn so với những con vật to lớn hơn.

Tu viện trưởng trông rõ mọi thứ nhờ ánh sáng 
chiếu soi toàn bộ khoảng trống. Phía trên tảng 
đá lớn ở chính giữa là Chúa Rừng, với ngọn 
đuốc thông bừng cháy trên tay. Nữ Chúa cao 
lớn như cái cây cao nhất khu rừng. Bà ta khoác 
một chiếc áo choàng bằng bụi cây vân sam, và 
đội trên đầu chiếc vương miện vân sam. Bà ta 
đứng bất động, mặt hướng về phía rừng sâu. 
Bà ta đang trông ngóng và lắng nghe.

Đột nhiên, tu viện trưởng nghe thấy tiếng 
chuông quen thuộc. Rồi ông nghe thấy tiếng 
chân thình thịch và tiếng kêu tanh tách của 
những cành cây, y như là tiếng động của rất 
nhiều loài vật đang giẫm đạp khu rừng. Một 
đàn gia súc đang trèo lên núi. Chúng băng 
qua rừng để đến đây theo trật tự mà chúng đã 
được đưa đến các trang trại. Ngay sau bò sữa 
đeo chuông là bò đực, tiếp đến là những con 
bò sữa khác và lũ bê. Kế đến là bọn dê, và cuối 
cùng là ngựa và ngựa con. Chó chăn cừu chạy 
lon ton cạnh bầy cừu, nhưng không có người 
chăn cừu đi theo chúng.

Các giống vật nuôi đến chỗ hội họp trong 
nỗi sợ sệt cao độ, chúng tiến về phía đám thú 
hoang. Lũ gia súc bước đi loạng choạng; bầy 
dê chả thèm vui đùa hay húc nhau. Bọn ngựa 
run lẩy bẩy sợ hãi. Thảm hại nhất là chó chăn 
cừu. Nó kẹp chặt đuôi giữa hai chân và bò trên 
mặt đất.

Khi các loài vật nuôi tiến đến nơi hội họp và 
đi ngang qua chỗ Chúa Rừng, tu viện trưởng 
thấy bà ta hạ thấp ngọn đuốc thông xuống soi 
con này rồi con kia.

Mỗi lần bà ta làm như thế thì lũ thú hoang 
chồm lên gầm rú hoan hỉ, đặc biệt khi Chúa 
Rừng hạ đuốc chọn một con bò sữa hay một 
gia súc lớn. Loài vật nuôi nào khi nhìn thấy 
ngọn đuốc hướng về phía mình, đều cất lên 
một tiếng kêu khủng khiếp, như thể nhận 
được một nhát dao băm nát da thịt. Hết đàn 
này đến đàn khác diễu qua không dứt. Tất cả 
đều chịu chung số phận.

Rồi tu viện trưởng cũng hiểu ý nghĩa của 
những gì ông nhìn thấy. Ông đã nghe nói các 
loài vật tụ tập trên đỉnh Hắc Sơn mỗi đêm giao 
thừa hằng năm để Chúa Rừng có thể chọn lựa 
những con vật nuôi trong năm đó sẽ bị lũ thú 
hoang ăn thịt. Thật là khủng khiếp! Ông nghĩ 
đến những người nông dân vô cùng yêu quý 
những con vật nuôi của họ.

ĐÊM
GIAO  
THỪA
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P. Marketing tổng hợp

Hoa mai, hoa đào    
        ngày Tết

Ngày Tết trong gia đình của mỗi người 

dân Việt Nam đều có chưng một cây 

mai (người miền Nam) hoặc cây đào 

(người miền Bắc). Có người nói rằng cây 

mai là biểu tượng cho sự may mắn của một 

năm, còn cây đào thì được xem là một loại 

cây dùng để trừ tà, đuổi quỷ mang lại sự an 

lành, hạnh phúc và thịnh vượng cho gia chủ.

