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Ngân hàng TMCP Kiên Long
Đại hội Cổ đông thường niên - Lần thứ 17, năm 2013

Dòng vốn tiếp tục hướng về
nông nghiệp – nông thôn - nông dân

Kienlong Bank
kết nối thành công với hệ thống Smartlink 

Tốc độ phát hành thẻ
ngân hàng tăng chóng mặt

Quý bạn đọc thân mến!
 Tháng sáu bắt đầu bằng Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Nhà bạn có bao nhiêu 
đứa trẻ? Rất nhiều người trong chúng ta cảm nhận được niềm vui và hạnh 
phúc khi đùa vui với trẻ em tuy nhiên ít ai biết rằng chúng ta vẫn có thể học 
được từ trẻ em rất nhiều điều. Chúng ta sẽ có cuộc sống thoải mái và hạnh 
phúc hơn nếu học được 4 tính cách của trẻ nhỏ như sau:
 
 1.Thoải mái, hạnh phúc khi là chính mình. Người lớn 
chúng ta đôi lúc không dám sống theo sở thích của mình. Trẻ con thì chưa đủ 
lớn để nhận thức hết và vượt qua mọi e dè để mạnh dạn  bày tỏ bản thân. 
Chân lý “Hạnh phúc là chính mình” đơn giản đến thế mà người lớn đã quên 
mất từ khi nào...
 
 2.Yêu thích tìm tòi và khám phá cái mới. Trẻ nhỏ rất 
nhạy cảm trong việc tiếp nhận những sự việc mới trong cuộc sống. Chúng 
luôn tò mò và tìm hiểu mọi thứ mà chúng chưa biết, luôn miệng hỏi “tại 
sao?” và “như thế nào?” Đó là tính cách mà có lẽ người lớn chúng ta khi lớn 
lên đã vô tình bỏ qua để có cơ hội học hỏi, tìm tòi cái mới. Hãy luôn khám 
phá thế giới như một đứa trẻ và bạn sẽ bất ngờ về chính bản thân mình... 
 
 3.Quan tâm và chia sẻ chân thành.  Trẻ nhỏ mang trong 
mình tính cách chân thành và thật thà nhất, chúng luôn nói thật với mọi 
điều chúng thấy và cảm nhận. Đây cũng là một điểm đáng học hỏi. Tính cách 
chân thật và biết chia sẻ thẳng thắn với người khác để giúp mọi người cùng 
phát triển là một điều đáng quý.
 
 4.Hãy luôn mỉm cười như một đứa trẻ. Trẻ nhỏ dễ giận 
thì cũng rất dễ quên, có thể vài giây trước bé đang cau có vì một món đồ chơi 
nào đó thì thoắt một cái đã tươi cười và quên ngay rồi. Điều này ở người lớn 
lại hoàn toàn ngược lại, chúng ta đôi khi mang cả đống bực tức hoặc giận dữ 
từ cơ quan về nhà, trút hết lên những người thân yêu... Hãy luôn mỉm cười 
bạn nhé!
 Cuộc sống với công việc hằng ngày, gia đình của chúng ta và những người 
xung quanh. Hãy cân bằng tất cả các mối quan hệ bằng sự nhiệt thành, yêu 
thương để cảm nhận niềm hạnh phúc chân thật như trẻ nhỏ. Mùa hè đang 
rực rỡ bên ngoài, chúc tất cả bạn đọc Bản tin Kienlong Bank một mùa hè 
năng động và yêu đời...

BAN BIÊN TẬP
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Theo báo cáo của ông 
Trần Phát Minh – Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị 

Ngân hàng Kiên Long, năm 2012 
tổng tài sản của ngân hàng đạt 
18.573 tỷ đồng, hoàn thành 103% 
kế hoạch và tăng 4% so với năm 
2011. Vốn huy động từ dân cư và 

CHIỀU 25/4, 
NGÂN HÀNG 
TMCP KIÊN LONG 
(KIENLONGBANK) 
ĐÃ TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
THƯỜNG NIÊN 
LẦN THỨ 17, NĂM 
2013 TẠI THÀNH 
PHỐ RẠCH GIÁ, 
TỈNH KIÊN GIANG. 
ĐẾN DỰ CÓ LÃNH 
ĐẠO NGÂN HÀNG 
NHÀ NƯỚC – CHI 
NHÁNH KIÊN 
GIANG, LÃNH ĐẠO 
NGÂN HÀNG TMCP 
KIÊN LONG VÀ CÁC 
CỔ ĐÔNG… 

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17, NĂM 2013

các tổ chức kinh tế đạt 10.641 tỷ 
đồng, hoàn thành 103% kế hoạch 
và tăng hơn 30% so với năm 2011. 
Dư nợ cho vay đạt 9.683 tỷ đồng, 
hoàn thành 100% kế hoạch và tăng 
15% so với năm 2011. Trong năm 
2012, Ngân hàng Kiên Long thực 
hiện theo tinh thần chỉ đạo chung 

của Ngân hàng Nhà nước, đã trích 
lập dự phòng rủi ro tín dụng đầy 
đủ. Vì thế, lợi nhuận trước thuế 
đạt 461 tỷ đồng, bằng 86,98% so 
với kế hoạch. Tỷ lệ trả cổ tức năm 
2012 là 9%. Mạng lưới hoạt động 
đã được phát triển rộng khắp các 
tỉnh, thành phố, trung tâm kinh tế 

lớn với 1 Hội sở, 26 chi nhánh và 69 
phòng giao dịch.

Năm 2013, Ngân hàng Kiên 
Long đề ra mục tiêu như sau: tổng 
tài sản lên 19.135 tỷ đồng, vốn huy 
động đạt 15.216 tỷ đồng. Ngân 
hàng đề ra kế hoạch tăng trưởng 
tín dụng 12% theo sự cho phép 

của Ngân hàng Nhà nước, đưa 
tổng dư nợ lên 10.846 tỷ đồng, 
tiếp tục kiểm soát tỷ lệ nợ xấu 
dưới 3%. Mục tiêu lợi nhuận trước 
thuế năm 2013 là 493 tỷ đồng, 
tăng 5,42% so với năm 2012. Tỷ lệ 
chia cổ tức duy trì ở mức 9 - 10% 
như năm 2012.

Toàn cảnh Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 17.
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Theo tình hình hoạt động thực tế 
và bám sát định hướng điều hành 
của Ngân hàng Nhà nước, trong 
năm 2013, Ngân hàng Kiên Long 
dự kiến sẽ thành lập 5 chi nhánh 
(ở khu vực Đông Nam Bộ, Duyên 
hải Miền Trung và Tây Nguyên) 
và 15 phòng giao dịch, nâng mạng 
lưới hoạt động lên 31 chi nhánh và 
84 phòng giao dịch.

Định hướng chiến lược mang 
tính trung, dài hạn của Ngân hàng 
Kiên Long là trở thành 1 trong 15 
ngân hàng bán lẻ hàng đầu trong 
hệ thống Ngân hàng Việt Nam, với 
phương châm:“Hoạt động an toàn, 
bền vững và lợi nhuận hợp lý, mở 
rộng thị phần qua việc đa dạng 
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Ông Trần Văn Phước, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang tặng hoa 
chúc mừng các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát khóa VII vừa đắc cử.

Ông Lê Đình Khanh, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang tặng 
hoa và kỷ niệm chương cho cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát khóa VI vừa mãn nhiệm

Ông Võ Quốc Thắng - Tân Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long - nhận hoa 
chúc mừng từ lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước  Chi  nhánh Kiên Giang.

Chủ tịch đoàn Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 17

hóa sản phẩm dịch vụ, hướng tới 
phát triển dịch vụ ngân hàng điện 
tử”.

Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến 
hành bầu thành viên Hội đồng 
Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm 
kỳ VII (2013 – 2017). Quá trình 
bầu cử diễn ra trong không khí 
nghiêm túc và minh bạch. Kết quả 
cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng Quản 
trị gồm 5 thành viên: Trần Phát 
Minh, Võ Quốc Thắng, Mai Hữu 
Tín, Bùi Thanh Hải, Phạm Trần 
Duy Huyền

- Thành viên Ban Kiểm soát gồm 
3 thành viên: Nguyễn Thanh Minh, 
Lê Khắc Gia Bảo, Nguyễn Văn Phú

Các thành viên Hội đồng Quản 
trị đã thống nhất và bầu ông Võ 
Quốc Thắng làm Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị. Các thành viên 
Ban Kiểm soát cũng đã thống nhất 
và bầu ông Lê Khắc Gia Bảo làm 
Trưởng Ban Kiểm soát. 

Đại hội Cổ đông Ngân hàng Kiên 
Long lần thứ 17, năm 2013 đã kết 
thúc thành công tốt đẹp, khẳng 
định sự đồng thuận cao của các cổ 
đông. Điều này góp phần tạo nền 
tảng vững chắc, thuận lợi giúp cho 
Ngân hàng Kiên Long phát triển 
mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

KLB
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DÒNG VỐN TIẾP TỤC HƯỚNG VỀ
NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN - NÔNG DÂN

 Ông Phạm Khắc Khoan
Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long

Kết thúc kỳ đại hội cổ đông vừa qua, Kienlongbank 
tiếp tục lựa chọn mũi nhọn kinh doanh đối với 
lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Chuỗi giá trị 

từ khu vực này vẫn duy trì mức thu nhập và ổn định, đặc 
biệt là trong bối cảnh hoạt động ngân hàng ở khu vực đô 
thị vẫn còn nhiều khó khăn; sự hồi phục thị trường đô 
thị chưa rõ nét, chủ yếu là thương mại và bất động sản, 
hàng tồn kho cao, tác động của các chính sách vĩ mô vẫn 
cần thêm một thời gian nữa.

Ở đô thị, sau một thời gian phát triển rầm rộ, nhiều 
người cứ nghĩ đó là mảnh đất màu mỡ và có thể khai 
thác lâu dài nhưng không phải lúc nào cũng thế. Thời 
gian qua, khi nền kinh tế gặp khó khăn, khu vực đô thị 

không còn là mảnh đất hứa đối với kinh doanh. Thế 
nên, sẽ chẳng sai khi nói rằng, trong lúc nền kinh tế suy 
thoái thì cứu cánh vẫn là khu vực nông nghiệp nông thôn.

Nhìn tổng quát, GDP của nền kinh tế có nguồn gốc 
tập trung chủ yếu từ kinh tế nông thôn. Ở nhiều quốc 
gia khác trên thế giới, công nghiệp vẫn là khu vực đóng 
góp cho tăng trưởng nhiều nhất, vượt trội nhiều khu vực 
khác nhưng ở Việt Nam, có nhiều thời điểm gần như 
ngược lại, các sản phẩm mang tính  toàn cầu còn rất ít.

Trên thực tế, nông nghiệp có 2 mảng chính gồm: trồng 
trọt và chăn nuôi, tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông 
Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, riêng các vùng khác 
thì chỉ có quy mô nhỏ. Vậy thì, ngân hàng phải đầu tư và 
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Kính thưa Quý cổ đông,
Kính thưa Quý khách hàng, Quý đối tác,
 
 Thay mặt Hội đồng Quản trị 
Kienlongbank, tôi xin gửi lời chào 
trân trọng nhất đến Quý cổ đông, 
Quý khách hàng và Quý đối tác.
 Hội đồng Quản trị Kienlongbank 
chân thành cảm ơn sự tín nhiệm 
của Quý vị trong thời gian qua đã 
gắn bó, hợp tác và đồng hành với 
Kienlongbank trên những chặng 
đường phát triển.
 Nhằm tiếp tục tạo niềm tin cho 
Quý cổ đông, Quý khách hàng, 
trong thời gian tới, Kienlongbank sẽ 
tiếp tục thực hiện những mục tiêu, 
chương trình mà Đại hội đồng cổ 
đông Kienlongbank nhiệm kỳ VII đã 

biểu quyết thông qua:
 - Một là, đẩy mạnh tiếp cận và ưu 
tiên các đối tượng khách hàng cá 
nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 - Hai là, tăng cường mở rộng thị 
phần thông qua đa dạng hóa các sản 
phẩm dịch vụ, xây dựng ngân hàng 
điện tử.
 - Ba là, xây dựng hệ thống cơ chế 
giám sát chặt chẽ, quản trị ngân hàng 
hiệu quả nhằm tiết giảm chi phí quản 
lý, mang đến cho khách hàng mức lãi 
suất hợp lý nhất nhưng vẫn đảm bảo 
lợi ích của các cổ đông.
Kienlongbank vẫn sẽ tiếp tục hướng 
đi riêng của mình theo tiêu chí “Hoạt 

động an toàn, bền vững và lợi nhuận 
hợp lý”. Chúng tôi cam kết rằng các 
hoạt động của Ngân hàng là tham gia 
thực hiện chủ trương, chính sách của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hoạt 
động trên tiêu chí vì lợi ích cổ đông 
nhưng không quên trách nhiệm sẵn 
lòng chia sẻ với doanh nghiệp, với 
khách hàng. 
 Một lần nữa, Hội đồng Quản trị 
Kienlongbank chân thành cảm ơn và 
kính chúc Quý cổ đông, Quý khách 
hàng, Quý đối tác thật nhiều sức 
khỏe, thành công và thịnh vượng.

