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TRONG SỐ NÀY:
Ngân hàng Kiên Long
chinh phục tầm cao mới
Hoạt động phát triển an toàn, lành mạnh,
bền vững và lợi nhuận hợp lý
Chi nhánh Rạch Giá phát triển
nhờ đi đúng hướng

Gương sáng quanh ta

CHÀO XUÂN

tiepthi@kienlongbank.vn

Thư Chúc Tết Quý Tỵ
Thân gửi toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Kiên Long.

Các bạn đang cầm trên tay số đầu tiên
của Bản tin nội bộ Ngân hàng Kiên Long
số phát hành ngay vào dịp năm mới - Năm
Quý Tỵ. Đây là ấn phẩm của các bạn và
dành cho các bạn - những người đã và
đang gắn bó, quan tâm đến Kiên Long trên
chặng đường phát triển của một Ngân
hàng Xanh đầy tiềm năng và hứa hẹn.
Ấn phẩm Xuân Quý Tỵ mang đến cho bạn
đọc những thông tin nổi bật trong hoạt
động của toàn hệ thống, giới thiệu gương
cá nhân và tập thể điển hình trong lao
động, học tập; phổ biến các chủ trương,
chính sách, trao đổi học tập nghiệp vụ
của ngành và đặc biệt đưa ra những định

hướng từ Ban Lãnh đạo ngân hàng. Ban
Biên tập chân thành cám ơn và rất mong
nhận được sự yêu mến của bạn đọc, sự
đóng góp tin, bài, ảnh của các thành viên
trong đại gia đình Kiên Long, để bản tin nội
bộ của chúng ta thêm hấp dẫn và gần gũi
với bạn đọc.
Mùa xuân đem đến cho ta một năm mới
hạnh phúc! Chỉ cần dành đôi ba phút lật
từng trang ấn phẩm xuân, rồi lẩm nhẩm
đọc đôi câu thơ xuân, hát vài ba giai điệu
rộn ràng về mùa xuân thôi… với ta cũng là
hạnh phúc!
					Ban Biên Tập

XÃ LUẬN

T

rước thềm năm mới – Quý Tỵ, thay mặt
Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên
Long, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ,
nhân viên cùng gia đình lời chúc tốt đẹp, những tình
cảm thân thương chân thành nhất.
Anh, chị, em Gia đình Kiên Long thân mến!
Năm 2012 đã khép lại – một năm với thật nhiều
niềm vui, thật nhiều thành công và cũng thật nhiều
lo toan, trăn trở... Với những gì chúng ta đã đạt được
đến ngày hôm nay quả thực rất đổi tự hào.
Tôi đánh giá cao và trân trọng gửi lời tri ân trước
những nỗ lực, phấn đấu bền bỉ không ngừng, những
đóng góp to lớn của anh, chị em cho một Kiên Long
vững chãi sau năm Nhâm Thìn đầy biến động và
thử thách.
Quý Tỵ tân niên, Ngân hàng Kiên Long mừng tuổi
18 - lộc biếc đâm chồi, căng tràn sức sống. Lớn lên
qua những mùa xuân, cùng trí tuệ, khí tiết trung
trực, lòng quả cảm là hành trang mà các thế hệ Kiên
Long không ngừng truyền trao và gìn giữ như viên
bảo ngọc của Rồng Kiên Giang.

“Tâm – Tín – Kiên – Xanh” Sức mạnh cốt lõi liên tục
được tiếp nối, trau dồi giúp Ngân hàng Kiên Long
ngày một vững vàng trước sóng gió, vượt lên thẳng
vút, xanh tươi, thêm dòng nhựa sống mới mạnh mẽ
trong xu thế biến chuyển vũ bão của hội nhập kinh
tế thế giới.
Tôi vẫn tin rằng: Con người Kiên Long luôn tự hào
và hạnh phúc, vẫn kề vai sát cánh bên nhau, kiên
định dưới màu cờ sắc áo. Những đổi thay tốt đẹp
là dấu son ghi nhớ sự tiếp nối thiêng liêng và khơi
nguồn dòng chảy mới, ngoạn mục, uyển chuyển,
trong lành, mát ngọt hơn cho sự phát triển của Ngân
hàng Kiên Long trong năm mới và thời gian tới.
Tôi cùng các anh, chị, em chúng ta hãy siết chặt
tay nhau, luôn giữ vững niềm tin về sự trường tồn và
lớn mạnh đẹp đẽ của Ngân hàng Kiên Long.

Năm mới Quý Tỵ, mến chúc anh, chị, em
An lành – Hạnh phúc – Thành đạt.
TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM KHẮC KHOAN

NGÂN HÀNG KIÊN LONG

CẤT CÁNH BAY CAO

Đ

ại gia đình Kiên Long giờ
đây chuẩn bị bước vào năm
Quý Tỵ, với ước vọng vươn
tới một ngân hàng XANH đầu tiên
trong ngành ngân hàng Việt Nam và
phát triển bền vững trong mô hình
tập đoàn tài chính đa năng, hiện đại
ở năm 2020.
Nhìn lại quá khứ! Chặng đường
18 năm qua chưa phải là chuyến hải
trình dài, nhưng đã đánh dấu bước
phát triển đáng ghi nhớ của Ngân
hàng Kiên Long. Khởi đầu từ ước
muốn tạo nguồn vốn dễ dàng cho bà
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con nông dân, đến nay đã xây dựng
được con tàu Kiên Long mang một
dáng rồng bay, một tầm vóc mới khi
chuyển đổi lên ngân hàng đô thị có
những cột mốc thành tích được ghi
nhận. Nhìn lại quá trình hình thành
và phát triển, chúng ta hàm biết ơn
Ban Lãnh đạo - những người mở
đường nhiệt huyết, có tầm nhìn thông
suốt đã lèo lái con tàu Kiên Long thực
hiện một cuộc bức phá ngoạn mục,
vững bước tiến đến hôm nay. Tự hào
về những thành tựu to lớn đạt được
qua 18 năm, chúng ta có đủ niềm tin

để đưa con tàu Kiên Long đến bến
vinh quang bằng việc định hướng
chiến lược phát triển Kiên Long trở
thành ngân hàng hiện đại phát triển
bền vững.
Trong chiến lược kinh doanh giai
đoạn 2011 – 2015 cũng đã nêu: Về sản
phẩm, dịch vụ luôn cung cấp các tiện
ích, thoả mãn cho khách hàng bằng
chất lượng dịch vụ, sự đa dạng hoá sản
phẩm trên nền tảng công nghệ hiện
đại và sự tận tâm của đội ngũ nhân
viên, chuyên viên chuyên nghiệp. Lấy
phục vụ nông nghiệp, doanh nghiệp

vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể
là hoạt động chủ lực. Trong xây dựng
văn hoá doanh nghiệp, luôn hài hoà,
phù hợp với xu thế phát triển của
thời đại nhưng không bỏ qua giá trị
cốt lõi của Ngân hàng đó là: “Tâm
- Tín - Kiên - Xanh”*. Trong yếu tố
con người luôn coi trọng chính sách
nguồn nhân lực là nhân tố chủ đạo
phát triển ngân hàng.
Chiến lược đã vạch sẵn, song để
con tàu Kiên Long cất cánh đòi hỏi
phải cụ thể hoá chiến lược phát triển,
phải sớm biến các mũi đột phá đã

được đề ra thành hiện thực. Bởi vậy,
trong năm Quý Tỵ phải là năm bản
lề, năm quyết liệt để sửa soạn một lộ
trình để Kiên Long cất cánh ở giai
đoạn 2015 - 2020. Trước hết đó là
hành động để khắc phục những điểm
yếu trước mắt như: vốn hoạt động,
các sản phẩm tiện ích, mạng lưới hoạt
động và nguồn nhân lực.
Trong số các công việc cần khắc
phục sớm, thì nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực vẫn là yếu tố quan
trọng nhất và xuyên suốt. Có đạo đức
nghề nghiệp, có con người với nhận

thức, tư duy, trí tuệ và biết dấn thân là
có tất cả.
Kết tinh trí tuệ và sức mạnh để
Rồng Kiên Long bay lên. Đó là ước
vọng của hơn 2.700 cán bộ, nhân viên
Ngân hàng Kiên Long khi Xuân Quý
Tỵ đang đến.
T. A
* Chữ “Xanh” được phát triển thêm sau này,
hàm ý xây dựng một ngân hàng Xanh. Xanh
tượng trưng cho sức trẻ, nhiệt huyết, của
những hy vọng bay cao, bay xa, của một môi
trường làm việc trong sạch, chuyên nghiệp.
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NGÂN HÀNG KIÊN LONG

Chinh phục tầm cao mới
Xuất phát từ một Ngân hàng thương mại cổ phần ở miền Tây vào năm 1995, sau thời gian
hình thành, phát triển, Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long đã tạo nên một bước
tiến ấn tượng cả về qui mô và hiệu quả kinh doanh. Đến nay Kiên Long đã có mặt ở hầu hết
những trung tâm kinh tế trọng điểm, các tỉnh thành trong cả nước với những những dịch
vụ và phương thức kinh doanh mới mẻ, tiện ích cho khách hàng, cũng như những mối liên
kết, hợp tác đầy tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh.