 Như vậy cả cây mai và cây đào đều là những 

loại cây dân gian được yêu chuộng và xem 

như biểu tượng của ngày Tết vì những quan 

niệm tốt đẹp mà người xưa đã định đặt cho 

hai loại cây này. Nhưng thật ra, theo tự nhiên 

thì hai loài cây này là hai loài thường nở hoa 

vào mùa xuân và chiếm tỉ lệ đa số, nhất là 

vào ngày xưa, khi các loài hoa chưa được 

phong phú và phổ biến như bây giờ thì hoa 

đào và hoa mai được xem là hai loại hoa đặc 

trưng nở vào mùa xuân. 

Hoa đào thích hợp với không khí lạnh của 

miền Bắc còn hoa mai thì lại thích hợp với 

nhiệt độ nóng ở miền Nam nên hai loại hoa 

này sống trên hai vùng miền khác nhau của 

nước ta và đặc biệt cùng trổ hoa vào dịp 

cuối đông đầu xuân vô cùng rực rỡ và thơm 

ngát. Ngày Tết, gia đình nào cũng mua về 

một cây mai, cây đào hoặc một cành mai 

cành đào để cắm hoặc chưng trong nhà cho 

có không khí ngày Tết. Nhưng thật ra, cả cây 

mai và cây đào hay hoa mai và hoa đào đều 

có một sự tích rất hay do người xưa đặt ra để 

giải thích về nguồn gốc của hai loại hoa biểu 

tượng cho mùa xuân này cũng như nói lên 

nỗi khát khao về một cuộc sống an bình, ấm 

no, hạnh phúc của người xưa.

Sự tích cây đào miền Bắc

Ngày xưa, trên ngọn núi Sóc Sơn có một 

cây đào rất to, trên cây đào có hai vị thần 

cai quản, một vị tên là Trà, vị kia tên là Uất 

Lũy. Hai vị thần này có năng lực xua đuổi tà 

ma nên xung quanh vùng không có ma quỷ 

nào dám xâm phạm nên cuộc sống người 

dân nơi đây quanh năm luôn được an bình 

và sung túc. Nhưng cứ đến ngày cuối năm, 

hai vị thần này phải về chầu trời nên ma quỷ 

lại đến quấy phá cư dân trong vùng. 

Sau khi quay về, nghe người dân báo lại sự 

việc, hai vị thần căn dặn người dân: Từ nay 

về sau, khi đến dịp cuối năm chúng ta về 

chầu trời, các người hãy bẻ nhánh cây đào 

có hoa mang về cắm trong nhà, ma quỷ thấy 

cây hoa đào, tưởng có chúng ta ở đấy nên sẽ 

không đến quấy phá nữa. Thế là người dân 

nghe lời hai vị thần, cứ đến ngày cuối năm 

lại bẻ nhánh đào mang về nhà cắm trong lọ 

để trừ tà đuồi ma. Có người thì nhổ cả cây 

mang về trồng trong nhà để mong là quanh 

năm sẽ không bị tà ma quấy phá.

 Sự tích cây mai miền Nam 

Ngày xưa có một cô gái tên Mai con một 

người thợ săn vốn rất gan dạ và can đảm. 

Năm lên mười bốn, cô gái đã được cha đào 

luyện trở thành một nữ hiệp sĩ vô cùng tài 

giỏi và tinh thông võ thuật. Lúc ấy có một 

con yêu tinh đến quấy phá một làng nọ, 

dân làng treo giải ai giết được yêu tinh sẽ 

được thưởng trọng hậu. Thế là hai cha con 

lên đường giết yêu tinh. Sau khi giết được 

yêu tinh trở về, danh tiếng của hai cha con 

vang dội và truyền rao khắp nơi. Vài năm sau 

người cha lâm bệnh nặng và sức khỏe ngày 

một yếu đi. Còn cô con gái thì đã bước qua 

tuổi mười tám, sức khỏe càng tăng lên gấp 

bội, võ thuật càng ngày càng tinh thông. 

