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LỜI NGỎ marketing@kienlongbank.vn

Năm 2012 là một năm nhiều khó khăn và thách 
thức đối với ngành ngân hàng do những tác 
động bất lợi của kinh tế vĩ mô trong nước và 

ngoài nước. Hệ thống ngân hàng thương mại đã để lại 
nhiều dấu ấn đặc biệt: sự bùng nổ nợ xấu của các ngân 
hàng với hệ luỵ tất yếu là quá trình sáp nhập của những 
ngân hàng yếu kém; sự sụt giảm về quy mô tổng tài sản 
và lợi nhuận của hầu hết các ngân hàng với hậu quả là sự 
cắt giảm nhân sự ồ ạt của ngành; nợ xấu gia tăng nhanh; 
rủi ro tiềm ẩn lớn… Có lẽ, chưa lúc nào, ngành ngân hàng 
Việt Nam lại phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn như 
trong năm 2012.

Vượt qua những khó khăn gay gắt về môi trường kinh 
doanh có nhiều biến động bất lợi và vượt qua không ít 
yếu kém nội tại của chính mình, Hội đồng Quản trị, Ban 
điều hành và toàn thể CB – CNV Ngân hàng Kiên Long 
đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ 
đề ra. Tổng tài sản đạt 18.581 tỷ đồng, hoàn thành 103% 
kế hoạch và tăng 4% so với năm 2011. Vốn huy động từ 
dân cư và tổ chức kinh tế đạt 10.641 tỷ đồng hoàn thành 
103% kế hoạch và tăng hơn 30%  so với năm 2011. Cho vay 

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN  I7

Quý bạn đọc thân mến!
Đã thành thông lệ, cứ vào tháng tư, ai 

đã từng đi qua tuổi học trò vẫn chờ mong 
được nghe những tiếng ve trong trẻo, ấm 
nồng đầu tiên vang lên từ hàng me trong 
ca khúc giao mùa với thật nhiều tâm trạng 
khác nhau: Có vui - buồn, bâng khuâng, 
háo hức và cả nuối tiếc ăm ắp trong tim…

Còn đối với doanh nghiệp, tháng tư 
không chỉ là tháng chộn rộn cho mùa đại 
hội cổ đông mà còn là tháng đánh giá kết 
quả kinh doanh của quý I và các phương 
án kinh doanh cho quý II với mong muốn 
hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm.

Thưa Quý bạn đọc!

Trong Bản tin nội bộ Ngân hàng Kiên 
Long số 02 kỳ này, xin giới thiệu Thông 
điệp của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên 
Long về những kết quả hoạt động trong 
năm 2012, đồng thời đưa ra các định 
hướng hoạt động trong năm 2013 theo 
tôn chỉ: “Phát triển an toàn, lành mạnh, 
bền vững và lợi nhuận hợp lý”. Các bài viết 
sâu sắc của lãnh đạo và các thành viên 
trong ngôi nhà Kiên Long thể hiện trách 
nhiệm với công việc, tình yêu thương và 
sự gắn bó của từng nhân viên với ngôi 
nhà mình đang sống và tin yêu. Ngoài 
những bài viết trên, kể từ Bản tin số này, 
BBT sẽ lần lượt đăng tải các bài dự thi được 
chọn lọc từ cuộc thi viết “Kiên Long - Mái 
nhà chung” được phát động trong tháng 
12/2012, nhân kỷ niệm 18 năm thành lập 
Ngân hàng Kiên long.

BAN BIÊN TẬP

nền kinh tế đạt 9.683 tỷ đồng hoàn 
thành 100% kế hoạch và tăng 15% 
so với năm 2011.

Những kết quả trên cho thấy 
Ngân hàng Kiên Long đã chọn 
hướng đi đúng và linh hoạt trong 
kinh doanh là không tăng trưởng 
nhanh tín dụng, không đầu tư 
kinh doanh vàng, hoạt động tín 
dụng chủ yếu tập trung vào việc 
tài trợ cho vay lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh, tam nông và tài chính 
vi mô nên rủi ro hoạt động thấp, 
chất lượng tài sản tốt, nợ xấu thấp 
so với bình quân ngành. Kết quả 
đạt được trong năm 2012 giúp cho 
Ngân hàng Kiên Long có thêm 
những bài học kinh nghiệm quý 
báu để phát triển ngân hàng lành 
mạnh, bền vững trong năm 2013 
và những năm tiếp theo.

Bước sang năm 2013, dự báo 
nền kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức 
khi quá trình tái cấu trúc nền 
kinh tế, tái cấu trúc hệ thống tài 
chính ngân hàng và xử lý nợ xấu 

của Chính phủ vẫn đang triển khai thực hiện ở bước đầu. 
Chính sách vĩ mô của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 
vẫn tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện 
chính sách tiền tệ chặt chẽ và linh hoạt, ưu tiên kiềm chế 
lạm phát, các vấn đề về lãi suất, tăng trưởng tín dụng sẽ 
được kiểm soát. Đứng trước bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra 
cho Ngân hàng Kiên Long trong năm 2013 rất nặng nề. Để 
phát triển bền vững, Ngân hàng Kiên Long vẫn tiếp tục 
chọn hướng đi cho mình, đó là  “Hoạt động an toàn, bền 
vững và lợi nhuận hợp lý. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động 
kinh doanh bán lẻ, dịch vụ tài chính vi mô với đối tượng 
chủ yếu là khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và 
nhỏ/siêu nhỏ, mở rộng thị phần qua việc đa dạng hóa sản 
phẩm dịch vụ, hướng tới phát triển dịch vụ ngân hàng 
điện tử”. 

Để thực hiện định hướng trên, chúng ta cần phải thực 
hiện các mục tiêu sau:

Mục tiêu thứ nhất: Cải cách quản trị Ngân hàng hướng 
tới những chuẩn mực chung theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm 
chuẩn mực hoá công tác quản trị điều hành hoạt động của 
toàn hệ thống Ngân hàng Kiên Long.

Mục tiêu thứ hai: Phát triển cơ chế giám sát tiền gửi 
của khách hàng; Điều chỉnh cơ cấu huy động và phân loại 
nợ xấu theo ngành để xác định được những điểm mạnh, 
yếu trong hoạt động huy động và cho vay để kịp thời có 
những phương án tiếp cận nguồn vốn khác để đảm bảo 
về vấn đề thanh khoản và mang lại lợi nhuận tốt nhất cho 
Ngân hàng.

Mục tiêu thứ ba: Xác định phân khúc khách hàng và địa 
bàn trọng yếu mà Ngân hàng sẽ hướng đến, xây dựng các 
giải pháp, chương trình phù hợp để gia tăng sự hiện diện 
và thị phần của Ngân hàng trong khu vực. Việc quan trọng 
là Ngân hàng cần phải phân tích và đưa ra được phân khúc 
khách hàng phù hợp với khả năng và những địa bàn thật 
sự tiềm năng để thực hiện tăng trưởng tín dụng một cách 
có chọn lọc và đảm bảo chất lượng tín dụng.

Mục tiêu thứ tư: Các mảng thanh toán quốc tế, kinh 
doanh ngoại hối và dịch vụ của Ngân hàng trong các năm 
qua có vai trò không đáng kể vào tổng thu nhập hàng năm 
của Ngân hàng. Việc đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng 
như kiều hối, ngoại hối, thẻ… là việc phải làm để tăng năng 
lực phục vụ khách hàng và năng lực cạnh tranh với các 
ngân hàng khác. Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống ngân 
hàng điện tử để nâng sức cạnh tranh của Ngân hàng Kiên 
Long và góp phần giữ chân khách hàng hiện tại, đặc biệt 
tại những địa bàn mang lại nguồn thu lớn cho Ngân hàng.

Mục tiêu thứ năm: Chú trọng việc đào tạo, giáo dục 
nâng cao đạo đức nghề nghiệp, nâng cao tay nghề. Xây 
dựng cơ chế đãi ngộ có phân biệt vị trí kinh doanh tạo 
ra lợi nhuận và vị trí gián tiếp; phân biệt giữa vị trí quan 
trọng và vị trí tác nghiệp giản đơn tại các đơn vị bảo đảm 
mục tiêu đãi ngộ tương xứng với kết quả cống hiến. Thay 
đổi phương thức quản lý lao động theo hướng giao việc 
có đánh giá hiệu suất; tổ chức rà soát toàn diện chất lượng 
nhân sự, tiến hành đánh giá, quy hoạch đào tạo và bố trí 
sắp xếp nhân viên giỏi nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt.

Mục tiêu thứ sáu: Rà soát lại các quy trình nghiệp vụ 
theo hướng tinh giản hoá trên cơ sở vẫn bảo đảm kiểm 
soát tốt rủi ro.

Với những định hướng và mục tiêu cụ thể, hợp lý cộng 
với sự đoàn kết một lòng của toàn thể cán bộ nhân viên, 
sự đồng hành, ủng hộ thiết thực của cổ đông, khách hàng 
và sự giúp đỡ to lớn của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng 
quản trị Ngân hàng Kiên Long tin tưởng Ngân hàng Kiên 
Long chắc chắn sẽ ổn định và tiếp tục phát triển bền vững.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN PHÁT MINH

Ông Trần Phát Minh
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long
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TIÊU ĐIỂM

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TIỀM NĂNG - THẾ MẠNH
CỦA NGÂN HÀNG KIÊN LONG

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2011, Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) gồm 13 tỉnh - thành phố với tổng diện tích đất tự nhiên là 40.548,2 
km2,  dân số hơn 17 triệu người. Tổng diện tích đất nông nghiệp hơn 3.139 ha 
với sản lượng lương thực hàng năm trên dưới 20 triệu tấn và được mệnh danh là 
vựa lúa của cả nước, đóng góp lớn vào lượng gạo xuất khẩu trên 4 triệu tấn mỗi 
năm. Ngân hàng Kiên Long đã hoạt động và phát triển như thế nào trong vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long?

Với 130 đơn vị hành chánh, 
cơ cấu phát triển kinh tế chủ 
yếu là Nông-Ngư nghiệp-

Thủy sản và Dịch vụ, tuy nhiên 
những đóng góp của ĐBSCL vào nền 
kinh tế cả nước là không nhỏ. Hiện 
nay một số tỉnh như Cà Mau, Cần 
Thơ đang phát triển ngành kinh tế 
mũi nhọn là điện - đạm làm đa dạng 
hóa ngành nghề kinh tế của cả vùng. 
Một số tỉnh nằm giáp biển thì phát 
triển mạnh mẽ về đánh bắt, nuôi 
trồng thủy hải sản và du lịch như 
Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà 
Vinh, Sóc Trăng...

Ngân hàng Kiên Long xuất thân từ 
một Ngân hàng Cổ phần Nông thôn 
với gần 18 năm hoạt động nên có thể 
nói  Kiên Long có thế mạnh về bán lẻ 
và cho vay nông nghiệp - nông thôn. 
Hiện nay mạng lưới đã phủ kín khu 
vực ĐBSCL với 14 chi nhánh (CN) 
và 37 phòng giao dịch (PGD) trực 
thuộc. Tính đến 31/12/2012 tổng dư 
nợ cho vay đạt 4.890 tỷ đồng, chiếm 
tỷ lệ 51,13% toàn ngân hàng. Huy 
động vốn đạt 5.261 tỷ đồng, chiếm tỷ 
lệ 34,78% và lợi nhuận trước thuế đạt 
305 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 66,7% toàn 
ngân hàng.

Hiện nay, chi phí bình quân ban 
đầu để mở một PGD tại ĐBSCL thì 
tương đối thấp, chỉ khoảng 150 triệu 
đồng và thời gian hoạt động để đạt 
ngưỡng hòa vốn tối đa là dưới một 
năm. Một phần vì chi phí thuê nhà, 
giá cả sinh hoạt... tương đối thấp do 
vậy nếu đơn vị nào năng động khai 
thác và mở rộng nghiệp vụ cho vay 
trả góp ngày tốt thì thời gian có thể 
sẽ ít hơn.

Tại Kiên Giang - CN Rạch Giá có 
nhiều đơn vị hoạt động nhiều nhất 
toàn ngân hàng hiện nay. Tính đến 
31/12/2012, tổng dư nợ cho vay 
toàn tỉnh đạt 26.800 tỷ đồng, trong 
đó Ngân hàng Kiên Long chiếm thị 
phần 11,5%. Tổng huy động vốn 
chiếm 12% thị phần toàn tỉnh và là 
ngân hàng cổ phần có các chỉ tiêu 
cao nhất toàn tỉnh trong số các ngân 

hàng cổ phần.
Theo bảng trên, tính theo số liệu 

cuối năm 2012 thì bình quân các 
chỉ tiêu của một đơn vị tại khu vực 
ĐBSCL cho chúng ta thấy mức độ 
hiệu quả của hoạt động. Ở đây lấy 
hai số liệu để có thể mở rộng so sánh 
đó là tính bình quân tại Kiên Giang 
(tỉnh có thời gian hoạt động lâu nhất 
và nhiều đơn vị trực thuộc nhất, tính 
cả CN Phú Quốc) và tính bình quân 
cả khu vực ĐBSCL.

Nếu như Ngân hàng Nhà nước cho 
phép mở PGD trong năm nay thì 
toàn khu vực đến cuối năm sẽ có 52 
PGD, như vậy tính cả các CN sẽ có 66 
đơn vị. Nếu các CN phát triển PGD 
được 50%  trên tổng số lượng đơn 
vị hành chánh của toàn khu vực thì 
sẽ có 65 PGD+14 CN = 79 đơn vị tại 
ĐBSCL. Như vậy theo số liệu bảng 
trên chúng ta sẽ có được lợi nhuận 
toàn khu vực lần lượt là 66 đơn vị x 
6 tỷ LN/1đơn vị = 396 tỷ đồng và 79 
đơn vị x 6 tỷ = 474 tỷ đồng lợi nhuận. 
Nếu tính bình quân theo lợi nhuận 
của tỉnh Kiên Giang thì con số sẽ 
lần lượt là 818,4 tỷ đồng và 979,6 tỷ 
đồng. Một con số quả thật là không 
nhỏ trong điều kiện kinh tế khó khăn 
như hiện nay! 

13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

1 Diện tích (km2) 40,548.20

  - Đất Nông nghiệp (ha) 3,138.90

2 Dân số (triệu người) 17.30

3 Đơn vị hành chánh 130.00

4 Sản lượng lương thực (triệu tấn) 19.70

Ngân hàng Kiên Long

1 Dư nợ cho vay - tỷ đồng 4,890.00

2 Huy động vốn - tỷ đồng 5,261.00

3 Lợi nhuận trước thuế - tỷ đồng 305.00

Bình quân 1 đơn vị Kiên Giang ĐBSCL

1 Dư nợ cho vay 166.50 95.88

2 Huy động vốn 233.63 103.16

3 Lợi nhuận trước thuế 12.45 6.00

4 Số lượng đơn vị BQ 1 tỉnh 4.00

 Các con số trên hoàn toàn khả 
thi vì những lý do sau: Ngân hàng 
Kiên Long xuất thân từ Ngân hàng 
Cổ phần nông thôn với 18 năm hoạt 
động đã có kinh nghiệm trong việc 
phát triển các sản phẩm cho vay trong 
khu vực nông nghiệp-nông thôn (bán 
lẻ). Tính đặc thù của vùng ĐBSCL đối 
với sản phẩm cho vay trả góp ngày. 
Tính đoàn kết nội bộ và đồng thuận 
trong hoạt động cao và tốt. Đặc biệt 
là sự quan tâm của HĐQT, Ban Tổng 
Giám đốc và các Phòng ban Hội sở 
cũng như sự quan tâm giúp đỡ của 
Ngân hàng Nhà nước các tỉnh tại địa 
phương.

