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Năm 2013 với nhiều lo toan đang khép lại. Mùa xuân đang 
đến thật gần. Mùa xuân đến luôn mang theo cảm xúc tươi mới, 
tràn đầy sức sống, hy vọng,  sinh sôi nảy nở…
 
Như một bản năng, dù ở bất kỳ nơi đâu, chúng ta đều cố gắng 
trở về với gia đình để được cùng những người thân yêu chào 
đón tết. Ở đó, chúng ta bận rộn trang hoàng nhà cửa, làm cơm 
rước ông bà về ăn tết, cùng nhau hân hoan chào đón năm mới 
trong thời khắc giao thừa. Ngày đầu năm, gia đình tề tựu ăn 
bữa cơm đầu xuân, trao gửi nhau những bao lì xì và những lời 
chúc tốt đẹp cho nhau… Mỗi năm đều như vậy nhưng chúng 
ta cảm nhận thật thiêng liêng, ấm áp. Cứ mỗi mùa xuân đến, 
bao lo toan phải khép lại để niềm vui được mở ra…
 
Nhà nhà ăn tết, tết là không gian vui vẻ của cả cộng đồng. Ăn 
tết, vui xuân nhưng chúng ta vẫn không quên những gia đình 
còn khó khăn trong xã hội. Trong tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ”, 
tết Giáp Ngọ này, Ngân hàng TMCP Kiên Long trao tặng 
2.770 phần quà đến các gia đình còn khó khăn trên khắp mọi 
miền Tổ quốc. Mỗi phần quà là những nhu yếu phẩm ngày 
tết. Có lẽ những phần quà này chưa mang đến một cái tết thật 
sung túc nhưng cũng đủ đầy niềm vui, để cây mùa xuân trổ lộc 
trong mọi nhà, ai cũng có cái tết thật ấm cúng.
 
Tết là khoảng thời gian thật đặc biệt. Ngay khi chúng ta đang 
ăn tết thì chúng ta cũng thường nhớ tết. Chúng ta nhớ những 
tết năm xưa, năm nọ. Không dừng lại lâu ở quá khứ, chúng ta 
lại hướng về tương lai với những dự định, ước mơ và kỳ vọng. 
Cho chính bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước, chúng 
ta mong ước mọi thứ được trở nên tốt đẹp hơn, cuộc sống được 
hạnh phúc… Vượt lên mọi khó khăn, nếu chúng ta giữ tư duy 
lạc quan và tích cực, cùng chen vai sát cánh, cùng một lòng 
hướng đến mục tiêu chung thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tạo 
ra những thành quả tốt đẹp. 
 
Xuân Giáp Ngọ - 2014, kính chúc quý độc giả gần xa một 
năm mới Vạn Sự Như Ý và luôn lạc quan, tích cực!

BAN BIÊN TẬP

Chào Xuân 2014!



Trong năm 2013, tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức; 
tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết 
liệt, kiên trì, kiên định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, kinh tế nước ta đã đạt được 
những kết quả có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để tiếp tục phát triển trong những năm tới.  

Trong kết quả quan trọng đó của đất nước có đóng góp tích cực của ngành Ngân hàng.  
Trong năm vừa qua, toàn Ngành đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm kiểm 
soát tốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị 
trường, bình ổn thị trường ngoại tệ và thị trường vàng, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu hệ thống 
các tổ chức tín dụng, tích cực xử lý nợ xấu, hướng tới an toàn và lành mạnh hóa hoạt động của hệ 
thống các tổ chức tín dụng theo chuẩn mực và thông lệ tốt của quốc tế. Có thể khẳng định rằng, 
ngành Ngân hàng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu đề ra, 
đóng góp tích cực vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt chính 
sách an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Đạt được kết quả đó, một phần quan trọng là chúng ta đã nhận được sự quan tâm, động viên của 
các thế hệ cán bộ lão thành ngành Ngân hàng, là sự đồng lòng và nỗ lực to lớn của toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng từ Trung ương đến địa phương. 
Những thành tựu của ngành Ngân hàng trong thời gian vừa qua đã được nhân dân, xã hội ghi 
nhận và đánh giá cao; đó là niềm vui, niềm cổ vũ to lớn và là động lực khích lệ toàn Ngành chúng 
ta tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành, phấn đấu, tự tin bước vào một năm mới với 
khí thế và quyết tâm mới.
 
Năm 2014, nền kinh tế nước ta dự báo còn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách 
thức. Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Ngân hàng là rất nặng nề, góp phần đưa đất nước vượt qua 
khó khăn, thách thức, và khẳng định vai trò quan trọng, tích cực của ngành Ngân hàng đối với 
phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2014 là: Tiếp 
tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa 
để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; điều hành lãi suất 
và tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, lạm phát, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam, 
tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước và nâng cao tiềm lực của đất nước; quản lý hiệu quả thị trường 
ngoại hối, thị trường vàng; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng 
và xử lý nợ xấu theo Đề án đã được phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện thể chế về hoạt động tiền tệ, 
ngân hàng; phát triển hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, bền vững.
 
Tôi hy vọng và tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Ngân hàng 
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của Ngành, 
đưa ngành Ngân hàng tiếp tục phát triển vững mạnh.
Chúc các đồng chí và gia đình một năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.
 
                                                                                           Thân ái!
 

Thư  chúc mừng năm mới
CỦA THỐNG ĐỐC  
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Nhân dịp năm mới 2014 và đón Xuân Giáp Ngọ, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và 

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

Nguyễn Văn Bình
Uỷ viên BCH Trung ương Đảng -

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

XUÂN GIÁP NGỌ - 2014
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Trong cuốn sách “Hồ Chí Minh - 
Vĩ đại một con Người”, Giáo sư 
Trần Văn Giàu viết: “Con người 

là tinh anh của thiên nhiên, thiên nhiên 
như cha mẹ của con người. Nhưng không 
phải mỗi ai đều biết yêu thiên nhiên, đều 
biết gắn thiên nhiên với cuộc sống chiến 
đấu của mình. Cụ Hồ đem hết nghị lực 
của mình cho đấu tranh xã hội, ấy vậy mà 
Cụ Hồ vẫn gắn bó với thiên nhiên đằm 
thắm. Ở Cụ Hồ thiên nhiên là bạn tri âm”.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng nói: 
“Chủ tịch Hồ Chí Minh có hai người bạn 
đời luôn cùng sống là con người và thiên 
nhiên”.
Năm 1959 Bác Hồ phát động Tết trồng 
cây, và từ đó Người thường xuyên theo 
dõi, nhắc nhở, động viên phong trào trồng 
cây cho đất nước xanh tươi.

“Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”
                                                    Bác Hồ

Nhưng không phải chỉ có mùa xuân, Bác 
Hồ đã viết: “Tết trồng cây là ngày mở 
đầu cho việc trồng cây suốt cả năm”.
Nhìn những tấm ảnh Bác Hồ trồng cây ở 
khắp nơi, chúng ta đều thấy ánh mắt trìu 
mến và vui tươi, thể hiện một tình yêu 
cây của Bác.

“Vượt trùng dương chát mặn bốn phương 
trời
Bác thương nhớ từng bụi sim cằn cỗi
Mỗi cành lá quê mình xanh tiếng gọi

Bác trở về đất Mẹ - Bác trồng cây”

Đặc biệt, lúc sinh thời Bác Hồ đã trồng 
sáu cây đa. Cây đa đầu tiên Bác trồng 
mở đầu cho Tết trồng cây là ở Công viên 
Thống Nhất, Hà Nội. Và cây đa cuối cùng 
là ở xã Vật Lại, Ba Vì. Xin kể lại một vài 
sự tích về những cây đa Bác trồng.

Sáng ngày 31 tháng 1 năm 1965, huyện 
Đông Anh tổ chức Tết trồng cây ở xã 
Đông Hội. Nhân dân đi trồng cây rất 
đông. Trong tiếng trống ếch rộn ràng của 
các cháu thiếu nhi, các cụ già hăng hái 

đào hố, đặt cây.
Đúng lúc đó thì Bác Hồ đến thăm! Mọi 
người chen nhau vòng quanh Bác. Bác 
vẫy tay cho các cháu thiếu nhi im lặng 
rồi nói vui:

- Các cụ, các chú trồng mười cây sống cả 
mười cây thì hơn, hay trồng sáu mươi cây 
chết cả sáu mươi?

- Thưa Bác, chúng cháu quyết trồng mười 
cây ăn cả mười ạ.

Bác khen như thế là tốt, rồi Bác xắn quần 
cùng mọi người đi lên gò. Ở đây, bà con 
đang đào một cái hố rộng. Mọi người mời 
Bác cùng các cụ già trồng một cây đa. 
Bác vui vẻ nhận lời. Xem lại cây đa cẩn 
thận, đặt cây cho thẳng, rồi Bác cùng mọi 
người xúc đất tốt đắp vào gốc cây.

Từ đấy, các cụ già làng Đông Hội thay 
nhau chăm sóc cây đa Bác trồng. Cây 
đa ngày càng lớn, bà con bảo nhau xây 
tường gạch bao quanh gò, có đường lên 
xây bậc rất dễ đi. Giờ đây, mọi người qua 
lại vẫn thường ngồi nghỉ dưới bóng mát 

của cây đa Bác Hồ.

Tết Kỷ Dậu 1969 - Cái Tết cuối cùng của 
Bác. Hồi này sức khỏe của Bác đã yếu 
hơn trước. Bác sĩ dặn dò cần tránh để Bác 
đi lại nhiều. Gần Tết, Bác hỏi đồng chí 
Vũ Kỳ:

- Chú Kỳ, Tết này các chú đã chuẩn bị 
cho Bác đi thăm những đâu?

Rồi Bác bỗng hỏi thêm:

- Chú có nhớ Bác phát động Tết trồng cây 
năm nay là năm thứ mấy rồi không?
- Thưa Bác, năm thứ mười ạ.
- Đúng! Nhân dịp kỷ niệm mười năm Tết 
trồng cây, chú bố trí cho Bác đi trồng cây 
ở một địa phương có thành tích.

Rồi Bác nói tiếp:

- Chắc chú còn nhớ cách đây năm, sáu 
năm, khi đi thăm xã trồng cây khá nhất, 
chúng mình có ghé nghỉ ở gần Trung Hà. 
Nhìn phía đồi trọc trước mắt. Bác có dặn 
đồng chí bí thư và chủ tịch Hà Tây là cần 
động viên các cụ trồng cây. Bây giờ, nơi 
đó thành một đồi cây đẹp rồi! Cho nên 
Tết này ta phải đến thăm và chúc Tết 
đồng bào.

Nơi đó chính là xã Vật Lại, huyện Ba Vì.

Đồng chí Vũ Kỳ kể:

- Nhắc đến đó, tôi đã thấy lo lo vì đường 
sá hơi xa. Không ngờ Bác lại nói thêm, 
muốn vào thăm trại chăn nuôi của chú Hồ 
Giáo, thăm các cháu miền Nam, trường 
Nguyễn Văn Trỗi và một hợp tác xã nông 
nghiệp giỏi nữa. Sau đó, chúng tôi phải 
sang nhờ Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói 
hộ với Bác, và thế là Tết năm ấy Bác đã 
đi thăm bộ đội phòng không, không quân, 
rồi trưa về thăm xã Vật Lại.

Đến Vật Lại, chào hỏi bà con xong, Bác 
lên ngay trên đồi trồng một cây đa. Trước 
khi trồng, Bác hỏi đồng chí bí thư đảng 
ủy:

- Cây đa này có rễ không chú?
- Thưa Bác có rễ chứ ạ!

Chúng tôi chưa hiểu vì sao Bác lại hỏi 
thế, thì Bác đã giải thích luôn, có lần Bác 
cũng đi trồng cây thế này, nhưng các 
đồng chí ấy không chuẩn bị trước, nên 
chặt luôn một cành cây to cắm xuống, rồi 
mời Bác xúc đất trồng cây.

Nghe xong, Bác cháu đều cười vui vẻ!
Ngày nay cây đa cuối cùng Bác trồng ở 
Vật Lại đã hơn bốn mươi năm, cũng là 
hơn bốn mươi năm Bác đã đi xa! Cây Đa 
Vật Lại giờ đã to lớn, rễ phụ chằng chịt 
với hàng chục cành lớn, vươn cao tỏa 
bóng xanh tốt quanh năm. Mùa xuân này, 
khách du lịch từ bốn phương về thăm 
vùng đất cổ Ba Vì, ai cũng muốn dừng 
chân tại Đồi cây Bác Hồ, để tận hưởng 
bóng mát của Người.

Ngồi dưới bóng cây đa lớn Bác trồng, lại 
nhớ đến những câu thơ của Bác đã viết về 
Tết trồng cây:

“Muốn làm nhà cửa tốt
Phải ra sức trồng cây
Chúng ta chuẩn bị từ rày
Dăm năm sau, sẽ bắt tay dựng nhà”

Hình ảnh Bác Hồ - Người trồng cây vĩ 
đại đã là đề tài cho biết bao nhà thơ viết 
về Bác. Và trên đất nước ta đã có biết 
bao những cây đa xanh và những loài 
cây khác tỏa bóng theo lời kêu gọi trồng 
cây của Người. Thiên nhiên là người 
mẹ, là cái nôi xanh của sự sống và con 

người khôn ngoan phải biết gìn giữ thiên 
nhiên, biết sống hòa hợp với thiên nhiên. 
Những năm gần đây, lũ ống, lũ quét, lở 
đất... cùng nhiều nguy cơ tiềm ẩn của 
thiên tai, đều có nguyên nhân do nạn phá 
rừng nghiêm trọng của chính chúng ta. 
Tình yêu thiên nhiên là một trong những 
tình cảm lớn của con người và yêu nước 
là phải yêu chính những cánh rừng xanh 
của Tổ quốc!

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng 
Người đã để lại cho chúng ta bao thế hệ 
người, bao thế hệ cây, như nhiều nhà thơ 
đã viết:

“Trong công cuộc gieo trồng vĩ đại
Bác để lại cho chúng ta
Bao thế hệ người, bao thế hệ cây
Cho mùa Xuân tô điểm nước non này!”

“Bác để lại đây Di Chúc màu xanh
Mà rễ đã ăn sâu vào lòng đất
Bao thế hệ đi qua trong vòm bóng mát
Cho lẽ sống của Người thấm mãi trong ta”

“Tết trồng cây đem lại những Mùa Xuân
Tầng đá ong cũng thấy mình trẻ lại
Thấy cây mọc lại nhớ lời Bác dạy
Thấy màu xanh lại nhớ Bác khôn nguôi!”

Bùi Hải Bình/ TTX VN

Di chúc màu xanh!

Đường xoài trong Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.  Khi Bác còn sống tại đây, con đường là 
nơi mà Bác  thường đi bách bộ sau giờ làm việc và tập thể dục buổi sáng. Ngày nay, màu xanh của từng tán 
lá khiến cho mỗi người khi có dịp đi qua đều cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu

Ngay trước nhà sàn của Bác Hồ cũng có hai cây xoài tỏa bóng mát cho con đường nhỏ phía dưới
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 2014: 
Trỗi dậy  
với sức mạnh  
Phù Đổng…
TRƯỚC THỀM XUÂN  GIÁP NGỌ - 2014, TỔNG 
GIÁM ĐỐC PHẠM KHẮC KHOAN ĐÃ DÀNH CHO 
BẢN TIN KIENLONGBANK CUỘC TRÒ CHUYỆN 
THÚ VỊ. TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÙNG BẠN 
ĐỌC…

Năm 2013 là một năm đầy khó khăn và thách thức 
trên nhiều lĩnh vực kinh tế. Trong bối cảnh chung 
đó, Ngân hàng TMCP Kiên Long vẫn đạt được 
những thành quả đáng tự hào. Xin ông vui lòng cho 
biết những kết quả cụ thể?

Nhiều chuyên gia dự đoán năm 2014, kinh tế Việt 
Nam sẽ phục hồi mạnh. Nguồn vốn hỗ trợ các doanh 
nghiệp là rất quan trọng để khôi phục và phát triển 
kinh tế. Ngân hàng TMCP Kiên Long đã chuẩn bị 
gì để hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ?

Lịch sử phát triển kinh tế thế giới chưa có cuộc 
khủng hoảng kinh tế nào kéo dài với quy mô ảnh 

hưởng toàn cầu như hiện nay. Bắt đầu từ cuối năm 
2007 cho đến hết năm 2013 vẫn chưa thấy hết khó 
khăn. Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới ngày càng 
sâu rộng, nên những hệ lụy to lớn từ cuộc khủng hoảng 
kinh tế đã làm cho hệ thống ngân hàng – huyết mạch 
của nền kinh tế bị tổn thương trầm trọng. Trong bối 
cảnh đó, Ngân hàng TMCP Kiên Long đã kiên định 
chiến lược của mình ở phân khúc thị trường ở nông 
thôn, đặc biệt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cơ 
cấu khách hàng với hơn 70% là khách hàng cá nhân 
nên tính ổn định và độ phân tán rủi ro rất cao.

Năm 2013, Ngân hàng TMCP Kiên Long tiếp nối 
thành tích đã đạt được trong năm 2012 với hầu hết các 
chỉ tiêu kinh doanh cơ bản và vượt mục tiêu đã đề ra.

So với cuối năm 2012, tổng tài sản tăng 14,56%, tín 
dụng tăng 25,25%, huy động vốn thị trường 1 tăng 
23,81%. Nợ xấu chiếm 2,3% trên tổng dư nợ. Lợi 
nhuận năm 2013 tuy giảm so với năm 2012, đạt hơn 
80% kế hoạch nhưng vẫn đảm bảo mức chi trả cổ tức 
9% cho cổ đông. Các chỉ số an toàn hoạt động ngân 
hàng đều nằm trong giới hạn cho phép của Ngân hàng 
Nhà nước.

 Trong năm 2013, nền kinh tế Việt Nam đã có những 
chuyển biến tích cực với những kết quả đáng khích lệ: 
tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012: 5,42% so với 
5,03%, lạm phát thấp hơn: 6,04% so với 6,81%. Tỷ giá 
ổn định: chỉ tăng 1,3%, nâng cao vị thế giá trị đồng 
VNĐ, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Lãi suất cho vay 
đã giảm từ 2,5% - 3% so với năm 2012 và lãi suất trở 
về thời kỳ 2005 – 2006. Tuy nhiên, sự phát triển vẫn 
chưa bền vững, thể hiện: Tổng cầu nền kinh tế còn yếu, 
doanh nghiệp giải thể, thu hẹp sản xuất, kinh doanh. 
Hàng tồn kho còn cao, giá trị tài sản doanh nghiệp 
giảm đáng kể, sức chống đỡ kéo dài của các doanh 
nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ còn yếu ớt.

Đối với Ngân hàng TMCP Kiên Long, hơn 18 năm 
hình thành và phát triển, đặc biệt trong giai đoạn khủng 

hoảng kinh tế thế giới bắt đầu từ năm 2007, vẫn luôn luôn 
cân đối bền vững giữa nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn, 
luôn luôn đảm bảo thanh khoản, và sử dụng nguồn vốn một 
cách có hiệu quả nhất. Dự đoán nhu cầu vốn tăng mạnh trong 
năm 2014. Ngay trong những tháng cuối năm 2013, Ban 
Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên Long đã ban hành những 
chính sách động viên nội bộ, đẩy mạnh công tác huy động 
vốn, đặc biệt quan tâm đến việc thay đổi cơ cấu kỳ hạn nguồn 
vốn để đáp ứng cho nhu cầu vốn tín dụng trung và dài hạn 
cho các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là một trong những đối tượng khách 
hàng thuộc chính sách ưu tiên về vốn và lãi suất của Ngân 
hàng TMCP Kiên Long. Chúng tôi đã và đang triển khai các 
gói sản phẩm tín dụng ưu đãi phục vụ cho các doanh nghiệp, 
trong đó bao gồm những đối tượng khách hàng hưởng chính 
sách ưu đãi về lãi suất theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP. 
Phương châm hoạt động của Ngân hàng TMCP Kiên Long 
– sẵn lòng chia sẻ, luôn đồng hành cùng khách hàng, cùng 
doanh nghiệp, đặc biệt trong những lúc khó khăn. Trong năm 
tới, chúng tôi luôn hy vọng sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa, không 
ngừng cải tiến chất lượng, dịch vụ phục vụ tốt hơn nữa cho 
các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Một người bạn thủy chung với Ngân hàng TMCP 
Kiên Long là bà con nông dân. Năm 2014, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long sẽ có chính sách tín dụng như thế 
nào tại khu vực nông nghiệp – nông thôn và nông dân? 
 
Ngân hàng TMCP Kiên Long đã trải qua 18 năm hình thành 
và phát triển, gắn bó chặt chẽ và lâu bền với khu vực nông 
thôn, lĩnh vực nông nghiệp, đối tượng nông dân, đặc biệt ở 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Không thể phủ nhận 
được sự gắn bó mật thiết và niềm tin yêu giữa bà con nông 
dân với Ngân hàng TMCP Kiên Long đã góp phần tạo ra 
diện mạo của Ngân hàng TMCP Kiên Long hôm nay. Vì 
vậy, định hướng chính sách tín dụng trong những năm tới 
của Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ tiếp tục duy trì và phát 
triển mối quan hệ này. Trước hết, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long sẽ thực hiện chính sách lãi suất huy động và cho vay 
ưu đãi nhằm tạo điệu kiện cho bà con giảm chi phí, tăng thu 
nhập. Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ tạo điều kiện cho bà 
con được tiếp cận nguồn vốn vay một cách nhanh nhất, gọn 
nhất và thuận lợi nhất để phục vụ kịp thời nhất cho nhu cầu 
sản xuất kinh doanh. 
 
Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Kiên Long cũng sẽ triển khai 
nhiều giải pháp trọn gói, tham gia tài trợ vốn cho các doanh 
nghiệp hoạt động tại khu vực nông thôn, theo chu trình khép 
kín, từ con giống, cây giống đến vật tư, nguyên liệu cho sản 
xuất, bảo quản sau thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, 
Ngân hàng TMCP Kiên Long cũng đang nghiên cứu các giải 
pháp bảo hiểm kết hợp với ngân hàng (bancaurrance) nhằm 
giúp bà con giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất kinh doanh, 
cũng như giảm thiểu áp lực thanh toán nợ khi gặp khó khăn 

về tài chính do những biến cố ngoài mong muốn.

Ngân hàng TMCP Kiên Long cũng đang tiếp tục triển khai các chính 
sách tín dụng phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị 
định 41/2010/CP và những kiến nghị sửa đổi bổ sung của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam đối với Chính phủ. Hy vọng trong thời gian tới, 
Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thực hiện có hiệu quả những chính 
sách mới của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn, giúp cho bà con nông dân cải thiện đời sống vật chất và tinh 
thần ngày càng cao. 

Năm Giáp Ngọ 2014, nhiều người kỳ vọng Việt Nam sẽ vươn mình 
trỗi dậy và với sức mạnh như Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa 
sắt vượt qua mọi khó khăn, thách thức để giành chiến thắng. 
Trong niềm tin đó, ông kỳ vọng và đặt mục tiêu gì cho Ngân hàng 
TMCP Kiên Long trong năm 2014 này

Năm Giáp Ngọ 2014, mặc dù nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, 
song cũng cho thấy nhiều cơ hội. Ngân hàng với tư cách là một định 
chế trung gian, là “bà đỡ” của nền kinh tế. Khi nền kinh tế hồi phục 
sẽ là nền tảng vững chắc giúp cho Ngân hàng phát triển. Trong năm 
2014, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ luôn tiếp tục bám sát chỉ đạo 
của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để triển khai và tuân thủ 
các chính sách tiền tệ, tín dụng phục vụ cho nhu cầu kinh doanh sản 
xuất của các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước.

Ngân hàng TMCP Kiên Long kiên định mục tiêu phát triển lĩnh vực 
Ngân hàng bán lẻ; Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và đặc biệt 
nghiên cứu, sớm đưa vào sử dụng các sản phẩm của ngân hàng điện 
tử, áp dụng công nghệ để nâng cao quản trị, an toàn hệ thống và 
không ngừng đưa ra những sản phẩm, dịch vụ mới nhằm tăng trưởng 
và khai thác các nguồn thu mới.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Kiên Long tiếp tục nâng cao năng 
lực quản trị điều hành, chuẩn hóa các qui trình nội bộ, tăng cường 
quản trị rủi ro, giám sát từ xa, tiếp tục thực hiện 5S, hoàn thiện quy 
chuẩn ISO, xây dựng KPI cho từng cá nhân, từng phòng, ban, đơn 
vị, phòng giao dịch, chi nhánh và toàn hàng. Ứng dụng chấm điểm 
thẻ cân bằng (Balance scorecards) để thực hiện mục tiêu, kế hoạch 
hành động. Không ngừng chăm lo nguồn nhân lực, đào tạo và đào 
tạo lại cán bộ các cấp theo đúng chuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong điều kiện mới. Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Lãnh đạo 
Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ nghiên cứu, xây dựng chính sách 
động viên, phúc lợi, đãi ngộ đối với các cá nhân và đơn vị có nhiều 
đóng góp cho Ngân hàng TMCP Kiên Long phát triển.

Nhân dịp Năm mới – Xuân về, thay mặt Ban Lãnh đạo Ngân hàng 
TMCP Kiên Long kính chúc toàn thể cán bộ nhân viên và độc giả 
Bản tin Kiên Long một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh 
phúc, đạt nhiều thành công trong cuộc sống.
 
Xin chân thành cám ơn ông!

P.V
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KIENLONGBANK   

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2013

1. Chào cờ đầu tuần trong toàn hệ thống

Xuất phát từ nhận thức chào cờ đầu tuần là một nghi thức truyền 
thống, là niềm tự hào dân tộc, đến đầu tháng 12/2013, trên tất cả 

26 chi nhánh của toàn hệ thống Kienlongbank đã thực hiện nghiêm túc 
việc chào cờ và hát Quốc ca mỗi đầu tuần.

Chào cờ và hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng, thể hiện tình yêu 
Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc của mọi người dân Việt Nam. Thông qua 
chào cờ và hát Quốc ca đầu tuần, Kienlongbank mong muốn nâng cao 
tinh thần yêu nước, đồng thời nhắc nhở cán bộ - nhân viên về tinh thần 
phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, việc 
chào cờ và hát Quốc ca đầu tuần sẽ tạo động lực cho cán bộ - nhân viên 
Kienlongbank thực hiện tốt công việc chuyên môn của mỗi người, nâng 
cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, 
tạo nên nề nếp sinh hoạt, tác phong, môi trường làm việc tốt.

2013
Kienlongbank

2. Kienlongbank xếp hạng thứ 77/V1000

Bảng xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
lớn nhất năm 2013 - Bảng xếp hạng V1000 dựa trên kết quả xử 

lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Công ty CP Báo cáo Đánh giá 
Việt Nam (Vietnam Report), được công bố thường niên từ năm 2010 
bởi Báo VietNamNet, với sự phối hợp của Tạp chí Thuế  - Tổng Cục 
Thuế và các chuyên gia tư vấn độc lập trong và ngoài nước. Ngân hàng 
TMCP Kiên Long xếp hạng thứ 77/V1000. Bảng xếp hạng này được 
công bố và trao giấy chứng nhận nhằm mục đích khuyến khích, biểu 
dương và tôn vinh các doanh nghiệp có mức nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp cao, góp phần rất lớn vào sự giàu mạnh của đất nước.

Ngày 25/4, Ngân hàng TMCP Kiên Long đã tổ chức 
thành công Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 

17, năm 2013 tại Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 
Đến dự có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Kiên 
Giang, lãnh đạo Ngân hàng Kiên Long và các cổ đông…  
 
Định hướng chiến lược mang tính trung, dài hạn của 
Ngân hàng Kiên Long là trở thành 1 trong 15 ngân hàng 
bán lẻ hàng đầu trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam, với 
phương châm: “Hoạt động an toàn, bền vững và lợi nhuận 
hợp lý, mở rộng thị phần qua việc đa dạng hóa sản phẩm 
dịch vụ, hướng tới phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử”.  
 
Đại hội Cổ đông Ngân hàng Kiên Long lần thứ 17, năm 
2013 đã kết thúc thành công tốt đẹp, khẳng định sự đồng 
thuận cao của các cổ đông. Điều này góp phần tạo nền 
tảng vững chắc, thuận lợi giúp cho Ngân hàng Kiên 
Long phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. 

3. Đại hội cổ đông 
thường niên lần thứ 17 
thành công tốt đẹp

4. Kienlongbank kết nối thành công Smartlink

Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty CP Dịch 
vụ Thẻ Smartlink công bố kết nối thành công 

hệ thống ATM và POS với trường hợp Kienlongbank 
làm Ngân hàng thanh toán (NHTT) và Ngân hàng phát 
hành (NHPH). Thông qua kết nối này, Kienlongbank 
đã góp phần tăng tiện ích cho khách hàng sử dụng thẻ 
của Kienlongbank nói riêng và khách hàng sử dụng thẻ 
của các ngân hàng thuộc hệ thống Smartlink nói chung.  
 
Giờ đây, khách hàng có thể chủ động quản lý tài khoản của 
mình, thực hiện giao dịch tài chính mọi lúc, mọi nơi mà 
không phải mất thời gian chờ đợi. 

Tên gọi chính thức cho Thẻ ghi nợ Kienlongbank như sau: Hoàng 
Sa dành cho thẻ màu đỏ, Trường Sa dành cho thẻ màu xanh. 

Với việc đặt tên thẻ là Hoàng Sa và Trường Sa, Kienlongbank mong 
muốn đưa hai quần đảo thiêng liêng Hoàng Sa – Trường Sa gần hơn 
với đất liền.  Thẻ Hoàng Sa và Trường Sa sẽ trở nên phổ biến, gẩn 
gũi và luôn đồng hành cùng các giao dịch tiện ích hằng ngày. Các 
chủ thẻ Hoàng Sa – Trường Sa có thể thực hiện giao dịch rút tiền 
mặt, truy vấn số dư, sao kê tài khoản và chuyển tiền liên ngân hàng 
tại gần 14.000 máy ATM  thuộc mạng lưới 51 ngân hàng thành viên 
của hệ thống Smartlink và được hưởng nhiều tiện ích ưu đãi khác.

5. Thẻ ghi nợ Kienlongbank  
       mang tên Hoàng Sa – Trường Sa
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6. Kienlongbank triển khai dịch vụ    
    E – Banking

Với dịch vụ này, chỉ với thiết bị nhỏ gọn như: laptop, máy tính bảng, điện 
thoại thông minh có kết nối internet là khách hàng có thể đăng nhập vào 

dịch vụ Internet Banking của Kienlongbank để tra cứu thông tin giao dịch, xem 
sao kê tài khoản, thực hiện các giao dịch chuyển khoản, đặt lịch chuyển khoản 
trong và ngoài hệ thống Kienlongbank. 

Giao dịch qua Internet Banking giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí thời gian. 
Nếu trước đây, để thực hiện giao dịch với Ngân hàng, khách hàng phải mất nhiều 
thời gian và chi phí đi lại, thì giờ đây chỉ cần mất vài giây bằng cách sử dụng Internet 
Banking. Thông tin giao dịch thành công được thông báo đến khách hàng một cách 
nhanh chóng. Từ những lợi ích của dịch vụ này mang lại, Internet Banking đã trở 
thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta ngày nay.

2013
Kienlongbank

7. Kienlongbank Contact Center đi vào 
hoạt động

Bất kỳ lúc nào, khách hàng có thể gọi đến đường dây nóng 
1900 5555 39 hoặc 08.3933 9797 hoặc gửi e-mail về địa chỉ  

contact247@kienlongbank.vn  để được tư vấn, giải đáp thông tin về 
sản phẩm dịch vụ, các chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng, 
tra cứu số dư tài khoản, yêu cầu khoá thẻ hay đóng góp ý kiến về chất 
lượng sản phẩm dịch vụ. Trung tâm hoạt động 24h/ngày và tất cả ngày 
trong tuần kể cả ngày lễ, tết.
Kienlongbank Contact Center ra đời là chiếc cầu nối rút ngắn mọi 
khoảng cách, tạo nên sự gần gũi, thân thiện giữa khách hàng và ngân 
hàng. Với kỳ vọng nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả, trong 
tương lai Kienlongbank Contact Center sẽ tiến hành các hoạt động 
chăm sóc khách hàng, khảo sát thị hiếu, đo lường độ hài lòng và ghi 
nhận ý kiến đóng góp của khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ 
của Kienlongbank. 

5S là một chương trình nâng cao năng 
suất rất phổ biến ở Nhật Bản và dần 

dần trở nên phổ biến ở nhiều nước khác.  
5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ 
thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ quan 
điểm nếu làm việc trong một môi trường lành 
mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh 
thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ 
cao hơn và có điều kiện để việc áp dụng một 
hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả hơn.  
 
Chương trình 5S sẽ được thực hiện và duy trì 
thường xuyên suốt quá trình hoạt động của 
Kienlongbank. Kết quả thực hiện sẽ được 
đánh giá hằng tuần, đánh giá chéo giữa các 
phòng ban với mục đích đảm bảo sự phù hợp 
với tiêu chuẩn 5S.

8. Kienlongbank triển 
khai thực hiện Chương 
trình 5S

9. Đại hội Công đoàn Kienlongbank nhiệm kỳ I (2013-2018)

Đại hội đã thông qua Báo cáo BCH Công đoàn lâm thời 
và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2018, 

trong đó đi sâu vào việc thực hiện các phong trào thi đua 
do Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang phát động; tích cực 
tham gia các hoạt động xã hội. Về hướng hoạt động trong 
nhiệm kỳ, Công đoàn Ngân hàng sẽ tập trung đẩy mạnh 
phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi, lao động sáng 
tạo” nhằm tạo ra năng suất lao động cao, chất lương công 
việc hiệu quả. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
đoàn viên và người lao động, đặc biệt là đổi mới phương 
pháp hoạt động nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững 
mạnh. Về công tác chuyên môn, động viên đoàn viên, 
người lao động hoàn thành mục tiêu chiến lược  và các chỉ 
tiêu cơ bản của kế hoạch kinh doanh hàng năm.

Ngày 26/10/2013, tại Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long tưng bừng tổ chức Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập ngân hàng 
(27/10/1995 - 27/10/2013).  Chương trình lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng và ấm 
cúng. Tất cả như những lời chúc tốt đẹp đến Ngân hàng Kiên Long trong bước 
ngoặt đánh dấu chặng đường phát triển và trưởng thành - tròn 18 tuổi. 
Với những kết quả đã đạt được của Ngân hàng và những hoạt động đóng góp cho 
xã hội, trong thời gian qua, Ngân hàng Kiên Long đã được ghi nhận biểu dương 
của các cấp lãnh đạo Nhà nước. Đó là Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ 
tịch nước tặng thưởng; nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 
UBND tỉnh Kiên Giang; nhiều năm liền được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
xếp loại A và nằm trong Top 10 Ngân hàng TMCP tốt nhất do khách hàng bình 
chọn cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác. 
Dịp này, Ngân hàng Kiên Long đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 
UBND tỉnh Kiên Giang trao tặng nhiều bằng khen cho những cá nhân và tập thể 
vì đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng và xây 
dựng phát triển tỉnh Kiên Giang. 

10. Kỷ niệm 18 năm thành lập ngân hàng 
TMCP Kiên Long

SỨC XUÂN KIENLONGBANK

13Số 09 - Tháng 01 năm 201412



Kienlongbank 2013: 
CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ - HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT

1. Tài trợ cho vay hơn 100 tỷ đồng chương trình “Chia sẻ khát vọng sinh viên”

Tổng kinh phí hơn 100 tỉ đồng thuộc chương trình “Vì ngày mai 
phát triển”. Theo đó, mỗi sinh viên tham gia chương trình sẽ 

được nhận vốn vay 18 triệu đồng/năm (mỗi tháng 1,5 triệu đồng) 
không lãi suất trong suốt 4 năm học đại học. Sau khi tốt nghiệp, 
người vay hoàn trả 1 triệu đồng/tháng và tiền lãi 120 nghìn đồng 
cho tháng đầu tiền (lãi suất tương đương 2%/năm, tiền lãi giảm 
dần theo tiền nợ gốc). Đến kỳ hoàn trả vốn, nếu người vay gặp khó 
khăn có thể được xem xét cho gia hạn nợ trong thời gian không 
quá 4 năm. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên 
Việt Nam, báo Tuổi Trẻ và Ngân hàng TMCP Kiên Long phối hợp 
thực hiện.

2. Cứu trợ khẩn cấp đồng bào miền Trung vùng bão lũ 592 triệu đồng

Hưởng ứng lời kêu gọi về việc nhường cơm xẻ áo giúp 
đồng bào miền Trung hoạn nạn trong các cơn lũ dữ năm 

2013, toàn thể cán bộ - nhân viên viên Ngân hàng Kiên Long 
đồng lòng trích mỗi người một ngày lương để ủng hộ cứu 
trợ đồng bào miền Trung. Ông Nguyễn Chí Nhiều - Chủ tịch 
Công đoàn Ngân hàng Kiên Long đã đến tòa soạn báo Người 
Lao Động trao số tiền 592 triệu đồng để kịp thời cứu trợ đồng 
bào vùng bão lũ. Đây là tấm lòng, tình cảm của cán bộ - nhân 
viên Ngân hàng Kiên Long hướng về đồng bào miền Trung 
ruột thịt, thể hiện tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ” với mong muốn 
đời sống và sinh hoạt của bà con miền Trung sớm được khôi 
phục ổn định và phát triển.

3. Tài trợ 500 triệu đồng xây dựng Đền tưởng niệm Thổ Châu

Công trình Đền tưởng niệm được xây dựng để tưởng nhớ 500 
đồng bào, chiến sĩ bị quân Khmer Đỏ thảm sát vào ngày 1 

tháng 5 năm 1975. Đây là sự kiện lịch sử bi thương đối với người 
dân xã đảo Thổ Châu. Sau đó không lâu, bộ đội của ta đã đánh 
chiếm lại toàn bộ đảo. Đến năm 1977, Khmer Đỏ lại một lần nữa 
tràn qua, lần này bị ta tiêu diệt hoàn toàn. Đền tưởng niệm do huyện 
Phú Quốc, nhân dân xã đảo, các doanh nghiệp đóng góp xây dựng. 
Ngôi đền vừa là nơi lưu giữ chứng tích tội ác dã man của Khmer Đỏ 
thảm sát đồng bào trên đảo, vừa đáp ứng nguyện vọng của nhân dân 
xã đảo có nơi tưởng niệm, hương khói, thờ cúng những người đã 
khuất; đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền 
thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

4. Tài trợ 320 triệu đồng học bổng cho Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo TP. HCM

Ngân hàng TMCP Kiên Long phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ 
Cựu chiến binh nghèo TP.HCM tổ chức Lễ trao học 

bổng “Chúng em sẽ giỏi” cho 284 em học sinh hiếu học là con 
em cựu chiến binh ở 24 quận, huyện của thành phố Hồ Chí 
Minh và huyện Cần Giuộc tỉnh Long An. Đây là năm đầu tiên 
Ngân hàng TMCP Kiên Long tham gia tài trợ với  tổng trị giá 
chương trình học bổng là 320 triệu đồng. Tham gia hoạt động 
giàu tính nhân văn này, Ngân hàng Kiên Long muốn tri ân 
những người đã đóng góp sức lực, xương máu của mình cho 
sự nghiệp giữ gìn và phát triển đất nước và giúp con em các 
cựu chiến binh có điều kiện đến trường, thực hiện hoài bão, 
ước mơ của mình. 

5. Trao tặng hơn 100.000 quyển vở tiếp sức cho học sinh nghèo

Mỗi đầu năm học, vẫn còn rất nhiều gia đình và các em 
học sinh lo âu về các khoản học phí, sách vở… Thấu 

hiểu và chia sẻ lo lắng đó, Ngân hàng Kiên Long đã trao tặng 
hơn 100.000 quyển tập đến đến các học sinh nghèo ở nhiều 
vùng trên cả nước. Đây là nguồn động viên thiết thực đối với 
các em học sinh, thúc đẩy phát triển xã hội học tập, đặc biệt là 
ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Có thể nói hơn 
100.000 quyển vở mới của Ngân hàng Kiên Long trao tặng 
cũng chưa đáp ứng, giải quyết hết những khó khăn của những 
học sinh nghèo khi bước vào năm học. Tuy nhiên, những 
quyển vở mới nghĩa tình “Sẵn lòng chia sẻ” này cũng đã tiếp 
sức kịp thời cho các bậc phụ huynh, cùng học sinh nghèo vượt 
khó và viết tiếp nên những ước mơ ngày mai tươi sáng hơn.

6. Tài trợ 2,5 tỷ đồng học bổng cho Học sinh THPT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Vừa qua, Ngân hàng Kiên Long đã có công văn gửi các chi 
nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở 25 tỉnh thành đề nghị 

phối hợp cùng triển khai chương trình Học bổng cho học sinh THPT 
có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó ở mỗi tỉnh thành, Ngân hàng Kiên 
Long sẽ trao 50 suất học bổng. Mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam ở các chi nhánh và Ngân hàng Kiên Long 
sẽ xét chọn những học sinh đạt học lực loại giỏi hoặc xuất sắc, hạnh 
kiểm tốt và thuộc diện gia đình khó khăn để trao học bổng. Tổng 
cộng sẽ có 1.250 suất học bổng với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng. Thời gian 
trao học bổng tại 25 tỉnh thành sẽ được tổ chức từ 01/03/2014 đến 
30/08/2014. Với chương trình học bổng này, Ngân hàng Kiên Long 
muốn chia sẻ cho các em học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn có 
được điều kiện học tập tốt hơn, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ 
tương lai làm giàu cho quê hương, đất nước Việt Nam.
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7. Tài trợ chương trình giao lưu “Vượt lên số phận”

Chương trình giao lưu đặc biệt với chủ đề “ Vượt lên số phận” đã diễn ra 
tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình 

Việt Nam. Chương trình là nơi để những người hoạt động trong lĩnh vực thể 
thao khuyết tật kêu gọi sự quan tâm chia sẻ của các cấp, các ngành và cộng 
đồng xã hội đối với người khuyết tật nói chung và phong trào thể thao người 
khuyết tật nói riêng, qua đó có thể huy động các nguồn lực trong xã hội và cá 
nhân có lòng hảo tâm đóng góp xây dựng quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ các VĐV 
có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng các VĐV có thành tích xuất sắc trong 
thi đấu thể thao trong nước và quốc tế. Tham gia tài trợ chương trình này, Ngân 
hàng Kiên Long muốn cùng toàn xã hội tôn vinh những VĐV, HLV của thể 
thao khuyết tật đã có nhiều nỗ lực vượt qua bản thân để đem về vinh quang 
cho Tổ quốc.

