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Khánh thành tuyến ống cấp nước sạch 
lên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Gieo những mầm xuân cho đất nước

Thủ tướng nêu 3 nhóm giải pháp 
về Biển Đông

Xanh hóa TRƯỜNG SA

THƯ THÁNG 6

Quý bạn đọc thân mến,
Từ ngày 1/5, Trung Quốc ngang nhiên xâm nhập và hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 
trái phép ở vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Không những thế, 
Trung Quốc có những hành động hung hăng cản phá, gây hấn lực lượng thực thi pháp 
luật và ngư dân Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng, trắng trợn chủ quyền của Việt Nam.  
Trước tình hình đó, trái tim của hơn 90 triệu người dân Việt Nam ở trong nước, hơn 4 
triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình khắp nơi 
trên thế giới luôn nóng bỏng hướng về Biển Đông, hướng về Hoàng Sa và Trường Sa của 
Việt Nam. 
Đây là thời điểm mà tất cả mọi người Việt Nam cần phải đoàn kết, sát cánh cùng Chính 
phủ trong nỗ lực giải quyết vấn đề chủ quyền biển đảo. Yêu nước và đoàn kết là sức mạnh 
từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam như lời Bác Hồ đã từng nói: “Dân ta có một lòng nồng 
nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm 
lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt 
qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”. Chúng ta 
tin tưởng chắc chắn rằng, với lòng yêu nước và đoàn kết của tất cả người dân Việt Nam, 
chủ quyền nước ta sẽ được toàn vẹn. 
Hướng về Biển Đông, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) dành tặng 2,5 tỷ 
đồng cho Quỹ ủng hộ Lực lượng Bảo vệ Biển Đông do Báo Thanh Niên phát động. Toàn 
bộ số tiền ủng hộ được trích từ doanh thu phát hành và giao dịch qua thẻ thanh toán 
Hoàng Sa Việt Nam – Trường Sa Việt Nam của Kienlongbank. Thông qua chương trình 
này, Kienlongbank mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho lược lượng Cảnh sát Biển, Kiểm 
ngư và ngư dân Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió, an tâm bám biển, bảo vệ và giữ vững 
chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Đoàn kết và thân ái chúc bạn đọc Bản tin Kienlongbank mọi điều tốt đẹp!                                                                                                                                       

                                                                                                                                               BAN BIÊN TẬP
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Kienlongbank trao tặng 2,5 tỷ đồng cho Quỹ ủng hộ Lực lượng Bảo vệ Biển Đông

TẤT CẢ VÌ BIỂN  ĐẢO QUÊ HƯƠNG
Sáng ngày 10/06/2014, tại toà soạn 

Báo Thanh Niên, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long (Kienlong-

bank) chính thức ký kết biên bản thoả 
thuận cùng Báo Thanh Niên về việc ủng 
hộ lực lượng bảo vệ Biển Đông. Theo 
đó, Kienlongbank trao tặng số tiền lên 
đến 2.500.000.000 VND (2,5 tỷ đồng) từ 
nguồn doanh số phát hành và giao dịch 
trên thẻ thanh toán mang tên Hoàng 
Sa Việt Nam - Trường Sa Việt Nam do 
Kienlongbank phát hành.

Để tham gia ủng hộ số tiền trao này, Kien-
longbank chính thức phát động chương trình 
thúc đẩy các giao dịch của thẻ ngay tại ngân 
hàng từ nay cho đến năm 2015. Cụ thể, với 
mỗi thẻ Hoàng Sa - Trường Sa được phát 
hành hoặc có giao dịch thanh toán, Kienlong-
bank sẽ trích số tiền tương ứng 5.000 VND/ 
mỗi thẻ mới được phát hành; và 3.000 VND/ 
mỗi giao dịch thanh toán từ thẻ. Đặc biệt, số 
tiền này được trích từ doanh thu hoạt động 
thẻ của Kienlongbank mà không ảnh hưởng 
đến bất kỳ quyền lợi nào từ phía khách hàng.

Với ý nghĩa cao đẹp thể hiện tình yêu quê 
hương đất nước, sự đồng lòng luôn hướng 
về biển đảo quê hương của mỗi người dân 
Việt Nam, thẻ ghi nợ nội địa Hoàng Sa 
Việt Nam – Trường Sa Việt Nam được 
Kienlongbank ra đời vào tháng 10/2013 
đã mang đầy ý nghĩa thiêng liêng cao quý 
ấy. Qua đó, Kienlongbank mong muốn 
sản phẩm không chỉ mang đến nhiều tiện 
ích dịch vụ mà còn mang lại giá trị tinh 
thần giúp sức cùng cán bộ chiến sĩ Cảnh 
sát Biển và Kiểm ngư Việt Nam an tâm 
công tác giữ vững chủ quyền biển đảo 
Việt Nam.

Trước tình hình căng thẳng của biển Đông, 
nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước cùng hướng về biển Đông và chung 
tay, góp sức vì chủ quyền biển đảo Việt 
Nam. Bằng những hành động thiết thực, 
ủng hộ vật chất hay tinh thần, hoặc chỉ với 
những giao dịch phát sinh ngẫu nhiên với 

KLB

Ông Võ Văn Châu trao bảng tượng trưng đóng góp 2,5 tỷ đồng của Kienlongbank cho ông Nguyễn Quang Thông, đóng góp vào chương trình Chung tay, góp sức 
bảo vệ biển Đông

Ông Nguyễn Quang Toan - Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank - cùng ký biên bản thỏa thuận với ông 
Nguyễn Quang Thông - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập báo Thanh Niên 
dưới sự chứng kiến của ông Võ Văn Châu - thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank

thẻ Hoàng Sa Việt Nam - Trường Sa Việt 
Nam, là người dân đã góp phần không nhỏ 
vào Quỹ ủng hộ lực lượng Bảo vệ Biển 
Đông. Thông qua chương trình này, Kien-

long mong muốn truyền tải thông điệp 
“Cộng đồng xã hội cùng chung tay đoàn 
kết một lòng bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

Theo yêu cầu của bạn đọc, Báo Thanh Niên đã mở thêm tài khoản để 
bạn đọc có thể tiếp tục chung tay ủng hộ lực lượng bảo vệ biển Đông 
qua số tài khoản sau:

*Báo Thanh Niên
Số tài khoản: 686868
Tại Ngân hàng: NH TMCP Kiên Long - Chi nhánh Sài Gòn.
Nội dung ghi: Ủng hộ lực lượng bảo vệ biển Đông
*Giao dịch nước ngoài
Beneficiary: THANH NIEN NEWSPAPER
Account number: 686868
Bank name: KIEN LONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Swift code: KLBKVNVX
Correspondentbank: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR 
FOREIGN TRADE OF VIETNAM, HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Swift code: BFTVVNVX00
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KIENLONGBANK TRAO 2,5 TỶ ĐỒNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH PTTH

Gieo những mầm  xuân cho đất nước
Nằm trong chuỗi chương trình học bổng 

đã được công bố: Kienlongbank sẽ 
trao 1.250 suất học bổng với tổng giá trị 2,5 
tỷ đồng cho học sinh PTTH có hoàn cảnh 
khó khăn ở 25 tỉnh thành. Tháng 5 vừa qua, 
chương trình trao học bổng đã rộn ràng 
diễn ra ở các địa phương: Hậu Giang, Tiền 
Giang, Hải Phòng, Tp.HCM, Vĩnh Long, 
Vũng Tàu, Đắk Lắk, Trà Vinh, Cần Thơ, 
Rạch Giá, Long An, An Giang, Phú Yên. 

Xuyên suốt trong quá trình hoạt động,  
Kienlongbank luôn đồng hành cùng sự phát 
triển của cộng đồng xã hội nơi ngân hàng 
hoạt động. Hằng năm, Kienlongbank luôn 
dành ngân sách nhất định để tham gia các 
hoạt động từ thiện xã hội, tặng học bổng cho 
các em học sinh khắp các vùng miền cả nước.

Lúc sinh thời, Bác Hồ từng viết: “Non sông 
Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân 
tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để 
sánh vai với các cường quốc năm châu được 
hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công 
học tập của các cháu”. Qua chương trình 

Học bổng cho học sinh PTTH lần này, 
Kienlongbank muốn tiếp sức kịp thời cho 
những học sinh có năng lực học tập giỏi, 
có hoàn cảnh gi đình khó khăn. Học bổng 
như một sự cổ vũ tinh thần, giúp các em 
vượt qua khó khăn vươn đến ước mơ của 
mình. Đầu tư vào thế hệ trẻ, Kienlongbank 
xác định như là người gieo mầm những tài 
năng cho tương lai đất nước mai sau.

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT 
Kienlongbank - cho biết: Những câu nói 
của Bác thể hiện tầm nhìn sâu rộng, niềm 
tin lớn lao của Bác vào thế hệ trẻ của đất 
nước. Bác từng nói rằng: “Một năm khởi 
đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi 
trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Khi 
thực hiện chương trình Học bổng cho học 
sinh PTTH lần này, chúng ta cũng kỳ vọng 
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...

KLBÔng Phạm Khắc Khoan - Tổng Giám đốc Kienlongbank -  trao học bổng cho các em học sinh ở Chi nhánh 
Sài Gòn ngày 10/5/2014

Ngày 16/5/2014, ông Phạm Khắc Khoan - Tổng Giám đốc Kienlongbank -  trao học bổng cho các em học sinh  tại thành phố Cần Thơ Ông Lê Trung Việt -  Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank -  trao học bổng cho các em học sinh  tại  Trà Vinh vào ngày 17/5/2014

Chương trình trao học bổng ở An Giang vào ngày 25/5/2014. Trong ảnh, ông Võ Văn Châu - Thành viên 
Hội đồng quản trị trao học bổng cho các em học sinh.
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Sáng 31-5, sau một tuần tranh 
tài sôi nổi và hấp dẫn tại nhà 
thi đấu QK7 – TP.HCM, Giải 

Bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
đã chính thức khép lại. Đây là năm 
thứ hai liên tiếp Ngân hàng TMCP 
Kiên Long (Kienlongbank) đồng 
hành cùng giải đấu ý nghĩa này.

Vượt qua 8 đội bóng mạnh khác trên khắp 
địa bàn cả nước, các cầu thủ TP.HCM và 
Bến Tre có mặt ở trận chung kết của giải. 
Đánh bại Bến Tre với tỉ số 4-2 ở trận đấu 
cuối cùng của giải, chủ nhà TP.HCM 1 lên 
ngôi vô địch. 

Như vậy kết quả chung cuộc, đội TP.HCM 
1 lên ngôi vô địch với phần thưởng cờ, cúp 
và 30 triệu đồng; đội Bến Tre hạng nhì, 
nhận cờ và 25 triệu đồng; hạng ba đội Giáo 
Dưỡng 5 nhận 20 triệu đồng; hạng tư đội Hà 
Nội nhận 15 triệu đồng; đội Giáo Dưỡng 5 
nhận giải phong cách 10 triệu đồng. Danh 
hiệu cá nhân, cầu thủ vua phá lưới Nguyễn 
Hồng Thái (Hà Nội), cầu thủ xuất sắc Lê 
Phi Long (TP.HCM 2), thủ môn xuất sắc, 
thủ môn xuất sắc Thạch Lu (Giáo Dưỡng 
5), HLV tiêu biểu Nguyễn Bảo Trung (TP.
HCM 1).

Giải Bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

lần thứ 15 do Báo Công an TPHCM, Báo 
Thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức. Giải 
đấu với mục đích xây dựng sân chơi lành 
mạnh, mang đậm ý nghĩa nhân văn cho các 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ 
nhỡ đang sống tại các trai giáo dưỡng, làng 
SOS, mái ấm tình thương. Đây cũng là dịp 
để các em có điều kiện rèn luyện thể chất, 
giao lưu với bạn bè trong tình thân ái, đoàn 
kết. Sau giải đấu, các nhà chuyên môn sẽ 
chọn ra 10 em xuất sắc nhất để đại diện đi 
thi đấu giao hữu cùng trẻ em đồng cảnh tại 
Philippines vào tháng 7 tới đây. 

KLB

 Đội TPHCM 1 đoạt chức vô địch 

NIỀM TIN Ở TƯƠNG LAI
KIENLONGBANK ĐỒNG HÀNH CÙNG GIẢI BÓNG ĐÁ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH 
ĐẶC BIỆT LẦN THỨ 15

Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ VII 
có 15 môn thi đấu với sự tham gia tranh tài 
của 15 huyện, thành phố và 6 cơ quan, ban 
ngành, trường học với 4.668 VĐV (3.433 
nam, 1.235 nữ). Các VĐV  tham gia tranh 
tài 443 huy chương (149 HCV, 147 HCB, 
147 HCĐ), tập trung vào các môn thể thao 
trọng điểm, thế mạnh của tỉnh và các môn 
thể thao dân tộc. 