Ngoài ra đặc thù cho vay phát triển 
tam nông phù hợp với chủ trương 
chung của Nhà nước đó là tập trung 
cho phát triển nông nghiệp-nông 
thôn. Đây cũng là một ngành nghề 
cho vay tương đối ít rủi ro hơn so với 
những ngành nghề khác.

Sau 18 năm hoạt động với biết bao 
sóng gió, thăng trầm nhưng Kiên 
Long vẫn ngày một lớn mạnh. Điều 
đó chứng tỏ, Ban Lãnh đạo Ngân hàng 
Kiên Long đã có tầm nhìn sáng suốt, 
để lèo lái con tàu Kiên Long thực hiện 
một cuộc bứt phá ngoạn mục, vững 
bước tiến đến hôm nay.

Vũ Đức Cần
(Phó TGĐ Khu vực Miền Tây)

marketing@kienlongbank.vn

ĐBSCL mỗi năm sản xuất trên dưới 20 triệu tấn lương thực
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CHI NHÁNH HẬU GIANG

VƯỢT QUA THỬ THÁCH
HOÀN THÀNH TỐT

KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO

Chi nhánh Hậu Giang được nâng 
cấp từ Phòng Giao dịch Hậu 

Giang thành lập theo giấy chấp 
thuận số 135/NHNN – HGI, ngày 
12/05/2008 của Ngân hàng Nhà 
nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang và 
chính thức đi vào hoạt động ngày 
06/09/2008. Qua gần 05 năm hoạt 
động, Chi nhánh Hậu Giang đã 
không ngừng nỗ lực phát triển nhằm 
đưa Chi nhánh trở thành một thương 
hiệu mạnh có uy tính trên địa bàn 
Hậu Giang.

Ra đời trong bối cảnh đã có hơn 
10 tổ chức tín dụng đang hoạt động, 
Chi nhánh Hậu Giang đã gặp không 
ít khó khăn như: Địa bàn nhỏ hẹp 
thuộc vùng sâu vùng xa, nhân sự 
mới hạn chế về chuyên môn, cơ sở 

TÌM ĐẾN
NIỀM VUI

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

 Cùng với anh em tìm đến mọi người

 Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát

 Để thấy tiếng cười rộn rã bay ...”

   - Trịnh Công Sơn -

Niềm vui bất ngờ…
Đến văn phòng, mở hộp mail quen 

thuộc, nhận được thông tin Ngân hàng 
Kiên Long – Chi nhánh An Giang 
đứng đầu trong kết quả bình xét của 
năm tài chính 2012, lòng dấy lên nhiều 
cảm xúc khó tả, vừa hồi hộp, vừa tự 
hào và thoáng chút bâng khuâng.

Chặng đường đã qua
Nhìn lại những đóng góp của Chi 

nhánh An Giang cho toàn hệ thống 
Ngân hàng Kiên Long sau gần 4 năm 
thành lập, tổng tài sản của Chi nhánh 
trên 387 tỷ đồng, lợi nhuận trong năm 
2012 đạt gần 12 tỷ đồng. Hiện Chi 
nhánh An Giang đã phát triển được 
04 điểm giao dịch trên địa bàn toàn 
tỉnh và có kế hoạch mở thêm 02 điểm 
giao dịch mới khi điều kiện cho phép. 
Với đội ngũ 47 CBNV chính thức và 

88 cộng tác viên có kinh nghiệm và 
gắn bó với đơn vị từ buổi đầu thành 
lập, chi nhánh An Giang đang phục 
vụ hơn 600 khách hàng quan hệ thanh 
toán, gửi tiền và gần 2.000 khách hàng 
là cá nhân và doanh nghiệp có quan 
hệ tín dụng trên địa bàn.

Trước sự cạnh tranh gay gắt trong 
hoạt động ngân hàng và tình hình 
kinh tế nhiều biến động, Ban Giám 
đốc cùng toàn thể CBNV chi nhánh 
sẽ quyết tâm nỗ lực để từng bước xây 
dựng được niềm tin của khách hàng 
đã dành cho đơn vị. 

Trong hoạt động tín dụng, sau khi 
nghiên cứu kỹ các sản phẩm dịch vụ 
hiện có của Ngân hàng Kiên Long và 
đánh giá năng lực của đội ngũ CBNV, 
Ban giám đốc Chi nhánh đã xác định 
được đối tượng khách hàng chính của 
mình là những doanh nghiệp nhỏ, hộ 

kinh doanh cá thể và những hộ gia 
đình hoạt động trong lĩnh vực trồng 
trọt, chăn nuôi. Từ đó, ngay những 
tháng đầu năm, Chi nhánh đã có kế 
hoạch cụ thể để phấn đấu hoàn thành 
các kế hoạch được giao.

Tuy những đóng góp nói trên còn 
hết sức khiêm tốn so với những thành 
quả của toàn hệ thống Ngân hàng 
Kiên Long đã đạt được, nhưng đó là 
kết quả của những nỗ lực hết mình, 
những đóng góp đáng trân trọng của 
từng cá nhân trong toàn đơn vị. Điều 
này đã được Ban lãnh đạo Ngân hàng 
Kiên Long  ghi nhận và có những 
khen thưởng kịp thời, đã khuyến 
khích, động viên rất nhiều đối với 
toàn bộ cán bộ nhân viên Chi nhánh 
An Giang.

Lê Hồng Sơn
(GĐ chi nhánh An Giang)

vật chất thiếu thốn, trụ sở phải thuê 
mướn... Song với tinh thần đoàn kết 
gắn bó, vượt khó, học hỏi, sáng tạo, 
từng bước tiếp cận khách hàng để 
giới thiệu tính tiện ích của các sản 
phẩm và dịch vụ của Ngân hàng và 
được nhiều khách hàng biết đến.

Cụ thể trong năm 2012, Chi nhánh 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, tất cả các chỉ tiêu đều hoàn 
thành và vượt mức, tổng tài sản đạt 
hơn 250 tỷ, lợi nhuận trên 9 tỷ đồng, 
đạt 105% kế hoạch, huy động đạt 
110% kế hoạch, tổng dư nợ của Chi 
nhánh hơn 214 tỷ, đạt 97 % kế hoạch, 
với gần 10.000 khách hàng, trong đó 
có những khách hàng truyền thống 
gắn bó cùng đơn vị từ những ngày 
đầu thành lập. Cùng với sự phát triển, 
công tác quản trị rủi ro tín dụng tại 
đơn vị luôn được quan tâm. Việc 
thẩm định, đánh giá và quản lý tốt các 
khoản nợ vay của khách hàng được 

xem là nhiệm vụ trọng tâm của đơn 
vị. Năm 2012, nợ xấu của đơn vị chỉ 
chiếm tỷ lệ 1.46% tổng dư nợ. 

Trong gần 05 năm thành lập, Chi 
nhánh Hậu Giang đã không ngừng 
phát triển, hiện nay, ngoài trụ sở 
Chi nhánh Hậu Giang đã phát triển 
thêm 02 Phòng Giao dịch thực thuộc 
là Phòng Giao dịch Long Mỹ và 
Phòng Giao dịch Phụng Hiệp, Nhân 
sự những ngày mới thành lập chỉ có 
25 người đến nay đã có 112 người. 
Nhìn chung đội ngũ nhân sự ở đây 
còn trẻ, tâm huyết, từ đó góp phần 
tích cực vào sự phát triển chung của 
ngân hàng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh 
hiệu quả, công tác đào tạo bồi dưỡng 
kỹ năng nghiệp vụ cho CBNV được 

chi nhánh hết sức quan tâm. Trong 
năm 2012 đã cử nhiều cán bộ nhân 
viên tham gia các khóa đào tạo về 
quản lý, nghiệp vụ, kỹ năng chăm 
sóc khách hàng để nâng cao hiệu quả 
kinh doanh và phục vụ khách hàng 
được tốt hơn.

Ngoài kinh doanh có hiệu quả, Chi 
nhánh Hậu Giang còn tích cực tham 
gia các phong trào văn hóa, TDTT, 
đóng góp vào các hoạt động phúc lợi 
của địa phương như: Tặng tập cho 
học sinh nghèo, tài trợ quỹ bảo trợ trẻ 
em địa phương...

Bước qua năm 2013, toàn thể cán 
bộ, nhân viên Chi nhánh Hậu Giang 
sẽ nỗ lực hơn nữa, cố gắng hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
góp phần vào sự phát triển chung 
của toàn hệ thống Ngân hàng TMCP 
Kiên Long.

Nguyễn Văn Bình
(GĐ Chi nhánh Hậu Giang)

marketing@kienlongbank.vn

Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng TMCP Kiên Long
- Chi nhánh Sài Gòn
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PHÒNG GIAO DỊCH LÁNG HẠ Ngày 15.01.2008, Phòng giao dịch (PGD) Láng Hạ – Chi 
nhánh Hà Nội khai trương và đi vào hoạt động tại tuyến phố 
Láng Hạ, tuyến phố mọi người thường đùa là “phố ngân 
hàng” với chiều dài chưa đầy 02 km mà có hàng chục điểm 
giao dịch của các ngân hàng lớn nhỏ trong hệ thống ngân 
hàng Việt Nam. 

Nhận định đây là một địa bàn tiềm năng nhưng cũng đầy 
thách thức, Lãnh đạo đơn vị và các anh chị em quyết tâm đưa 
PGD Láng Hạ Ngân hàng Kiên Long – Chi nhánh Hà Nội trở 
thành một ngân hàng gần gũi, quen thuộc với người dân đúng 
như khẩu hiệu: “Ngân hàng Kiên Long - Sẵn lòng chia sẻ”.

Nhớ lại những ngày mới đi vào hoạt động, khách hàng đến 
giao dịch chủ yếu để thăm dò ngân hàng làm ăn thế nào. 
Những câu hỏi “Gửi tiền vào có an toàn không?” hoặc “Gửi 
tiền vào có rút được không?” là khá phổ biến. Trước tình 
hình đó, lãnh đạo Phòng kịp thời động viên anh chị em, 
cùng nhau lên kế hoạch tiếp cận khách hàng, tạo lòng tin 
nơi họ. Nhận thấy ngân hàng mình có qui mô vừa, dịch vụ 
chưa nhiều, nên cách duy nhất để cạnh tranh với ngân hàng 
bạn đó là thái độ phục vụ. Chính vì vậy mà anh chị em trong 
phòng luôn cố gắng trau dồi nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng 
giao tiếp, bán hàng…

Chính nhờ đó mà mỗi khách hàng 
khi đến giao dịch luôn nhận được 
những nụ cười thân thiện,  sự phục 
vụ chuyên nghiệp, chu đáo và tận 
tình. Mọi yêu cầu chính đáng của 
khách hàng đều được các anh, chị em 
trong phòng giải quyết nhanh chóng, 
chính xác và kịp thời.

Tranh thủ những buổi chiều thứ 
7, buổi sáng Chủ nhật, anh chị em 
PGD Láng Hạ thường thay nhau đi 
phát tờ rơi, giới thiệu sản phẩm, dịch 
vụ của ngân hàng đến với mỗi người 
dân tại các khu dân cư, khu vực tập 
trung đông người như vườn hoa khu 
tập thể dục buổi sáng, thông qua hệ 
thống phát thanh tại phường sở tại, 
các phường lân cận để lắng nghe 
nguyện vọng của khách hàng. Chính 
sự nỗ lực và quyết tâm mà kết quả 
đem đến là lượng khách ngày càng 
nhiều. Tính đến ngày 31/12/2012,  

tổng số tiền huy động hơn 94 tỷ đồng 
với tổng số khách hàng giao dịch là 
344 khách hàng.

Đối với hoạt động tín dụng, những 
ngày đầu khi đưa đồng vốn Kiên Long 
đến người nông dân quả là một thách 
thức lớn. Địa bàn cho vay thì xa, cán 
bộ tín dụng có ngày phải đi về hàng 
trăm km để tiếp cận đến khách hàng. 
Thế nhưng, khi nhìn thấy niềm vui 
của  bà con nông dân khi họ tiếp cận 
được đồng vốn vay thì mọi khó khăn, 
mệt mỏi của anh em tín dụng dường 
như vơi đi. Tính đến ngày 31/01/2013 
tỷ lệ cho vay nông nghiệp nông thôn 
trên tổng dư nợ tại PGD là 59%, tổng 
số khách hàng nhận được vốn là 168 
khách hàng.

Sau 5 năm đi vào hoạt động, PGD 
Láng Hạ đã nhận được nhiều bằng khen, 
giấy khen của HĐQT và Tổng Giám đốc 
Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Nguyễn Duy Hưng
(Giám đốc PGD Láng Hạ)

5NĂM  PHÁT TRIỂN

NHỜ KỸ NĂNG

TIẾP CẬN
KHÁCH HÀNG

PHÒNG GIAO DỊCH KINH TÁM“Hoạt động kinh doanh 
luôn phát triển an toàn 
- hiệu quả, từ đó góp 
phần xoá đói, giảm 
nghèo và phát triển 
kinh tế, xã hội tại địa 
phương…” là lời nhận 
xét của Lãnh đạo Ngân 
hàng Nhà nước – Chi 
nhánh Kiên Giang dành 
cho Phòng Giao dịch 
(PGD) Kinh Tám trong 
buổi gặp gỡ dịp Tất niên 
năm 2012 vừa qua.

PGD Kinh Tám – Chi nhánh Rạch 
Giá được thành lập và đi vào hoạt 
động cách đây hơn tám năm. Trong 
suốt quá trình hình thành và phát 
triển, PGD Kinh Tám vừa thực hiện 
hoạt động kinh doanh một cách an 
toàn - hiệu quả, vừa đa dạng hoá phát 
triển các hoạt động kinh doanh mới 
phù hợp với hoạt động kinh doanh 
của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

HOẠT ĐỘNG AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ
Sau thời gian hoạt động có hiệu 

quả, PGD Kinh Tám đã đề xuất tăng 
cường nhân sự, thực hiện mở rộng 
địa bàn hoạt động và đa dạng hóa các 
loại hình kinh doanh, chuyển đổi cho 
vay ngắn hạn sang cho vay trung dài 
hạn để phát triển bền vững. Ngoài 
ra, PGD Kinh Tám đã liên kết với 
các công ty để phát triển dịch vụ bảo 
lãnh thanh toán cho các cá nhân, hộ 
gia đình mua trả chậm các máy móc, 
thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp 
có giá trị cao như: máy gặt đập liên 
hợp, máy cày, từ đó đưa tăng trưởng 
tín dụng và các loại hình dịch vụ bình 
quân hàng năm trên 40%.

Để quản trị rủi ro trong cho vay, 
ngoài việc khuyến khích khách hàng 
sử dụng vốn đúng mục đích, nhân viên 
tín dụng ở đây còn tư vấn và cung cấp 
kịp thời những thông tin bất lợi cho 
khách hàng. Đặc biệt PGD Kinh Tám 
tạo lập được hệ thống khách hàng cơ 
sở, là các khách hàng lớn, đứng tuổi, 
có uy tín, ít va chạm và am hiểu thông 
tin tại tất cả các khu vực trong địa bàn 

hoạt động. Thông qua những khách 
hàng cơ sở này, PGD Kinh Tám có 
thể thu thập được những thông tin 
kịp thời và chính xác, kể cả các thông 
tin nhạy cảm như: quan hệ gia đình, 
thói quen xấu, chuyện nợ nần… của 
những khách hàng khác trong khu 
vực, để từ đó có những quyết định 
phù hợp và kịp thời. Đối với nhân 
viên tín dụng, Lãnh đạo PGD Kinh 
Tám cũng thường xuyên kiểm tra, 
nhắc nhở để nâng cao ý thức đạo đức 
trong công việc. Khi phát sinh rủi ro, 
các nhân viên tín dụng  nhanh chóng 
tìm hiểu rõ nguyên nhân, lập biên bản 
ghi nhận và báo cáo, đề xuất với lãnh 
đạo thực hiện ngay các biện pháp xử 
lý một cách kịp thời và phù hợp.