Họp Ban điều hành

N

ăm 2012 là năm đầy thử thách và khó khăn đối
với hoạt động tài chính ngân hàng. Những khó
khăn của nền kinh tế Việt Nam và thế giới đã tác
động mạnh mẽ đến hiệu quả hoạt động của ngành ngân
hàng nói chung và Ngân hàng Kiên Long nói riêng. Thế
nhưng nhờ định hướng đúng đắn của Hội Đồng Quản
Trị, những giải pháp kịp thời của Ban Điều Hành và sự
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nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, nhân viên toàn
hệ thống, Ngân hàng Kiên Long đã vượt qua thời kỳ khó
khăn, bảo đảm an toàn và ổn định hệ thống.
Kết quả đến cuối năm 2012 các chỉ tiêu cơ bản đều
tăng và vượt kế hoạch, trong đó tổng tài sản tăng 4,10%
so với năm 2011; tổng nguồn vốn huy động gần 15.000 tỷ
đồng, đạt 101 % so với kế hoạch, tăng 5,29% so với năm

2011; dư nợ tín dụng 9.683 tỷ đồng,
tăng 15,22% so với năm 2011 và đạt
100,19% kế hoạch năm 2012. Riêng
chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 468
tỷ đồng, đạt 88% so với kế hoạch do
Ngân hàng Kiên Long chia sẻ một
phần khó khăn với khách hàng. Các
hoạt động kinh doanh dịch vụ khác
như: doanh số chuyển tiền nhanh,
kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc
tế đều tăng trưởng và ngày càng thu
hút thêm khách hàng sử dụng dịch
vụ này. Ngoài ra, Ngân hàng vẫn đảm
bảo chất lượng hoạt động nhờ việc
chú trọng quản trị rủi ro, duy trì cơ
cấu tín dụng an toàn và hiệu quả, tỷ
lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp
hơn mức cho phép của Ngân hàng
Nhà nước.
Đáng chú ý là trong năm qua, Ngân
hàng Kiên Long đã tăng cường đội
ngũ lãnh đạo; nhiều cán bộ - nhân
viên được đào tạo, việc quy hoạch,
bổ nhiệm đều đựơc phát huy, từ đó
không chỉ đáp ứng nhu cầu phát
triển trước mắt mà còn là cơ sở vững
chắc để Ngân hàng phát triển lâu dài.
Ngoài ra, đây cũng là năm thứ hai
Ngân hàng Kiên Long đã vận hành
hệ thống TCBS, một sản phẩm Core
Banking hiện đại nhằm tăng cường
công tác quản trị và phát triển sản
phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch
vụ của Ngân hàng. Hiện nay đang
triển khai lắp đặt máy ATM, dự kiến
quý I năm 2013 sẽ đi vào hoạt động.
Năm 2012, Ngân hàng Kiên Long
khai trương thêm 03 Chi nhánh mới
gồm: Vũng Tàu, Bình Thuận và Bình
Định, từ đó nâng lên 96 Chi nhánh và
Phòng giao dịch hoạt động tại 25 tỉnh,
thành trên toàn quốc. Với mạng lưới
rộng khắp địa bàn trọng điểm trên cả
nước, Ngân hàng Kiên Long đã thực
sự tạo được niềm tin cho khách hàng.
Bước sang năm 2013, nền kinh tế
thế giới được dự báo là có khả năng
phục hồi, tuy nhiên vẫn còn chậm và
tiềm ẩn những khó khăn. Song với
chiến lược phát triển ngân hàng đúng

đắn và phù hợp trong từng giai đoạn
phát triển. Hội đồng quản trị, Ban
Điều hành cùng tập thể CBNV quyết
tâm thực hiện thành công mục tiêu
là trở thành một trong những ngân
hàng phát triển an toàn, lành mạnh và
bền vững. Phấn đấu trong năm 2013,
tổng tài sản tăng 19%, vốn huy động
đạt 20%, dư nợ cho vay tăng 19%, tỷ
lệ nợ xấu dưới mức 3%, lợi nhuận
trước thuế tăng 11%, mức cổ tức dự
kiến 10%. Đặc biệt trong năm 2013 sẽ
tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên
3.600 tỷ đồng. Tiếp tục mở rộng các

phú hóa hệ thống sản phẩm dịch vụ
hướng về từng phân khúc khách hàng
nhằm cung cấp ngày nhiều sản phẩm
dịch vụ đa tiện ích và văn minh. Đặc
biệt là trong quý I năm 2013 sẽ hoàn
thành và đưa vào sử dụng thẻ Ngân
hàng Kiên Long, đồng thời nâng cao
năng lực rủi ro qua việc dự phòng
nhiều kịch bản linh hoạt để thích ứng
với các biến động kinh tế trong thời
gian tới.
Từ nền móng được vun đắp bởi
những bàn tay, khối óc, bởi sự tâm
huyết và đoàn kết được đúc kết nên

Nhân viên giao dịch Chi nhánh Sài Gòn

hoạt động liên kết, hợp tác với các đối
tác chiến lược trong và ngoài nước để
dần nâng cao về tiềm lực tài chính.
Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
kỹ thuật, hiện đại hóa công nghệ ngân
hàng, mở rộng mạng lưới chi nhánh,
phòng giao dịch ở các tỉnh trọng
điểm, đặc biệt tại địa bàn TP. Hồ Chí
Minh, Hà Nội… Tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn
nhân lực, tăng cường quảng bá và xây
dựng thương hiệu “Ngân hàng Kiên
Long” trở thành thương hiệu mạnh,
uy tín, chất lượng trong lĩnh vực tài
chính ngân hàng. Phát triển và phong

giá trị Tâm - Tín - Kiên cùng slogan
“Ngân hàng Kiên Long - Sẵn lòng chia
sẻ” đã làm nên điểm tựa vững vàng
để Ngân hàng Kiên Long tiếp tục tạo
nên sức bật mới trong nền kinh tế đầy
thách thức và cạnh tranh mạnh mẽ.
Với những mục tiêu và những bước
đi thích hợp, khả thi, cho phép tất
cả các thành viên của gia đình Kiên
Long càng tự hào về những thành quả
mang lại từ sự chung sức của mình,
và để càng vững tin hơn về khả năng
chinh phục những tầm cao mới trong
chặng đường tiếp theo.
Thạch Anh
Số 01 - Quý I / 2013

5

TIÊU ĐIỂM

tiepthi@kienlongbank.vn

CÁC SỰ KIỆN TIÊU BIỂU TRONG NĂM 2012

1

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI HOẠT
ĐỘNG LÊN 96 ĐIỂM
Thực hiện chiến lược phát triển và
mở rộng mạng lưới, trong thời gian
qua với sự ra đời của các chi nhánh
tại các vùng trọng điểm trong cả nước
như Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Đà
Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, thành
lập 06 chi nhánh ở khu vực miền
Trung và Tây Nguyên đồng thời phủ
kín 13/13 tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL
cho thấy sự lớn mạnh không ngừng

của Ngân hàng Kiên Long trong việc
mở rộng mạng lưới, trở thành Ngân
hàng bán lẻ hàng đầu trong khu vực
ĐBSCL nói riêng và trên địa bàn cả
nước nói chung. Trong năm 2012,
mạng lưới hoạt động của Ngân hàng
Kiên Long đã được mở rộng thêm
ở các chi nhánh: Vũng Tàu, Bình
Thuận, Bình Định, nâng tổng số 96
điểm hoạt động trên toàn quốc.