8. Tài trợ vàng cho Ngày hội Cây - Trái ngon, an toàn và Sản phẩm nông nghiệp 
tỉnh Bến Tre lần thứ XIII năm 2013

Gắn bó và phát triển lớn mạnh từ thị trường Đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long 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. Ngày hội 
năm nay có nhiều hoạt động phong phú, mới lạ như: Lễ dâng hương Thần Nông; Thi trái 
cây ngon, an toàn; Đấu xảo trái cây, vật nuôi. Hội thi vườn xanh, sạch, đẹp lần đầu được tổ 
chức với sự tham gia của 16 vườn trái cây. Ngoài ra, còn có phiên chợ cây giống, hoa kiểng, 
trái cây với trên 70 gian hàng; hội chợ thương mại với 110 gian hàng bày bán các sản phẩm 
công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, mỹ nghệ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh… 
Là nhà tài trợ vàng cho chương trình Ngày hội Cây – Trái ngon, an toàn và Sản phẩm nông 
nghiệp tỉnh Bến Tre lần thứ XIII năm 2013, Ngân hàng TMCP Kiên Long 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 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Giải Quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM 2013 đã diễn ra đầy hào hứng và nhiều bất ngờ 
trong suốt 2 ngày diễn ra tại cụm sân  Kỳ Hòa 2 với sự tham gia của gần 20 đơn vị 

báo chí và doanh nghiệp. 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. Giải Bóng đá Tứ hùng - Cup EEC tiếp tục là một sân chơi thể thao ý nghĩa, 
hấp dẫn và không kém phần vui tươi, sôi nổi dành cho các phóng viên thể thao của các cơ 
quan báo đài ở khu vực TP.HCM. Từ những tên tuổi, cây bút quen thuộc của làng báo thể 
thao cho đến những giọng bình luận viên thân quen trên sóng phát thanh, truyền hình đã 
hòa chung tạo nên một ngày vui đáng nhớ cho các phóng viên thể thao. Tài trợ và đồng 
hành cùng hai giải đấu trên, Ngân hàng TMCP Kiên Long muốn gửi lời chúc mừng đến 
các nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6.

9. Tài trợ Giải Quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM và Giải Tứ hùng Cup EEC

10. Tài trợ cho Giải Quần vợt ngành Kiến trúc – Xây dựng – Trang trí nội thất  
          TP.HCM  2013 và Giải Quần vợt hữu nghị Hội Kiến trúc sư TP.HCM mở  
          rộng lần IV - 2013

Giải Quần vợt ngành Kiến trúc - Xây dựng - Trang trí nội thất 
TP.HCM năm nay quy tụ gần 300 VĐV từ các tỉnh Quảng 

Ngãi đến Cà Mau, với 7 nội dung thi đấu đã mang lại mùa giải 
thành công với nhiều pha thi đấu hấp dẫn và nhiều bất ngờ. Giải 
đấu có mục đích mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp không gian 
sinh hoạt, thi đấu và trao dồi chuyên môn cả trong bộ môn quần 
vợt lẫn trong công việc. Giải Quần vợt hữu nghị Hội Kiến Trúc Sư 
TP.HCM mở rộng lần IV – 2013 năm nay diễn ra hết sức sôi nổi. 
Thay mặt cho Hội KTS TP.HCM, KTS. Khương Văn Mười – Phó 
Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, Chủ tịch Hội Kiến Trúc Sư TP.HCM 
gởi lời cảm ơn sâu sắc đến các VĐV, nhà tài trợ đã đồng hành với 
giải đấu. Tham gia tài trợ hai giải quần vợt trên, Ngân hàng Kiên 
Long muốn mở rộng giao lưu với các tổ chức nghề nghiệp, xã hội 
khác đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao. 

11. Tài trợ Festival Đua ghe ngo Đồng bào Khmer ĐBSCL – Sóc Trăng

Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL - Sóc Trăng lần 
thứ nhất năm 2013 thu hút hàng chục ngàn khán giả, du khách, 

trong và ngoài nước đến tham quan. Trong diễn văn bế mạc, đồng 
chí Mai Khương - Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Tổ 
chức Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL - Sóc Trăng 
lần thứ nhất khẳng định: Festival được tổ chức quy mô, trang trọng, 
hoành tráng, phong phú, hấp dẫn và đầy sắc màu, mang đậm dấu ấn, 
nét đặc trưng độc đáo của văn hóa đồng bào Khmer ĐBSCL. Phát 
triển mạnh ở khu vực ĐBSCL, khi tham gia tài trợ chương trình 
này, Ngân hành Kiên Long mong muốn thể hiện sự đoàn kết, gắn 
bó với các dân tộc anh em ở ĐBSCL, cùng chung sức xây dựng quê 
hương ngày càng phát triển.

12. Tài trợ Piano Festival TP.HCM 2013

Chương trình Piano Festival quốc tế lần thứ nhất với sự tham gia 
của tập thể giảng viên, học sinh, sinh viên xuất sắc của Khoa 

piano - Nhạc viện TPHCM, các khách mời đến từ các học viện âm 
nhạc, học viện nghệ thuật trong và ngoài nước. Piano Festival 2013 
hướng đến mục đích tạo dựng những hoạt động văn hóa nghệ thuật 
chuyên nghiệp tại Việt Nam, là cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức, 
học tập kinh nghiệm và phát triển kỹ năng chuyên môn cho các 
nghệ sĩ, học sinh – sinh viên piano, giới hoạt động và hâm mộ nhạc 
cổ điển. Tham gia tài trợ chương trình này, Ngân hàng Kiên Long 
mong muốn góp phần xây dựng Piano Festival TP.HCM thành một 
biểu tượng văn hóa nghệ thuật trong một thành phố phát triển năng 
động như TP.HCM.

SỨC XUÂN KIENLONGBANK
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ĐỒNG PHỤC CHO NHÂN VIÊN

Đồng phục cho nhân viên bảo vệ

Logo Ngân hàng TMCP Kiên Long

Đồng phục cho nam - nữ nhân viên văn phòng

Đồng phục cho nam cộng tác viên

Đồng phục cho nhân viên dịch vụ

Kienlongbank  
chuẩn hóa thương hiệu
Kienlongbank  
chuẩn hóa thương hiệu

TIÊU ĐIỂM
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Quầy tiếp tân

Phòng khách

Phòng tín dụng

Xe Kienlongbank

Phòng họp

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Kienlongbank  
chuẩn hóa thương hiệu
Kienlongbank  
chuẩn hóa thương hiệu

TIÊU ĐIỂM
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CHI NHÁNH KHÁNH HÒACHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

CHI NHÁNH CẦN THƠ

CHI NHÁNH BẾN TRE

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Năm 2013, Ngân hàng TMCP Kiên Long đẩy mạnh 
việc đầu xây dựng cơ sở vật chất. Trụ sở các chi 

nhánh Khánh Hoà, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bến Tre đã lần 
lượt được khánh thành và đưa vào sử dụng. Ngoài ra, các 
chi nhánh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Rạch Giá cũng 
đang được khẩn trương xây dựng mới. Bên cạnh đó, trụ 
sở đã mua ở số 108 A, Cách mạng Thàng Tám, phường 7, 
quận 3, TP. Hồ Chí Minh đang được cải tạo, xây dựng để 
sớm đưa vào sử dụng vào đầu năm nay. 
 
Việc đầu tư xây dựng mới các trụ sở, chi nhánh nằm 
trong kế hoạch hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, giúp 
nâng cao vị thế của Ngân hàng Kiên Long trong cả nước 
nói chung. Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất, tăng 
cường chất lượng dịch vụ ngân hàng, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long còn đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn 
minh nơi công sở, tạo nên nề nếp sinh hoạt, tác phong, 
môi trường làm việc tốt nhằm tạo ấn tượng về hình ảnh 
thương hiệu, cũng như đem đến cho khách hàng sự hài 
lòng khi đến giao dịch.

KIENLONGBANK - ĐẨY MẠNH 
ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Số 19B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

SỨC XUÂN KIENLONGBANK
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HỘI SỞ  MỚI NGÂN HÀNG TMCP  
KIÊN LONG 

CHI NHÁNH SÓC TRĂNG

CHI NHÁNH BẠC LIÊU CHI NHÁNH TRÀ VINH

CHI NHÁNH VĨNH LONG

SỨC XUÂN KIENLONGBANK
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Kinh tế Việt Nam 2014: 
TRIỂN VỌNG TÍCH CỰC

Các mặt hàng xuất khẩu tiêu biểu: Tôm, cá basa, cà phê và hạt điều,...

Nhiều điểm sáng

Theo các chuyên gia, mục tiêu xuất 
khẩu năm 2014 tăng 10% hoàn toàn 

có thể đạt được bởi 4 yếu tố. Thứ nhất, các 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu 
ngày càng hoàn thiện theo hướng tích cực; 
Thứ hai, phần lớn các mặt hàng xuất khẩu 
của Việt Nam vẫn thuộc hàng tiêu dùng, 
nguyên phụ liệu thiết yếu do vậy ít thuộc 
diện cắt giảm tại các thị trường chủ chốt, 
đặc biệt là thị trường Mỹ, EU…; Thứ ba, 

nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như điện tử- 
máy tính- linh kiện và dệt may- giày dép 
vẫn còn rất tiềm năng. Nhiều DN dệt may, 
giày dép đã nhận được đơn hàng quý I và 
II/2014; Thứ tư, Việt Nam tham gia các 
hiệp định hợp tác TTP, Cộng đồng Kinh tế 
Asean AEC và hiệp định song phương với 
nhiều nước sẽ mở ra cơ hội mới cho hoạt 
động xuất khẩu. Dự kiến kim ngạch xuất 
khẩu năm 2014 sẽ tăng trưởng 13-14% và 
đạt mức 148-150 tỷ USD.
Về thu hút nguồn vốn FDI, ODA, trong 

giải ngân đạt 10,5-11 tỷ USD, lượng vốn 
ODA vào Việt Nam sẽ tăng ở mức 10-
15% so với năm 2013. Cùng với đó, ước 
tính lượng kiều hối sẽ đạt khoảng 11 tỷ 
USD năm 2013, đồng thời có sự chuyển 
dịch tích cực vào các hoạt động sản xuất 
- kinh doanh thay vì đổ vào thị trường bất 
động sản. Các nguồn FDI, ODA, kiều hối 
tăng trưởng sẽ góp phần đưa cán cân tổng 
thể thặng dư đồng thời bổ sung nguồn dự 
trữ ngoại hối quốc gia.
 
Những dự báo triển vọng
Theo “Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 
2014” của Trung tâm nghiên cứu BIDV, 
sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển 
như Mỹ, Nhật, châu Âu; sự ổn định của 
các nước mới nổi cùng các chính sách kích 
thích kinh tế của ngân hàng trung ương 
các nước sẽ giúp nền kinh tế thế giới năm 
2014 có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 
3,5%, tốt hơn năm 2013 (2,9%). Điều này, 

năm 2013, Chính phủ có nhiều quyết 
định thay đổi nhằm tăng cường thu hút và 
cải thiện chất lượng dòng vốn FDI cũng 
như các cam kết tăng mức ODA của EU, 
Thụy Sĩ… Thêm vào đó, Việt Nam vẫn 
được đánh giá là quốc gia có nền chính 
trị ổn định, chính sách cải cách ngày càng 
chuyển biến tích cực. Điều này sẽ giúp 
môi trường đầu tư của Việt Nam tiếp tục 
được cải thiện, niềm tin của nhà đầu tư 
tăng trở lại. Dự báo năm 2014, FDI đăng 
ký sẽ tăng với mức trên 18 tỷ USD và vốn 

dự kiến sẽ mang lại những thuận lợi cho 
việc phục hồi kinh tế Việt Nam trong năm 
2014.
Nhiều nước Asean, trong đó có Việt Nam 
phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nên trong 
giai đoạn 2008-2011, kinh tế khu vực 
Asean bị ảnh hưởng do cầu hàng hóa từ 
các nước Mỹ, châu Âu suy giảm. Tuy 
nhiên, nhờ sự phục hồi sau khủng hoảng 
tại các nước phát triển cũng như việc 
chuyển hướng thúc đẩy nhu cầu nội địa, 
tăng trưởng của khu vực đã từng bước ổn 
định.
Với những tác động như trên, dự báo nền 
kinh tế của Việt Nam sẽ có nhiều triển 
vọng dựa trên tăng trưởng về xuất khẩu, 
thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI, 
các nguồn hỗ trợ ODA và tăng nguồn kiều 
hối. Cụ thể, việc gia nhập TPP sẽ tạo cơ 
hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam sang 
thị trường các nước có tham gia. Hàng hóa 
của Việt Nam sẽ có lợi thế so với hàng 

MẶC DÙ VẪN PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA TÌNH HÌNH KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI, NHƯNG VỚI SỰ 
PHỤC HỒI CỦA NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU CÙNG VỚI CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ ĐƯỢC DỰ BÁO SẼ 
MANG LẠI TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2014.

hóa các nước khác như Trung Quốc, Thái 
Lan… bởi mức thuế suất sẽ thấp hơn. 
Cùng với việc Việt Nam cải thiện môi 
trường kinh doanh cũng là một điều kiện 
thu hút FDI, nhất là từ Nhật Bản, Hàn 
Quốc...
Tuy nhiên Việt Nam cũng phải đề phòng 
những cú sốc từ bên ngoài có thể tác động 
tới giá cả trong nước, chẳng hạn những 
biến động khó lường do tình trạng căng 
thẳng tại khu vực Trung Đông, Đông Á. 
Hay việc tham gia TPP cũng tạo ra áp 
lực cho Việt Nam khi ngành công nghiệp 
phụ trợ, chế biến chưa phát triển. Thêm 
vào đó, sự tăng trưởng chậm lại của kinh 
tế Trung Quốc và việc điều chỉnh chính 
sách, mô hình tăng trưởng của các nước 
mới nổi với xu hướng thúc đẩy tiêu dùng 
nội địa, khiến nhu cầu nhập khẩu hàng hóa 
từ Việt Nam có thể giảm.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho biết xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong năm 2013 vẫn tăng trưởng tốt và lần đầu tiên vượt ngưỡng 20 tỷ USD, bất 
chấp sức tiêu thụ mặt hàng này trên toàn cầu không tăng.

Ước tính năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt mốc kỷ lục mới 6,8 tỷ USD. Việt Nam đang là quốc gia đứng thứ 5 thế giới về sản xuất và xuất 
khẩu thủy sản.

Đình Dũng/ Công Thương

TẦM NHÌN & HÀNH ĐỘNG
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HSBC:  
Kinh tế Việt Nam  
sẽ sáng hơn 

Xuất khẩu sẽ là điểm sáng chính yếu 
giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng 
5,6%, theo Ngân hàng Hong Kong 
Thượng Hải (HSBC).

Nhận định trên được đưa ra trong báo 
cáo triển vọng kinh tế vĩ mô của 

HSBC với tiêu đề “Năm 2014 - năm của 
các nhà xuất khẩu” mới công bố. Theo đó, 
tổ chức này đánh giá Việt Nam có thể trở 
thành một trong những quốc gia hưởng 
lợi nhiều nhất khi nhu cầu từ các nước 
phương Tây cải thiện.

Trong bối cảnh các điều kiện toàn cầu sáng 
sủa dần và những hiệp định thương mại 
đang trong quá trình đàm phán, Việt Nam 
đã chuyển từ một quốc gia luôn thâm hụt 
thương mại sang thặng dư do xuất khẩu 
tăng trưởng mạnh và nhập khẩu chậm 
lại, đặc biệt là việc tăng cường xuất khẩu 
sang Mỹ (chiếm 18% tổng kim ngạch xuất 
khẩu) và châu Âu (chiếm 14%).
“Chúng tôi kỳ vọng xuất khẩu sẽ tăng 
20% trong năm 2014 từ mức tăng 15,4% 
trong năm 2013. Điều này sẽ giúp hỗ trợ 
tăng trưởng GDP đạt mức 5,6% trong 
năm 2014 từ mức 5,4% trong năm 2013”, 
báo cáo của HSBC cho biết.

Tuy nhiên, xuất khẩu tăng cũng thể hiện 
những yếu kém của nhu cầu nội địa, bởi 
tiêu dùng và đầu tư thấp đã khiến tăng 
trưởng nhập khẩu giảm. Do vậy, HSBC 
cho rằng dù xuất khẩu tăng trong năm 
2014 nhưng nhu cầu nội địa có thể vẫn trì 
trệ do nợ xấu treo lơ lửng. Để cải thiện 
tình hình, HSBC khuyến nghị Chính phủ 

cần thực hiện thêm những cải cách để xử 
lý nợ xấu và giảm áp lực trong hệ thống tài 
chính, bên cạnh công ty quản lý tài sản của 
các tổ chức tín dụng (VAMC).
“Nếu Việt Nam không thực thi những cải 
cách để giải quyết những vướng mắc thì 
đất nước sẽ còn tiếp tục tăng trưởng dưới 
mức tiềm năng bởi các doanh nghiệp trong 
nước bị ảnh hưởng bởi hệ thống tài chính 
đóng băng, trong bối cảnh thị trường ngày 
càng cạnh tranh. Cải tổ ngành ngân hàng, 
đầu tư cho hệ thống hạ tầng cơ sở, tái cấu 
trúc chuỗi cung ứng và phát triển nguồn 
nhân lực là một vài cải cách cần được thực 
hiện để kích thích nền kinh tế phát triển 
lên một tầm cao mới”, ngân hàng ngoại 
này cảnh báo.
Dù vậy, HSBC vẫn nhận định Việt Nam 
bắt đầu bước vào năm Giáp Ngọ với triển 
vọng dần tươi sáng hơn. Xuất khẩu, đặc 
biệt ở các doanh nghiệp sản xuất có vốn 
đầu tư nước ngoài sẽ thúc đẩy tăng trưởng. 
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành 
sản xuất trong tháng 12 tăng tốc đạt 51,8 
điểm - mức cao nhất kể từ tháng 4/2011, 
cho thấy ngành sản xuất đã tăng trưởng 
mạnh trong quý IV.
Về lạm phát, cơ quan này dự báo giá cả sẽ 
còn tăng thêm trong năm 2014 đối với các 
mặt hàng năng lượng như điện và xăng 
dầu, khiến lạm phát dự kiến tăng trung 
bình 7,9%. Lãi suất cũng đang có cơ sở để 
giữ ổn định trong quý I/2014.

 Phương Linh/ VnExpress

Chỉ số kinh doanh của các doanh 
nghiệp châu Âu do EuroCham thực 

hiện khảo sát và công bố mới đây cho thấy 
niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu 
với môi trường kinh doanh Việt Nam đang 
cải thiện dần.
Vậy đây là sự phục hồi ngắn hạn hay nó 
phát đi tín hiệu về triển vọng sáng sủa hơn 
của môi trường kinh doanh? Ông Warrick 
Cleine, Giám đốc điều hành tại Việt Nam, 
Lào, Campuchia của công ty kiểm toán 
quốc tế KPMG đã có buổi trao đổi cùng 
báo chí:
Chỉ số môi trường kinh doanh Việt 
Nam quý 1/2013 do Eurocham công bố 
cho thấy sự cải thiện nhưng nhìn chung 
trong 2 năm qua vẫn trong xu thế suy 
giảm. Vậy sự suy giảm này là của riêng 
Việt Nam hay của chung các nước khác 
trong khu vực Đông Nam Á?
- Nếu nhìn quanh khu vực Đông Nam Á, 
có thể thấy năm 2010 và năm 2011 đều 
là hai năm khó khăn, chính phủ của các 
nước đều phải ứng phó với khủng hoảng 
kinh tế toàn cầu. Năm 2012 và 2013, nhìn 
chung tình hình đối với các nền kinh tế 
Đông Nam Á đã sáng sủa hơn, niềm tin 
của doanh nghiệp nhờ vậy cũng cải thiện. 
Đối với Việt Nam,thời gian qua nền kinh 
tế phải xử lý một số vấn đề riêng, vì vậy 
đánh giá của doanh nghiệp đối với thị 
trường cũng chịu những tác động riêng.

KPMG: “Kinh tế Việt Nam  
sẽ phục hồi mạnh vào 2014”

ĐÓ LÀ NHẬN ĐỊNH CỦA ÔNG WARRICK CLEINE, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY KIỂM TOÁN QUỐC TẾ KPMG 
TẠI VIỆT NAM TRONG CUỘC TRAO ĐỔI VỀ TRIỂN VỌNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VIỆT.