Năm ấy yêu tinh rắn lại xuất hiện ở một vùng 

nọ và dân làng đến khẩn khoản hai cha con 

đi giết yêu tinh. Trước khi con gái lên đường, 

người mẹ may cho cô một bộ đồ gấm màu 

vàng rất đẹp và cô gái hứa ngày trở về sẽ 

mặc bộ đồ vàng ấy cho mẹ nhìn thấy cô từ 

xa. Sau đó, hai cha con trèo non lội suối tìm 

cho ra yêu tinh để tiêu diệt nó. Người cha vì 

sức yếu nên không phụ giúp được gì để cô 

con gái một mình chống chọi với yêu tinh. 

Cuối cùng cô gái cũng giết được nó. Nhưng 

rủi thay, trước khi chết, con yêu rắn đã vùng 

dậy dùng đuôi quấn và xiết chết cô gái. 

Cảm thương trước tấm lòng hiệp nghĩa của 

cô gái cũng như sự khóc lóc van nài của 

người mẹ tội nghiệp nên ông Táo trong nhà 

đã khẩn khoản xin Ngọc Hoàng cho cô gái 

được sống lại và trở về với gia đình trong 

chín ngày. Thế là từ đó, cô gái được trở về 

nhà trong hình hài nguyên vẹn với gia đình 

trong chín ngày (từ 28 tháng Chạp cho đến 

Mồng 6 Tết thì biến mất). Về sau khi cha mẹ 

và người thân của cô gái mất hết, cô gái 

không trở về nhà nữa mà hóa thành một 

cây hoa mọc bên ngôi miếu mà người dân 

đã lập nên để cúng bái cô. Thấy cây hoa lạ 

mọc lên bên miếu và cứ trổ hoa vàng suốt 

chín ngày Tết nên dân làng lấy tên cô gái đặt 

cho cây hoa ấy là cây hoa mai và chiết nhánh 

mang về trồng khắp nơi để trừ tà đuổi quỷ, 

mang lại may mắn cho gia đình mỗi độ xuân 

về, năm hết Tết đến.

Khi những cánh én thực hiện những 
cuộc hành trình trở về từ phương Nam, 
khi những cánh mai bắt đầu vàng tươi, 

những bông hoa đào trở nên đỏ thắm cũng 
là lúc Tết đến, một mùa xuân mới đã về. 
Trong tâm thức của người Việt, có đi xa tận 
đâu, làm công việc gì, giàu sang hay khốn 
khó thì cứ Tết đến đều phải trở về bên cạnh 
gia đình mình, bên những người thân yêu. 
Bởi là Tết là để sum họp, đoàn viên, tết của 
tình thân ấm áp.

Tết đến xuân về chính là khoảng thời gian lý 
tưởng mà các gia đình đoàn tụ, bạn bè gặp 
mặt và có những chuyến du xuân đầu năm 
để tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ 
tuyệt vời bên nhau.Tết Nguyên Đán là một 
khoảng thời gian thiêng liêng, đáng trân 
trọng, là khoảng thời gian những người con 
cũng khăn gói trở về quê hương, về với gia 
đình và những người thân yêu nhất. Dường 
như ai cũng vội vã, tranh thủ từng phút từng 
giây, để được sum vầy đầm ấm bên gia đình. 
Hãy để những ngày Tết không chỉ bộn rộn 
bộn bề công việc mà hãy biến chúng thành 
những khoảnh khắc đáng nhớ, sum vầy giúp 
thắt chặt tình cảm gia đình hơn:

Trang trí nhà cửa:
Trang trí nhà đón Tết là một trong những 
hoạt động không thể thiếu trong những 
ngày Tết. Đó là thời điểm mà nhiều gia đình 
Việt dọn dẹp và sửa sang nhà cửa cho một 
năm mới may mắn hơn. Thông thường các 
gia đình sẽ chọn hoa, cây cảnh, chuông gió, 

đặc biệt là những vật dụng màu đỏ… để 
trang trí cho thêm ấn tượng và đem lại 
nhiều may mắn hơn. Đừng đùn đẩy toàn 
bộ công việc này cho bố mẹ, những người 
lớn trong gia đình mà hãy biến chúng 
thành những hoạt động chung, thường 
xuyên của gia đình. Trẻ nhỏ có thể tự thu 
dọn phòng, phụ giúp cha mẹ, đồng thời, 
các bậc phụ huynh cũng nên tham khảo 
và lắng nghe ý kiến con cái, đặc biệt về sở 
thích trang trí không gian riêng của chúng.