Về nguồn vốn, ngoài việc tranh thủ 
tiếp cận các nguồn vốn có chi phí 
thấp, PGD Kinh Tám đã chú trọng 
và khai thác tốt nguồn vốn nhàn rỗi 
trong dân cư một cách hiệu quả với 
mức tăng trưởng bình quân hàng 
năm trên 50%. Từ kết quả trên, PGD 
Kinh Tám đã nhanh chóng phát huy 

được nội lực, góp phần chủ động thực 
hiện kế hoạch cho vay một cách hiệu 
quả. Lợi nhuận trước thuế trong năm 
2012 trên 16 tỷ đồng.

Về hướng hoạt động trong thời 
gian tới, PGD Kinh Tám đề ra những 
giải pháp cụ thể như: Tiếp tục thực 
hiện chính sách mở rộng địa bàn hoạt 
động và chiếm lĩnh thị phần, đặc biệt 
là những thị phần mà PGD Kinh Tám 
có thế mạnh. Đề xuất tăng cường 
nhân lực, kết hợp với việc đề xuất 
đào tạo và đào tạo lại nhằm chuẩn 
hóa nguồn nhân lực, ổn định và giữ 
vững nguồn nhân lực cũ nhằm đáp 
ứng kịp thời nhu cầu công việc. Đa 
dạng hoá và phát triển thêm nhiều 
sản phẩm mới dựa trên thế mạnh về 
lợi thế so sánh.

Với kế hoạch đặt ra trong năm 2013, 
PGD Kinh Tám cam kết sẽ cùng với 
Chi nhánh Rạch Giá duy trì và phát 
triển hoạt động an toàn và hiệu quả. 

Trần Hưng Vĩnh An
(Giám đốc PGD Kinh Tám)

marketing@kienlongbank.vn

Cho vay phát triển nông thôn là thế mạnh của Ngân hàng TMCP Kiên Long

Ngân hàng TMCP Kiên Long thu hút khách hàng bằng sản phẩm đa dạng
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Cuộc sống ngày càng 
năng động và phát triển 
đòi hỏi các dịch vụ ngày 
càng phải nhanh chóng, 
thuận tiện. Sự góp mặt 
của Thẻ Ghi Nợ Nội Địa 
Kienlong Bank giúp khách 
hàng  thanh toán tiền một 
cách dễ dàng hơn bao giờ 
hết và tiến đến một  xã hội 
văn minh, minh bạch khi 
thanh toán không dùng 
tiền mặt.

Chỉ với một chiếc thẻ ATM nhỏ 
gọn trên tay, chúng ta có thể thực hiện 
các giao dịch mọi lúc mọi nơi, không 
cần phải lo lắng những ngày nghỉ 
lễ; không cần phải gấp rút tìm kiếm 
điểm giao dịch hoặc lo lắng đã hết 
giờ làm. Và tất nhiên, cũng sẽ không 
còn cảnh tượng khách hàng xếp hàng 
dài chờ đợi để đến lượt giao dịch. 
Thẻ ATM hoàn toàn có thể giúp bạn 
thực hiện giao dịch một cách nhanh 
chóng, chính xác nhất mà không cần 
phải tốn thời gian, công sức thực hiện 
giao dịch. 

Hơn thế nữa, ngày nay việc sử dụng 
thẻ thanh toán đang ngày càng phổ 
biến và trở nên nhu cầu thiết yếu 
với những người năng động. Chúng 

ta sử dụng phương thức thanh toán 
này cho việc mua sắm, ăn uống ở nhà 
hàng, đi du lịch, đặt vé máy bay, thanh 
toán hàng online, giao dịch ngân hàng 
ngoài giờ làm... Hàng triệu giao dịch 
thẻ được thực hiện mỗi ngày bởi tính 
tiện ích của nó. Các loại thẻ này được 
sử dụng tại các đơn vị chấp nhận thẻ 
rất đa dạng và phong phú.

Ngoài những tính năng, tiện ích 
như đã được giới thiệu, Thẻ Ghi Nợ 
Nội Địa Kienlong Bank còn có nhiều 
chương trình khuyến mại định kỳ, 
mức phí ưu đãi và hấp dẫn. Khách 
hàng sẽ được “Bảo hiểm rút tiền tại 
ATM” với giá trị lên đến 10 triệu/ năm. 

PV

TIÊU ĐIỂM

KIENLONG BANK
PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 
HOÀN THÀNH XUẤT SẮC
NHIỆM VỤ 2013

Ngân hàng Kiên Long vừa ban 
hành Công văn số 41/NHKL về 
việc  phát động phong trào thi 
đua hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ năm 2013.

Theo đó, nội dung thi đua thể 
hiện ở các lĩnh vực: hoạt động tín 
dụng; huy động vốn; phát triển 
công nghệ, hệ thống dịch vụ tiện 
ích; quản trị rủi ro; chăm sóc 
khách hàng; phát triển mạng lưới 
hoạt động; tuân thủ chủ trương, 
chính sách, pháp luật, tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát nội bộ...

Mục đích của phong trào thi 
đua nhằm động viên toàn thể cán 
bộ công nhân viên Ngân hàng nỗ 
lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
chỉ tiêu năm 2013, cũng như tăng 
cường tính kỷ luật, nâng cao ý 
thức trách nhiệm, đạo đức nghề 
nghiệp của người lao động. Qua 
đó, khẳng định vị thế của Ngân 
hàng Kiên Long trong bối cảnh 
hội nhập, phát triển an toàn, lành 
mạnh và bền vững.

PV

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG KIÊN LONG 
NHIỆM KỲ I (2013-2017)

Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa 
tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 
I (2013 - 2017). Về dự có ông Nguyễn 
Văn Tân - Phó Chủ tịch Công đoàn 
ngành Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam, bà Nguyễn Thị Hương - Chủ 
tịch Công đoàn ngành NHNN Chi 
nhánh Kiên Giang, ông Trần Phát 
Minh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng 
Kiên Long cùng trên 218 công đoàn 
viên về dự.

Đại hội đã thông qua Báo cáo BCH 
Công đoàn lâm thời và phương hướng 
hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2017, 
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 
như đóng góp chăm lo cho gia đình 
chính sách vui xuân đón tết ở các tỉnh 
Kiên Giang, Vĩnh Long, TP. Hồ Chí 
Minh; ủng hộ Quỹ An sinh xã hội, 
Quỹ Khuyến học, trao học bổng cho 
sinh viên các trường: ĐH Kinh tế TP. 
HCM, ĐH Ngân hàng, Cao đẳng Sân 
khấu - Nghệ thuật và nhiều hoạt động 
khác mang tính phúc lợi nhằm chia sẻ 
khó khăn với xã hội. Tổng chi phí chi 
cho các hoạt động này lên đến hàng 
tỷ đồng.

Ngoài ra, công đoàn còn phối hợp 
với Trung Tâm đào tạo Ngân hàng 

Kiên Long tổ chức các lớp đào tạo, 
tập huấn về nghiệp vụ cho CBNV 
ngân hàng. Tổ chức các lớp Văn hoá 
doanh nghiệp, Kỹ năng giao tiếp ứng 
xử nhằm phát huy và duy trì nét văn 
hoá trong cơ quan, nâng cao kỹ năng 
và thái độ phục vụ khách hàng ngày 
một tốt hơn.

Các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 
và khám sức khoẻ định kỳ luôn 
được ngân hàng thực hiện đầy đủ 
và thường xuyên. Bên cạnh đó ngân 
hàng còn chú trọng chăm lo đời sống 
tinh thần cho người lao động như tổ 

chức tham quan du lịch, thiệp chúc 
mừng ngày sinh nhật, chính sách trợ 
cấp, thăm viếng khi gia đình gặp khó 
khăn... 

Về hướng hoạt động trong nhiệm 
kỳ tới, 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 lượng 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 với các chỉ tiêu: Tổng tài 
sản tăng từ 25% - 30%, tổng nguồn 
vốn tăng bình quân/năm từ 30% - 
40%, tổng dư nợ bình quân/năm từ 
10% - 15% và lợi nhuận trước thuế 
bình quân/năm từ 10% - 12%.

Đại hội cũng bầu ra BCH mới gồm 
05 ủy viên gồm: Bà Nguyễn Thị Bảo 
Trân, ông Nguyễn Quang Toan, ông 
Nguyễn Chí Nhiều, ông Đặng Quốc 
Thạch và ông Trần Văn Niệm. Đồng 
thời bầu ông Nguyễn Chí Nhiều tham 
dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Ngân 
hàng Việt Nam. 
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Toàn cảnh Đại hội Công đoàn

Kienlong Bank chính thức
phát hành thẻ ghi nợ nội địa
Kienlong Bank chính thức
phát hành thẻ ghi nợ nội địa

11Số 02 - Tháng 4 năm 201310 Số 02 - Tháng 4 năm 2013



ĐIỂM TIN

Tại Hội trường UBND Phường 5, Quận 8, TP.HCM, ông Nguyễn Quang 
Toan đại diện Ngân hàng Kiên Long đã trao 200 phần quà – mỗi phần trị giá 
500.000 đồng cho các hộ nghèo thuộc địa bàn Quận 8 – TP.HCM.

Hiện nay, trên địa bàn Quận 8 – TP.HCM có 6.314 hộ nghèo và cận nghèo. Sự 
quan tâm chia sẻ của Ngân hàng Kiên Long đã góp phần giúp cho các hộ nghèo 
có được một cái tết Nguyên đán ấm cúng. Chương trình tặng quà này thể hiện 
rõ tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ” mà Ngân hàng Kiên Long đến với mọi người.

Quốc Minh

CLB KIENLONG BANK - KIÊN GIANG
VÔ ĐỊCH GIẢI TỨ HÙNG

Đội bóng miền Tây đã giữ lại được 
chiếc Cúp vô địch giải đấu được tổ 
chức trên sân nhà. Trong 2 trận đấu 
trước đó, chủ nhà đã giành chiến 
thắng trước Đồng Nai và ĐT.LA. Họ 
chỉ cần cầm hòa XMXT.SG trong trận 
đấu cuối là sẽ đoạt chức vô địch.

Thầy trò HLV Lai Hồng Vân như 
thường lệ vẫn nhập cuộc rất tự tin. 
Điều thuận lợi hơn đã đến với họ 
ngay giữa hiệp 1 khi Vũ Dương có 
bàn thắng để đưa đội nhà vượt lên. 

Dù được bổ sung thêm những 
Rogerio, Gomes cho trận đấu này, 
nhưng XMXT.SG không thể xuyên 
thủng hàng phòng thủ được tổ chức 
kỷ luật tốt của chủ nhà. 

Phải chờ đến những phút cuối, tân 
binh Mickey của XMXT.SG mới có 
bàn thắng gỡ hòa cho đội khách. Tỷ 

số hòa 1-1 đảm bảo cho K.KG bước 
lên ngôi cao nhất ở giải giao hữu này, 
còn vị trí thứ nhì thuộc về XMXT.SG.

Ở trận tranh hạng ba trước đó, 
những đôi chân rệu rã của các cầu 
thủ ĐT.LA đã không đứng vững được 
trước sức ép của Đồng Nai. Tân binh 
V-League 2013 đã có chiến thắng đậm 
3-0 và có được vị trí thứ 3 tại giải này.

PV

TẶNG 200 PHẦN QUÀ TẾT CHO CÁC HỘ NGHÈO QUẬN 8

Nhằm mục đích chuẩn hoá và nâng 
cao kỹ năng quản lý cho nhân sự quản 
lý cấp cơ sở, Trung tâm đào tạo - Ngân 
hàng TMCP Kiên Long đã phối hợp 
với Công ty TOP PION tổ chức lớp 
học đào tạo về Kỹ năng quản lý cấp cơ 
sở dành cho cán bộ công nhân viên 
là Trưởng, Phó Phòng Kinh doanh, 
Kế toán – Ngân quỹ chi nhánh; Giám 
đốc, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch; 
Tổ trưởng Hội sở.

Nội dung chương trình tập huấn: 
Chân dung người quản lý thành công, 
Kỹ năng của người quản lý cấp cơ sở, 
Dẫn dắt và kỹ năng thực hành. Lớp 
tập huấn diễn ra trong 2 đợt với sự 
tham dự của hơn 130 học viên. Sau 
khi tham gia khoá tập huấn, các học 
viên tham dự sẽ làm bài nghiệm thu 
và gửi về Trung tâm đào tạo đánh giá.   

Thu Sương

MỞ LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG 
QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ – ĐỢT 2

CHI NHÁNH BẾN TRE
TRAO QUÀ TẾT CHO HỘ NGHÈO

Ngày 03/02/2013 đại diện Ngân 
hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh 
Bến Tre đã đến thăm, chúc Tết và trao 
100 phần quà - trị giá mỗi phần là 
300.000 đồng cho các hộ nghèo tại xã 
Hòa Lộc (huyện Mỏ Cày Bắc) và xã 
Định Thủy (huyện Mỏ Cày Nam).

Tặng quà tri ân khách hàng
nhân ngày quốc tế phụ nữ 08-03

Kienlong Bank giảm 50% phí
dịch vụ thanh toán quốc tế

Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa đưa ra chương trình 
khuyến mãi “Ưu đãi phí thanh toán quốc tế”. Theo đó, 
khách hàng sẽ được giảm 50% phí dịch vụ thanh toán đối 
với phương thức chuyển tiền đi bằng điện (TTR), tín dụng 
chứng từ nhập khẩu, nhờ thu nhập khẩu. Phí dịch vụ được 
ưu đãi không bao gồm điện phí và các chi phí khác phát 
sinh ngoài biểu phí dịch vụ của Kienlong Bank (nếu có). 
Đối tượng áp dụng: khách hàng doanh nghiệp và khách 
hàng cá nhân. Thời gian thực hiện: từ 01/04/2013 đến 
30/06/2013.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2013, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long tổ chức chương trình chăm sóc khách 
hàng thường niên nhằm tri ân khách hàng nữ có giao dịch 
tại Ngân hàng Kiên Long.

Theo đó tất cả khách hàng nữ đến giao dịch trong ngày 
08/03/2013, và tất cả các khách hàng nữ là khách hàng VIP 
của Ngân hàng Kiên Long đều nhận một phần quà có giá 
trị tối đa là 100.000đ. Thời gian thực hiện từ 7giờ 30 phút 
đến 16 giờ 30 phút ngày 08/03/2013. Chương trình được 
áp dụng trên toàn hệ thống Ngân hàng Kiên Long.

