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THƯ THÁNG 4
Quý bạn đọc thân mến,
Tháng 4/2014 này, Ngân hàng TMCP Kiên Long tiến hành Đại hội cổ đông thường
niên lần thứ 18.

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
16 -18, Phạm Hồng Thái, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
ĐT: 0773.869.950
Fax: 0773.877538
Chịu trách nhiệm xuất bản:
PHẠM KHẮC KHOAN
Ban cố vấn:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN ĐIỀU HÀNH

Một tin vui mà Bản tin Kienlongbank muốn loan báo đến bạn đọc gần xa: Ngân hàng
TMCP Kiên Long nằm trong Bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng
trưởng nhanh nhất Việt Nam 2013 và đứng hạng thứ 55/500. Các doanh nghiệp nằm
trong Bảng xếp hạng này được đánh giá là những nhân tố tích cực đóng góp vào sự hồi
phục của nền kinh tế nước nhà bởi những nỗ lực và thành tích đáng tự hào.
Trong gần 20 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Kiên Long luôn đồng hành
cùng sự phát triển quê hương, đất nước. Qua Bản tin Kienlongbank số này, bạn đọc sẽ
nhìn thấy rất nhiều hoạt động xã hội mà Ngân hàng Kiên Long đã và đang làm: tài trợ
chính Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2014 và Giải Bóng đá Cúp Quốc gia 2014,
tham gia tài trợ chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam”, tài trợ 10 tỷ đồng để
hỗ trợ 53.000 người thuộc hộ cận nghèo mua bảo hiểm y tế, trao tặng học bổng cho
học sinh PTTH ở các tỉnh thành… Với tất cả những hoạt động này, Ngân hàng Kiên
Long muốn thể hiện trách nhiệm xã hội của mình trong tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ”,
góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn thịnh, tươi đẹp.
Chúc quý bạn đọc có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống!
BAN BIÊN TẬP

Ban biên tập:
NGUYỄN QUANG TOAN
NGUYỄN CHÂU
TRẦN TUẤN ANH
ĐẶNG QUỐC THẠCH
NGUYỄN THIÊN ÂN
NGUYỄN THÁI BÌNH

TRONG SỐ NÀY:
Thiết kế mỹ thuật:
LÊ TÁM - BP Thiết kế Kienlongbank
Chân thành cảm ơn sự cộng tác của
quý bạn đọc.
Thư từ, tin, bài & ảnh cộng tác xin gửi về:
PHÒNG MARKETING
98-108A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7,
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08. 3933 3393 – Nội bộ: 118
Fax: 08. 3930 3971
E-mail: marketing@kienlongbank.com

In tại Công ty báo Nhân Dân TP.HCM
Giấy phép xuất bản số:
990/GPXBBT-STTTT, do Sở TT-TT tỉnh Kiên Giang cấp
ngày 26/12/2012
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TIÊU ĐIỂM

KỶ NIỆM 39 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2014)

Sức sống mới từ thành phố

mang tên Bác

Ngay sau ngày 30/4/1975, toàn quân và dân TP HCM bắt tay vào công cuộc xây dựng, tái thiết.
Sau 39 năm giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước, TP.HCM đã có nhiều thay đổi ngoạn
mục…

Diện mạo mới của
TP.HCM
M ột trong những thành tựu cơ bản và then
chốt để đưa TP.HCM phát triển mạnh mẽ
và bền vững là các công trình xây dựng hạ
tầng đô thị, nhất là các công trình giao thông
quy mô lớn như: Đại lộ Nguyễn Văn Linh,
đường Rừng Sác - Cần Giờ, Xa lộ Hà Nội,
cầu Phú Mỹ, cầu Rạch Chiếc mới… đặc biệt
là Đại lộ Đông – Tây.
Dự án Đại lộ Đông - Tây, nay là Đại lộ Võ
Văn Kiệt và Mai Chí Thọ, đã trở thành cung
đường đẹp nhất TP.HCM với điểm nhấn là
hầm vượt sông Sài Gòn lớn nhất khu vực
Đông Nam Á. Công trình giao thông đồ sộ
với tổng số vốn hơn 16.000 tỷ đồng này đã
góp phần thay đổi bộ mặt đô thị thành phố,
rút ngắn khoảng cách và thời gian di chyển
từ Đông sang Tây TP.Hồ Chí Minh và ngược
lại. Cuộc sống của người dân cũng dần phát
triển nhờ lưu thông được thuận lợi hơn.
Để giảm tình trạng ùn tắc giao thông, TPHCM đã và đang triển khai hàng loạt công
trình giao thông quan trọng như tuyến đường
sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên, đường

Vành đai Tân Sơn Nhất – Bình Lợi, đường
cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành Dầu Giây, cầu Sài Gòn 2, cầu Thủ Thiêm
2, tỉnh lộ 25B, mở rộng Xa lộ Hà Nội giai
đoạn 2…
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Hướng tới đô thị mang tính toàn cầu
Có thể hình dung một cách tổng quát, sau
năm 2020, TP Hồ Chí Minh thật sự là một
trong những thành phố hiện đại, phát triển
nhanh và năng động nhất khu vực Đông
Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương, sẽ trở
thành đô thị mang tính toàn cầu.
Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch - Phó Trưởng
đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM - Về đô thị,

xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, là
một thành phố xanh và sạch, là một đô thị
sông nước phù hợp với thổ nhưỡng Nam bộ.
Phát triển thành phố thành một đô thị mở,
nhiều trung tâm. Thành phố là hạt nhân của
Vùng đô thị TP. Hồ Chí Minh, nối kết với
các tỉnh xung quanh. Không gian đô thị được
mở rộng thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng
các khu đô thị mới như Thủ Thiêm, Nam Sài
Gòn, đô thị cảng Hiệp Phước, đô thị Tây Bắc v.v… TP. Hồ Chí Minh sẽ vươn lên trở
thành một trung tâm đa chức năng, trong đó
nổi bật là một trung tâm tài chính và dịch vụ
cao cấp của cả nước.

Cơ cấu kinh tế của thành phố sau năm 2020
sẽ giống cơ cấu kinh tế của các nền kinh tế
phát triển (hậu công nghiệp), với các ngành
dịch vụ cao cấp giữ vai trò chi phối. Thành
phố sẽ là một siêu đô thị đa trung tâm, với
điểm nhấn là đô thị mới Thủ Thiêm và đô
thị mới dọc sông Sài Gòn. Thành phố sẽ trở
thành đô thị mang tính toàn cầu. Đời sống
kinh tế thành phố gắn chặt với đời sống kinh
tế thế giới thông qua vô số các mối liên kết
kinh tế, là cửa ngõ giao lưu quan trọng nhất
về kinh tế của Việt Nam với bên ngoài.
Giang Nam/chinhphu.vn

Cùng với sự phát triển của TP.HCM, nhiều địa phương khác cũng đạt được những thành tựu
to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong các thành tựu đó, ghi đậm dấu ấn với nhân dân cả
nước là những công trình giao thông, đô thị quan trọng góp phần làm thay đổi diện mạo cả một
vùng, địa phương…

Mới đây là các công trình cầu vượt bằng thép
đã được thành phố xây dựng tại các nút giao
tại các cửa ngõ thành phố. Các công trình cầu
vượt Ngã tư Thủ Đức (quận Thủ Đức), Vòng
xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), Lăng
Cha Cả (quận Tân Bình) đã được đưa vào
sử dụng và phát huy hiệu quả rất tốt. Trong
thời gian tới, trên 10 cầu vượt bằng thép khác
cũng dược thành phố triển khai.
Không chỉ giao thông đường bộ, hạ tầng
phục vụ cho hàng không, đường biển,
đường thủy nội địa cũng được đầu tư, phát
triển đồng bộ. Dự án cải tạo và nâng cấp
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
hoàn thành với năng lực đón tiếp hàng chục
triệu khách quốc tế, trong nước mỗi năm.
Hệ thống cảng biển được đầu tư, xây mới
với các cảng biển có tầm quốc tế như Hiệp
Phước, Cát Lái, Phú Hữu… Sau hơn 20 năm
cải tạo, dòng kênh Nhiêu Lộc giờ đã trong
Sài Gòn đổ nát trong chiến tranh

Vẻ đẹp của Thành phố mang tên Bác ngày nay

xanh, sạch, đẹp. Hai tuyến đường Hoàng Sa,
Trường Sa dọc bờ kênh được nâng cấp, góp
phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông
trong giờ cao điểm…

Những công trình giao thông, đô thị quan trọng góp phần làm thay đổi diện mạo cả một vùng, địa phương như: Cầu Mỹ Thuận, Cầu Rạch Miểu và cầu Cần Thơ

Cầu Phú Mỹ rực rỡ trong đêm
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15/04/2014:

ĐƯỢC XẾP HẠNG 55/500 DOANH NGHIỆP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

N

gày 15/4/2014, Kienlongbank
tổ chức Đại hội cổ đông thường
niên năm 2014. Đại hội sẽ thông
qua báo cáo kết hoạt động của Hội đồng
quản trị, báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh hợp nhất, phương án phân phối lợi
nhuận năm 2013, định hướng kinh doanh
năm 2014, bầu bổ sung thành viên Hội
đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

cũng như các nội dung liên quan đến công
tác điều hành và quản trị.
Năm 2013, tổng tài sản Kienlongbank đạt
21.372 tỷ đồng, tăng 15,02% so với năm
2012; tổng dư nợ cho vay đạt 12.129 tỷ
đồng, tăng 25,25% so với năm 2012; tổng
nguồn vốn huy động đạt 17.510 tỷ đồng,
tăng 18,71% so với năm 2012; lợi nhuận
trước thuế đạt 393,41 tỷ đồng, nợ xấu là

tăng trưởng nhanh nhất
Việt Nam 2013

2,47%, đồng thời tất cả các chỉ tiêu về
chất lượng và an toàn hoạt động bảo đảm
theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
tỷ lệ cổ tức năm 2013 của Kienlongbank
là 9% trên vốn điều lệ.
Với phương châm: “ Hoạt động an toàn,
bền vững và lợi nhuận hợp lý”. Năm
2014, Kienlongbank sẽ tiếp tục mở rộng
thị phần qua việc đa dang hóa sản phẩm
dịch vụ, hướng tới phát triển dịch vụ ngân
hàng điện tử. Trong đó tập trung đào tạo
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp
tục đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cao
quản trị rủi ro; xử lý kiểm soát nợ xấu ở
mức thấp nhất theo quy định của Ngân
hàng Nhà nước. Phần đấu trong năm
2014, Kienlongbank dự kiến nâng tổng
tài sản lên 23.842 tỷ đồng, tăng 11,56%
so với với năm 2013; tổng nguồn vốn huy
động đạt 19.505 tỷ đồng, tăng 11, 39%
so với năm 2013; tổng dư nợ cho vay
đạt 13.341 tỷ đồng, tăng 10,00% so với
năm 2013; lợi nhuận trước thuế đạt 419 tỷ
đồng, tăng 6,51% so với năm 2013, tỷ lệ
nợ xấu không quá 3% và tỷ lệ phân phối
cổ tức từ 9 – 10% trên vốn cổ phần.