Chỉ số môi trường kinh doanh của 
Eurocham cho thấy sự nhìn nhận của 
doanh nghiệp châu Âu đối với môi 
trường đầu tư Việt Nam. Vậy đầu tư 
và thương mại giữa doanh nghiệp châu 
Âu và Việt Nam chịu tác động ra sao từ 
việc kinh tế châu Âu đang khó khăn?
- Chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa khó 
khăn mà chính phủ các nước châu Âu 
phải đối đầu và thách thức của các doanh 
nghiệp châu Âu. Chính phủ các nước châu 
Âu phải giải quyết vấn đề tài khóa, trong 
khi đó doanh nghiệp châu Âu vẫn khá 
mạnh, có khả năng tài chính tốt và vẫn 
tiếp tục muốn đầu tư vào Việt Nam.
Khi kinh tế châu Âu khó khăn, họ có thêm 
động lực để tìm kiếm thị trường mới hoặc 
nơi sản xuất mới để tiết kiệm chi phí, vì 
vậy họ đến Việt Nam. Còn ngược lại đối 
với hoạt động thương mại giữa Việt Nam 
và châu Âu, tôi muốn nhấn mạnh rằng 
kinh tế châu Âu đang khó khăn, người 
châu Âu ngày một tiết kiệm chi phí và khó 
tính hơn, nếu doanh nghiệp Việt Nam tiếp 
tục muốn bán được nhiều hàng tại châu 
Âu thì cần đảm bảo hàng hóa có chất 

lượng thật sự tốt.
Một vài tổ chức quốc tế trong thời gian 
gần đây nhận định rằng kinh tế Việt 
Nam sẽ có thể phục hồi mạnh từ năm 
2014, vậy KPMG có thể đưa ra dự báo 
của riêng mình?
- Đó là nhận định đúng. 2013 thực sự là 
một năm khó khăn của các doanh nghiệp. 
Cho đến nay nhiều yếu tố bất lợi đã dần 
thay đổi theo hướng tích cực, thế nhưng 
tôi nghĩ vẫn cần chờ thêm 12 tháng nữa để 
có thể thấy những đột phá.
Nhìn chung hiện tại, tình hình kinh tế vĩ 
mô của Việt Nam đang ổn định hơn và 
doanh nghiệp hưởng lợi từ điều này, họ 
sẵn sàng đưa ra các quyết định đầu tư. 
Kinh tế Việt Nam hiện đang có mối liên 
hệ chặt chẽ hơn với kinh tế thế giới và 
nhiều khu vực kinh tế lớn của thế giới như 
Mỹ hay Nhật đang phục hồi, hai thị trường 
này là điểm đến quan trọng cho hàng xuất 
khẩu Việt Nam.
Như vậy, nhìn chung kinh tế Việt Nam 
năm 2013 bình ổn dần và sẽ phục hồi 
mạnh từ năm 2014.
Xin cảm ơn ông về những thông tin trên!

 Ngọc Diệp/ VTV

Năm 2013, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm vào Việt Nam là hơn 21,6 tỷ USD. Thái Nguyên là 
địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất. Trong ảnh: Khởi công dự án Samsung Electronics 
Việt Nam tại Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD

Chi phí vận tải và logistics đang ngày càng tăng cao, làm cho các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam dần 
mất đi lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới. Hiện có khoảng 1.200 DN cung cấp các dịch vụ logistics tại 
Việt Nam, song chỉ với 200 DN nước ngoài đã chiếm đến 70% thị phần.
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NÔNG NGHIỆP  
                - Trụ đỡ nền kinh tế
Sau 7 năm tham gia WTO, câu chuyện hội nhập của nông nghiệp Việt Nam hôm nay ở vị thế khác, với những cơ hội mới, 
thách thức mới trong hoàn cảnh mới của thế kỷ 21.

Ông Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện 
Chính sách và chiến lược phát triển 

nông nghiệp (ISPARD) cho rằng, nông 
nghiệp là vấn đề được nhiều quan tâm, lo 
lắng nhất khi Việt Nam “đặt chân” vào 
WTO. Vì đàm phán cho nông nghiệp và 
thực hiện các cam kết trong nông nghiệp là 
khó khăn nhất. Nhưng nông nghiệp không 
bị suy yếu, mà tiếp tục vươn lên trở thành 
ngành kinh tế vững chắc của đất nước. 
Thực tế cho thấy, xuất khẩu nông sản của 
Việt Nam không ngừng tăng trong những 
năm qua, năm sau luôn cao hơn năm trước. 
Đỉnh cao là năm 2012, tổng kim ngạch xuất 
khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt 
mức kỷ lục 27,5 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với 
năm 2006 (đạt 10,6 tỷ USD).
Thông qua mở rộng thị trường quốc tế và 
khu vực, các mặt hàng nông sản có thế 
mạnh của Việt Nam đã dần dần chinh phục 
và chiếm lĩnh thị trường thế giới, đem lại 
kim ngạch xuất khẩu cao cho đất nước. 
Việt Nam trở thành quốc gia có vị thế lớn 
trên thị trường thế giới với một số mặt hàng 

nông sản chủ lực như lúa gạo, thủy sản, 
cà phê, tiêu, điều, cao su... Đặc biệt, kim 
ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản luôn 
xuất siêu và ngày càng tăng, kể cả trong 
những giai đoạn khó khăn, góp phần cân 
đối cán cân thương mại của Việt Nam.
Nông nghiệp Việt Nam đã, đang và sẽ  hội 
nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng và 
bình đẳng trên thị trường quốc tế, khu vực 
với vị thế khác. Hiện tại Việt Nam đang 
triển khai 8 Hiệp định tự do thương mại 
(FTA) khu vực và song phương và đang 
tiến hành đàm phán 6 FTA khác. “Sau 7 
năm tham gia WTO, Việt Nam đã rút ra 
được nhiều bài học từ hội nhập. Câu chuyện 
hội nhập của nông nghiệp Việt Nam hôm 
nay ở vị thế khác, với những cơ hội mới, 
thách thức mới trong hoàn cảnh mới của 
thế kỷ 21”, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao 
Đức Phát nhấn mạnh.

Sân chơi sẽ khốc liệt hơn
Ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ 
trưởng Bộ Thương mại, chuyên gia tư vấn 

hội nhập của Chính phủ, tin rằng Hiệp 
định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái 
Bình Dương (TPP) và một số hiệp định 
khác sẽ sớm được thông qua. Điều đó cho 
thấy, nông nghiệp Việt Nam lại đang đứng 
trước cơ hội cũng như thách thức thật sự 
từ các cường quốc nông nghiệp trong hợp 
tác các khu vực tự do thương mại đang 
ngày càng mở rộng.

Với nông dân Việt Nam, việc mở rộng 
thương mại quốc tế tạo ra cơ hội mới, 
thêm việc làm, tăng thu nhập và góp phần 
giảm nghèo. Nhưng họ phải từng bước 
làm quen với thị trường cạnh tranh và chịu 
điều tiết từ quy luật “cung-cầu” khốc liệt 
của thị trường.

Ngoài ra, khi tham gia các hiệp định khu 
vực mậu dịch tự do song phương, khu vực 
và đa phương, nông nghiệp Việt Nam phải 
đối mặt với những thách thức từ bên ngoài 
như một số mặt hàng yếu thế thua thiệt 
(mía đường, muối, sản phẩm chăn nuôi...); 
khả năng cạnh tranh yếu (cà phê, chè, thủy 
sản...); hàng rào kỹ thuật mới cùng với các 
biện pháp bảo hộ mới thông qua các công 
cụ phòng vệ tranh chấp thương mại liên 
tục được dựng lên.

Trong khi đó, thị trường trong nước phát 
triển chưa lành mạnh; cùng với sức ép 
về môi trường, cạn kiệt và suy thoái tài 
nguyên. Ngoài ra, còn những thách thức 
nội tại khác như quy mô sản xuất nhỏ, 
manh mún, khoa học công nghệ kém phát 
triển, khả năng hợp tác liên kết yếu, thị 
trường đất đai, lao động, vốn, công nghệ 
chưa phát triển đồng bộ. Đặc biệt, chúng 
ta còn thiếu sự gắn kết giữa các ngành, các 
địa phương, quá trình triển khai chưa có 
sự chuẩn bị đúng mức về nội lực cho cả 
doanh nghiệp và nông dân.

Trong một kết quả nghiên cứu mới được 

công bố của Bộ NNPTNT về “Đánh giá 

tác động của việc thực hiện các cam kết 
WTO và khu vực đối với ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn” cho thấy, 
nông nghiệp-nông thôn, nơi có hơn 70% 
của 90 triệu dân Việt Nam, chiếm khoảng 
21% GDP của cả nước, lại là nhóm đối 
tượng dễ bị tổn thương, thiệt thòi nhất 
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Cao Đức Phát, cho rằng, việc thay 
đổi chính sách chưa bắt kịp những cam 
kết cần thực hiện. Còn thiếu vắng những 
hoạt động hỗ trợ về mặt kỹ thuật, pháp lý, 
tiêu chuẩn chất lượng để thực hiện hiệu 
quả các cam kết trong hội nhập. Đầu tư 
cho nông nghiệp chưa thỏa đáng và bản 
thân ngành nông nghiệp xuất phát điểm 
thấp nên nhìn chung khả năng cạnh tranh 
của nông sản của Việt Nam còn chưa cao.

Cần chuẩn bị đón cơ hội từ hội nhập
“Có thể chúng ta sẽ sản xuất ít hơn nhưng 
giá lại cao hơn. Quy mô nhỏ hơn nhưng 
chất lượng tốt hơn mới đảm bảo thắng lợi 
của ngành nông nghiệp trong tương lai. 
Ngoài ra, cần liên kết cả với các công ty 
xuyên quốc gia để đưa hàng hoá Việt Nam 

ra thị trường nước ngoài. Đây là bước 
tiến, là thời cơ mới và thách thức mới của 
chúng ta ,đặc biệt khi hiệp định TPP đang 
đi đến hồi kết”, ông Đặng Kim Sơn, Viện 
trưởng ISPARD cho biết. 
 
Trong bối cảnh hiện nay, ngành nông 
nghiệp đang tập trung triển khai sâu rộng 
tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá 
trị gia tăng, phát triển bền vững và đây sẽ 
là giải pháp quan trọng nhất, căn cơ nhất 
thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam hội nhập. 

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát 
khẳng định: “Chúng tôi đang kêu gọi và 
mở rộng các hình thức hợp tác, đầu tư 
trong quá trình triển khai tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp, tăng cường năng lực cạnh 
tranh quốc gia và các ngành sản xuất, 
phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, chính 
sách phát triển gắn kết mạng sản xuất với 
chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng quốc tế. 
Trong năm tới 2014, chúng tôi sẽ thúc đẩy 
chương trình ngoại giao nông nghiệp, mở 
rộng thị trường, thu hút đầu tư, khoa học 
công nghệ và quản lý. Tạo ra môi trường 
thuận lợi để thúc đẩy hội nhập toàn diện. 

Đồng thời, tăng cường các biện pháp 
phòng vệ thương mại, hàng rào kỹ thuật 
để đáp ứng với yêu cầu thị trường, phòng 
chống rủi ro…”.

Về chiến lược dài hạn, Bộ NNPTNT 
hiện đang xây dựng dự thảo chiến lược 
hội nhập quốc tế ngành nông nghiệp đến 
năm 2020, tầm nhìn đến 2030 sẽ trình Thủ 
tướng phê duyệt nhằm tối đa hóa các lợi 
ích từ hội nhập kinh tế quốc tế đối với 
nông nghiệp, nông thôn góp phần phát 
triển nông nghiệp bền vững, giảm thiểu 
tác động tiêu cực, rủi ro đến nông dân.

Với những kinh nghiệm tự tích lũy được, 
những bài học đắt giá trong hội nhập trong 
những năm qua, “Nông nghiệp sẽ chủ 
động đối phó, vượt qua những thách thức 
mới trong quá trình hội nhập của ngày 
hôm nay. Tôi tin, nếu hóa giải tốt thách 
thức cả từ bên trong lẫn bên ngoài, chắc 
chắn ngành nông nghiệp sẽ còn gặt hái 
được nhiều thành công hơn trong quá trình 
hội nhập, thể hiện tốt vai trò trụ đỡ của nền 
kinh tế trong mọi điều kiện, hoàn cảnh”, 
Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh.

Mô hình sản xuất cánh đồng mẫu lớn đang được nhiều địa phương triển khai.

Năm 2013, VN chỉ xuất khẩu được 6,68 triệu tấn gạo, giảm gần 1 triệu tấn so với năm 2012. Từ vị trí xuất khẩu nhiều thứ hai thế giới trong mấy chục năm qua, VN 
đã bị rớt xuống vị trí thứ ba trong năm 2013.  Năm 2014, Do cạnh tranh khốc liệt về giá, Hiệp hội Lương thực Việt Nam chỉ đặt mục tiêu xuất khẩu bằng năm 2013.

 Đỗ Hương/ Chinhphu.vn
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Đó là quan điểm của TS Lê 
Thẩm Dương – Trưởng khoa 
Quản trị kinh doanh ĐH Ngân 

hàng TP.HCM.

TS Lê Thẩm Dương nói: Bà con cứ yên 
tâm đây là một kênh đầu tư tốt. Yên tâm ở 
đây cần hiểu là yên tâm về sự vững chắc 
của hệ thống NH, cân đối vĩ mô đã được 
chắt lọc; lãi suất được kiểm soát; nền kinh 
tế tăng trưởng 5,4%; đặc biệt là về lãi suất, 
tỉ giá, vàng, chứ không phải là lời khuyên 
bà con năm 2014 chỉ nên gửi tiền vào NH.
Thực tế, gửi tiền vào ngân hàng năm 2013 
là một năm thắng lớn. Trong khi lạm phát 
cả năm nay dự kiến ở mức hơn 6% thì lãi 
suất tiền gửi lên tới 8-9%/năm thì đúng là 
đồng tiền đã được đảm bảo an toàn và có 
lãi.
Năm 2013 là năm nền kinh tế bắt đầu tiến 
hành chống vàng hoá, đô la hóa mà tiền 
gửi đã thắng như vậy rồi thì bước sang 
năm 2014, khi chúng ta đã ở thế chủ động 
được và kế thừa mạch của năm 2013, chắc 
chắn gửi tiền đồng sẽ còn tốt hơn, nhất là 
khi kinh tế Việt Nam và thế giới đều đã 
ổn định, các yếu tố tỉ giá, lãi suất đã được 
kiểm soát.
Mục tiêu lạm phát năm 2014 là 7% và 
GDP là 5,8% thì với mức lãi suất như hiện 
tại sẽ tạo ra một thế vững chãi theo mức 
lãi suất thực dương, người gửi tiền có lợi.

Phạm  Huệ/ Lao Động

2014: NÊN GỬI TIẾT KIỆM

Mỗi người sẽ thiết lập cho mình một kênh 
đầu tư tối ưu, song theo tôi, đứng đầu 
bảng đầu tư năm 2014 vẫn là tiền gửi ngân 
hàng. Tại sao vậy?
Như tôi đã phân tích ở trên, năm 2014, các 
mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đặt ra vẫn 
là tiếp tục kiểm soát lạm phát chủ động, 
giữ ở mức 7%, chính sách lãi suất vẫn tiếp 
tục được duy trì.
Như vậy có thể thấy, sang năm 2014, Nhà 
nước vẫn tiếp tục quản lý vàng, chính sách 
chống vàng hóa nền kinh tế vẫn tiếp tục 
được áp dụng.

Năm 2013, không ít người đã lỗ nặng khi 
đầu tư vào vàng nên tôi cho rằng, có đầu 
tư vào vàng tiếp không trong năm 2014, sẽ 
phải cân nhắc vì dự báo chiều hướng giá 
vàng còn tiếp tục giảm.
Trong bối cảnh như vậy, tiền gửi ngân 
hàng như một kênh đầu tư dự phòng chắc 
chắn, không bao giờ thua, dù có thể lợi 
nhuận thấp hơn các kênh đầu tư khác như 
đầu tư hàng hóa, kinh doanh...
Năm 2014, kênh đầu tư tỉ giá cũng không 
có cơ hội tăng nóng như trước đây do 
ngoại hối được kiểm soát trong biên độ 
chủ động nên sẽ không có sóng nữa.
Cả năm 2013, dự kiến tỉ giá chỉ biến động 
từ 1- 2% nên đây không phải là kênh đầu 
tư hấp dẫn. Còn kênh chứng khoán thì thế 
nào? Năm 2014, theo ý kiến cá nhân tôi, 
đây là kênh đầu tư không tồi, nhưng đây là 
kênh chỉ dành cho người hiểu biết.
Với kênh bất động sản (BĐS) thì tôi xin 
khẳng định ngay rằng, đây không phải là 
kênh đầu tư của năm 2014. Cho đến thời 
điểm này, giá BĐS tuy đã giảm mạnh 
nhưng so với giá nhà trong khu vực ASE-
AN và so với thu nhập của người dân thì 
vẫn cao, trong khi thị trường chỉ có thể 
sôi động dựa trên nguyên tắc cung – cầu. 
Ngành BĐS là ngành chu kỳ, năm 2014 đồ 
thị nền kinh tế đi ngang, có chếch lên một 
chút cũng không đáng kể.

Từ đầu năm tới nay vàng đã giảm 25% 
giá trị, đây cũng là chuỗi sụt giảm lớn 
nhất của kênh đầu tư được coi là sinh 
lời nhất. Vậy có nên đầu tư vào vàng? 

Xoay quanh kênh đầu tư nào cho năm 
2014, chúng tôi đã có cuộc trao đổi 

với TS. Nguyễn Trí Hiếu.

- Thưa TS, nhận định của ông về giá 
vàng trong nước và thế giới hiện nay?

Trong những ngày cuối cùng của tháng 
11/2013 giá vàng thế giới và trong nước 
đã chững lại và chạm mốc 35,5-36 triệu 
đồng/lượng. Theo các chuyên gia trong 
năm 2013 giá vàng giảm mạnh khiến kim 
loại quí này sụt giảm giá trị 56 tỷ USD. 
Không những vậy, giá vàng được nhiều 
chuyên gia hàng đầu thế giới nhận định 
sẽ còn giảm thêm 5% trong những tháng 
cuối năm, và có thể sụt tới 19% theo các 
trong quý I/2014.

Việc giá vàng sụt mạnh năm qua đã khiến 
sức mua tại hai thị trường lớn là Ấn Độ 
và Trung Quốc tăng cao. Và theo Hội 
đồng vàng thế giới, doanh số vàng trang 
sức, vàng miếng và đồng xu vàng tại các 
thị trường này sẽ đạt 1000 tấn trong năm 
nay. Kể từ đầu năm tới nay, vàng đã giảm 
25% giá trị, đây cũng là chuỗi sụt giảm 
lớn nhất kể từ năm 1981. Nguyên nhân là 
do các nhà đầu cơ lo ngại rằng Cục Dự trữ 
Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm chương 
trình thu mua tài sản làm đứt đoạn chuỗi 
12 năm tăng giá liên tục của vàng.
- Vậy đây có phải là kênh đầu tư khi giá 
vàng trong nước và thế giới giảm mạnh, 

Có nên  
đầu tư  

vào  
VÀNG ?

thưa ông?

Theo các chuyên gia, hiện các ngân hàng 
Trung ương tại Mỹ đang tiến hành cắt 
giảm nhiều danh mục tài sản sẽ khiến giá 
vàng cuối chỉ còn về mức 1.300 USD/
ounce thay vì 1.435 USD /ounce và đưa 
ra dự đoán giá vàng chỉ còn 1.050 USD/
ounce thay vì 1.270 USD/ounce vào cuối 
năm 2014

Trong trung hạn, chúng tôi cho rằng giá 
vàng sẽ còn giảm nhiều hơn do nền kinh tế 
Mỹ chưa có chính sách về tiền tệ phù hợp 
vào thời điểm này. Có rất nhiều ý kiến trái 
chiều về thị trường, nhưng theo quan điểm 
của tôi, không nên đầu tư hết vào vàng 
trong lúc này, không nên dốc hết “trứng 
vào một rổ”.

Thực tế nhà đầu tư mua vàng tích trữ 
thời điểm này không hoàn toàn thuận 
lợi, vì diễn biến giá kim loại quý trên thế 
giới đang rất khó lường, tăng giảm thất 
thường. Khi giá vàng xuống 35 triệu đồng 
một lượng, vẫn có khả năng xuống thấp 
hoặc tăng cao trở lại. Hiện rất khó dự báo 
giá vàng thế giới bởi vì biến động của giá 
vàng không chỉ thuần túy dựa vào quan 
hệ cung cầu mà còn chịu ảnh hưởng của 
giới đầu cơ.

- Sau nhiều năm, vàng đứng đầu bảng về 
kênh xếp hạng được nhà đầu tư chọn lựa 
? Liệu năm 2014 nó có phải là kênh còn 
sức hấp dẫn ?

Ngày 13/12/2013, lần đầu tiên giá mua - 
bán vàng trong nước có lúc đã thu hẹp chỉ 
còn khoảng 40.000 đồng trong khi có thời 

điểm nóng, khoảng cách này được kéo tới 
gần 2-3 triệu đồng/lượng. Nhưng dù được 
thu hẹp, thị trường vàng vẫn khá ảm đạm, 
không khí giao dịch của các nhà đầu tư 
đều trầm lắng.

Năm 2013, là năm đầu tiên vàng giảm giá 
sau 12 năm tăng liên tục. Như vậy, kênh 
đầu tư vàng sau nhiều năm đứng đầu bảng 
xếp hạng các kênh đầu tư hấp dẫn, bởi 
tính thanh khoản cao và lợi nhuận lớn, đã 
chính thức được nhiều nhà đầu tư rời bỏ, 
không mấy mặn mà. Theo tôi, đó là giải 
pháp khôn ngoan bởi chưa có cơ sở nào 
cho giá vàng tiếp tục tăng trong năm 2014.
Giá vàng trong năm 2014 phụ thuộc vào 
diễn biến của nền kinh tế thế giới, đặc biệt 
là Mỹ. Đến thời điểm hiện tại, các số liệu 
đều cho thấy chưa có sự phục hồi của nền 
kinh tế Mỹ. Điều này càng khiến vàng gặp 
khó khi muốn tăng giá và các nhà đầu tư 
đều đang có xu hướng chuyển tiền sang 
các kênh đầu tư khác.