Đi du lịch xa:
Dịp nghỉ Tết thường diễn ra khá dài, do đó 
đây là thời điểm nhiều gia đình chọn lựa 

để đi du lịch cùng nhau, thắt chặt thêm 
tình cảm giữa những thành viên. Bắt đầu 
khởi động một năm mới vui vẻ, tràn đầy 
sức sống, đi du lịch, nghĩ dưỡng, khám phá 
những vùng đất mới lạ luôn là một trong 
những hoạt động được yêu thích trong dịp 
này. Tùy vào sự lựa chọn của gia đình để 
có thể lên được lịch trình cụ thể, phù hợp 
với từng thành viên để khám phá những 
vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, du ngoạn 
đó đây và cùng tham gia các trò chơi mạo 
hiểm, vô cùng độc đáo.

Cùng vào bếp:
Ẩm thực luôn được coi trọng hàng đầu 
trong mỗi dịp Tết đến xuân về với các món 
ngon mang đậm hương vị cổ truyền dân 
tộc. Món ngon ngày Tết miền Bắc rất đa 
dạng, vậy nên, trong những ngày này, tất 
cả các thành viên hãy cùng vào bếp tham 
gia công việc bếp núc để giúp các người 
vợ, người mẹ bớt nặng nhọc. Bù lại, các bà 

Thắt chặt tình cảm gia đình  
         mỗi dịp Tết: không khó!

nội trợ nên phớt lờ một chút về sự bừa bộn 
trong bếp và không cằn nhằn về chúng, đổi 
lại cả gia đình sẽ có một khoảng thời gian rất 
vui vẻ.

Đi chợ Tết:
Chợ Tết cũng là một trong những phong tục 
vui Xuân của người Việt ta. Chợ Tết phục vụ 
cho nhu cầu mua sắm, chuẩn bị cho ngày 
Tết. Dẫn trẻ đi chợ Tết để ngắm cảnh sắc mùa 
xuân, tự mình lựa chọn những món mứt Tết, 
hoa cảnh cho gia đình, là một gợi ý hay ho 
cho những trải nghiệm gắn bó giữa cha mẹ 
và con.

Tham gia trải nghiệm điều 
mới lạ cùng nhau:
Dù với bất cứ một tập thể nào, các hoạt động 
chung luôn là cái thang kết nối giữa các 
thành viên với nhau. Hãy cùng tham gia các 
chương trình chung, chủ đề về gia đình để 
hiểu nhau và kết nối hơn.

Theo afamily.vn 
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Phan Thị Lương – CN Hà Nội

Vè  ngàyTếtMùa Xuân
 

Nghe vẻ vè ve

Nghe vè ngày Tết

Năm khỉ sắp hết

Năm gà sang trang

Nhân viên ngân hàng

Vui mừng phấn khởi

Quyết tâm đổi mới

Tăng trưởng kinh doanh

Khách mới tăng nhanh

Huy động vững bước

Dịch vụ chất lượng

Mang đến khách hàng

Tư vấn nhẹ nhàng

Uy tín, trách nhiệm.

  

Kiên Long tâm niệm

Hết sức của mình

Vui vẻ nhiệt tình

Và luôn đoàn kết

Bính Thân sắp hết

Đinh Dậu bước qua

Rực rỡ muôn hoa

Đón chào xuân mới

Kiên Long kính gởi

Đến các ban ngành

Lời chúc an lành

Vạn sự như ý.