Năm 2012 được đánh giá là
năm thành công của Ngân
hàng Kiên Long, không những
kết quả kinh doanh ấn tượng
mà còn trong các hoạt động
khác. Ngân hàng Kiên Long
xin bình chọn và giới thiệu 10
sự kiện tiêu biểu năm qua.

3 5

Bên cạnh phát triển chất lượng
phục vụ, Ngân hàng Kiên Long còn
đầu tư, củng cố, phát triển nguồn
nhân lực với các chương trình học
tăng cường kỹ năng quản lý cho cán
bộ cấp trung, cấp cơ sở cùng với
nhiều lớp học bổ sung chuyên môn,
nghiệp vụ cho CBNV được mở đều
đặn trong năm.

PHÁT TRIỂN

LUÔN KHẲNG ĐỊNH NGÂN HÀNG
UY TÍN, TIN CẬY

Với mục đích tăng cường chất
lượng phục vụ khách hàng ngày một
tốt hơn, Ngân hàng Kiên Long đã đưa
vào hoạt động và triển khai thành
công hệ thống Core Banking hiện đại
và đang triển khai lắp đặt máy ATM,
dự kiến quý I năm 2013 sẽ đi vào hoạt
động.

Đầu năm, NHNN Việt Nam đã
gởi Công văn số 827/NHNN-CSTT
về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín
dụng cho Ngân hàng Kiên Long. Theo
đó, Ngân hàng Kiên Long được cấp
mức tăng trưởng tín dụng cho năm
2012 là 15%, thuộc nhóm 2 trong 4
nhóm được NHNN giao chỉ tiêu tín
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dụng trong năm. Đặc biệt trong nhiều
năm liền Ngân hàng Kiên Long được
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp
loại A và nằm trong top 10 ngân hàng
thương mại tốt nhất do khách hàng
bình chọn cùng nhiều danh hiệu,
phần thưởng cao quý khác.

CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC

2 4

KHÔNG NGỪNG
CÔNG NGHỆ
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TRONG NAÊM 2012

là chương trình “Chắp cánh ước mơ”
đã nâng tổng số tiền dành cho các
hoạt động xã hội của Ngân hàng Kiên
Long lên đến 3,5 tỷ đồng.
ĐỒNG HÀNH VỚI PHONG TRÀO
THỂ DỤC THỂ THAO
Ngân hàng Kiên Long là nhà tài
trợ chính cho đội tuyển bóng đá
Kienlong Bank -Kiên Giang đã thi
đấu xếp hạng 10/14 đội tại giải vô
địch Quốc gia Eximbank năm 2012,
với kinh phí tài trợ 22 tỷ đồng.

GẦN 3,5 TỶ ĐỒNG CHO CÁC HOẠT
ĐỘNG XÃ HỘI
Với phương châm “Sẵn lòng chia
sẻ”. Ngoài hoạt động kinh doanh,
Ngân hàng Kiên Long luôn chia sẻ
trách nhiệm với cộng đồng xã hội,
tài trợ học bổng cho những học sinh,
sinh viên nghèo hiếu học và hỗ trợ
nhà ở cho các mảnh đời bất hạnh.
Trong năm 2012 Ngân hàng Kiên
Long đã trao tặng hàng trăm suất
học bổng cho sinh viên các trường
ĐH, CĐ, gần 100.000 quyển tập cho
các em học sinh nghèo trên cả nước.
Bên cạnh đó Ngân hàng Kiên Long
còn tích cực hỗ trợ các phong trào
văn nghệ, hội thảo khoa học, từ thiện,
xây dựng nhà tình nghĩa... Đặc biệt
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LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG LUÔN
ĐƯỢC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU
Song song với hiệu quả kinh doanh
tốt, Ngân hàng Kiên Long luôn quan
tâm đến việc chăm sóc khách hàng
vào các sự kiện đặc biệt trong năm
như: ngày sinh nhật của khách hàng,
08/03, 20/10, lễ, Tết, vv... cùng với
các chương trình khuyến mãi với các
phần quà hấp dẫn, có giá trị.
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NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN ỔN
ĐỊNH, BỀN VỮNG
Năm 2011 là năm biến động với
ngành Tài chính - Ngân hàng. Song
nhờ đưa ra chiến lược đúng đắn, sự
lãnh đạo sáng suốt của Ban Lãnh đạo
cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực
hết mình của toàn thể CBNV, Ngân
hàng Kiên Long vẫn từng bước đi lên,
phát triển một cách ổn định. Cụ thể
là trong năm 2012 Ngân hàng Kiên
Long đã hoàn thành những mục tiêu
lớn đề ra trong năm. Tổng tài sản tăng
trưởng 4,10%, vốn chủ sở hữu đạt
3.444 tỷ đồng, các chỉ tiêu tài chính và
tỷ lệ an toàn vốn đều ổn định và cao
hơn năm 2011. Mạng lưới chi nhánh
tiếp tục được mở rộng, lợi nhuận
trước thuế 468 tỷ đồng khẳng định
được sự tin tưởng và ủng hộ của hơn
1 triệu khách hàng luôn đồng hành
cùng Ngân hàng Kiên Long trong bối
cảnh thị trường nhiều khó khăn.

PHÁT TRIỂN NHIỀU SẢN PHẨM VÀ
DỊCH VỤ MỚI

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đi đôi với việc mở rộng mạng lưới,
Ngân hàng Kiên Long đang tập trung
đầu tư xây dựng các trụ sở mới tại các
tỉnh thành trong cả nước theo quy
chuẩn của một ngân hàng hiện đại –
an toàn, nhằm tạo ấn tượng về hình
ảnh thương hiệu cũng như đem đến
cho khách hàng sự hài lòng, tiện nghi
nhất. Năm 2012, Ngân hàng Kiên
Long đã chính thức khởi công xây
dựng và đưa vào sử dụng trụ sở mới
Ngân hàng Kiên Long – Chi nhánh
Hậu Giang. Đây là một công trình
khang trang về mặt thiết kế, hiện
đại về mặt thiết bị góp phần tạo nét
mỹ quan đô thị, hoàn thiện hệ thống
cơ sở vật chất và nâng cao vị thế
của Ngân hàng Kiên Long trong cả
nước nói chung và trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang nói riêng. Dự kiến trong
những năm tới sẽ xây dựng thêm các
trụ sở mới như: Sóc Trăng, Rạch Giá,
Trà Vinh, Bạc Liêu, Bến Tre...
Quốc Minh