Các TCTD phải chấp hành nghiêm các quy định
về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 1889/
NHNN-QLNH yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm 
chỉnh các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, 
trên cơ sở các nội dung Thông tư 12/2012/TT-NHNN 
ngày 27/4/2012 quy định về chấm dứt huy động và cho vay 
vốn bằng vàng của TCTD, Thông tư 33/2011/TT-NHNN 
ngày 8/10/2011 quy định về việc cho vay của TCTD đối 
với khách hàng và Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 27/4/2012 
về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động 
giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, giữ hộ của các 
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo nội dung công văn số 1889/NHNN-QLNH ngày 
21/3/2013, NHNN yêu cầu các TCTD không được chuyển 
đổi vốn huy động bằng vàng thành đồng Việt Nam hoặc các 
hình thức bằng tiền khác, cũng như không được sử dụng 
vàng huy động để cầm cố, thế chấp, ký quỹ bảo đảm nghĩa 
vụ trả nợ tiền vay tại TCTD khác. TCTD không được cho 
khách hàng vay vốn để mua vàng, trừ trường hợp được 
Thống đốc NHNN chấp thuận cho phép vay vốn mua vàng 

MỞ LỚP KỸ NĂNG QUẢN LÝ
CHO NHÂN SỰ CẤP TRUNG KHOÁ 2

 Trong 3 ngày 8-10/3/2013, tại Golden Rose Saigon 
Hotel đã diễn ra lớp học đào tạo Kỹ năng quản lý cho cán 
bộ cấp trung do Ngân hàng TMCP Kiên Long phối hợp 
với Viện Đào tạo nhân lực ngân hàng tài chính – BTCI tổ 
chức. Lớp học đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hơn 
40 học viên là GĐ, Phó GĐ Hội sở và Giám đốc, Phó Giám 
đốc Chi nhánh.

Mục đích của khoá học nhằm chuẩn hoá, nâng cao kỹ 
năng quản lý cho nhân sự quản lý cấp trung với những nội 
dung như: Kỹ năng quản lý và lãnh đạo, Kỹ năng kèm cặp 
nhân viên, Kỹ năng giao việc và đánh giá thực hiện công 
việc. Nội dung chương trình đào tạo đã được học viên 

đánh giá cao về tính thiết thực, hữu ích có thể áp dụng 
vào thực tiễn hoạt động. Khóa học này sẽ diễn ra trong 2 
tuần liên tiếp. Trong đợt 2, các học viên sẽ được tham gia 
học tại tầng 12 tòa nhà International Plaza trong 3 ngày 
15-17/3/2013.       Thu Sương

để sản xuất, gia công vàng trang sức mỹ nghệ. TCTD thực 
hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi các khoản cho vay 
bằng vàng hoặc chuyển đổi dư nợ sang đồng Việt Nam; 
không được gia hạn các khoản vay trên nhằm khẩn trương 
tất toán số dư huy động và cho vay vốn bằng vàng theo quy 
định tại Thông tư 12/2012/TT-NHNN.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD phải thực hiện đúng 
nguyên tắc về hoạt động quản lý tài sản, bảo quản giữ hộ 
(bao gồm giữ hộ vàng). Theo đó, khách hàng phải trả phí 
cho TCTD thực hiện dịch vụ giữ hộ; các mức phí dịch vụ 
quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng phải được niêm yết công 
khai. TCTD phải đảm bảo đủ diều kiện, cơ sở vật chất khi 
thực hiện nghiêp vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng, không 
trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng; 
hạch toán đúng tính chất tài khoản giữ hộ vàng theo quy 
định của NHNN. TCTD không được sử dụng vàng dể cầm 
cố thế chấp, ký quỹ, bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tiền vay 
tại TCTD khác.

Theo Thời Báo Ngân Hàng
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BÀN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG

Tiêu chí phản ánh cụ thể nhất về 
mức độ rủi ro tín dụng là tỷ lệ nợ xấu 
của  ngân hàng. Vì vậy, việc quản trị, 
quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt 
động ngân hàng đóng vai trò ngày 
càng quan trọng, nhất là trong thời 
điểm hiện nay. Rủi ro tín dụng có rất 
nhiều nguyên nhân, các chuyên gia 
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng 
đã phân tích những nguyên nhân này 
dưới nhiều góc độ khác nhau. Trong 
phạm vi bài viết này sẽ  phân  tích rủi 
ro tín dụng dưới góc độ hẹp với các 
nguyên nhân bao gồm nguyên nhân 
chủ quan và khách quan nhằm phục 
vụ cho công tác quản trị, quản lý và 
thừa hành nhiệm vụ tại ngân hàng.

Nguyên nhân chủ quan
Đạo đức nghề nghiệp và trình độ 

nghiệp vụ: Yếu tố con người rất quan 
trọng trong mọi tổ chức, quyết định 
việc thành công hay thất bại, chính 
vì thế ngoài năng lực trình độ nghiệp 
vụ, đạo đức nghề nghiệp phải đặt lên 
hàng đầu nhất là đối với cán bộ nhân 
viên ngân hàng. Thời gian gần đây 
báo chí đưa tin về những vụ án kinh 
tế liên quan đến lĩnh vực ngân hàng 
thường có liên quan đến hoạt động 
tín dụng.

Khi CBNV suy thoái đạo đức dễ 
bị sa ngã, tiêu cực. Đã có trường hợp 
CBNV ngân hàng đi câu kết với khách 
hàng hoặc bị mua chuộc để thực hiện 
hành vi làm giả chứng từ, phóng đại 

số liệu, nâng khống giá trị tài sản đảm 
bảo, tạo điều kiện cho khách hàng lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng. 
Trình độ nghiệp vụ yếu kém nên 
thẩm định khách hàng không chính 
xác dẫn đến nhiều sai sót trong việc 
thực hiện cấp tín dụng... Từ đó làm 
phát sinh tỷ lệ nợ xấu cao gây  khó 
khăn trong việc xử lý  thu hồi nợ.

Tính tuân thủ quy trình quy chế: 
Tất cả các tổ chức tín dụng đều có quy 
chế và quy trình  tín dụng, các bước 
trong quy trình phải được thực hiện 
một cách nghiêm túc, những bước 
quan trọng trong quy trình đó là thẩm 
định và kiểm tra sử dụng vốn. Có thể 
nói rằng, nhiều nhân viên tín dụng và 
thẩm định tài sản đã không thẩm định 
hoặc khi thẩm định thì cũng chỉ làm 
qua loa sơ sài, thậm chí chỉ lấy thông 
tin thông qua khách hàng và thực 
hiện theo yêu cầu của khách hàng 
trong việc cấp hạn mức tín dụng. Cụ 
thể, CBNV ngân hàng phải thẩm định  
khách hàng kỹ càng về khả năng tài 
chính, tính khả thi của phương án sản 
xuất kinh doanh và hoàn trả vốn vay. 
Vì nhiều lý do khác nhau, việc nhân 
viên tín dụng hoặc cấp quản lý không 
thực hiện đúng hoặc không đầy đủ 
các quy định về thẩm định khách 
hàng cũng như giám sát việc sử dụng 
vốn vay, dẫn đến việc khách hàng sử 
dụng vốn sai mục đích hoặc thực hiện 
không đúng phương án sản xuất kinh 
doanh nên không đạt hiệu quả, do 

đó không có đủ khả năng trả nợ, làm 
phát sinh nợ xấu,…

Thẩm định tài sản đảm bảo: Hiện 
nay tài sản đảm bảo được ngân hàng 
coi là đặc biệt quan trọng trong việc 
xử lý thu hồi nợ, khi khách hàng 
không còn khả năng trả nợ. Tuy vậy 
trong thời gian qua, việc thẩm định 
tài sản không được coi trọng nên cán 
bộ thẩm định đã không thực hiện 
nghiêm túc các quy định về thẩm định 
tài sản như: không đi thẩm định thực 
tế hoặc thẩm định sai vị trí tài sản 
hoặc định giá theo yêu cầu của khách 

hàng, thậm chí còn nâng khống giá 
trị tài sản mà thời gian gần đây trên 
các phương tiện thông tin đại chúng 
có nhắc đến nên đã phát sinh nợ xấu. 
Từ việc thẩm định tài sản không tuân 
thủ theo quy trình nghiệp vụ, dẫn 
đến việc xử lý tài sản đảm bảo gặp rất 
nhiều khó khăn. Có những tài sản khi 
xử lý đã không thu hồi đủ vốn gốc, 
gây tổn thất cho ngân hàng.

Bên cạnh các nguyên nhân chủ 
quan gây ra rủi ro tín dụng từ phía 
ngân hàng, một số khách hàng vay 
cũng gây ra rủi ro tín dụng trong quá 

trình điều hành, sử dụng đồng vốn.
Đối với khách hàng là doanh 

nghiệp. Trình độ quản lý: Trình độ 
quản lý, năng lực quản trị điều hành 
của lãnh đạo doanh nghiệp, đóng 
vai trò hết sức quan trọng trong việc 
triển khai phương án sản xuất kinh 
doanh, ảnh hưởng rất lớn đến tính 
khả thi và hiệu quả của phương án. 
Đây là yếu tố cơ bản quyết định đến  
khả năng trả nợ cho ngân hàng. Thực 
tế, các trường hợp phát sinh nợ xấu, 
ít nhiều có liên quan đến năng lực 
quản trị điều hành doanh nghiệp.  
Chiến lược kinh doanh: Doanh nghiệp 
có chiến lược kinh doanh phù hợp, 
nắm bắt tốt thông tin thị trường, dự 
báo những rủi ro khi thực hiện, triển 
khai phương án kinh doanh,… đều 
góp phần làm giảm thiểu rủi ro cho 
doanh nghiệp đồng thời sẽ làm giảm 
thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng. 
Công nghệ: Công nghệ được áp dụng 
trong hoạt động điều hành, sản xuất 
tại doanh nghiệp nếu được quan tâm 
đầu tư đúng mức, kịp thời sẽ làm 
nâng cao tính cạnh tranh và khả năng 
đáp ứng về sản phẩm, dịch vụ của 
doanh nghiệp cho thị trường. Từ đó 
doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh 
doanh, đảm bảo khả năng thanh toán 
khoản nợ vay cho ngân hàng.

Đối với khách hàng là cá nhân: 
Đây là nhóm khách hàng chiếm tỷ lệ 
lớn trên tổng số hồ sơ cấp tín dụng 
của các ngân hàng có quy mô nhỏ. 
Nhóm khách hàng cá nhân có các 
khoản vay nhỏ lẻ, tập trung vào tiêu 
dùng, sản xuất kinh doanh nhỏ, nên 
được coi là có phân tán rủi ro, nhưng 
nếu khách hàng  quản lý và sử dụng 
đồng vốn không tốt hoặc sai mục 
đích cũng có khả năng không trả nợ 
được cho ngân hàng.

Nguyên nhân khách quan
Kinh tế suy thoái: Từ việc suy 

thoái của nền kinh tế dẫn đến tổng 
cầu giảm và hàng tồn kho tăng lên, 
doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm 
nhưng không bán được, nhiều doanh 
nghiệp phải thu hẹp sản xuất thậm 
chí phải giải thể, phá sản nên không 
thể trả nợ cho ngân hàng.

Tài sản bảo đảm: Tài sản đảm bảo 
để cấp tín dụng là bất động sản chiếm 
đến 70 – 80%. Trong những năm gần 

đây, bất động sản liên tục giảm giá 
và đến nay bất động sản được coi 
là đang giai đoạn đóng băng. Tính 
thanh khoản kém nên việc phát mại 
tài sản thu hồi nợ rất chậm, chưa tính 
đến những tài sản nằm ở những vị trí 
không thuận lợi thì việc phát mại tài 
sản gặp rất nhiều khó khăn vì không 
có khách hàng giao dịch. 

Cơ chế lãi suất: Do lạm phát cao 
của những năm 2011 trở về trước, 
các ngân hàng phải đẩy lãi suất huy 
động lên cao, dĩ nhiên lãi suất cho vay 
cũng phải cao tương ứng. Có những 
thời điểm lãi suất cho vay lên tới 
24%/năm, với lãi suất cao như thế các 
doanh nghiệp rất khó hoạt động kinh 
doanh có hiệu quả được. Mặc dù hiện 
nay lãi suất đã giảm nhiều nhưng hệ 
luỵ của những năm trước vẫn còn 
nên doanh nghiệp rất khó trong việc 
trả nợ cho ngân hàng.

Chính sách bảo hộ của các nước 
nhập khẩu: Hiện nay, những sản 
phẩm ngành thủy sản như: tôm, cá 
tra, cá basa… của Việt Nam được 
xuất sang các nước phát triển thường 
bị các nước này dùng rào cản kỹ 
thuật để hạn chế nhập khẩu nhằm 
bảo hộ cho các sản phẩm tương tự 
được sản xuất trong nước của họ. Các 
sản phẩm này chủ yếu tiêu thụ ở thị 
trường nước ngoài, khi bị hạn chế 
xuất khẩu thì giá của các sản phẩm 
này sẽ bị sụt giảm, nhiều khi giá thu 
mua của các xí nghiệp chế biến xuất 
khẩu còn thấp hơn giá thành khiến 
người nông dân bị thua lỗ, như vậy 
người dân sẽ không có khả năng trả 
nợ được. Ngoài ra, vật nuôi cây trồng 
còn thường bị dịch bệnh gây hại. Có 
nhiều người nông dân đã trắng tay 
sau một mùa làm ăn và đó cũng là 
nguyên nhân dẫn đến nợ xấu.

Trên đây chỉ là một phần trong các 
nguyên nhân rủi ro tín dụng nhưng 
có thể nói đây là những nguyên nhân 
thường gặp. Vì vậy việc nhận thức, 
phân tích và đánh giá đúng các nguyên 
nhân phát sinh rủi ro tín dụng sẽ giúp 
cho các nhà quản lý, điều hành ngân 
hàng xây dựng chính sách quản lý rủi 
ro tín dụng phù hợp thực tế và phù 
hợp với từng ngân hàng nhằm hạn 
chế rủi ro đến mức thấp nhất, giảm 
thiểu thiệt hại cho ngân hàng.

N Q T

Rủi ro tín dụng là một trong những rủi ro cơ bản nhất 
mà các nhà quản trị, quản lý trong lĩnh vực tài chính 
ngân hàng luôn quan tâm hàng đầu. Theo khái niệm 
cơ bản, rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng sau khi 
nhận khoản vốn vay đã không thực hiện hoặc thực hiện 
không đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết với nhiều nguyên 
nhân khác nhau, gây tổn thất cho các tổ chức tín dụng 
(cụ thể là các ngân hàng).
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Thanh khoản của ngân hàng
đang tốt lên

Lãi suất cho vay có khả năng giảm được khoảng 1%
 mà vẫn đảm bảo cho ngân hàng có lãi

Hiện Vietcombank là ngân hàng có 
mức lãi suất huy động thấp nhất trong 
số các ngân hàng thương mại trong 
nước. Lãi suất huy động kỳ hạn 1 đến 
3 tháng chỉ còn 7,5%/năm, giảm 0,5 
điểm phần trăm so với tuần trước, với 
kỳ hạn 6-9 tháng, lãi suất là 8%/năm, 
bằng trần lãi suất huy động kỳ hạn 
ngắn. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 
dài, từ 12 tháng trở lên là 9,5%/năm.

Ngoài Vietcombank, một số ngân 
hàng khác như ACB, TMCP Sài Gòn 
cũng đã giảm nhẹ mức lãi suất kỳ hạn 
ngắn, từ 1-9 tháng, xuống còn khoảng 
7,6-7,8%/năm tùy kỳ hạn.

Theo ông Nguyễn Phước Thanh, 
Tổng giám đốc Vietcombank, việc 

giảm lãi suất huy động tùy thuộc vào 
cung cầu vốn của ngân hàng. Hiện 
tại việc cho vay ra khó khăn nên các 
ngân hàng phải giảm giá vốn, giảm lãi 
suất huy động.

Còn theo ông Đỗ Minh Toàn, 
Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu 
(ACB) hiện nay đã xuất hiện một số 
tín hiệu như lãi suất tín phiếu xuống 
thấp, trong khi vốn vay ế, lạm phát 
có khả năng tiếp tục xuống trong các 
tháng tới, nên ACB chủ động giảm 
lãi suất.