Xuân về Tết đến thật rồi
Đinh Dậu chào đón mọi người gần xa
Không gian rộng khắp bao la
Nhịp cầu nối những bài ca rộn ràng

Pháo hoa đã nổ giòn tan
Báo một năm mới vẻ vang sẽ về
Từ thành phố đến thôn quê
Người người trẩy hội sum suê cả vùng

Một năm vất vả nghìn trùng
Đôi chân mỏi mệt, lưng cùng phơi sương
Cúi đầu nghĩ đến cố hương
Đường dài vạn dặm tha phương quên tình

Mùa xuân đã đến bên  mình
Bớt lo toan để gia đình cùng vui
Trên môi hãy nở nụ cười
Sức khỏe tài lộc gấp mười xuân qua

Xuân về trên khắp quê ta
Mọi người ơi hãy hát ca lên nào
Gương mặt rạng rỡ hồng hào
Lòng vui phơi phới đón chào mùa xuân.

Đón chào

Nguyễn Khánh Ly - Kienlongbank Đà Nẵng
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Thưởng thức món ăn cổ truyền

Trong ngày Tết cổ truyền 

của dân tộcViệt Nam 

luôn có những món 

ăn rất quen thuộc như 

bánh chưng bánh tét, hủ 

dưa chua củ kiệu, hay nồi 

thịt kho trứng. Đây dường 

như đã trở thành những 

món ăn truyền thống không 

thể thiếu trong mâm cơm ngày 

Tết, bởi nếu vắng bóng đi những 

món ăn ấy thì hương vị của ngày Tết sẽ 

không được vẹn tròn và thiếu đi sự đậm đà 

bản sắc văn hóa Việt Nam trong ngày Tết.

Bánh chưng

Bánh chưng là món ăn thể hiện sự kết tinh 

của đất trời, mang đến khát vọng cho một 

năm mới đầy đủ và sung túc. Để có được 

chiếc bánh chưng ngon đòi hỏi sự tinh tế, tỉ 

mỉ và khéo léo của người thực hiện. Sự kết 

hợp của vị thơm từ nếp, vị ngọt bùi của đổ 

kết hợp với vị béo của thịt mỡ, vị cay nhẹ của 

hạt tiêu sẽ mang đến những ngày Tết trọn vị.

Dưa hành

Dưa hành là một món ăn truyền thống, dân 

dã và bình dị trong mâm cỗ Tết của người 

miền Bắc. Dưa hành thường được ăn kèm 

với bánh chưng, thịt đông, sẽ mang đến 

NGÀY TẾT

cảm giác ngon miệng và là món chống 

ngán rất hữu hiệu trong ngày Tết.

Thịt đông

 Thịt đông là món 

ăn đặc trưng cho 

khí hậu của miền 

Bắc. Giữa tiết 

trời se lạnh, 

thưởng thức 

món thịt 

đông sẽ 

mang lại 

cảm giác ngon 

miệng và hấp dẫn đến lạ.

Giò lụa

Giò lụa được làm từ thịt giã thật nhuyễn với 

nước mắm ngon rồi được gói thành hình 

ống bằng lá chuối 

xanh sau đó cho vào nồi để luộc 

hoặc hấp. Giò có màu trắng mịn, có vài 

lỗ nhỏ trên bề mặt. Khi ăn chúng ta thái 

thành từng khoanh nhỏ. Nguyên liệu để 

làm giò lụa có thể bằng thịt lợn hoặc thịt bò đều 

rất ngon.

Bánh tét

Nếu như với người miền Bắc, bánh 

chưng là món ăn không thể thiếu 

được trong ngày Tết thì với người 

miền Nam, bánh tét cũng tương tự 

như vậy. Cách thực hiện của món 

ăn này tương tự như bánh tét của 

miền Trung nhưng gồm hai loại nhân là 

mặn và ngọt. Bánh tét thường được ăn kèm 

với tôm khô và củ kiệu mang đến vị ngon vô 

cùng đặc trưng.