Các sản phẩm tiết kiệm với lãi
suất linh hoạt, có lợi cho khách hàng
liên tục được Ngân hàng Kiên Long
nghiên cứu và đưa vào áp dụng cho
phù hợp với tình hình chung của thị
trường như: “Tích tiểu thành đại”,
“Cho vay trả góp”, “Tiết kiệm linh
hoạt thả nổi” vv...
Số 01 - Quý I / 2013
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Những định hướng kinh tế năm 2013 của Chính phủ được công bố trong những ngày cuối năm. Qua những
số liệu được tổng kết, bên cạnh những thành quả đáng ghi nhận của năm 2012, những thách thức đặt ra
trong năm 2013 cho ngành kinh tế nói chung và ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng là không nhỏ, Bản tin
Kienlong Bank đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Khắc Khoan - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long
xung quanh những vấn đề này.
Thưa ông, năm 2012 vừa đi qua
với khá nhiều biến động trong
ngành Tài chính-Ngân hàng Việt
Nam. Ông có nhận định như thế
nào về hoạt động chung của ngành?
Trong năm 2012, tình hình kinh
tế thế giới tăng trưởng chậm lại, do
thị trường tài chính biến động, chịu
sự tác động khủng hoảng nợ công
ở Châu Âu. Kinh tế trong nước gặp
khó khăn, kinh tế vĩ mô không ổn
định, mất cân đối, doanh nghiệp
giải thể lớn, hàng tồn kho cao, lạm
phát cao, nợ xấu lớn. Nhưng ngay từ
những ngày đầu năm, ngành Ngân
hàng đã quán triệt Nghị quyết số 01
ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Thủ
tướng Chính phủ về việc triển khai
đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ
trợ thị trường. NHNN đã ban hành
chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13
tháng 02 năm 2012 về tổ chức thực
hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo
hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu
quả, với mục tiêu, nhiệm vụ là: “điều
hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận
trọng, linh hoạt, phối hợp hài hoà với
chính sách tài khoá nhằm ổn định
thị trường tiền tệ, bảo đảm khả năng
thanh khoản của các tổ chức tín dụng
(TCTD); kiểm soát mặt bằng lãi suất
ở mức hợp lý phù hợp với diễn biến
kinh tế vĩ mô, điều hành tỷ giá linh
hoạt phù hợp với diễn biến thị trường
và cung - cầu ngoại tệ, bảo đảm hoạt
động của hệ thống các tổ chức tín
dụng an toàn, tuân thủ theo quy định

của pháp luật về tiền tệ và hoạt động
của ngân hàng”.
Có thể đánh giá một cách khái quát,
trong năm 2012, ngành ngân hàng về
cơ bản đã đạt được những mục tiêu
đề ra, thể hiện bằng những kết quả
như sau:
Lãi suất giảm liên tục, trong đó lãi
suất huy động giảm từ 3% - 6%, từ 14%
xuống còn 8%, góp phần kéo lãi suất
cho vay giảm từ 5% - 9%, từ 20% - 21%
xuống còn 12% - 13%; hỗ trợ tích cực
cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt ở 4
lĩnh vực ưu tiên: nông nghiệp - nông
thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa &
nhỏ và công nghiệp phụ trợ.
Tỷ giá ổn định suốt hai năm qua
góp phần tăng sức mua đối ngoại, đối
nội đồng Việt Nam, tạo niềm tin cho
các nhà đầu tư nước ngoài. Với dự trữ
ngoại hối tăng, cán cân thương mại
lần đầu tiên xuất siêu, cán cân thanh
toán tổng thể thặng dư hơn 8 tỷ để
đảm bảo 12 tuần nhập khẩu. Kiểm
soát được lạm phát từ 18,13% xuống
còn 6,81%.
Bước đầu thực hiện tốt tái cấu
trúc 05 NHTM Cổ phần, trong số 09
NHTM yếu kém. Thanh khoản của
hệ thống ngân hàng được cải thiện;
thực hiện cung ứng tiền một cách
linh hoạt chủ động, đưa dòng tiền
đến nơi sản xuất, kinh doanh. Mặc dù
tăng trưởng tín dụng chỉ 8,91% thấp
hơn so với các năm, nhưng dòng tiền
phân bổ đúng địa chỉ cần đến, góp
phần duy trì tăng trưởng. GDP ở mức
5,03% theo giá cố định năm 1994 và

tăng 5,2% theo giá cố định năm 2010.
Ổn định thị trường vàng, chống
vàng hoá, thu hẹp đôla hoá, củng cố
nền độc lập chủ quyền tiền tệ quốc
gia. Ổn định thị trường vàng đảm bảo
đáp ứng yêu cầu: ổn định kinh tế vĩ
mô, có tác động tích cực đến tỷ giá, lãi
suất và cán cân thanh toán; bảo đảm
quyền lợi, nhu cầu, lợi ích chính đáng
của người dân, và yêu cầu sử dụng
vàng như một nguồn lực tài chính
của quốc gia.
Theo ông đâu là những thách thức
trong năm 2013 mà nền kinh tế sẽ
phải đối mặt?
Mặc dù kinh tế trong nước đạt được
những kết quả nhất định và có chuyển
biến tích cực, tuy nhiên tình hình
kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và
diễn biến khó đoán như: Kinh tế thế
giới chậm hồi phục, phụ thuộc vào các
gói giải pháp của Mỹ và Châu Âu.
Kinh tế nước ta hội nhập tương đối
sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và
độ mở nền kinh tế lớn (160% GDP).
Trong nước, kinh tế vĩ mô tuy ổn định
nhưng chưa vững chắc: Các doanh
nghiệp vừa và nhỏ hai năm qua phá
sản, giải thể nhiều (100.000 doanh
nghiệp), sức chống đỡ trước suy thoái
còn kém, hàng tồn kho giảm chậm,
nợ xấu cao. Doanh nghiệp sử dụng
đòn bẩy tài chính quá khả năng chịu
đựng. Tăng trưởng thấp so với tiềm
năng. Đặc biệt, ý chí và niềm tin của
đội ngũ doanh nhân có phần suy
giảm, an phận.

Phỏng vấn ông Phạm Khắc Khoan – Tổng Giám đốc Ngân hàng Kiên Long

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN
AN TOÀN, LÀNH MẠNH, BỀN VỮNG VÀ LỢI NHUẬN HỢP LÝ
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Thay đổi quan điểm, hình thức động viên người lao động
khi nhìn nhận nhân lực như một tài sản của ngân hàng để
tối ưu hoá hiệu quả đầu tư.
Với những con số ước đoán về tăng
trưởng kinh tế năm 2013 của Chính
phủ, Ông dự đoán ngành ngân hàng
Việt Nam sẽ như thế nào?
Với mục tiêu tăng trưởng GDP
5,5% cao hơn năm 2012 và lạm phát
kỳ vọng 6% - 6,5% thấp hơn 2012
của Chính phủ. Ngay từ những ngày
đầu năm 2013, ngành ngân hàng
Việt Nam đã xác định mục tiêu và
các giải pháp lớn về điều hành chính
sách tiền tệ năm 2013 như sau: “Điều
hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận
trọng, linh hoạt, gắn kết chặt chẽ với
chính sách tài khoá nhằm kiểm soát
lạm phát thấp hơn, thúc đẩy tăng
trưởng sử dụng chủ động, linh hoạt
các công cụ chính sách tiền tệ, bảo
đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng,
tổng phương tiện thanh toán hợp lý,
đáp ứng yêu cầu thanh toán của nền
kinh tế, điều hành lãi suất và tỷ giá
phù hợp với diễn biến tiền tệ của hệ
thống TCTD an toàn, tuân thủ theo
quy định của pháp luật về tiền tệ và
hoạt động ngân hàng”.
Với kết quả và kinh nghiệm điều
hành trong những năm qua, chắc
chắn toàn hệ thống ngân hàng sẽ tích
cực vào cuộc, quyết liệt thực hiện
nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt,
chặt chẽ, kịp thời, đúng liều lượng
theo chỉ đạo của Chính phủ để tháo
gỡ khó khăn cho hoạt động và sản
xuất kinh doanh. Về tổng thể, tôi tin
ngành ngân hàng sẽ đạt được mục
tiêu đề ra.
Định hướng trong năm 2013 và
những năm sắp tới, Ngân hàng Kiên
Long sẽ đứng ở đâu trong bức tranh
chung của ngành?
Nhận định tình hình kinh tế thế
giới và Việt Nam bước vào năm 2013
được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn
và thách thức. Mục tiêu tổng quát của
nền kinh tế Việt Nam là tiếp tục tăng
cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm
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soát lạm phát thấp hơn, tăng trưởng
cao hơn năm 2012, bảo đảm an sinh
xã hội.
Vào những ngày cuối năm 2012,
Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên
Long đã xác định mục tiêu: Kiên định
chiến lược kinh doanh trong giai đoạn
2013 - 2015 theo định hướng hoạt
động, phát triển an toàn, lành mạnh,
bền vững và lợi nhuận hợp lý dựa trên
04 trụ cột cơ bản: Nâng cao năng lực
tài chính, năng lực quản trị nội bộ hệ
thống, năng lực ứng dụng công nghệ
và năng lực phát triển nguồn nhân

lực thể hiện ở việc đánh giá năng lực
từng cấp quản lý: nhà quản lý, cấp
chuyên gia, nhân viên nghiệp vụ,
trên cơ sở kết quả, hiệu quả trong 03
năm gần nhất. Một vấn đề lớn đặt
ra là khả năng thích ứng, đặc biệt là
thay đổi nhận thức, tư duy của nhân
sự cấp cao, cấp trung hiện tại với các
định hướng chiến lược mới, các mục
tiêu kỳ vọng của ngân hàng sau khi
tự tái cấu trúc. Thay đổi quan điểm,
hình thức động viên người lao động
khi nhìn nhận nhân lực như một tài
sản của ngân hàng để tối ưu hoá hiệu

Chi nhánh Rạch Giá có
nhiều chiến lược trong
kinh doanh, nhất là
tạo ra nhiều sản phẩm
tín dụng để hỗ trợ cho
người nông dân cũng
như các đơn vị kinh tế
tại tỉnh Kiên Giang và
luôn là đơn vị dẫn đầu
trong toàn hệ thống.