Trước Vietcombank, một ngân 
hàng lớn khác là BIDV cũng đã áp 
mức lãi suất huy động VND cao nhất 
từ cuối năm 2012 đến nay chỉ là 9,5%/

năm. Hiện trong hệ thống, các mức 
lãi suất huy động VND cao từ 11,5 - 
12%/năm ở một vài ngân hàng nhỏ, 
còn lại phổ biến chỉ từ 10 - 11%/năm.

Nói về việc giảm lãi suất huy động 
ở một số ngân hàng, ông Nguyễn 
Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân 
hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM 
cho rằng mức giảm trên chưa nhiều, 
cũng chưa phổ biến tại các ngân hàng 
nên cũng chưa thể khẳng định đó 
là xu hướng chung. Tuy nhiên ông 
Minh nhận định đây là tín hiệu tích 
cực, cho thấy thanh khoản của một số 
ngân hàng đang tốt hơn.

Công Trí

Thời gian qua, lãi suất huy động tiền đồng, cả kỳ 
hạn dài và kỳ hạn ngắn của một số ngân hàng 
thương mại đã giảm. Đây là tín hiệu tích 
cực, cho thấy thanh khoản của một 
số ngân hàng đang tốt hơn.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN), trong 2 tháng đầu 
năm, tín dụng của toàn hệ thống vẫn 
âm 0,28% trong khi huy động vốn 
tăng 3% so với cuối năm 2012.

Các chuyên gia đánh giá rằng, tín 
dụng tăng trưởng thấp do khả năng 
hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu. 
Các ngân hàng khẳng định họ đã tạo 
điều kiện khá thuận lợi cả về lãi suất 
lẫn điều kiện vay và NHNN thì cho 
rằng đó là do yếu tố mùa vụ. 

Các doanh nghiệp trong khi đó cho 
rằng nguyên nhân chính khiến họ dè 
chừng vay vốn là lãi suất vẫn còn quá 
cao trong khi tiêu thụ hàng hóa chậm. 
Hiện lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu 
tiên phổ biến từ 9 – 12%/năm; lãi suất 
cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 
khác là 11 – 15%/năm ngắn hạn và 
14,6 – 17,5%/năm đối với trung và 
dài hạn. Lãi suất cho vay USD ở mức 
5-7%/năm đối với ngắn hạn; 6-8,5%/
năm đối với trung và dài hạn.

Doanh nghiệp và giới chuyên gia 
đều cho rằng, với mức lãi suất hiện 

nay, dù ngân hàng có tha thiết bao 
nhiêu thì doanh nghiệp cũng khó mà 
mặn mà thế chấp tài sản để lấy vốn 
kinh doanh. Chừng nào lãi suất ngắn 
hạn về khoảng 10%/năm, trung và dài 
hạn còn khoảng 12- 13% thì mới kích 
thích được dòng tiền.

Mong ước lãi suất về 10 - 13%/năm 
e rằng chưa thực tế ở thời điểm này, 
song khả năng giảm là hoàn toàn có 
thể. Chỉ cần các ngân hàng thực sự 
muốn chia sẻ khó khăn với nền kinh 
tế bằng cách giảm lãi thì sẽ kích thích 
được dòng tiền. Tiến sĩ Trần Hoàng 
Ngân cũng nhận định, vấn đề cần ưu 
tiên trên hết để hỗ trợ nền kinh tế 
là phải giảm ngay lãi suất. Giảm lãi 
suất sẽ giúp giải quyết được các điểm 
nghẽn khác như hàng tồn kho, nợ 
xấu và phá băng bất động sản.

Thêm nữa, trong bối cảnh thanh 
khoản của các ngân hàng ổn định, 
lãi suất huy động đã xuống thấp (chỉ 
còn 7,5 – 8% ở kỳ hạn dưới 12 tháng 
và trên 12 tháng là dưới 12%/năm) 
giữa lúc nền kinh tế khát vốn và vấn 

đề lạm phát không còn quá e ngại 
(chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 3 
giảm 0,19% so với tháng 2 và cả quý 
1 chỉ tăng 6,91% so với cùng kỳ năm 
ngoái) thì lãi suất cho vay giảm phải 
là tất yếu.

Ngân hàng Nhà nước hồi đầu năm 
cũng luôn khẳng định sẽ điều chỉnh 
lãi suất theo diễn biến của lạm phát. 
Tại các phiên họp thường kỳ của 
Chính phủ, gần nhất là phiên họp 
thường kỳ tháng 2, Thủ tướng cũng 
đã yêu cầu NHNN điều hành chính 
sách tiền tệ theo hướng giảm lãi suất, 
tăng dư nợ tín dụng phù hợp. 

Theo như tính toán của các ngân 
hàng và các chuyên gia, mức chênh 
lệch giữa lãi suất cho vay và huy động 
bằng tiền đồng khoảng 4% là đủ đảm 
bảo cho ngân hàng bù đắp được chi 
phí cho hoạt động của họ và có lợi 
nhuận. Do vậy, với diễn biến hiện 
nay, lãi suất cho vay với nền kinh tế 
có kỳ vọng giảm khoảng 1%/năm.

Thành Hưng

marketing@kienlongbank.vn
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GƯƠNG SÁNG QUANH TA

Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi gặp anh Nguyễn 
Đức Duy - Tổ trưởng Kiểm tra - Kiểm soát nội bộ là thái 
độ điềm đạm cùng với nụ cười dễ mến trên khuôn mặt rất 
trẻ của anh.

Năm 2009, Nguyễn Đức Duy vô tình tìm thấy thông tin 
tuyển dụng trên mạng của Ngân hàng TMCP Kiên Long, 
anh đã nộp đơn ứng tuyển và chính thức trở thành nhân 
viên của Phòng Kiểm tra - Kiểm soát nội bộ. Ấn tượng 
đầu tiên của anh về Ngân hàng Kiên Long đó là: một 
môi trường làm việc thân thiện, các anh chị đồng nghiệp 
đi trước luôn hướng dẫn tận tình. Đặc biệt là Lãnh đạo 
phòng luôn quan tâm đào tạo và phát triển nhân viên, với 
mong muốn xây dựng một tập thể lớn mạnh đóng góp cho 
sự phát triển của Ngân hàng Kiên Long. 

Nguyễn Đức Duy

“YÊU NGHỀ VÀ VƯỢT KHÓ ĐÃ GIÚP TÔI 
HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO”

marketing@kienlongbank.vn

Công việc của anh là thực hiện công tác giám sát hoạt 
động và tham gia cùng Đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất 
theo sự phân công của Lãnh đạo phòng. Ngoài ra còn tổng 
hợp rà soát kết quả của các Đoàn kiểm tra và các công việc 
phát sinh nhằm tham mưu cho Lãnh đạo. Tuy chịu nhiều 
áp lực trong công việc, nhưng với tinh thần chủ động vượt 
khó anh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Qua thời gian công tác, được sự tín nhiệm của cấp trên, 
anh được Lãnh đạo phòng đề bạt đảm nhiệm vị trí Tổ 
trưởng Kiểm tra - Kiểm soát nội bộ. Tại vị trí mới, anh 
đã có nhiều sáng kiến trong việc cải cách chỉnh sửa các 
quy trình, quy định để phù hợp thực tiễn trong hoạt động 
của các đơn vị. Cụ thể là các lĩnh vực liên quan đến: tín 
dụng, kế toán, kho quỹ, hành chính... đã giúp nâng cao 
chất lượng cho các Đoàn Kiểm tra và tiết kiệm được thời 
gian làm việc so với phương pháp cũ trước đây. Do có 
nhiều sáng kiến trong công việc, anh vinh dự nhận được 
danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trong 3 năm liền (2010 
- 2012) và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 
năm 2012. 

Chia sẻ bí quyết thành công trong công việc, anh cho 
biết: “Yêu nghề và vượt khó đã giúp tôi hoàn thành tốt 
công việc được giao”. Mới đây, anh được điều chuyển về 
Phòng Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát, tin 
rằng ở bất cứ vị trí nào anh luôn hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao.

Thu Sương

Hình ảnh cô gái xinh tươi, nụ cười thân thiện cùng với 
giọng nói nhỏ nhẹ đã để lại ấn tượng tốt cho nhiều người 
khi có dịp tiếp xúc với Ngọc Hiền – Nhân viên phụ trách 
Lễ tân và Văn thư Phòng Hành chánh – Quản trị.

Tháng 6/2011, Ngọc Hiền được tuyển dụng vào làm việc 
tại Phòng Hành chánh – Quản trị Ngân hàng TMCP Kiên 
Long. Dù trước đó đã làm việc cho nhiều công ty khác 
nhau nhưng khi đảm nhiệm công việc mới, Ngọc Hiền 
cũng không tránh khỏi những khó khăn bước đầu. Tuy 
nhiên nhờ đức tính cần mẫn, học hỏi nơi các anh chị đồng 
nghiệp đi trước, nên chẳng bao lâu các phần việc được giao 
Ngọc Hiền đều hoàn thành tốt. Ngọc Hiền cho biết: “Khi 
bước chân vào mái nhà Kiên Long, điều Hiền ấn tượng 
nhất là cảm giác thân thiện không chỉ ở các đồng nghiệp 
mà còn của các “sếp”.

Trong công việc, Ngọc Hiền không ngừng đưa ra những 
sáng kiến cải tiến hiệu quả nhằm phục vụ công việc của 
Phòng. Điển hình là Ngọc Hiền đã tham gia xây dựng quy 
định về kỹ thuật trình bày văn bản và công tác văn thư, lưu 
trữ của Ngân hàng. Quy định này đã giúp các đơn vị trình 

“LUÔN GIỮ TINH THẦN THOẢI MÁI ĐỂ 
LÀM VIỆC HIỆU QUẢ”

Chị Nguyễn Thuỵ Ngọc Hiền

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG
Kỳ 2

 A là bạn đồng giới, cùng tuổi với B
 B là chị dâu của C
 C là bạn đồng giới, cùng tuổi của D
 D là em trai của B
 B nhỏ tuổi hơn và là vợ của E
 E là em của F
 F là anh của C
 C là em của A
 
1> Hãy xác định E là gì của A?
 a> Bạn đồng giới
 b> Bạn khác giới
 c> Anh trai
 d> Chị gái
 e> Anh rể
 f> Chị dâu
 g> Em trai
 h> Em gái
 i> Người yêu
 j> Người xa lạ không quan hệ

2> Hãy sắp xếp độ tuổi của các nhân vật theo thứ tự 
giảm dần từ trái qua phải
 Ví dụ: G>H>I=J=K>L=M....
 Theo đó, nếu 2 nhân vật bằng tuổi nhau thì để dấu =

Đáp án vui lòng gửi về địa chỉ e-mail:
 suongptt@kienlongbank.vn
Tiêu đề e-mail ghi rõ:
Đáp án chương trình “Đố vui có thưởng” kỳ 2

- Nội dung e-mail ghi vắn tắt, ngắn gọn, đầy đủ nội dung 
câu trả lời.
- E-mail bắt buộc phải có chữ ký theo mẫu Kienlong Bank 
đã ban hành.

Địa điểm trao giải: Phòng Tiếp thị – Ngân hàng TMCP 
Kiên Long , 78 – 80 CMT8, P6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

bày văn bản chuyên nghiệp hơn và quản lý công tác văn thư 
chặt chẽ, giảm thiểu tối đa những sai sót trong quá trình 
lưu trữ, bảo quản văn thư. Kế tiếp là sáng kiến chuẩn hoá 
quy trình thiết kế, in ấn và phân phối ấn chỉ ấn phẩm đã tiết 
kiệm được chi phí cho ngân hàng. 

Nhìn chị tất bật với những cuộc điện thoại từ khắp nơi 
gọi đến và những hồ sơ cần đóng dấu mới thấy người làm 
ở vị trí như Ngọc Hiền chịu nhiều áp lực trong công việc. 
Chia sẻ về bí quyết của mình, Ngọc Hiền tâm sự: “Muốn 
đạt được hiệu quả trong công việc, trước tiên tinh thần và 
đầu óc phải thực sự thoải mái. Tinh thần càng thoải mái 
thì hiệu quả công việc càng cao”.     Thu Sương

CHƯƠNG TRÌNH
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG KỲ 1

 Có 02 đáp án thỏa mãn các điều kiện đã nêu trong câu 
hỏi ở kỳ 1: 

Đáp án 1
 Nhà số 01: Người dân tộc Nùng sống ở căn nhà màu 
vàng, thích uống nước khoáng, thích hút thuốc Jet và 
nuôi mèo.
 Nhà số 02: Người dân tộc Thái sống ở căn nhà màu 
cam, thích uống nước ngọt, thích hút thuốc Craven và 
nuôi khỉ.
 Nhà số 03: Người dân tộc Tày sống ở căn nhà màu đỏ. 
thích uống cafe, thích hút thuốc Hero và nuôi rắn.
 Nhà số 04: Người dân tộc Khmer sống ở căn nhà màu 
đen, thích uống rượu, thích hút thuốc Lào và nuôi chim.
 Nhà số 05: Người dân tộc Kinh sống ở căn nhà màu 
trắng, thích uống bia, thích hút thuốc 555 và nuôi chó.
 
Đáp án 2
 Nhà số 01: Người dân tộc Nùng sống ở căn nhà màu 
vàng, thích uống nước khoáng, thích hút thuốc Jet và 
nuôi mèo.
 Nhà số 02: Người dân tộc Thái sống ở căn nhà màu 
cam, thích uống nước ngọt, thích hút thuốc Craven và 
nuôi khỉ.
 Nhà số 03: Người dân tộc Khmer sống ở căn nhà màu 
đen, thích uống cafe, thích hút thuốc Lào và nuôi chim.
 Nhà số 04: Người dân tộc Kinh sống ở căn nhà màu 
trắng, thích uống bia, thích hút thuốc 555 và nuôi chó.
 Nhà số 05: Người dân tộc Tày sống ở căn nhà màu đỏ, 
thích uống rượu, thích hút thuốc Hero và nuôi rắn.

Giải nhất
01 bộ Túi xách thời trang trị giá 500.000đ
 Lê Thanh Thúy Vy - Nhân viên Hội đồng Quản trị
 (Đáp án gửi lúc 11h35’ ngày 31/01/2013)

Giải ba
01 mũ Bảo hiểm Asia trị giá 100.000đ
 Lê Thanh Thúy  - Nhân viên Thanh toán quốc tế
 (Đáp án gửi lúc 15h37’ ngày 31/01/2013)

Giải nhì
01 mũ Bảo hiểm Protec trị giá 300.000đ
 Đỗ Hoàng Minh - Nhân viên Quản lý rủi ro tín dụng
 (Đáp án gửi lúc 13h37’ ngày 31/01/2013)
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Tiền Việt Nam (Polymer) và cách nhận biết (Kỳ 2)

Soi tờ bạc trước nguồn sáng để kiểm tra hình bóng chìm, dây bảo hiểm, hình định vị.

1. Hình bóng chìm: nhìn thấy rõ từ 
hai mặt hình bóng chìm được thể 
hiện bằng nhiều đường nét tinh xảo, 
sáng trắng.

2. Dây bảo hiểm: nhìn thấy rõ từ hai 
mặt dây bảo hiểm chạy dọc tờ bạc, có 
cụm số mệnh giá và chữ “NHNNVN” 
(hoặc “VND” - mệnh giá 10.000đ) 
tinh xảo, sáng trắng.
 Ở mệnh giá 50.000đ, dây bảo hiểm 
ngắt quãng, có cụm số “50.000”.