Trân trọng kính chào.

Ông Võ Quốc Thắng
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long
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đi từ các công đoạn sản xuất cây lúa, nuôi dưỡng nguồn 
thu cho người vay. Ban đầu cho vay hộ cá thể, hỗ trợ họ 
cho đến khi tích tụ đủ vốn để mua máy móc cơ giới hóa 
nông nghiệp, bảo quản sau thu hoạch, mua/thuê thêm 
nhiều ruộng, tạo ra lượng hàng hoá lớn và xuất khẩu. 
Đó chính là chuỗi giá trị trong nông nghiệp nông thôn. 
Cũng vì thế, “tam nông” cũng cần nhiều chính sách hỗ 
trợ khác, trong đó có chính sách từ Chính phủ.

Ngoài ra, 75% dân cư sống ở nông thôn nên nhu cầu 
vốn để phát triển là rất lớn. Trên thực tế gần 20 năm qua, 
khi cho vay ở lĩnh vực nông nghiệp, tỷ lệ mất vốn gần 
như không có vì chúng được phân tán rủi ro. Thế nên, 
phân khúc khách hàng của Kienlongbank lâu nay vẫn 
là khách hàng cá nhân nhỏ lẻ ở khu vực nông thôn mà 
chưa dám đi mạnh như các ngân hàng khác. Tuy nhiên, 
khi so sánh trên các chỉ số lợi nhuận trên vốn; lợi nhuận 
trên tổng tài sản, các chỉ số an toàn thì Kienlongbank 
vẫn đạt ở mức cao. 

Ông có thể cho biết chính sách của Kienlongbank 
đối với các khoản vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn?

Chính sách cho nông dân vay vốn của Kienlongbank:
- Để giảm chi phí cho nông dân, Kienlongbank giải 

quyết nhanh hồ sơ vay cho nông dân và đang nghiên 
cứu giảm thiểu thủ tục vay vốn. Ngoài ra, Kienlongbank 
cũng giải quyết cho bà con nông dân vay liên vụ, tức 
làm thủ tục một lần nhưng bà con được vay cùng lúc 02 
vụ trong năm (giải ngân theo từng vụ)

- Đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, hộ sản 
xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn, HTX, chủ 
trang trại đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của 
Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thì Kienlongbank 
thực hiện đơn giản hóa thủ tục đảm bảo phục vụ khách 
hàng một cách nhanh nhất.

Đặc điểm của tín dụng nông thôn qua thực tế hoạt 
động của Kienlongbank?

Ngay từ khi thành lập, Kienlongbank đã xác định rõ 
về loại hình kinh doanh và khách hàng của mình là khu 
vực nông thôn ( doanh nghiệp vừa và nhỏ). Số lượng 
khách hàng khu vực này rất đông, trải rộng cả nước và 
đặc điểm chính là giá trị món vay nhỏ, thông thường vài 
chục triệu đến một trăm triệu đồng nên Kienlongbank 
đã tập trung nghiên cứu đặc điểm mùa vụ, chu kỳ chăn 
nuôi gia súc, gia cầm, thổ nhưỡng của từng vùng cùng 
với tập quán canh tác cũng như khả năng tài chính của 
bà con nông dân để đưa phương thức cho vay một cách 

phù hợp. Sau một thời gian hoạt động, Kienlongbank 
đã mạnh dạn tiếp cận khai thác thêm sản phẩm cho vay 
đối với người buôn bán nhỏ ở các thị tứ, thị trấn có điều 
kiện sinh lợi từ nhiều ngành nghề gắn với sản xuất nông 
nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp … Với cách làm 
khá bài bản, tận tụy của nhân viên, thủ tục dễ vay dễ trả 
này, Kienlongbank đã dần chiếm được tình cảm và sự 
tín nhiệm tại khu vực ĐBSCL và bà con nông dân trong 
cả nước. Tại Ngân hàng Kiên Long, khách hàng khu vực 
nông thôn rất đông, dư nợ cho khu vực này chiếm gần 
40% tổng dư nợ cho vay toàn hệ thống của ngân hàng. 

NGUYỄN HOÀI ghi 

TIÊU ĐIỂM marketing@kienlongbank.vn
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GIAO LƯU 

“DOANH NHAÂN 

ĐỒNG HÀNH KẾT NỐI GIAO THÖÔNG”

TIÊU ĐIỂM marketing@kienlongbank.vn

Ngày 10/5/2013, tại tỉnh Bình 
Dương đã diễn ra Chương 
trình giao lưu xúc tiến 

thương mại “Doanh nhân đồng hành 
kết nối giao thương” thu hút trên 350 
doanh nhân trẻ  các tỉnh, thành: Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, 
Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh và Bình 
Dương tham dự. Hội Doanh nhân 
trẻ (DNT) tỉnh Bình Dương và TP. 
Hồ Chí Minh là 02 đơn vị đăng cai tổ 
chức chương trình.
 Nhân dịp này, ông Mai Hữu Tín 
– Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ 
Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐQT 
Kienlongbank cùng ông Nguyễn Can 
Trường – Giám đốc Kienlongbank 
chi nhánh Bình Dương và Ban giám 
đốc Kienlongbank chi nhánh Bình 
Dương đã đến tham dự. 
 Tham gia chương trình “Doanh 
nhân đồng hành kết nối giao thương”, 
các doanh nhân trẻ đã có cơ hội giao 
lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công Trong 3 ngày: 11/5, 19/5 và 26/5 

tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần 
Thơ và TP. Nha Trang, Chủ 

tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) đã có buổi chia 
sẻ cho gần 300 cán bộ cấp quản lý của 
Ngân hàng với chủ đề “Thái độ và tư 
duy tích cực trong công việc”.
 Tại buổi chia sẻ, Chủ tịch Võ Quốc 
Thắng đã nhấn mạnh ý nghĩa quan 
trọng của thái độ hành vi ứng xử 
trong công tác quản lý, trong xử lý các 
mối quan hệ công việc của cấp quản 
lý ngân hàng. Chủ tịch HĐQT mong 
muốn rằng mỗi cá nhân cấp quản lý 
trước tiên cần thay đổi tư duy nhận 
thức theo hướng tích cực để đi đến 
phương pháp giải quyết công việc 
đúng, hiệu quả. Giá trị mang lại của 
việc xây dựng tư duy và hành động 
tích cực giúp mang lại những dịch 
vụ tốt nhất, chất lượng sản phẩm tốt 
nhất và thương hiệu giá trị nhất, qua 
đó góp phần tăng lợi nhuận cho ngân 
hàng, tăng thu nhập cán bộ, nhân viên 

và tăng giá trị cổ tức cho cổ đông. 
 Bên cạnh đó, việc xây dựng môi 
trường thân thiện, thu nhập tăng, cơ 
hội phát triển nghề nghiệp và chế độ 
phúc lợi cho cán bộ, nhân viên tăng 
hàng năm là trách nhiệm mà người 
cán bộ cấp quản lý ngân hàng phải 
thường xuyên tự nhắc nhở bản thân 
trong công tác quản lý, tổ chức 
công việc.
 Các câu hỏi được đặt ra tại buổi 
chia sẻ, như “Ai là người trả lương 
cho cán bộ, nhân viên?”, “Ai là 
người phát triển thương hiệu 
Kienlongbank?”, “Bạn cần gì ở ngân 
hàng và ngân hàng cần gì ở bạn?”, 
“Bạn có niềm vui gì trong cuộc đời 
đi làm, ngoài lương, thưởng?” đã 
thu hút sự quan tâm chia sẻ của các 
cán bộ quản lý tham dự chương trình. 
Nhiều anh chị đã mạnh dạn chia sẻ 
và cũng có nhiều ý kiến phát biểu rất 
chân thành, thẳng thắn trong kinh 
nghiệm ở vai trò quản lý.
 Tư duy tích cực giúp mỗi người có 

cái nhìn về bản thân, về mọi người 
và về thế giới xung quanh với một 
sắc màu tích cực, đầy tình yêu, tính 
hướng thiện, năng động, cải tiến, 
làm cho cuộc sống ngày càng thêm 
tốt đẹp, hạnh phúc. Trong lĩnh vực 
ngân hàng, để hòa nhập được với 
xu thế thị trường tiền tệ - tín dụng 
cạnh tranh ngày nay thì đòi hỏi cán 
bộ nhân viên phải luôn hoàn thiện 
bản thân. Kienlongbank cũng đang 
hoàn thiện về quy trình, tổ chức và 
văn hóa doanh nghiệp nhằm mang 
lại giá trị cao nhất cho thương hiệu. 
Buổi chia sẻ của Chủ tịch HĐQT đã 
khơi dậy cảm hứng, mở ra tinh thần 
tư duy tích cực trong cán bộ nhân 
viên để mạnh dạn đề xuất góp ý các 
sáng kiến cải tiến công việc, mang lại 
chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách 
hàng nhằm xây dựng thương hiệu 
Kienlongbank vững mạnh.

KLB

tác quản trị doanh 
nghiệp, tổ chức sản 
xuất – kinh doanh hợp 
lý và hiệu quả trong 
điều kiện nền kinh tế 
đang gặp nhiều khó 
khăn. Đồng thời, với các hoạt động 
xúc tiến thương mại đối thoại trực 
tiếp giữa doanh nghiệp với doanh 
nghiệp, lễ ký kết hợp tác giữa các Hội 
DNT tỉnh, thành, chương trình giới 
thiệu môi trường đầu tư và kêu gọi 
đầu tư của lãnh đạo tỉnh Bình Dương 
đã mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, 
đầu tư cho các doanh nghiệp. 
 Trong điều kiện kinh tế còn nhiều 
khó khăn, các cơ hội giao thương 
mở rộng sản xuất  kinh doanh không 
nhiều, việc các doanh nhân trẻ, các 
hiệp hội chủ động tìm đến với nhau 
với chương trình được tổ chức có đầu 
tư lớn như thế này là điều rất đáng 
trân trọng. Phát biểu tại buổi giao 
lưu, ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch Hội 

DNT Việt Nam đã nói: “Khi chúng 
tôi đi làm việc với các Hội ở các tỉnh 
thành lớn trong cả nước, việc đầu 
tiên chúng tôi nghe là các bạn than 
khó trong giai đoạn này, nhiều doanh 
nhân hỏi tôi là thế bây giờ phải làm gì? 
Và câu trả lời là: Bây giờ là lúc chúng 
ta nên kết bạn nhiều hơn nữa, bây giờ 
là lúc chúng ta cần dành nhiều thời 
gian để tạo dựng thêm những mối 
quan hệ khác nữa thì chúng ta mới 
có cơ may vượt qua được những khó 
khăn này. Chúng ta vẫn biết sự hỗ trợ 
của Chính phủ là cần thiết, tuy nhiên 
nỗ lực tự thân của từng doanh nhân 
mới là yếu tố khẳng định được sự tồn 
tại hay không của từng doanh nhân, 
doanh nghiệp và trong những nỗ lực 
đó nếu chúng ta có những người bạn 
hiểu, tin, đồng lòng cùng chúng ta, 
góp sức để làm nên những chuyện 
lớn hơn thì cơ may thành công mới 
có được. Tôi mong những Hội doanh 
nhân trẻ khác trên khắp cả nước cũng 
sẽ học tập kinh nghiệm này để chúng 
ta có được những hoạt động hiệu quả 
trong thời gian tới.”
 Tham dự chương trình giao lưu, 
Lãnh đạo Kienlongbank, Ban giám 
đốc Kienlongbank chi nhánh Bình 
Dương đã có thêm nhiều cơ hội để 
tiếp cận doanh nghiệp tỉnh nhà cũng 
như tìm hiểu các nhu cầu thiết yếu 
của doanh nghiệp hiện nay để giới 
thiệu dịch vụ của ngân hàng, cũng 
như xây dựng những chiến lược hành 
động của Kienlongbank thời gian 
tới đáp ứng nhu cầu khách hàng 
doanh nghiệp.