KLB

Ngân hàng TMCP vừa phát hành Báo cáo thường niên 2013. Đây là tài liệu chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
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Ông Phạm Khắc Khoan – Tổng Giám đốc Kienlongbank (hàng sau, thứ 2 từ trái sang) – đón nhận danh hiệu FAST500

K

ienlongbank thuộc nhóm Top
500 Doanh nghiệp Sáng ngày
04/04/2014, CTCP Báo cáo đánh
giá Việt Nam (Vietnam Report) kết hợp
cùng báo điện tử Vietnamnet tổ chức Lễ
công bố Bảng xếp hạng FAST500 – 500
Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt
Nam năm 2013. Ngân hàng TMCP Kiên
Long (Kienlongbank) đứng thứ 55 trong
bảng xếp hạng này.
Bảng xếp hạng FAST500 công bố định
kỳ hàng năm nhằm tìm kiếm và tôn vinh
những doanh nghiệp năng động, có tốc
độ tăng trưởng cao trong giai đoạn 4
năm từ năm 2009 - 2012. Bảng xếp hạng
FAST500 được xây dựng dựa trên các
nguyên tắc khoa học, độc lập, khách quan,
đồng thời tuân theo các chuẩn mực quốc
tế hiện hành. Thứ hạng các doanh nghiệp
trong Bảng xếp hạng FAST500 được sắp
xếp theo tiêu chí tăng trưởng kép (CAGR)

về doanh thu giai đoạn 2009 - 2012, có
tính đến các tiêu chí như tổng tài sản,
tổng số lao động, lợi nhuận sau thuế,
uy tín doanh nghiệp trên truyền thông...
như yếu tố tham khảo trong quá trình xếp
hạng doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có 31
tổ chức tín dụng (25 ngân hàng và 6 công
ty tài chính) thuộc top 500 doanh nghiệp
phát triển nhanh nhất và Kienlongbank
xếp thứ 5/31.
Theo các chuyên gia kinh tế, những
doanh nghiệp có tên trong Bảng xếp hạng
Fast500 hoàn toàn xứng đáng với danh
hiệu “đại diện tiên phong tiêu biểu của
nền kinh tế Việt Nam” và được kỳ vọng
là nhân tố tích cực đóng góp vào sự hồi
phục của nền kinh tế nước nhà bởi những
nỗ lực và thành tích đáng tự hào mà họ
đã đạt được trong giai đoạn kinh tế khó

khăn vừa qua.
Buổi lễ công bố Bảng xếp hạng Fast500
diễn ra trong không khí hết sức trang trọng
và nhận được sự quan tâm của cộng đồng
doanh nghiệp Việt Nam, cũng như sự
chú ý của các đơn vị truyền thông trong
và ngoài nước. Buổi lễ là cầu nối giúp
lãnh đạo các doanh nghiệp gặp gỡ, giao
lưu và chia sẻ những kinh nghiệm quản
trị kinh doanh trong giai đoạn vừa qua.
Với sự tôn vinh này, hi vọng các doanh
nghiệp Fast500 nói riêng và cộng đồng
doanh nghiệp Việt nói chung sẽ được tiếp
thêm niềm tin và nhiệt huyết, tự tin tận
dụng linh hoạt mọi cơ hội, hướng tới mục
tiêu tăng trưởng chung của toàn nền kinh
tế, đồng thời nhanh chóng bứt phá thành
công để vươn cao và vươn xa hơn nữa
trong thời gian tới đây.
KLB
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Kienlongbank tham gia tài trợ chương trình

C

“VINH QUANG
THỂ THAO VIỆT NAM”

HƯƠNG TRÌNH “VINH QUANG THỂ THAO VIỆT NAM” DIỄN RA CHIỀU 27/3, TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ
MINH, HÀ NỘI LÀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG VINH DANH CÁC VĐV, HLV TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC
ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM NĂM 2013.

Tại lễ trao thưởng, Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành đã chia
sẻ: “Năm 2013, thể thao Việt Nam đã tham
gia hàng trăm giải thi đấu quốc tế, đặc biệt
là các sự kiện thể thao lớn. Lần đầu tiên thể
thao Việt Nam giành được tới tổng cộng
992 huy chương các loại, trong đó có 363
HCV ở cấp khu vực và thế giới. Đây là một
con số ấn tượng, thể hiện sự nỗ lực rất lớn
của toàn ngành cũng như sự nỗ lực phấn đấu
của cá nhân HLV, VĐV. Việc bầu chọn ra
các VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể
thao người khuyết tật xuất sắc thêm một lần
nữa khẳng định giá trị của những cống hiến
cho sự nghiệp thể thao nước nhà”.

VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh

VĐV cờ vua Lê Quang Liêm

VĐV điền kinh Nguyễn Văn Hùng

VĐV điền kinh Lê Văn Lai

Nhân dịp này, Ủy ban Olympic Việt Nam
trao tặng Bằng khen cho Ngân hàng TMCP
Kiên Long (Kienlongbank) vì đã có nhiều
đóng góp cho phong trào thể thao, Olympic Việt Nam 2013. Ngoài việc tham gia
tài trợ cho chương trình “Vinh Quang Thể
thao Việt Nam”, Kienlongbank đang là nhà
tài trợ chính cho Giải Bóng đá hạng Nhất
Quốc gia 2014 và Giải Bóng đá Cúp Quốc
gia 2014.
KLB

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh, Tổng cục Thể dục thể thao và
Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức.
Chương trình năm nay bầu chọn và tôn vinh
10 VĐV, 5 HLV tiêu biểu; 5 VĐV, 3 HLV thể
thao người khuyết tật xuất sắc năm 2013. Kết
quả này được 125 nhà báo thể thao, thuộc hơn
50 cơ quan báo chí trên toàn quốc, bầu chọn
VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên

8

dựa trên cơ sở những thành tích xuất sắc
của các VĐV, HLV tại SEA Games 27
và ASEAN Para Games 7.
Trong cuộc tuyển lựa VĐV tiêu biểu, nữ
kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên đã
xuất sắc cán đích ở vị trí số 1. Cùng với
Ánh Viên, những VĐV được tôn vinh
trong lần này gồm: Lê Quang Liêm (cờ

vua), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Vũ Thị
Hương (điền kinh), Thạch Kim Tuấn (cử tạ),
Nguyễn Văn Lai (điền kinh), Phan Thị Hà
Thanh (TDDC), Nguyễn Văn Hùng (điền
kinh) và Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), đều
là những VĐV đã đạt thành tích cao trong
những giải đấu lớn trong năm 2013, góp
phần làm rạng danh thể thao Việt Nam.

VĐV thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh

VĐV điền kinh Vũ Thị Hương

VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn

VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh

5 HLV tiêu biểu gồm: Đặng Anh Tuấn (bơi),
Nguyễn Thị Nhung (bắn súng), Nguyễn
Đình Minh (điền kinh), Huỳnh Hữu Chí (cử
tạ) và Lâm Minh Châu (cờ vua).
5 VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc
gồm: Cao Ngọc Hùng (điền kinh), Lê Văn
Công (cử tạ), Nguyễn Thị Hải (điền kinh),
Phạm Đức Trung (cầu lông) và Đỗ Thanh
Hải (bơi). 3 HLV thể thao người khuyết
tật xuất sắc gồm Đổng Quốc Cường (bơi),
Đặng Văn Phúc (điền kinh) và Lê Thúy Ngà
(cầu lông).
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Kienlongbank trở thành nhà tài trợ chính
Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Giải bóng đá Cup Quốc gia 2014

ĐỒNG HÀNH CÙNG
BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

Ông Nguyễn Quang Toan – Phó Tổng
Giám đốc Kienlongbank phát biểu: Với
trách nhiệm xã hội của mình, trên phương
châm “Sẵn lòng chia sẻ”, Ngân hàng Kiên
Long qua 19 năm phát triển đã luôn đồng
hành cùng sự phát triển đất nước với rất
nhiều chương trình tài trợ xã hội, từ thiện
khác nhau. Hôm nay, là nhà tài trợ chính
cho Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc Gia
Kienlongbank 2014 và Giải bóng đá Cup
Quốc gia 2014, Ngân hàng Kiên Long
không mong gì hơn là được góp phần nhỏ
bé của mình vào sự phát triển của thể thao
nước nhà, đặc biệt là môn bóng đá.
Bước vào giải đấu năm nay, cầu thủ các
CLB đều thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt
tình, quyết tâm với nhiều trận sôi nổi hấp
dẫn, có chất lượng chuyên môn cao đáp
ứng sự mong đợi của người hâm mộ cả
nước.
KLB

Ông Phạm Phú Hòa - Phó Tổng Giám đốc VPF và ông Nguyễn Quang Toan - Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank
cùng ký và trao hợp đồng tài trợ chính các giải bóng đá.

L

ễ ký kết và công bố nhà tài trợ
chính diễn ra vào ngày 15/3/2014
tại TP Hồ Chí Minh với sự hiện
diện của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên
đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần
Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam – VPF,
Nhà tài trợ chính – Ngân hàng TMCP
Kiên Long.
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia (HNQG)
2014 có tên gọi chính thức Giải Bóng đá
HNQG Kienlongbank 2014 (Kienlongbank V.League 2), với sự tham gia của 8
đội bóng, diễn ra từ ngày 15/03/2014 đến
10

28/06/2014. Giải thưởng cho đội xếp thứ
nhât trị giá 1 tỷ đồng, đội xếp thứ nhì là
500 triệu đồng, đội xếp thứ ba là 250 triệu
đồng, đội đoạt giải phong cách là 100
triệu đồng.
Giải Bóng đá Cúp Quốc gia 2014 có tên
gọi chính thức là Giải Bóng đá Cúp Quốc
gia Kienlongbank 2014 (Kienlongbank
Nation Cup). Với sự tham dự của 21 đội
bóng (13 đội tham dự giải VĐQG và 8
đội tham dự giải HNQG) diễn ra từ ngày
08/03 đến 29/08/2014. Đội đoạt Cúp Quốc
gia sẽ nhận giải thưởng trị giá 1 tỷ đồng,
về nhì 500 triệu đồng và hạng ba 200 triệu

đồng. Đội đoạt Cúp Quốc gia sẽ đại diện
cho Việt Nam tham dự đấu trường AFC
Cup của Châu Á.
Ông Phạm Ngọc Viễn – Tổng Giám đốc
VPF đánh giá: Trong bối cảnh nền kinh tế
2014 vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó
khăn và thách thức như hiện nay, Kienlongbank với tấm lòng vàng đã sẵn sàng
làm bạn đồng hành cùng với LĐBĐVN và
Công ty VPF, gánh vác trách nhiệm nâng
cao chất lượng bóng đá của Việt Nam.
Đây là một sự chia sẻ, cổ vũ lớn lao cho
sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
Các giải bóng đá do Kienlongbank tài trợ hứa hẹn nhiều hấp dẫn bất ngờ…
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Học bổng cho học sinh PTTH
đến với Đồng Tháp, Đà Nẵng
háng 3/2014, chương trình Học bổng cho học sinh PTTH của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã đến các địa phương Đồng Tháp, Đà Nẵng. Trước đó, Kienlongbank công bố trao 1.250
T
suất học bổng với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng cho học sinh PTTH có hoàn cảnh khó khăn ở 25 tỉnh thành.

luôn dành ngân sách nhất định hàng năm
để tham gia các hoạt động từ thiện xã hội,
tặng học bổng cho các em học sinh khắp
các vùng miền cả nước. Nhìn vào những
nỗ lực, cố gắng của các em học sinh nơi
đây chúng ta liên tưởng đến những bông
hoa sen vươn mình lên trong gian khó,
làm đẹp cho cuộc đời. Chúng ta tin tưởng
rằng, mỗi em học sinh nhận được học
bổng hôm nay sẽ là những những thanh
niên trí thức, biết làm giàu đẹp cho quê
hương mai sau…
Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Giám đốc
NHNN tỉnh Đồng Tháp - đánh giá:
Chương trình trao học bổng của Ngân
hàng Kiên Long phù hợp với định hướng
an sinh xã hội của Ngân hàng Nhà nước.
Đây là hành động thiết thực để Ngân hàng
Kiên Long cùng góp sức với các tổ chức
xã hội chăm lo cho các em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến
trường, được học hành đến nơi đến chốn.