Tại VN, nếu giá vàng thế giới theo xu 
hướng giảm giá thì NHNN sẽ ít tổ chức 
đấu thầu vàng để cung cấp ra thị trường. 
Khi đó có thể chênh lệch giữa giá vàng 
trong nước và thế giới tiếp tục ở mức cao. 
Như vậy rủi ro cho người đầu tư vàng là 
khá lớn.
 Xin cảm ơn ông!

Phương Hà/ Diễn đàn Doanh nghiệp
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Sứ giả CỦA 
HÒA BÌNH VÀ 
HỢP TÁC 

TÀU THANH NIÊN  ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 40 - NĂM 2013

Năm nay, chương trình diễn ra 
đúng dịp kỷ niệm 40 thiết lập 

quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam 
- Nhật Bản và 40 năm ngày bắt đầu 
hành trình của SSEAYP. Các đại biểu 
trên tàu là những gương mặt trẻ ưu tú 
đến từ các nước thuộc khối ASEAN và 
Nhật Bản. Đoàn Việt Nam có 29 đại 
biểu là những cá nhân tiêu biểu được 
Trung ương Đoàn Thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh tuyển chọn.

SSEAYP 2013 chính thức khởi hành 
tại Nhật Bản vào ngày 7/11, bắt đầu hải 
trình dài 51 ngày tới 4 quốc gia ASE-
AN. Năm nay, Việt Nam được chọn là 
điểm cập bến đầu tiên và nhiều hoạt 
động giao lưu được tổ chức tại thành 
phố Hồ Chí Minh từ ngày 14/11/2013 
đến ngày 17/11/2013. Các hoạt động 
trong khuôn khổ của chương trình đã 
góp phần tăng cường sự giao lưu, hiểu 
biết lẫn nhau giữa thanh niên các nước 
Nhật Bản và ASEAN, tạo cơ hội cho 
thanh niên các nước cùng mở rộng tầm 
nhìn ra thế giới, phát huy khả năng 
sáng tạo trong hoạt động và giao lưu 
quốc tế. 

Tối 14/11, tại thành phố Hồ Chí Minh, 
Festival thanh niên ASEAN - Nhật 
Bản chính thức được khai mạc với sự 

tham gia của 329 đại biểu. Festival thanh 
niên ASEAN - Nhật Bản là một trong 
những hoạt động chính của SSEAYP năm 
nay. Các thành viên của SSEAYP đã mang 
tới Việt Nam các tiết mục văn hóa, văn 
nghệ đặc sắc của đất nước mình. Tại thành 
phố Hồ Chí Minh, các thành viên trên tàu 
được tham quan các di tích lịch sử, văn 
hóa, giao lưu với các bạn trẻ tại các trường 
đại học và một số chi đoàn thanh niên 
trực thuộc Thành đoàn. Đặc biệt, thành 
viên của SSEAYP còn có dịp tìm hiểu đời 
sống sinh hoạt của người dân Việt Nam 
qua chương trình lưu trú tại nhà người dân 
(homestay).

Theo ông Ito Makoto, Lãnh đạo SSEAYP 
2013 cho biết: “SSEAYP với mục đích 
thúc đẩy tình hữu nghị và thêm hiểu biết 
lẫn nhau giữa thanh các nước Đông Nam 
Á với Nhật Bản, mở rộng quan điểm toàn 
cầu cũng như để tăng cường động lực và 
khả năng trong hợp tác quốc tế. SSEAYP 
và các đại biểu đã trở thành sứ giả của hòa 
bình, hữu nghị và hợp tác, là những người 
góp phần mở rộng hơn, làm sâu sắc hơn 
quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và các 
nước ASEAN. 

 H. CHUNG/TTXVN

CHƯƠNG TRÌNH TÀU THANH NIÊN 
ĐÔNG NAM Á (SHIP FOR SOUTH 
EAST ASIAN YOUTH PROGRAM 
- SSEAYP) LẦN THỨ 40 LÀ MỘT 
CHƯƠNG TRÌNH QUY MÔ QUỐC TẾ 
VỚI MỤC TIÊU TĂNG CƯỜNG TÌNH 
HỮU NGHỊ VÀ HIỂU BIẾT LẪN 
NHAU GIỮA THANH NIÊN NHẬT 
BẢN VÀ THANH NIÊN CÁC NƯỚC 
ĐÔNG NAM Á (ASEAN) DO CHÍNH 
PHỦ NHẬT TỔ CHỨC HÀNG NĂM 
TỪ NĂM 1973. ANH VÕ QUỐC LỢI 
- NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 
NGÂN HÀNG KIÊN LONG - LÀ MỘT 
TRONG TRONG 29 THÀNH VIÊN 
ĐOÀN VIỆT NAM THAM GIA HẢI 
TRÌNH ĐẶC BIỆT NÀY.
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Rau  xanh   TRÊN ĐẢO NGỌC

PHÚ QUỐC LÀ MỘT HÒN ĐẢO XINH ĐẸP,  MỘT NƠI NGHỈ DƯỠNG THÚ VỊ CÙNG CÁC MÓN ĂN HẤP DẪN. ĐƯỢC 
VÍ NHƯ THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH NHƯNG ĐẢO THƯỜNG XUYÊN... THIẾU RAU! ĐÓ LÀ CHUYỆN TRƯỚC ĐÂY KHI 
PHẦN LỚN RAU CỦ QUẢ PHẢI MANG TỪ ĐẤT LIỀN RA, PHẢI PHỤ THUỘC VÀO TÀU THUYỀN, THỜI TIẾT... BÂY 
GIỜ, RAU XANH CÁC LOẠI ĐÃ ĐƯỢC TRỒNG VÀ CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ TRÊN ĐẢO NGỌC.

Trên đảo từ đời xưa người dân đã 
biết trồng rau màu để cung cấp cho 

bữa ăn. Tuy nhiên do  điều kiện tự nhiên 
có nhiều khó khăn như mưa nhiều, trong 
không khí có hơi muối nước biển, nhiều 
côn trùng và loài gặm nhấm tấn công nên 
việc trồng rau củ quả hiệu quả thấp, không 
đủ cung cấp một phần cho nhu cầu tiêu thụ 
trên đảo.

Thách thức nảy sinh cơ hội kinh doanh, 
vào tháng 8 năm 2007, một số kỹ sư nông 
nghiệp tại Phú Quốc đã bắt tay nhau thành 
lập Công ty cổ phần Nông trại sinh thái hay 
còn gọi là Ecofarm. Với mục tiêu hướng 

đến là một Ngân hàng Xanh, từ lâu Ngân 
hàng Kiên Long  đã đồng hành cùng nhiều 
dự án để bảo vệ môi trường tự nhiên. Khi 
biết được ý tưởng của nhóm kỹ sư Eco-
farm về sản xuất kinh doanh rau sạch trên 
đảo, Ngân hàng Kiên Long đã nhiệt tình 
hỗ trợ dự án này.

Được sự hỗ trợ về vốn của Ngân hàng 
Kiên Long, năm 2008 Ecofarm đã đầu tư 
nhập khẩu một hệ thống nhà lưới trồng rau 
từ Israel - một đất nước thiếu nguồn nước 
trần trọng nhưng có nền nông nghiệp nổi 
tiếng trên thế giới. Hệ thống nhà lưới công 
nghệ cao này có diện tích 4.200 m2 , lớn 
nhất đồng bằng Sông Cửu Long  khi đó, 
được trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt dinh 
dưỡng và phun sương. Nhờ áp dụng kỹ 
thuật nông nghiệp cao từ khâu gieo trồng 
đến khi thu hoạch nên đến tháng 8/2011, 
Ecofarm là đơn vị đầu tiên của tỉnh Kiên 
Giang được cấp Giấy chứng nhận sản 
xuất rau an toàn. Ecofarm cũng là đơn vị 
đầu tiên ở Đồng bằng Sông Cửu Long đạt 
chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 
ở Việt Nam (VietGAP). Ngoài trồng rau 
sạch cung cấp cho người dân, các nhà hàng 
khách sạn tại Phú Quốc, Ecofarm còn tăng 
diện tích trồng cây hoa lan, cây tiêu đặc 

sản để đa dạng hóa sản phẩm. 
Thêm nhiều dự án xanh...
Tiếp nối những thành công, Ecofarm triển 
khai mở rộng quy mô hoạt động bằng một 
loạt các dự án nông nghiệp ở nhiều địa 
phương khác như: Xây dựng khu trang 
trại nông nghiệp tại huyện Giồng Riềng 
(Kiên Giang), Dự án trồng lúa  Nàng 
Thơm chợ Đào (Long An), Liên kết trồng 
và bao tiêu diện tích bắp lai tại An Giang, 
Long An, Dự án trồng khoai môn ở Sóc 
Trăng, Dự án trồng và bao tiêu dưa hấu, 
chanh không hạt tại Hậu Giang... Với tinh 
thần “Sẵn lòng chia sẻ”, Ngân hàng Kiên 
Long luôn đồng hành và hỗ trợ Ecofarm 
về tài chính cho từng dự án. Không chỉ 
cho vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, 
Ngân hàng Kiên Long còn tài trợ thương 
mại cho Ecofarm, tài trợ mua sắm tài sản 
cố định, phương tiện vận chuyển, bảo 
lãnh, bao thanh toán và các nghiệp vụ tài 
chính khác...

Khi được trao đổi về sự thành công trong 
hoạt động kinh doanh của Ecofarm, ông 
Nguyễn Minh Triết - Tổng giám đốc Eco-
farm cho biết: “Chúng tôi là những kỹ sư 
nông nghiệp, có được người bạn đồng 

hành là Ngân hàng Kiên Long luôn tin 
tưởng, chia sẻ những vấn đề về tài chính 
hợp lý, kịp thời, từ đó chúng tôi rất yên 
tâm tập trung vào chuyên môn, nghiên 
cứu phát triển kỹ thuật nông nghiệp. Đó là 
yếu tố giúp Ecofarm có được thành công 
như ngày hôm nay”.

Trong thời gian qua, sản phẩm của Công 
ty cổ phần Nông trại sinh thái – Ecofarm 
đã tham gia vào thi trường qua các kênh 
như hệ thống siêu thị Metro, Co.op Mart, 
chợ Bình Điền, chợ Thủ Đức và các tỉnh 
lân cận. Trong tương lai, Ecofarm sẽ phát 
triển thêm thị trường ở hệ thống các siêu 
thị còn lại, các nhà hàng, quán ăn, bếp 
ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 
và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước. 
Đối với Ecofarm, với mục tiêu sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao xanh – sạch, 
Ngân hàng Kiên Long luôn sẵn lòng, tin 
tưởng, gắn kết với nhau đồng hành trên 
con đường đi tới sự phát triển.  

Rau được trồng và chăm sóc trong hệ thống nhà lưới nhập khẩu từ Israel

Sản phẩm của Ecofarm đạt chuẩn VietGAP đầu tiên tại ĐBSCL. Nhiều đoàn tham quan mô hình của Ecofarm

 Nguyễn Hoàng Duy 
Phó Giám đốc CN  Phú Quốc

Nông nghiệp công nghệ cao 
trên đảo
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CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CHÂU Á VIỆT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
CHÂU Á VIỆT (CÔNG TY 
CHÂU Á VIỆT) ĐƯỢC THÀNH 
LẬP VÀO GIỮA NĂM 2008 VỚI 
SỐ VỐN BAN ĐẦU 1 TỶ ĐỒNG. 
QUA 5 NĂM HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH MÔ HÌNH “BÃI 
GIỮ XE THÔNG MINH”, VỚI 
SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA NGÂN 
HÀNG TMCP KIÊN LONG, 
ĐẾN NAY TỔNG TÀI SẢN CỦA 
CÔNG TY ĐÃ LÊN HƠN 20 TỶ 
ĐỒNG.

“Bà đỡ” nguồn vốn cho 
doanh nghiệp

Vào thời điểm cuối năm 2008 đầu năm 
2009, thị trường Việt Nam chưa được biết 
đến công nghệ “Bãi giữ xe thông minh”. 
Việc gửi - giữ xe chỉ bằng phương pháp 
thủ công truyền thống là ghi thẻ giấy hoặc 
ghi số đơn giản, dễ dẫn đến việc mất thời 
gian ghi thẻ, nhầm lẫn phương tiện, không 
bảo đảm an toàn cho việc trông giữ tài sản. 
Bên cạnh đó, tốc độ phát triển phương tiện 
giao thông cá nhân ở các đô thị, cụ thể là 
xe gắn máy ngày càng nhiều, nhu cầu gửi 
- giữ xe an toàn, tiện ích ngày càng cao...

Nắm bắt được nhu cầu thị trường,  Công 
ty Châu Á Việt đã nghiên cứu, tìm hiểu 
các công nghệ gửi - giữ xe ở nước ngoài 
và mạnh dạn lập dự án đầu tư áp dụng 
công nghệ tin học vào việc gửi - giữ xe ở 
Việt Nam. Quá trình triển khai thực hiện 
dự án bước đầu gặp rất nhiều khó khăn, từ 
khâu đặt viết phần mềm “Việt hóa” đến 
đầu tư công nghệ rất tốn kém vì ở Việt 
Nam chưa có công ty nào sản xuất các 
thiết bị cần cho bãi giữ xe dạng này. Việc 
quảng bá giới thiệu công nghệ mới cũng 
phải tốn rất nhiều thời gian, việc thuyết 
phục các đối tác ký kết hợp đồng thực hiện 
dự án “Bãi giữ xe thông minh” cũng gặp 

liên tục phát triển vì có sự đồng hành của 
Ngân hàng Kiên Long trong việc bảo trợ 
vốn, bảo lãnh hợp đồng thi công... Qua 5 
năm hoạt động, Công ty Châu Á Việt chỉ 
chọn Kienlongbank - PGD Gò Vấp là đối 
tác duy nhất để sử dụng dịch vụ tài chính 
và các sản phẩm tiện ích trong lĩnh vực 
ngân hàng.

Mở rộng dịch vụ tiện ích

Hiện tại, số lượng xe máy của cả nước đã 
đạt hơn 37 triệu chiếc.  Riêng tại TP. HCM 
đã có hơn 5,6 triệu chiếc, chưa kể khoảng 
hơn một triệu xe máy ở các tỉnh do người 
dân mang vào thành phố để đi làm. Như 
vậy, giải pháp “Bãi giữ xe thông minh” là 
một xu thế tất yếu phát triển trong một đô 
thị năng động như TP.HCM. 
 

nhiều trở ngại vì các đối tác còn nghi ngờ 
về năng lực của một công ty còn non trẻ 
với mô hình áp dụng mới chưa từng có ở 
Việt Nam trước đây. Nếu ký kết được hợp 
đồng, các đối tác lại yêu cầu phải ký quỹ 
bảo lãnh thực hiện hợp đồng với số tiền 
khá lớn. Đây là một trở ngại lớn đối với 
một doanh nghiệp nhỏ mới thành lập...

“Bãi giữ xe thông minh” của Công ty Châu 
Á Việt không ghi số mà mã hóa vạch. Tất 
cả thông tin về xe, chủ xe được cập nhật 
vào máy tính chỉ trong tích tắc.  Thẻ xe 
được mã vạch nên kẻ gian nếu nhặt được 
cũng không biết của xe nào. Hơn nữa, tất 
cả thông tin về xe, giờ gửi xe và cả hình 
dáng người ngồi trên xe... đều được lưu lại 
trong hệ thống dữ liệu của máy tính sẽ bảo 
đảm an toàn cho xe của người gửi. “Bãi 
giữ xe thông minh” đã giải quyết được 
tình trạng quá tải ở một số nơi có lượng 
khách ra vào quá đông như các siêu thị, 
bệnh viện, trường học, thương xá... 

Với sự đồng hành và hỗ trợ từ Kienlong-
bank - PGD Gò vấp, từ những ngày đầu 
áp dụng công nghệ với 03 bãi xe và hơn 
40 nhân viên vận hành, sau 5 năm hoạt 
động, Công ty Châu Á Việt đã phát triển 

Nắm bắt được nhu cầu và định hướng 
phát triển của Công ty Châu Á Việt, với 
phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, Kien-
longbank - PGD Gò Vấp đã chủ động liên 
hệ tìm hiểu nhu cầu tài chính của Công ty 
Châu Á Việt ngay từ những ngày đầu công 
ty mới thành lập.  Như diều gặp gió, Công 
ty Châu Á Việt vượt qua các thách thức và 

lên 18 “Bãi xe giữ xe thông minh” trong 
các thành phố lớn và các tỉnh lân cận với 
hơn 300 nhân viên vận hành, 15 cán bộ 
quản lý cấp cao và chuyên viên kỹ thuật. 

Hiện nay, mô hình “Bãi giữ xe thông 
minh” của Công ty Châu Á Việt đang hoạt 
động có hiệu quả ở các đơn vị như: bệnh 
viện  Nhân dân Gia Định, bệnh viện Thống 
Nhất, bệnh viện  Hùng Vương, Cao ốc PN-
TECHCONS Phú Nhuận, KTX Trường 
Đại học Bách Khoa TPHCM, Chung cư 
Phú Thọ, Co.opmart Phú Thọ, Co.opmart 
Đà Nẵng, Co.opmart Long An... Công ty 
đã tạo được lòng tin của các đối tác, mang 
lại cho khách hàng những tiện lợi nhất và 
luôn phát triển không ngừng, tạo được vị 
trí đứng vững chắc trên thị trường trong 
lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình.

 Văn Thanh Phong 
Giám đốc C.ty TNHH  phát triển Châu Á Việt

Lực đẩy cho doanh nghiệp trẻ

Mô hình Bãi giữ xe thông minh ở Đại học Bách khoa TP.HCM Bãi giữ xe thông minh đáp ứng nhu cầu phát triển phương tiện giao thông cá nhân ở đô thị
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 Phạm Thu Đông/ Q. Giám đốc PGD Mỏ Cày Nam

“Trăn trở của một người 
đam mê hoa kiểng

Đất ít, nhà lại đông con vợ chồng chú 
luôn phải đối mặt với cảnh thiếu trước hụt 
sau. Chú Hai Long là người đam mê hoa 
kiểng, buổi đầu chỉ là vài chậu mai vàng, 
năm ba chậu cúc, hồng, vạn thọ để trang 
trí ngôi nhà và biếu người thân khi năm 
hết tết đến. Thế nhưng hoa chú trồng lại 
đẹp lạ, luôn nở đúng ngày, họ hàng thân 
thiết ai cũng mong được chú tặng một 
vài chậu hoa để chưng trong ngày tết. 
Tay nghề của chú nổi tiếng khắp vùng, 
khi phong trào trồng hoa kiểng phát triển 
ở khu vực này thì có nhiều chủ vựa lớn 
tìm đến và thế là chú bắt đầu những ngày 
tháng trồng hoa thuê. 

Công việc đã cho chú cơ hội phát huy hết 
sở trường của mình, giúp chú cải thiện 
được cuộc sống vốn cơ hàn, túng thiếu. 
Bao mùa hoa đã đi qua, thương hiệu hoa 
kiểng Tân Thiềng  ngày một khẳng định 

nhiều hôm chú thức đến tận sáng. 

Hoa đã không phụ lòng người, lứa đầu tiên 
hoa của vườn nhà chú đẹp nhất vùng, chưa 
đến tết mà thương lái đã đặt mua hết, tổng 
kết vụ chú lãi hơn 50 triệu đồng. Đến vụ 
sau, chú mạnh dạn vay 100 triệu đồng để 
mở rộng diện tích canh tác. Nhờ nguồn lao 
động dồi dào kinh nghiệm, lại không tốn 
chi phí thuê mướn cùng với mưa thuận gió 
hòa nên chỉ với vụ hoa sau chú đã trả hết 
nợ vay mà còn tích lũy được hơn 100 triệu 
để mua lại 1000 m2 đất tại khu tái định cư 
bên đây sông  Đìa Cừ – nơi có giao thông 
đường bộ thuận lợi làm nơi tập kết hoa khi 
tới vụ.

Đến thăm chú vào những ngày cuối năm 
2013, khu tái định bên sông ngày nào giờ 
đã là một vùng chuyên canh hoa kiểng. Từ 
đầu làng đến cuối xóm đâu đâu mọi người 
cũng hối hả, khẩn trương cho vụ hoa tết. 
Hai bên đường là thẳng tắp những vườn 
hoa kiểng đang đơm nụ chờ ngày trổ hoa, 
nào cúc, hồng, vạn thọ, mãn đình hồng, 
tắc…hứa hẹn một mùa hoa tết tưng bừng. 

Chú Hai Long vẫn gắn bó với PGD Mỏ 
Cày Nam - Ngân hàng Kiên Long nhưng 
lúc này chú là một khách hàng gởi tiền. 
Số tiền gởi không lớn vì chú còn phải đầu 
tư cho 10 người con của mình giờ đã ra ở 
riêng. Dù tuổi đã cao nhưng chú Hai Long 

vị trí là có một phần công không nhỏ của 
chú. Cứ sau mỗi mùa hoa, khi đứng nhìn 
những chuyến xe, chuyến thuyền cuối 
cùng chở hàng ngàn chậu hoa đi đến khắp 
mọi miền, chú có cảm giác như họ cũng 
đã chở cả mùa xuân đi mất. Chú Hai Long 
quay về với ngôi nhà nhỏ cùng chút tiền 
công ít ỏi, mà vun vén khéo lắm cũng chỉ 
đủ cho vợ chú trang trải cuộc sống gia 
đình trong năm ba ngày tết.
 