KLB 

CHỦ TỊCH HĐQT VÕ QUỐC THẮNG CHIA SẺ 
“THÁI ĐỘ VÀ TƯ DUY TÍCH CỰC TRONG CÔNG VIỆC” 

CHO GẦN 300 CÁN BỘ QUẢN LÝ KIENLONGBANK

Ông Mai Hữu Tín (bìa phải) và lãnh đạo tỉnh Bình Dương (bìa trái) tặng hoa cho các đại diện 
lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, thành
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Trẻ em ở Việt Nam 

Những bé gái ở Amritsar, Ấn Độ 

Hóa trang trong trò chơi Động vật ở Ukraine

Vũ hội của trẻ em ở Colombia 

Trẻ em ở Hàn Quốc

Trẻ em ở Wink, Hà Lan 

Ngày Quốc tế 
Thiếu nhi 
1 tháng 6

“Trẻ em 
hôm nay, 

thế giới 
ngày 
mai”

TIÊU ĐIỂM marketing@kienlongbank.vn

Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6 là ngày lễ hội vui 
cho các em thiếu nhi, nhưng lại có nguồn gốc đau 
buồn. Ngày lễ này có nguồn từ hai cuộc thảm sát 

thiếu nhi trong Thế chiến thứ hai: ở Lidice (Tiệp Khắc) và 
Oradour sur Glaine (Pháp). Để xác nhận ý chí các bà mẹ 
và mọi người quan tâm đến trẻ em, tháng giêng năm 1949, 
Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới tại Moscow đã công  
nhận ngày 1 tháng 6 làm Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ngày 
nay nhiều quốc gia trên thế giới có lễ hội 1 tháng 6. 
 Ngày 20-11-1989, Liên hiệp quốc đã thông qua và phê 
chuẩn “Công ước về quyền trẻ em” bao gồm 54 điều khoản 
có hiệu lực từ ngày 20-11-1990, khẳng định trẻ em là đối 
tượng được nhân loại toàn thế giới luôn quan tâm. Trong 
lời mở đầu, công ước đã khẳng định: “Để phát triển đầy 
đủ và hài hòa nhân cách của mình, trẻ em cần được lớn 
lên trong môi trường gia đình, trong bầu không khí hạnh 
phúc, yêu thương và cảm thông... Trẻ em cần được chuẩn 
bị đầy đủ để sống cuộc sống cá nhân trong xã hội và cần 
được nuôi dưỡng theo tinh thần các lý tưởng được nêu 
ra trong Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt trong tinh 
thần hòa bình, phẩm giá, khoan dung, tự do, bình đẳng và 
đoàn kết”. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ 
hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. 
 “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” là câu nói bao hàm 
đầy đủ ý nghĩa về trẻ em. Trẻ em về cơ bản giống nhau ở 
khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng thích ăn mặc đẹp, kết 
bạn mới, chơi với các con vật dễ thương và trên hết là được 
vui đùa. 
 Chúng ta cùng xem một số ảnh về trẻ em khắp nơi trên 
thế giới: 

KLB
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TIÊU ĐIỂM marketing@kienlongbank.vn

Bạc Liêu vững niềm tin hoàn thành kế hoạch năm 2012

Chỉ tiêu Kế hoạch
31/12/2012

Thực hiện
31/12/2012 % so kế hoạch

Huy động vốn 325 312 96.12

Dư nợ tín dụng 333 291 87.45

Lơi nhuận 12.9 20.88 161.88

Đơn vị: Tỷ đồng

Nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của Bạc Liêu.

Là một đơn vị phát triển đi lên 
từ phòng giao dịch Bạc Liêu 
bước đầu với vỏn vẹn 19 cán 

bộ nhân viên. Đến nay đã hình thành 
và phát triển được 3 phòng giao dịch 
và 1 chi nhánh với tổng số 46 cán bộ 
công nhân viên và 98 cộng tác viên 
tín dụng hoạt động ở các địa bàn như: 
TP Bạc Liêu, huyện Giá Rai, Phước 
Long, Hồng Dân.

Được sự quan tâm của Ban Tổng 
Giám đốc và các Phòng ban Hội sở 
Ngân hàng TMCP Kiên Long, Chi 
nhánh Bạc Liêu đã được hỗ trợ nhiều 
mặt trong quá trình hoạt động. Năm 
2012, Chi nhánh Bạc Liêu đã quyết 
tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ 
tiêu đề ra. 

Để đạt được kết quả đó, Ban lãnh 
đạo đã chủ động ngay từ đầu năm 
xây dựng cho đơn vị có một hướng 
đi phù hợp với khả năng và thực lực 
của mình đảm bảo đủ điều kiện tăng 
trưởng và phát triển ổn định.

 -Một là, về tổ chức bộ máy: Thống 
nhất cùng chung hướng đi trên dưới 
một lòng. Ngay từ đầu năm đã có 
phân công, phân việc cụ thể từng 
người, đặc biệt nhất là vai trò người 
đứng đầu đơn vị, phòng giao dịch 
phải thật sự là đầu tàu, gương mẫu, 
sáng suốt nắm bắt tình hình để chỉ 
đạo điều hành được chặt chẽ và sát 
sao hơn. 

- Hai là, về nguồn vốn cho vay: Với 
ý chí và quyết tâm cao của tập thể đơn 
vị lấy thu bù chi đảm bảo chênh lệch 
cao đem lại lợi nhuận bằng cách cân 
đối nguồn để cho vay. Làm được điều 
đó bằng cách tất cả nhân viên đơn vị 
mỗi người một ít góp công sức tập 
trung vào huy động vốn bằng nhiều 
hình thức khác nhau. 

- Ba là, về cho vay: Chi nhánh đã 
xác định ngay từ đầu là thực lực, 
khả năng đến đâu thì lựa chọn thành 
phần và đối tượng tới đó không nóng 
vội, không chạy đua với các ngân 

hàng thương mại khác. Chi nhánh đã 
xác định được thành phần đối tượng 
đầu tư của Kiên Long Bạc Liêu là 
những khách hàng nhỏ lẻ, sản xuất 
nông nghiệp nông thôn và sản xuất 
kinh doanh mua bán nhỏ có nguồn 
thu nhập ổn định, có uy tín để cho 
vay. Trong cho vay, công tác thẩm 
định làm hồ sơ nhanh chóng kịp thời, 
quan hệ giao dịch cởi mở, vui vẻ tạo 
ấn tượng tốt với khách hàng. 

- Bốn là, về thu nợ: Chỉ đạo nhân 
viên tín dụng quản lý, theo dõi nợ 
chặt chẽ, động viên đôn đốc thu lãi 
hàng tháng và thu nợ gốc kịp thời khi 
đến hạn. Đối với những trường hợp 
khó khăn trong trả nợ thì kết hợp 
nắm bắt tình hình và cùng ngồi lại 
bàn bạc với khách hàng để tìm hướng 
tháo gỡ khó khăn vướng mắc rồi từng 
bước sẽ thu được nợ.

- Năm là, các dịch vụ khác: Khuyến 
khích nhân viên tăng cường công tác 
tư vấn tiếp xúc khách hàng để thu hút 
khách hàng đến quan hệ giao dịch 
như: mở tài khoản thanh toán, chuyển 
tiền Western Union,.. và thanh toán 
quốc tế. Bên cạnh đó nhằm để quảng 
bá thương hiệu Kienlongbank, lãnh 
đạo đơn vị thường xuyên đi công tác 
phong trào đến các ban ngành, các 
cấp tạo được mối quan hệ tốt, nhằm 
tranh thủ được sự giới thiệu cũng như 
ủng hộ hoạt động của Kienlongbank 

ở các tuyến huyện, xã, địa phương.
- Sáu là, phát triển cộng tác viên 

cho vay trả góp ngày: Để công việc 
này phát triển tốt cần phải có sự 
quan tâm theo dõi, kiểm tra giám sát 
thường xuyên của Ban lãnh đạo cũng 
như sự kiểm tra chéo qua lại của các 
nhóm cộng tác viên với nhau, quan 
trọng nhất là phải theo dõi tiến độ 
nộp tiền hàng ngày của cộng tác viên 
để đôn đốc nhắc nhở kịp thời. 

- Bảy là, về công tác hành 
chánh:Được chủ động hồ sơ, ấn chỉ 
được in ấn đầy đủ đáp ứng kịp thời 
khi có nhu cầu sử dụng, các máy móc 
thiết bị được bảo trì bảo hành và kiểm 
tra thường xuyên, các phòng ốc làm 

việc sạch sẽ an toàn, đảm bảo tốt 
công tác phòng cháy chữa cháy; công 
tác bảo vệ cũng được quan tâm đúng 
mức đảm bảo giờ giấc, giữ gìn bảo 
quản an toàn tài sản và con người tại 
đơn vị.

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2012, Chi nhánh Bạc Liêu  
xây dựng kế hoạch năm 2013 như sau:

+ Huy động vốn: 350 tỷ
+ Lợi nhuận: 17 tỷ (Tình hình kinh 

tế xã hội vẫn còn khó khăn, thị phần 
bị thu hẹp bởi các ngân hàng thương 
mại khác...)

+ Nợ xấu dưới: 2.5%
 Bạc Liệu là một tỉnh có diện tích 

đất không rộng người không đông, 

phát triển với hai mô hình kinh tế 
cơ bản đó là sản xuất nông nghiệp và 
nuôi trồng thủy hải sản phân bố rải 
rác ở 7 đơn vị hành chính của tỉnh. 
Cùng với Ngân hàng Kiên Long đã 
có 14 ngân hàng thương mại; 1 ngân 
hàng chính sách xã hội và 5 quỹ tín 
dụng nhân dân  từ đó cho thấy sức 
cạnh tranh trong hoạt động ngân 
hàng là không nhỏ. Song với bước 
đi đúng đắn và thận trọng, năm qua 
Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi 
nhánh Bạc Liêu đã phát triển đi lên, 
đạt được một số kết quả thắng lợi.

Lê Hoàng Việt
(GĐ Chi nhánh Bạc Liêu)

15Số 03 - Tháng 6 năm 201314 Số 03 - Tháng 6 năm 2013



ĐIỂM TIN marketing@kienlongbank.vn

KIENLONGBANK
KẾT NỐI THÀNH CÔNG

VỚI HỆ THỐNG SMARTLINK

 Ông Trần Phát Minh - Thành viên HĐQT và ông Phạm Khắc Khoan - Tổng 
Giám đốc công bố nhận diện sản phẩm thẻ của Ngân hàng Kiên Long. 

KIENLONGBANK MỞ LỚP MARKETING & 
QUẢN LÝ BÁN HÀNG

 Các học viên thuyết trình, thảo luận trong khóa học.

Với Thẻ Ghi Nợ Nội Địa 
Kienlongbank kết nối 
thành công hệ thống 

Smartlink, khách hàng thoải mái 
tận hưởng các dịch vụ hiện đại một 
cách nhanh chóng, thuận tiện. Thẻ 
Ghi Nợ Nội Địa Kienlongbank 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. 

Ngày 25/04/2013, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long (Kienlongbank) và 
Công ty CP Dịch vụ Thẻ Smartlink 
(Smartlink) chính thức công bố 
triển khai kết nối thành công hệ 
thống chuyển mạch ATM/POS. Đây 

là kết quả của quá trình hợp tác, nỗ 
lực triển khai giữa Kienlongbank và 
Smartlink nhằm mang đến cho khách 
hàng Kienlongbank những dịch vụ 
ngân hàng tiện ích và hiệu quả nhất.

Thông qua kết nối này, các chủ Thẻ 
Kienlongbank đã có thể thực hiện 
giao dịch rút tiền mặt, truy vấn số 
dư, sao kê tài khoản và chuyển tiền 
liên ngân hàng tại gần 14.000 máy 
ATM thuộc mạng lưới 51 ngân hàng 
thành viên của hệ thống Smartlink. 
Bên cạnh đó, hai bên cam kết tiếp tục 
hợp tác đẩy mạnh công tác triển khai 
các dịch vụ giá trị gia tăng khác như: 
Thương mại điện tử, Nạp tiền và thu 
hộ cước phí,...

Hệ thống máy ATM của 

Kienlongbank được đầu tư mới, 
nhập khẩu từ Mỹ, được thiết kế an 
toàn và hiện đại gồm màn hình, bàn 
phím chống nhìn trộm, quay trộm. 
Hệ thống này còn có kính quan sát 
phía sau, nên khách hàng có thể an 
tâm khi giao dịch và có khe đọc thẻ 
được trang bị thiết bị chống kẻ gian 
lưu thông tin chủ thẻ, camera an ninh 
hoạt động 24/24.

Hiện tại, Smartlink đang vận hành 
một hệ thống xử lý thông tin kết nối 
với 51 ngân hàng và các định chế tài 
chính là thành viên và thành viên 
liên kết, các công ty hàng không, viễn 
thông, bảo hiểm và gần 100 doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
thương mại điện tử ở Việt Nam.
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Ngân hàng TMCP Kiên Long 
vừa phối hợp cùng Viện Nhân 

lực Ngân hàng Tài chính – BTC mở 
lớp “Marketing & Quản lý bán hàng” 
dành cho 35 học viên thuộc cấp quản 
lý của ngân hàng. Khóa học diễn ra từ 
ngày 12- 14/04/2013.

Mục tiêu khóa học này tập trung 
vào các mục tiêu: Áp dụng công cụ 
phân khúc khách hàng, định vị cạnh 
tranh, phân bổ cán bộ; Nâng cao khả 
năng quản lý dựa trên kế hoạch bán 
hàng; Áp dụng các công cụ để đào 
tạo, kèm cặp hướng dẫn nhân viên 
bán hàng; Áp dụng công cụ để quản 
lý, phát triển các mối quan hệ kinh 
doanh mới và giám sát các hoạt động 
bán hàng; Áp dụng công cụ để xây 
dựng cơ cấu tổ chức, tạo nét văn hóa 
bán hàng lành mạnh trong chi nhánh...