CHI NHÁNH RẠCH GIÁ

PHÁT TRIỂN NHỜ ĐI ĐÚNG HƯỚNG
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lực. Thể hiện như sau: Tăng 20% vốn
điều lệ so với năm 2012; triển khai
thực hiện đề án tái cấu trúc bộ máy
tổ chức được HĐQT phê duyệt đầu
năm. Thực hiện rà soát, hoàn thiện
toàn bộ quy trình, quy chế, quy định
của hệ thống cho phù hợp với các quy
định pháp luật hiện hành.
Nghiên cứu áp dụng công nghệ
thông tin vào quản trị rủi ro, phát
triển sản phẩm mới, đặc biệt là các
sản phẩm ngân hàng điện tử, sử dụng
nhiều tiện ích, nâng cao năng suất lao
động nhằm góp phần nâng cao năng
lực cạnh tranh.
Nâng cao phát triển nguồn nhân

quả đầu tư. Lập kế hoạch trả lương
theo hiệu quả lao động và phân bổ
đều trong năm, tránh dồn dập vào
cuối năm. Hình thức thu nhập cũng
sẽ được đa dạng hoá bằng cổ phiếu,
quyền mua cổ phiếu ưu đãi, bảo hiểm
chứ không chi bằng tiền mặt. Tiến tới
tiêu chuẩn hoá năng lực nhân sự các
cấp bằng công cụ KPI để nâng cao
năng suất lao động. Và cuối cùng vấn
đề hết sức quan trọng cần quan tâm là
vấn đề đạo đức nghề nghiệp, các tiêu
chuẩn đạo đức được đặt lên hàng đầu
để xây dựng lòng tin của Quý khách
hàng vào hoạt động ngân hàng.
Xin cảm ơn Ông.

hi nhánh Rạch Giá là đơn
vị được thành lập nâng cấp
từ Phòng Giao dịch số 1 của
Ngân hàng TMCP Kiên Long (Ngân
hàng Kiên Long), khi mới thành lập
nhân sự chỉ có 60 người kể cả cộng
tác viên, số dư huy động đạt 55,9
tỷ đồng, dư nợ cho vay 56 tỷ đồng.
Tuy nhiên đến nay, dư nợ cho vay là
2.226 tỷ đồng, số dư tiền gửi 1.869
tỷ đồng và nhân sự hiện nay là 456
người trong đó đội ngũ cộng tác viên
lên đến 220 người và mạng lưới hoạt
động của chi nhánh đã có mặt hầu hết
các huyện thị trong tỉnh Kiên Giang
với 14 phòng giao dịch trực thuộc.
Theo ông Vũ Đức Cần, Phó TGĐ
Khu vực Miền Tây, kiêm GĐ Chi
nhánh Rạch Giá cho biết nguyên nhân
thành công cho sự phát triển này là
do Ngân hàng Kiên Long đã xác định
rõ về loại hình kinh doanh và khách
hàng của mình là khu vực nông thôn,
nên Chi nhánh Rạch Giá đã tập trung
nghiên cứu đặc điểm mùa màng, 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 ra
phường thức cho vay phù hợp. Và sau
một thời gian hoạt động, Chi nhánh
Rạch Giá đã mạnh dạn tiếp cận, khai

thác thêm sản phẩm cho vay trả góp
ngày 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... Có thể nói, đây được
xem là sản phẩm có thế mạnh và hiệu
quả nhất từ trước đến nay mà ít có
ngân hàng nào trong nước thực hiện.
Với cách làm khá bài bản, tận tụy
của nhân viên, thủ tục thông thoáng
và dễ vay dễ trả này, Chi nhánh
Rạch Giá đã dần chiếm được tình
cảm và sự tín nhiệm của đông đảo
bà con nông dân, người buôn bán
nhỏ và nhiều doanh nghiệp tại khu
vực. Và cũng nhờ vào cách làm hiệu
quả này, trong nhiều năm qua, Chi
nhánh Rạch Giá luôn là đơn vị dẫn
đầu trong toàn hệ thống. Hàng năm
đều đạt các chỉ tiêu mà Hội sở giao,
tập thể cá nhân của đơn vị hàng năm
được nhận bằng khen của UBND
tỉnh, của Ngân hàng Nhà nước chi
nhánh tỉnh Kiên Giang và nhiều giấy
khen của Hội đồng quản trị và Ban
Tổng giám đốc khen ngợi.
Năm qua, mặc dù ngành ngân
hàng có nhiều biến động và tình hình
kinh tế khó khăn cả nước nhưng Chi
nhánh Rạch Giá có nhiều chiến lược
trong kinh doanh nhất là tạo ra nhiều

sản phẩm tín dụng để hỗ trợ cho
người nông dân cũng như các đơn
vị kinh tế tại tỉnh Kiên Giang, nên
đã tạo được các chỉ tiêu kế hoạch cả
năm mà Ngân hàng Kiên Long đã đề
ra. Định hướng hoạt động trong năm
2013, Chi nhánh tập trung đẩy mạnh
công tác huy động vốn, đưa ra nhiều
chương trình khuyến mãi, quà tặng
hấp dẫn, phục vụ khách hàng với tiêu
chí “Khách hàng là người trả lương
cho chúng ta” nhằm duy trì khách
hàng truyền thống và thu hút khách
hàng mới. Tiếp tục xây dựng đội
ngũ Cộng tác viên trả góp rộng khắp
tỉnh để phục vụ kịp thời cho khách
hàng, đồng thời đẩy mạnh các dịch
vụ Tài trợ xuất nhập khẩu và Thanh
toán quốc tế nhằm thu hút các doanh
nghiệp vừa và nhỏ mà tỉnh Kiên
Giang có nhiều tiềm năng.
Theo ông Vũ Đức Cần, đây là thách
thức rất lớn đối với ban lãnh đạo và
tập thể nhân viên Chi nhánh. Tuy
nhiên với truyền thống phát triển và
hiệu quả kinh doanh từ trước đến
nay cũng như chiến lược phát triển đi
đúng hướng, Chi nhánh Rạch Giá sẽ
tiếp tục phát triển một cách hiệu quả,
góp phần vào sự phát triển chung của
toàn hệ thống Ngân hàng Kiên Long.
TD - T.A
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Thành công bước đầu
sau 8 tháng khai trương