Bánh tét ở miền Nam có nhân mặn và nhân 

ngọt

Tôm khô củ kiệu

Tương tự như món dưa hành của người 

miền Bắc, dưa món của người miền Trung, 

củ kiệu ngâm chua là món ăn không thể 

thiếu trên mâm cỗ của người miền Nam 

ngày tết. Món ăn này thường được chuẩn 

bị trước Tết khoảng 10 ngày. Khi ăn, người 

dân miền Nam thường ăn kèm củ kiệu với 

một ít tôm khô để món ăn thêm đậm đà, 

ngon miệng.

Canh khổ qua

Canh khổ qua là món ăn thường ngày trong 

mỗi gia đình miền Nam, và cũng được dùng 

trong những ngày Tết với ý nghĩa giúp đẩy 

những điều “khổ” đi “qua”. Đây cũng là món 

ăn giải nhiệt bổ dưỡng cho cơ thể trong 

những ngày Tết, khi thời tiết miền Nam luôn 

nắng nóng.

Thịt kho tàu

03 ngày Tết, trong gia đình người Việt nào 

cũng có 1 nồi thịt kho tàu. Đây cũng là một 

trong các món ăn truyền thống của người 

Việt. Từ những miếng thịt lợn tươi ngon và 

những quả trứng cút/trứng vịt tạo ra một 

nồi thịt kho tàu thơm ngon và hấp dẫn 

người ăn trong ngày tết. 

Tôm khô củ kiệu thường được ăn cùng với 
bánh tét

Canh khổ qua với ý nghĩa giúp đẩy những điều 
“khổ” đi “qua”

Tổng hợp từ Internet
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Quốc phục 
SỐNG ĐẸP

CỦA 10 NƯỚC ĐÓN  Tết

Theo eva.vn

Trang phục truyền thống cho nữ giới Myanmar 
là Thummy. Được chia làm 2 phần là áo có thể dài hay 
ngắn tay tùy người và váy dài xuông cắt may vừa vặn 
cơ thể. Màu sắc sặc sỡ và hoa văn họa tiết dân tộc 
cũng là nét nổi bật trong thiết kế của Myanmar.

Khi diện quốc phục người Myanmar thường lựa chọn 
dép lê, thâm chí là đi chân trần. Ngày nay, nhiều cô gái 
cũng sử dụng linh hoạt hơn Thummy khi kết hợp áo 
và váy khác màu nhau.

Quốc phục cũng thể hiện văn hóa và bản sắc 
của các nước, mỗi đất nước lại có những đặc 
trưng và phong cách riêng.

Một số nước châu Á cũng đón  Tết nguyên 
đán giống Việt Nam, đây là ngày đầu tiên của năm 
mới tính theo lịch mặt trăng.

Năm mới, mọi người đều nô nức lựa chọn những 
trang phục đẹp và ấn tượng nhất để diện trong 
dịp Tết. Bên cạnh những thiết kế mang dòng chảy 
của thời trang, trang phục truyền thống cũng được 
nhiều người lựa chọn.

Quốc phục cũng thể hiện văn hóa và bản sắc của 
các nước, mỗi đất nước lại có những đặc trưng và 
phong cách riêng.

Chiếc áo dài từ lâu đã trở thành một biểu 
tượng văn hóa của người con gái Việt, người 
ta mặc áo dài trong bất kỳ dịp đặc biệt nào.

Vào ngày Tết, phụ nữ, trẻ con thường mặc 
những bộ áo dài với màu sắc tươi tắn, rực 
rỡ và có ý nghĩa mang lại may mắn và hạnh 
phúc như màu vàng, màu đỏ...

Chất liệu gấm được nhiều người lựa chọn 
vì sự sang trọng và phù hợp trong dịp Tết 
năm nay.

Áo dài được cách điệu theo mỗi vùng miền 
tùy theo sở thích của người mặc nhưng vẫn 
giữ gìn được vẻ đẹp duyên dáng, nền nã 
thể hiện sự kín đáo nhưng đầy quyến rũ của 
người con gái.