Người hâm mộ và giới chuyên môn đều 
chung nhận xét: tinh thần thể thao và chất 
lượng các giải đấu của các VĐV có sự 
chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là sự chuyển 
biến mạnh mẽ ở các địa phương chưa 
được đánh giá cao trước đây. Ông Võ 
Đồng Lập, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – 
Thể thao – Du lịch Kiên Giang nhận xét: 
Nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hải đảo có bước phát triển vượt bậc 
cả về số lượng lẫn chất lượng thi đấu ở đại 

hội lần này. 

Đại hội thêm phần sôi nổi với tham gia 
thi đấu của lực lượng vũ trang, công nhân 
viên và sinh viên của các trường trong tỉnh, 
qua đó đã đánh giá được đầy đủ phong 
trào TDTT trong nhân dân, giáo dục thể 
chất trong nhà trường. Mỗi nội dung thi 
đấu có hàng nghìn người dân đến cổ vũ, 
góp phần làm cho đại hội thêm sôi động, 
hấp dẫn. Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang 
lần thứ VII tổ chức thành công, thực sự là 
ngày hội biểu dương sức mạnh cộng đồng 
của cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Đại hội 
góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tiếp 
tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 
“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 
Bác Hồ vĩ đại”, tạo tiền đề cho những 
bước phát triển mới về thể thao tỉnh Kiên  
Giang trong công cuộc đổi mới, xây dựng 
quê hương, đất nước.

Đại hội Thể dục Thể 
thao (TDTT) tỉnh 

Kiên Giang lần thứ VII vừa 
kết thúc tốt đẹp, đánh dấu 
một kỳ đại hội sôi động, 
thành công với nhiều thành 
tích và công tác tổ chức quy 
mô, chuyên nghiệp. Ngân 
hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) hân hạnh 
là nhà tài trợ chính đồng 
hành cùng sự kiện thể thao 
này.

KIENLONGBANK ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH KIÊN GIANG LẦN VII

KLB

Chương trình khai mạc ấn tượng

KHỎE ĐỂ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC                                                                   
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Chúc mừng
 

Nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn và chúc mừng nồng nhiệt đến các 
cơ quan báo chí và anh chị em phóng viên!

Trong lĩnh vực kinh tế – tài chính nói chung, báo chí đã có nhiều cố gắng trong việc thông tin, phổ biến kịp 
thời đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, cơ chế chính sách của ngành ngân hàng và thông tin thị 
trường ngân hàng kịp thời đến công chúng. 

Trong gần 20 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã được nhiều cơ 
quan báo chí, anh chị em phóng viên quan tâm và hỗ trợ tích cực, góp phần không nhỏ vào việc quảng bá 
thương hiệu, nâng cao uy tín của Kienlongbank với công chúng cả nước. Với sự quan tâm và hỗ trợ từ các cơ 
quan báo chí, công chúng đã nhìn thấy được hình ảnh Kienlongbank phát triển nhanh, mạnh, an toàn, hiệu quả, 
bền vững, luôn công khai minh bạch trong mọi hoạt động và tiên phong trong công tác xã hội. 

Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi đến anh chị em làm báo lời chúc sức khỏe và gia đình 
hạnh phúc. Chúc các cơ quan báo chí và tất cả anh chị em phóng viên luôn tiên phong trên mặt trận thông tin 
với phương châm “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, góp phần tạo dựng đất nước đẹp giàu.

Trân trọng!
Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank

  
Võ Quốc Thắng

Chào mừng ngày Báo chí Cách 
mạng Việt Nam 21/06, Ngân 

hàng TMCP Kiên Long (Kienlong-
bank) tiếp tục đồng hành cùng Giải 
Quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM 
2014. Tham gia tài trợ cho sự kiện 
này, Kienlongbank muốn gửi lời chúc 
mừng đến các đến các nhà báo nhân 
ngày vui của ngành.

Giải Quần vợt Hội nhà báo 2014 đã 
diễn ra đầy hào hứng và nhiều bất ngờ 
trong suốt 2 ngày 14 – 15/06 tại cụm sân 

Giải Quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM 2014

NHIỀU NIỀM VUI BẤT NGỜ

CLB Hoàng Thiên. Đây là năm thứ sáu 
liên tiếp Hội Nhà báo TP.HCM và báo 
Thanh Niên tổ chức Giải quần vợt Hội 
nhà báo TP.HCM mở rộng chào mừng 
ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 
21/6. Tham gia giải đấu năm nay gồm 
có 78 vận động viên đến từ 16 đơn vị 
báo chí và 12 doanh nghiệp, thi đấu ở 
các nội dung như đôi nam lãnh đạo, đôi 
nam báo chí - doanh nghiệp, đôi nam 
nữ, đơn nam... 

Nhiều bất ngờ xảy ra khi cả 6 nội dung 

thi đấu năm nay ngôi vô địch đều đổi 
chủ. Ở nội dung thi đấu báo chí – doanh 
nghiệp, ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Kienlongbank – cùng 
ông Minh Tân (Báo Thanh Niên) giành 
được hạng ba. 

Giải đấu đã góp phần tăng cường mối 
quan hệ hợp tác và phát huy tinh thần 
rèn luyện sức khỏe giữa các đơn vị 
trong khối báo chí cũng như với các 
doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

KLB

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank - trao cup lưu niệm cho các VĐV đoạt giải 

Kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 
(21/6/1925 - 21/6/2014)

TIÊU ĐIỂM

11Số 13 - Tháng 06 năm 201410



Ngày 26-5, Hội Doanh 
nhân Trẻ TPHCM (YBA 
- HCM) họp báo công bố 

chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm 
thành lập. Ngân hàng TMCP 
Kiên Long (Kienlongbank) hân 
hạnh đồng hành cùng YBA – 
HCM và chuỗi hoạt động này với 
vai trò là nhà tài trợ vàng.

Chuỗi hoạt động mừng 20 năm YBA 
- HCM (1994 – 2014) có tổng cộng 12 
hoạt động với hai nhóm chủ đề: Kiến 
tạo thành công – Tiên phong trách 
nhiệm. Trong đó, “Kiến tạo thành 
công” là các hoạt động hội thảo giới 
thiệu xu hướng mới giúp doanh nghiệp 
tiết kiệm, mở rộng đầu tư; tọa đàm chia 
sẻ kinh nghiệm thành công của doanh 
nghiệp; diễn đàn mở thu thập ý tưởng 
từ cộng đồng doanh nghiệp nhằm thay 
đổi nhận thức, nâng cao năng lực, tạo 
tiếng nói của giới doanh nhân đến các 
nhà hoạch định chính sách… Nhóm 
hoạt động “Tiên phong trách nhiệm” 
là các chương trình tư vấn chuyên sâu 
dành cho doanh nghiệp phát triển năng 
lực, khởi nghiệp như “Dự án BSC”, 
“Mỗi doanh nhân – Một người thầy”, 
Ngày hội thanh niên công nhân…

Trước đó, vào sáng 22/05/2014, tại Tòa 
soạn Báo Tuổi Trẻ TP.HCM, YBA - HCM 
tổ chức tọa đàm “Doanh nhân chung sức 
bảo vệ chủ quyền biển Đông”. Tại buổi 
tọa đàm, các doanh nhân đã bày tỏ thái độ 
phản đối về việc giàn khoan HD-981 của 
Trung Quốc đặt trái phép trên vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, 
đồng thời hiến kế các giải pháp giữ vững 
chủ quyền biển Đông và đóng góp hỗ trợ 
các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư 
đang thực thi pháp luật trên biển. 

Cuối buổi tọa đàm, YBA đã ra tuyên bố: 
Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Hồ 
Chí Minh yêu cầu Trung Quốc tôn 
trọng pháp luật quốc tế và các thỏa 
thuận liên quan mà Trung Quốc đã ký 
kết, chấm dứt ngay các hoạt động bất 
hợp pháp và lập tức rút hết giàn khoan 
Hải Dương 981, các tàu quân sự và các 
phương tiện hộ tống ra khỏi vùng biển 
của Việt Nam. 

YBA cũng đề nghị các hội viên, doanh 
nhân nêu cao tinh thần đoàn kết, có những 
hành động thiết thực, ủng hộ các lực lượng 
chức năng và ngư dân Việt Nam trong việc 
bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của 
Việt Nam trên biển Đông; tăng cường tổ 

chức tuyên truyền, nêu cao 
nhận thức cho người lao 
động thể hiện sự yêu nước 
bằng các biện pháp thiết 
thực, tập trung sản xuất, 
kinh doanh hiệu quả, phát 
triển kinh tế góp phần làm 
cho dân giàu - nước mạnh. 
Các hoạt động đấu tranh vì 
chủ quyền đất nước phải 
tuân thủ các chủ trương 
của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, tuyệt đối không 
hành động quá khích, trái 
pháp luật làm ảnh hưởng 
đến hình ảnh quốc gia, đến 
tình hữu nghị giữa hai dân 
tộc và mối quan hệ giao 
thương giữa doanh nhân, 
doanh nghiệp hai nước. 

KLB
KLB

KIENLONGBANK ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUỖI SỰ KIỆN 20 NĂM HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP.HCM CÔNG ĐOÀN KIENLONGBANK

KIẾN  
TẠO  
THÀNH  
CÔNG  
- Tiên  
phong  
trách  
nhiệm

Các hội viên YBA – HCM chụp ảnh lưu niệm bên lá cờ Tổ quốc cùng với chữ ký tặng của các chiến sĩ đang làm 
nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa – Trường Sa

Ban chấp hành Công đoàn vừa đề 
xuất Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc phê duyệt chương 
trình vận động  người  lao động trong 
Ngân hàng TMCP Kiên Long tham 
gia đóng góp 01 ngày lương (thu 
nhập thực lãnh) để góp phần ủng 
hộ vật chất, tinh thần  cho lực lượng 
bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt 

Nam. Ông Nguyễn  Quang Toan – Chủ 
tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc  
Kienlongbank - cho biết: Đất liền và 
biển đảo Việt Nam gắn liền với nhau. 
Các anh em chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn 
gió, ở hải đảo xa đã luôn vững vàng 
bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển 
hải đảo và đất liền thiêng liêng của Tổ 
quốc. Nhờ các anh, trong đất liền, mọi 
người an tâm lao động sản xuất, góp 
phần xây dựng đất nước. Mỗi người 
lao động ở Kienlongbank tự nguyện 
trích một ngày lương để ủng hộ lực 
lượng bảo vệ Biển Đông như một lẽ 
tất nhiên, xuất phát từ lòng yêu nước 
chân thành vốn có của mỗi người dân 
Việt Nam. 

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Kienlongbank – đánh giá: 
Qua thực tế, Công đoàn Kienlongbank 
đã bám sát đời sống người lao động 
và đời sống xã hội, đất nước. Trước 
tình hình căng thẳng ở Biển Đông, mọi 
cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và 
cộng đồng xã hội cùng hướng về biển 
đảo quê hương và đã có những hỗ trợ 
thiết thực nhằm động viên kịp thời, 
tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng bảo 
vệ Biển Đông, bà con ngư dân... Khi 
chúng ta cùng đoàn kết một lòng, chủ 
quyền biển đảo Việt Nam sẽ được vẹn 
toàn. Tôi đánh giá cao đề xuất của Ban 
chấp hành Công đoàn và tin tưởng mọi 
người lao động ở Kienlongbank sẽ 

Hướng về Biển Đông

nhiệt tình ủng hộ chương trình này.  

Trước đó, vào tháng 10/2013, Công 
đoàn Kienlongbank đã đến tòa soạn báo 
Người Lao Động trao số tiền 592 triệu 
đồng để cứu trợ đồng bào vùng bão lũ 

miền Trung. Đây là tình cảm của cán 
bộ - nhân viên Kienlongbank hướng về 
đồng bào miền Trung ruột thịt, thể hiện 
tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ”. 
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Lễ khánh thành công trình là hoạt 
động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 
60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

(7/5/1954 - 7/5/2014) và hướng tới chào 
mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội DNT 
VN lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2017.

Tham dự lễ khánh thành công trình có sự 
hiện diện của bà Võ Hòa Bình và bà Võ 
Hạnh Phúc là hai người con gái của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp, ông  Mai Hữu 
Tín – Chủ tịch Hội DNT VN, Phó Chủ tịch 
HĐQT Kienlongbank - cùng đại diện lãnh 
đạo Trung ương Hội và Hội DNT các tỉnh, 
thành, ngành, các doanh nghiệp hội viên và 
các doanh nghiệp Sao Vàng Đất Việt; đại 
diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Bình; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Quảng Bình…

Dự án xây dựng Tuyến ống cấp nước sạch 
lên Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp do 
Trung ương Hội DNT VN làm chủ đầu tư 
đã nhận được sự ủng hộ và thống nhất của 
UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh Quảng Bình và gia đình 

Sáng 2/5/2014 tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh 
Quảng Bình, Trung ương Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam (DNT VN) đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Tuyến 
ống cấp nước sạch lên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vinh dự 
được góp phần tài trợ cho công trình ý nghĩa này.