gày 18.04.2012,
Chi nhánh Bình
Định chính thức
khai trương và đi vào hoạt
động, từ đó nâng tổng số
các Ngân hàng thương
mại tại Bình Định lên 23
Chi nhánh góp phần vào
hoạt động ngân hàng trên
địa bàn Bình Định thêm
sôi động.
Khi mới đi vào hoạt
động, “thương hiệu Ngân
hàng Kiên Long” còn khá
xa lạ với người dân nơi
đây, nên hầu như mỗi ngày chỉ có vài
khách hàng đến giao dịch. Đây quả là
bài toán khó đối với tập thể lãnh đạo
và nhân viên Chi nhánh Bình Định.
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra: làm sao
để có khách hàng? Làm sao để hoàn
thành kế hoạch được giao? Đi lên
bằng cách nào từ con số không? Ngân
hàng Kiên Long có thế mạnh những
gì?... Nhiều câu hỏi đã đặt ra và càng
khó hơn khi hầu hết nhân viên Chi
nhánh đều là những “tân binh”, vừa
thiếu kỹ năng bán hàng vừa chưa có
kinh nghiệm thực tế…
“Cái khó không thể bó cái khôn!”.
Tập thể cán bộ, nhân viên ở đây quyết
không chịu “bó tay ngồi chờ” mà
phải hành động. Bước đầu là tổ chức
những buổi tập huấn, thảo luận về
kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng,
nắm vững những lợi thế về sản phẩm
đã được triển khai tại Chi nhánh. Tất
cả mọi cán bộ, nhân viên trong Chi
nhánh đều được “sắm vai” làm thử
các công việc như: Thực hiện cuộc gọi
đầu tiên cho khách hàng; giới thiệu
sản phẩm dịch vụ... Đồng thời, phát
động phong trào thi đua, nhằm khích
lệ, động viên tinh thần, khơi dậy
niềm tin, sự quyết tâm của mỗi cán
bộ, nhân viên trong toàn Chi nhánh.
Tiếp đó, tổ chức “quán triệt” việc
giao chỉ tiêu huy động và phân bổ đến
từng phòng, từng bộ phận tùy theo
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Mới 8 tháng tuổi, Ngân
hàng TMCP Kiên Long
- Chi nhánh Bình Định
đã nỗ lực vượt qua khó
khăn, từng bước ổn
định, phát triển và bước
đầu đạt được kết quả
khả quan.
mức độ và công việc của mỗi người.
Hàng ngày, hàng tuần kết quả thi đua
của mỗi cán bộ, nhân viên được ghi
nhận để động viên khen ngợi kịp thời.
Đi đôi với việc giao chỉ tiêu, đơn vị còn
chuẩn bị một số “công cụ bán hàng”
(như thư ngỏ kèm brochure các sản
phẩm nổi trội) nhằm giúp cho cán bộ,
nhân viên trong Chi nhánh làm công
cụ tiếp thị khi gặp gỡ khách hàng.
Với cách làm và những giải pháp
trên, hoạt động của Chi nhánh Bình
Định từng bước ổn định và ngày càng
phát triển khả quan. Kết quả đã có trên
90% khách hàng trở thành “khách
hàng thân thiết” của Chi nhánh.
Thu hút được khách hàng đã khó
nhưng giữ được khách hàng càng khó
hơn. Vì vậy, tập thể lãnh đạo, CBNV
chi nhánh khi được phân công chăm

sóc khách hàng đều luôn
ghi nhớ và thực hiện
nghiêm túc các quy định
về kỹ năng, thái độ giao
tiếp, phục vụ khách hàng
như: gọi điện thoại báo
ngày đến hạn, tặng quà
sinh nhật... đều được cán
bộ, nhân viên chi nhánh
thực hiện nghiêm túc, đặc
biệt là phải nhớ tên khách
hàng mỗi khi đến giao
dịch.
Chi nhánh còn chú trọng
bán chéo sản phẩm, nhất
là sản phẩm “Tích tiểu thành đại”
với nhiều ưu điểm nổi trội như: Lãi
suất phù hợp, ổn định, mở sổ một
lần khách hàng gửi được nhiều lần,
số tiền không lớn... Đặc biệt, với thời
gian gửi dài hạn nên sản phẩm “giữ
chân khách hàng” khá hiệu quả. Đến
nay, đã có 54 khách hàng hàng tham
gia sản phẩm này.
Ngoài ra, Chi nhánh còn triển khai
sản phẩm “Cho vay trả góp ngày”
bước đầu đem lại hiệu quả. Đến nay
đã có 11 cộng tác viên tham gia, đem
lại hiệu quả kinh doanh cho Chi
nhánh. Tính đến cuối năm 2012, kết
quả huy động vốn của chi nhánh đã
đạt 150% so với chỉ tiêu được giao khi
mới thành lập. Riêng mảng cho vay,
đạt được 75% kế hoạch được giao, tuy
nhiên chi nhánh vẫn từng bước đi lên
một cách ổn định và quyết toán năm
2012 đã bắt đầu có lãi.
Trong năm 2013, tập thể chi nhánh
Bình Định sẽ nỗ lực hơn, tiếp tục
góp phần xây dựng một thương hiệu
Ngân hàng Kiên Long với giá trị cốt
lõi “TÂM - TÍN - KIÊN - XANH”.
Đồng thời, với mục tiêu xây dựng
một “NGÂN HÀNG XANH” chúng
tôi sẽ quyết tâm tạo ra một hướng đi
khác biệt so với các ngân hàng bạn
trên thị trường.
Trần Văn Thiên
(GĐ Chi nhánh Bình Định)

V

ới nhân sự ban đầu là 07
người, Phòng Giao dịch Mỏ
Cày Nam chính thức thành
lập kể từ ngày 18/11/2010 tại số: 57C,
khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày, huyện
Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
Trước khi thành lập, Lãnh đạo
Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi
nhánh Bến Tre đã xác định: đây là
địa bàn cửa ngỏ, đóng vai trò chiến
lược cho sự phát triển của Ngân hàng
Kiên Long trên khu vực Cù Lao Minh
(gồm các huyện: Thạnh Phú, Mỏ Cày
Nam, Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách). Vì
thế, tập thể Phòng Giao dịch Mỏ Cày
Nam luôn động viên nhau cố gắng,
tạo lợi thế bằng chính sự chân thành
và nhiệt tình sẳn có của mình.
Với quyết tâm cao độ của cả một
tập thể năng động và nhiệt huyết,
Phòng Giao dịch Mỏ Cày Nam đã
bắt đầu có lợi nhuận chỉ sau 4 tháng
hoạt động, lượng khách hàng đến
giao dịch ngày một đông. Cuối năm
2011, chỉ sau một năm hoạt động,
Phòng Giao dịch Mỏ Cày Nam đã
được công nhận “Tập thể lao động
tiên tiến” của Tổng Giám đốc ngân
hàng TMCP Kiên Long, nhân sự của
đơn vị lúc này là 17 người gồm: 07
nhân viên chính thức và 10 cộng tác
viên. Sau 02 năm, địa bàn hoạt động
của đơn vị đã phủ khắp 04 huyện của
khu vực với gần 1.200 khách hàng
cá nhân và doanh nghiệp, huy động
vốn đạt trên 53 tỷ đồng (cuối năm
2011 đạt 31 tỷ), dư nợ cho vay đạt 34
tỷ (năm 2011 là 19 tỷ) , nợ xấu được
kiểm soát tốt, lợi nhuận trước thuế
năm 2012 đạt tương đương 110% chỉ
tiêu kế hoạch giao.
Để có được những thành quả trên,
Phòng Giao dịch Mỏ Cày Nam luôn
đưa mục tiêu phát triển bền vững lên
hàng đầu. Tất cả nhân viên của đơn vị
đều ý thức được việc giữ gìn thương
hiệu, xây dựng lòng tin nơi khách
hàng có ý nghĩa quyết định đến việc
sống còn của đơn vị, để từ đó không
ngừng tu dưỡng đạo đức...
Từ chỉ tiêu được giao hàng năm,
lãnh đạo đơn vị đã xây dựng và giao
lại chỉ tiêu kinh doanh theo từng quý
đến từng cá nhân trong đơn vị (kể cả
Lãnh đạo và cộng tác viên). Việc sơ
kết đánh giá cuối mỗi quý được thực