3. Hình định vị: hình ảnh trên hai 
mặt khớp khít, tạo thành một hình 
ảnh hoàn chỉnh, các khe trắng đều 
nhau (nhìn thấy từ hai mặt).
 Ở tiền giả: hình bóng chìm không 
tinh xảo. Các chữ, số trên dây bảo 
hiểm không rõ ràng, không sắc nét; 
một số trường hợp không có yếu tố 
này. Hình định vị không khớp khít, 
các khe trắng không đều nhau.

Từ 20.000đ đến 500.000đ

10.000đ

<< Mặt trước

<< Tổng thể
(500.000đ)

Mặt sau >>

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN TIÊU THỤ TIỀN GIẢ

 Bọn tội phạm thường dùng tờ tiền mệnh giá lớn mua hàng hóa có giá trị nhỏ hoặc đổi 
tiền lấy mệnh giá nhỏ để được trả lại bằng tiền thật. Hành vi tiêu thụ này chúng thường 
nhằm vào người mua bán nhỏ, người già cả, nhất là các vùng nông thôn, nơi vắng người 
hay nơi dễ tẩu thoát khi bị phát hiện.

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI TỘI PHẠM TIỀN GIẢ

 Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thì tùy theo mức độ phạm tội bị 
phạt tù từ ba năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. Người phạm tội còn 
có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài sản. Các đơn vị, cá nhân có thể tìm hiểu thông tin tiền Việt Nam tại website của 
Ngân hàng Nhà Nước: www.sbv.gov.vn, mục tiền Việt Nam.

PHÒNG QUẢN LÝ VỐN & KINH DOANH TIỀN TỆ
(xem tiếp kỳ sau)

DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ marketing@kienlongbank.vn

Phát triển bền vững
nhờ vốn vay Ngân hàng Kiên Long 

CÔNG TY ĐÔNG HẢI

Khởi đầu từ một cở sở sản xuất 
kinh doanh nhỏ năm 2008, 
cơ sở của ông Trần Văn Hùng 

chuyên thu mua, chế biến các sản 
phẩm phế thải như: đầu tôm, cá, tép 
nay đã phát triển vũng mạnh nhờ vốn 
vay Ngân hàng Kiên Long.

Ý tưởng kinh doanh của ông Hùng 
là làm thế nào để những sản phẩm 
phế thải này trở thành những sản 
phẩm hữu ít như: thức ăn gia súc, 
thức ăn cho cá, tôm, phân bón nhằm 
nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần 
bảo vệ môi trường. Nhưng cái khó 
ở đây là nguồn vốn, vì cơ sở phải 
thu mua nguyên liệu của nông dân 
bằng tiền mặt. Nếu vay mượn từ bên 
ngoài, tiền lãi cao sẽ dẫn đến chi phí 
cao, lợi nhuận thấp. Vay vốn ở đâu 
luôn là câu hỏi cần lời đáp đối với cơ 
sở ông Hùng.

Qua theo dõi báo đài, ông Hùng 
biết có một ngân hàng luôn gắn bó 
với bà con nông dân và các doanh 

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

nghiệp vừa và nhỏ mới khai trương ở 
tỉnh nhà. Như mở cờ trong bụng, ông 
Hùng vội vàng tìm đến và trình thủ 
tục vay vốn. Ấn tượng đầu tiên khi 
tiếp xúc với nhân viên ở đây là thái 
độ ân cần và cởi mở, ngoài ra trong 
phương châm hoạt động “Ngân hàng 
Kiên Long – Sẵn lòng chia sẻ” luôn 
gần gũi, gắn bó với nông dân làm ông 
cảm thấy tin yêu. Sau khi đặt vấn đề 
vay vốn, lãnh đạo cử nhân viên tín 
dụng xuống thẩm định thực tế cơ sở 
sản xuất kinh doanh của ông Hùng và 
chấp thuận giải ngân với mức vay ban 
đều là 400 triệu đồng.

Sau một thời gian kinh doanh hiệu 
quả, ông Hùng quyết định đầu tư 
mở rộng cơ sở và thành lập công ty. 
Để học hỏi từ những doanh nghiệp 
thành công trong lĩnh vực này, ông đã 
bỏ ra nhiều thời gian tham quan mô 
hình chế biến thức ăn gia súc ở tỉnh 
Bình Thuận và các tỉnh lân cận. Sau 
đó lập dự án và được Quỹ bảo lãnh 

tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ tỉnh Trà Vinh (nay là Quỹ Đầu tư 
và Phát triển Trà Vinh) đứng ra bảo 
lãnh vốn vay.

 Qua thẩm định chặt chẽ, Ngân 
hàng Kiên Long - Chi nhánh Trà 
Vinh đã giải ngân trên 6 tỷ đồng để 
Công ty Sản xuất Thương mại Đông 
Hải nhập máy móc thiết bị, xây dựng 
nhà xưởng phát triển sản xuất kinh 
doanh.

 Sau hơn 4 năm hoạt động, đến 
nay hệ thống sân bãi, nhà kho của 
công ty Đông Hải đã mở rộng với 
hơn 32.000m2, các trang thiết bị hiện 
đại trị giá hơn 4,8 tỷ đồng. Nếu như 
ngày đầu mới đi vào hoạt động, công 
ty phải thuê mướn xe để vận chuyển 
thì nay đã có 4 xe tải, 2 xe ben và 2 
xe ô tô phục vụ cho việc vận chuyển 
hàng hóa và đi lại ký kết hợp đồng 
với các đối tác. Qua nhiều năm quan 
hệ làm ăn, Công ty Sản xuất thương 
mại Đông Hải  chưa bao giờ trễ lãi 
hay gốc đến hạn. Ngoài ra tài khoản 
thanh toán và chuyển khoản của công 
ty trung bình mỗi tháng vài tỷ đồng. 

Nói về mối quan hệ giữa Công ty 
Đông Hải với Ngân hàng Kiên Long 
- Chi nhánh Trà Vinh, ông Trần Văn 
Hùng cho biết: “Vay ở đâu cũng trả, 
nhưng cái quý ở Ngân hàng Kiên 
Long là nhân viên ở đây luôn nhiệt 
tình, thủ tục nhanh gọn, rút ngắn 
thời gian đi lại cho doanh nghiệp 
chúng tôi”.

Thanh Vàng
(Chi nhánh Trà Vinh)
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Đối với tài sản sản thế chấp thuộc sở hữu của bên 
thứ ba, khi tiến hành thẩm định cần phải xác 
định mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người 

được bảo lãnh, người bảo lãnh có quan hệ gia đình với 
người được bảo lãnh hay người bảo lãnh có quan hệ lợi ích 
với người được bảo lãnh.

Thông thường, khi dùng tài sản của mình để bảo lãnh 
cho doanh nghiệp hoặc cá nhân khác vay vốn ngân hàng, 
người bảo lãnh phải có quan hệ nhất định với người vay 
hoặc nhận lợi ích từ việc vay vốn của doanh nghiệp hoặc 
cá nhân đó; nếu không phải là bảo lãnh của người thân 
trong gia đình mà là mối quan hệ bảo lãnh khác thì nhân 
viên thẩm định cần tìm hiểu rõ mối quan hệ bảo lãnh, để 
qua đó có thể cảnh báo, hạn chế tối đa trường hợp người 
vay “gom sổ đỏ” của hộ gia đình, cá nhân đi vay vốn sau đó 
“lẩn tránh” nghĩa vụ trả nợ gây “khốn khổ” cho người bảo 
lãnh như nhiều trường hợp báo, đài đã đăng tin.

Theo tôi, Ngân hàng Kiên Long chỉ nên nhận tài sản thế 
chấp của bên thứ ba khi đó là mối quan hệ bảo lãnh:

NỘI DUNG THẨM ĐỊNH BẤT ĐỘNG SẢN
(tiếp theo kỳ trước)

a. Cá nhân bảo lãnh cho cá nhân
Bên bảo lãnh có quan hệ gia đình với bên được bảo lãnh, 

đó là mối quan hệ giữa vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, con đẻ, 
anh chị em ruột.
b. Cá nhân bảo lãnh cho doanh nghiệp

- Bên bảo lãnh có quan hệ gia đình với thành viên góp 
vốn/cổ đông của bên được bảo lãnh;

- Bên bảo lãnh là thành viên góp vốn/cổ đông của bên 
được bảo lãnh;

- Bên bảo lãnh là thành viên Ban giám đốc, người giữ 
chức danh quan trọng của bên được bảo lãnh.
c. Doanh nghiệp bảo lãnh cho doanh nghiệp

- Bên bảo lãnh là thành viên góp vốn /cổ đông của bên 
được bảo lãnh;

- Bên bảo lãnh là Tổng công ty, bên được bảo lãnh là 
công ty thành viên trực thuộc.
d. Doanh nghiệp bảo lãnh cho cá nhân

Bên được bảo lãnh là thành viên góp vốn hoặc nhân viên 
của bên bảo lãnh.

Nguyễn Duy Dương

PHÁT TRIỂN KIỀU HỐI
NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP

Dịch vụ kiều hối không chỉ đóng vai 
trò quan trọng trong nền kinh tế quốc 
gia mà còn  giúp nâng cao lợi nhuận 
của ngân hàng thông qua thu phí và 
bán chéo các dịch vụ khác. Vì vậy, 
Ngân hàng Kiên Long nói chung, mỗi 
nhân viên ngân hàng nói riêng cần 
nhận biết được những khó khăn khi 
cung cấp dịch vụ kiều hối và các giải 
pháp khắc phục nhằm thu hút khách 
hàng sử dụng dịch vụ. Trong khuôn 
khổ bài viết, Phòng TTQT&TTTM  
nêu lên một số khó khăn và giải pháp 
để phát triển kiều hối  tại  các đơn vị 
trong toàn hệ thống.

Hạn chế thứ nhất, đó là sự cạnh 
tranh gay gắt giữa các ngân hàng 
trong cung cấp dịch vụ chi trả kiều 
hối. Nhiều ngân hàng lớn có  kinh 
nghiệm trong lĩnh vực kiều hối như 
Vietcombank, Eximbank, Vietinbank, 
Dongabank... thành lập công ty kiều 
hối hoặc một bộ phận chuyên môn 
về kiều hối để nghiên cứu và đưa ra 
các sản phẩm kiều hối như  nhận tiền 
qua internet, qua điện thoại và đưa 
ra mức phí hết sức cạnh tranh. Ngoài 

ra, mật độ các tổ chức tín dụng trên  
địa bàn khá dày nên sự cạnh tranh thị 
phần, khách hàng ngày càng gay gắt.

Thứ hai, thương hiệu ngân hàng  là 
nhân tố quan trọng trong việc thu hút 
khách hàng sử dụng dịch vụ. Ngân 
hàng Kiên Long mới chính thức ký 
kết hợp đồng hợp tác cung cấp dịch 
vụ chi trả kiều hối năm 2010, đi sau 
các ngân hàng khác. Vì vậy, thương 
hiệu Ngân hàng Kiên Long trong 
cung cấp dịch vụ chi trả kiều hối chưa 
được nhiều người biết đến.

Thứ ba, lượng tiền mặt ngoại tệ  tại 
đơn vị còn thấp  nên khi phát sinh chi 
trả kiều hối với giá trị lớn, khách hàng 
không đồng ý đợi điều chuyển, đôi 
lúc gây mất hình ảnh thương hiệu.

Một số giải pháp nhằm phát triển 
doanh số kiều hối tại đơn vị

Để thu hút khách hàng sử dụng 
dịch vụ, đơn vị nên tận dụng mối 
quan hệ lãnh đạo, bạn bè, người thân; 
lực lượng nhân viên đảm trách công 
tác tín dụng, cộng tác viên tại đơn vị... 
đã  am hiểu địa bàn, am hiểu khách 

hàng. Từ đó, chúng ta  xác định các 
khách hàng mục tiêu đã từng giao 
dịch và khách hàng tiềm năng để tư 
vấn và tiếp thị. Với lợi thế đội ngũ 
nhân viên đông đảo và cộng tác viên, 
là tiềm năng để Ngân hàng Kiên Long 
tăng nhanh doanh số  chi trả kiều hối. 
Ngoài ra lãnh đạo chi nhánh cần chủ 
động tìm hiểu và liên hệ với Hội kiều 
bào địa phương, Hội từ thiện có các 
nhà hảo tâm là Việt kiều  để tìm kiếm 
những nguồn ngoại tệ trợ cấp từ nước 
ngoài chuyển về.

Đồng thời, phải xây dựng một  
hệ  thống  nhận  diện  thương  hiệu  
hoàn  chỉnh - chuyên nghiệp. Ngân 
hàng Kiên Long nhanh chóng triển 
khai dịch vụ mới như chi trả kiều 
hối thông qua ATM, cho phép khách 
hàng rút tiền đồng từ tài khoản ngoại 
tệ qua ATM tạo thuận lợi cho người 
nhận kiều hối, dịch vụ nhận kiều 
hối thông qua tin nhắn SMS/Mobile 
Banking. Ngân hàng Kiên Long cũng 
nên tăng cường hợp tác với các công 
ty xuất khẩu lao động cung ứng gói 
sản phẩm trọn gói cho người lao động 
như: cho vay vốn, mở tài khoản, quản 
lý tiền ký quỹ, chuyển thu nhập về 
nước, gửi tiết kiệm kiều hối...

Cuối cùng, để khắc phục việc tồn 
quỹ tiền mặt ngoại tệ không đủ chi 
cho khách hàng,  chi nhánh nên chủ 
động tăng cường huy động tiền gửi 
bằng ngoại tệ và thu đổi ngoại tệ tiền 
mặt để tạo nguồn ngoại tệ mặt tại 
ngân hàng.

Tóm lại, để tăng doanh số dịch vụ 
kiều hối cũng như tăng lợi nhuận, thì 
mỗi đơn vị nói chung và mỗi nhân 
viên nói riêng cần chủ động, sáng tạo, 
đề xuất đóng góp ý kiến cho Phòng 
Ban Hội Sở liên quan, Ban Tổng Giám 
đốc, để tìm ra các biện pháp khắc 
phục khó khăn, tiếp thị khách hàng 
hiệu quả, nâng cao năng suất lao động.

Huỳnh Lê Thủy
(Phòng TTQT&TTTM)
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Điển hình, bạn có thể bị kẹt xe trên 
đường đi làm và trễ buổi họp quan 
trọng vào sáng mai. Chiều mốt, bạn 
có thể gặp mưa ngập đường, ngập xe 
và xe bạn tắt máy, bạn phải dắt bộ một 
khoảng dài. Kết quả là bạn về nhà trễ 
và lỡ buổi hẹn đi chơi với người yêu... 
Bạn chắc chắn sẽ có câu hỏi: “Làm 
thế nào để tình trạng trễ họp và lỡ 
hẹn không lặp lại nữa dù xe có kẹt và 
đường có thể ngập vì mưa?”. Để trả lời 
cho câu hỏi này, bạn sẽ phải thực hiện 
4 điều sau: 

Thứ nhất, từ hai ví dụ trên bạn có 
thể nhận định đâu là điều ảnh hưởng 
đến kế hoạch của bạn? Đó chính là 
kẹt xe và mưa ngập đường.

Thứ hai, vậy bạn có thể chấp nhận 
vấn đề ngày kéo dài được không? 
Trong khi bạn sẽ trễ họp hoặc lỡ buổi 
hẹn hò lãng mạn với người yêu đang 

chờ bạn. Câu trả lời là không, hoặc có 
ở một mức độ chấp nhận được, ví dụ 
có thể trễ chừng 5 phút hoặc ít hơn.