Giảng viên cho khóa học 
“Marketing & Quản lý bán hàng” lần 
này là giảng viên Phạm Minh Triết. 
Ông có 12 năm kinh nghiệm quản 
lý lãnh đạo, quản lý bán hàng trong 
ngành bảo hiểm, ngân hàng... ở nhiều 
công ty, tập đoàn lớn. Tại khóa học, 

ông Phạm Khắc Khoan – Tổng Giám 
đốc Ngân hàng Kiên Long – chia sẻ: 
Marketing và quản lý bán hàng là 
những kiến thức mà rất nhiều người 
đã được học qua chương trình đào 
tạo đại học. Tuy nhiên, chương trình 
này được thiết kế nhằm cung cấp 
những kinh nghiệm thực tế, thực tập 
xử lý tình huống cũng như cập nhật 
những kiến thức mới liên quan đến 

lĩnh vực này. Ông đánh giá khóa học 
là cần thiết và hữu ích cho học viên để 
áp dụng thực tế vào công việc tại ngân 
hàng và các chương trình đào tạo của 
Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính – 
BTC nói chung góp phần tích cực vào 
việc tạo ra nguồn nhân lực chất lượng 
cao phục vụ cho ngành ngân hàng tại 
Việt Nam.
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Hưởng ứng phong trào hội thao 
do Ngân hàng Nhà nước -  Chi 

nhánh Trà Vinh tổ chức, Ngân hàng 
Kiên Long – Chi nhánh Trà Vinh đã 
tham gia hội thao các ngân hàng trên 
địa bàn tỉnh với hơn 30 vận động 
viên, tham gia 4 môn thi đấu: bóng đá 
mini, cầu lông, kéo co, nhảy bao bố.
 Qua ba ngày thi đấu sôi nổi và hào 
hứng, Ngân hàng Kiên Long – Chi 
nhánh Trà Vinh đã giành được 2 danh 
hiệu vô định ở môn bóng đá mini và 
cầu lông. Đội bóng Ngân hàng Kiên 
Long – Chi nhánh Trà Vinh đã cống 
hiến cho khán giả những pha bóng 
đẹp, những trận đấu hấp dẫn, đầy kịch 
tính và để lại kết quả đầy ấn tượng 
với 5 trận thắng liên tiếp, khi lần 
lượt vượt qua các đội bóng của Ngân 

hàng Đông Á, Ngân hàng Á Châu tại 
vòng đấu bảng, thắng Ngân hàng Nhà 
nước ở lượt trận tứ kết, thắng Quỹ 
Tín dụng Trung Ương tại trận bán 
kết, bảo vệ thành công ngôi vô địch 
môn bóng đá mini khi thắng Ngân 
hàng Nông nghiệp & Phát triển nông 
thôn ở trận chung 
kết. Riêng môn cầu 
lông, Ngân hàng 
Kiên Long – Chi 
nhánh Trà Vinh đã 
giành được 2 giải 
thưởng:  Giải nhất 
thể loại đơn nam và 
Giải khuyến khích 
thể loại đôi nam. 
Đây là dịp để các 
cán bộ nhân viên 

KIENLONGBANK CHI NHÁNH TRÀ VINH 
VÔ ĐỊCH MÔN BÓNG ĐÁ MINI VÀ CẦU LÔNG.

ngành ngân hàng có điều kiện tham 
gia phong trào thể dục thể thao, rèn 
luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, tăng 
cường sự đoàn kết, giao lưu  học hỏi 
kinh nghiệm góp phần nâng cao chất 
lượng chuyên môn nghiệp vụ và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao.  

17Số 03 - Tháng 6 năm 201316 Số 03 - Tháng 6 năm 2013



Ngày 6/4, tại Đại học Ngân hàng 
TP. HCM (56, Hoàng Diệu II, 

Thủ Đức) đã diễn ra “Ngày hội việc 
làm sinh viên Ngân hàng lần 6”. Đây 
là năm thứ 4 liên tiếp Ngân hàng 
TMCP Kiên Long tham gia tài trợ cho 
sự kiện này.

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

Tại buổi lễ khai mạc, ông Lê Trung 
Việt – Phó Tổng Giám đốc, đại diện 

 Gian hàng Ngân hàng TMCP Kiên Long được 

đông đảo sinh viên ghé tham quan và tìm hiểu.

Ngân hàng TMCP Kiên Long đã nhận 
lời cám ơn và kỷ niệm chương từ Ban 
tổ chức chương trình. Suốt ngày hội, 
nhiều hoạt động sôi nổi của Ngân 
hàng TMCP Kiên Long đã thu hút 
đông đảo các bạn sinh viên đến tham 
quan và tìm hiểu. Dịp này, nhiều quà 
tặng như ba lô, túi kéo, bút, áo thun... 
của Ngân hàng TMCP Kiên Long đã 
được trao tặng đến các bạn sinh viên 
trong cuộc thi tìm hiểu về sự hình 
thành và phát triển của ngân hàng 
trong 18 năm qua.

Qua ngày hội, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long tiếp tục truyền đi thông 
điệp “Sẵn lòng chia sẻ” cũng như  xây 
dựng hình ảnh thân thiện, tích cực và 
năng động trong mắt của sinh viên 
ngành ngân hàng.
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NGÀY HỘI VIỆC LÀM 
CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN 6

 Niềm vui nhận được quà tặng từ Ngân hàng TMCP Kiên Long...  

 Anh Phạm Đăng Khoa - Phòng Nhân sự - 

trao đổi với các sinh viên về chính sách tuyển 

dụng của Ngân hàng Kiên Long

Ông Lê Trung Việt – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long 
nhận hoa và kỷ niệm chương từ BTC

Sinh viên ngân hàng hào hứng trong cuộc thi tìm hiểu về 
Ngân hàng TMCP Kiên Long

ĐIỂM TIN marketing@kienlongbank.vn

19Số 03 - Tháng 6 năm 201318 Số 03 - Tháng 6 năm 2013



Chuùc Möøng Sinh Nhaät
Caùc ñôn vò trong thaùng 6,7

Chi nhaùnh Haø Noäi 04.3933 4744 05/06/2007 

Chi nhaùnh Khaùnh Hoøa 058.356 3446 12/07/2008 

Chi nhaùnh Ñaék Laék 0500.384 3236 14/07/2008 

Chi nhaùnh Saøi Goøn 08.3933 3900 26/07/2007

PGD Dieân Khaùnh 058.375 3111 02/06/2009

PGD Vaïn Ninh 058.391 3891 06/06/2011 

PGD Vónh Haûi 058.354 1133 12/06/2009

PGD Ngoâ Gia Töï 08.3833 8361 18/06/2008

PGD Vónh Thuaän 077.358 0460 06/07/2007

PGD Baïch Mai 04.3627 5754 07/07/2007

PGD Ninh Hoøa 058.363 5863 07/07/2010 

PGD Đầm Sen 08.3963 7071 08/07/2008

PGD Duyeân Haûi 074.383 3111 09/07/2009

PGD Taân Thaønh 077.373 7148 10/07/2008

PGD Thuû Ñöùc 08.3720 5623 17/07/2009

PGD Ngoâ Quyeàn 031.356 8406 18/07/2008   

  

ÑÔN VÒ ÑIEÄN THOAÏI NGAØY THAØNH LAÄP



Nhiều cảm xúc với khóa tập huấn 
“Xây dựng con người nhân bản”

Chi nhánh Rạch Giá vừa phối hợp với Trung tâm 
Đào tạo Ngân hàng Kiên Long tổ chức chương 
trình tập huấn “Xây dựng con người nhân bản”. 

Khoá học này nhằm giúp nhân viên khơi dậy tình yêu 
thương đối với bản thân, gia đình, bạn bè và xã hội. Bên 
cạnh đó, các học viên được chia sẻ các kỹ năng nhằm thay 
đổi tích cực thái độ và hành vi, đồng thời trang bị thêm 
kiến thức giúp làm việc hiệu quả, thích ứng và phát huy 
văn hoá Ngân hàng Kiên Long.
 Cụ thể, các học viên đã cùng nhau thảo luận các nội 
dung: Củng cố niềm tin về công việc, về cuộc sống; Rèn 
luyện ý chí cầu tiến và tinh thần trách nhiệm; 10 cảm xúc 
tích cực và 5 thói quen làm việc kém hiệu quả; Chia sẻ 6 
cấp lãnh đạo. Xen kẽ trong phần tập huấn, nhiều trò chơi 
vận động, múa tập thể với những vũ điệu sôi động được 
thực hiện để xóa đi những mệt mỏi và căng thẳng nhằm 
hướng đến một tinh thần phấn khởi và vui tươi. Các học 
viên cũng hào hứng tham gia phần thi cắt chữ  để nêu ra 
những giá trị cốt lõi của thương hiệu Kiên Long mà nhiều 
người đã và đang hết mình cống hiến. 
 Chương trình được tổ chức rất chu đáo và đầy tâm 
huyết, đánh dấu một khởi đầu rất thành công và hứa hẹn 
tiếp nối thành công khi tổ chức ở những đơn vị khác. Sau 
đây là cảm nhận của một số học viên: 
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 “Khoá học làm cho tôi nhìn nhận 
lại bản thân mình, giúp tôi nhìn nhận 
vấn đề một cách sâu sắc. Ý thức của 
tôi sau khóa học là luôn cố gắng hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao để lãnh 
đạo trực tiếp của tôi không phải đứng 
ra gánh những hậu quả do chính mình 
gây ra. Đối với gia đình, tôi cố gắng hết 
sức để đền đáp công sinh thành dưỡng 
dục để không phải hối hận về sau.”  
Một nhân viên  tín dụng, PGD Hà Tiên

 “Khoá học giúp em có thêm 
sự nhận thức về những khó 
khăn trong cuộc sống và cách 
để vượt qua. Luôn cố gắng 
để hoàn thiện của cuộc sống. 
Sống chân thành và tin tưởng. 
Chúng ta là Kienlongbank ! 
Chúng ta là một đại gia đình!! 
Oh...yeah!!!.” - Một nhân viên 
tín dụng, PGD Bến Nhứt

 “Khoá học rất hữu ích, 

giúp học viên có thêm sự 

nhận biết, sự đoàn kết gắn bó 

trong tổ chức và công việc, 

xác định mục tiêu cần hướng 

tới.” - Một nhân viên hành 

chính, CN Rạch Giá

 “Khoá học thật sự mới mẻ, giúp tôi có thể 

trải nghiệm những cảm giác, những thách 

thức trong cuộc sống đời thường cũng như 

trong công việc. Những chia sẻ của các 

chuyên gia gợi mở những ước mơ, hoài bão 

và cả những sai lầm để khắc phục. Sau khóa 

học, tôi nhìn thấy nhiều vấn đề khác hơn và 

muốn cống hiến tốt hơn cho Kienlongbank”  

Một  giao dịch viên, PGD Rạch Sỏi

ĐIỂM TIN marketing@kienlongbank.vn

23Số 03 - Tháng 6 năm 201322 Số 03 - Tháng 6 năm 2013



THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG marketing@kienlongbank.vn

Ví nguồn vốn huy động của 
ngân hàng hiện nay như hòn 
than đang cháy, nếu không 

giảm lãi suất các nhà băng sẽ bị bỏng 
tay, PGS, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, 
Thành viên Hội đồng tư vấn chính 
sách tài chính quốc gia cho rằng giảm 
lãi suất tiết kiệm là xu hướng hợp lý. 
Người gửi tiền cũng nên xem đây là 
sự chia sẻ với nền kinh tế, còn muốn 
tối đa hóa lợi nhuận có thể gửi kỳ hạn 
dài, hoặc rút ra kinh doanh, sản xuất.
 Trần huy động ngắn hạn vẫn giữ 
nguyên 7,5% nhưng nhiều ngân 
hàng lớn đã đưa kỳ hạn ngắn 1-2 
tháng về 5-6%. Ông nhìn nhận gì về 
động thái này?
 - Đã qua 4 tháng, tăng trưởng tín 
dụng chỉ đạt 1,4%, trong khi huy động 
vốn 5,34%. Xét về mặt cung cầu thì 
vốn trong ngân hàng đang thừa, buộc 
các nhà băng phải hạ lãi suất tiết kiệm.
 Trong kinh doanh, quyền quyết 
định điều chỉnh mức lãi suất bao 
nhiêu là thuộc về ngân hàng nếu nó 
không vượt trần huy động. Do đó, 
những ngày vừa qua, các ngân hàng 
có thừa vốn đã giảm mạnh lãi suất 
tiết kiệm là hợp lý về mặt nguyên tắc 
kinh doanh. Đây cũng là cơ sở để nhà 
băng có thể giảm lãi suất cho vay, hỗ 
trợ doanh nghiệp.
 Với đà giảm lãi suất nhanh và 
mạnh như hiện nay trong khi chỉ 
tiêu tăng CPI cả năm nay theo nghị 