KHÁNH THÀNH TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC SẠCH LÊN KHU MỘ 

Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP

Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Công trình do 
TW Hội DNT VN vận động kinh phí ủng 
hộ. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công 
trình là 1,3 tỷ đồng.

Công trình xây dựng Tuyến ống cấp nước 
sạch lên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp là một trong những hoạt động có ý 
nghĩa xã hội thể hiện trách nhiệm của giới 
Doanh nhân trẻ Việt Nam đối với người 
Anh hùng dân tộc - Đại tướng Võ  Nguyên 
Giáp.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Hoà Bình, con 
gái của Đại tướng cho biết: “Công trình có 
ý nghĩa thiết thực để phục vụ người dân 
và du khách khi đến viếng mộ Đại tướng. 

Chúng tôi rất vui mừng và hoan nghênh 
Hội DNT VN đã đứng ra vận động kinh phí 
để hoàn thành công trình”.

Tâm huyết với công trình ý nghĩa này, 
ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT 
Kienlongbank, nguyên Chủ tịch Hội DNT 
VN khóa II, III cho biết: “Khi sinh thời, 
Đại tướng đặc biệt quan tâm và thường 
gửi những lời dặn dò, tâm huyết đến giới 
Doanh nhân trẻ. Kienlongbank rất vinh 
dự được góp phần tài trợ cho công trình 
ý nghĩa này. Công trình cũng thỏa lòng 
mong muốn của nhân dân cả nước về một 
khu mộ khang trang, xứng tầm dành cho 
Đại tướng”.

KLB
Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Hội DNT VN, Phó Chủ 
tịch HĐQT Kiên Long - phát biểu tổng kết quá trình 
thi công công trình Bà Võ Hòa Bình - đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp - phát biểu tri ân Hội DNT VN cùng các đơn vị đã đóng góp cho công trình.

Ông Mai Hữu Tín cùng đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao giấy chứng nhận ủng hộ công trình cho các đơn vị.Bà Võ Hòa Bình, bà Võ Hạnh Phúc cùng ông Mai Hữu Tín và đại diện các ban ngành, đoàn thể cắt băng khánh thành công  trình.
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Vùng đất trái ngọt cây lành

Huyện Chợ Lách nằm trên phần đất hẹp ở 
phía trên cùng của vùng đất cù lao Minh, có 
chiều dài 22,5 km và chiều ngang giới hạn 
bởi hai bờ của con sông Cổ Chiên và Hàm 
Luông. Phù sa bồi đắp, nước ngọt quanh 
năm, khí hậu hiền hòa, là những yếu tố 
thiên nhiên thuận lợi giúp cho con người ở 
đây tạo ra một vùng cây trái đặc sản thuộc 
loại trù phú nhất của Nam Bộ, trở thành 
một vùng chuyên canh cây ăn trái và cây 
giống vang danh cả nước. 

Xuất phát từ vùng chuyên canh cây ăn trái, 
cây giống, người dân Chợ Lách đã không 
ngại khó, luôn tìm tòi học hỏi, đầu tư, sưu 
tầm những giống ngon, mới và tốt nhất, tạo 
nên đặc trưng riêng tại vùng đất này để cung 
cấp cho thị trường trong và ngoài nước.

Tính riêng mỗi năm, người dân Chợ Lách đã 
sản xuất và cung ứng ra thị trường hơn 15 
triệu sản phẩm cây giống và hơn 110.000 tấn 
trái cây các loại, mang lại nguồn thu nhập 
khá, giúp cho đời sống người dân nơi đây 
không ngừng được cải thiện. Khoảng cách 
giàu nghèo được rút ngắn, thu nhập bình 
quân đầu người đạt gần 26 triệu đồng/năm.

Đặc sản lễ hội trái cây 
Năm 2014, lễ hội cây – trái ngon, an toàn 
của tỉnh Bến Tre bước vào lần thứ 14. Tiếp 
nối thành công của các kỳ lễ hội trước, lễ 
hội năm nay với chủ đề “Ngày hội cây- trái 
Cái Mơn tỉnh Bến Tre” đã mang lại nhiều 
điều mới lạ cho du khách.

Trong phần lễ hội có lễ dâng hương Thần 
Nông, lễ hội hóa trang và diễu hành đường 
phố với chủ đề “Đêm hội tụ trái cây Cái 
Mơn”... Nhiều hội thi và trò chơi dân gian 
thu hút đông đảo du khách như: Hội thi trái 
ngon chủ đề “Trái cây tiêu chuẩn GAP”; 
Đấu xảo trái cây to, dài, nặng, lạ; Hội thi 
vườn trái cây xanh- sạch- đẹp; Hội thi đá 
chim; Hội thi ẩm thực...
Phát huy thế mạnh địa phương, lễ hội đã tổ 

chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm kiểng 
bonsai; gà nòi và xây dựng tuyến đường 
hoa kiểng, gian hàng buffet trái cây... 
Khám phá địa phương, du khách có thể 
tham quan vườn cây ăn trái đặc sản, tham 
quan làng nghề cây giống hoa kiểng, tham 
quan nhà thờ Cái Mơn, thăm bia lưu niệm 
của nhà bác học Trương Vĩnh Ký…

Kienlongbank và bà con nông dân
Gắn bó và phát triển lớn mạnh từ thị trường 
Đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã đồng 

hành cùng nhiều sự kiện lớn của khu vực 
này, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến 
sự phát triển của nông nghiệp – nông thôn 
và nông dân. Đây là năm thứ hai liên tiếp 
Kienlongbank đồng hành tài trợ cho chương 
trình lễ hội cây – trái ngon, an toàn tỉnh Bến 
Tre. Qua sự tài trợ này, Kienlongbank mong 
muốn góp phần cổ vũ và quảng bá các sản 
phẩm nông nghiệp xanh – sạch, phát triển 
bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao cho bà 
con nông dân tỉnh Bến Tre và khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long, cả nước nói chung.

Có thể thấy rằng,  lễ hội cây- trái ngon an 
toàn tỉnh Bến Tre hàng năm đã tạo thêm 
dấu ấn về một lễ hội văn hóa truyền thống. 
Tài trợ cho lễ hội, Kienlongbank  đã góp 
phần quảng bá hình ảnh, con người, đặc 
sản miệt vườn Chợ Lách, Bến Tre; tri ân 
các thế hệ đã đóng góp, hy sinh vì sự phát 
triển của địa phương; đồng thời mở ra cơ 
hội cho đặc sản địa phương tiếp cận với thị 
trường rộng lớn hơn.

Tình thắm duyên quê
KIENLONGBANK TÀI TRỢ LỄ HỘI CÂY - TRÁI NGON, AN TOÀN TỈNH   BẾN TRE LẦN THỨ XIV

KLB

Ngày hội cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre tập hợp nhiều chủng loại trái cây  đặc sản, nhiều giống cây 
trồng chất lượng cao... và thu hút nhiều du khách tham quan, mua sắm.

TIÊU ĐIỂM
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Về giải pháp đấu tranh pháp lý, 
Thủ tướng cho biết, chúng ta 
đã chuẩn bị hàng chục năm nay, 

còn thời điểm nào hợp lý thì Bộ Chính trị 
sẽ quyết định. “Chúng ta kiên quyết đấu 
tranh với Trung Quốc trên biển Đông, 
nhưng vẫn giữ quan hệ ngoại giao, kinh 
tế bình thường, tuyệt đối lên án các hành 
vi kích động, bài trừ người Hoa”. Đó là 
thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ 
ngày 29/5.

Theo người đứng đầu Chính phủ, kể từ khi 
Trung Quốc tiến hành hạ đặt giàn khoan 
trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền 
của Việt Nam, bên cạnh các hoạt động lên 
án, bảo vệ chủ quyền trên thực địa, chúng ta 
đã công khai với dư luận quốc tế về sai trái 
của Trung Quốc và thiện chí của Việt Nam. 
Động thái của Việt Nam ngay lập tức đã 
được dư luận quốc tế lên tiếng ủng hộ 

mạnh mẽ.
Thông tin về tình hình hoạt động của một 
số lĩnh vực công thương, giao thông vận 
tải…, các bộ trưởng đều khẳng định, sau 
gần một tháng Trung Quốc hạ đặt giàn 
khoan trái phép trên biển Đông, tình hình 
kinh tế, thương mại trong nước vẫn khá ổn 
định, không bị ảnh hưởng nhiều.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ 
Huy Hoàng, hoạt động giao thương với 
Trung Quốc đến nay vẫn bình thường. Bộ 
chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục duy trì 
quan hệ kinh tế, thương mại bình thường 
với Trung Quốc. Các dự án điện mà Trung 
Quốc làm tổng thầu EPC hiện vẫn hoạt 
động bình thường. Một số dự án hoá chất, 
khai khoáng mà Trung Quốc là chủ đầu tư 
hiện sắp cho ra sản phẩm đầu tiên.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
Nguyễn Quân nói, sau sự kiện biển Đông, 

quan hệ hợp tác khoa học công nghệ với 
Trung Quốc không bị ảnh hưởng nhiều, 
vẫn có các hoạt động hợp tác. Duy chỉ có 
gần đây, một số đơn vị của Trung Quốc có 
thông báo họ không dự họp chung, không 
tiếp các đoàn Việt Nam… Tuy nhiên, Bộ 
xác định, các quan hệ với các tổ chức khoa 
học, doanh nghiệp Trung Quốc vẫn tiến 
hành một cách bình thường, vẫn ký các 
dự án.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh 
La Thăng thì cho biết, hiện các dự án giao 
thông ký kết và nhận ODA của Trung 
Quốc có giá trị hơn 9.000 tỷ đồng. Tuy 
nhiên, vấn đề nhà thầu Trung Quốc rút là 
không đáng lo ngại, vì nếu họ về họ cũng 
bị thiệt, họ cũng muốn làm xong để lấy 
tiền. Bộ cũng chỉ đạo các doanh nghiệp 
vận tải, hàng không, hãng bay… duy trì 
hoạt động bình thường với khách quốc tế, 
trong đó có cả Trung Quốc.

Trước thông tin cho rằng, Trung Quốc 
lên tiếng sẽ hạn chế các hoạt động giao 
thương, quan hệ kinh tế với Việt Nam, 
Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội 
Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng cho rằng 
ngay cả đó là sự thật, thì đây có thể coi 
là cơ hội để tái cơ cấu nền  kinh tế, tái cơ 
cấu lại thị trường để tránh sự lệ thuộc vào 
một thị trường như trước đây. Ông Thắng 
cũng đề nghị, Chính phủ nên đẩy nhanh 
thời gian tổ chức hội nghị với các nhà đầu 
tư nước ngoài để kịp thời thông báo với họ 
về tình hình hiện nay của Việt Nam trước 
hành vi sai trái của Trung Quốc.  Đồng 
thời, tiếp tục có phương án cụ thể để hỗ 
trợ cho các nhà đầu tư bị thiệt hại do ảnh 
hưởng của việc quấy rối vừa qua.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng khẳng 
định, quan hệ kinh tế với Trung Quốc là 
tất yếu, khách quan của hai nước láng 
giềng. Tuy nhiên, cùng với đó là phải tính 
tới phương án lâu dài, gắn với tái cơ cấu 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Từ Nguyên/VnEconomy

Thủ tướng nêu 3 nhóm 

giải pháp về biển Đông
nền kinh tế, theo hướng đa dạng thị trường 
xuất nhập khẩu, thị trường du lịch, đầu tư, 
lao động… Riêng đối với hành vi hạ đặt 
giàn khoan trái phép của Trung Quốc, ông 
nói, chúng ta không bất ngờ trước âm mưu 
này, bởi Trung Quốc vẫn luôn muốn hiện 
thực hoá chủ quyền phi pháp của họ trên 
đường lưỡi bò. Cho dù chỉ mới đây thôi, 
trong chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng 
Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đồng 
ý hai bên thoả thuận lập các tổ công tác 
để đàm phán cùng phát triển những nơi 
được cho là có tranh chấp. Song, Trung 
Quốc đột nhiên cho hạ đặt giàn khoan trên 
vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.  
Chúng ta cũng đã có hơn 30 cuộc giao 
thiệp với Trung Quốc để nhằm giải quyết 
vụ việc trên biển Đông. Và, trong khi lãnh 
đạo Việt Nam đề nghị gặp nhau, thì phía 
Trung Quốc trả lời “không phải thời điểm 
thích hợp”, Thủ tướng cho biết.

Về quan điểm của Chính phủ trong vấn 
đề biển Đông, Thủ tướng cho biết, tới đây 
Việt Nam sẽ tiếp tục đấu tranh trên thực 
địa, tiếp tục cản phá, đẩy đuổi, dù đuổi 
chưa được cũng phải có mặt, vì đây là 
vùng biển của chúng ta.