Những người con miền Trung
hiếu học
Sáng 29/03/2014, Kienlongbank phối hợp
với Ngân hành Nhà nước Chi nhánh Đà
Nẵng và Hội Khuyến học TP. Đà Nẵng tổ
chức trao học bổng đến 100 em học sinh
giỏi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
TP Đà Nẵng.
Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông
Bùi Thanh Hải - thành viên Hội đồng

Ông Lê Trung Việt – Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank – trao bảng tượng trưng học bổng cho
bà Nguyễn Thị Nhàn – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp

Quản trị Kienlongbank - cho biết: Với
phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, Kienlongbank đã dành nhiều nguồn lực cho
các chương trình học bổng dành cho học
sinh – sinh viên. Với chương trình Học
bổng cho học sinh PTTH, Kienlongbank
mong muốn tiếp sức kịp thời cho các em
học sinh PTTH có hoàn cảnh khó khăn
nhưng có thành tích học tập tốt. Chúng ta
biết rằng các em đang ở ngưỡng cửa vào
đời, nếu được chăm lo điều kiện học tập
tốt hơn và cùng với truyền thống hiếu học
của người miền Trung, chắc chắn các em

sẽ trở thành những thanh niên trí thức làm
chủ tương lai của đất nước…
Ông Võ Minh - Giám đốc Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng – cho
rằng: Chương trình Học bổng cho học
sinh PTTH của Kienlongbank có có giá
trị, ý nghĩa rất lớn đối với các em học sinh
gặp khó khăn. Học bổng này giúp các em
tiếp tục vững bước vượt qua mọi chông
gai thử thách, vươn lên học tập tốt để đạt
ước mơ của mình...
KLB

Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Tháp cùng đại diện các ban, ngành
tỉnh Đồng Tháp và Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh nhận học bổng

Những đóa hoa sen vùng biên
Ngày 23/03/2014, Kienlongbank phối
hợp cùng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh
Đồng Tháp cùng Hội Khuyến học tỉnh
Đồng Tháp tổ chức chương trình Học
bổng cho học sinh PTTH ở địa phương.
100 em học sinh được nhận học bổng đợt
này là các em học sinh có thành tích học
tập tốt, đời sống gia đình còn nhiều khó
khăn ở các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự
của tỉnh Đồng Tháp.
Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông Lê
Trung Việt – Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank - cho biết: Là ngân hàng đề cao
giá trị con người, luôn sẵn lòng vì cộng
đồng và xã hội, Ngân hàng Kiên Long
12

Ông Phạm Trần Duy Huyền – thành viên Hội đồng Quản trị Kienlongbank – trao học bổng cho các em
học sinh ở Đồng Tháp

Ông Võ Minh – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng và ông Bùi Thanh Hải – thành viên Hội đồng Quản trị Kienlongbank
– trao học bổng cho các em học sinh
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Kienlongbank:

Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động (1-5)

Hỗ trợ 10 tỷ đồng

giúp người cận nghèo mua BHYT

C

ứ đến 1/5 hàng năm, nhân dân lao
động trên toàn thế giới lại háo hức
tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế lao
động, ngày hội của những người yêu lao
động, yêu chuộng hòa bình.

H

ưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Kiên Giang, Ủy ban Nhân dân
tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ người cận
nghèo có đủ kinh phí để mua bảo hiểm y
tế (BHYT), Hội đồng Quản trị Ngân hàng
TMCP Kiên Long (Kienlongbank) quyết
định trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ cho 53.000
người thuộc hộ cận nghèo tỉnh Kiên Giang
có đủ kinh phí mua BHYT. Toàn bộ số
tiền này được trích từ Quỹ hoạt động xã
hội của Kienlongbank và sẽ được chuyển
trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Kiên Giang.
Ra đời tại tỉnh Kiên Giang, qua 19 năm
phát triển, với phương châm “Sẵn lòng
chia sẻ”, Kienlongbank đã tài trợ cho
nhiều sự kiện xã hội, từ thiện rất ý nghĩa.
Có thể kể đến các chương trình như: Chia
sẻ khát vọng sinh viên, Học bổng cho
học sinh PTTH có hoàn cảnh khó khăn,
Chương trình quà tết cho bà con nghèo...
Với 53.000 thẻ BHYT được hỗ trợ phí,
người dân thuộc các hộ cận nghèo sẽ có
điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm
sóc sức khỏe tốt hơn, được khám chữa

TIẾNG NÓI CỦA
NGƯỜI LAO ĐỘNG
3. Chị Nguyễn Thị Thúy
Loan - Nhân viên Contact
Center

Ông Nguyễn Quang Toan – Phó Tổng
Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Kienlongbabank cho biết: Tài sản quý nhất của
ngân hàng chính là nhân viên. Để nhân
viên có thể yên tâm công tác thì việc chăm
lo và đảm bảo đời sống nhân viên luôn
được Công đoàn đặc biệt quan tâm.
Bản tin Kienlongbank ghi nhận một số ý
kiến, nhận xét của nhân viên nhân ngày
Quốc tế lao động năm nay:

2. Chị Lê Minh Phú – Nhân
viên CSKH tân tuyển

bệnh theo chính sách BHYT. Qua việc
hỗ trợ phí BHYT cho người cận nghèo,
Kienlongbank mong muốn giúp bà con
cận nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống

và góp phần thực hiện tốt chính sách an
sinh xã hội của tỉnh Kiên Giang.
KLB

“Để phục vụ khách hàng tốt hơn,
chúng tôi phải hy sinh thêm thời
gian cho công việc. Chúng tôi mong
muốn có thêm những chương trình
ngoại khóa như du lịch, dã ngoại để
giao lưu, tăng tinh thần đoàn kết.
Thực sự chính sách phúc lợi chưa
có nhiều khác biệt. Tuy nhiên với
người phụ nữ, việc được quan tâm
chăm sóc vào dịp 8/3, đặc biệt là
được tham gia khóa huấn luyện
trang điểm kèm tặng phiếu mua mỹ
phẩm giúp tụi em thêm tự tin trong
công việc và cuộc sống”
Thiên Ân ghi

“Em đã đi làm một số nơi, nhưng
chưa thấy ở đâu có môi trường làm
việc thân thiện và hòa đồng như tại
Kienlongbank. Các anh chị hướng
dẫn, chia sẻ tận tình về chuyên môn,
bên cạnh đó tụi em cũng được học
nhiều về đối nhân xử thế”

1. Anh Lê Duyên Cảnh – Tổ trưởng Bảo vệ
“Đối với anh em làm công tác bảo vệ, ban lãnh đạo thường xuyên quan tâm, động viên anh em. Có lần thấy nhân viên bảo vệ vận
hành máy phát điện, Ban Lãnh đạo tìm hiểu sự việc và yêu cầu để việc này cho nhân viên kỹ thuật xử lý. Còn ban đêm, nếu cúp điện
thì bảo vệ trực mới phải vận hành máy phát điện”.

14
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KIÊN GIANG
vươn lên vị trí thứ 3
PCI 2013:

PCI “Rất tốt”).
Nhóm có số điểm PCI thấp nhất vẫn là
nhiều tỉnh thuộc khu vực miền núi phía
Bắc gồm: Cao Bằng (xếp thứ 61 với 52,3
điểm), Hòa Bình (xếp thứ 62 với 52,15
điểm), Tuyên Quang (xếp thứ 63 với 48,98
điểm). Tỉnh xếp hạng PCI thấp nhất năm
ngoái là Điện Biên đã vươn lên vị trí thứ
43 với 56,23 điểm trong lần xếp hạng này.
Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI), cần ghi nhận nỗ lực cải cách của
các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, đặc
biệt các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội,
TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Tuy thứ hạng
của từng địa phương có thể tăng hoặc
giảm, nhưng điều đáng mừng là đại đa số
các địa phương đều có điểm số PCI gốc
giai đoạn 2006-2013 tăng lên. Đây là cơ
sở để tin tưởng rằng xu hướng này sẽ góp
phần tích cực cải thiện niềm tin của nhà
đầu tư trong và ngoài nước thời gian tới.
Liên quan đến việc nâng cao năng lực

Đ

Ngày 20/3, lễ công bố Báo cáo Chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2013 đã được
tổ chức, trong đó, có những điểm đáng
chú ý về sự cải thiện năng lực cạnh tranh
trong các lĩnh vực tại các địa phương trên
cả nước.
Điểm đáng chú ý nhất là sau khi bị tụt
hạng (xuống thứ 12) trong lần công bố
năm trước, Đà Nẵng đã có sự trở lại ngoạn
mục với vị trí đầu bảng. Thành phố biển
miền Trung này là “gương mặt” quen của
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tốp đầu trong nhiều năm, trong đó, từng có
3 năm liền dẫn đầu cả nước về PCI.
Tiếp đến là Thừa Thiên-Huế, theo Cơ
quan khảo sát báo cáo, trong năm 2013,
tỉnh này đã đạt được bước tiến lớn khi
vượt lên đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng,
với 65,56 điểm. Sau Thừa Thiên-Huế là
Kiên Giang đạt 63,55 điểm, vươn lên vị
trí thứ 3. Tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên
vươn lên đứng trong nhóm 4 tỉnh có PCI
cao nhất, khi đạt được 63,51 điểm.
Bất ngờ lớn trong nhóm dẫn đầu lần này
là tỉnh Quảng Ngãi, với vị trí thứ 7 trong
bảng xếp hạng. Đây là một bước tiến nổi
bật của một tỉnh còn nhiều khó khăn và
thường đứng ở vị trí trung bình (với điểm
số 38,5 từ năm 2006-2012) và chưa bao
giờ vượt quá vị trí thứ 18. Sự cải thiện thứ
hạng của Quảng Ngãi được đánh giá là

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký ban
hành Nghị quyết về các giải pháp cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh quốc gia (ngày 18/3/2014),
trong đó chỉ ra rất nhiều giải pháp mà
các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện
nhằm mục tiêu chung là nâng cao năng lực
cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư.
Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh 2013 là tập hợp “tiếng nói” của 8.093
doanh nghiệp dân doanh tại 63 tỉnh,
thành phố trên cả nước. Đồng thời, Báo
cáo cũng phản ánh cảm nhận của 1.609
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
đang hoạt động tại Việt Nam, qua đó góp

phần hoàn thiện bức tranh tổng thể về môi
trường kinh doanh tại Việt Nam dưới góc
độ một điểm đến đầu tư quốc tế.
Huy Thắng/Chinhphu.vn

Top 10 chỉ số PCI 2013
gồm:
1. Đà Nẵng (66,45 điểm)
2. Thừa Thiên Huế (65,56 điểm)
3. Kiên Giang (63,55 điểm)
4. Quảng Ninh (63,51 điểm)
5. Đồng Tháp (63,35 điểm)
6. Bến Tre (62,78 điểm)
7. Quảng Ngãi (62,60 điểm)
8. Thanh Hóa (61,59 điểm)
9. Cần Thơ (61,46 điểm)
10. TP. HCM (61,19 điểm)

“Nguyên nhân giúp tăng PCI có nhiều, song cái chính vẫn là phải công khai, minh bạch với doanh nghiệp. Hơn
nữa, năm 2013 còn xuất hiện thêm một chỉ số đo lường mới rất hay là tính công bằng. Tức là anh phải đảm bảo
mọi loại hình doanh nghiệp từ nhà nước, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp tư nhân cho với doanh nghiệp
100% vốn nước ngoài đều được đối xử công bằng như nhau, cạnh tranh hoàn toàn bình đẳng. Với chỉ số này Kiên
Giang xếp hạng cao nhất cả nước” (Ông Trần Thanh Mộc – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du
lịch Kiên Giang)

Trao giải thưởng cho 7 dịa phương có thành tích cao trong bảng xếp hạng PCI 2013

à Nẵng trở lại vị trí đầu
bảng; Quảng Ngãi có
bước tiến vượt bậc; Hà
Nội tăng 18 hạng; TPHCM tăng
3 hạng và nằm trong TOP 10… là
những điểm nhấn trong bảng xếp
hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCI) vừa được công bố.

cạnh tranh của nước ta trên trường quốc
tế, Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ
tướng Chính phủ cũng đã khẳng định năng
lực cạnh tranh tốt sẽ tạo cơ hội để đất nước
vươn lên, phát triển nhanh và bền vững.
Trong các yếu tố góp phần nâng cao năng
lực cạnh tranh, chất lượng thể chế và môi
trường kinh doanh có tầm quan trọng hàng
đầu.

giống như Thừa Thiên-Huế, đều xuất phát
từ cam kết cải thiện chất lượng điều hành
của chính quyền được cụ thể hóa trong các
văn bản ban hành chính thức.
Bên cạnh đó, điều đáng mừng là trong
bảng xếp hạng lần này, các đầu tàu kinh
tế đều thăng hạng. Đáng kể nhất là Thủ
đô Hà Nội, tăng 18 hạng trong bảng chỉ số
(từ vị trí 51 trong năm 2012 lên hạng thứ
33 năm nay), trong khi đó, TPHCM tăng
3 hạng, nằm trong TOP 10 tỉnh, thành phố
có PCI cao nhất cả nước.
Bên cạnh đó, tương tự nhiều năm trước,
nhiều tỉnh khu vực ĐBSCL tiếp tục duy
trì được chất lượng điều hành tốt. Ở chiều
ngược lại, Đồng Tháp (địa phương giữ
vị trí quán quân năm 2012) năm nay tụt
xuống vị trí thứ 5 với 63,35 điểm (nhưng
vẫn thuộc nhóm được đánh giá có chỉ số
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Phú Quốc HƯỚNG TỚI

ĐẶC KHU KINH TẾ

NHIỀU CHÍNH SÁCH, ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI TẠI PHÚ QUỐC, ĐỂ ĐƯA NƠI
NÀY TRỞ THÀNH MỘT TRUNG TÂM DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG TẦM CỠ KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI.