1. VIỆT NAM

3. TRUNG QUỐC

Áo dài Thưởng Hải hay sườn xám là trang phục truyền 
thống của người dân Trung Quốc. Đây là loại váy áo liền 
thân, thường được may bằng gấm, tơ tằm. Phần cổ áo 
được dựng ôm khít cổ, cùng hàng cúc chéo sang một 
bên. Áo được may sát thân, và có tà xẻ cao lên đến tận 
đùi tạo nên sự thướt tha và quyến rũ cho người mặc.

Xường xám thường được may từ những mẫu vải hoa 
bắt mắt chất liệu lụa bóng. Kiểu váy này cũng được 
cách điệu tà ngắn hơn và tiện lợi trong việc di duyển.    

7. HÀN QUỐC

Hanbok là loại trang phục nhiều màu sắc tươi sáng, 
thường được làm từ vải oganza truyền thống hay 
chất liệu vải lụa, satin, vải thô xen lẫn các họa tiết được 
thêu hình hay hoa bằng tay tinh xảo.

4. NHẬT BẢN
Những bộ kimono nổi bật với một lớp vải định hình 
vòng eo, bộ lễ phục này mang đến sự uyển chuyển cho 
người mặc.

Hoa hay hình ảnh chùa tháp cũng được khắc họa cho 
bộ kinono thêm phần thú vị và nổi bật hơn, bên cạnh 
đó kiểu tóc của người Nhật cũng rất đặc trưng khi diện 
quốc phục.   

8. LÀO

Trang phục truyền thống Lào - Sinh là một chiếc váy 
ống đơn giản, được làm bằng lụa, tơ dệt họa tiết tinh tế 
cũng như thêu ren tinh tế.

Một chiếc váy Sinh thường được dệt công phu ở chân. 
Họa tiết dân tộc cũng là điểm nhấn chính trên nền các 
màu sắc sặc sỡ của một bộ Sinh ngày Tết. Gam màu như 
nâu, đỏ, vàng thường được sử dụng khi may Sinh.

9. CAMPUCHIA
Sampot là trang phục truyền thống của đất nước 
Campuchia. Sampot thường là một miếng vải dài 
khoảng 3 mét và rộng 1 mét, được quấn xung quanh 
thắt lưng, kéo dài ra và kết lại bằng một nút thắt, nút 
thắt sau đó được kéo lên giữa hai chân rồi được cố 
định bởi một thắt lưng bằng kim loại.

Sampot gần giống với một chiếc quần hơn là váy 
và đó là đặc điểm riêng biệt không đất nước nào có 
được. Với trang phục Sampot thì cả nam và nữ ở đất 
nước Campuchia đều dùng được. 

2. THÁI LAN
Tên của trang phục truyền thống Thái Lan là Phasin, 
tùy theo người mặc và hoàn cảnh mà loại trang phục 
này biến hóa khác nhau. Đặc điểm cơ bản của trang 
phục truyền thống của người Thái là không may vừa 
sát người.

Bộ trang phục gồm hai hay ba mảnh vải, may thành 
hình ống được quấn quanh lưng và gấp mép ở rốn. 
Phasin có thể để trơn hoặc thêu nhưng thường có 
màu sắc nhẹ nhàng.

Kebaya lại là một trang phục biểu tượng của 
Indonesia.  Với phẩn riềm cổ được làm cao nhằm tôn 
lên vẻ đẹp thanh cao của người phụ nữ. Chất liệu ren 
bay bổng đem lại sự uyển chuyển mỗi khi người phụ 
nữ Indonesia di chuyển.

6. INDONESIA

10. ẤN ĐỘ

Phụ nữ Ấn Độ luôn tự hào về trang phục truyền 
thống của mình mang tên Sari. Loại trang phục này 
không chỉ đẹp mà còn ẩn chứa bề dày truyền thống 
văn hóa.