Cùng với đó, là tiếp tục đấu tranh ngoại 
giao với Trung Quốc, nói rõ đây là vi 
phạm chủ quyền, yêu cầu Trung Quốc 
phải rút giàn khoan. “Chúng ta không kích 
động, không bài Hoa, nhưng phải nói rõ 
sự thật, không phải vì hữu nghị mà không 
nói”, Thủ tướng chỉ đạo. Ông cũng đưa ra 
các nhóm giải pháp cụ thể trong vấn đề 
biển Đông, đó là tiếp tục khẳng định chủ 
quyền trên thực địa của chúng ta; tiếp tục 
đấu tranh với Trung Quốc, kể cả cấp cao 
nhất để nói rõ vi phạm này, yêu cầu phải 
dừng, rút giàn khoan; cung cấp thông tin 
tới cộng đồng quốc tế về hành vi vi phạm 
luật pháp quốc tế của Trung Quốc và thể 

hiện thái độ thiện chí của Việt Nam; coi 
trọng quan hệ với Trung Quốc, giữ hoà 
bình hữu nghị, làm ăn bình thường, hai 
bên cùng có lợi.

Đặc biệt, Thủ tướng cho biết, hiện Bộ 
Chính trị chỉ đạo phải tiếp tục đấu tranh 
bằng biện pháp hoà bình, đúng theo luật 
pháp quốc tế. Riêng về giải pháp đấu  
tranh pháp lý, Thủ tướng cho biết chúng ta 
đã chuẩn bị hàng chục năm nay, còn thời 
điểm nào hợp lý thì Bộ Chính trị sẽ quyết 
định. Chỉ đạo chung về kinh tế xã hội, 
Thủ tướng yêu cầu bên cạnh đấu tranh 
chủ quyền trên biển Đông phải tập trung 
thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội. Hiện tổng cầu vẫn 
còn yếu, tín dụng thấp, nên các bộ ngành 
phải tập trung tăng tổng cầu, đẩy tín dụng 
lên cùng với xử lý nợ xấu.  Cùng với đó 
là xem xét phương án lãi suất hợp lý, khi 
lạm phát cả năm dự báo chỉ khoảng 5%. 

Lực lượng Cảnh sát biển ngày đêm thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ biển đảo Việt  Nam
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Thưa Thống đốc, dư luận đang rất quan 
tâm tới Dự thảo hỗ trợ ngư dân đánh bắt 
xa bờ đóng mới và cải hoán tàu cá. Thống 
đốc có thể chia sẻ thêm về dự thảo này?

Dự thảo hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, 
Thủ tướng Chính phủ cũng như Chính phủ 
có chủ trương dành nguồn vốn đủ lớn để 
giúp đỡ, hỗ trợ cho ngư dân đóng mới và 
cải hoán các tàu cá hiện có để đảm bảo 
công suất cao hơn, độ chắc chắn, an toàn 
của tàu lớn hơn để đảm bảo đánh bắt xa bờ 
vừa nâng cao năng suất đánh bắt, vừa thực 
hiện quyền chủ quyền của đất nước trên 
Biển Đông.

Để thực hiện chủ trương này, Ngân hàng 
Nhà nước cùng với các ngân hàng thương 
mại có thể dành nguồn vốn cỡ khoảng 
10.000 tỷ đồng, như Thủ tướng Chính phủ 

đã kết luận, với lãi suất cho vay đến ngư 
dân từ phía ngân hàng là 5%; Chính phủ 
sẽ hỗ trợ thêm 2%, nghĩa là ngư dân chỉ 
phải trả 3%.

Chương trình này cũng khuyến khích 
chính quyền địa phương các cấp, từ nguồn 
ngân sách của địa phương có thể hỗ trợ 
cho ngư dân của tỉnh một số phần trăm 
nữa để tạo thêm điều kiện cho ngư dân. 
Điểm đặc biệt của Dự thảo này là tất cả 
các con tàu đóng mới đều được bảo hiểm 
và Chính phủ sẽ hỗ trợ ngư dân 70% chi 
phí bảo hiểm.

Đó là chủ trương chung của Chính phủ, về 
phía ngân hàng có thêm chính sách gì hỗ 
trợ ngư dân không, thưa Thống đốc?
Ngoài các chủ trương chung như trên, 
hiện Ngân hàng Nhà nước đang nghiên 
cứu xem xét có thể cho ngư dân vay với 
lãi suất đến 0% đối với các mô hình có 
thể quản lý tốt. Tôi nhấn mạnh là với điều 
kiện phải quản lý thật tốt để đảm bảo các 

Ông Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NGÂN HÀNG SẴN SÀNG GIẢI NGÂN  

10.000 TỶ ĐỒNG  
HỖ TRỢ NGƯ DÂN BÁM BIỂN

Sáng nay 2/6, bên hành lang Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã trao đổi với báo giới 
về nguồn vốn hỗ trợ cho ngư dân bám biển.

tổ chức tín dụng có thể thu hồi được nợ 
gốc của mình. Thời hạn cho vay sẽ tiến 
hành trong khoảng từ 10 - 15 năm. Chúng 
tôi cho rằng, thời hạn này là đủ lớn để hỗ 
trợ cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Đến bao giờ ngân hàng có thể tiến hành 
giải ngân gói hỗ trợ này?

Hiện Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo 
giao Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông 
thôn làm chủ trì xây dựng Nghị định của 
Chính phủ về gói ưu tiên này. Trong phiên 
họp thường kỳ của Chính phủ vừa rồi, dự 
thảo ban đầu của Nghị định này đã được 
thảo luận và Chính phủ đã có kết luận đẩy 
nhanh việc soạn thảo nghị định này để có 
khuôn khổ pháp lý thống nhất triển khai 
trong toàn quốc một cách hiệu quả.

Chúng tôi hy vọng với tình hình diễn biến 
hiện nay cũng như sự nỗ lực của các bộ, 
ngành, nghị định này sẽ sớm được ra đời 
để có thể trực tiếp giải ngân đến ngư dân. 

Về phía Ngân hàng Nhà nước, tôi khẳng 
định nguồn tiền đã sẵn sàng và có thể giải 
ngân bất cứ khi nào khi có đầy đủ cơ sở 
pháp lý của Chính phủ.

Vậy với những vụ tàu cá của ngư dân bị 
đâm chìm, ngân hàng sẽ đánh giá mức độ 
rủi ro ra sao và xử lý như thế nào?

Thông thường, tất cả các con tàu ra khơi 
đều được bảo hiểm. Tàu cá của ngư dân 
bị đâm chìm cũng được coi như một tai 
nạn bất khả kháng trên biển và cũng sẽ 
được bảo hiểm đền bù. Do vậy, chính sách 
bảo hiểm cũng là một chính sách rất quan 
trọng trong thời gian tới giúp cho ngân 
hàng và ngư dân có thêm cơ sở để xử lý 
những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

- Xin cảm ơn Thống đốc!

Nguyễn Hiền (ghi)/ Dân Trí

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - SBIC đã hoàn thành con tàu đánh cá bằng vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Quảng Ngãi.Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - SBIC đã hoàn thành con tàu đánh cá bằng vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Quảng Ngãi.

Tàu đánh bắt  đầy ắp cá từ ngư trường Hoàng Sa  trở về
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Bến Cát nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, cách thành phố Thủ Dầu Một 
20km, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50km, có trục quốc lộ 13 đi qua với bề rộng 
mặt đường 6 làn xe mới được nâng cấp. Tọa lạc trên một vùng đất  năng động của tỉnh 

Bình Dương, Phòng giao dịch Bến Cát đã có hướng tiếp cận khách hàng thích hợp và đạt được 
kết quả rất khả quan.

Phòng giao dịch Bến Cát Phòng giao dịch Thốt Nốt

Trên vùng đất phát triển năng động như 
Bến Cát, ngay từ những ngày đầu năm, 
Phòng giao dịch Bến Cát đã triển khai các 
biện pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao. Theo đó, chỉ tiêu của đơn vị được 
phân bổ cụ thể, chi tiết đến từng nhân 
viên. Định kỳ cuối tháng, lãnh đạo đơn 
vị và từng anh em cùng ngồi lại trao đổi 
những khó khăn, hạn chế, những điểm 
đạt và chưa đạt để tìm phương hướng giải 
quyết. Từ những buổi “động não tập thể” 
đó đã có những giải pháp hỗ trợ kịp thời 
cũng như chia sẻ kinh nghiệm thành công 
của đồng nghiệp khác. Mỗi nhân viên đều 
được “truyền lửa” với quyết tâm cao nhất 
để gặt hái nhiều kết quả nhất có thể.

Chỉ tính riêng 06 tháng hoạt động gần 
đây (từ 31/10/2013 đến ngày 12/5/2014), 
Phòng giao dịch Bến Cát đã tăng huy 
động ấn tượng.  Số dư huy động đến 
31/10/2013 là 92 tỷ đồng, số dư huy động 
đến 12/5/2014 là 131 tỷ đồng, tăng lên đến 
42,40%.  Đây là kết quả nỗ lực của tập thể, 
khi mà nhiều buổi họp kết thúc lúc 19 giờ 
tối thì cả lãnh đạo đơn vị cùng nhân viên 
lại đến trực tiếp gặp gỡ khách hàng theo 
đúng lịch hẹn. Mặc dù làm việc với quyết 
tâm và cường độ cao nhưng một nhân viên 
đã thật lòng chia sẻ: “Tuy công việc ngày 
càng nhiều, áp lực hoàn thành cao nhưng 
mọi người đều vui vẻ, đoàn kết, đóng góp 
phần nhỏ bé của mình vào thành công 

chung của tập thể, đó là điều quý nhất tại 
đây”.

Đến thời điểm này, lợi nhuận trước thuế của 
Phòng gaio dịch Bến Cát đã đạt trên 33% 
so với kế hoạch năm 2014. Trong đó, lợi 
nhuận thu từ sản phẩm dịch vụ luôn đóng 
góp từ 3 - 5 % trong tổng lợi nhuận. Đây là 
nỗ lực rất lớn của đơn vị, góp phần chuyển 
dần theo hướng ngân hàng hiện đại: tăng 
dần tỷ trọng lợi nhuận phi tín dụng trong 
tổng lợi nhuận. Có được kết quả này là nhờ 
Phòng giao dịch Bến Cát làm tốt việc chăm 
sóc khách hàng truyền thống bên cạnh việc 
mở rộng tìm kiếm khách hàng mới, thường 
xuyên tiếp thị các dịch vụ chuyển tiền, mua 
bán trao đổi ngoại tệ,...với doanh số bình 
quân trên 1 tỷ đồng/ngày.

Một phần góp vào thành công của Phòng 
giao dịch Bến Cát trong thời gian vừa qua 
là sự thay đổi mạnh mẽ từ phong cách 
phục vụ đến môi trường văn hóa công sở. 
Phòng giao dịch Bến Cát đã thực hiện triệt 
để chương trình 5S, thực hiện tác phong 
chuyên nghiệp trong giao tiếp khách hàng 
và ứng dụng thực tế nhiều kiến thức được 
học tập từ các chương trình đào tạo từ Hội 
sở.  Thành quả tuyệt vời nhất là khi tập thể 
thể Phòng giao dịch Bến Cát nhận được lời 
khen tặng từ khách hàng: “Nhân viên rất 
thân thiện, đều nở nụ cười và kết thúc giao 
dịch bằng lời cảm ơn rất chân thành, nồng 
ấm, tạo sự tin tưởng, an tâm tuyệt đối. Tôi 
sẽ tiếp tục ủng hội và giới thiệu thêm người 
thân giao dịch với Ngân hàng Kiên Long 
trong thời gian tới.” 

Giao dịch viên Kienlongbank đang hướng dẫn thủ tục cho khách hàng

Phát triển mạnh  
trên vùng đất giàu tiềm năng

Tạ Long Hậu 
Giám đốc PGD Bến Cát

Phạm Đăng Vân
Giám đốc PGD  Thốt Nốt

Vừa qua, Phòng giao dịch Thốt Nốt 
được đầu tư cơ sở vật chất mới, góp 

phần nâng cao hình ảnh Ngân hàng Kiên 
Long (Kienlongbank) ở địa phương. Tập 
thể cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Thốt 
Nốt cũng luôn quyết tâm nỗ lực phục vụ 
khách hàng với những sản phẩm, dịch vụ, 
tiện ích ngân hàng tốt nhất.

Quận Thốt Nốt thuộc thành phố Cần Thơ có 
vị trí tiếp giáp với thành phố Long Xuyên 
– An Giang, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ 
Đỏ với 11.780,74 ha diện tích tự nhiên và 
160.580 nhân khẩu, với 9 đơn vị hành chính 
trực thuộc.