Rút tiền khỏi ngân hàng, hãy đưa vào sản 
xuất kinh doanh

quyết Quốc hội là 8%, tiêu chí lãi 
suất thực dương gần như không 
còn. Ông nghĩ sao?
 - Giả sử, trong một gia đình có 
hai thành viên, người bố thì về hưu, 
chủ yếu dựa vào tiền lãi tiết kiệm từ 
khoản hưu trí, mức lãi cao nên có 

được khoản thu nhập kha khá. Trong 
khi đó, người con trai đang làm việc 
cho một doanh nghiệp, nếu doanh 
nghiệp vay vốn lãi suất cao dẫn đến 
khó khăn, phá sản và anh con trai thất 
nghiệp. Vậy số tiền lãi của người bố 
có bù lại được khoản thu nhập mà 

người con đã mất khị thất nghiệp hay 
không? Do đó, người dân nên coi việc 
lãi suất tiết kiệm giảm là sự chia sẻ với 
nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn 
như hiện nay.
 Mặt khác, lãi suất thấp hiện chỉ rơi 
vào một vài kỳ hạn cực ngắn như 1-2 
tháng, còn những hạn khác vẫn trên 
7%. Thậm chí, các kỳ hạn dài lãi suất 
khá cao 9-10% hoặc hơn. Như vậy, để 
tối đa hóa lợi nhuận từ những đồng 
tiền nhàn rỗi, người gửi tiền nên gửi 
ngân hàng với kỳ hạn dài (từ 12 tháng 
trở lên) để hưởng lãi suất cao.
 Vấn đề hiện nay là lãi suất cho vay 
giảm chưa tương xứng với huy động. 
Nhiều quan điểm lo ngại ngân hàng 
đang đổ hết khó khăn cho xã hội?
 - Ngân hàng huy động vốn nhưng 
không cho vay được thì cũng giống 
như cầm hòn than đang cháy. Nếu họ 
không giảm lãi suất tiết kiệm xuống ắt 
sẽ bị bỏng tay.
 Còn việc lãi suất cho vay giảm chưa 
tương xứng với huy động một phần 
cũng do ngân hàng đang là nơi cung 
cấp vốn gần như duy nhất trên thị 
trường trong bối cảnh các kênh khác 
chưa phát triển. Một khi thị trường 
chứng khoán mạnh lên, khi đó ngân 
hàng sẽ phải cạnh tranh và hạ lãi suất 
cho vay xuống tương ứng.
 Nhưng cũng phải thừa nhận một 
thực tế là dù lãi suất cho vay chưa 
giảm mạnh như huy động, nhưng đã 
phần nào giảm áp lực chia cổ tức của 
các doanh nghiệp. Bởi khi lãi suất tiết 
kiệm giảm về 5%, cổ tức chỉ cần 6-7% 
là cổ đông đã hài lòng. Với những nơi 
cổ tức cao hơn nữa thì việc huy động 

CHO RẰNG XU HƯỚNG GIẢM LÃI SUẤT TIẾT KIỆM LÀ TẤT YẾU ĐỂ HỖ TRỢ CHO NỀN 
KINH TẾ, CHUYÊN GIA TRẦN HOÀNG NGÂN CHO RẰNG ĐỂ TỐI ĐA HÓA ĐỒNG VỐN 
NHÀN RỖI, NGƯỜI CÓ TIỀN NÊN GỬI KỲ HẠN DÀI HOẶC RÚT RA KINH DOANH.

thêm vốn từ cổ đông sẽ dễ dàng hơn 
với doanh nghiệp. Thay vì nguồn tiền 
đó gửi ngân hàng thì cổ đông chuyển 
qua mua cổ phần để hưởng cổ tức. Do 
đó, việc giảm lãi suất huy động xuống 
cũng là giải được bài toán tạo vốn cho 
thị trường.
 Mặt khác, giảm lãi suất tiền gửi sẽ 
khuyến khích một bộ phận rút tiền ra 
đầu tư, kinh doanh để thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế.
 Nhưng nếu số tiền rút ra khỏi 
ngân hàng không được dùng để đầu 
tư kinh doanh sản xuất mà họ lại 
mua vàng, USD hoặc bất động sản 
thì sao, thưa ông?
 - Nguồn tiền rút ra khỏi ngân hàng, 
tùy vào chiến lược riêng của mỗi 
người mà có kế hoạch sử dụng khác 
nhau. Tuy nhiên, việc mua ngoại tệ cất 
trữ bị cấm, nếu giao dịch ở chợ đen 
thì rất rủi ro trong khi khó sinh lời. 
Còn mua vàng thời điểm 
này không hấp dẫn... Các 
kênh khác cũng ảm đạm.
 Do đó, nếu người gửi rút 
tiền ra khỏi ngân hàng lúc 
này chỉ có khả năng đem 
đầu tư vào sản xuất kinh 
doanh. Điều này là rất tốt 
cho an sinh xã hội, giải 
quyết công ăn việc làm...
 Thanh khoản của hệ 
thống ngân hàng hiện nay 
đã cải thiện nhưng vẫn 
chưa thực sự vững chắc. 
Nếu nhiều người cùng rút 
tiền ra liệu có khiến các 
nhà băng đối mặt với “bẫy 
thanh khoản”?

 - Nhìn vào số liệu tổng hợp, từ đầu 
năm đến nay dù lãi suất liên tục giảm 
nhưng nguồn vốn vào ngân hàng 
vẫn tăng đều. Chỉ trừ khi nào xuất 
hiện những vấn đề bất thường như 
lạm phát cao, giá vàng tăng mạnh 
trở lại, tỷ giá biến động...thì mới lo 
ngại nguồn vốn không chảy vào ngân 
hàng. Ngoài ra, nếu nhu cầu vốn tăng 
cao, các ngân hàng ắt sẽ điều chỉnh lãi 
suất tiết kiệm tăng lên để hút vốn trở 
lại. Đây là nguyên tắc linh hoạt của 
thị trường.
 Mặt khác, bản thân Ngân hàng Nhà 
nước có trong tay rất nhiều công cụ 
điều hành như thông qua nghiệp vụ 
thị trường mở, tái chiết khấu, tái cấp 
vốn... nên có thể hỗ trợ ngay thanh 
khoản cho các nhà băng khi cần thiết.

Lệ Chi/VNExpress

 PGS. TS Trần Hoàng Ngân - Đại học Kinh tế TPHCM
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Vừa qua, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành quyết định 
thành lập Quỹ phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (Small and 
Medium Enterprise Development 
Fund - SMEDF) nhằm hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, 
phương án sản xuất - kinh doanh khả 
thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến 
khích của Nhà nước, phù hợp với 
mục đích hoạt động của Quỹ nhằm 
nâng cao khả năng cạnh tranh của 
doanh nghiệp, góp phần làm tăng 
thu nhập, tạo việc làm cho người 
lao động. 
 Vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách 
nhà nước cấp là 2.000 (hai nghìn) tỷ 
đồng. Ngân sách nhà nước cấp đủ 
vốn điều lệ cho Quỹ trong thời hạn 3 
năm, kể từ ngày có quyết định thành 
lập, hai năm đầu tiên mỗi năm cấp 
500 tỷ đồng, năm thứ ba cấp 1.000 tỷ 
đồng. Việc tăng vốn điều lệ của Quỹ 
do Thủ tướng Chính phủ quyết định 
trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư sau khi thống nhất với Bộ 
Tài chính.
 Căn cứ tình hình thị trường tín 
dụng, Bộ Tài chính quy định mức lãi 
suất cho vay của Quỹ theo từng thời 
kỳ để làm cơ sở cho Quỹ thực hiện 
nhưng không vượt quá 90% mức lãi 
suất cho vay thương mại. Lãi suất cho 

Thẻ nội địa vẫn chiếm tỷ trọng 
lớn 92,31%, thẻ quốc tế chỉ 

chiếm 7,69%. 
 Năm 2012, mặc dù nền kinh tế và 
hệ thống Ngân hàng Việt Nam đang 
phải đối mặt với nhiều khó khăn và 
thách thức nhưng hoạt động kinh 
doanh thẻ của các ngân hàng tiếp 
tục tăng trưởng ổn định và đạt được 
nhiều kết quả đáng khích lệ.
 Về phát hành thẻ: Thẻ ngân hàng 
tiếp tục là phương tiện thanh toán đa 
dụng, tiện ích, được các ngân hàng 
thương mại chú trọng phát triển. 
 Tính đến 31/12/2012, toàn thị 
trường có 52 tổ chức tham gia phát 
hành thẻ, với tổng số lượng thẻ phát 
hành đạt gần 57,1 triệu thẻ (tăng 
38,5% so với năm 2011). Trong đó, 

Hơn 95% các ngân hàng dự 
kiến không tăng tín dụng cho 

chứng khoán, 86,7% TCTD dự kiến 
sẽ không tăng cấp tín dụng đối với 
lĩnh vực kinh doanh BĐS; trong đó 
41,33% TCTD sẽ dự kiến sẽ giảm cấp 
tín dụng đối với lĩnh vực này. 
 Theo báo cáo “Triển  vọng kinh tế 
năm 2013 qua lăng kính của các tổ 
chức tín dụng” của Vụ Dự báo thống 
kê tiền tệ NHNN hoàn thành vào quý 
I/2013 cho thấy, các NHTM dự kiến 
trong năm 2013 sẽ tập trung vốn cho 
các lĩnh vực, ngành hàng quan trọng, 
nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, 
hạn chế cấp tín dụng để đầu tư kinh 
doanh bất động sản và kinh doanh 
chứng khoán.
 Theo ước tính trong báo cáo này, 
có tới 86,7% TCTD dự kiến sẽ không 
tăng cấp tín dụng đối với lĩnh vực 

vay được áp dụng thống nhất cho 
tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
thuộc lĩnh vực và đối tượng ưu tiên 
của Quỹ. Lãi suất cho vay thương mại 
được xác định trên cơ sở mức lãi suất 

Tạo nguồn vốn hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hơn 95% các ngân hàng dự kiến không tăng 
tín dụng cho chứng khoán

Tốc độ phát hành thẻ
ngân hàng tăng chóng mặt

các ngân hàng thành viên chiếm 98% 
thị phần. Tuy nhiên, thẻ nội địa vẫn 
chiếm tỷ trọng lớn 92,31%, thẻ quốc 
tế chỉ chiếm 7,69%. Ngân hàng có số 
lượng thẻ lớn nhất vẫn là Vietinbank 
(12,6 triệu thẻ, chiếm 23,09% thị 
phần). 
 Về cơ sở hạ tầng phục cho thanh 
toán thẻ: Tính đến cuối tháng 
3/2013, toàn hệ thống có 46 NHTM 
đã trang bị máy ATM/POS với số 
lượng đạt trên 14.300 máy ATM và 
hơn 101.400 POS. Với việc kết nối 
liên thông hệ thống ATM trên phạm 
vị toàn quốc đã giúp chủ thẻ của một 
ngân hàng đã có thể giao dịch tại hầu 
hết các ngân hàng khác.

Tiến Phương/Trí Thức Trẻ

kinh doanh bất động sản; trong đó 
41,33% TCTD sẽ dự kiến sẽ giảm cấp 
tín dụng đối với lĩnh vực này.
 Với hoạt động cho vay đầu tư chứng 
kinh doanh chứng khoán, mặc dù 
được dự báo có thể khởi sắc vào năm 
2013 tuy nhiên các ngân hàng còn tỏ 
ra dè dặt hơn đối với lĩnh vực này. 
Cụ thể, có tới 95,89% TCTD cho biết 
sẽ không tăng tín dụng đối với hoạt 
động này; trong đó có 45,21% TCTD 
dự kiến sẽ giảm cấp tín dụng.
 Bên cạnh đó, kết quả điều tra cũng 
cho thấy có đến 90% TCTD kỳ vọng 
sẽ tiếp tục duy trì và gia tăng cấp tín 
dụng cho một số nhóm khách hàng 
ưu tiên thuộc các lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công 
nghiệp phụ trợ và các DNNVV.

Khánh Linh/Trí Thức Trẻ 

cho vay bình quân của năm (05) ngân 
hàng thương mại nhà nước trên địa 
bàn thành phố Hà Nội.