N

hiều chính sách, ưu đãi đầu tư
đang được triển khai tại Phú
Quốc, để đưa nơi này trở thành
một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ
khu vực và thế giới.
Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, ông
Lê Văn Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên
Giang cho biết: Đảo Phú Quốc có lợi thế
lớn là bờ biển dài với nhiều bãi biển đẹp;
có núi rừng nguyên sinh với hệ sinh thái
phong phú; thời tiết thuận lợi cho du lịch
quanh năm... Vì vậy, trong chiến lược phát
triển, Phú Quốc sẽ là một trung tâm du lịch
nghỉ dưỡng sinh thái tầm cỡ thế giới; trung
tâm thương mại, dịch vụ cao cấp của cả
nước. Hiện tại, tỉnh Kiên Giang đang thực
hiện 4 vấn đề chiến lược gồm: Đẩy nhanh
xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm trên
đảo; thực hiện các dự án đầu tư đã đăng
ký; quản lý tốt các quy hoạch; tăng cường
nguồn nhân lực. Các chiến lược này đang
phát huy hiệu quả, giúp kinh tế Phú Quốc
khởi sắc từng ngày, tốc độ tăng trưởng
khoảng 25% mỗi năm, nhất là khu vực
dịch vụ chiếm trên 66% cơ cấu GDP.
Trong năm 2013, khách du lịch đến Phú
Quốc trên 430.000 lượt, tăng 32% so với
năm 2012; tổng thu ngân sách trên địa bàn
gần 1.000 tỉ đồng.
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Các nhà đầu tư sẽ được ưu đãi thế nào
khi đến Phú Quốc, thưa ông?
Đã có nhiều cơ chế chính sách và quy
hoạch phát triển được ban hành theo
hướng ưu đãi để phát huy tiềm năng của
Phú Quốc. Hiện nay, các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước được khuyến khích
đầu tư vào Phú Quốc trên các lĩnh vực:
Kinh doanh kết cấu hạ tầng, công nghiệp,
đô thị, cảng biển, thương mại, dịch vụ,
du lịch, vui chơi, giải trí, tài chính - ngân
hàng, vận tải, bảo hiểm, giáo dục - đào
tạo, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học
- công nghệ, y tế, nhà ở, xuất nhập khẩu
hàng hóa..., được bảo hộ theo quy định
của pháp luật VN và các điều ước quốc tế
có liên quan.

Quốc hiện nay là hạ tầng chưa đáp ứng
kỳ vọng của các nhà đầu tư. Vấn đề này
sẽ được giải quyết ra sao, thưa ông?
Tỉnh luôn tranh thủ huy động các nguồn
vốn, áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi,
thuận lợi nhất để đầu tư kết cấu hạ tầng
Phú Quốc. Nhờ đó, đã có cảng hàng không
quốc tế Phú Quốc hoạt động với các tuyến
bay giữa TP.HCM - Phú Quốc, Rạch Giá
- Phú Quốc, Hà Nội - Phú Quốc, Cần Thơ
- Phú Quốc và tuyến bay quốc tế từ Nga;
các cảng biển được đầu tư, nâng cấp. Dự
án cáp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên
- Phú Quốc cũng đã hoàn thành giúp giảm
giá điện trên đảo hơn 1/3 so với trước đây.
Ngoài ra, đường trục chính nam - bắc đảo
Phú Quốc dài 51,5 km, đường vòng quanh
đảo dài 99,5 km cũng đang khẩn trương
hoàn thành vào cuối năm nay.

Cái thiếu hiện nay của Phú Quốc là những
khu nghỉ dưỡng, lưu trú gắn với những
hoạt động vui chơi, giải trí đặc sắc, đủ
sức giữ chân khách du lịch. Dù hiện có
khoảng 100 khách sạn và cơ sở lưu trú
với hơn 2.000 phòng, nhưng vẫn chưa
đáp ứng được yêu cầu. Tỉnh đang kỳ vọng
một số dự án lớn như khu phức hợp nghỉ
dưỡng Vinpearl Phú Quốc ở Bãi Dài với
quy mô 500 - 600 phòng; khách sạn 5 sao
Salinda quy mô 120 phòng tại xã Dương
Tơ hay các khách sạn, resort 5 sao ở Bãi
Kem, Bãi Trường... sẽ đáp ứng tốt hơn
các dịch vụ vui chơi cho du khách. Riêng
dự án casino đã được Chính phủ cho phép
thay đổi vị trí. Hiện tỉnh đang kêu gọi
đầu tư theo hướng để nhà đầu tư chọn địa
điểm rồi mới điều chỉnh quy hoạch nhằm
tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

“Ưu đãi đầu tư hết mức, song
với những dự án chậm triển khai
chúng tôi cũng sẽ kiên quyết thu
hồi. Cụ thể ngày 31.3 này, chúng tôi
sẽ thu hồi khoảng 20 dự án chậm
triển khai để giao cho nhà đầu tư
khác.”

Nhiều người lo ngại việc tập trung phát
triển hạ tầng có thể làm mất lợi thế về
thiên nhiên của Phú Quốc, ông nghĩ sao
về điều này?
Khi đầu tư hạ tầng, chắc chắn sẽ ảnh
hưởng đến cảnh quan thiên nhiên. Đây là
điều khiến chúng tôi phải hết sức chú ý khi
quản lý quy hoạch. Các dự án phải luôn
đảm bảo các yếu tố về môi trường, sinh
thái, môi trường biển và mật độ xây dựng
phải giữ được sự cân bằng. Cụ thể như các
dự án gần biển, tất cả đều phải có chỉ giới
cách bờ biển ít nhất 50 m. Các khu resort
mới phải mở các đường xuống bãi biển,
quảng trường biển để khách tham quan
và người địa phương thụ hưởng, tránh tạo
nên xung đột giữa nhà đầu tư với người
dân địa phương.
Đình Tuyển/Thanh Niên

“Mới đây tỉnh đã đề xuất Bộ Chính trị,
Quốc hội và Chính phủ thành lập Đặc khu
kinh tế Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang,
với cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt, vượt
trội, đủ sức cạnh tranh quốc tế để thu hút
đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài”
Ông Lê Văn Thi - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các
cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển đảo
Phú Quốc vẫn chưa tạo lập niềm tin của
các đối tác, nhất là nhà đầu tư nước ngoài.
Mới đây tỉnh đã đề xuất Bộ Chính trị,
Quốc hội và Chính phủ thành lập Đặc khu
kinh tế Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang,
với cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt, vượt
trội, đủ sức cạnh tranh quốc tế để thu hút
đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Đề án
trên đã trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ.
Một trong những điểm yếu của Phú
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KIÊN GIANG: VỤ LÚA

KIÊN GIANG

KHAI
THÁC
KINH TẾ
BIỂN

ĐÔNG XUÂN THẮNG LỚN
VỤ LÚA ĐÔNG XUÂN 2013 - 2014,
NÔNG DÂN KIÊN GIANG ĐẠT
THẮNG LỢI LỚN TRÊN CẢ 3 MẶT
LÀ DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG,
NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG.

S

ở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết
vụ lúa đông xuân 2013 - 2014, đồng thời
triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa hè thu
và thu đông 2014. Theo đó, vụ lúa đông
xuân toàn tỉnh xuống giống được 305.876
ha, năng suất bình quân ước đạt 7,15 tấn/
ha, tổng sản lượng đạt gần 2,19 triệu tấn,
tăng 110.595 tấn so với vụ đông xuân
trước.
Như vậy, vụ lúa đông xuân 2013 - 2014,
nông dân Kiên Giang đạt thắng lợi lớn
trên cả 3 mặt là diện tích gieo trồng (đạt
101,6% kế hoạch), năng suất (tăng 0,24
tấn/ha) và sản lượng (tăng 58.930 tấn so
với kế hoạch). Về cơ cấu giống, lúa chất
lượng cao chiếm 70% diện tích, với các
giống chủ lực như Jasmine 85, OM 5451,
OM 6976, OM 2517, OM 4900… Nhóm
giống phẩm cấp thấp và trung bình như IR
50404, OM 576 (Hầm Trâu) tuy đã giảm
nhưng vẫn còn cao, chiếm gần 25% diện
tích (khuyến cáo của ngành dưới 20%).
Trúng mùa lớn nhưng niềm vui của nông
dân không trọn vẹn do tình hình xuất khẩu
gạo những tháng đầu năm đang gặp khó

Thu hoạch lúa Đông xuân tại Kiên Giang

khăn đã ảnh hưởng đến sức mua, giá cả
tiêu thụ lúa thấp. Hơn nữa, với sản lượng
trên 2 triệu tấn, lại thu hoạch trong thời
gian ngắn nên lúa hàng hóa còn tồn đọng
trong dân khá nhiều.
Vụ lúa hè thu 2014, Kiên Giang có kế
hoạch xuống giống 300.000 ha, gieo sạ tập
trung làm 3 đợt chính. Đợt 1 từ 20/3 - 10/4,
tập trung chủ yếu ở vùng Tứ giác Long
Xuyên và Tây sông Hậu (vùng sản xuất
lúa 3 vụ/năm). Đợt 2 từ 25/4 - 15/5, các
vùng sản xuất lúa hè thu chính vụ (vùng
làm 2 vụ lúa). Đợt 3 từ 10/5 - 10/6, chủ yếu
ở các huyện vùng U Minh Thượng và các

KIÊN GIANG: NÔNG DÂN ĐƯỢC HỖ TRỢ
50% CHI PHÍ SẢN XUẤT
Ngày 25-3, Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận
chủ trương giao UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí cho nông
dân sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo đó, mỗi nông dân được hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với
đất chuyên trồng lúa và 100.000 đồng/ha/năm đối với đất lúa khác.
La Lực
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THEO HƯỚNG
BỀN VỮNG
khu vực ven biển, vùng bị ảnh hưởng xâm
nhập mặn phải chờ mưa nhiều mới có thể
gieo sạ. Vụ thu đông 2014 toàn tỉnh gieo
sạ 98.000 ha, khung thời vụ từ 10/7 - 10/8.
Ông Mai Anh Nhịn, Giám đốc Sở Nông
nghiệp & Phát triển nông thôn Kiên Giang
lưu ý các địa phương cần thực hiện chặt
chẽ lịch thời vụ ngành đã đề ra, khuyến cáo
nông dân cày ải, phơi đất, đảm bảo cách
ly giữa các mùa vụ, quản lý tốt dịch hại để
sản xuất đạt thắng lợi. Trong cơ cấu giống
phải giảm tối đa diện tích gieo sạ giống lúa
có phẩm cấp gạo thấp và trung bình (không
quá 20%).
Về lâu dài, cần triển khai việc tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo hướng chiều sâu,
nâng cao giá trị. Giảm dần diện tích đất
lúa, nhất là đối với những vụ có chi phí cao
nhưng năng suất lại thấp như xuân hè, hè
thu để chuyển qua các loại cây trồng khác
hiệu quả hơn; không chạy theo sản lượng
mà duy trì ở mức trên 4 triệu tấn lúa/năm.
Đ.T.Chánh/Nông Nghiệp VN