Hiện nay, tại quận Thốt Nốt có 28 chi 
nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng 
lớn nhỏ đang hoạt động, tạo nên làn sóng 
cạnh tranh về huy động vốn, cho vay và 
các dịch vụ tài chính diễn ra rất sôi động. 
Kienlongbank - Phòng giao dịch Thốt Nốt 
đi vào hoạt động từ tháng 12/2008 đến nay 
đã tròn 05 năm với phân khúc khách hàng cá 
nhân mua bán nhỏ, hộ sản xuất nông nghiệp 
làm nền tảng phát triển. Từ đó, đơn vị phát 
triển mở rộng sang lĩnh vực hộ kinh doanh 
thương mại các ngành nghề đặc trưng của 
vùng như: mua bán lúa gạo, tạm trữ lúa, 
nông sản, kinh doanh thức ăn chăn nuôi thủy 
sản, cơ sở xay xát, lò sấy lúa, kinh doanh vật 
tư nông nghiệp, thiết bị phụ tùng phục vụ 
nông nghiệp, mua bán vật liệu xây dựng…

Phục vụ khách hàng  
                     bằng cả trái tim

Hiện nay tại Thốt Nốt, Kienlongbank là 
thương hiệu uy tín và trở nên phổ biến, là 
địa chỉ thu hút nguồn tiền gửi từ các khách 

hàng gửi ổn định lâu dài, đồng 
thời rất nhiều khách hàng chọn 
sử dụng các sản phẩm dịch tiện 
ích của ngân hàng như vốn vay, 
chuyển tiền, thẻ thanh toán... 
Do vậy, đối tượng khách hàng 
của Phòng giao dịch Thốt Nốt 
rất đa dạng như: công nhân 
viên chức, hưu trí, người dân 
nhận bồi hoàn đất đai hoặc có 
thu nhập tốt qua các đợt thu 
hoạch, doanh nghiệp... Xây 

dựng mối quan hệ chặt chẽ với các khách 
hàng truyền thống, từ đó đơn vị cũng kết 
nối thêm những khách hàng mới thông qua 
sự giới thiệu của chính những khách hàng 
hiện hữu.

Tính đến hết tháng 5/2014, Phòng giao 
dịch Thốt Nốt đã đạt được một số kết quả 
quan trọng với vốn huy động đạt hơn 183 
tỷ đồng, cho vay đạt 195 tỷ đồng. Tập thể 
Phòng giao dịch Thốt Nốt quyết tâm phấn 
đấu để đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu năm 
2014, đồng thời mang lại sự hài lòng nhất 
cho khách hàng.
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Kienlongbank tham gia  
ngày hội việc làm sinh viên ngành 

Ngân hàng lần VII
Ngày 11/05/2014, tại Đại học 

Ngân hàng TP. HCM (56, 
Hoàng Diệu II, Thủ Đức) đã 

diễn ra “Ngày hội việc làm sinh viên 
Ngân hàng lần VII”. Đây là năm thứ  5 
liên tiếp Ngân hàng TMCP Kiên Long 
tham gia tài trợ cho sự kiện này.

Với sự góp mặt của hơn 40 đơn vị là các 
ngân hàng TMCP, công ty chứng khoán, 
công ty kế toán kiểm toán, công ty bảo 
hiểm cùng các đơn vị doanh nghiệp khác, 
các sinh viên đã có cơ hội tiếp cận với 
hàng ngàn vị trí thực tập, việc làm phù 
hợp chuyên ngành được đào tạo. Bên 
cạnh đó, các sinh viên còn được tham dự 
các buổi hội thảo chuyên đề, giao lưu với 
các chuyên gia, lãnh đạo các ngân hàng 
và được tư vấn kỹ năng tìm việc, làm việc 
trong lĩnh vực kinh tế, ngân hàng....

Tại buổi lễ khai mạc, ông Phạm Khắc 
Khoan – Tổng Giám đốc Ngân hàng 
TMCP Kiên Long đã đón nhận lời cám 
ơn và kỷ niệm chương từ Ban tổ chức 
chương trình. Suốt ngày hội, nhiều hoạt 
động sôi nổi của Ngân hàng TMCP Kiên 
Long đã thu hút đông đảo các bạn sinh 
viên đến tham quan và tìm hiểu. Dịp này, 
nhiều quà tặng như ba lô, túi kéo, bút, áo 
thun... của Ngân hàng TMCP Kiên Long 
đã được trao tặng đến các bạn sinh viên 
trong cuộc thi tìm hiểu về sự hình thành 
và phát triển của ngân hàng trong gần 20 
năm qua.

Qua ngày hội, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long tiếp tục truyền đi thông điệp “Sẵn 
lòng chia sẻ” cũng như xây dựng hình ảnh 
thân thiện, tích cực và năng động trong 
mắt của sinh viên ngành ngân hàng.

Một số hình ảnh tại Ngày hội việc làm 
sinh viên ngân hàng lần VII

Ngày 06/05/2014, Ngân 
hàng TMCP Kiên Long  
(Kienlongbank) tổ chức 

khoá đào tạo “Phát triển nghề 
nghiệp tại Kienlongbank”. Đây là 
chương trình dành cho các giao 
dịch viên có nhiều kinh nghiệm tại 
các đơn vị trực thuộc Kienlongbank 
sẽ chuyển sang làm công tác thẩm 
định và tín dụng trong thời gian tới.

CHƯƠNG TRÌNH  “PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP  
 TẠI KIENLONGBANK”

Các học viên được đào tạo, chia sẻ kiến thức từ các cấp quản lý nhiều kinh nghiệm

Ông Phạm Khắc Khoan – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long nhận hoa và kỷ niệm chương từ Ban 
tổ chức chương trình.

Chương trình đào tạo theo hình thức học 
tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh 
trong vòng 3 tuần. Theo đó, các học viên 
sẽ được học tập những kiến thức, kỹ năng 
cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc 
mới sắp tới. Trong phần thực tập, các học 
viên sẽ được thực hành lập tờ trình thẩm 
định tín dụng/thẩm định tài sản qua các hồ sơ vay thực tế phát sinh và được chia sẻ, đúc kết kinh nghiệm thực tế từ các cấp quản lý có 
nhiều năm kinh nghiệm cũng như từ chính các học viên khác. 

Bên cạnh chương trình học tại lớp, các học viên còn được đi tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp, công ty tiêu biểu. Qua chương 
trình học tập và tham quan đã khuyến khích các học viên tinh thần tự học hỏi và học tập lẫn nhau để cùng tiến bộ, nâng cao chất lượng 
dịch vụ của Ngân hàng Kiên Long trong hoạt động thực tế ở các đơn vị. 

KHÓA ĐÀO TẠO “TÁC PHONG CHUYÊN NGHIỆP” 
DÀNH CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ & LÁI XE

Ngân hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) vừa tổ chức 
thành công khóa đào tạo “Tác 

phong chuyên nghiệp” dành riêng cho 
Nhân viên Bảo vệ và Nhân viên Lái 
xe trong hai ngày 24&31/05/2014.  

Khóa học nằm trong chuỗi các chương 
trình của Trung tâm Đào tạo nhằm tiếp tục 
nâng cao chất lượng dịch vụ và tác phong 
chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng 
tại Kienlongbank.

Kết quả khảo sát gần đây về chất lượng dịch 
vụ ngành ngân hàng của Công ty nghiên 
cứu thị trường AC Nielsen cho thấy: Vai 
trò của nhân viên bảo vệ chiếm tỷ lệ 20% 
trong yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của 
khách hàng. Như vậy, ấn tượng đầu tiên khi 

khách hàng đến giao dịch có tác động rất 
lớn đến việc lựa chọn và sự hài lòng. 

Xuyên suốt khóa học, các giảng viên cùng 
các học viên trao đổi thẳng thắn và về vai 
trò, trách nhiệm trong công tác nghiệp vụ 
cũng như thảo luận về thái độ và tác phong 
làm việc chuyên nghiệp. Khóa học cũng 
gợi mở cho các học viên hướng phát triển 
bản thân trong nghiệp vụ của mình.

Qua khảo sát, đa số học viên đánh giá cao 
sự quan tâm của Kienlongbank với nội 
dung đào tạo và thảo luận gần gũi, thiết 
thực. Sau khoá học, các học viên cho biết 
sẽ có những thay đổi tích cực theo hướng 
ngày càng chuyên nghiệp hơn trong phục 
vụ khách hàng tại Kienlongbank.

KLB
KLB

KLB
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Phòng Giao dịch Tân Sơn Nhì đi 
vào hoạt động từ ngày 18/12/2009 
và tọa lạc tại ngã tư đường Gò 

Gầu, Tân Sơn Nhì, Trương Vĩnh Ký - 
thuộc khu dân cư sầm uất, rất phát triển 
về thương mại dịch vụ, các khu chợ dân 
sinh... Qua gần 5 năm hoạt động, PGD 
Tân Sơn Nhì đã từng bước tăng trưởng 
và hoạt động có hiệu quả nhờ xác định 
đúng phân khúc thị trường.

Tiếp sức nguồn vốn cho hộ kinh 
doanh
Nhờ triển khai các sản phẩm phù hợp ở 
từng thời điểm, từng đối tượng khách hàng 
nên đến nay số lượng khách hàng sử dụng 
sản phẩm dịch vụ của Kienlongbank tại 
PGD Tân Sơn Nhì đạt khoảng trên 2.000 
khách hàng. Trong đó, nguồn vốn nhàn rỗi 
huy động từ dân cư đạt khoảng 100 tỷ và 
cho vay các đối tượng khách hàng kinh 
doanh nhỏ, buôn bán, tiêu dùng thông qua 
các sản phẩm cho vay kinh doanh, tiêu 
dùng, trả góp ngày khoảng 40 tỷ đồng.

Phần lớn khách hàng của PGD Tân Sơn 
Nhì là khách hàng truyền thống, thường 
xuyên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của 
Kienlongbank. Đơn cử như khách hàng 
Nguyễn Thị Thủy  (phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) đã sử 
dụng sản phẩm cho vay bổ sung vốn trong 
mô hình may gia công các sản phẩm như 
quần áo, bao tay, đồ dùng lao động... Chị 
Thủy cho biết: Từ lúc ban đầu chị chỉ có 
một máy may và nhận may gia công các 
sản phẩm cắt sẵn; đến nay, nhờ nguồn 
vốn vay từ Kienlongbank nên chị đã đầu 
tư mua thêm được 4 máy may, 1 máy dập 
các sản phẩm bao tay. Nhờ có nguồn vốn 
lưu động, chị mua thêm nguyên vật liệu 
về tự cắt để giao cho các gia đình khác gia 
công. Nhờ vậy, đời sống kinh tế gia định 
ổn định hơn, tạo việc làm thêm cho các 

thành viên trong gia đình và các gia đình 
khác. Hiện nay cơ sở của chị Thúy làm ra 
được khoảng 2.000 thành phẩm các loại 
hằng tháng. 

Thuận lợi với sản phẩm trả góp 
ngày
Với lợi thế nằm ở vị trí khu dân cư sầm 
uất gắn liền với các khu chợ dân sinh nên 
sản phẩm cho vay trả góp ngày rất phù 
hợp với nhóm khách hàng như: các cơ sở 
sản xuất, gia công giày da, may mặc, quán 
ăn uống, các cửa hàng phân phối cung 
ứng các mặt hàng thiết yếu theo nhu cầu 
thị trường... Nhờ khai thác thị phần phù 
hợp, xác định đúng đối tượng khách hàng, 
thời gian giải quyết cho vay nhanh gọn, 
chính xác giúp khách hàng tiếp cận sản 
phẩm dễ dàng nên từ đó tạo ra số lượng 

khách hàng đến với sản phẩm ngày càng 
nhiều hơn.  

Chị Trần Thị Bảo Vân, chủ cửa hàng Gốm 
– Đá – Ngói Như Ngọc  (406, Hương lộ 
2, phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình 
Tân, TP.HCM) là một trong những khách 
hàng điển hình sử dụng hiệu quả nguồn 
vốn trả góp ngày. Chị Bảo Vân cho biết: 
Chị quê gốc ở Quảng Nam - Đà Nẵng vào 
Sài Gòn sinh sống từ năm 2000. Chị Vân 
bước vào lĩnh vực kinh doanh mặt hàng 
gạch, đá, trang trí nội thất, trang trí tiểu 
cảnh sinh động cho các công trình xây 
dựng nhà ở. Trải qua nhiều giai đoạn khó 
khăn nhưng đến nay cửa hàng Như Ngọc 
đã có trên 50 đại lý phân phối thứ cấp ở 
các tỉnh phía Nam, với doanh số hàng hóa 
bán ra mỗi tháng đạt từ 300.000.000 – 
350.000.000 đồng. Lợi nhuận trước thuế 

Phòng giao dịch Tân Sơn Nhì

“ BÀ ĐỠ” cho doanh nghiệp   
                         nhỏ và vừa

của cửa hàng từ 25-30% đủ tạo ra thặng dư 
tích lũy và phát triển. Hiện nay cửa hàng 
Như Ngọc của chị Vân đã đầu tư mở rộng 
kho bãi khác với diện tích 1000m2 và cũng 
sắm được các phương tiện vận tải giao 
hàng tận nơi đến các đại lý phân phối thứ 
cấp.