NTH/eFinance 

Tốc độ phát hành thẻ
ngân hàng tăng chóng mặt
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GƯƠNG SÁNG QUANH TA

 “Chúng ta chỉ thật sự thất bại 
khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng”
 Khi chúng tôi tiếp cận trao đổi với chị Trương Thị Thu Giang, chị tỏ ra khá dè dặt 
và kiệm lời khi nói về mình. Theo nhận xét của nhiều đồng nghiệp, chị Giang là một 
giao dịch viên hoạt bát, năng động, khéo léo trong giao tiếp với khách hàng và thao 
tác nghiệp vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp.
 Chị Giang chia sẻ: Là một người con của vùng đất Châu Thành - Kiên Giang, từ hồi 
học phổ thông chị đã biết đến Ngân hàng Kiên Long, một ngân hàng được khai sinh 
từ trên chính quê hương của mình. Ngưỡng mộ và thầm mơ ước, chị Giang mong có 
ngày mình sẽ trở thành nhân viên ngân hàng. Chị Giang quyết định chọn học ngành 
Kế toán tổng hợp trường Đại học Cần Thơ có lẽ cũng một phần vì muốn thực hiện ước 
mơ thời phổ thông của mình. Tốt nghiệp năm 2005, chị ở lại TP. Cần Thơ lập nghiệp 
với vị trí nhân viên kinh doanh một công ty mua bán xe ô tô. Cuối năm 2007, tình cờ 
biết được Ngân hàng Kiên Long sắp mở chi nhánh tại Cần Thơ, “giấc mơ xưa” hiện về 
nên chị Giang vội tìm hiểu thêm thông tin và quyết định dự tuyển. 
 Thắm thoát đã 6 năm, chị Giang thấy mình trưởng thành hơn và hạnh phúc với 
công việc hiện tại. Chị cho biết, niềm vui của chị là được làm việc trong môi trường 
thân thiện, đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ và giúp đỡ nhau tiến bộ. Bên cạnh đó, 
các cấp lãnh đạo cũng thân thiện, gần gũi quan tâm và tạo điều kiện cho nhân viên 
học hỏi nâng cao kiến thức. Theo chị Giang, đây là điều kiện thuận lợi  để nhân viên 

“Khéo léo trong cách ứng xử, chuyên 
nghiệp trong phong cách làm việc 
cùng với tinh thần trách nhiệm cao...” 
là những nhận xét của đồng nghiệp 
Kienlongbank khi nhắc về chị Vũ 
Kim Trinh – Nhân viên Bộ phận Đầu 
tư, Phòng Kế hoạch - Đầu tư.

phát triển kỹ năng nghiệp vụ vì Chi nhánh Cần Thơ đã thực hiện giao 
dịch một cửa, đòi hỏi một giao dịch viên phải chuyên nghiệp tất cả các 
nghiệp vụ liên quan. 
 Đạt được thành tích tốt, chị Giang nhận được Giấy khen của Chủ 
tịch HĐQT năm 2012. Là một giao dịch viên, chị Giang chia sẻ kinh 
nghiệm làm việc của mình là: Sắp xếp, lưu hồ sơ dễ tìm dễ thấy; Không 
để khách hàng đợi lâu với theo tác nghiệp vụ nhanh nhẹn; Luôn giữ 
tinh thần lạc quan, vui vẻ trong lúc làm việc. Chị Giang cho biết, chị 
thích nhất câu nói của 
MC Quyền Linh: “Chúng 
ta chỉ thật sự thất bại 
khi chúng ta từ bỏ mọi 
cố gắng”. 

MINH ANH

 Tốt nghiệp trường Đại học Ngân 
hàng năm 2007, một năm sau đó Trinh 
về “đầu quân” cho Kienlongbank, 
tính đến nay đã được hơn bốn năm. 
Chị Trinh kể: khi mới vào làm, Ngân 
hàng đã tạo điều kiện cho tham gia 
rất nhiều khoá tập huấn như: Kỹ năng 
giao tiếp ứng xử, Nghiệp vụ TCBS 
Teller và TCBS ứng dụng, Nghiệp vụ 
kiểm toán nội bộ ngân hàng, Nghiệp 
vụ thẩm định tài sản, Nghiệp vụ ngân 
hàng hiện đại....Trinh cảm thấy rất 
may mắn vì những khoá học hữu 
ích này giúp chị rất nhiều cho công 
việc lập kế hoạch. Thêm vào đó, “môi 
trường làm việc năng động, chuyên 
nghiệp; đồng nghiệp hoà đồng; lãnh 
đạo thân thiện” là những điều khiến 
chị gắn bó với mái nhà Kienlongbank 
đến nay.
 Được biết, công việc chính của chị 
là quản lý, theo dõi danh mục góp 
vốn và danh mục đầu tư trái phiếu 
của Ngân hàng. Bên cạnh đó, chị còn 
tham mưu lập kế hoạch kinh doanh 

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG
Kỳ 3

CHƯƠNG TRÌNH
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG KỲ 2

Giải nhất
01 bộ Túi xách thời trang trị giá 500.000đ
 Vũ Thị Kim Ngân  - Giao dịch viên CN Đồng Nai 
 (Đáp án gửi về lúc 9h48’ ngày 11/04/2013)

Giải ba
01 mũ Bảo hiểm Asia trị giá 100.000đ
 Trịnh Thị Dinh Điền  - Nhân viên Tín dụng CN Vĩnh Long
 (Đáp án gửi về lúc 13h14’ ngày 11/04/2013)

Giải nhì
01 mũ Bảo hiểm Protec trị giá 300.000đ
 Nguyễn Huỳnh Minh Thảo - Giao dịch viên CN Tiền Giang
 (Đáp án gửi về lúc 10h46’ ngày 11/04/2013)

 Ban Biên tập Bản tin Kienlong Bank rất vui khi nhận 
được thư tham gia giải đố của các anh chị từ khắp nơi gửi 
về. Đố vui kỳ 1 có khoảng 70 thư tham gia trả lời. Đố vui 
kỳ 2 có khoảng 60 thư tham gia trả lời. Người thắng cuộc 
là người có đáp án đúng và gửi về sớm nhất. Sau đây là 
đáp án kỳ 2:  

Đáp án 1
 E là anh trai của A
 
Đáp án 2
 F>E>A=B>C=D

 Trước đó, vào ngày 17/04/2013, 
tại Hội sở Ngân hàng Kiên Long, 
ông Đặng Quốc Thạch – Đại diện 
Ban Biên tập đã trao giải thưởng 
cho các anh chị thắng cuộc trong 
cuộc thi đố vui kỳ 1.

Từ trái qua phải: Ông Đặng Quốc Thạch, chị Lê Thanh 
Thúy Vy (giải Nhất), chị Lê Thanh Thúy (giải Ba) và anh Đỗ 

Hoàng Minh (giải Nhì).

 Trong một lớp học mọi học sinh nam đều tham gia vào 
những nhóm sở thích: bóng đá, bóng chuyền và cầu lông. 
Qua tìm hiểu thì thấy rằng: Có 7 em chơi bóng đá, 6 em 
chơi bóng chuyền, 5 em chơi cầu lông, 4 em vừa chơi 
bóng đá vừa bóng chuyền, 3 em vừa  chơi bóng đá vừa 
chơi cầu lông, 2 em vừa chơi bóng chuyền vừa cầu lông, 
1 em tham gia cả ba nhóm sở thích. Vậy trong lớp học có 
bao nhiêu chàng trai? 

Đáp án vui lòng gửi về địa chỉ e-mail:
 tiepthi@kienlongbank.vn
Tiêu đề e-mail ghi rõ:
Đáp án chương trình “Đố vui có thưởng” kỳ 3

- 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.

“TÍNH CẨN THẬN, KHẢ 
NĂNG PHÂN TÍCH, TỔNG 
HỢP KHÔNG THỂ THIẾU 
TRONG CÔNG VIỆC CỦA 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH”

của ngân hàng và tham mưu giao chỉ 
tiêu kinh doanh cho các chi nhánh. 
Khi được hỏi về những khó khăn 
trong công việc, chị chia sẻ “Công 
việc lập kế hoạch đòi hỏi phải am hiểu 
nhiều nghiệp vụ khác nhau, nhất là 
về kế toán. Do đó, mình phải thường 
xuyên tự nghiên cứu và học hỏi từ 
các bộ phận chuyên môn ở các phòng 
ban khác để bổ sung nghiệp vụ. Ngoài 
ra, với tính cẩn thận, tỉ mỉ cùng với 
khả năng phân tích, tổng hợp đã giúp 
mình rất nhiều để hoàn thành tốt 
công việc này”. Đặc biệt, mỗi khi gặp 
khó khăn, chị lại nhớ đến câu nói: 
“Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng 
không bền”. Câu nói này chính là kim 
chỉ nam trong phong cách làm việc 
của chị, để chị có thể tiếp tục đứng 
lên, bước tiếp và cống hiến cho một 
Kienlong Bank ngày càng vững mạnh 
và phát triển.

THU SƯƠNG

Chị Vũ Kim Trinh

Chị Trương Thị Thu Giang

marketing@kienlongbank.vn
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ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Nhà anh Huỳnh Văn Vinh nằm 
bên bờ sông thuộc ấp Vĩnh 
Trị, xã Khánh Thạnh Tân, 

huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Đây là 
vùng chuyên canh dừa của huyện, đã 
bao đời người dân nơi đây đã gắn bó 
với kinh tế vườn. Vợ chồng anh khởi 
nghiệp với chiếc ghe nhỏ cha mẹ cho, 
ngày ngày len lỏi vào tận những con 
rạch nhỏ để thu mua dừa trái và bán 

BƯỚC 
NGOẶT 

CUỘC 
ĐỜI...

BƯỚC 
NGOẶT 

CUỘC 
ĐỜI...

marketing@kienlongbank.vn

lại cho thương lái từ phương xa đến. 
Vợ chồng luôn có nhau, kẻ trên bờ, 
người dưới thuyền, chuyền tay nhau 
từng trái dừa chỉ mong sao chiều về 
được quây quần cùng bốn đứa con 
ngoan dưới mái tranh đầm ấm. Thế 
nhưng cuộc sống lại luôn chứa đựng 
những biến cố không ngờ: chị đột 
ngột mất đi sau một cơn bạo bệnh.  
 Những chuyến ghe mua dừa cứ thế 

thưa dần khi đã 
thiếu mất một tay chèo...

Sau nhiều đêm trăn trở tìm một 
hướng đi mới cho cuộc sống gia đình, 
anh đã quyết định thay đổi cách thức 
làm ăn, không thể tiếp tục công việc 
làm trung gian thu mua dừa như 
trước nay.  Lúc này, mô hình sản xuất 
chỉ xơ dừa đã xuất hiện ở một vài 
vùng chuyên canh dừa của Bến Tre 

và các tỉnh lân cận. Sau một thời gian 
tham quan, học hỏi các mô hình tiên 
tiến, anh nhận thấy mô hình này rất 
phù hợp với điều kiện của mình và 
thế là anh đã quyết định chuyển đổi. 
Không thể kể hết những vất vả của 
buổi ban đầu khởi nghiệp khi việc lớn 
nhỏ, trong ngoài đều chỉ do một mình 
anh lo liệu. Trở ngại lớn nhất của anh 
lúc bấy giờ  là đồng vốn cho sản xuất. 
Anh đã gõ cửa rất nhiều ngân hàng 
trên địa bàn nhưng với một người 
chưa từng có kinh nghiệm sản xuất, 
lại đơn thân nuôi một lúc bốn con 
như anh quả rất khó thuyết phục các 
tổ chức tín dụng. Qua tìm hiểu, anh 
đã tìm đến Ngân hàng TMCP Kiên 
Long – PGD Mỏ Cày Nam. Trước 
một phương án sản xuất tâm huyết, 
một hoàn cảnh gia đình tương đối 
đặc biệt và với phương châm “Sẵn 

lòng chia sẻ”,  Ngân hàng TMCP 
Kiên Long – PGD Mỏ Cày 

Nam đã xem xét giải 
ngân cho anh số 

tiền 150 triệu 
đồng để khởi 

nghiệp và 
cũng từ 
đó đơn vị 
đã thật 
sự đồng 
h à n h 
c ù n g 
cha con 
anh trên 
b ư ớ c 

đ ư ờ n g 
làm ăn. 
Thế là 

anh bắt tay 
vào sản xuất. 

Buổi đầu, anh 
thu mua vỏ dừa từ 

những điểm làm cơm 
dừa, thuê nhân công cho 

từng công đoạn: tuốt, phơi và  quay 
chỉ và sản phẩm được xuất bán cho 
thương lái. Đây là giai đoạn phát triển 
của ngành sản xuất chỉ xơ dừa cũng 
như những sản phẩm từ dừa. Hàng 
năm, giá trị xuất khẩu những sản 
phẩm từ dừa chiếm 43% tổng kiêm 
ngạch xuất khẩu của tỉnh . Trước cơ 
hội lớn, anh đã mạnh dạng vay thêm 

100 triệu để đầu tư mở rộng quy mô 
sản xuất. Để có thể chủ động nguồn 
nguyên liệu phục vụ cho sản xuất 
cũng như tạo thêm giá trị gia tăng 
cho trái dừa, anh đã quay lại với công 
việc trực tiếp thu mua dừa của dân 
cũng như những vùng nguyên liệu 
trong và ngoài tỉnh. Vỏ dừa sau khi 
lột được đưa vào máy tuốc tạo chỉ, 
cơm dừa được bán cho các cơ sở sản 
xuất cơm dừa nạo sấy, nước dừa được 
các cơ sở sản xuất thạch dừa đến thu 
mua, gáo dừa được các cơ sở sản xuất 
than thiêu kết tiêu thụ … Nhờ mô 
hình sản xuất gần như khép kín này 
mà trong những giai đoạn khó khăn 
của ngành dừa thì cơ sở của anh vẫ 
đứng vững và công việc kinh doanh 
ngày một tiến triển.