T

rong chiến lược phát triển kinh tế
biển đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang
xác định thủy sản biển là ngành kinh tế
mũi nhọn, với nghề đánh bắt trên ngư
trường. Theo điều tra của Viện Nghiên
cứu biển Việt Nam, trữ lượng cá, tôm trên
vùng biển Kiên Giang khoảng 470 nghìn
tấn, hằng năm có thể khai thác đánh bắt
hơn 210 nghìn tấn. Thế mạnh kinh tế nổi
trội này đang được tỉnh đầu tư phát triển
khai thác hiệu quả, bền vững.
Tỉnh Kiên Giang triển khai các giải pháp
bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cụ thể hóa các
chính sách bảo vệ và phát triển nguồn lợi
thủy sản của Chính phủ. Tỉnh chủ động
kêu gọi, khuyến khích các thành phần
kinh tế, liên doanh, liên kết đầu tư nguồn
nhân lực, vốn, vật tư, phương tiện, áp
dụng những tiến bộ khoa học-kỹ thuật
trong bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn
lợi thủy sản của địa phương. Tỉnh tăng

cường công tác tuyên truyền, vận động
ngư dân và cam kết không sử dụng chất
nổ, chất độc, xung điện, cào bờ, cào bay...
để đánh bắt thủy, hải sản; không khai
thác, mua bán, chế biến các loại thủy, hải
sản trong mùa sinh sản, không vi phạm
vùng ngư trường cấm đánh bắt.
Tỉnh Kiên Giang hiện có đoàn tàu cá hơn
12.400 chiếc, trong đó hơn ba nghìn tàu
công suất lớn đủ khả năng đánh bắt xa
bờ và 261 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá.
Khai thác đánh bắt thủy, hải sản của Kiên
Giang đang phát triển theo hướng vươn
mạnh ra khơi xa, đặc biệt là hợp tác với
các nước trong khu vực, giảm dần đánh
bắt ven bờ. Hàng trăm tổ, đội được hình
thành khai thác đánh bắt trên ngư trường,
vừa hỗ trợ nhau trong sản xuất, cung ứng
nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, thu gom
sản phẩm khai thác. Nhiều năm qua, tỉnh
luôn dẫn đầu cả nước về sản lượng khai

thác đánh bắt thủy, hải sản. Năm 2012,
tổng sản lượng thủy, hải sản khai thác hơn
421 nghìn tấn các loại và những tháng đầu
năm nay hơn 150 nghìn tấn.
Tỉnh tăng cường hỗ trợ ngư dân khai thác
ở vùng biển xa bờ, trang bị máy thông
tin liên lạc HF tầm xa trên biển có tích
hợp thiết bị vệ tinh GPS. Trạm bờ và máy
thông tin liên lạc sóng HF tầm xa trên tàu
cá bước đầu đáp ứng yêu cầu liên lạc và
xác định vị trí tàu cá, giúp ngư dân yên
tâm khai thác đánh bắt trên ngư trường.
Tỉnh đang dồn sức tập trung cho mục tiêu
phát triển kinh tế thủy sản biển trở thành
trung tâm nghề cá lớn, hiện đại của cả
nước trên vùng biển Tây Nam.
Lê Huy Hải/TTXVN
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CHIA SẺ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÕ QUỐC THẮNG

Thay đổi tư duy để

THÀNH CÔNG

XÁC ĐỊNH CON NGƯỜI LÀ NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH, TẠO SỰ
KHÁC BIỆT VÀ ĐỂ LIÊN KẾT NGUỒN LỰC ĐÓ THÀNH MỘT TẬP THỂ MẠNH, NGÂN HÀNG TMCP KIÊN
LONG ĐÃ XÂY DỰNG RẤT NHIỀU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐÀO TẠO LẠI VỚI MỤC TIÊU LÀ NÂNG
CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC, ĐÁP ỨNG SỰ PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI.

V

ừa qua, Trung tâm đào tạo tổ
chức chương trình “Nhà quản
lý chuyên nghiệp” dành cho hơn
150 trưởng đơn vị trong hệ thống Kienlongbank. Chương trình đào tạo còn được
sự đồng hành, chia sẻ kiến thức của Hội
đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều

hành. Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng đã
triển khai định hướng, quán triệt tư tưởng
cho toàn cấp quản lý và có những chia sẻ
quan trọng mang tính đột phá về mặt tư
duy nhằm chuẩn bị cho những bước phát
triển mới của Kienlongbank trong thời
gian tới.

Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng dành
nhiều thời gian chia sẻ cùng các học viên
về những trải nghiệm của bản thân và
những điều quan sát, học tập từ thực tế.
Có thể tóm tắt những trải nghiệm đó thành
công thức 357, trong đó:

1. Để là người thành công trong cuộc sống
cần có 3 chữ vàng : Tâm – Kiên – Khiêm
2. Để là người nhân viên giỏi, ngoài 3 chữ
trên cần có thêm 2 chữ: Đam mê
3. Để là người lãnh đạo giỏi, ngoài 5 chữ
trên cần có thêm 2 chữ: Hy sinh
Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng cho biết:
Thay đổi thói quen, thường xuyên trau
dồi công thức 357 nói trên, chắc chắn
từng thành viên Kienlongbank sẽ tự hoàn
thiện năng lực tự quản trị, có tác phong
chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
vững vàng. Một tập thể nếu tập hợp được
những con người với phẩm chất như vậy
thì rất đáng tự hào.

Với sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế
thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, buộc
các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển
phải liên tục tìm tòi những cái mới, sáng
tạo và thay đổi cho phù hợp với thực tế.
Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng chia sẻ 9
nét đặc thù cơ bản của văn hóa Kienlongbank, giúp tạo nên sự khác biệt, hướng
đến sự phát triển và trường tồn.
Bên cạnh chương trình đào tạo, các
chương trình tham quan, giao lưu ngoại
khóa cũng được chú trọng. Thông qua các
hoạt động này, các thành viên sẽ có thêm
trải nghiệm thực tế, học đi đôi với hành,
đồng thời giao lưu, mở rộng mối quan hệ

tạo thuận lợi cho công việc và cuộc sống
sau này.
Những chia sẻ của Chủ tịch HĐQT Võ
Quốc Thắng đã khai mở và lan truyền cảm
hứng thay đổi tư duy để thành công trong
toàn thể học viên. Với chiến lược phát
triển và sự quan tâm phát triển nhân lực
trên tư duy tích cực, đồng cảm và hợp tác
hướng đến mục tiêu chung, trong tương
lai không xa, Kienlongbank sẽ trở thành
ngân hàng có chất lượng dịch vụ hàng đầu
tại Việt Nam.
Nguyễn Thiên Ân/
Phó Giám đốc Nhân sự

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Võ Quốc Thắng chia sẻ cùng các học viên tại chương trình đào tạo “Nhà quản lý chuyên nghiệp”
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KIENLONGBANK - CHI NHÁNH CÀ MAU

Vững mạnh TRÊN VÙNG ĐẤT CỰC NAM TỔ QUỐC

N

GÀY 20/06/2010, NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG ĐÁNH DẤU KHỞI ĐẦU HOẠT ĐỘNG Ở TỈNH CÀ MAU. TỪ
ĐÓ ĐẾN NAY, TRÊN VÙNG ĐẤT CỰC NAM TỔ QUỐC, KIENLONGBANK – CHI NHÁNH CÀ MAU ĐÃ PHÁT
TRIỂN ỔN ĐỊNH, BỀN VỮNG, GÓP PHẦN TÍCH CỰC VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG...

Vùng đất rừng vàng biển bạc
Cà Mau nằm trong khu vực ĐBSCL, một
vùng đất trù phú, khí hậu ôn hoà, với 15,3%
diện tích cả nước, dân số của vùng trên 17
triệu người, đây là một thị trường giàu tiềm
năng phát triển. Điều kiện tự nhiên giúp
cho Cà Mau có những lợi thế đặc biệt để
phát triển kinh tế với một thế “chân kiềng”
vững mạnh gồm ba trụ cột chính là: ngư
- nông - lâm nghiệp (37,1%), công nghiệp
(36,9%) và thương mại - dịch vụ (26%).
Cà Mau là tỉnh có ngành thủy sản phát
triển nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long
và cũng là địa phương có diện tích và sản
lượng nuôi trồng thủy sản cao nhất cả nước.
Cà Mau ba mặt giáp biển, có bờ biển dài
254km, ngư trường rộng hơn 70.000km2
cùng với những vùng đất thấp nhiễm mặn
rộng lớn thuận lợi cho việc khai thác, nuôi
trồng thủy sản. Năm 2013, tổng sản lượng
thủy sản toàn tỉnh ước đạt 440.000 tấn; diện
tích nuôi trồng 296.000ha, trong đó diện
tích nuôi tôm chiếm tới 90% với sản lượng
hơn 140.000 tấn.
Về lâm nghiệp, Cà Mau có thảm rừng
24

giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường,
đẩy mạnh xuất khẩu. Nhờ đó kim ngạch
xuất khẩu năm 2013 của tỉnh ước đạt
khoảng hơn 1.050 950 triệu USD. Trong
đó, thủy sản là sản phẩm xuất khẩu chủ lực,
được xuất đến hơn 30 quốc gia và vùng
lãnh thổ như Mỹ, Nhật Bản, EU... Năm
2013, GDP toàn tỉnh ước đạt hơn 19.000 tỷ
đồng, tăng hơn 4,6 lần; thu nhập bình quân
đầu người khoảng 1.390 USD /năm.

Vững vàng nơi vùng đất mũi

Trong điều kiện kinh tế – xã hội giàu tiềm
năng phát triển như đã nêu trên, Kienlongbank – Chi nhánh Cà Mau đã kịp thời thích
ứng, phát triển ổn định và phát triển bền
vững nơi vùng đất cực nam Tổ quốc.
Tổng Giám đốc Phạm Khắc Khoan trao Bằng khen cho Ông Hồ Thái Hùng - Giám đốc Chi nhánh Cà Mau
(bìa phải) nhân kỷ niệm 18 năm thành lập Kienlongbank

tràm nguyên sinh khổng lồ ở Vườn Quốc
gia U Minh Hạ và cánh rừng đước lớn thứ
hai thế giới, chỉ sau rừng Amazon, ở vùng
đất ngập mặn ven biển của Vườn Quốc gia
Mũi Cà Mau. Tháng 5/2009, UNESCO
công nhận Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và
Vườn Quốc gia U Minh Hạ là Khu Dự trữ
Sinh quyển Thế giới. Tháng 4/2013 Vườn
Quốc gia Mũi Cà Mau được công nhận là
khu Ramsar thứ 2088 của thế giới.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Cà Mau phát
triển thế mạnh về chế biến thủy sản xuất
khẩu, cơ khí đóng mới và sửa chữa tàu
thuyền, công nghiệp năng lượng và hóa
chất. Ngoài Khu công nghiệp Khí – Điện –
Đạm Cà Mau, công trình trọng điểm quốc
gia, Cà Mau còn có 04 khu công nghiệp và
04 cụm công nghiệp đang được xây dựng.
Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Cà
Mau thực hiện nhiều giải pháp kích cầu

Về huy động vốn, Chi nhánh Cà Mau liên
tục nâng cao hoạt động huy động vốn với
chính sách thân thiện với từng khách hàng,
luôn quan tâm và chia sẻ với khách hàng
những tiện ích, những chính sách mang

lại hiệu quả cao. Đến cuối năm 2013, Chi
nhánh Cà Mau đã huy động được hơn 160
tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm.
Về hoạt động tín dụng, với đặc thù kinh
tế địa phương, Chi nhánh Cà Mau đã tiếp
cận và cho vay vốn phát triển sản xuất trên
nhiều nhóm khách hàng. Từ năm 2011,
tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm trên
50% với đối tượng tập trung chủ yếu là các
khách hàng cá nhân, các tiểu thương, hộ
kinh doanh... Chi nhánh mở rộng lực lượng
đội ngũ cộng tác viên, tăng cường hoạt
động cho vay trả góp ngày tại đơn vị. Song
song với hoạt động cho vay, Chi nhánh đặc
biệt quan tâm đến hoạt động chất lượng tín
dụng và thu nợ bằng nhiều hình thức như
kiểm tra tình hình sử dụng vốn của khách
hàng, đôn đốc thu nợ gốc, lãi hàng tháng...
Bên cạnh đó, chi nhánh liên tục tiếp thị đến
khách hàng các sản phẩm, dịch vụ hiện đại,
tiện ích khác của ngân hàng.