Khách hàng nhận xét gì?
Với đời sống kinh tế phát triển năng động, 

nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh luôn là vấn đề cấp bách. 
Nguồn vốn kịp thời và lãi suất hợp lý 
tạo cơ hội cho các công ty, doanh nghiệp 
chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh, xuất nhập hàng hóa theo nhu cầu 
của thị trường ở từng thời điểm, mùa vụ. 

Tiếp xúc với khách hàng và ghi nhận ý 
kiến đóng góp, chúng tôi nhận thấy: đa 

phần khách hàng hài lòng với sản phẩm và 
dịch vụ của Kienlongbank. Cụ thể: Nhân 
viên tín dụng sẽ gặp gỡ khách hàng trao 
đổi, thẩm định và xác minh công việc kinh 
doanh, thu nhập. Sau đó là một buổi nhận 
hồ nhận hồ sơ vay vốn, điền thông tin và 
xác nhận của chính quyền địa phương. 
Ngay sau đó hồ sơ tín dụng được thiết lập 
và giải ngân. 

Chị Vân cho biết: chất lượng sản phẩm tín 
dụng và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh 
chóng ở PGD Tân Sơn Nhì đã giúp chị có 
nhiều cơ hội trong kinh doanh. Với phong 
cách nhiệt tình, hỗ trợ tận tâm cho khách 
hàng, chị Vân cho biết chị rất tin tưởng và 
luôn quyết định sử dụng các sản phẩm tín 
dụng và dịch vụ của Kienlongbank.  

Tận tâm phục vụ khách hàng bằng chất 
lượng dịch vụ tốt nhất, niềm tin của khách 
hàng dành cho PGD Tân Sơn Nhì ngày 
càng lan tỏa. Giữ được sự tin tưởng và yêu 
mến của khách hàng là điều khó khăn hơn, 
vì thế tập thể cán bộ – nhân viên PGD Tân 
Sơn Nhì cam kết nỗ lực luôn đem sự hài 
lòng cao nhất cho khách hàng.

Đoàn Minh Đức
Giám đốc PGD Tân Sơn Nhì

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhóm khách hàng tiềm năng của PGD Tân Sơn Nhì Chị Nguyễn Thị Thủy cần mẫn bên công việc từ nguồn vốn vay của Kienlongbank

Cửa hàng Gốm – Đá – Ngói Như Ngọc của chị Trần Thị  Bảo Vân

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
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Anh Nguyễn Văn Hào ở ấp Kinh 
4A, xã Tân Hiệp A, huyện Tân 
Hiệp, tỉnh Kiên Giang được 

coi là hộ nông dân ở địa phương đi tiên 
phong trong quá trình cơ giới hóa nông 
nghiệp. “Anh Hào máy cắt” là cách bà 
con gọi anh. Anh đã góp phần thay đổi 
cách thức thu hoạch nông nghiệp từ thủ 
công sang máy móc hiện đại ở vùng quê 
này.

Anh Hào cho biết: Khi ra lập nghiệp riêng 
thì gia đình anh có đến 3 ha đất sản xuất 
nông nghiệp. Do sản xuất, trồng trọt theo 
lối cũ nên thu nhập từ 3 ha đất cũng không 
khá giả gì, thêm nữa lại có 3 đứa con đang 

tuổi ăn học...

Tại thời điểm đó, hầu hết bà con nông dân 
sản xuất nông nghiệp hoàn toàn bằng thủ 
công rất cực khổ và chi phí thu hoạch thì 
rất tốn kém, hao hụt sau thu hoạch nhiều. 
Anh Hào nghĩ phải có máy móc, trang 
thiết bị phục vụ nông nghiệp để thay cho 
cách làm thủ công mà bà con vẫn thường 
làm. Với suy nghĩ đó và sau khi tìm hiểu 
thị trường thì anh tìm được một loại máy 
gặt đập liên hợp thích hợp. Anh Hào về 
gom góp tiền trong gia đình nhưng không 
đủ.  Anh tìm đến Ngân hàng Kiên Long 
– Phòng giao dịch Kinh Tám và tiếp cận 
được nguồn vốn vay phục vụ nông nghiệp. 

Vay được 70 triệu đồng cộng với tiền nhà, anh 
Hào mua được chiếc máy gặt đập liên hợp đầu 
tiên với giá 180 triệu đồng. Sau hơn một năm 
thu hoạch lúa thuê cho bà con nông dân, trừ 
chi phí, nhân công, anh Hào thu lợi nhuận 
được 80 triệu đồng. 

Xét thấy trên địa bàn đồng ruộng bao la mà 
chỉ có một chiếc máy thì không làm kịp nên 
anh đã vay thêm Ngân hàng Kiên Long số tiền 
60 triệu đồng nữa để mua thêm một máy gặt 
đập liên hợp. Hai vụ sau, anh thu lợi nhuận và 
trả hết tiền vay. Hơn thế nữa, tiền lời mỗi năm 
anh để dành gửi tiết kiệm. Vì vậy, cuộc sống 
trong gia đình anh Hào được thoải mái hơn.

Thời gian sau, trên thị trường xuất hiện loại 
máy gặt đập liên hợp KUBOTA của Nhật 
Bản với giá thành rất cao. Xét thấy đã đến 
lúc cần phải thay máy tiên tiến hơn, anh Hào 
quyết đinh bán 2 máy gặt đập cũ để mua máy 
KUBOTA Nhật Bản. Thêm một lần nữa, nhờ 
nguồn vốn vay từ Ngân hàng Kiên Long – 
Phòng giao dịch Tân Thành nên anh Hào đã 
mua được máy KUBOTA lần đầu tiên nhập 
qua Việt Nam với giá 430 triệu đồng. Máy 
mới phù hợp hơn với tình hình sản xuất nông 

ANH HÀO  
& MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

nghiệp của bà con nông dân. Công việc 
ngày càng khấm khá. Từ đó đến nay,  anh 
Hào cứ vay – trả, trả – vay  mỗi khi anh 
mua thêm máy hoặc làm ăn thêm. Qua 8 
năm vay vốn của Ngân hàng Kiên Long 
và làm máy cắt gặt đập liên hợp, đến nay 
tài sản của anh Hào gồm có: 3 máy gặt 
đập liên hợp KUBOTA, 1 máy cày, 2 máy 
kéo, 2 chiếc chẹt và 3 ha đất. 

Bà con vẫn gọi “anh Hào máy cắt” mỗi 
khi đến vụ thu hoạch. Làm ruộng đất nhà 
cùng với thu hoạch thuê cho bà con, vì thế 
gần như anh bận rộn suốt. Anh Hào cười 
vui cho biết: Cứ mỗi lần cần là Ngân hàng 
Kiên Long có đáp ứng. Nhờ nguồn vốn 
kịp thời, hợp lý cộng với công việc diễn ra 
thuận lợi mà gia đình anh mới được khấm 
khá như hôm nay...

Nguyễn Đức Mạnh
Giám đốc PGD Tân Thành

Anh Hào bên máy gặt đập liên hợp mới nhất

NÔNG DÂN LÀM GIÀU
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SỐNG XANH

Đó là phát biểu của nhà báo Bùi 
Thanh tại lễ phát động “Trường 
Sa xanh” - chương trình do 

báo Tuổi Trẻ phối hợp với Quân chủng 
hải quân thực hiện tại quần đảo Trường 
Sa chiều 3-6.

Nỗ lực cải tạo môi trường
Chiều 3-6, đoàn công tác số 14 “Hành 
trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” thăm 
và làm việc tại đảo Trường Sa, “thủ phủ” 
của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh 
Hòa. Đoàn thực hiện lễ tưởng niệm các 
anh hùng liệt sĩ hi sinh để bảo vệ chủ 
quyền biển đảo, thắp hương tại nhà tưởng 
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm chùa 
Trường Sa, tặng quà cho quân và dân trên 
đảo. Ngay sau đó, 198 thành viên của đoàn 
cùng quân và dân trên đảo Trường Sa tham 
gia lễ phát động chương trình “Trường Sa 
xanh” nhằm cải tạo môi trường, sinh thái 
tại các điểm đảo thuộc quần đảo Trường 
Sa quanh năm sóng gió.

Thượng úy Trần Quốc Huyên, một cán 
bộ trên đảo, cho biết đảo Trường Sa trước 
đây phổ biến là các loại cây phong ba, bão 
táp, bàng vuông. Quân và dân trên đảo có 
nhiều nỗ lực trong việc xanh hóa đảo bằng 
các loại cây khác như cây bàng ta, dừa, tra. 
Chính các loại cây này đã cải thiện, giữ 
cho đảo luôn xanh tốt.

Theo anh Trần Nhật Trường (31 tuổi, một 
người dân sinh sống tại đảo Trường Sa 
Lớn), mỗi hộ dân khi ra đảo đều có trách 

   Xanh hóa  
         TRƯỜNG SA

nhiệm trồng và chăm sóc hai cây xanh. 
Tuy nhiên, do thời tiết khắc nghiệt nên 
cây phát triển chậm. Chị Đoàn Thị Trịnh 
(45 tuổi, một hộ dân trên đảo Trường Sa) 
cho biết cây xanh, đặc biệt là cây dừa và 
cây tra, giữ nước rất tốt. Trước đây, tám 
giếng nước trên đảo đều rất lợ, hệ thống 
cây xanh của đảo giúp một số giếng nước 
được ngọt hóa 2-3 tháng trong năm.
Không phải đảo, điểm đảo nào cũng xanh 
tươi như đảo Trường Sa. Đoàn công tác 

số 14 đi qua nhiều điểm đảo, cảnh tượng 
chung cho thấy các cán bộ chiến sĩ vẫn 
phải phơi mình dưới nắng gió, phong ba 
bão táp biển khơi. Nhiều điểm đảo nỗ 
lực trồng cây xanh nhưng dường như 
nắng gió và vị mặn của nước biển cản trở 
những nỗ lực đó. Có điểm đảo thậm chí 
không tìm ra chỗ để trồng cây xanh, trơ 
trọi, phơi mình dưới nắng gió khắc nghiệt 
của Trường Sa.

Nối kết đất liền với biển đảo
Theo nhà báo Bùi Thanh, từ năm 2011 
báo Tuổi Trẻ phát động phong trào “Góp 
đá xây Trường Sa” và nhận được sự ủng 
hộ to lớn của bạn đọc và nhân dân trong, 
ngoài nước. Chương trình đã xây dựng 
được hai ngôi nhà kiên cố cho cán bộ 
chiến sĩ trên đảo Đá Tây A và Đá Tây C, 
trao tặng một số xuồng CQ và các trang 

thiết bị khác trong chương trình Thắp sáng 
nhà giàn DK1. Tuy nhiên, ban biên tập 
báo Tuổi Trẻ vẫn nhận thấy rằng như thế 
là chưa đủ, còn nhiều việc phải làm cho 
Trường Sa.

“Trường Sa xanh” ra đời như một hoạt 
động trong khuôn khổ chương trình “Góp 
đá xây Trường Sa”. Ngay tại lễ phát động, 
80 cây dừa, 200 cây tra được trồng tại các 

khu vực trên đảo Trường Sa. Thời gian 
tới, báo sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng 
hải quân trồng thêm nhiều loại cây xanh, 
cây ăn trái, cây chắn gió và đặc biệt là 
rau xanh trên các điểm đảo. Để làm được 
điều đó, báo Tuổi Trẻ sẽ phối hợp với các 
doanh nghiệp, các nhà khoa học nghiên 
cứu cải thiện điều kiện thổ nhưỡng trên 
các đảo, điểm đảo; đầu tư trồng những loài 
cây thích hợp có khả năng tạo môi trường 
trong lành, giữ nước.

Đại tá Nguyễn Phong Cảnh, phó chủ 
nhiệm Cục Chính trị Quân chủng hải 
quân, ghi nhận sáng kiến của báo Tuổi Trẻ 
đối với quân dân trên quần đảo Trường Sa. 
Đại tá Cảnh cho biết chương trình Trường 
Sa xanh thật sự là một phong trào lớn, có 
ý nghĩa, góp phần cải tạo môi trường thổ 
nhưỡng, cải thiện môi trường, tăng cường 
thế trận phòng thủ và nâng cao đời sống 
quân dân trên các đảo. Ông Cảnh tin tưởng 
rằng bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, 
báo Tuổi Trẻ sẽ phối hợp và triển khai tốt 
chương trình Trường Sa xanh.