Ước muốn được làm chủ chính mình lại 
không ngừng thôi thúc chú, thế nhưng 
vấn đề nan giải với gia đình chú lúc này 
là đồng vốn. Chú cũng đã liên hệ với một 
số tổ chức tín dụng của huyện Chợ Lách 
nhưng số tiền cho vay không đủ để chú 
thực hiện kế hoạch của mình. Đầu năm 
2011, nghe người quen giới thiệu chú đã 
lặn lội xuống tận Phòng giao dịch Mỏ Cày 
Nam – Ngân hàng Kiên Long để nộp hồ 
sơ xin vay vốn. Nhìn thấy khẩu hiệu “Sẵn 
lòng chia sẻ” của ngân hàng chú lại nhen 
nhóm tia hy vọng nhưng khi nhớ đến đoạn 

vẫn lặn lội mấy chục cây số xuống tận Mỏ 
Cày Nam để gởi tiền tại Ngân hàng Kiên 
Long. Chú thường bảo với các con: “Làm 
người phải sống có trước có sau. Nếu ngày 
trước các anh em ở Ngân hàng Kiên Long 
cũng ngại đường xa thì nhà mình sao thoát 
được kiếp làm thuê, làm mướn?”

đường hơn 50 km đi về chú lại không khỏi 
lo lắng, sợ mấy anh em đây ngại xa lại từ 
chối... Thế nhưng chỉ hai ngày sau,  anh 
Nhân - cán bộ tín dụng của PGD Mỏ Cày 
Nam - Ngân hàng Kiên Long đã có mặt 
trước nhà chú. Chú Hai Long không thể 
nào quên được cái ngày nhận được điện 
thoại báo tin chú được giải quyết vay vốn 
70 triệu đồng, chỉ nghĩ đến việc rồi đây sẽ 
có một vườn hoa kiểng của riêng mình mà 
chú vui đến không ngủ được!

Đất nở hoa tình người

Chú Hai Long dọn lô đất vườn diện tích 
khoảng gần 2000 m2 giáp sông làm nơi 
ươm giống trồng hoa. Năm đầu tiên chú 
trồng khoảng 1000 cặp cúc mâm xôi, vài 
trăm chậu hồng, vạn thọ, hơn 800 cặp tắc. 
Cha con chú vẫn duy trì việc làm thuê tại 
các vườn hoa kiểng lớn để có thu nhập 
trang trải cuộc sống. Vườn kiểng nhà 
được chú chăm sóc khi đêm về. Vì quá 
đam mê mà chú quên cả nhọc nhằn, có 

Khi đứng trước căn nhà khang trang chú 
Hai Long mới xây bên những luống hoa 
cúc mâm xôi ngút tầm mắt, tôi chợt nghĩ 
rồi đây dù những chuyến xe, chuyến 
thuyền có chở hết hoa vườn nhà chú đi 
khắp mọi miền thì tôi vẫn tin sẽ còn một 
mùa xuân mãi ở lại chốn này...

Giữ mùa xuân ở lại 
Đến ấp Tân Thạnh, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách hỏi nhà chú Hai Long (Nguyễn 
Văn Long) trồng hoa kiểng thì hầu như ai cũng biết. Ngày trước, gia đình gồm hai vợ 
chồng chú và 10 người con cũng ngụ tại ấp này nhưng lại ở phía bên kia sông Đìa Cừ 
với 4 công đất vườn chuyên canh cây chôm chôm. 

Chú Nguyễn Văn Long bên vườn hoa kiểng tết của gia đình

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ
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SỐNG KHỎE

Xuân Hoài/ Dân Trí

Chớ để tăng cân

Phần lớn thức ăn ngày tết được 
chuẩn bị trước vài ngày và thường 
rất béo hoặc rất ngọt, ít chất tươi, 

rất ít rau xanh...Theo TS Nguyễn Thị 
Lâm, Viện phó Viện dinh dưỡng, các món 
ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, 
nem, thịt đông, giò xào, chả, bánh kẹo... 
đều là những thực phẩm giàu năng lượng. 
Nếu chúng ta ăn nhiều, “ăn mọi lúc, mọi 
nơi” sẽ dẫn tới tăng cân, béo phì và đây là 
nguy cơ để dẫn tới một loạt các loại bệnh 
về tim mạch, huyết áp, tiểu đường....
 
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi 
ngày, cơ thể chỉ cần khoảng 2.300calo, 
nếu lượng calo thừa hoặc thiếu đều có hại 
cho cơ thể. Vì vậy, chúng ta không nên 
ăn quá nhiều thịt. Cần hạn chế ăn thịt mỡ. 
Khi gói bánh chưng, bánh tét, thịt làm 
nhân bánh cũng cần được chọn kỹ nhằm 
giảm lượng mỡ xuống mức tối đa. Không 
nên tận dụng dầu đã qua sử dụng để tiếp 
tục nấu món khác.

DỊP TẾT LÀ CƠ HỘI ĐỂ VUI CHƠI, GẶP GỠ, TỤ TẬP, KÈM THEO CŨNG LÀ NHỮNG BUỔI TIỆC LIÊN MIÊN. 
NHỮNG BỮA TIỆC NÀY KHIẾN BẠN MỆT MỎI, TĂNG CÂN, THẬM CHÍ MANG BỆNH... VÌ VẬY, PHẢI CÓ BÍ 
QUYẾT THÌ NGÀY TẾT MỚI VUI VẺ MÀ VẪN ĐẢM BẢO SỨC KHỎE.

Ăn uống ngày Tết  
sao cho khoa học?

Các loại bánh chưng, bánh tét, rất giàu 
năng lượng (trên 200Kcal/100g) và có gần 
như đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ 
thể. Vì vậy, những trường hợp thích ăn 
các món bánh này mà không muốn tăng 
cân, nên chọn ăn vào bữa sáng hoặc bữa 
trưa (khoảng 100g bánh, tức 1/10 cái bánh 
chưng có trọng lượng 1kg, bỏ bớt phần 
nhân bánh nhiều thịt mỡ) với dưa hành và 
sau đó tráng miệng bằng dưa hấu là đủ. 
Nếu muốn ăn thêm thì nên tránh các loại 
thực phẩm giàu năng lượng như các món 
ăn chiên, quay, thịt đông, măng hầm chân 
giò, giò xào… ăn tăng các loại rau sống 
và trái cây có nhiếu chất xơ và ít ngọt như 
dứa, bưởi, thanh long, dưa hấu…
 
Cẩn thận thực phẩm nguội
Đặc biệt, ngày Tết hiện nay các gia đình 
thường mua các loại thực phẩm nguội như 
chân giò hun khói, giò, chả, lạp xườn, bò 
khô, tôm khô, xúc xích, dăm bông… dự 
trữ trong tủ lạnh vào dịp tết vì là các món 
ăn cơ động, ít ngán, được nhiều người ưa 
thích từ trẻ con đến người lớn. Theo TS 
Hoàng Kim Thanh, Giám đốc trung Tâm 
truyền thông Viện dinh dưỡng, các thực 
phẩm này nhìn chung đều quá mặn, có 
một số thì quá béo (như lạp xưởng, giò 
thủ, chân giò hun khói…) nên cũng không 
tốt cho những người cần kiêng muối và 
kiêng mỡ. 

Việc ăn các thực phẩm này với các chất 
bảo quản trong đó dẫn đến có hại cho tim, 
thận, làm tăng huyết áp... Hơn nữa, trong 
các sản phẩm này luôn chứa chất béo bão 
hòa triglycerid (loại chất béo xấu), làm 
gia tăng cholesterol trong máu gây xơ vữa 
động mạch, tăng huyết áp và các bệnh về 
tim mạch. Mặt khác có một loại axit béo 
Tran sinh ra trong quá trình chế biến tạo 
vị giòn ngon đều có ảnh hưởng xấu tới 

sức khỏe (ảnh hưởng tới chức năng hệ tim 
mạch, chức năng tuyến tụy, làm tăng nguy 
cơ bị bệnh đái tháo đường...).

Các món giò thủ, thịt đông, thịt kho tàu 
cũng chứa một lượng mỡ động vật cao, vì 
vậy không nên ăn nhiều hoặc ăn thường 
xuyên. Vì vậy, nên giảm bớt những món 
ăn này và thêm vào đó là các loại cua, 
tôm, cá. Những ngày thường, canh riêu cá 
không phải là món ăn xa xỉ nhưng lại rất 
hấp dẫn trong ngày Tết. Cá có giá trị sinh 
học cao nhờ chứa các axit amin thiết yếu 
được cơ thể hấp thụ hoàn toàn cho việc 
tăng trưởng và đổi mới các tế bào. Ngoài 

ra, cá còn chứa sắt, một thành phần rất dễ 
được đồng hóa trong cơ thể, giúp thân hình 
thon thả. Các loại “cá gầy” (dưới 3% lipid) 
hoặc ‘’nửa-béo” (3%-6% lipid) không 
mang vào cơ thể quá 80-120 kcalo/100g. 
Ngay cả “cá béo” (6%-10% lipid) cũng ít 
khi vượt quá 130-150 kcalo/100g.

Thói quen không ăn rau trong những ngày 
Tết là một sai lầm tai hại. Đây là nguồn 
cung cấp vitamin C giàu có cho cơ thể. 
Điều không thể tránh khỏi trong ngày Tết 
là bạn cảm thấy ngán tất cả các loại thức 
ăn kể cả là thơm ngon, bổ dưỡng. Khi đó 
một đĩa rau xanh, một đĩa xà lách hay hoa 
quả mát sẽ là cách hay nhất để bạn nhìn 
các món ăn với con mắt thân thiện hơn. 
Hơn nữa, rau quả còn là loại thực phẩm 
giúp bạn đẹp da và tránh tăng cân trong 
dịp tết, cung cấp thêm chất xơ cần thiết 
giúp ruột hoạt động tốt, ngăn cản chứng 
táo bón, đầy hơi....Nếu thiếu chất này, sẽ 
làm cơ thể xuất hiện các triệu chứng: chảy 
máu chân răng, ăn không ngon miệng, da 
có những vết bầm tím do tụ máu...

Trong ngày Tết, phần lớn các món ăn là đồ 
nguội, do đó bệnh nhân phải hết sức chú 

ý đến vấn đề vệ sinh thực phẩm để tránh 
nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa, nôn mửa hoặc 
tiêu chảy.

Hạn chế đồ uống có gaz và cồn
Thật khó có thể kiểm soát được mình 
trong những cuộc vui ngày Tết nhưng sức 

khoẻ là vàng ngọc, bạn hãy hạn chế tửu 
lượng trong bữa nhậu vì những cuộc vui 
quá chén sẽ làm bạn mệt đến hôm sau. 
Rượu, bia là những thực phẩm có độ cồn 
cao. Độ cồn trong bia chứa 3%-6%, trong 
rượu nếp 5%, rượu trắng và rượu màu có 
độ cồn cao 39%. Uống rượu thường xuyên 
có hại cho thận, gan dạ dày và nhiều cơ 
quan khác.

Theo TS Lâm, đồ uống co gaz và cồn là 
những chất dễ hoà tan nên khi hấp thụ 
vào cơ thể chúng tập trung chủ yếu ở bộ 
phận tổ chức não (nơi thu hút chất béo) sẽ 
thường gây ra sự kích thích, nên thường 
để lại những hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, 
tốt nhất chỉ nên uống chút sâm- panh hoặc 
rượu vang khai vị để kích thích tiêu hoá. 
Nên uống nhiều nước để tạo điều kiện cho 
quá trình lọc các chất cặn bã trong cơ thể. 
Vào những ngày Tết, bạn nên mua thêm 
nhiều loại hoa quả tươi dự trữ trong tủ 
lạnh. Các loại sinh tố cà rốt, táo, dưa hấu... 
là nguồn cung cấp năng lượng lớn cho 
cơ thể. Nếu bạn cần thải chất độc thì nên 
uống sinh tố thập cẩm gồm cà chua, lê, lá 
bạc hà hòa cùng nước chanh.

Tết của những người hiện đại không chỉ 
dừng lại ở việc ăn uống, nghỉ ngơi nữa mà 
phải là giải trí, chơi Tết. Vì vậy, ăn uống 
khoa học sẽ là cách tốt nhất đảm bảo cho 
chúng ta chơi Tết vui vẻ và có một sức 
khoẻ dồi dào trong năm mới.

KIÊN LONG XANH
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SỐNG XANH

Khi say rượu, có thể dùng một trong 
những cách giải rượu sau đây :

Nước mía: Dùng nước mía tươi, hoặc 
nước mía có pha thêm một chút nước 
gừng tươi, hay nấu cháo đậu xanh với 
nước mía để ăn.

Nước chanh: Chanh tươi 1 quả, vắt 
lấy nước cho uống hoặc thái mỏng cho ăn 
luôn cả quả. Có thể dùng chanh muối pha 
đường để uống.

Cháo sắn dây: Bột sắn dây 16g, gạo tẻ 
100g. Nấu gạo tẻ thành cháo rồi hoà sắn dây 

MỘT SỐ CÂY TRÁI          
giúp giải rượu

TẾT ĐẾN, NHIỀU NGƯỜI SẼ KHÔNG TRÁNH KHỎI VIỆC CHÚC TỤNG NHAU BẰNG NHỮNG LY RƯỢU NỒNG ẤM, HÃY 
BIẾT CÁCH GIẢI RƯỢU ĐÚNG CÁCH KHI CHẲNG MAY QUÁ CHÉN. CAM, CHANH, SẮN DÂY, SEN... CÓ CHỨA NHIỀU 
LOẠI VITAMIN, ĐƯỜNG FRUCTOSE, HOẶC MỘT SỐ HOẠT CHẤT CÓ TÁC DỤNG TRUNG HÒA LƯỢNG CỒN CỦA 
RƯỢU, TỪ ĐÓ GIẢI RƯỢU HIỆU QUẢ.

vào, có thể thêm ít đường cho trẻ  ăn trong 
ngày. Có thể thêm đậu xanh để nấu cháo. 

Nước sắn dây: Dùng củ sắn dây, gọt 
vỏ, rửa thật sạch, giã nát, vắt lấy nước, 
thêm ít muối, đường, để uống. Hoặc dùng 
bột sắn dây khuấy với nước sôi, thêm ít 
muối, đường, để uống.

Trà sắn dây, lá sen: Củ sắn dây 30g 
rửa sạch, xắt mỏng (hoặc cho hoa sắn dây 
10g rửa sạch), lá sen ½ cái rửa sạch, xắt 
sợi. Hai thứ nấu với 1 lít nước, sắc còn 
750ml, chia 2-3 lần uống trong ngày.

Nước lá dong (loại lá dùng để gói bánh 
chưng) : Lấy 100 - 200g lá dong, rửa thật 
sạch, giã nát, vắt lấy nước cho uống.

Nước quả mơ: Dùng nước siro mơ 
pha loãng để uống. Hoặc dùng mơ chua 
2 quả, bỏ hạt, thái nhỏ, nấu với ít vỏ quýt 
khô 10g (sao thơm, tán vụn) và 500ml 
nước, lọc bỏ bã, lấy nước cho uống.  

Củ ấu: Dùng thịt quả ấu tươi 150-250g, 
nhai nát nuốt dần hoặc giã nát, chế thêm 
nước nguội để uống. Tác dụng giải trúng 
nắng, giải say rượu, dã độc thuốc.

Canh củ sen - hồng táo: Củ  sen 
500g, hồng táo (táo đỏ) 200g. Củ sen rửa 
sạch xắt nhỏ, hồng táo rửa sạch, bỏ hột. 
Hai thứ  hầm chín nhừ, thêm đường phèn 
vừa đủ, dùng uống giải độc rượu, giúp cho 
cơ thể khoẻ  mạnh, khí lực dồi dào, da dẻ 
hồng hào, tươi nhuận.

Cháo rau má: Rau má tươi 100g, đậu 
xanh 50g, gạo tẻ 50g. Rau má rửa sạch cắt 
nhỏ. Gạo, đậu xanh vo sạch rối cho vào 
nồi cùng với lượng nước vừa đủ để nấu 
thành cháo nhừ. Cho tiếp rau má vào, nấu 
sôi lại vài phút. Ăn nóng với ít muối hoặc 
đường.

Nước cà rốt, táo tây: Cà rốt 1 củ, táo 
tây ½ trái, nước chanh vắt. Cà rốt gọt vỏ 
rửa sạch, cắt nhỏ; táo tây rửa sạch, cắt nhỏ, 
cho nước chanh vào trộn đều, xay nhuyễn. 
Dùng uống giải khát, giải rượu.

Củ cải trắng: Dùng củ cải tươi, gọt 
vỏ, rửa thật sạch, giã hoặc ép để uống. 
Nếu phối hợp với nước ép giá đậu xanh 
thì càng hiệu quả hơn.

Nước củ cải, quất: Củ cải trắng 100g, 
rửa sạch, xắt nhỏ, ép lấy nước. Quất 5 trái, 
rửa sạch, bỏ hạt, giã nát. Trộn đều nước 

củ  cải và quất, thêm mật ong 20g, hoà 
với 300ml nước sôi. Chia 2 lần để uống.

Nước sinh tố chuối, cà chua:
Chú ý chỉ lột vỏ và cắt chuối ngay trước 
khi ăn hay chế biến để tránh bị  nhũn và 
ngả màu.
Nguyên liệu: Chuối cắt mỏng 500gr, 
cà chua xắt nhỏ 300gr, nước cốt cam 2 
muỗng canh, nước cốt chanh 1 muỗng 
canh, đá bào 1/2 chén.
Cách làm: Cho hỗn hợp trên vào máy 
xay nhuyễn. Đổ ra ly uống liền.

Nước sinh tố chuối:
Nguyên liệu: Chuối cắt mỏng 300gr, 
nước cốt cam 2 muỗng canh, nước cốt 
chanh 1 muỗng canh, đá bào 1/2 chén
Cách làm: Cho hỗn hợp trên vào máy 
xay nhuyễn. Cho ra ly uống liền.

Chanh dây: Rửa sạch quả chanh dây, 
bổ đôi rồi nạo lấy hết nạc bên trong, cho 
vào rá sạch, chà nhẹ rồi ép lọc lấy dịch 
quả. Thêm nước lọc hoặc nước sôi để 
nguội cùng với 1 ít  đường hoặc mật ong 
(lượng tuỳ ý thích), khuấy đều để uống.
Có thể làm nước sinh tố kết hợp chanh 
dây cùng với 1 số trái cây khác như: 
mãng cầu xiêm, cam, táo tây, nho, lê, 
thơm (dứa)… để tăng tác dụng bổ dưỡng, 
giải độc, giải nhiệt, giải khát, an thần, lợi 
tiểu, nhuận trường, tăng cường các chất 
chống oxi hoá, giúp bảo vệ hệ tim mạch, 
phòng ngừa các bệnh mỡ máu cao, cao 
huyết áp, tiểu đường, ung thư...

Nước ép dâu tây: Dâu tây tươi 

100gr. Xirô 1 muỗng cà phê. Nước cốt 
chanh 1 muỗng cà phê. Nước sôi để nguội 
1/2 ly. Muối 1 ít.
Cho dâu vào máy ép để lấy nước cốt dâu. 
Hoà nước cốt dâu với nước, xirô, nước 
cốt chanh, muối rồi khuấy đều. Cho ra ly, 
uống liền.

Sinh tố dâu tây: Dâu tươi xắt nhỏ 
100gr. Xirô  1 muỗng cà phê. Nước cốt 
chanh 1 muỗng cà phê. Nước sôi để nguội 
1/2 ly.
Cho hỗn hợp trên vào máy xay nhuyễn. 
Cho ra ly uống liền.

Nước nấu dâu tây, bưởi: Dâu tươi 
200g, bưởi tươi 100g, thêm đường trắng 
100g, nước 0.5 lít, nấu sôi khoảng 3 phút, 
để nguội rối mới uống..

Nước ép dưa hấu: Dưa hấu xắt 
miếng nhỏ 3 chén, cam 300g, chanh 1 trái.
Rửa cam và chanh rồi vắt lấy nước cốt, 
cho dưa hấu vào máy ép lấy nước cốt.
Cho ra ly, dùng uống liền.

Nước dưa hấu, mía: Dưa hấu 500g, 
mía 200g, đường phèn 10g.
Dưa rửa sạch, bỏ vỏ và hạt, xắt miếng nhỏ; 
mía róc vỏ, chẻ nhỏ. Hai thứ cho vào máy 
ép lấy nước, chế thêm đường phèn, dùng 
uống liền. Thức uống này có công dụng 
thanh nhiệt lợi tiểu, làm khỏe thận, chống 
nôn và giải độc rượu.

Lương y Đinh Công Bảy/ Tổng Thư ký 
Hội Dược liệu Tp.HCM
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SỐNG ĐẸP

Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè 
đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân 
một bó hoa hồng rất đẹp và nói:

- Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. 
Hãy ở lại với tôi! Chúng ta sẽ cùng đi 
chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn. 

Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và 
cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, 
nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở 
nên rất nóng. Sau một thời gian, Mùa Thu 
đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. 
Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn 
Mùa Hè phải buồn. 

- Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với 
em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. 

Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân mới là 
tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc 
nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên 
ướt át. 

Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn. Khi phải 
sống trong những ngày có quá nhiều sự kiện không 
tốt ập đến, người ta dễ rơi vào những rắc rối về sức 
khỏe, nghề nghiệp và cả những mối quan hệ xã hội. 
Hãy tập trung vào việc làm cho mình hạnh phúc, 
bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cũng như mọi người 
sẽ nhìn thấy một vẻ ngoài tràn đầy thiện cảm của 
bạn. Sau đây là một số “mẹo vặt” sẽ giúp bạn hạnh 
phúc hơn:
 
1. Hãy lạc quan: 
Nhìn cuộc sống tích cực đi nhé! Chính bạn sẽ thấy cuộc sống 
hạnh phúc và nhiều năng lượng đến thế nào! Hãy nhớ: một 
cô nàng hay một anh chàng nào đó sẽ bị hút về phía bạn nếu 
bạn là một người lạc quan và tích cực.

2. Vươn tới những viễn cảnh tương lai:
Bạn hãy nhìn về bức tranh rộng lớn của cuộc đời bạn, đừng 
để một vài mặt trái lật đổ bạn. Trong cuộc đời, bạn sẽ phải 
chạm trán với nhiều chướng ngại, nhưng hãy để đôi mắt của 
bạn hướng về những giá trị lâu dài và tránh trở nên bất hạnh 
khi vướng phải những vấn đề khó khăn thứ yếu.

3. Tỏ ra biết ơn:
Cám ơn đồng nghiệp của mình khi anh ta giúp đỡ bạn. Chúc 
mừng cấp trên khi thành công trong một dự án. Nói một lời 
tử tế với người phục vụ bàn khi họ mang cho bạn tách cà phê 
buổi sáng. Cho người hành khất một vài tờ bạc lẻ khi bạn 
gặp trên đường… Đó là những cách cảm ơn cuộc đời và bạn 
sẽ thấy mình thật hạnh phúc.

4. Hòa nhập vào cuộc sống:
Sao bạn không cho phép mình “nuông chìu” bản thân một 
chút: chải chuốt lại chiếc xe của bạn, sửa chữa vài món lặt 
vặt trong nhà, xem tivi, đi xem kịch… Bạn hãy thử “ưu tiên” 
mình và làm những gì bạn thích sau những giờ bận rộn với 
công việc trong ngày.

5. Chăm sóc cơ thể:
Ăn uống điều độ và tập thể dục, chơi một môn thể thao vừa 
sức. Biết đâu bạn sẽ tìm thêm được một “đồng đội” trong 
môn thể thao mà bạn chơi, điều ấy sẽ càng tăng thêm những 
thú vị cho cuộc sống của bạn khi sau mỗi buổi tập, hai người 
cùng đi ăn, hoặc trò chuyện về những vấn đề quan tâm.

6. Thay đổi thời khóa biểu:
Sau những “lề thói hằng ngày” làm việc cũ, bạn cũng cần 
tìm nguồn năng lượng mới. Thay đổi một chút giờ giấc hoặc 
công việc phải làm sẽ xóa bỏ sự nhàm chán của thời khóa 
biểu. Duy trì sự cân bằng giữa làm việc và thư giãn sẽ giúp 
cuộc sống của bạn không nhàm chán.

7. Liên lạc với mọi người:
Có bao giờ bạn bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ một 

Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang 
theo cậu con trai của mình là Băng Giá. 
Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm 
Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh muốn 
đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu: 

- Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho 
em những lâu đài, những con đường bằng 
băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài 
hát hay nhất. Hãy ở bên tôi. 

- Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn 
cảm thấy lạnh lẽo thôi. 

Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. 
Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm, mọi 
thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông 
thấy con như vậy thì rất lo lắng. Bà nói: 

- Tại sao con không yêu Mùa Xuân? Cô 
ấy đã đến và hứa sẽ mang lại hạnh phúc 
cho con. 

- Không, mẹ ơi, con không thích. Chúng ta 

hãy rời khỏi đây đi. 

Và họ ra đi. 

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. 
Nhưng rồi bất chợt Mùa Xuân nhìn ra 
xung quanh: “Ôi, tại sao mình phải khóc 
chứ? Mình còn rất trẻ và xinh đẹp nữa. 
Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại 
sao mình không làm những việc có ý nghĩa 
hơn?”. 

Và mọi thứ như sống lại: cây cối xanh tốt, 
ra hoa, đâm chồi, nảy lộc... 

Trong chúng ta, có bao nhiêu người được 
như Mùa Xuân: kịp nhận ra lối đi dành 
cho mình? Và những ai còn giống như 
Mùa Hạ, Mùa Thu và anh chàng Băng 
Giá: mãi khổ đau khi không đạt được ước 
muốn - những ước muốn không thể thành 
hiện thực?

Xuân,  
hạ, thu 
và đông

Đi tìm hạnh phúc
người quen cũ sau thời gian dài không liên lạc? Bạn cảm thấy thế nào? 
Lâng lâng? Vui sướng?… Hãy gửi email hoặc gọi điện thoại đến bạn 
bè và những người thân mà lâu rồi bạn không liên lạc, không vì bất cứ 
lý do gì mà chỉ để nói câu “xin chào”.

8. Sáng tạo:
Tìm một chỗ thoát ra cho những ý tưởng sáng tạo của bạn đi nhé! Vẽ 
tranh, làm thơ, viết văn hoặc trổ tài làm nhà thiết kế, làm đẹp lại phòng 
khách hoặc khu vườn của bạn. Chẳng có nghĩa lý gì về chuyện tốn thời 
gian cho những việc này vào những ngày nghỉ cuối tuần. Nếu bạn dành 
thời gian để sáng tạo, bạn sẽ thấy mình yêu đời và khoẻ mạnh hơn.

9. Tìm một nửa kia…
Một tình yêu không điều kiện sẽ đem đến cho bạn những ý nghĩa lớn 
trong cuộc sống. Bạn hãy tìm một nửa kia của mình và cùng người ấy 
chia sẻ buồn vui và những kinh nghiệm thành bại trong đường đời mà 
cả hai đã gặp.

10. Trò chuyện:
Bạn sống có khép kín không? Hãy cởi mở, trò chuyện với ai đó sẽ luôn 
làm cho cuộc sống của bạn tràn đầy những điều mới mẻ và hạnh phúc.

11. Mơ:
Viết lại những “tham vọng” của bạn và thực hiện chúng một cách 
nghiêm túc, có đầu tư. Bạn phải biết những gì bạn cần, những nơi nào 
bạn có thể đến.

12. Biết tha thứ:
Có lẽ đã đến lúc bạn nên tha thứ cho ai đó (hoặc cho chính mình) về 
những điều họ đã nói hoặc làm. Nếu bạn đã bị bỏ lỡ một cơ hội thăng 
tiến hoặc mất việc, bạn hãy tự nhận ra rằng đừng nên hệ lụy vào chúng 
– bởi vì bạn không thể viết lại hồi ký đời mình. Chấp nhận nó và để nó 
trôi qua. Ai biết để quá khứ ngủ yên, cuộc sống sẽ hạnh phúc.

Trong cuộc đời, chúng ta không thể trông chờ người khác đem lại hạnh 
phúc cho chúng ta. Hạnh phúc là điều phải do ta tạo ra và giữ lấy.

Thử nghĩ xem, chúng ta được gì, mất 
gì khi cứ luôn chạy theo những thứ 
mãi mãi không thuộc về mình, luôn 
chờ đợi những gì không dành cho 
mình? Có một câu chuyện kể rằng...

Minh Trí / Xì trum
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CHIA SẺ ĐỂ THÀNH CÔNG 7 nguyên tắc  
Cho Năm Mới Thành Công

Bạn luôn cảm thấy thiếu thời 
gian, công việc luôn ùn tắc mặc 
dù bạn đã rất chăm chỉ và nỗ 

lực. Song, hiệu quả công việc luôn làm 
cho bạn thất vọng, chán nản. Để giúp 
bạn vượt qua được “lực cản vô hình” đó, 
bạn hãy tuân thủ những nguyên tắc sau:

 
1. Lên danh sách những việc 
cần làm
Danh sách những công việc cần làm này 
cần ghi cụ thể ra giấy cho từng khoảng 
thời gian : ngày, tuần, tháng, năm. Bạn 
nên thường xuyên theo dõi thời gian biểu 
này và xoá đi những công việc đã thực 
hiện. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào thực tế, 
các kế hoạch này cũng có thể thay đổi linh 
hoạt: bổ sung hoặc lược bỏ một số việc. Ví 
dụ: hôm nay bạn không phải đi chợ, nấu 
ăn vì bạn phải tới thăm một người bạn ốm. 

Bạn cần thích nghi với sự thay đổi này.

2. Việc cấp bách, quan trọng 
làm trước.
Sau khi liệt kê những công việc cần làm 
trong một khoảng thời gian nhất định, bạn 
nên cân nhắc, sắp xếp những công việc đó 
theo thứ tự cấp bách, quan trọng thì làm 
trước. Và nếu có thể, bạn nên gộp vài việc 
lại với nhau để cùng giải quyết. Ví dụ: bạn 
dự định trong tuần sẽ sửa lại nhà bếp, nhổ 
chiếc răng đau và có một bữa ăn cho cả 
nhà. Tất nhiên, đến bác sĩ nhổ chiếc răng 
đau là việc cần làm trước tiên. Việc sửa 
sang lại nhà bếp, bạn nên tiến hành vào 
những ngày nghỉ cuối tuần. Và chiều chủ 
nhật, cả nhà bạn có một bữa ăn chung là 
hợp lý.

3. Tập trung làm việc
Khi nào làm bất cứ chuyện gì, bạn nên tập 

trung vào việc đó. Sự tập trung sẽ giúp 
bạn làm việc có hiệu quả và tiết kiệm thời 
gian. Nói như vậy không có nghĩa là bạn 
chỉ biết mỗi một việc đang làm, mà bạn 
còn phải để mắt tới các việc khác nữa, nếu 
có thể thì kết hợp làm nhiều việc trong 
cùng một thời gian. Ví dụ: nếu như đang 
soạn thảo một công văn, mà trong đầu bạn 
lại đang lởn vởn nghĩ về cuộc cãi nhau với 
bạn gái tối hôm qua, thì bạn phải mất đến 
gần cả buổi mới hoàn thành nó thay vì chỉ 
mất nửa giờ nếu như bạn tập trung.

4. Việc hôm nay chớ để ngày 
mai
Bạn nên cố gắng làm xong việc đã có trong 
kế hoạch của từng ngày. Điều đó sẽ đem 
lại cho bạn cảm giác thoải mái, hứng khởi 
để bước sang ngày mới. Nếu trong ngày 
mọi việc không được giải quyết thì sẽ gây 

ùn tắc. Những việc đó nếu làm về sau sẽ 
khó hơn hoặc không thể thực hiện. Những 
người thành đạt luôn tuân thủ nguyên tắc 
này một cách triệ để.
5. Tạo tâm trạng hứng khởi 
khi làm việc
Hiệu quả công việc phụ thuộc rất nhiều 
vào tâm trạng của bạn khi làm việc. Vì vậy 
phải tạo cho bạn một tâm trạng thoải mái, 
hứng khởi khi làm việc, nó sẽ làm cho bạn 
say mê làm việc và quên hết mệt mỏi. Nếu 
bạn coi công việc là một thứ nghĩa vụ và 
chỉ thực hiện bằng trách nhiệm, nó sẽ tạo 
cho bạn tâm lý nặng nề khi làm việc. Và 
như thế, công việc dù dễ cũng trở thành 
khó, còn việc khó sẽ là một việc không 
thể làm được.

6. Mỗi ngày lợi được một giờ
Bạn cần tạo cho mình thói quen sống 
ngăn nắp. Điều này sẽ làm cho bạn tiết 
kiệm được thời gian, sức lực khi làm việc. 
Bạn đừng cho việc này là nhỏ, vì chỉ cần 
tìm một tài liệu mà bạn đã bỏ ở đâu đó 
trong một đống tài liệu mà bạn đang có, 
bạn đã mất khoảng 10 phút. Nó không chỉ 

tốn thời gian, sức lực mà còn gây cho bạn 
sự bực bội, phân tán tư tưởng, làm ảnh 
hưởng đến hiệu quả công việc. Nếu sống 
ngăn nắp, gọn gàng, mỗi ngày bạn có thể 
tiết kiệm được 1 giờ làm việc. Thời gian 
tiết kiệm đó bạn có thể dành để làm những 
việc mình yêu thích như: đọc sách, chơi 
thể thao, đi dạo… bạn sẽ thấy thoải mái, 
khoẻ khoắn hơn và có một thể trạng tốt để 
làm việc ngày hôm nay.

7. Có thể lực tốt
Muốn làm việc có hiệu quả, trước tiên bạn 
phải có một thể lực tốt. Bạn cần tập thể 
dục, ăn ngủ điều độ, bền bỉ, tránh làm việc 
quá sức. Không chỉ công việc phổ thông 
sử dụng cơ bắp, mà công việc đòi hỏi 
nhiều chất xám cũng cần bạn có một thể 
lực tốt. Điều này càng cần khi nhịp sống 
công nghiệp hiện nay đòi hỏi người lao 
động phải làm việc với một cường độ cao.

Nếu bạn thực hiện theo 7 nguyên tắc, bạn 
sẽ là người thành công!
 Ngọc Minh / CareerBuilder.vn
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Những không gian tâm linh  
           CỦA NGÔI NHÀ VIỆT

1. Lời tục rằng: “Sống cái nhà, già cái 
mồ”, còn nói có chữ nghĩa thì hai công 
trình xây dựng quan trọng của mỗi kiếp 
đời là “dương cơ” và “âm phần”. Tuy có 
khu biệt thành hai trú sở lúc sống và lúc 
chết là như vậy, song cái nhà / dương cơ 
của người Việt ta dành phần cho người 
đã chết coi ra hơi bị nhiều, đặc biệt là 
các từ đường. So với phần dành cho 
người sống, cái phần không gian dành 
cho người chết lại thường được tập trung 
nhiều công sức, tiền bạc và nhiều nỗ lực 
trang trí, điêu khắc mỹ thuật hơn hết. 

Việc thờ tự tổ tiên ở xứ ta không chỉ là 
chuẩn mực luân lý mà còn nhằm chỉ rõ “ta 
là một nhân vị có cội có nguồn, chứ không 
phải là một tay ma cà bông… không có 
gia phả!”. Phụng thờ tổ tiên là một nghĩa 
vụ của đạo hiếu được chế định trong cổ 
luật hẳn hòi nên không gian thờ tự năm 
đời (ngũ đại mai thần chủ) ở mỗi gia đình 
là một thiết chế cụ thể. Đó là quy phạm 

của thế gian, còn ở khía cạnh tín ngưỡng, 
tập hợp vong hồn tổ tiên là một bộ gia thần 
có công năng chứng giám và phù hộ cho 
con cháu trong mọi việc làm ăn sinh sống.  
 
Chính vì vậy, nơi thờ tự tổ tiên là không 
gian thiêng liêng nhất trong nhà, ở đó diễn 
ra sự thông linh của con cháu ở trần thế 
với cõi trên của những người khuất mày 
khuất mặt. Tín ngưỡng này bắt nguồn từ 
quan niệm “vạn vật hữu linh” (animism), 
đó là niềm tin về sự bất tử của linh hồn: 
Thác là thể phách, còn là tinh anh. Thể 
phách hiểu là vía, tinh anh là hồn. Nhưng 
còn có niềm tin khác vào sự “kính thành”, 
như Kinh Thư viết, đại ý: Trời không 
thân với ai, chỉ thân với người hay kính 
(…). Quỷ thần thường không chứng giám 
cho ai, chỉ chứng giám cho kẻ hay thành. 
Thông thường, người ta nói “Hữu cầu tất 
ứng”; song việc cầu khẩn đòi hỏi sự thành 
kính.
2. Người đời đa sự nên đa cầu, mà hễ đa 

cầu thì lắm lo toan và lo sợ. Bởi vậy nên 
tập hợp các vong hồn tổ tiên, đối với họ 
coi ra chưa đủ mạnh để bảo hộ tất cả mọi 
sự mong cầu của họ - vốn dĩ quá đa dạng 
và phong phú.

Mong cầu sinh học cơ bản của con người 
là ăn, chính vì vậy, bếp lửa trong nhà là 
không gian quan trọng nhất và cổ xưa 
nhất, chí ít là khi con người bước vào thời 
“văn hóa chín”, từ bỏ dần cái thói “ăn tươi 
nuốt sống”. Và cũng từ cái không gian 
đó, bếp tượng trưng sự sống chung, cho 
mái ấm gia đình, cho mối quan hệ giữa 
người đàn ông và người đàn bà, cho tình 
yêu, cho sự kết hợp lại với nhau và sự gìn 
giữ lửa. 
 
Bếp là nơi đun nấu thức ăn nên nó là trung 
tâm của cuộc sống, từ đó cuộc sống được 
ban cho, được duy trì. Bởi vậy, hầu hết các 
tộc người đều tôn kính bếp, nó trở thành 
điện thờ - nơi con người cầu sự bảo hộ của 
Thượng đế và là nơi thờ cúng: ngọn lửa 
bốc lên như một cửa ngõ thông linh của 
họ với cõi trên. Vì vậy nên ông Táo (Táo 
quân) được tôn là “Đệ nhất gia chi chủ” và 
ông Táo có trách nhiệm giám sát công tội 
của con người để đến ngày 23 tháng Chạp, 
lên trời đọc bản nhận xét ưu khuyết điểm 
hằng năm của gia chủ cho Ngọc Hoàng 
nghe, đặng vị Thiên đế này ra quyết định 
xếp loại A, B, C cho thiên hạ. Cõi thiêng 
thứ hai này nằm ở nhà bếp, ở đó có bài vị 
ghi rõ “Đông Trù tư mệnh Táo phủ thần 
quân”.
 
Trong tập tục thờ Táo, cũng có nơi - như 
vùng Biên Hòa (Đồng Nai), Quảng Nam 
và một số địa phương khác - thờ bài vị 
“Định phúc Táo quân” ở trang thờ, đặt 
ở gian giữa nhà chính (hoặc trên bàn thờ 
gia tiên, hoặc trên cửa chính quay mặt vào 
bàn thờ này) được chính danh là noi thờ 
Ngũ tự: Táo, Tỉnh (giếng), Môn (cửa), Hộ 
(nhà) và Trung lựu. Vị Táo quân này có 
người gọi là Phật Táo, chủ việc phúc đức 

của gia đình và không can dự vào việc củi 
lửa gì cả.
3. Sau Táo quân được người Việt thờ 
phổ biến, kế là thần Trung lựu. Trung lựu 
là máng xối, nghĩa rộng là gian nhà giữa 
và thần Trung lựu chính là Thổ thần của 
ngôi nhà, bởi theo phương vị của ngũ hành 
thì Thổ chủ phương vị trung ương [bốn 
hành khác chủ bốn phương: Mộc (đông), 
Kim (tây), Hỏa (nam), Thủy (bắc)]. Kinh 
Xuân Thu có câu: “Tại gia đắc tự Trung 
lựu, tại xã tắc vị Xã dã” - nghĩa là trong 
nhà phải thờ thần Trung lựu, ngoài thôn 
phải thờ thần Xã (thần Đất của thôn xã). 
Thờ cúng Trung lựu tức thờ cúng thần Đất 
- sau này gọi là Thổ Địa hay ông Địa.

Thần Đất chiếm vị trí quan trọng đối với 
cư dân nông nghiệp, do đó, ở thôn làng lập 
miếu thờ Thổ thần. Còn Thổ Địa là thần 
Đất bản gia, được thờ ở gian giữa, hiểu 
giản đơn là giữa nhà, nơi thờ đặt sát mặt 
đất và sau này chính danh là thần Long 
Mạch (Long thần).
 
Thần Thổ Địa bản gia là thần chủ diện 
tích đất của ngôi nhà, song theo tín lý 
phồn thực, đất sản ra ngũ cốc, hoa màu, 

tức đem lại sự phồn thịnh cho con người. 
Chính vì vậy, Thổ Địa được coi là thần Tài 
Lộc. Khi kinh tế hàng hóa phát triển, các 
nhóm kinh doanh phi nông nghiệp có nhu 
cầu về một vị thần chuyên trách về tiền 
bạc, và thế là thần Tài ra đời. Thần Tài 
xứ ta thực ra là Thổ Địa Phước Đức chính 
thần của người Hoa - cả về hình tướng và 
tín tý. Dù thời thế thay đổi, thế lực kim 
tiến của kinh tế hàng hóa doanh nghiệp đã 
lấn át nông sản nông nghiệp nhưng thần 
Tài xứ ta luôn được thờ chung với Thổ 
Địa như một cặp đôi mà theo quan niệm 
“ngũ hành tương sinh” thì Thổ sinh Kim. 
Hai vị thần này chiếm cõi thiêng giữa nhà. 

Toàn bộ cuộc đất thổ cư lại do một thần Đất 
khác chủ quản. Người ta xây một cái miếu 
nhỏ cao chân, gọi là miếu thờ Thổ chủ và 
bài vị trên đó thường ghi là Thổ thần. Vị 
thần này được xác tín theo tâm thức “Đất 
có Thổ Công, sông có Hà Bá”. Thổ chủ là 
chủ đất, được khấn vái là Chủ Ngung Man 
Nương. Chủ Ngung (hay còn gọi là Chúa 
Ngu); thậm chí là Chúa Ngu Ma Vương 
(nhân vật trong Tây Du Ký) là thần chủ 
quản bốn góc (ngang) của cuộc đất thổ cư. 