Về lợi nhuận, Chi nhánh Cà Mau luôn
hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi
nhuận được giao. Năm 2013, kết quả lợi
nhuận của chi nhánh đạt hơn 170% kế
hoạch đề ra.Với quyết tâm và phấn đấu
không ngừng, Chi nhánh Cà Mau đạt được
danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến ” do
Tổng Giám đốc Kienlongbank trao tặng.
Trong thời gian tới, Chi nhánh Cà Mau sẽ
tăng cường mở rộng địa bàn giao dịch về
các huyện nhằm mang lại nhiều sản phẩm,
dịch vụ tiện ích của Kienlongbank đến
khách hàng vùng đất cực nam Tổ quốc,
góp phần khơi dòng chảy vốn để phát triển
kinh tế – xã hội Cà Mau nói chung.
Hồ Thái Hùng
Giám đốc CN Cà Mau

Hòn Đá Bạc - Cà Mau

Nguyễn Hoàng An
Phó Giám đốc PGD Thốt Nốt
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CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG (VLXD) SƠN YẾN

NẮM BẮT THỜI CƠ

KINH DOANH

TỌA LẠC TẠI TRUNG TÂM KHU DÂN CƯ MỚI THUỘC P. BÌNH CHUẨN, THỊ XÃ
THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG (VLXD) SƠN YẾN
NỔI BẬT VỚI MẶT TIỀN RỘNG, MẶT HÀNG PHONG PHÚ VÀ SỰ ÂN CẦN CHU ĐÁO
CỦA CÔ CHỦ – CHỊ TRẦN THỊ KIM YẾN.

hàng của chị đã hoạt động rất hiệu quả,
ngoài cả sự mong đợi. Thương hiệu “Yến
VLXD” giờ đây được đông đảo khách
hàng gần xa biết đến. Nhìn thấy lượng
khách hàng ra vào nườm nượp, chúng tôi
biết đã đặt niềm tin đúng chỗ. Khi được
hỏi về bí quyết tạo nên thành công trong
kinh doanh, chị chia sẻ: “Phải luôn đặt
chữ tâm lên hàng đầu”. Thật vậy, chị Yến
quan tâm đến khách hàng một cách chân

thành nhất. Dù là khách hàng lớn hay
nhỏ, bất kỳ ai đến cửa hàng của chị cũng
nhận được nụ cười niềm nở, sự ân cần
đón tiếp. Đáp lại, chị cũng nhận được rất
nhiều cái gật đầu khen ngợi, nụ cười hài
lòng của khách hàng.
Chặng đường phát triển của cửa hàng
VLXD còn dài ở phía trước nhưng chúng
tôi tin trong tương lai cửa hàng của chị
sẽ nhiều khách hàng hơn nữa, thành công

KHỞI NGHIỆP

ầu như bất cứ ai cũng có thể mở doanh nghiệp,
song để kinh doanh thành đạt thì không dễ. Những
doanh nhân thành công là những người luôn tận tuỵ
với hoạt động kinh doanh của mình. Các chuyên gia
đã tóm gọn những đặc trưng mà doanh nhân cần có bởi
“mẫu người 4D” bao gồm: Khát vọng (Desire), Động
lực (Drive), Kỷ luật (Discipline) và Quyết tâm (Determination).

Ấ

n tượng ban đầu của bất kỳ ai
khi tiếp xúc với chị là vẻ ngoài
thật sôi nổi, ánh mắt nhanh
nhẹn đầy nhiệt huyết. Chị Yến cho biết:
chị sinh ra trong một gia đình đông con
ở huyện Dĩ An, tuổi thơ của chị trải qua
rất nhiều thăng trầm. Chị Yến có nghề
làm tóc nhưng kinh tế bấp bênh không
ổn định, lại phải nuôi 2 con nhỏ nên rất

Bạn có đủ những kiến thức cần thiết về kinh doanh?
Nhiều người cố mở doanh nghiệp trong khi còn thiếu
những kiến thức cơ bản. Đây là nguyên nhân chính làm
nhiều công ty “chết yểu”. Để mở doanh nghiệp, bạn cần
trang bị cho mình kiến thức về nhiều khía cạnh kinh
doanh khác nhau và phải có những kỹ năng nhất định.
Kỹ năng không thể thiếu đối với doanh nghiệp là việc
quản lý con người. Ngoài ra, bạn cũng cần trang bị kiến
thức về bán hàng và marketing. Cần nhận dạng đâu là
những đối thủ cạnh tranh của mình? Đâu là những cạm
bẫy trên thương trường? Chính sách khách hàng như
thế nào?
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khó khăn.
Năm 2012, nắm bắt được thời cơ kinh
doanh khi các khu dân cư ngày càng mọc
lên ngày càng nhiều, chị nảy sinh ý tưởng
kinh doanh (VLXD). Nghĩ là làm, dùng
toàn bộ vốn liếng tích góp được cùng với
sự hỗ trợ của Ngân hàng Kiên Long –
Phòng giao dịch Dĩ An và gia đình, chị

đã mở được cửa hàng VLXD Sơn Yến,
phân phối VLXD cho địa bàn TX Dĩ An
và TX Thuận An.
Thời gian đầu hoạt động, cũng như bao
cửa hàng khác, chị phải đối mặt với sự
cạnh tranh khốc liệt của ngành nghề. Nhờ
vào bản lĩnh vững vàng và sự hỗ trợ, chia
sẻ kịp thời của Ngân hàng Kiên Long
– Phòng giao dịch Dĩ An, hiện nay cửa

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa/
Giám đốc PGD Dĩ An

4 NGUỒN LỰC CẦN THIẾT ĐỂ
H

Chị Trần Thị Kim Yến - chủ của hàng VLXD Sơn Yến

hơn nữa. Riêng đối với chúng tôi, chúng
tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã hỗ trợ, chia
sẻ đồng vốn cho một ý tưởng khởi nghiệp
thành công. Hy vọng rằng, trên khắp đất
nước, ngày càng có nhiều người có ý
tưởng sáng tạo để khởi nghiệp, mạnh dạn
và quyết đoán trước những cơ hội mới để
làm giàu cho chính mình và xã hội.

Bạn có huy động đủ nguồn vốn cho việc mở và vận hành
kinh doanh? Chỉ một số ít người có vốn để mở doanh
nghiệp, còn đa hần phải huy động vốn bên ngoài khi
khởi sự kinh doanh. Trước khi mở doanh nghiệp, bạn

cần phải xác định rõ sẽ huy động vốn ở đâu. Đây là
nhân tố quan trọng nhất trong kế hoạch kinh doanh
của bạn. Việc huy động đủ lượng vốn cần thiết để
khởi nghiệp kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng, bởi không có gì đảm bảo rằng kinh doanh của
bạn sẽ đem lại ngay nguồn thu cho bạn như dự kiến
và không có gì đảm bảo rằng, doanh nghiệp của bạn
sẽ đem lại đủ tiền để duy trì cuộc sống cho cả gia
đình bạn. Như vậy, vốn cần thiết không chỉ gồm vốn
để mở doanh nghiệp mà còn để duy trì hoạt động của
doanh nghiệp cho đến khi đem lại lợi nhuận.
Bạn có được những nguồn lực hỗ trợ kinh doanh cần
thiết? Gia đình là mắt xích quan trọng nhất trong hệ
thống hỗ trợ kinh doanh. Không phải ngẫu nhiên mà
hầu hết các nhà kinh doanh thành đạt đều là những
người đã xây dựng gia đình. Gia đình không chỉ là
nguồn hỗ trợ về tài chính, mà còn là nguồn động
viên về tinh thần cũng những nguồn ý tưởng và lời
khuyên đáng quý đối với hoạt động kinh doanh của
bạn. Nguồn hỗ trợ kinh doanh quý giá khác là các
doanh nhân. Trước khi mở doanh nghiệp, bạn cần
tiếp xúc và trao đổi với các doanh nhân đã từng thành
công trong hoạt động này để có được những thông
tin cần thiết và có thể là những lời khuyên hữu ích.
Văn Minh/Vn Express
Nguyễn Thị Hồng Nghĩa/
Giám đốc PGD Dĩ An

Số 11 - Tháng 04 năm 2014

27

NÔNG DÂN LÀM GIÀU

PHẤT LÊN NHỜ THANH

LONG
VÀ KIÊN LONG

từ vụ chong đèn nghịch vụ, còn 500 triệu
đồng thu từ chính vụ.
Chú Bùi Văn Tây phấn khởi cho biết:
Thời điểm đó nếu không có đồng vốn
Ngân hàng Kiên Long thì khó mà được
thành quả như ngày hôm nay. Ngoài lãi
suất thấp, chính đồng vốn ấy còn giúp gia
đình tôi được quyền bán thanh long theo
giá thị trường mà không bị ép giá như
một số hộ dân vay tiền từ các đầu nậu vựa
thanh long trong vùng. Không chỉ thế, nhờ
đồng vốn Ngân hàng Kiên Long mà bây
giờ đàn bò của tôi đã lên 16 con, cung cấp
nguồn phân cho thanh long, đàn heo lên
80 con…

Chú Tây vui vẻ cho biết kế hoạch sắp
tới: Đến tháng 4/2014, chú trả hết vốn
vay rồi vay lại để đầu tư thêm 3.000 trụ
thanh long nữa trên diện tích đất để trống
lâu nay. Như vậy, chú sẽ có đến 9.000 trụ
thanh long trên 9 ha đất, 3 ha còn lại của
khu đất này, chú đang trồng xoài, đào ao
thả cá. Nếu mọi việc suôn sẻ, thành công
thì chú lại đầu tư tiếp vào 4 ha ở phía đối
diện. Chú Tây cho biết: Chú rất mừng vì
công việc thuận lợi, trong đó phần lớn nhờ
vào đồng vốn lãi suất hợp lý của Ngân
hàng Kiên Long đã giúp chú nhanh chóng
thực hiện được ước mơ của mình.
Vũ Cao Thương/ Giám đốc CN Bình Thuận

T

hực hiện chủ trương tập trung cho vay các lĩnh vực ưu
tiên, Kienongbank - Chi nhánh Bình Thuận đã triển
khai cho vay vốn đến các hộ dân trồng thanh long. Đến
nay, khách hàng là hộ trồng thanh long chiếm 40% lượng
khách hàng vay vốn của chi nhánh. Hầu hết nhóm khách
hàng này đều sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ đúng
hạn, đặc biệt tạo sự gắn kết lâu dài.

B

ình Thuận hiện có 19.500 ha thanh long, với sản lượng gần 400.000 tấn trái/năm. Thanh long được giá bán cao làm cho
đời sống bà con nông dân nơi đây dần khấm khá. Trong số rất nhiều khách hàng của Kienlongbank - Chi nhánh Bình
Thuận có hộ ông Bùi Văn Tây (chú Tây), xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc...
Tết Giáp Ngọ vừa qua, gia đình chú Tây
ăn tết xôm tụ nhất từ trước đến nay. Kể
ra thì trong năm vừa qua, chú Tây đã làm
được nhiều việc quan trọng: hạ được máy
biến thế 100 kVA, đầu tư hoàn chỉnh cơ
sở hạ tầng phục vụ cho việc tưới tự động
6.000 trụ thanh long, tậu được xe tải trị
giá 365 triệu đồng và mua luôn xe ô tô gần
500 triệu đồng. Chú Tây vui vẻ cho biết:
Khi đi học lái xe ô tô, ai cũng biết chú là
nông dân trồng thanh long vì làn da đen
đặc trưng. Chú cười vui: Cái nghề này nó
vậy, phải dãi dầu nắng gió bên gốc thanh
long thì mới “thắng” được...
Như nhiều nông dân khác, dù đã có
phương án làm ăn tốt nhưng đồng vốn
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không nhiều khiến cho nhiều dự định
không thực hiện ngay được. Chú Tây nhớ
lại: Thời điểm năm 2011, chú cứ loay
hoay không biết tiếp tục thế nào trước
6.000 trụ thanh long. Bao nhiêu vốn liếng
đã đầu tư hết vào chừng ấy diện tích, trong
khi chi phí phân bón, thuốc rồi lương cho
17 nhân công thì không biết xoay sở vào
đâu. Do chỉ có một máy biến thế 50 kVA
nên 6.000 trụ thanh long hầu như chỉ có
thu hoạch vào mùa thuận chứ không thể
thực hiện chong đèn đồng loạt để thanh
long ra trái mùa nghịch. Thêm nữa, do giá
thanh long lúc đó không cao nên cả vụ
thu hoạch cũng chỉ vừa đủ để đắp đổi cho
đầu tư, trả lương nhân công... Nhìn vườn
thanh long rộng mênh mông, chú thấy còn

quá nhiều việc phải làm, phải chi có vốn
lớn để đầu tư đầy đủ cho vườn.
Nhờ có người giới thiệu, chú tìm đến
Ngân hàng Kiên Long - Chi nhánh Bình
Thuận. Không ngờ, khát khao vốn của
chú được Ngân hàng Kiên Long nhanh
chóng đáp ứng. Có được vốn vay, chú đầu
tư đường điện, sắm thêm vật tư, đầu tư
thêm hệ thống tưới tự động, gầy thêm đàn
bò, đàn heo. Đầu năm 2013, chỉ bán một
đợt thanh long chong điện mùa nghịch,
chú đã trả nợ ngân hàng hết rồi tiếp tục
vay lại để đầu tư thêm. Đến lúc này, chú
đã hài lòng trong việc đầu tư vườn thanh
long của mình và ngay trong năm chú đã
thu về 2 tỷ đồng. Trong đó, 1,5 tỷ đồng thu

Chú Tây bên vườn thanh long và xe mới của mình
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KIÊN LONG XANH

SỐNG XANH

BÁO ĐỘNG ĐỎ

VỀ SỰ NÓNG LÊN
CỦA KHÍ HẬU
THẾ GIỚI
N

ăm 2013 đã đi vào lịch sử khí tượng thế giới khi trở thành một trong những
năm nóng nhất kể từ khi các chuyên gia bắt đầu thu thập và ghi chép dữ
liệu về nhiệt độ trung bình của Trái Đất hồi năm 1880. Theo số liệu của Cơ
quan Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) công bố ngày 21/1, nhiệt độ
trung bình trên toàn cầu trong năm 2013 đạt 14,52 độ C, cao hơn 0,62 độ C so
với mức trung bình trong thế kỷ 20 và là năm nóng thứ 4 trong 134 năm qua.