Kế đến, bạn chắc chắn suy nghĩ 
đến các cách để dù cho có kẹt xe, có 
mưa to ngập đường chăng nữa thì 
bạn vẫn đúng giờ họp và đúng buổi 
hẹn hò. Giải pháp có thể là gì? Thức 
dậy đi làm sớm hơn; tránh những con 
đường thường xuyên kẹt xe; tìm hiểu 
những con hẻm thông với những con 
đường khác; hoặc chọn điểm hẹn gần 
nhà bạn; định thời gian hẹn trễ lại 
một xíu nếu bạn thấy mây đen, sấm 
chớp, gió lớn... Có nhiều cách để bạn 
hạn chế những điều mà bạn không 
muốn xảy ra hoặc có xảy ra thì cũng 
không ảnh hưởng mấy đến kế hoạch 
của mình.

Cuối cùng, bạn thường xuyên tìm 
hiểu xem có những điều gì khác có 
thể làm bạn trễ họp, trễ hẹn nữa hay 
không? Bạn thường xuyên cập nhật 
thông tin về những con đường đang 
được đào bới, hay dễ bị kẹt xe. Bạn 
thường xuyên xem dự báo thời tiết. 
Bạn chắc chắn là mình đã cài đồng hồ 
báo thức hợp lý...

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, hoặc 
nhà quản trị của công ty đang hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh vực nào 
đó thì bạn và doanh nghiệp của mình 
luôn đối mặt với những điều không 
lường trước có thể xảy ra và có thể 
ảnh hướng tiêu cực đến hiệu quả 
hoạt động kinh doanh. Những điều 
này được gọi là rủi ro. Có nhiều quan 
điểm về rủi ro. Nhưng chung lại thì có 
2 quan điểm nổi bật sau:

Quan điểm truyền thống cho 
rằng: rủi ro là những điều không thể 
biết trước được, có thể xảy ra và ảnh 
hưởng tiêu cực.

Quan điểm hiện đại cho rằng: rủi 
ro là những điều không thể biết trước 
được, có thể xảy ra và ảnh hưởng tiêu 
cực (gọi là rủi ro tiêu cực) hoặc ảnh 
hưởng tích cực (gọi là rủi ro tích cực). 

Theo quan điểm nào thì rủi ro là 
những điều không biết trước, có thể 
xảy ra và ảnh hưởng đến con người. 
Một khi, điều nào đó xảy ra và nó 
tác động đến ai đó thì đó mới được 
xem là rủi ro. Trong hai ví dụ trên, 
việc kẹt xe và đường ngập là rủi ro 
đối với những người đi đường, còn 
những người ngồi trong nhà thì kẹt 
xe và ngập đường không phải là rủi ro 
đối với họ. Có thể một loại rủi ro tiêu 
cực của người này, nhưng đó là rủi ro 
tích cực của người khác. Ví dụ: giá cổ 

phiếu A đột ngột giảm mạnh thì đó là 
rủi ro tiêu cực đối với nhà đầu tư nào 
vừa mới mua cổ phiếu A, nhưng đối 
với nhà đầu tư nào vừa bán cổ phiếu 
A thì đó là rủi ro tích cực.

Dễ nhận ra rằng, trong kinh doanh 
luôn luôn có sự đồng hành giữa lợi 

RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO
Những gì thuộc về 
tương lai là bất định, 
có những điều may 
mắn mang lại những 
lợi ích hoặc có những 
điều kém may mắn 
gây thiệt hại cho con 
người. Trong cuộc 
sống hàng ngày, ai 
ai cũng gặp vô vàn 
những điều có thể 
xảy ra như thế. 

nhuận và rủi ro tiêu cực. Cho nên 
người ta thường xuyên nghiên cứu 
rủi ro để hạn chế rủi ro tiêu cực và 
đón nhận rủi ro tích cực. Giống như 
câu hỏi “Làm thế nào để tình trạng 
trễ họp và lỡ hẹn không lặp lại nữa 
dù xe có kẹt và đường có thể ngập vì 

mưa?”, thì nhà quản trị công ty đặt 
ra câu hỏi: “Làm thế nào để đạt được 
lợi nhuận như kỳ vọng dù luôn luôn 
tồn tại nhiều rủi ro tiêu cực trong quá 
trình kinh doanh?”. Tương tự, để trả 
lời câu hỏi này, nhà quản trị công ty sẽ 
thực hiện 4 điều:

Thứ nhất, xác định đâu là những 
điều có thể làm cho lợi nhuận bị giảm, 
gọi là xác định rủi ro. Như kẹt xe và 
đường bị mưa ngập như 2 ví dụ trên.

Thứ hai, đo lường thiệt hại có thể 
có là bao nhiêu và mức độ chấp nhập 
thiệt hại đó, gọi là đo lường rủi ro. 
Như bị trễ họp, lỡ hẹn và mức độ 
chấp nhận là trễ 5 phút.

Thứ ba, đưa ra các giải phải nhằm 
đối phó với rủi ro, gọi là giải pháp 
quản lý rủi ro. Như đi làm sớm hơn, 
chọn con đường ít kẹt xe.

Thứ tư, cập nhật và theo dõi chặt 
chẽ ba điều trên để bảo đảm rủi rõ đã 
được xác định, đo lường và các giải 
pháp là hợp lý, thường xuyên, gọi là 
kiểm soát rủi ro. Như cập nhật thông 
tin về giao thông, xem dự báo thời 
tiết, bảo đảm đẽ cài đồng hồ báo thức.

Nếu nhà quản trị doanh nghiệp 
thực hiện được 4 điều trên, tức là xác 
định - đo lường - đưa ra giải pháp  
- kiểm soát rủi ro một cách thường 
xuyên, liên tục ở mọi cấp độ, thì nhà 
quản trị đã thực hiện quá trình quản 
lý rủi ro. Ngày nay, trước những biến 
động của kinh tế thế giới và những 
thay đổi phứt tạp trong nền kinh tế 
thị trường, nên có rất nhiều rủi ro có 
thể ảnh hướng hoạt động kinh doanh. 
Vì thế, quản lý rủi ro rất được quan 
tâm, nhằm đạt được lợi nhuận kỳ 
vọng trong môi trường nhiều rủi ro.

Đỗ Hoàng Minh
(Nhân viên Phòng Quản lý rủi ro)

marketing@kienlongbank.vn
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chính, nhưng chưa xác định rõ thời 
điểm ưu tiên thanh toán của hợp 
đồng được sửa đổi, bổ sung hoặc phụ 
lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp 
đồng thế chấp đã đăng ký.

Ba là, nhà ở, tài sản gắn liền với đất 
không được đăng ký quyền sở hữu rất 
phổ biến tại một số địa phương trong 
cả nước, đã gây khó khăn không ít 
trong việc thực hiện thủ tục nhận làm 
tài sản bảo đảm. Cơ quan có thẩm 
quyền công chứng, chứng thực không 
đồng ý công chứng, chứng thực các 
giao dịch thế chấp, bảo lãnh đối với 
nhà ở, tài sản gắn liền với đất 
chưa được đăng ký quyền 
sở hữu, và chỉ công 
chứng, chứng thực 
đối với quyền sử 
dụng đất. Do đó, 
nhà ở, tài sản gắn 
liền với đất chưa được 
đăng ký quyền sở hữu 
không được đăng ký giao 
dịch bảo đảm theo quy định. 
Đồng thời, trong quá trình khởi kiện 
để xử lý nợ, một số tòa án đã tuyên 
hợp đồng thế chấp, bảo lãnh vô hiệu 
với lý do: Ngân hàng chỉ nhận thế 
chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, 
nhưng tòa án xác minh thực tế có nhà 
ở hiện hữu trên đất.

Bốn là, Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất tại một số địa phương có 
những quy định riêng biệt, làm phát 
sinh thêm những thủ tục hành chính 
không cần thiết, kéo dài thời gian giải 

PHÁP LUẬT - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

THỦ TỤC “ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO  ĐẢM
VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM“ TRONG THỰC TIỄN

Qua quá trình tư vấn, hỗ trợ, và 
giải quyết cho các chi nhánh, đơn vị 
trực thuộc Ngân hàng Kiên Long về 
thủ tục “đăng ký giao dịch bảo đảm 
và xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ”, 
phòng Pháp chế và Xử lý nợ đã đúc 
kết và giới thiệu một số khó khăn, 
vướng mắc trong thực tiễn liên quan 
đến những thủ tục này tại ngân hàng 
như sau:  

I. Về đăng ký giao dịch bảo đảm:
Một là, thời hạn giải quyết hồ sơ 

đăng ký giao dịch bảo đảm tại các Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất có 
thẩm quyền còn rất chậm so với quy 
định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch 
số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 
18/11/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường.

Hai là, theo quy định tại Khoản 
3 Điều 23 Thông tư liên tịch số 
20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 
18/11/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về đăng ký thế 
chấp trong trường hợp bổ sung giá trị 
nghĩa vụ được bảo đảm:

“... 3. Trường hợp bổ sung giá trị 
nghĩa vụ được bảo đảm mà không bổ 
sung tài sản bảo đảm và các bên ký kết 
hợp đồng sửa đổi, bổ sung hoặc ký phụ 
lục hợp đồng để sửa đổi, bổ sung hợp 
đồng thế chấp đã đăng ký thì các bên 
không phải thực hiện đăng ký thay đổi 
đối với văn bản sửa đổi, bổ sung đó ...”.

Quy định này là sự tiến bộ trong 
thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, 
đã giảm  thiểu được các thủ tục hành 

quyết cho khách 
hàng, điển hình như 
sau:

- Giấy đề nghị vay vốn phải 
theo mẫu của Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn nơi có đất, tài sản 
gắn liền với đất và niêm yết 02 ngày 
làm việc để được giải quyết hồ sơ 
đăng ký giao dịch bảo đảm. 

- Đất tọa lạc tại 02 xã, phường, thị 
trấn khác nhau, nhưng cùng 01 quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
phải thiết lập 02 hồ sơ đăng ký giao 
dịch bảo đảm riêng biệt.

II. Về xử lý tài sản bảo đảm:
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 

130 Luật đất đai 2003 sửa đổi, bổ sung 
năm 2009 về trình tự, thủ tục đăng ký, 
xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng 
quyền sử dụng đất và xử lý quyền sử 
dụng đất đã thế chấp, đã bảo lãnh để 
thu hồi nợ: 

 “... 3. Việc xử lý quyền sử dụng đất 
đã thế chấp, đã bảo lãnh để thu hồi nợ 
được quy định như sau:

a) Khi bên thế chấp, bên được bảo 
lãnh bằng quyền sử dụng đất không 
thực hiện hoặc thực hiện không đúng 
nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín 

dụng thì quyền sử dụng đất đã 
thế chấp, đã bảo lãnh 
được xử lý theo thoả 
thuận trong hợp đồng thế 
chấp, hợp đồng bảo lãnh; 
trường hợp không xử lý 
được theo thoả thuận đã 
ghi trong hợp đồng thì 
bên nhận thế chấp, bên 
nhận bảo lãnh có quyền 
chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất đã được thế chấp, đã 
được bảo lãnh cho người khác để thu 

hồi nợ hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền bán đấu giá quyền sử 
dụng đất hoặc khởi kiện tại Toà án 
nhân dân theo quy định của pháp luật;

b) Người nhận quyền sử dụng đất 
quy định tại điểm a khoản này được 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất, được sử dụng 
đất theo mục đích đã xác định và có 
các quyền, nghĩa vụ theo quy định của 

Luật này trong thời hạn sử dụng đất 
còn lại; đối với đất ở thì người sử dụng 
đất được sử dụng ổn định lâu dài ...”.

Tuy nhiên, khi bên thế chấp, bên 
được bảo lãnh bằng quyền sử dụng 
đất không thực hiện hoặc thực hiện 
không đúng nghĩa vụ trả nợ theo hợp 
đồng tín dụng đối với ngân hàng. 
Đồng thời, quyền sử dụng đất đã thế 
chấp, đã bảo lãnh không xử lý được 
theo thoả thuận đã ghi trong hợp 
đồng thế chấp, bảo lãnh. Ngân hàng 
vẫn không thể xử lý được tài sản bảo 
đảm theo như quy định trên, vì một 
số lý do sau:

- Các cơ quan có chức năng công 
chứng, chứng thực, cơ quan có thẩm 
quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất không đồng 
ý cho ngân hàng có quyền trực tiếp 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã 
được thế chấp, đã được bảo lãnh cho 
người khác.

- Cơ quan có thẩm quyền bán đấu 
giá quyền sử dụng đất yêu cầu Ngân 
hàng phải cung cấp biên bản bản thỏa 
thuận, hoặc hợp đồng ủy quyền về 
việc chủ sở hữu quyền sử dụng đồng 
ý bán đấu giá tài sản đối với quyền 
sử dụng đất được thế chấp, bảo lãnh. 
Nhưng bên thế chấp, bảo lãnh bằng 
quyền sử dụng đất bỏ trốn khỏi địa 
phương, hoặc không hợp tác với ngân 
hàng, thì ngân hàng không thể lập 
được biên bản thỏa thuận, hoặc giấy 
ủy quyền nêu trên.

Đinh Việt Quân
(Phòng Pháp chế và xử lý nợ)
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27Số 02 - Tháng 4 năm 201326 Số 02 - Tháng 4 năm 2013



TRÊN BƯỚC
ĐƯỜNG ĐỜI

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

ĐỂ QUẢN LÝ TỐT MỐI QUAN HỆ
VỚI KHÁCH HÀNG

TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

Quản lý quan hệ khách hàng hay 
CRM (Tiếng Anh: Customer 

Relationship Management) là một 
phương pháp giúp tiếp cận và giao 
tiếp với khách hàng một cách có hệ 
thống và hiệu quả, quản lý các thông 
tin của khách hàng như thông tin về 
tài khoản, nhu cầu, liên lạc và các vấn 
đề khác nhằm phục vụ khách hàng 
tốt hơn.

Trong hoạt động kinh doanh nói 
chung và hoạt động kinh doanh của 
ngân hàng nói riêng, khách hàng có 
vai trò vô cùng quan trọng, có thể 
khẳng định rằng khách hàng quyết 
định sự tồn tại của ngân hàng. Mục 
tiêu hoạt động kinh doanh của ngân 
hàng là lợi nhuận, với những chi phí 
mà ngân hàng đã bỏ ra để sáng tạo, để 
hình thành sản phẩm dịch vụ và cung 
cấp sản phẩm dịch vụ thì chỉ có sự 
tiêu dùng của khách hàng mới có thể 
mang lại doanh thu và lợi nhuận cho 
ngân hàng. Vai trò của khách hàng 
ngày càng trở nên quan trọng và được 
nhấn mạnh hơn bao giờ hết trong 
điều kiện hội nhập với môi trường 
cạnh tranh quyết liệt. Ngân hàng nào 
giành được mối quan tâm của khách 
hàng thì ngân hàng đó sẽ thắng lợi. 
Việc phối hợp cùng khách hàng trong 
kinh doanh, thu hút khách hàng mới, 
củng cố khách hàng hiện tại đang 
trở thành một công cụ kinh doanh 
hữu hiệu với lượng chi phí bỏ ra rất 
nhỏ nhưng mang lại hiệu quả kinh 
doanh cao. Do vậy, quản lý quan hệ 
với khách hàng đang được các ngân 
hàng quan tâm và là hoạt động có tầm 
quan trọng đặc biệt trong chiến lược 
kinh doanh của các ngân hàng.