Nhờ chí thú làm ăn, không ngừng 
học hỏi cùng với sự tiếp sức kịp thời 
của Ngân hàng Kiên Long  mà anh 
Huỳnh Văn Vinh đã vượt qua được 
giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời 
mình, tạo dựng được sự nghiệp vững 
chắc cho con cái sau này. Hiện tại, cơ 
sở của anh đã có 3 tàu  lớn trọng tải 
vài chục tấn để thu mua dừa trái. Dàn 
máy tuốc chỉ chạy bằng dầu đã được 
chuyển sang dùng điện, mỗi ngày 
sản xuất ra từ 5 đến 8 tấn chỉ khô. 
Những lúc cao điểm sử dụng đến 30 
nhân công tại các công đoạn sản xuất. 
Doanh thu của cơ sở hàng trăm triệu 
đồng mỗi tháng...

Các con anh ngày một lớn, đã có 
thể giúp đỡ cha công việc làm ăn , 
thấy anh một thân ngược xuôi vất vả 
con cái đều kính trọng, vâng lời. Anh 
thường bảo : “Nếu ngày đó không có 
Ngân hàng Kiên Long giúp đỡ, không 
biết giờ đây cha con tui sống thế nào 
nữa ?” Không chỉ gắn bó với Ngân 
hàng Kiên Long mà anh còn giới 
thiệu, hướng dẫn bạn bè, đối tác đến 
quan hệ và trở thành khách hàng thân 
thiết của ngân hàng...

PHẠM THU ĐÔNG
PGD Mỏ Cày Nam - Bến Tre
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Vị thế của
khách hàng
trong hoạt động
kinh doanh của
NHTM Việt Nam

Ngày nay, trong tất cả các lĩnh 
vực kinh doanh khách hàng 
đều được chào đón, người ta 

gọi khách hàng là “thượng đế”, khách 
hàng là “ông chủ của các ông chủ kinh 
doanh”... Các công ty, doanh nghiệp 
sẵn sàng làm tất cả những gì cần thiết 
mà doanh nghiệp phải làm để thoả 
mãn nhu cầu và mong đợi của khách 
hàng, tức là phục vụ khách hàng theo 
cách mà họ mong muốn được phục 
vụ và làm những việc cần thiết để giữ 
các khách hàng mình đang có. Chăm 
sóc khách hàng đã trở thành một bộ 
phận cấu thành của sản phẩm cung 
cấp cho khách hàng – vị thế của khách 
hàng trong hoạt động kinh doanh của 
ngân hàng cũng không ngoại tệ.

 Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, 
hoạt động kinh doanh của các ngân 
hàng có nhiều chuyển biến rõ rệt, các 
NHTM đã không ngừng nỗ lực để 
mở rộng các loại hình dịch vụ ngân 
hàng nhằm tăng dần thu nhập cho 
ngân hàng từ việc cung cấp dịch vụ 
cho khách hàng. Các dịch vụ ngân 
hàng ngày càng đa dạng, phong phú 
hơn theo hướng mở rộng và phát 
triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, 
chất lượng dịch vụ cũng được hoàn 
thiện dần theo các chuẩn mực quốc 
tế. Cùng với những thay đổi này thì 
mối quan hệ giữa ngân hàng và khách 
hàng cũng có sự thay đổi đáng kể. 

Nếu như trước đây giữa ngân hàng 
và khách hàng có một khoảng cách 
biệt, khá xa lạ; quan hệ giữa ngân 
hàng và khách hàng gần như quan 
hệ “xin cho”, trong đó khách hàng 
luôn ở vị thế “yếu”, thì đến nay khách 
hàng đã có vị trí đặc biệt trong chiến 
lược kinh doanh của các ngân hàng. 
Các biện pháp quảng bá được sử 
dụng rộng rãi; văn hoá kinh doanh 
ngân hàng được phổ cập; các khách 
hàng tiềm năng được chăm sóc khá 
kỹ càng; Rất nhiều các chương trình 
chăm sóc khách hàng của các ngân 
hàng đã được khen ngợi và để lại dấu 
ấn tốt đẹp như “ Thắp sáng ước mơ 
Việt Nam”; “Nghĩa tình Trường Sơn” 
của VCB; “Sacombank-ươm mầm 

cho những ước mơ”; “Vầng trăng cổ 
nhạc” của Saigonbank... Các ngân 
hàng cũng thường xuyên thu hút 
khách hàng bằng các chương trình 
khuyến mãi: “Thực hiện ước mơ bay 
cùng thẻ VCB connect 24”; “Vui Đón 
Xuân Sang – Nhận Ngàn Quà Tặng”; 
“Lướt thẻ vui xuân...”; “Xuân đắc lộc, 
tết phát tài”... Những hoạt động này 
cho thấy quan hệ giữa ngân hàng và 
khách hàng ngày càng phát triển theo 
xu hướng thân thiện hơn, hiểu biết 
hơn, quan tâm hơn và khách hàng 
được chăm sóc nhiều hơn.
 Tuy nhiên, các hoạt động quảng bá, 
chăm sóc khách hàng chưa thường 

xuyên, cũng chưa thực sự chuyên 
nghiệp và hầu như các hoạt động này 
mới chỉ diễn ra ở các thành phố lớn. 
Việc tổ chức các cuộc đối thoại, gặp 
gỡ, lắng nghe sự phản hồi của khách 
hàng về dịch vụ ngân hàng mà họ sử 
dụng, cũng như những nhu cầu mới 
phát sinh với mong muốn được ngân 
hàng chia sẻ, đáp ứng còn rất hạn chế. 
Tình trạng một số ngân hàng lớn, 
có lợi thế trong một thời gian quá 
dài được khách hàng tìm đến...nên 
chưa coi trọng mối quan hệ với khách 
hàng, thậm chí bỏ quên thị trường 
khách hàng cá nhân, khách hàng là 
những doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Chính vì thế mà tình trạng di chuyển 
của khách hàng từ ngân hàng này 

sang ngân hàng khác khi thị trường 
có những thay đổi vẫn còn tồn tại, cụ 
thể như: tình trạng ồ ạt rút tiền ngân 
hàng để mua vàng khi thấy giá vàng 
tăng (2012); ồ ạt rút tiền từ NHTM 
nhà nước chuyển sang NHTM cổ 
phần khi có chênh lệch lớn về lãi suất; 
khách hàng ồ ạt rút tiền từ NHTM cổ 
phần Á Châu khi có tin ông Nguyễn 
Đức Kiên bị bắt (2012). Điều này đã 
gây ra không ít khó khăn cho hoạt 
động kinh doanh của các NHTM, 
khó khăn do hoạt động quản lý, giám 
sát của NHNN và các cơ quan quản lý 
cấp trên. (Còn tiếp)

Ths. Nguyễn Trung Kiên

MƯỜI SÁU NĂM TÔI GẮN BÓ VỚI NGÂN HÀNG. CÓ NHỮNG 
KỶ NIỆM VUI BUỒN MÀ KHÔNG THỂ NÀO QUÊN ĐƯỢC...

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.

marketing@kienlongbank.vn

Vào những năm 1997, đường đi lại 
rất khó khăn cách trở, kênh rạch 

còn chằng chịt. Ngân hàng mới thành 
lập nên gặp nhiều khó khăn từ cơ sở 
vật chất đến phương tiện làm việc. Tôi 
dùng một máy nổ  và cái vỏ cũ của gia 
đình để đi công tác. Với phương tiện 
như thế, từng ngày tôi len lỏi vào các 
kênh rạch trong địa bàn để thu nợ, 
tìm kiếm khách hàng cho vay. Có một 
ngày trời mưa tằm tã, do máy cũ nên 
đã bị hư khi còn cách nhà khoảng 05 
cây số. Tôi phải dùng mái dầm bằng 
cây bơi về dưới trời mưa như  trút 
nước, sấm chớp liên tục làm tôi một 
phen hú hồn hú vía...
  Qua lần đó tôi về trình bày với lãnh 
đạo về việc khó khăn trên. Lãnh đạo 
cho tôi được thuê phương tiện để đi, 
nhưng rồi một lần nữa tôi bị nạn: 
trong chuyến đi công tác ở địa bàn  
xã Vĩnh Thạnh (huyện Giồng Riềng, 
tỉnh Kiên Giang) khi xuồng máy của 
chúng tôi đang chạy ngon lành giữa 
hai hàng cây bạch đàn thẳng tắp thì 
trên bờ người ta đốn cây, xui khiến 
thế nào mà vỏ máy của chúng tôi vừa 
chạy đến thì cây lại đổ nằm ngang 
qua. Chúng tôi nằm kẹt giữa cây đè và 
vỏ máy nhưng không ai bị thương nặng. 
Một kỷ niệm mà tôi vô cùng thương 
tâm và cảm động đó là vào năm 2000 
tôi đi thu nợ ở địa bàn ấp Ngọc Vinh, 
xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng.  
 Có một lần tôi ghé nhà bác khách 
hàng cũng lớn tuổi, hồ sơ của bác đã 
quá hạn. Khi tôi đến nhà bác thì phát 
hiện có gói thuốc SAĐEC và cái hột 
quẹt trên bàn nhưng cháu bé gái của 
bác trả lời không có bác ở nhà. Sinh 
nghi, tôi nhìn xung quanh và phát hiện 

có hai bàn chân lú ra từ một khoảng 
trống dưới vách buồng. Như thế là tôi 
biết bác đang đứng trong đó, tôi suy 
nghĩ hồi lâu không biết nói như thế 
nào để bác ra mà khỏi ngượng. Tôi bỏ 
ra ngoài hồi lâu rồi trở lại nhưng vẫn 
không thấy bác ra, nên đành phải nói: 
“Bác ra đi, con biết bác đang ở trong 
nhà.” Ông biết tôi đã phát hiện được 
nên đi ra với dáng vẻ sợ sệt. Khi bác 
đi ra, tôi cảm thấy thương bác với một 
nông dân hiền lành, chất phác làm ăn 
nhưng do mất mùa nên tạm thời bác 
chưa trả được nợ ngân hàng. Tôi thấy 
vậy nên không nhắc đến chuyện vay 
vốn mà chỉ hỏi thăm đến chuyện sinh 
hoạt gia đình của bác, rồi nhiều lần 
như thế cũng diễn ra câu chuyện gặp 
nhau như thế... Cuối cùng, khoảng 
một tháng sau bác cũng chạy lo được 
tiền để trả nợ. 
 Vào một buổi sáng khoảng tháng 
4 năm 2002, trời đang mưa lắc rắc, 
tôi ghé vào nhà của bà Liên,  một 
khách hàng ở ấp Ngọc Bình, xã Ngọc 
Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên 
Giang để nhắc nợ. Tình cờ, gia đình 
có người con đang bệnh nặng. Tôi 
không thực  hiện được nhiệm vụ 
thu nợ của mình mà chỉ thăm hỏi 
về bệnh tình của con bà Liên. Trong 
khi trò chuyện, bà Liên khóc và kể 
về việc con bà bị bệnh nên không có 
tiền thanh toán với ngân hàng, phần 
lo cho con nên để lúa thất mùa. Qua 
câu chuyện như thế tôi không thể 
nào nhắc đến số tiền vay mà bà chưa 
thanh toán với ngân hàng. Tôi chỉ 
lẳng lặng  ra về và trong người chỉ còn 
được 70.000 đồng nhưng tôi đã cho 
bà 50.000 đồng để góp phần vào việc 

mua thuốc cho con bà. Trong khi ra 
về lòng tôi cứ nghĩ trường hợp của bà 
Liên chẳng dễ gì mà thu được nợ sớm 
nhưng rồi cuối cùng vào một buổi 
chiều tôi nhìn thấy bà tại ngân hàng 
để thanh toán nợ vay. 
 Có một lần ngân hàng thành lập 
đoàn thu nợ gồm có: anh Toan, anh 
Lầu, anh Phong và một số anh em 
khác cùng tôi đi thu nợ tại địa bàn 
xã Vĩnh Thạnh, huyện giồng Riềng. 
Địa bàn kênh rạch chằng chịt khó đi, 
chúng tôi phải đi bằng vỏ máy vào 
những kênh chỉ rộng hơn vỏ máy đôi 
chút. Thế mà chúng tôi vẫn len lỏi đi 
từ ngày này qua ngày khác. Có những 
ngày anh em chúng tôi đói quá, dù có 
tiền trong túi nhưng không ai bán gì 
để mua ăn mà ghé nhà khách hàng 
ăn thì ngại. Nhiều lần anh em chúng 
tôi phải chạy máy hàng chục cây số 
về chợ xã, may lắm thì có bánh mì 
để ăn... Tối đến, anh em chúng tôi 
về UBND xã ngủ nhờ để sáng ngày 
mai đi công tác cho kịp. Giường ngủ 
của anh em là những cái bàn của hội 
trường kê lại rồi nằm bàn tính kế 
hoạch công tác ngày mai. Trong điều 
kiện như thế mà anh em vẫn vui vẻ và 
công tác rất tốt. 
 Thời gian thắm thoát đã mười sáu 
năm đối với tôi và đã mười tám năm 
từ ngày Ngân hàng Kiên Long thành 
lâp. Anh em chúng tôi mỗi người 
một nơi nhưng vẫn cùng chung sức 
chung lòng, đoàn kết, hộ trợ vượt lên 
khó khăn, trắc trở và thử thách, cùng 
nhau góp sức để Ngân hàng Kiên 
Long vững bước đi lên...