Số liệu này được đưa ra dựa trên việc phân
tích và đánh giá nhiệt độ trung bình trên
bề mặt đại dương và đất liền trên phạm
vi toàn cầu, trong đó ghi nhận năm ngoái
là năm thứ 37 nhiệt độ trung bình ở phần
lớn các khu vực trên Trái Đất đều cao hơn
30

mức trung bình toàn cầu. Trong khi đó,
một số nơi tại Mỹ, Nam Mỹ và khu vực
phía Đông Thái Bình Dương lại phải hứng
chịu cảnh rét mướt do nhiệt độ xuống thấp
hơn mức trung bình.
Trong khi đó, ghi nhận của Cơ quan Hàng

không vũ trụ Mỹ (NASA) công bố cùng
ngày cho thấy nhiệt độ trung bình toàn cầu
đang có xu hướng tăng dần và năm 2013
được đánh giá là năm nóng thứ 7 kể từ
năm 1880 với mức nhiệt đạt 14,6 độ C.
Báo cáo của NASA chỉ ra rằng chính hành
vi tàn phá môi trường và việc đốt cháy
các nhiên liệu hóa thạch của con người
là nguyên nhân chính khiến nhiệt độ Trái
Đất tăng cao như hiện nay. Theo đó, việc
con người đốt các nhiên liệu hóa thạch
như than, dầu mỏ và khí đốt, các nguồn
nhiêu liệu đang là trụ cột nguồn cung năng
lượng của thế giới, khiến nồng độ carbon
dioxide (CO2) – nhân tố gây nên hiện
tượng biến đổi khí hậu toàn cầu – trong
khí quyển tăng từ 285 phần triệu (ppm)
hồi năm 1880 lên mức cao kỷ lục 400ppm
trong năm 2013.
Mặc dù có sự chênh lệch về số liệu thống
kê, song các chuyên gia của NOAA và
NASA đều nhận định nhiệt độ trung bình
toàn cầu có xu hướng tăng mạnh qua
từng năm và con người sẽ phải hứng chịu
nền nhiệt nóng hơn trong thập kỷ tới nếu
không có các biện pháp bảo vệ môi trường
thiết thực như giảm thiểu việc đốt các
nhiên liệu hóa thạch và chuyển sang khai
thác và sử dụng nguồn năng lượng sạch.

Các chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ
hiện tượng thời tiết El Nino sẽ xuất hiện
trong năm 2014, khiến nền nhiệt trung
bình toàn cầu tăng cao cũng như gây ra
các hiện tượng thời tiết cực đoan như
ngập lụt, hạn hán, thời tiết khắc nghiệt…
làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt
động nông nghiệp, ngư nghiệp và đời
sống người dân. Bên cạnh đó, tình trạng

Trái Đất ngày càng nóng lên cũng khiến
các núi băng ở Bắc Cực tan nhanh, kéo
theo mực nước biển dâng cao, ảnh hưởng
nghiêm trọng đến cuộc sống của người
dân ven biển.
Các số liệu trên được đưa ra sau khi Liên
hợp quốc hồi tháng 11 năm ngoái công
bố báo cáo đánh giá khó có cơ hội giữ
nhiệt độ Trái Đất không tăng quá 2 độ C

trong thế kỷ này, đồng nghĩa với việc khó
tránh khỏi những thảm họa tồi tệ nhất do
biến đổi khí hậu gây ra. Trước đó, hồi hai
tháng, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi
khí hậu của Liên hợp quốc (IPCC) cũng
dự báo nhiệt độ Trái Đất sẽ tăng từ 0,3
– 4,8 độ C và mực nước biển sẽ tăng từ
26-82 cm trong thế kỷ này.
Minh Trí/ VietnamPlus

Tiết kiệm điện - Hành động 365 ngày
Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng và được
thực hiện lần đầu tiên tại thành phố Sydney năm 2007. Năm 2009, lần đầu tiên Việt Nam tham gia
Chiến dịch này . Năm 2013, chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam thu hút sự tham gia của toàn bộ 63
tỉnh, thành phố thể hiện quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam về hành động chống biến đổi
khí hậu, tiết kiệm điện. Theo thống kê, Giờ Trái đất 2013 Việt Nam tiết kiệm được 401.000 kWh. Năm
2014, chương trình Giờ Trái đất lần thứ 6 tổ chức tại Việt Nam dự kiến tiết kiệm tối thiểu 400.000 kWh,
tương dương 603 triệu đồng.
Báo cáo tại buổi tổng kết Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2013 và phát động chương
trình tiết kiệm điện năm 2014, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cho biết chương trình đã
tiết kiệm được 519,78 triệu kWh điện (tương đương 893,5 tỉ đồng) và giảm được gần 325.000 tấn CO2
phát thải ra môi trường.
Ngân hàng TMCP Kiên Long đang tích cực thực hiện chương trình 5S và xây dựng nếp sống văn minh
nơi công sở. Theo đó, Ngân hàng Kiên Long đề ra các biện pháp và quy định trong việc quản lý, sử dụng
tốt và tiết giảm các chi phí liên quan đến điện và điện lạnh để góp phần bảo vệ môi trường.
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SỐNG KHỎE

MÁCH BẠN CÁCH TẬP THỂ DỤC

NGAY TẠI PHÒNG LÀM VIỆC

T

hường xuyên làm việc tại văn
phòng, bạn ít có cơ hội vận động.

Đó là một trong những lý do lớn nhất

với thang máy và đi cầu thang mỗi ngày.
Nếu bạn làm việc trong một tòa nhà cao
tầng, đi thang máy lên đến 3-4 tầng thì bạn
có thể chuyển sang đi bộ, vì từng đó tầng
cũng chưa phải là quá cao so với sức của
bạn.
3. Thắt chặt mông: Ngay cả khi đang

ngồi trên ghế ở văn phòng bạn chỉ cần thắt
chặt mông, giữ một lúc và thả ra. Lặp lại
như vậy 15 lần. Điều này sẽ giúp thư giãn
các cơ ở vùng mông. Tương tự, bạn cũng
có thể làm như vậy với các cơ bụng.
4. Nói chuyện công việc trong lúc đi lại:
Thay vì ngồi trong hội trường hay trong

phòng họp để bàn công việc, bạn có thể
vừa đi lại quanh phòng vừa trao đổi công
việc với các đồng nghiệp.
5. Đi lấy nước: Mỗi lần lấy nước bạn chỉ
lấy ít một, để khi hết bạn lại có “cơ hội”
đứng lên đi lấy tiếp. Cứ như vậy cũng giúp
bạn vận động nhiều hơn là cứ ngồi một
chỗ.
6. Bỏ rác vào thùng rác chung: Thay vì
có thùng rác cá nhân ngay cạnh chỗ ngồi,
bạn hãy bỏ tất cả rác vào thùng rác chung.
Điều này có nghĩa là bạn phải đứng lên đi
và có cơ hội đốt cháy một chút chất béo
mỗi lần đi lại.
7. Đi bộ đến chỗ ngồi của đồng nghiệp:
Bất cứ khi nào có thể, thay vì gọi điện, gửi
email hoặc chat, hãy đi bộ đến chỗ đồng
nghiệp và nói chuyện trực tiếp.
8. Nghỉ ngơi: Cứ mỗi giờ lại đứng lên,

vận động hoặc đi bộ ngắn hoặc đi bộ tại
chỗ trong một vài phút. Điều này cũng sẽ
giúp mắt bạn được nghỉ ngơi khi phải nhìn
nhiều vào màn hình máy tính.
9. Ngồi trên quả bóng: Thay vì ngồi ghế
văn phòng, bạn có thể ngồi trên một quả
bóng trong khoảng vài giờ trong ngày.
Ngồi như vậy vừa là tập thể dục cho cơ
bụng vừa giữ cho tư thế ngồi của bạn thoải
mái hơn.
10. Đứng khi có thể: Khi đứng cũng là
lúc cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn so với
lúc ngồi. Vì vậy, hãy cố gắng tìm kiếm cơ
hội để đứng càng nhiều càng tốt. Ví dụ:
đứng khi ăn trưa và đứng trong khi nói
chuyện trên điện thoại.

nó trong khi bạn vẫn đang ngồi làm việc.
12. Thể dục đồng đội: Nếu có thể, mọi
người trong công ty hãy tập hợp lại thành
một đội thể thao (bóng đá, bóng chuyền,
bóng rổ hay đội thể thao nào khác) với các
đồng nghiệp hoặc bạn cùng phòng. Mọi
người có thể tham gia một vài động tác
thể thao vào buổi chiều sau giờ làm việc
hoặc vào các buổi sáng trước khi làm việc.
Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng, mỗi ngày
chỉ cần 5 phút thể dục nhẹ nhàng cùng có
thể giúp bạn linh hoạt hơn, tỉnh táo hơn
và cảm giác thư giãn, vui vẻ hơn. Bạn sẽ
có thể làm việc tốt hơn, tập trung hơn và
lâu hơn.
afamily.vn

11. Dùng thiết bị thể dục dành cho văn
phòng: Đặt một máy tập mini dưới bàn
của bạn (ví dụ, cầu thang mini) và sử dụng

và chính đáng nhất giải thích tại sao
nhân viên văn phòng dễ bị béo phì.
Nhiều người trong chúng ta có một lịch
trình công việc dày đặc và không lúc nào
rời được khỏi máy tính. Nhưng ngồi trong
thời gian dài có thể dẫn đến lưu trữ chất
béo dư thừa, làm suy yếu cơ bắp, đau cổ
và đau lưng, tâm trạng chán nản, và thiếu
năng lượng. Thoát khỏi lịch trình làm việc
đó và tham gia một chút thể dục có thể
mang lại những cải thiện lớn về sức khỏe,
giảm những rủi ro bệnh tật về sau này.
Nhiều người biện minh cho lối sống ít
vận động của họ khi nói rằng họ không
có nhiều thời gian để tập thể dục. Nhưng
bạn hoàn toàn có thể thực hiện những bài
tập tại chính nơi mình làm việc. Hãy thử
những bài tập dưới đây nhé:
1. Đi bộ trong thời gian ăn trưa: Đi bộ
20 đến 30 phút sẽ không giúp bạn đốt cháy
được nhiều calo nhưng cũng sẽ rất tốt để
giúp bạn giảm căng thẳng. Nếu bạn đi ra
ngoài ăn trưa, thay vì đi xe, hãy đi bộ đến
quán cơm hoặc quán cà phê gần đó.
2. Leo cầu thang: Chỉ cần nói lời tạm biệt
32

Tham gia một chút thể dục có thể mang lại những cải thiện lớn về sức khỏe
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SẴN LÒNG CHIA SẺ

CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI ĐỒNG NGHIỆP

SỐNG ĐẸP

BẢO THỦ

- Cháu ngốc nghếch thật, cháu không
biết rằng cái thân đầy đủ ba mươi hai
tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp đó người
Ấn Độ đã đốt thành tro và chia nhau xây
tháp thờ cúng cả rồi ư...
- Thưa, thế thì Phật chết rồi sao...
- Hiện giờ Đức Phật đang phân thân ở
khắp mọi nơi. Ngài cũng mang thân tốt
và xấu như chúng sinh vậy. Con có còn
muốn gặp Ngài nữa không...
- Thưa, dù bất cứ với hình dáng nào, nếu
đích thật là Ngài thì con vẫn vô cùng
khát ngưỡng.

PHẬT

Ở ĐÂU ?