Trong bối cảnh hiện tại, khi mà 
các NHTM Việt Nam đang đứng 
trước nguy cơ cạnh tranh gay gắt về 
thị phần, thì vấn đề quản lý tốt quan 
hệ với khách hàng càng trở nên quan 
trọng. Tính đến giữa năm 2012, hệ 
thống các TCTD Việt Nam đã có: 
01 ngân hàng phát triển, 37 NHTM 
cổ phần, 05 NHTM Nhà nước, 54 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 05 
ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 05 
ngân hàng liên doanh, 17 công ty tài 
chính, 12 công ty cho thuê tài chính, 
01 quỹ tín dụng nhân dân trung 

ương, 02 tổ chức tài chính vi mô. 
Trong đó, hệ thống NHTM đóng vai 
trò quan trọng chi phối thị phần tín 
dụng (86,47% toàn hệ thống).

Từ khi chính thức có ngân hàng 2 
cấp, hệ thống NHTM Việt Nam đã 
phát triển mạnh về số lượng, mở rộng 
về quy mô, đa dạng về tính chất và 
loại hình sở hữu. Tuy nhiên, số lượng 
các NHTM có yếu tố nước ngoài cũng 
tăng một cách nhanh chóng. Trong 
giai đoạn 2007 - 2010, số lượng các 
NHTM nội địa đã tăng 5%, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài tăng 78%, đặc 
biệt, có thêm 5 ngân hàng 100% vốn 
nước ngoài. Nếu tính trong giai đoạn 
10 năm (2002 - 2012), thì số lượng 
các chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

đã tăng hơn 2 lần, ngân hàng 100% 
vốn nước ngoài tăng 5 lần.

Điều đáng quan tâm là, trong tình 
hình kinh tế toàn cầu có nhiều biến 
động và đã có những ảnh hưởng 
không nhỏ đến hoạt động tiền tệ 
ngân hàng của Việt Nam thì hoạt 
động các ngân hàng nước ngoài vẫn 
phát triển ổn định. Theo số liệu báo 
cáo của NHNN TP. Hồ Chí Minh, 
trong năm 2011, khi huy động vốn 
trên thị trường biến động, lãi suất 
tăng thì tỷ trọng huy động vốn/tổng 
huy động của khu vực NHTM nước 
ngoài vẫn tăng trưởng tốt - đạt mức 
13,08%; Lợi nhuận/tổng tài sản đạt 
1,19% vào năm 2011.

Ths. Nguyễn Trung Kiên
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Kiên Long - Mái nhà chung
 Là cuộc thi viết dành cho đội ngũ ngân viên Ngân hàng 
TMCP Kiên Long nhằm hưởng ứng lễ kỷ niệm 18 năm 
thành lập Ngân hàng. Cuộc thi diễn ra trong thời gian 
ngắn nhưng lại nhận được rất nhiều bài viết gửi về tham 
dự (hơn 1.217 bài trong tổng số 2.700 nhân viên). Những 
câu chuyện ước mơ, tình cảm và tâm nguyện gắn bó dưới 
mái nhà chung Kiên Long được gửi gắm vào từng trang 
viết, từng lời thơ thấm đượm chân tình.

Tổng kết từ cuộc thi, Ban biên tập xin lần lượt giới thiệu 
những bài viết tiêu biểu nhất.

Như một mối duyên phận, tôi đến với Kiên 
Long. Tính đến nay đã gần tròn một năm. 
Một năm - khoảng thời gian chưa phải là 

dài nhưng đủ để tôi đong đầy những tình cảm và 
gắn bó với các anh chị em nơi đây. 

Ấm áp!
Sẻ chia.
Khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi 

vẫn luôn ấp ủ một mơ ước được vào làm tại ngân 
hàng vì bị hút hồn bởi vẻ lịch thiệp và chuyên 
nghiệp của nó. Và Kiên Long như hiện thực hóa 
ước mơ của tôi. Cảm xúc của những buổi ban sơ 
luôn để lại những dư vị ngọt ngào sâu lắng khiến 
người ta khó mà quên được. Nhớ lại những ngày 
đầu mới nhận việc, vừa mừng vừa lo. Tôi như một 
đứa trẻ với từng bước đi chập chững đầy bỡ ngỡ, 
mọi việc đều mới toanh. Ngày qua ngày... và rồi, 
đứa trẻ ấy cũng chững chạc hơn, trưởng thành hơn. 
Chính là nhờ sự tận tâm ân cần chỉ bảo, dìu dắt của 
các anh chị nơi đây. Chúng tôi trở nên gắn bó thân 
thiết với nhau hơn, những e dè của buổi đầu được 
tháo bỏ. Kiên Long dần trở thành mái nhà thứ hai 
của tất cả anh chị em. Giờ đây mỗi chúng ta, ai cũng 
thấy vui và tự hào vì là thành viên trong đại gia đình 
Kiên Long.

Thấm thoát đã 18 năm trôi qua. Giờ đây Ngân 
hàng Kiên Long đã 18 tuổi. 18 năm từng bước đổi 
thay, vui cũng có, khó khăn cũng đầy. Kiên Long với 
18 năm sát cánh, đồng hành cùng khách hàng từng 
bước phát triển đi lên. Như một thanh niên đang 
hăng hái từng bước vào đời dẫu biết phía trước đầy 
chông gai thử thách. Chúng ta đều nhìn thấy, chúng 
ta đều biết rõ rằng mình đang đi trên con đường 
đầy gian truân. Vốn dĩ chẳng có con bướm nào mà 
không phải trưởng thành từ con nhộng, phải đau 
đớn lột xác để thành bướm. Con đường đi đến vinh 
quang có bao giờ trải đầy hoa hồng! 

Dù hiện tại còn nhiều ngổn ngang nhưng chúng 
ta đều có thể hi vọng và nỗ lực phấn đấu. Mỗi hi 
vọng của chúng ta sẽ góp phần thắp sáng con đường 
đến với vinh quang thắng lợi. Và mỗi nỗ lực của 
từng thành viên chính là mỗi một mái chèo khua 
nước mạnh mẽ.

Trần Thùy Mỹ Huyền
(Phòng KT-KSNB)

Kiên Long là một chú “Rồng” 
Luôn luôn sánh bước đi cùng nhà nông

Bạc tiền thôi hết long đong
Nông dân có vốn, ruộng đồng tốt tươi

Giúp ta tạo dựng cơ ngơi
Tương lai tươi sáng rạng ngời tiến lên

Máy cày, máy cắt mua thêm
Gia tăng sản xuất, làm nên đất vàng

Cửa nhà mỗi lúc khang trang
Làng quê, thôn xóm ngày càng đẹp xinh

Bà con phấn khởi vững tin
Làm giàu chân chính, nghĩa tình quê hương

Nông dân trên khắp bốn phương
Ghi lòng tạc dạ mến thương “Kiên Rồng”

Trước sau trọn vẹn tấm lòng
Kiên Long luôn giúp nhà nông làm giàu!

LÂM QUỐC HIỆP
Phòng GD Kinh Tám

KIÊN LONG
GIÚP NHÀ NÔNG 
LÀM GIÀU
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Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. 
Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói 
với cậu: ‘Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy 
ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ’.

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên 
hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế 
dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên 
hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế 
cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây 
đinh lên hàng rào. Đến một ngày, cậu đã không nổi 
giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với 
cha và ông bảo: ‘Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà 
con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ 
cây đinh ra khỏi hàng rào’.

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu 
bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã 
không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha 
cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với 
cậu: ‘Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những 

Vết đinhHẠT GIỐNG TÂM HỒN

Bài thơ

VÀ NHỮNG GIAI THOẠI!

THƯ GIÃN marketing@kienlongbank.vn

lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không 
giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn 
nóng giận, những lời nói ấy cũng giống như những 
lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành 
trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói lời 
xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại 
mãi. Con hãy nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn 
hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung 
quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con 
cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở 
khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở 
trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha...!

Khuyết danh

Những bài thơ đi cùng năm tháng

Bài thơ

VÀ NHỮNG GIAI THOẠI!
MÀU TÍM HOA SIM

Nhắc Hữu Loan, nhiều người 
nghĩ ngay đến bài thơ “Màu 
tím hoa sim” mà thi sỹ đã 

sáng tác sau khi người vợ mới cưới 
hơn 3 tháng - Lê Đỗ Thị Ninh - đột 
tử. Bài thơ “Màu tím hoa sim” đã 
được thi đàn trong nước suy tôn là 
BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ 
KỶ 20. Tháng 12 năm 2004, bài thơ 
này được Công ty cổ phần công nghệ 
Việt (VITEK) mua bản quyền với giá 
100 triệu đồng VN, để độc quyền phổ 
biến kèm theo đầu máy KARAOKE 
kỹ thuật số của công ty này.

Thi sỹ Hữu Loan (tên đầy đủ là 
Nguyễn Hữu Loan). Sinh ngày Chủ 
nhật 02-04-1916 (30 tháng 2 Bính 
Thìn), tại thôn Vân Hoàn, xã Nga 
Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa. Bài thơ “Màu tím hoa sim” lâu 
nay vẫn lưu truyền nhiều dị bản. 
Đáng ngạc nhiên nếu so sánh một số 
bản do Hữu Loan đích thân chép tay, 
vẫn thấy có nhiều chi tiết khác nhau 

(về từ ngữ, về kiểu xuống dòng, về 
quy cách viết hoa và viết thường... ). 
Điều đó khiến đông đảo khách mê 
thơ phải phân vân.

Lê Đỗ Thị Ninh là ai? Là ái nữ của 
ông Lê Đỗ Kỳ, Tổng thanh tra nông 
lâm Đông Dương thời ấy. Biết Hữu 
Loan học giỏi và hay thơ, bà Đái Thị 
Ngọc Chất - phu nhân ông Kỳ - mời 
về nhà dạy kèm cho cô con gái. Bấy 
giờ, Hữu Loan 24 tuổi còn Ninh mới 
vừa lên 8. Điều khó ngờ là tình yêu 
giữa Hữu Loan với Ninh nảy nở. 
Mãi 9 năm sau, ngày 06-02-1948, hai 
người thành hôn. Ngày 29-05-1948, 
Ninh xuống sông Chuồng giặt giũ và 
chẳng may bị chết trôi dưới chân núi 
Nưa. Lúc đó, Hữu Loan làm Trưởng 
ban tuyên huấn của sư đoàn 304 đóng 
ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 
Thương vợ, Hữu Loan viết “Màu tím 
hoa sim” vào năm 1949 với những 
con chữ rơi rơi y hệt dòng lệ thảm.

Nhà thơ Hữu Loan

Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng
Có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh.
Tôi là người chiến binh
Xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới,
Tôi mặc đồ quân nhân
Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân,
Nàng cười xinh xinh
Bên anh chồng độc đáo.
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi!
Từ chiến khu xa
Nhớ về ái ngại
Lấy chồng thời chiến binh
Mấy người đi trở lại
Nhỡ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ
Bé bỏng chiều quê...
Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ hậu phương
Tôi về không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
Thành bình hương tàn lạnh vây quanh...
Tóc nàng xanh xanh
Ngắn chưa đầy búi
Em ơi! Giây phút cuối
Không được nghe nhau nói
Không được trông thấy nhau một lần.
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa một mình đèn khuya bóng nhỏ
Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa...
Một chiều rừng mưa
Ba người anh
Trên chiến trường Đông Bắc,
Biết tin em gái mất
trước tin em lấy chồng.
Gió sớm thu về
Rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió sớm thu về
Cỏ vàng chân mộ chí.
Chiều hành quân
Qua những đồi sim..
Những đồi hoa sim...
Những đồi hoa sim dài
trong chiều không hết
Màu tím hoa sim
Tím cả chiều hoang biền biệt
Nhìn áo rách vai
Tôi hát trong màu hoa.
Áo tôi sức chỉ đường tà,
Vợ tôi chết sớm mẹ già chưa khâu.
         Hữu Loan

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc 
nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính 
có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là 
đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, 
châm chọc tôi.

Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi 
ăn học. Một lần bà đến trường tìm tôi 
khiến tôi phát ngượng. Sao bà lại có 
thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, 
ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét 
rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong 
những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, 
tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”.

Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình 
xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất 
khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học 
về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn 
biến con thành trò cười!”. Mẹ tôi không 
nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý đến 
những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn 
đầy giận dữ. Tôi chẳng nghĩ gì đến cảm 
xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi 
nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. 
Vì vậy, tôi cố gắng học hành thật chăm 
chỉ, và sau cùng, tôi có được một học 
bổng để đi học ở Singapore.

Tình mẹ
Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà 

và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà 
gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của 
mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi 
hài lòng với cuộc sống, với vợ con và 
những tiện nghi vật chất tôi có được 
ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn 
nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gửi một 
ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ 
bổn phận. Tôi buộc mẹ không được 
liên hệ gì với tôi.

Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. 
Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm 
chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các 
cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ 
lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi 
có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi 
vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyện, hét 
lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi 
sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ 
nhỏ nhẹ trả lời: “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa 
chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm 
liên lạc với bà trong suốt một thời gian 
dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng 
bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ 
còn định phá hỏng cuộc sống đang có 
của con hay sao?

Một hôm, nhận được một lá thư mời 
họp mặt của trường cũ gởi đến tận 
nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. 
Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà 

của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm 
mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng 
mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do 
không có thân nhân, Sở an sinh xã hội 
đã lo mai táng chu đáo. Tôi không nhỏ 
được lấy một giọt nước mắt. Họ trao 
lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:

“Con yêu quý,
Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin 

lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ 
và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất 
vui khi nghe nói con sắp về trường tham 
dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mình 
không bước nổi ra khỏi giường để đến đó 
nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu 
hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi 
học ở đây.

Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, 
con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. 
Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên 
mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con 
con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những 
gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho 
con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về 
việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên 
người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ 
đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy 
cả một thế giới mới, bằng con mắt của 
mẹ, thay cho mẹ.

Mẹ yêu con lắm,
Mẹ của con...”.

(Sưu tầm) 
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Ñaèng naøo
cuõng theá !!!

1 xu vaø 1 phuùt
 Moät baø coù tính haø tieän vaø tham lam naèm mô 
thaáy Thöôïng ñeá, lieàn hoûi:

- Thöa ngaøi, 100 naêm cuûa haï giôùi baèng bao 
nhieâu ngaøy treân thöôïng giôùi?

- Con ôi, khoâng theå tính baèng ngaøy maø chæ baèng 
moät phuùt thoâi.

- Theá 100 trieäu ñoàng thì sao?

- Chæ ñaùng 1 xu treân thöôïng giôùi maø thoâi.

- Vaäy xin ngaøi ruû loøng thöông ban cho con 1 xu. 
Con soáng ngheøo khoå laém.

- Ñöôïc, con haõy ñôïi ta moät phuùt nheù! 

Caùi quyù nhaát
Meï noùi vôùi con gaùi:

- Meï khoâng vöøa loøng cho con laáy noù chuùt naøo

- Nhöng thöa meï, con ñaõ troùt trao caùi quyù giaù 
nhaát ñôøi mình cho anh aáy roài...

Sau khi ngaém con moät luùc, baø meï thoát leân:

- OÀ...! Maøy cöù löøa meï! Meï cöù töôûng maøy cho noù 
caùi daây chuyeàn 1 caây roài chöù. Hoùa ra, con vaãn 
coøn ñeo treân coå! May quaù!

Ñaèng naøo cuõng theá
Moät coâ gaùi hoûi ngöôøi yeâu:

- Neáu ñöôïc choïn 1 trieäu USD hoaëc em, anh seõ 
choïn ñaèng naøo?

- Chaøng thôû daøi: Ñaèng naøo cuõng theá. Anh laáy 
moät trieäu USD.

- Vaäy laø anh khoâng yeâu em?

- Coù chöù! Nhöng neáu anh cheâ tieàn, thì em cuõng 
boû anh thoâi, vì chaû ai laáy moät thaèng ñaàn nhö 
vaäy. 

Baûo moät phuùt
maø sao

laâu theá nhæ ??!
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