Trương Tấn Thi
PGD - 03
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Mẹ tôi thường đố tôi: phần nào là quan trọng nhất trên 
cơ thể ?
 Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với 
con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu : 
“Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới 
này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau 
này mẹ sẽ hỏi lại con”.
 Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng 
nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. 
Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: “Con đã học được nhiều đấy, 
nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất 
nhiều người bị mù”.
 Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: 
“Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con 
yêu của mẹ”.

Thứ nhất: Kiến không bỏ cuộc. 
Đó là một triết lý đơn giản nhưng 
rất hữu hiệu. Nếu một con kiến đang 
đi về một hướng nào đó, và chúng ta 
tìm cách chặn đường chúng, Kiến sẽ 
tức thì tìm cho mình một con đường 
khác. Chúng trèo qua chướng ngại, 
chui xuống dưới hoặc chui vòng sang 
bên hông. Chúng không ngừng tìm 
kiếm một giải pháp khác để vượt qua 
chướng ngại vật phía trước. Quả là 
một triết lý gọn gàng và đơn giản: 
không ngừng tìm kiếm hết cách này 
đến cách khác để tiến đến mục tiêu 
mà chúng ta nhắm tới.

Thứ hai: Kiến luôn chuẩn bị cho 
mùa đông trong suốt mùa hè. Đó là 
một góc nhìn nhận quan trọng. Bạn 
không thể quá ngây ngô tin rằng 
nắng ấm sẽ kéo dài mãi mãi. Vì vậy 
Kiến làm việc chăm chỉ để tích lũy 
thức ăn cho mùa đông trong mùa 

hè. Một lời khuyên từ xa xưa đã dạy: 
“Đừng xây nhà trên cát vào mùa hè!” 
Tại sao chúng ta lại cần lời khuyên 
này? Đơn giản là vì chúng ta cần tiên 
liệu trước. Trong mùa hè nắng ấm, 
bạn phải tiên liệu được giá lạnh và 
mưa bão mùa đông!

Thứ ba: Kiến luôn tin vào mùa hè 
trong suốt mùa đông! Điều này rất 
quan trọng. Trong suốt mùa đông giá 
rét, Kiến tự nhắc mình: “Mọi thứ sẽ 
sớm qua thôi, và chúng ta sẽ không 
phải cầm cự quá lâu!”. Và ngày nắng 
ấm đầu tiên, những con Kiến lại lên 
đường. Nếu trời lạnh trở lại, chúng 
sẽ lại chui vào hang, nhưng chúng 
sẽ quay trở lại ngay khi trời trở ấm! 
Chúng không thể đợi để lại được làm 
việc!

Cuối cùng: Kiến sẽ tích lũy bao 
nhiêu lương thực trong mùa hè để 

chuẩn bị cho mùa đông? Câu trả lời là 
“nhiều hết ga có thể”. Đây là một triết 
lý tuyệt vời, “nhiều hết ga có thể”! 
Hãy học hỏi loài Kiến trong lần tiếp 
theo nếu bạn tự hỏi mình: Tôi nên 
đọc bao nhiêu cuốn sách? Tôi nên 
chạy bao xa? Tôi nên làm việc đến 
mức nào? Tôi nên yêu thương đến 
mức nào? Câu trả lời luôn là: “Nhiều 
hết ga có thể!”

Ngày hôm nay, dù các bạn đang ở 
trong mùa đông hay mùa hè, đang 
chiến đấu hay đang dưỡng sức, hãy 
nhớ về những chú Kiến và thừa 
hưởng sự khôn ngoan của chúng 
nhé! Những triết lý rất giản dị đúng 
không? Thành công cũng giản dị như 
vậy thôi: Không bỏ cuộc, Tiên liệu 
trước, Luôn lạc quan và Nhiều hết ga 
có thể!

Hoa Thủy Tinh

 Rồi năm sau, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì 
thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi 
thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói 
lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: “Con đă tìm ra câu trả 
lời chưa ?”. Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi 
tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi 
giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ 
nói: “Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con 
chính là đôi vai”. Tôi hỏi: “Có phải vì nó đỡ cái đầu con 
không hả mẹ ?”. Mẹ lắc đầu: “Không phải thế, bởi vì đó là 
nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi 
người đều cần có một đôi vai để nương tựa trong cuộc 
sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được 
nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một đôi vai 
cho con có thể ngả đầu vào”.
 Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con 
người không phải là phần “ích kỷ”, mà là phần biết cảm 
thông với nỗi đau của người khác. 

Hoa Thủy Tinh

Phần quan trọng nhất 
trên cơ thể

Bài học từ loài kiến bé nhỏ

Nguyễn Trung Kiên cho biết, 
anh sáng tác bài thơ này 
vào năm 1995 khi đó anh 22 

tuổi nhưng vẫn chưa có mối tình nào 
cũng chỉ mới manh nha thích thích, 
mến mến nhau thôi. Nhiều người nói, 
anh sáng tác để tặng người yêu nhưng 
thực chất, cô gái kia chỉ là bạn cùng 
sinh hoạt trong Câu lạc bộ. 

Ở Câu lạc bộ thơ văn của Nhà văn 
hóa Thanh niên, Kiên là phó chủ 
nhiệm duy nhất và cũng là thành 
viên duy nhất không phải là sinh viên. 
Trong môi trường sinh hoạt của giới tri 
thức thì kẻ yêu người ghét anh đều có. 
Anh trân trọng, cảm ơn những người 
bạn đã cảm thông, thấu hiểu cho 
hoàn cảnh của anh còn những người 
ghét anh, cũng chỉ vì học vấn của anh 
không bằng ai, anh chỉ là người công 
nhân ham mê thơ văn mà tham gia 
sinh hoạt. Có những lời nặng nề đến 
tai anh rằng, “một người không có học 
vấn mà cũng làm Phó chủ nhiệm hẳn 
nhiều người không phục”. Bị xúc phạm 
và ức chế, Kiên quyết định sẽ đăng kí 
thi vào đại học để chứng tỏ rằng: Sinh 
viên và không sinh viên chỉ hơn nhau 
ở kì thi mà thôi.

Nung nấu ý định sẽ thi vào đại học 
để chứng tỏ bản lĩnh không thua kém 
bất cứ một sinh viên nào, Kiên đã 
làm một việc táo bạo. Do anh chưa có 
bằng tú tài nên đánh liều muợn bằng 
của một người bạn sau đó chỉnh sửa 
thông tin để đăng kí dự thi. Với trí 
nhớ tuyệt vời cùng vốn kiến thức nền 
vững chắc, Kiên không hề trải qua một 
ngày ôn luyện nào mà ngay trong kì thi 
đó, Kiên đã thi đậu Đại học Sư phạm 
TP.HCM với số điểm cao. Trước khi 
thi, Kiên không hề có ý định theo học 
nhưng rồi sự lôi cuốn của giảng đường 
đại học khiến anh không thể khước từ.

Theo học được gần một năm thì sự 
việc vỡ lở, anh đành ngậm ngùi chia 
tay thầy cô, chia tay giảng đường để 
quay về làm một người lao động. Thầy 
cô, bạn bè khuyên anh nên học bổ túc 
thêm một năm nữa rồi thi lại, với kiến 
thức và trình độ như anh thì cánh 
cổng đại học luôn mở rộng chào đón. 
Nhưng, Kiên đã quyết định từ bỏ sự 
học, anh tâm sự: “Tôi không có duyên 
với con đường học vấn, đó chỉ là trò 
chơi số phận của tôi thôi nhưng tôi đã 
chứng tỏ cho mọi người biết, tôi không 
phải là thằng thất học, tôi từng là một 
sinh viên văn khoa. Tôi sinh ra là để 
làm công nhân”.

Trở lại bài thơ Đôi dép, vừa đậu 
trường Đại học Sư phạm, ngay lập tức 
bài thơ của anh được đăng trên tạp chí 
Thế giới mới và một số trang mạng đã 
ăn theo dư âm của bài thơ. Trong khi 
“tiếng tăm” của Đôi dép không ngừng 
lan truyền khắp nơi thì tác giả lại lặng 
bóng. Suốt một thời gian dài, Đôi dép 
bị “tam sao thất bản” ở cả nội dung và 
tên tác giả. Báo chí và lực lượng hùng 
hậu người hâm mộ của bài thơ đã tốn 
bao nhiêu giấy mực và công sức để đi 
tìm người cha đẻ của Đôi dép mà vẫn 
không hề có phản hồi. Sau hơn 10 năm 
sống ẩn dật với gia đình riêng, một 
ngày gần đây, Trung Kiên xuất hiện và 
đã lên tiếng về bài thơ do mình sáng tác.

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là anh 
không có phản ứng nhiều khi nhắc đến 
bài thơ Đôi dép kể cả bị người đời ngộ 
nhận. Anh tâm sự: “Cái gì đã qua rồi 
cứ để qua đi, tôi không muốn nhắc đến 
nữa, đó là thời kì khủng hoảng nhất về 
tinh thần của tôi. Đôi dép cho tôi chút 
ít danh tiếng nhưng gắn liền với vết 
thương về con đường học vấn. Tôi cũng 
biết là một số người đã tự nhận bài thơ 
đó là của họ nhưng tôi không buồn bởi 

Đôi dép

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

Nguyễn Trung Kiên

Những bài thơ đi cùng năm tháng

Bài thơ

bài thơ của tôi hay, độc mới có người 
nhận. Miễn sao họ đừng nói xấu tôi, 
đừng vẽ rắn, vẽ rồng thêm vào bài thơ 
sẽ làm mất đi ý nghĩa dung dị của nó”.

Nguyễn Trung Kiên bây giờ hầu như 
không quan tâm đến chuyện thơ văn 
nữa, công việc của người thợ cơ khí 
cùng những nhọc nhằn lo toan cho 
gia đình thời buổi kinh tế khó khăn đã 
chiếm hết hồn thơ trong tim anh. 

Hoa Nguyên/Người Đưa Tin

ĐÔI DÉPĐÔI DÉP
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Trong raïp chieáu phim
- Chuyeän caäu vaø anh chaøng môùi quen ñeán ñaâu roài?
- Thoâi roài.
- Sao vaäy? Hoâm qua hai ngöôøi coøn ñi xem phim maø.
- ÖØ, nhöng luùc trong raïp maát ñieän, chaân anh ta cöù quôø quaïng...
- Anh ta saøm sôõ laém haû?
- Ñöôïc theá thì coøn khaù. Ñaèng naøy, anh ta cöù quôø quaïng sôï maát 
ñoâi deùp leâ cuõ rích.

LẦU 3

Ai taøi hôn?
Con cuûa hai luaät sö khoe vôùi nhau:

-Maøy xem boá tao coù taøi khoâng? OÂng X tham oâ 9 tæ ñoàng, nhôø 
boá tao, noùi coù moät giôø maø oâng chæ bò coù 2 naêm “tuø treo”.

-Nhaèm nhoø gì, laõo Y buoân laäu tôùi 2 kg heroin, nhôø boá tao noùi 
coù moät caâu maø laõo khoûi phaûi tuø ngaøy naøo.

-Boá maøy noùi caâu gì maø taøi theá?

-Caâu ngaén thoâi: “Ñeà nghò töû hình”.

Khaùch haøng phaùt trieån
Hai anh baïn gaëp nhau:

- Chaøo caäu, theá naøo? Cöûa haøng cuûa caäu kinh doanh coù phaùt ñaït khoâng?

- Ñaâu coù! Khaùch haøng cuûa tôù cöù ngaøy caøng phaùt trieån, neân laøm aên khoù 
khaên laém!

- Caäu noùi gì laï vaäy? Töôûng khaùch haøng phaùt trieån thì kinh doanh cuõng 
phaùt ñaït chöù!

- Coù gì ñaâu maø khoâng hieåu! Tôù kinh doanh quaàn aùo treû em maø!

Chöùc cao
Hai ngöôøi baïn thaân laâu ngaøy môùi gaëp nhau. Sau moät hoài haøn huyeân 
oân laïi chuyeän xöa, hoï chuyeån sang ñeà taøi coâng vieäc. Moät ngöôøi hoûi:

- Naøy, caäu nhaän coâng vieäc môùi theá naøo?

- Cuõng bình thöôøng thoâi, nhöng 70 ngöôøi laøm vieäc döôùi chaân tôù.

- Chuùc möøng caäu! Caâu ñöôïc leân chöùc roài aø? Quaûn ñoác hay phoù quaûn 
ñoác theá?

- Ñaâu coù! Vaãn chaân traéng thoâi, nhöng hieän giôø tôù laøm vieäc treân taàng 3.
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