T

huở xưa, có anh chàng đọc kinh
nghe nói về Phật, thích lắm, quyết
định đi tìm gặp Ngài bằng được. Anh
chàng khăn gói quả mướp ra đi. Sau
khi trải qua không biết cơ man nào là
núi sông, thành phố, hầm hố gian nguy
hiểm trở... Chàng vẫn chưa gặp được
Phật giống như hình dạng trong Kinh đã
diễn tả.
“Thân Phật sắc vàng, cao một trượng
sáu, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám
mươi vẻ đẹp, hào quang chói sáng. “
Một hôm tại một sườn non, chàng trai
tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ,
cốt cách siêu phàm, mừng quá, chàng
khẩn khoản:
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- Thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngụ ở
đâu không... Xin chỉ dùm cho con với.
Ông lão mỉm cười:
- Ồ! Chỗ nào mà không có Phật... Trên
quãng đường vừa qua, chả lẽ con không
gặp được Ngài ư...
- Thưa cụ, trên đường đi con đã từng
gặp vô số người, nhưng đều là hạng
phàm phu tục tử cả. Con chưa từng thấy
người nào có được vài tướng tốt như
trong kinh đã mô tả về Phật cả.
Ông cụ cười ha hả:

- Vậy thì, để ta mách nước cho con nhé...
Con hãy quay về, trên đường về nếu con
gặp người nào mang guốc trái ở chân
phải, guốc phải ở chân trái thì người
đó chính là một hóa thân của Phật. Hãy
thừa sự và cúng dường vị Phật ấy như
trong kinh đã dạy.
Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng
đường dài, chàng không gặp Đức Phật
nào mà hình dạng như cụ già diễn tả.
Chán nản, chàng đi luôn về nhà. Trời đã
khuya, bà mẹ còn chong đèn ngồi đợi
con. Nghe tiếng gọi cửa bà mừng quá,
quờ quạng tìm đôi guốc rồi chống gậy
tất tả ra mở cửa.
Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt
chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang
lộn chiếc guốc trái qua chân phải, guốc
phải sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy
mẹ nghẹn ngào: “Ôi Đức Phật yêu quí
của con. “
Ngọc Diễm/ Xì trum.net

L

àm việc với người bảo thủ không phải
là trường hợp hiếm gặp. Trong cuộc
sống công sở, hầu như ai trong chúng ta
cũng phải làm việc với ít nhất một người
bảo thủ…
Những hành vi khiến chúng ta phát điên
không phải là những hành động rõ ràng
như bắt nạt hoặc quấy rối mà hành động
như cố tình không hiểu lời người khác,
ngấm ngầm thù địch hay phá hoại nhóm
mới là nguyên nhân gây ra stress.
Có thể đồng nghiệp, người liên tục cố tình
không hiểu ý bạn không phải là người
thích những điều trái khoáy. Cô ấy có thể
thiếu EQ – trí thông minh cảm xúc (khả
năng đọc và hiểu các dấu hiệu xã hội xung
quanh và hành động một cách phù hợp).
Những người có chỉ số EQ cao có khả
năng nhận thức, kiểm soát cảm xúc tốt
hơn và khả năng thúc đẩy bản thân cũng
như thể hiện sự đồng cảm với người khác,
điều này đặc biệt hữu dụng trong những
tình huống phức tạp hay xây dựng nhóm.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chỉ số cảm xúc
cao không nhất thiết bạn là người tài giỏi
– mà có nghĩa là bạn có thể “đọc vị” được
môi trường của mình và hành động một
cách phù hợp. Dù vậy, những người có
EQ cao sẽ thành công hơn trong công việc
của mình. Và những người EQ thấp có thể
khiến người khác cảm thấy mình đang nói
chuyện với một bức tường.

Không lên án, chỉ trích gay gắt
Hầu hết mọi người đều muốn chỉ trích
những đồng nghiệp có chỉ số EQ thấp
nhưng đừng đổ lỗi cho họ vì những kỹ
năng họ không có. “Cảm xúc chính là
thông tin. Về bản chất, những người EQ
thấp thiếu khả năng tham gia, thấu hiểu và
xử lý cách chúng ta giao tiếp trong cuộc
sống hằng ngày. Nếu họ không thể đọc
được cảm xúc của bạn, họ không nhận tất
cả thông tin bạn gửi cho họ một cách tự
nhiên”, nhà tâm lý Sigal Barsade nói.
Trình bày vấn đề càng rõ ràng càng tốt
Điều này có nghĩa là nói những điều bạn
muốn truyền tải một cách rõ ràng. Nói
cách khác, đừng dùng những lời châm
chọc, ẩn ý hay nói vòng vo với đồng
nghiệp bạn đang cố gắng tiếp cận bởi anh/
cô ấy có thể cố tình hay thực sự không

hiểu được chúng. Và hãy luôn nói chuyện
một cách đầy đủ, ngọn ngành. Barsade
giải thích rằng những người thiếu trí thông
minh cảm xúc cần phải biết họ đã bỏ lỡ dữ
liệu, thông tin gì.
Đưa ra những lời góp ý mang tính xây
dựng
Những người EQ thấp cần được nghe
những lời góp ý thường xuyên, thậm chí
ngay lập tức khi họ tỏ ra cố chấp, không
để ý tới hoàn cảnh. Và bạn nên luôn luôn
đưa ra lời góp ý với một thái độ bình tĩnh
bởi họ có thể sẽ để ý tới thái độ của bạn
hơn là lời góp ý.
Vũ Huyền / Themuse/ Tuổi Trẻ

Vậy, làm thế nào để bạn có thể hòa hợp
với sự thiếu EQ của sếp và đồng nghiệp?
Hãy làm theo những điều sau để cải thiện
quá trình giao tiếp:
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VĂN HÓA - GIẢI TRÍ

7

THÓI
QUEN
ĐỂ
THÀNH
ĐẠT

Thói quen 2: Bắt đầu bằng mục tiêu đã được
xác định
Thói quen 3: Ưu tiên cho điều quan trọng
nhất
Thói quen 4: Tư duy cùng thắng
Thói quen 5: Hiểu người, để người hiểu
mình
Thói quen 6: Đồng tâm hiệp lực
Thói quen 7: Rèn giũa bản thân
Thói quen 8:Tìm ra tiếng nói của bạn và gợi
hứng cho người khác tìm ra tiếng nói của họ
Bạn có thế tóm tắt ba thói quen đầu tiên bằng
một cụm từ đơn giản “hứa và giữ lời hứa ”
và bạn cũng có thể tóm tắt ba thói quen tiếp
theo bằng cụm từ “khuyến khích người khác
cùng tham gia và cùng nhau tìm ra giải pháp
tối ưu” . Thói quen thứ 7 và thứ 8 như lời kết
cho 2 nhóm thói quen trên.
Các thói quen này sẽ theo chân chúng ta
trong suốt các hành trình phát triển, trưởng
thành và vươn đến thành công. Phát triển
theo đường xoắn ốc, cứ theo quá trình: học
cam kết thực hiện và tiếp tục quay lại quá

trình phát triển dần ở mức độ cao hơn; 8 thói
quen cũng vậy, khai phá từng thói quen một
và cứ dần dần phát triển chúng ở mức độ cao
hơn. Nó như một tấm bản đồ chỉ đường,
nhằm giúp bạn thoát khỏi những nỗi đau và
sự thất vọng, để tìm đến sự mãn nguyện thật
sự, đồng thời, mở rộng ý nghĩa và sự đóng
góp của bạn, không chỉ trong công việc mà
còn cả trong cuộc sống.

Quê hương
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió…
Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về
“Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe”
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng
Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ

N

hững gì chúng ta có được trong
cuộc đời đều bắt nguồn từ những
thói quen. Thói quen tốt giúp bạn
thành công và hạnh phúc. Thói quen xấu cản
trở, phá hỏng sự phát triển của bạn! Bạn nhìn
nhận và suy nghĩ như thế nào, thì bạn sẽ đạt
được đúng như vậy!
Thông qua bộ sách “7 thói quen để thành đạt”
và “Thói quen thứ 8: từ tính hiệu quả đến sự
vĩ đại” của Stephen R.Covey là quà tặng của
Ban lãnh đạo gửi các học viên chương trình
“Nhà quản lý chuyên nghiệp” vừa qua. Đây
là một thông điệp giàu ý nghĩa gửi đến tất cả
học viên để có thể khám phá bản thân mình
và gây ảnh hưởng trên người khác,từ đó giúp
mỗi người đi từ làm chủ bản thân vươn lên
hợp tác thành công trong công việc và cuộc
sống. 8 thói quen bao gồm:
Thói quen 1: Luôn chủ động
36

Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Võ Quốc Thắng tặng quyển sách 7 thói quen để thành đạt cho các học viên
chương trình “Nhà quản lý chuyên nghiệp” vừa qua.

Tế Hanh

Ngày Sách Việt Nam được ấn định vào 21/4, bắt đầu từ
năm nay - đó là quyết định của Thủ tướng Chính phủ
trong công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày
Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong
trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của
người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc
sách trong việc nâng cao kiến thức - kỹ năng, phát triển
tư duy, rèn luyện nhân cách con người.
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TRUYỆN CƯỜI

Bệnh di truyền...

Tùy lúc

Khôn lõi

Một người đàn ông đến bác sĩ khám
bệnh.
– Thưa bác sĩ, cái lưng khốn khổ của
tôi đau quá.
Sau khi khám bệnh:
– Tôi nghĩ là ông bị bệnh di truyền.
– Bác sĩ nói đúng quá! Kể từ khi tôi
bị cái tủ của ông nội tôi để lại đè lên
người, lúc nào tôi cũng bị đau lưng.

Hai phụ nữ gặp nhau:
- Chồng bà lương bao nhiêu một
tháng vậy?
- Cũng tùy lúc thôi.
- Ổng làm việc tự do hả?
- Không, nhưng vì lúc vay tiền ngân
hàng ổng khai lương 20 triệu, còn lúc
mua nhà dành cho người thu nhập
thấp thì ổng khai có 2 triệu!

Một vị giáo sư thông minh nhưng nhà
nghèo sống cạnh một anh nhà giàu.
Anh nhà giàu kém thông minh, nhưng
lại hay cười nhạo sự nghèo khó của
giáo sư.
Một hôm, vị giáo sư khóc lóc về gia
cảnh. Bụt hiện lên hỏi:
- Tại sao con khóc?
Giáo sư trả lời:
- Đời bất công quá, láng giềng của
con nó ngu nhưng giàu trong khi con
lại nghèo...
Bụt liền nói:
- Ta ban cho con 3 điều ước với điều
kiện, con mà ước cái gì là láng giềng
của con sẽ được gấp đôi!
Vị giáo sư liền nhanh nhạy:
- Con muốn 1 cô gái trẻ đẹp!
Một cô gái xuất hiện. Bên kia, anh
chàng nhà giàu có tới 2 cô.
- Con muốn mình mất đi 1 tay và 1
chân.
Lập tức vị giáo sư chỉ còn 1 tay 1 chân,
còn anh nhà giàu thì... chẳng còn tay
chân nào.
- Điều ước thứ 3, con muốn số tay và
chân hiện tại của mình gấp đôi lên!

Chả giấu gì bác
Có một ông lâu ngày đến nhà ông
bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau
chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm trầu mời
khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi
một miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi,
khách đành phải ăn.
Cách một thời gian sau, ông này nhớ
bạn lại đánh đường sang thăm trả.
Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, mời
lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rôm rả.
Ông này cũng bày ra giữa cơi chỉ có
mỗi một miếng trầu và khẩn khoản
mời.
Ông khách khen cơi trầu đẹp và nể lời
cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:
- Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp
trời mưa nên nó lắm xơ nhỉ?
- Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu
bác mời dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên
nó hơi bị giập ra.
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Uống rượu thay ôxy già
Hai vợ chồng nói chuyện với nhau:
- Ông có biết trong rượu có cồn không
mà ngày nào cũng uống vậy? Trong
khi lại còn bị viêm loét dạ dày nữa.
- Biết rồi! Nhưng tôi hỏi bà, khi có vết
thương, để tránh nhiễm trùng người
ta phải rửa vết thương hằng ngày
bằng cồn hay ôxy già đúng không?
- Đúng! Thì sao?
- Thì tôi không uống được ôxy già nên
hằng ngày phải uống rượu có cồn để
rửa vết loét dạ dày, tránh nhiễm trùng
chứ sao!
- !!!

Thân quen
Máy vi tính hỏi virus: “Cậu từ đâu đến
đây thế?”.
- Thế cậu ở đâu ra?
- Tớ đến từ USA.
- Vậy tớ là hàng xóm của cậu rồi. Tớ
đến từ… USB.
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