4. Bao trùm lên toàn bộ khu vực cư 
trú là một cõi thiêng bao la hơn và 
nguồn gốc cũng quá xa xưa mà ngày 
nay chúng ta có thể hiểu được từ tập tục 
dựng cây nêu ở trước sân vào dịp Tết. 

“Nêu” là “Bẹo ra cho người ta thấy” (Đại 
Nam quấc âm tự vị, 1895, T.I, tr.78). vậy 
thì cây nêu là cây (tre) dùng để bẹo lên 
những gì cho người ta thấy rõ. Trong thực 
tế đó là nơi người ta treo các thứ lễ vật (trầu 
cau), vật trấn yểm (tiền đồng), khánh (một 
thứ nhạc cụ), tấm vỉ tre đan (gọi là bùa “tứ 
tung ngũ hoành”)… để dọa ma quỷ, không 
cho chúng xâm nhập vào gia cư trong mấy 
ngày đầu năm. Đó là do về sau chịu ảnh 
hưởng của các tôn giáo, chủ yếu là Đạo 
giáo và Phật giáo. Chứ thực ra, cây nêu 
vốn là cái bàn thờ, bày biện các đối tượng 
thờ cúng của các cộng đồng thời cổ sơ.  
 
Hãy quan sát cây nêu của tộc người ở Tây 
Nguyên và miền núi Tây Bắc, Việt Bắc. Ở 
đó, phần gốc thông với cõi đất ở dưới âm, 
phần thân cây bày biện bàn thờ vong hồn 
tổ tiên, nhiên thần (núi, rừng, ruộng rẫy…) 
và trên ngọn là mặt Trời, mặt Trăng. Về 
sau, khi các đối tượng thờ tự có nơi thờ tự 
cố định riêng, phân hóa ra các đền, điện, 
án thờ, bàn thờ, thì cây nêu biến thành cây 
hương (miền Bắc) và cái bàn thiên (miền 
Nam). Giờ đây cái bàn thiên trước sân nhà 
hay trên ban công, nơi gia chủ “đêm đêm 
thắp ngọn đèn trời” - là cõi thiêng nối kết 
nơi cư trú với trời đất.

Nói chung, đến đầu thế kỷ 21 này, mặc 
dù lịch sử đã không ngừng công việc tổng 
hợp mới cũ và tích hợp các luồng văn 
hóa ngoại sinh với các yếu tố nội sinh, thì 
dường như cơ tầng văn hóa sàn của người 
Việt ta vẫn còn mang dấu ấn tâm thức 
“vạn vật hữu linh”. Nói gì thì nói, song 
đây đó người ta vẫn cơ hồ rằng “tứ tung 
linh tàng”, tức nơi nơi vẫn bàng bạc điều 
linh thính, nhất là khi ai đó gặp chuyện 
khó mà không còn cách giải quyết bằng 
các biện pháp thế tục.

Huỳnh Ngọc Trảng

Không gian thờ cúng của bàn thờ gia tiên 

Bàn thờ Thần tài và Thổ địa
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1. Ngựa hay có tật: Câu này muốn 
nói những người có tài thường có 
những tật xấu, đồng nghĩa với “ lắm 
tài nhiều tật”
2. Ngựa nào gác được hai yên: 
Chỉ việc người ta không thể đồng 
thời phụng sự hai sự nghiệp lớn. Câu 
này tương đương với “ Một gáo, hai 
chĩnh”.
3. Ngựa non háu đá hay Ông non 
ngứa nọc: Chỉ những người trẻ tuổi 
thường có tính cách hung hăng, thiếu 
chín chắn.
4. Ngựa quen đường cũ hay Chứng 
nào tật ấy: Câu này muốn nói người 

Con ngựa  
trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

Ngựa là con vật thứ bảy trong 12 con giáp. Trong tục ngữ, ca dao Việt Nam, ngựa 
cũng là con vật rất quen thuộc được sử dụng nhiều để so sánh, ẩn dụ, ví như:

ta không dễ dàng bỏ được một thói 
quen xấu.
5. Ngựa xe như nước: Câu này dùng 
để chỉ việc có nhiều người qua lại tại 
một điểm nào đó.
6. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã: Chỉ 
việc những người giống nhau thường 
tập hợp lại với nhay, tìm đến nhau.
7. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ: 
Câu này nói về tình đoàn kết giữa 
những người trong cùng một nhóm 
hay cộng đồng có chung tình cảm hay 
lợi ích.
8. Thẳng ruột ngựa: Nói về việc 
không úp mở, thẳng thắn vào đề luôn.

9. Chạy như ngựa vía: ý nói chạy 
rất nhanh.
10. Da ngựa bọc thây: Câu này 
thời xưa dùng để nói về một người 
lính đã ngã xuống trên chiến trường 
(Xác họ thường được bọc trong da 
ngựa thay cho quan tài), còn ngày nay 
người ta dùng để chỉ sự hi sinh.
11. Đầu trâu mặt ngựa: Câu này 
dùng để chỉ những kẻ vô lại, kẻ đại 
bất lương.
12. Đơn thương, độc mã (một ngựa 
với một cây thương): Chỉ người một 
mình chống lại khó khăn, không có sự 
trợ giúp của ai.

13. Đường dài hay sức ngựa: Câu 
này ý nói, cùng với thời gian, người ta 
có thể biết được những phẩm chất của 
một người nào, nhất là khi ở với nhau 
thường xuyên. Câu này đồng nghĩa 
với “Đi lâu mới biết đường dài, ở lâu 
mới biết con người phải chăng” hay “ 
thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới 
biết con người phải chăng”
14. Lên xe, xuống ngựa: Câu này 
nói về một người có cuộc sống xa 
hoa, phú quý, đồng nghĩa với “ ra hán 
vào giày” hay “ chân giày, chân dép”
15. Mặt dài như ngựa hay Mặt 
ngay cán tàn: Nói về việc một người 
đứng lặng trước cấp trên khi bị bắt 
quả tang.
16. Thay ngựa đổi chủ: Câu ngày 

dùng để chỉ một người rời bỏ một phe 
phái để đi theo một phe phái khác.
17. Được đầu voi đòi đầu ngựa: Nói 
về người có lòng tham không đáy hay 
không biết dừng lại đúng mức, tương 
đương với “được voi đòi tiên” “được 
đàng chân lân đàng đầu” “được con 
em thèm con chị” “có thịt đòi xôi”…
18. Một lời nói ra bốn ngựa khó tìm 
(Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy): 
Câu này có nghĩa là một lời nói vô ý 
khi ra khỏi miệng rất khó có thể lấy 
lại được.
19. Tái ông mất ngựa: Chỉ trong cái 
rủi có cái may. Cây này có nguồn gốc 
từ một câu chuyện một người đánh 
mất con ngựa tưởng là vận đen, nhưng 

sau một thời gian con ngựa trở về dắt 
thêm một con ngựa nữa.
20. Cầm cương nảy mực thay 
Cầm cân nảy mực, đứng mũi chịu sào: 
Câu này chỉ người lãnh đạo gương 
mẫu và khôn ngoan.
Qua những câu tục ngữ trên cho thấy 
cha ông ta đã rất tài tình khi dùng một 
con vật gắn bó với con người từ ngàn 
đời nay ( là ngựa kéo, thồ, đua và 
chiến đấu ) để phản ánh chân thực và 
sinh động cuộc sống hàng ngày của 
người dân. Nó còn cho thấy một kho 
tàng văn hóa dân gian vô cùng giữ gìn 
và phát triển cho muôn đời sau.

Tượng đài Thánh Gióng trên đỉnh núi Ðá Chồng của khu du lịch tâm linh Ðền Sóc - Chùa Non thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Tượng vua Quang Trung ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngọc  Lan sưu tầm
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Năm ngọ nói chuyện ngựa

Ngựa trong ngôn ngữ
Ngựa có dáng vẻ đẹp đẽ, oai vệ mà thanh 
nhã, hiền lành. Ngựa có nhiều mầu do đó 
có những tên gọi khác nhau tùy theo sắc 
lông: Tuyền màu trắng gọi là ngựa bạch; 
trắng chen một ít đen gọi là ngựa kim; đen 
tuyền gọi là ngựa ô; đen pha tí đỏ gọi là 
ngựa khứu; đen pha nhiều đỏ gọi là ngựa 
hởi; đen pha đỏ tươi là ngựa vang; đen 
pha đỏ đậm là ngựa hồng; trắng đen pha 
chút đỏ là ngựa đạm; tím đỏ pha đen là 
ngựa tía; trắng sọc đen là ngựa vằn... Về 
cách đi đứng của con ngựa có đến hơn 
một tá động từ để diễn tả như: đi, bước, 
rảo, chạy, nhảy, kiệu, phóng, vút, phi 
(bay), tế, sải, lao, vọt, phốc... Từ thượng 
cổ đến nay, khắp nơi trên thế giới, hầu 
hết các dân tộc đều dùng ngựa để cưỡi, 
đi chơi, làm việc, ra trận, kéo xe, kéo cày, 
chở thư, thi thể thao, biểu diễn nghệ thuật, 
trang trí lễ hội...
Khi xe cơ giới chưa ra đời thì con ngựa 
là phương tiện hành quân nhanh nhất. Rất 
nhiều đội kỵ binh đã vượt hàng vạn dặm 
đất đai mênh mông, núi non hiểm trở, từ 
nước này sang nước khác như những đội 
kỵ binh các nước Nam Á, La Mã, Mông 
Cổ lừng danh trong lịch sử. Trong ngôn 
ngữ xuất hiện cụm từ “thiên lý mã” để chỉ 
những con ngựa chạy nhanh nghìn dặm, 
phi ngựa là cưỡi ngựa chạy như bay. Có 
cả cụm từ “lạm phát phi mã” để chỉ nạn 
lạm phát không kiềm chế nổi. Ngày nay, 
máy móc đã phát triển đến trình độ rất 
cao, người ta vẫn lấy “sức ngựa” (mã lực) 
làm tiêu chuẩn tính sức mạnh của động 
cơ...

Biểu tượng ngựa
Rất nhiều nhà điêu khắc tài hoa, họa sĩ 
nổi tiếng đã tạc tượng, vẽ tranh ngựa in 
trên sách báo, trưng bày các viện bảo tàng, 
đền đài, lăng tẩm. Hầu hết các thành phố 
lớn trên thế giới đều có tượng danh nhân 
ngồi trên lưng ngựa đặt trang trọng ở các 

Trong số mười hai con vật biểu tượng của mười hai con giáp là: chuột, trâu, hổ, mèo, rồng, rắn, 
ngựa, dê, khỉ, gà, chó, lợn thì con ngựa - blểu tượng của năm Ngọ – là một trong vài con vật 
được con người coi trọng và sử dụng nhiều nhất.

quảng trường, công viên hay trong những 
lâu đài đồ sộ như tượng của Pi-e Đại đế ở 
Saint Petersburg, tượng vua Quang Trung 
ở thành phố Quy Nhơn. Họa sĩ Trung 
Quốc Từ Bi Hồng vẽ ngựa nổi tiếng vào 
bậc nhất thế giới, đã vẽ hàng trăm bức 
tranh ngựa với tư thế khác nhau cực kỳ 
sinh động. Kiệt tác tranh ngựa của ông 
có mặt ở khắp Trung Quốc và hàng trăm 
nước khác.
Hàng thế kỷ nay, các phương tiện giao 
thông cơ giới phát triển ở trình độ cao, 
người ta vẫn thích dùng ngựa kéo xe 
tang trong những lễ quốc tang trọng thể, 
hoặc dùng ngựa để diễu binh, duyệt binh. 
Sau khi chiến thắng phát-xít Đức, hai vị 
nguyên soái lừng danh của Liên Xô đã đi 
ngựa (một trắng, một đen) để duyệt binh 
mừng chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, 

trước những hàng quân trang bị xe tăng, 
thiết giáp và vũ khí hiện đại.

Ngựa gắn liền danh nhân Việt
Có hai sự kiện về con ngựa ở châu Á liên 
quan đến nước ta thật là thú vị. Đầu thế kỷ 
13, hoàng tử Lý Long Tường con vua Lý 
Anh Tông, vì hoàn cảnh lịch sử, đã chạy 
sang nước Cao Ly (Hàn Quốc) cư trú. ở 
Cao Ly, Lý Long Tường đã làm nên nhiều 
việc lớn giúp nhân dân nước này như xây 
Đài Vọng Quốc, mở trường dạy học. Đặc 
biệt, ông đã tổ chức chỉ huy quân đội góp 
phần đánh thắng quân xâm lược, được vua 
Cao Ly là Cô-dông rất khen ngợi, phong 
làm tướng, thưởng một con ngựa trắng và 
tặng danh hiệu “bạch mã tướng quân”. 
Hiện nay hậu duệ đời thứ 26 của hoàng 
tử Lý Long Tường là Lý Xương Căn đã 
từ Hàn Quốc trở về Việt Nam sinh sống 

ở cố hương Cổ Pháp - Đình Bảng huyện 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ở Việt Nam hình 
tượng con ngựa sắt của Phù Đổng Thiên 
Vương vừa bay vừa phun lửa diệt giặc Ân 
và sau khi phá tan giặc, liền bay vút lên 
trời xanh, không chờ lĩnh thưởng, không 
đợi ghi công. Thật là kỳ vĩ! 

Ngựa trong thi ca
Biết bao câu thơ câu văn nói đến con ngựa 
một cách sinh động, tuỳ theo cách sử dụng 
và trạng thái, phẩm chất của người cưỡi. 

Trong truyện Kiều, Nguyến Du tả Kim 
Trọng xuất hiện lần đầu với “Tuyết in 
sắc ngựa câu giòn” rất thanh lịch tao nhã. 
Huy Cận nhìn nét “đẹp xưa” khi “Dừng 
chân nghỉ ngựa non cao/Dặm xa lữ thứ 
kẻ nào héo hon”. Trong “Hoan hô chiến 
sĩ Điện Biên”, Tố Hữu viết: “Tin về nửa 
đêm/Hoả tốc, hoả tốc/Ngựa bay lên dốc/
Đuốc chạy sáng rừng”. Và ở chiến khu 
Việt Bắc, Tố Hữu thấy Bác Hồ cưỡi ngựa 
đi giữa núi rừng như một ông tiên : “Nhớ 
người những sáng tinh sương/Ung dung 

yên ngựa trên đường suối reo”. Đồng chí 
Trường Chinh viết trong bài “Đi họp”: 
“Vút ngựa vượt qua đèo/Rì rầm tiếng suối 
reo...Ngựa mỏi đi bước một/Người suy 
nghĩ vấn vương...Hội nghị mai họp sớm/
Băm băm ngựa bước nhanh.

Hy vọng năm con ngựa Nhâm Ngọ 2014 
của Việt Nam cũng sẽ là con “Thiên lý 
mã” vượt khó khăn nhằm đỉnh cao ấm no, 
hạnh phúc mà phi nước đại.

Đặng Minh Phương/ Nhân Dân

Chợ ngựa vùng cao Bắc Hà

Năm 1932, Hội đua ngựa Sài Gòn vay tiền của Ngân hàng Đông Dương mua một khu đất rộng 48 mẫu tại khu vực Phú Thọ (nay 
thuộc quận 11) để xây dựng trường đua. Sau khi người Pháp ra đi, Hội đua ngựa Sài Gòn bàn giao cho người Việt và hoạt động 
như một công ty tư nhân cho đến ngày Sài Gòn được giải phóng. Ngày 11-3-1989 trường đua Phú Thọ được hồi phục, mang tên 
CLB thể thao Phú Thọ. Lúc đó, nơi đây có hơn 600 ngựa đua và 70 tay nài. Đến tháng 6-2004, Câu lạc bộ thể thao Phú Thọ hợp 
tác với Công ty TNHH Thiên Mã nâng cấp cơ sở hạ tầng của trường đua và quản lý hoạt động đua ngựa với trang thiết bị hiện đại. 
Bên cạnh đó, trường đua Phú Thọ cũng là nơi đầu tiên tại Việt Nam sử dụng giống ngựa đua thuần chủng được nhập từ Australia 
gồm 40 con. Các đợt đua diễn ra vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Sau 7 năm liên doanh, hoạt động đua ngựa đã tạm dừng 
từ đầu tháng 6-2011. Theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân TPHCM, khu vực này sẽ được dùng để xây dựng Trung tâm Huấn 
luyện thể thao và thi đấu của thành phố. Như vậy, trường đua ngựa duy nhất ở Việt Nam cũng không còn.

Phú Thọ - trường đua duy nhất ở Việt Nam
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Tuyệt vời
Hai người phụ nữ gặp nhau lần đầu. 
Sau một hồi trò chuyện, một người 
buồn buồn nói:
- Con trai tôi tệ lắm chị ơi! Nó mê bài 
bạc, rượu chè tối ngày! – ngừng một 
lát- chị có con trai không?
- Có !
- Cháu có chơi cờ bạc không?
- Không.
- Cháu có rượu bia, thuốc lá không?
- Cũng không!
- Thế cái khoản trai gái thì sao?
- Không bao giờ.
- Ôi! Con trai chị thật tuyệt vời! Năm 
nay, cháu bao nhiêu tuổi rồi, hả chị?
- Đến Tết này là cháu tròn… hai tuổi!
- !!!

Đã hai lần rồi
Cô con gái rón rén định ra khỏi nhà 
lúc gần đi ngủ thì bị ông bố chặn lại:
- Muộn thế này còn định đi đâu nữa?
- Con định chạy ù ra thùng thư để bỏ 
hai lá thư thôi ạ!
- Thế thì nhanh lên một chút, thùng 
thư đó đã huýt sáo hai lần rồi đấy!

Mua vé số 

Người bán vé số: “Ông ơi, mua một 
tấm đi ông, bảo đảm thế nào cũng 
trúng độc đắc.”
Ông B: “Tôi đã mua rồi!”
Người bán: “Mua thêm một tấm đi, 
mua nhiều trúng nhiều mà ông!”
Ông B: “Nếu không trúng thì sao?”
Người bán: “Thì ông cứ đến đây tìm 
tôi!”.
Ông B: “Tìm anh để làm gì?”
Người bán: “Để mua thêm tấm nữa!”.

Thầy đồ làm biếng 
Có một thầy đồ rất lười biếng, thường 
kiếm cớ để không phải dạy dỗ gì cả.
Một hôm ông vào lớp hỏi học trò:
- Tụi bây biết hôm nay học cái gì 
không?
Cả lớp trả lời:
- Thưa thầy không!
Thầy đồ tỏ vẻ giận dữ:
- Không biết? Vậy tụi mày tới trường 
để làm cái gì? Cút về hết đi!
Đám học trò khúm núm kéo về hết và 
bàn với nhau là lần sau thầy có hỏi thì 
sẽ có cách trả lời xem thầy tính sao.
Hôm sau, thầy giáo lại hỏi:
- Hôm nay tụi bây biết sẽ học cái gì 
không?
Cả lớp đồng thanh trả lời:
- Dạ biết!
- Đã biết hết rồi thì tụi bây còn ở đây 
làm cái gì vậy? Về hết đi!
Tụi học trò tức lắm, cho nên bàn rằng 
kì sau thầy có hỏi thì nửa lớp sẽ trả lời 
“có” và nửa lớp sẽ trả lời “không” coi 
thầy tính sao.
Ngày kế tiếp thầy hỏi:
- Bây biết hôm nay học cái gì không?
Nửa lớp trả lời:
- Thưa biết!
Nửa lớp trả lời:
- Thưa không!
- Vậy thì đứa nào biết ở lại dạy mấy 
đứa không biết, còn tao về!

Nó nói  
tui ăn mông nó 
Chiếc xe bus đang chạy bỗng thắng 
gấp. Cụ già mất trớn ngã nhào về 
trước trúng vào người một cô gái trẻ. 
Cô tức giận la lên:
- Ối trời ơi ông già này ăn thịt tôi
Bất ngờ cụ già la lại
- Ôi bà con ơi con bé này nó nói tôi 
ăn mông của nó
Cô gái tái mặt, phân minh
Không… không, ý tôi là ông ăn thịt 
tôi
Ông già: 
-Không lẽ tôi ăn thịt cô tôi chừa cái 
đó sao?

Thời hiện đại
Hai người đàn ông chuẩn bị làm bố 
gặp nhau ngoài phòng chờ của bệnh 
viện phụ sản. Đồng cảnh ngộ nên 
họ mau chóng trò chuyện tâm đầu 
ý hợp.
- Anh tin không, - Một người nói 
- Hôm nay là ngày đầu tiên trong 
chuyến du lịch của chúng tôi. Thế mà 
cô ấy lại lên bàn đẻ...
- Thế thì có gì mà anh phải phàn nàn? 
- Người kia nhún vai. - Đây là tuần 
trăng mật của chúng tôi.

Không  biết mình  
là ai 
Ba người đàn ông say rượu dìu nhau 
về nhà. Đến trước cửa một căn nhà, 
một gã đập vào cửa và hét lên: “Ông 
Tư ở đây phải không?”.
Tiếng phụ nữ trả lời:
- Phải.
- Bà... bà là ai?
- Tôi là vợ ông Tư.
- Vậy bà làm ơn ra xem ai là ông Tư, 
đưa ổng vô nhà để mấy người kia còn 
về nhà nữa chứ...

                 Mừng hụt
Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý 
chạy ra hớn hở khoe:
- Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở bên 
Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng cho 
nhà mình một món quà và nói rằng: 
“Món quà của cô tuy nhỏ nhưng 
cũng đủ cho gia đình cháu dùng 
trong một năm”
Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi 
ngay:
- Món quà gì thế con?
- Dạ, một quyển lịch!
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