Thay mặt quân và dân đảo Trường Sa, 
trung tá Lương Xuân Giáp - chính trị viên 
đảo - cảm ơn sáng kiến của báo Tuổi Trẻ. 
Phong trào cho thấy quân dân đất liền luôn 
một lòng hướng về biển đảo, từ đó sẽ giúp 
cán bộ chiến sĩ trên đảo yên tâm công tác, 
sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền 
của quê hương. “Thực hiện chương trình 
Trường Sa xanh, quân và dân đảo Trường 
Sa quyết tâm phấn đấu trồng cây nào sẽ 
sống và xanh tốt cây đó” - trung tá Lương 
Xuân Giáp khẳng định.

Trung Tân - Nhật Huy / Tuổi Trẻ

“Chương trình Trường Sa xanh ra đời 
nhằm mục đích huy động mọi nguồn 
lực vật chất, tinh thần, kiến thức khoa 
học để cải tạo thổ nhưỡng, trồng các 
loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả, cây tạo 
bóng mát, cây chắn sóng, rau xanh... 
góp phần biến các đảo và điểm đảo ngày 
càng xanh, đẹp hơn”.

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đặng Quốc Toàn (bìa trái) cùng các đại biểu trồng cây trong lễ 
phát động Trường Sa xanh - Ảnh: DƯ HẢI

Anh Võ Thành Phúc (Trợ lý Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, thành viên chương trình 
“Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”) chia sẻ:

Trong tình hình căng thẳng ở biển Đông, được đến với Trường Sa là một trải nghiệm 
tuyệt vời. Trong chuyến đi này, tôi đại diện tập thể cán bộ - nhân viên Kienlongbank 
chuyển đến các chiến sĩ nơi đảo xa lời thăm hỏi, quà tặng từ đất liền mà anh chị em ở 
Kienlongbank trọn tình gửi gắm. Có đi mới thấy biển đảo Việt Nam đẹp vô cùng. Qua 
chương trình “Trường Sa xanh”, tôi hy vọng biển đảo ngày càng giàu sức sống, tươi đẹp 
hơn để những chiến sĩ sống trên đảo vơi bớt nhọc nhằn, gian khổ. Tôi mong có thêm 
nhiều dịp hơn nữa để nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ có thể đến được các đảo xa, học 
hỏi và cống hiến, kết nối giữa đảo và đất liền...
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SỐNG KHỎE

Ngủ trưa rất tốt cho sức khỏe, 
nhất là với người lao động trí óc. 

Giấc ngủ trưa cung cấp thời gian để 
tái sinh và phục hồi tế bào, sẽ là một 
cách hiệu quả để nâng cao sự tỉnh táo 
và hiệu suất làm việc vào buổi chiều.

Nên ngủ trưa mỗi ngày...
Theo kết quả của một nghiên cứu mới nhất 
về giấc ngủ trưa, có 45% những người được 
hỏi cảm thấy họ ngủ không đủ so với nhu 
cầu và 62% thì khó ngủ. Và khi chất lượng 
giấc ngủ trưa bị ảnh hưởng sẽ tác động rất 
lớn tới buổi chiều và buổi tối ngày hôm đó: 
48% số người được hỏi bị ảnh hưởng tới 
tính tình; 45% bị ảnh hưởng tới cảm xúc, 
khả năng và sự tập trung; 32% lại gặp những 
“rắc rối” trong hoạt động thường ngày và 
30% bị tác động lên mối quan hệ với mọi 
người xung quanh.

Và theo khuyến nghị, để “chữa trị” những 
rối loạn này, tốt nhất là hãy ngủ trưa!

Tuy nhiên, nhu cầu ngủ trưa ở mỗi người 
hoàn toàn không giống nhau.Và việc xuất 
hiện sự mệt mỏi đột ngột vào buổi chiều 
không hẳn do thiếu ngủ trưa, việc ăn uống 
mới là thủ phạm chính gây ra những sự mệt 
mỏi khó chịu này. Và đối với những người 
bỏ bữa cơm trưa hay không ăn sáng hay 
ăn tối, người ta không thấy xuất hiện điều 
đó. Như vậy, không ngủ trưa không gây ra 
những cơn mệt mỏi đột ngột vào buổi chiều. 

Và không hẳn ai cũng phải ngủ trưa. Ở 
mỗi người, nhu cầu này gần như đã được 
lập trình sẵn trong cơ thể. Đặc biệt, đối với 
những người do đặc thù công việc phải lao 
động chân tay hay trí óc nhiều về đêm, hãy 
luyện cho mình thói quen ngủ trưa. Một giấc 
ngủ ngắn trong ít phút sẽ giúp cho chúng ta 
bớt đi cảm giác buồn ngủ và có thể “ăn gian” 
được 1 hoặc 2 tiếng dành cho giấc ngủ tối 
mà không hề làm giảm chất lượng của nó.

NGHỈ TRƯA  
như thế nào cho đúng?

... và đúng cách
Để ngủ trưa phát huy tác dụng, chúng ta 
cũng cần lưu ý thời gian, tư thế ngủ... sao 
cho đúng. Với những người không có thói 
quen này, cần phải chọn một cách nghỉ 
ngơi phù hợp khác.

Ngủ trưa đúng cách mới có lợi cho sức 
khỏe. Một giấc ngủ trưa tuyệt vời là 
khoảng từ 20-30 phút sẽ giúp giảm cảm 
giác buồn ngủ, tinh thần sảng khoái, bạn 
sẽ cảm thấy năng lượng phục hồi nhanh 
chóng và có thể tỉnh táo bắt tay vào công 
việc ngay. Ngủ trưa khoảng 26 phút sẽ cải 

thiện hiệu suất làm việc lên 34%, song 
không nên kéo dài quá 40 phút để tránh 
trạng thái mệt mỏi.

Với giấc ngủ trưa, nếu bạn ngủ quá lâu, 
hơn 1,5 giờ, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái 
ngủ sâu. Lúc đó, nếu bị đánh thức hay 
buộc phải thức dậy, bạn sẽ cảm thấy nhức 
đầu, mệt mỏi, đờ đẫn… do các cơ quan 
trong cơ thể chưa sẵn sàng làm việc lại.

Tư thế ngủ rất quan trọng. Với nhiều 
người, nhất là giới văn phòng, sau giờ ăn 
trưa, họ sẽ gục đầu xuống bàn làm việc 
hay ngả người ra sau chiếc ghế tựa để 

chợp mắt. Dù đã ngủ nhưng sau khi thức 
dậy họ vẫn cảm thấy mệt mỏi, đau cổ. 
Nguyên nhân gây ra tình trạng này chính 
là do ngủ sai tư thế. Việc ngủ không đúng 
tư thế trong thời gian dài sẽ dẫn đến căng 
cơ, gây đau cổ và khiến cơ thể nhức mỏi 
thường xuyên.

Dù vậy, cho đến nay, người ta vẫn chưa 
đưa ra một tư thế mẫu nào để ngủ cả. Chỉ 
có chính người ngủ mới biết bản thân phù 
hợp với tư thế nào. Do cấu tạo cơ thể khác 
nhau, có người nằm nghiêng sang trái sẽ 
ngủ ngon, nghiêng sang phải sẽ thấy khó 
chịu, có người lại thích nằm sấp khi ngủ...

Tuy nhiên, nằm ngửa là tư thế ngủ được 
đánh giá tốt nhất (có đến 70 - 80% dân 
số ngủ với tư thế này). Vì vậy, bạn có thể 
tập ngủ trưa với tư thế nằm ngửa, nhưng 
lưu ý là phải nằm thẳng người, thả lỏng 
tay chân để cơ bắp nghỉ ngơi và phải thở 
nhịp nhàng.

Cũng cần lưu ý thêm
Để có giấc ngủ trưa tác động tốt đến sức 
khỏe, bạn đừng quên các lưu ý dưới đây:
- Chỉ nên nghỉ ngơi hoàn toàn sau khi ăn 
khoảng 10 - 20 phút.
- Giữ tinh thần thoải mái, không suy nghĩ 
gì khi ngủ.
- Hạn chế ngủ hoặc nghỉ trưa ở nơi có nhiều 
tiếng ồn.
- Không nên ăn quá no hoặc sử dụng chất 
kích thích như rượu, bia, cà-phê… trước đó 
vì chúng sẽ gây khó ngủ hoặc ngủ không 
ngon.
- Chọn tư thế ngủ phù hợp nhất để tránh 
trường hợp bị căng cơ, mệt mỏi sau khi 
dậy.
- Khi thức giấc, không nên đứng dậy ngay. 
Hãy ngồi tại chỗ khoảng 1 - 3 phút để cơ 
thể tỉnh táo hẳn rồi mới đứng dậy, bắt tay 
vào công việc của buổi chiều.

Cho phép ngủ lâu: Trường hợp thiếu 
ngủ, có thể cho phép bản thân ngủ lâu 
hơn nhưng không quá 1 tiếng rưỡi, tuy 
nhiên cần phải thiết lập đồng hồ báo 
thức. Giấc ngủ sâu sẽ mang lại nhiều lợi 
ích cho sức khỏe và khi đã “no” mắt, cơ 
thể sẽ khoan khoái và tỉnh táo để tiếp 
tục những phần việc còn lại trong ngày. 

Cà phê: Nếu muốn phục hồi năng lượng 
thì giấc ngủ trưa bao giờ cũng tốt hơn so 

với cà phê. Tuy nhiên, cà phê sẽ phát huy 
vai trò tích cực nếu được uống sau khi ngủ 
dậy, bởi chất caffeine có thể giúp một số 
người cảm thấy tỉnh táo hơn sau một giấc 
ngủ ngắn.

Không ngủ nếu không thể: Nếu bạn cảm 
thấy không thể nào đưa mình vào giấc ngủ 
thì nên bỏ ý định nằm ì. Với một số người, 
giấc ngủ trưa chính là thủ phạm gây cản trở 
cho giấc ngủ ban đêm.

Đi dạo: Nếu bạn không có thời gian để 
ngủ hoặc không thể ngủ trưa tại nơi làm 
việc hay cảm nhận giấc ngủ trưa chỉ khiến 

bạn thêm mệt mỏi và gây trở ngại cho giấc 
ngủ ban đêm, thì nên đi ra ngoài. Tìm đến 
những nơi có ánh nắng mặt trời giúp làm 
tăng nhiệt độ cơ thể và ngăn chặn chất gây 
buồn ngủ melatonin tấn công.

Ngủ đủ giấc cũng sẽ làm giảm nguy cơ 
huyết áp cao, bệnh tim, béo phì và bệnh 
tiểu đường. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng 
khuyên không nên ngủ sau 5h chiều để 
tránh việc lẫn lộn giữa giấc ngủ trưa và tối.

TS Bùi Hà/Lao Động

Đi dạo bên ngoài  nơi có ánh nắng mặt trời giúp làm tăng nhiệt độ cơ thể và ngăn chặn chất gây buồn ngủ 
melatonin tấn công.

Ly cà phê giúp bạn tỉnh táo hơn sau một giấc ngủ trưa ngắn
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(NDH) Đuổi việc nhân viên không 
phải lúc nào cũng là quyết định 
dễ dàng với các nhà quản lý. Thế 
nhưng, với một nhân viên có những 
đặc điểm dưới đây, việc sa thải là 
thật sự cần thiết.

1. Thường xuyên phàn nàn
Những nhân viên tệ thường xuyên phàn 
nàn và đối với họ chẳng có gì đủ tốt để 
hài lòng cả.

2. Luôn bào chữa
Họ không bao giờ chịu trách nhiệm cho 
hành động của mình, thay vào đó là tìm 
mọi lý do để bào chữa.

3. Thiếu nhiệt huyết
Khi một dự án mới được triển khai, họ 
thường tỏ ra không mấy hứng thú.

4. Không giúp đỡ những người khác
Câu cửa miệng của những người này là 
‘Đó chẳng phải việc của tôi’ khi đồng 
nghiệp hoặc ai đó đề nghị sự giúp đỡ.

5. Chuyên ngồi lê đôi mách
Những người hay ngồi lê đôi mách, nói 
xấu người này với người kia sẽ ảnh hưởng 
xấu đến tinh thần đoàn kết của các nhân 

viên cũng như văn hóa của công ty.

6. Nói dối
Một nhân viên hay nói dối và thích bịa 
chuyện là mối nguy hiểm rất lớn cho công 
ty của bạn.

7. Thể hiện như mình biết tất cả mọi thứ
Họ thể hiện giống như mình biết hết mọi 
thứ và những điều bạn nhắc đến chẳng có 
gì là mới với họ cả.

SỐNG ĐẸP

CUỐN SÁCH  
           và giỏ đựng than
Có một câu chuyện kể rằng tại một 

trang trại ở miền núi xa xôi, miền 
Đông bang Kentucky, có một 

ông cụ sống với người cháu của mình. 

Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm 
để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã 
đọc nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn 
cũ, nhưng lúc nào ông đọc cũng say mê 
và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc 
sách.  

Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng 
cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi 
một ngày, cậu hỏi ông:  
- Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như 
ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc 
là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi 
gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì 
đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường 
xuyên thế ạ...  
Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay 
lại nhìn cháu và chỉ nói: 

- Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra 
sông và mang về cho ông một giỏ nước 
nhé!  
Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả 
nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu 
bé quay về đến nhà.  
Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười và nói:  
- Nước chảy hết mất rồi! Có lẽ lần sau 
cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa!  
Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy một 
giỏ nước.  
Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng 
lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái 
giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu 
nói với ông rằng “đựng nước vào cái giỏ là 
điều không thể”, rồi đi lấy một chiếc xô để 
múc nước. Nhưng ông cụ ngăn lại:  
- Ông không muốn lấy một xô nước. Ông 
muốn lấy một giỏ nước cơ mà! Cháu có 
thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa 
cố hết sức thôi!  
Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước. 

Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể 
đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu muốn 
cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến 
đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ 
trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại 
lấy nước, lại chạy nhanh hết sức, và khi về 
đến chỗ ông, cái giỏ lại trống rỗng.  
- Ông xem này - Cậu bé hụt hơi nói - Thật 
là vô ích!  
- Cháu lại nghĩ nó là vô ích ư... - Ông cụ 
nói - Cháu thử nhìn cái giỏ xem!  
Cậu bé nhìn vào cái giỏ, và lần đầu tiên, 
cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn 
ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen 
bẩn nữa, mà đã được nước rửa sạch sẽ.  
- Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi 
cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu 
hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi 
cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên 
trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ 
than kia vậy.

Đỗ Thị Niềm - PGD Dĩ An (sưu tầm)

Lam Hoàng/NDH.vn
Không có tinh thần làm việc theo nhóm sẽ ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của công ty

13 đặc điểm của một nhân viên     
      cần sa thải ngay lập tức

8. Không có tinh thần làm việc theo nhóm
Một nhân viên chỉ khăng khăng làm theo 
ý mình mà không để ý đến ý kiến của các 
thành viên khác trong nhóm sẽ ảnh hưởng 
đến lợi ích của công ty.

9. Thiếu trách nhiệm
Những nhân viên thiếu trách nhiệm 
thường đi làm muộn, không hoàn thành kế 
hoạch và chẳng bao giờ giữ lời hứa của 
mình.

10. Thiếu sáng tạo
Một nhân viên tốt sẽ luôn suy nghĩ, tìm tòi 
những cái mới trong khi một nhân viên tệ 
chỉ ngồi một chỗ và chờ xem người khác 
nói phải làm gì tiếp theo.

11. Không bao giờ đặt câu hỏi
Họ không hứng thú với việc đặt câu hỏi và 
học thêm những điều mới.

12. Thiếu tập trung
Những nhân viên kiểu này thường dễ dàng 
bị sao nhãng trong công việc.

13. Không phát triển
Một nhân viên không bao giờ cố gắng để 
trở nên tốt hơn sẽ chẳng thể giúp ích gì 
nhiều cho công ty của bạn.

Những nhân viên tệ thường xuyên phàn nàn và đối với họ chẳng có gì đủ tốt để hài lòng cả.
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“Những đòn tâm lý trong bán hàng” chính là nghệ thuật 
bán hàng mà Brian Tracy, một doanh nhân thành đạt, 
rút từ chính câu chuyện khởi nghiệp của cuộc đời 

ông. Trong bán hàng, bạn chỉ cần giỏi hơn và khác biệt chút đỉnh 
trong mỗi công đoạn để tích lũy và dần tạo nên một khác biệt lớn 
về thu nhập.

Nếu bạn là người bán hàng mà lại sợ bị từ chối, bạn đã chọn sai 
cách kiếm sống. Khách hàng không quan tâm sản phẩm của bạn là 
gì. Họ chỉ quan tâm sản phẩm hay dịch vụ của bạn có ích gì cho 
họ. Bí quyết của thành công trong kinh doanh dành cho bạn là hãy 
bắt đầu sớm hơn một chút, làm việc chăm chỉ hơn một chút và ở 
lại lâu hơn một chút.
Đọc “Những đòn tâm lý trong bán hàng”, bạn sẽ biết đến khái niệm 
“khả năng thành công” - một trong những ý tưởng quan trọng nhất 
về bán hàng và quản lý thế kỷ 21, biết đến khái niệm “cây anh đào 
nở hoa”, hoặc bạn cần sử dụng kinh nghiệm, kỹ năng sáng tạo nào 
để bạn trở thành người bán hàng chuyên nghiệp và khách hàng 
cũng thành người mua chuyên nghiệp.

“Những đòn tâm lý trong bán hàng” khuyên bạn: Hãy tự 
đặt mình vào vị trí của người mua, bạn sẽ bán được hàng. Nếu bây 
giờ bạn không, hoặc không dự định kinh doanh, bạn cũng hãy tin 
rằng kiến thức kinh doanh bằng tâm lý mang đến cho bạn không 
hề vô ích.

Để khuyến khích thói quen đọc sách, Kienlongbank sắp tới sẽ phát 
động cuộc thi “Đọc và làm theo sách”, với mục đích để các bạn tìm 
hiểu và tự hoàn thiện phát triển bản thân.

Bạn có biết bán hàng ?

Bìa sách

Bùi Ngọc Thành - Trung tâm Đào tạo

Cảm nhận về quyển sách “Những đòn tâm lý 
trong bán hàng” của anh Bùi Ngọc Thành 

- Trung tâm Đào tạo: Đây quả là một cuốn sách 
tuyệt vời cho bất kỳ ai. Hiện tại có quá nhiều quyển 
sách dạy về sale nhưng phần lớn lại quá thiên về 
lý thuyết trong khi sale là công việc thiên về thực 
hành. Có những cuốn sách quá thiên về kỹ năng 
mà thiếu đi tính tổng kết. “Những đòn tâm lý trong 
bán hàng” không phải là cuốn sách dạy bán hàng 
đơn thuần mà nó là một cuốn sách dạy ta cách phát 

triển cá nhân rất tốt. Từ việc hoàn thiện những kỹ 
năng của một người bán hàng chuyên nghiệp, tác giả 
trang bị cho người đọc những kỹ năng của một người 
thành công, đó là kỹ năng lên kế hoạch, kiểm soát 
thời gian, đặt mục tiêu và hoàn thành mục tiêu. Tôi 
rất hạnh phúc khi được tặng sách và chia sẻ từ Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Võ Quốc Thắng. Đọc xong, tôi 
cảm nhận như có một lời giục giã giúp tôi sống có 
mục đích, hành động để đạt tới những thành quả lớn 
trong cuộc sống.

Bùi Ngọc Thành - Trung tâm Đào tạo
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Tôi đứng giữa  
biển trời Tổ quốc 
Tôi đứng giữa biển trời Tổ quốc 

Hát khúc khải hoàn khát vọng trong tim 

Ước nguyện muôn đời đất nước bình yên 

Người giữ biển đắm mình vui cùng biển 

Trải lòng mình giữa muôn trùng sóng biếc 

Chia sẻ cuộc đời tâm sự cùng nhau

Nhớ mẹ già tóc đã bạc mái đầu 

Con ra biển ngắm sóng xô ghềnh đá 

Phút nhớ em yêu giữa mênh mông biển cả 

Anh lại ra ngồi tâm sự với biển khơi

Chắc bây giờ vụ lúa đã xong rồi 

Em đang dạy con bi bô gọi bố 

Quà của biển dẫu mặn mòi gian khổ 

Chắc da nó đen giòn giống anh lắm phải không em?

Mong ước biển trời mãi mãi bình yên 

Anh được về thăm con, tặng em cành san hô kỉ niệm 

Thôi em đợi ngày vui ấy đến 

Còn bây giờ biển nổi sóng gầm vang

Đồng đội anh tất cả đã sẵn sàng 

Chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc 

Tất cả một lòng hướng về phía trước 

Chuyện gia đình tạm gác lại phía sau

Lũ cướp kia bay chớ cậy nhiều tàu 

Nhiều súng đạn mà hung hăng doạ nạt 

Lịch sử Việt Nam đã bao đời sóng hát 

Vạn Kiếp, Vân Đồn cho tới Bạch Đằng giang 

Vang vọng muôn đời khắp bờ cõi nước Nam 

Lý Thường Kiệt trên dòng sông Như Nguyệt 

Vẫn thôi thúc để toàn dân đoàn kết 

Lời Bác năm nào giục giã trong tim 

“Các vua Hùng đã dựng nước Rồng tiên 

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước” 

Giữa bao la biển trời Tổ quốc 

Ghi tạc trong lòng lời Bác, Bác ơi

Dù máu của những người giữ biển có rơi 

Nhưng chẳng nhạt nhoà mà thành hoa bất diệt 

Đỏ thắm trong tình yêu của biển 

Tô thắm màu cờ con rồng cháu tiên.

                                                Chiến sĩ Nguyễn Xuân Quát
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Với dáng người cao gầy, gương 
mặt sáng, giọng nói đầy chất hài 
hước, anh Thọ đã chia sẻ chân 

thành về hành trình của mình qua 5 năm 
cộng tác với Ngân hàng Kiên Long. 

Anh sinh ra và lớn lên tại Tân Hiệp - Kiên 
Giang. Sau khi tốt nghiệp nghề điện tại 
TPHCM, anh đi làm cho một số công ty 
nhưng công việc khá vất vả và thu nhập 
không mấy ổn định. Đầu năm 2009, anh 
trở thành một trong 4 nhân viên tín dụng 
trả góp đầu tiên tại PGD Thốt Nốt - CN 
Cần Thơ. Khi mới nhận công tác, mỗi 
nhân viên được lãnh đạo phân công một 
địa bàn khác nhau. Vì không phải là người 
địa phương, chưa biết rõ về khách hàng 
nên khi anh quyết định cho vay cũng là 
một việc khó khăn. 

Tuy vậy, những khách hàng đầu tiên vay 
vốn tại ngân hàng thấy sự nhanh gọn, tiện 
lợi trong thủ tục vay, lãi suất hợp lý và chỉ 
trong một, hai ngày thì bà con nhận được 
vốn nên họ tin tưởng và giới thiệu thêm 
nhiều khách hàng mới. Lúc bấy giờ tiểu 
thương ở chợ, người buôn bán nhỏ thường 
phải đi vay bên ngoài phải chịu lãi suất 
cao nên được vay vốn tại Ngân hàng Kiên 
Long họ rất phấn khởi và từ đó anh cũng 
mạnh dạn hơn trong công việc. 

Hiện tại anh có gần 100 khách hàng và là 
một trong những cộng tác viên có số dư nợ 
lớn ở PGD Thốt Nốt. Anh chia sẻ để thành 
công trong công việc này cần phải có kỹ 
năng tư vấn, tính kiên trì, có cái tâm với 
nghề và có uy tín với khách hàng. Hàng 
ngày phải chịu khó đi thu nộp tiền đầy đủ, 
thiết lập và giải ngân hồ sơ vay mới. Qua 
nhiều năm làm việc, anh đều thực hiện tốt 
nội quy, quy định của ngân hàng. Ngoài 

Anh Nguyễn Đức Thọ  
“CHIẾN BINH THẦM LẶNG”

Đỗ Thị Niềm - Phó Giám đốc PGD Dĩ An

Qua làm việc 5 năm tại ngân hàng, tôi rất ấn tượng và nể phục về sự đóng góp, tính nhẫn 
nại trong công việc của các anh nhân viên tín dụng trả góp ngày. Một trong những chiến 
binh thầm lặng ấy có anh Nguyễn Đức Thọ, nhân viên tín dụng trả góp tại PGD Thốt 
Nốt, TP. Cần Thơ. 

công việc riêng của bản thân, anh còn tích 
cực tham gia các phong trào do đơn vị tổ 
chức, tích cực hỗ trợ các thành viên mới 
tiếp cận công việc, chia sẻ kinh nghiệm và 
hỗ trợ các anh em xử lý nợ quá hạn.

Với sự nỗ lực của mình, hiện nay anh đã 
có nhà cửa khang trang, thu nhập ổn định 
và tích lũy được thêm vốn để kinh doanh 
nhỏ tại nhà. Bên cạnh đó, đời sống bà con 

mua bán nhỏ dần khá lên, nhiều khách 
hàng nhớ cái ơn của anh mà giới thiệu 
thêm nhiều khách hàng mới, giới thiệu 
Ngân hàng Kiên Long đến với người thân, 
bạn bè của mình,.. 

Và như một chiến binh thầm lặng, mỗi 
ngày anh đều cần mẫn, tích cực làm việc 
để đóng góp vào sự phát triển chung của 
ngân hàng. 

Nguyễn Đức Thọ, nhân viên tín dụng trả góp tại PGD Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
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