Trang phục Sari có một mảnh vải đơn có chiều dài từ 
5 đến 12 mét. Hai mảnh Sari thể hiện đẳng cấp của 
người mặc, tầng lớp bình dân thường để trơn. Những 
gia đình giàu có và khá giả thường phô trương bằng 
chất liệu ren tỉ mỉ hoặc thậm chí là đính đá quý.

Màu sắc của Sari ngày càng đa dạng và phong phú, 
độ tinh xảo và tỉ mỉ như một tác phẩm nghệ thuật 
đáng ngắm. Những trang sức cầu kỳ càng khiến trang 
phục Ấn Độ thêm ấn tượng và đặc sắc.

5. MYANMAR

Đây là loại trang phục có thể che kín cơ thể, giúp 
người mặc cử động thoải mái nhưng vẫn thể hiện 
được nét đẹp tinh tế và quyến rũ của người phụ nữ 
sau mỗi bước đi.

Rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc cũng  yêu thích quốc 
phục dân tộc và thường xuyên diện trong các sự kiện 
trọng đại.

4948

XANH

Bản tin Kienlongbank Số 37 - Tháng 01/2017



Hình ảnh được chụp tại DStudio - Địa chỉ: 14 CMT8, P. Bến Thành, Q1, TP.HCM
Tel: 0988709680  *  Email: dstudio2u@gmail.com  *  Website: www.dstudio.vn

Vui cười
ngày Tết

Giá phạt cũng tăng 
theo ngày Tết
 Hai chị hàng xóm đang cãi nhau rất 
to, một chị văng tục.

  Đúng lúc ấy anh tổ trưởng tổ dân 
phố đi qua nghe thấy vậy bèn phạt 
chị ta 50 nghìn đồng. Chị hàng xóm 
tỏ ra không phục cho lắm bèn hỏi 
anh tổ trưởng:

- Tại sao tháng trước tôi cũng chửi 
bà ta mà chỉ bị phạt có 30 nghìn 
đồng?

Anh tổ trưởng cười:

- Chị không biết gì à? 

- Biết gì? - Người phụ nữ hỏi lại.

- Tết đến mọi thứ đều tăng nên giá 
phạt cũng tăng theo.

Món quà nhỏ nhưng đủ 
dùng cả năm
Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý 
chạy ra hớn hở khoe:

- Mẹ ơi! Sáng nay có cô Tũn ở bên 
Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng cho 
nhà mình một món quà và nói rằng: 
“Món quà của cô tuy nhỏ nhưng 
cũng đủ cho gia đình cháu dùng 
trong một năm”.

Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, 
hỏi ngay:

- Món quà gì thế con?

- Dạ, một quyển lịch!

Mâm ngũ quả ngày Tết 
của sinh viên
Tết đến, Tồ xung phong đi mua trái 
cây về để làm mâm ngũ quả giúp 
mẹ. Thế nhưng khi Tồ vừa đi chợ về, 
mẹ Tồ đã tru tréo lên:

- Tồ ơi là Tồ, sao con đã lớn chừng 
này rồi mà vẫn tồ thế này. Là sinh 

viên đại học mà không biết mâm 
ngũ quả có những quả gì sao?

Bố Tồ nghe thế liền hỏi:

- Thằng Tồ nó mua những quả gì mà 
bà tức thế?

Mẹ Tồ chỉ vào giỏ đi chợ nói:

- Đây ông xem, bảo nó đi mua trái 
cây về cúng, nó mua mãng cầu, dừa, 
đu đủ thì tôi chẳng nói gì đi. Đằng 
này lại còn mua thêm khổ qua với 
khoai môn làm gì không biết nữa. 
Con với chả cái, lớn rồi mà còn hư 
thế kia.

Bố Tồ nhìn Tồ một cách khó hiểu:

- Con mua khổ qua với khoai môn 
chi vậy Tồ?

Tồ vừa cười vừa gãi đầu:

- Con mua thế đúng rồi mà bố mẹ, 
chả là con vừa mới thi xong nên chỉ 
cần ‘Cầu Dừa (Vừa) Đủ Qua Môn’ 
thôi.

P. Marketing sưu tầm
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