PHÒNG GIAO DỊCH MỎ CÀY NAM

VỚI MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
hiện nghiêm túc để kịp thời tuyên
dương trước tập thể những nhân tố
ưu tú, đồng thời nghe giải trình và
tìm hiểu những trường hợp không
hoàn thành chỉ tiêu được giao, làm
cơ sở xác định việc xếp loại thi đua
(đối với nhân viên chính thức) cũng
như việc xem xét duy trì, tăng, giảm
dư nợ (đối với cộng tác viên), từ đó
tạo không khí thi đua tích cực trong
tập thể đơn vị .
Với phương châm “Ngân hàng Kiên
Long – Sẵn lòng chia sẻ”, Phòng Giao
dịch Mỏ Cày Nam luôn mong muốn
đem đến cho khách hàng sự hài lòng,
gắn bó mỗi khi đến giao dịch hay
quan hệ công tác. Đối với những yêu
cầu chính đáng, đơn vị luôn đáp ứng,
cố gắng tạo nên sự khác biệt bằng
chính sự ân cần, chu đáo và chuyên

nghiệp của mình. Lãnh đạo đơn vị
đặc biệt quan tâm giám sát chất lượng
tín dụng, phát hiện kịp thời những
trường hợp cho vay tiềm ẩn rủi ro,
góp phần củng cố niềm tin nơi khách
hàng gởi tiền. Ngoài hoạt động kinh
doanh, đơn vị thường xuyên xây
dựng và duy trì mối quan hệ tốt với
chính quyền địa phương, tranh thủ
được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp
trong suốt quá trình hoạt động.
Từ định hướng đúng đắn cùng với
sự đồng lòng của một tập thể, Phòng
Giao dịch Mỏ Cày Nam tin tưởng sẽ
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh
doanh năm 2013 mà Lãnh đạo Ngân
hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh
Bến Tre tin tưởng giao phó.
Phan Thu Đông
(Phó GĐ Phòng GD Mỏ Cày Nam)
Số 01 - Quý I / 2013
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ĐIỂM TIN

PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 3

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT

DUY TRÌ ĐỊNH MỨC TĂNG TRƯỞNG

P

hòng Giao dịch số 3 (PGD),
huyện Giồng Riềng được thành
lập theo giấy chấp thuận 42
của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh
tỉnh Kiên Giang ngày 15/9/1997 và
chính thức đi vào hoạt động ngày
23/10/1997. Qua 15 năm hoạt động,
PGD số 3 đã không ngừng nổ lực
hoạt động ngày càng hoàn thiện và
phát triển hoạt động kinh doanh tại
huyện Giồng Riềng.
Ra đời trong bối cảnh trên địa bàn
đã có hơn 10 tổ chức Tín dụng đang
hoạt động trong huyện, PGD số 3 đã
gặp không ít những khó khăn như:
Địa bàn rộng lớn thuộc vùng sâu
vùng xa và nhân sự mới hạn chế về số
lượng và chuyên môn (có 6 nhân sự),
cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trụ sở
làm việc phải thuê mướn...
Khó khăn là thế, song toàn thể cán
bộ, công nhân viên PGD số 3 đã cùng
nhau nổ lực, gắn bó, sáng tạo, từng
bước tiếp cận khách hàng để giới
thiệu tiện ích của các sản phẩm, dịch
vụ của Ngân hàng Kiên Long. Qua
thời gian hoạt động, PGD số 3 luôn
duy trì định mức tăng trưởng trong
những năm tiếp theo, đặc biệt là năm
2011 Phòng đạt chỉ tiêu lợi nhuận

trên 131% và năm 2012 trên 135%.
Tính đến 31/12/2012, tổng dư nợ của
PGD số 3 hơn 317 tỷ đồng, nhân sự
có 35 trong đó có 11 Tín dụng, 15
cộng tác viên trả góp ngày phụ trách
các địa bàn trong huyện và đã được
Hội sở đầu tư xây dựng trụ sở mới
làm việc tại thị trấn Giồng Riềng.
Ngoài hoạt động kinh doanh hiệu
quả, PGD số 3 luôn hưởng ứng tích
cực các hoạt động phúc lợi xã hội
của địa phương như: đóng góp xây
dựng cầu đường nông thôn, tặng quà

cho trẻ em nghèo vui trung thu, tặng
tập vở cho trẻ em nghèo đến trường.
Ngoài ra còn tham gia các khoá đào
tạo về nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp
để nâng cao trình độ chuyên môn và
hoạt động hiệu quả hơn.
Bước qua năm Quý Tỵ, toàn thể cán
bộ, nhân viên PGD số 3 sẽ nổ lực hoạt
động hiệu quả, góp phần vào sự phát
triển chung của hệ thống Ngân hàng
Kiên Long.
Trần Văn Sơn
(GĐ Phòng GD số 3- Rạch Giá)

Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa có thông báo đến các
Phòng Ban Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao Dịch trong toàn hệ thống và các bộ
phận có liên quan về việc phát động cuộc thi viết kỷ niệm 18 năm hình thành
và phát triển Ngân hàng Kiên Long với chủ đề “Kiên Long – Mái nhà chung”.
Theo đó, nội dung của các bài viết tập trung về những kỷ niệm đẹp, những
suy nghĩ hay những điều tâm đắc về Kiên Long… từ những ngày bước chân vào
mái nhà Kiên Long và môi trường học tập, làm việc cho tới thời điểm hiện tại.
Các bài viết tri ân các vị Lãnh đạo – những người đã khai sinh và đưa hình ảnh
“Rồng Kiên Giang” vượt qua bao khó khăn, trở ngại để ngày càng lớn mạnh.
Đặc biệt là những bài viết phát hiện, biểu dương người tốt việc tốt, những điển
hình tiên tiến, những tập thể xuất sắc, những con người hết mình vì công việc.
Mục đích của cuộc thi nhằm khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi
CBNV tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức thi đua công tác, học tập, rèn
luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần xây dựng Ngân hàng Kiên Long
thành ngân hàng đa năng, hiện đại.
Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ, nhân viên, cộng tác viên đang công tác trong
hệ thống Ngân hàng Kiên Long.
Quốc Minh

NGÂN HÀNG KIÊN LONG TẠM
ỨNG CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2012
BẰNG 5%/CỔ PHẦN

Quý IV năm 2012, Trung tâm Đào tạo 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.
Mục đích của khoá học nhằm chuẩn hoá, nâng cao kỹ năng quản lý và xây
dựng nền tảng thành công của nhân sự quản lý cấp cơ sở với những nội dung
như: Chân dung người quản lý thành công, Kỹ năng của người quản lý cấp cơ
sở, Dẫn dắt và kỹ năng thực hành. Khoá học diễn ra thành công nhờ vào tính
thiết thực của nội dung giảng dạy và sự tham gia nhiệt tình, nghiêm túc của các
học viên.
Sau 3 ngày tập huấn, Ban Tổ chức lớp học đã biểu dương những học viên có
thành tích học tập tốt và đã trao giấy chứng nhận cho những học viên kết thúc
khóa học.
Được biết, khoá 2 và khoá 3 của chương trình tập huấn sẽ lần lượt diễn ra vào
tháng 3/2013.
Thu Sương
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HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên
Long (Ngân hàng Kiên Long) vừa
có thông báo số 360/TB-HĐQT
gửi đến quý cổ đông về việc tạm
ứng cổ tức đợt I năm 2012.
Theo đó tỷ lệ tạm ứng cổ tức
đợt I năm 2012 là 5%/ cổ phần,
tương đương 8% cổ phần (mệnh
giá 10.000đ/cổ phần). Thời gian
chốt danh sách cổ đông để tạm
ứng cổ tức 16 giờ 30 phút ngày
03/01/2012, ngày giao dịch không
hưởng quyền từ ngày 04/01/2012.
Thông báo cũng nêu rõ thời
gian tạm ứng cổ tức kể từ ngày
07/01/2012.
Hiện Ngân hàng Kiên Long có
vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Với
mức cổ tức này, Ngân hàng Kiên
Long dự chi 150 tỷ đồng.
T.A

Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa phối hợp với Công ty CP Đào tạo và Tư
vấn Nghiệp vụ Ngân hàng (BTC) tổ chức lớp học đào tạo về Kỹ năng quản lý
cho cán bộ cấp trung. Tham gia khoá học có 40 học viên là Trưởng, Phó Phòng
ban Hội sở và Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh. Khoá học diễn ra trong 2
tuần liên tiếp (tuần 1: 01 – 03/12/2012 và tuần 2: 08 – 10/12/2012).
Mục đích của khoá học nhằm chuẩn hoá, nâng cao kỹ năng quản lý và xây
dựng nền tảng thành công của 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.
Trong 6 ngày tập huấn, các học viên tham dự đã tham gia học tập nghiêm túc,
sôi nổi thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và làm bài nghiệm thu vào
cuối khoá học. Dự kiến khóa 2 của chương trình tập huấn sẽ được tổ chức vào
tháng 3/2013.
Thu Sương
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NĂM 2013:

PHẤN ĐẤU LỢI
NHUẬN TRƯỚC
THUẾ TĂNG 11%
Ngày 01/02/2013 tới đây, Ngân
hàng TMCP Kiên Long tổng kết
hoạt động năm 2012 và triển khai
phương hướng hoạt động năm
2013.
Mặc dù, gặp nhiều khó khăn
nhưng Ngân hàng Kiên Long
vẫn hoạt động hiệu quả, an toàn,
ổn định. Năm 2012, Ngân hàng
Kiên Long mở thêm 3 chi nhánh
mới đưa tổng số lên 96 điểm giao
dịch tại 26 tỉnh, thành trong cả
nước. Tổng tài sản Ngân hàng
Kiên Long đạt 18.581 tỷ đồng,
tăng 4,10% so năm 2011, vốn huy
động 14.751 tỷ đồng, tăng 5,29%
so năm trước, đạt 101% kế hoạch;
dư nợ cho vay là 9.683 tỷ đồng,
tăng 15,22% so năm trước và đạt
100,19% kế hoạch. Riêng chỉ tiêu
lợi nhuận trước thuế năm 2012
là 468 tỷ đồng, đạt 88% do Ngân
hàng Kiên Long chia sẻ một phần
khó khăn với khách hàng.
Ngoài ra, các hoạt động thanh
toán quốc tế, kinh doanh ngoại
tệ đều tăng trưởng và ngày càng
thu hút thêm khách hàng sử dụng
dịch vụ này.
Năm 2013, Ngân hàng Kiên
Long sẽ phát triển theo định
hướng hoạt động an toàn, lành
mạnh, bền vững, đa dạng hóa
hoạt động dịch vụ ngân hàng.
Phấn đấu trong năm 2013, tổng tài
sản tăng 19%, vốn huy động tăng
20%, dư nợ cho vay tăng 19%, tỷ
lệ nợ xấu dưới mức 3%, lợi nhuận
trước thuế tăng 11%, mức cổ tức
dự kiến 10%, tăng vốn điều lệ từ
3.000 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng.
T.A
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THAM GIA TRIỂN LÃM TRANH TỪ THIỆN
Vừa qua, tại Nhà trưng bày và triển lãm TP. Hồ Chí Minh, số 92 Lê Thánh
Tôn, Quận 1, ông Phạm Khắc Khoan – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên
Long đã tham dự buổi triển lãm tranh với chủ đề “Xuân yêu thương” do Quỹ
Hòa nhập & Phát triển cộng đồng phối hợp với các họa sỹ của Hội Mỹ thuật TP.
Hồ Chí Minh tổ chức.
Toàn bộ số tiền bán tranh thu được trong thời gian triển lãm sẽ được sử dụng
với mục đích gây quỹ từ thiện góp phần giúp những trẻ em nghèo, mồ côi được
hưởng một cái Tết ấm no và hạnh phúc.
Tại buổi triển lãm, Ngân hàng TMCP Kiên Long đã thể hiện tinh thần “Sẵn
lòng chia sẻ” của mình bằng cách mua ủng hộ bức tranh với chủ đề “Sen đầu
mùa”. Đây là một tác phẩm nghệ thuật của họa sỹ Nguyễn Thị Tâm.
Bên cạnh những họat động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Kiên Long luôn
tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhằm góp phần chia sẻ những khó
khăn chung của xã hội. Đó cũng chính là cam kết, phương châm hoạt động của
Ngân hàng Kiên Long đối với khách hàng và cộng đồng.
Thu Sương

NGÂN HÀNG KIÊN LONG BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

V

ào những ngày cuối năm
Nhâm Thìn, Ngân hàng
TMCP Kiên Long đã kịp
thời hoàn tất và bàn giao ngôi nhà
Đại Đoàn Kết cho hộ bà Lâm Thị
Hoa (1935) ở tổ 03 Ấp Phước Tiền, xã
Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên
Giang, góp phần giúp gia đình bà Hoa
đón một cái Tết đầm ấm, tràn ngập
tình người.
Ngôi nhà được xây dựng trên nền
đất của gia đình với diện tích 32 mét
vuông (4m x 8m), mái tôn, nền gạch
tàu, được phân thành hai gian trước
và sau, tổng mức đầu tư xây dựng là
30.000.000đ. Trong buổi lễ bàn giao
nhà, bà Hoa xúc động chia sẻ “Tôi
chân thành cám ơn chính quyền địa
phương và Ngân hàng Kiên Long đã
giúp đỡ cho gia đình tôi có một ngôi
nhà mới, không có mấy chú chắc tới
cuối đời tôi cũng không bao giờ có
được một ngôi nhà như vậy”. Được
biết, gia đình bà Hoa là hộ thuộc
diện nghèo tiêu chí của huyện, hiện
bà đang sống với đứa cháu nội và chỉ
trông chờ vào đồng lương ít ỏi của các
con làm ăn xa gửi về
Tại lễ bàn giao, ông Lý Minh Thắng
– Chủ tịch UBND xã Thủy Liễu cho
biết: ngôi nhà Đại Đoàn Kết trao cho
bà Lâm Thị Hoa hôm nay không chỉ

giúp cho gia đình bà có một mái nhà
ấm cúng mà đó còn thể hiện sự quan
tâm sâu sắc của Ngân hàng Kiên Long
khi ngôi nhà được trao vào đúng
những ngày cuối năm, giúp gia đình
đón một năm mới an khang hơn,
hạnh phúc hơn.... “Thay mặt lãnh
đạo, nhân dân xã Thủy Liễu, tôi xin
bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể
Lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Ngân
hàng Kiên Long đã có sự quan tâm,
chia sẻ sâu sắc dành cho nhân dân địa
phương nơi đây. Tôi mong rằng Ngân
hàng Kiên Long ngày càng phát triển
lớn mạnh để đồng hành, chia sẻ với

các hoạt động xã hội”.
Tích cực tham gia chương trình
“Cả nước chung tay xây dựng nông
thôn mới”, trong năm 2012, Ngân
hàng Kiên Long đã cho xây dựng và
trao tặng 03 căn nhà tình nghĩa cho
các hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở
ở hai tỉnh: Vĩnh Long và Kiên Giang.
Ngoài ra, Ngân hàng Kiên Long đã
trao tặng hàng trăm suất học bổng
cho sinh viên các trường ĐH, CĐ,
gần 100.000 quyển tập cho các em
học sinh nghèo trên cả nước với số
tiền gần 3,5 tỷ đồng.
Quốc Minh

TẾT NÀY KHÔNG LO THIẾU TIỀN
Để đáp ứng tốt nhu cầu tiền mặt
cuối năm Dương lịch và trong dịp
Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản
số 8657/NHNN-PHKQ gửi Ngân
hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh,
thành phố và Sở giao dịch Ngân
hàng Nhà nước về việc đáp ứng tiền
mặt trong dịp này. Ngân hàng Nhà
nước yêu cầu các chi nhánh tỉnh,
thành phố và Sở giao dịch Ngân
hàng Nhà nước theo dõi sát diễn

biến thu, chi tiền mặt trên địa bàn,
đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt cho
các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà
nước. Các chi nhánh tỉnh, thành phố
và Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước
cần tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các
tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước
trên địa bàn đảm bảo chi đủ cơ cấu
mệnh giá các loại tiền đủ tiêu chuẩn
lưu thông (không phân biệt tiền cũ,
mới) cho khách hàng. Ngoài ra, cần
quán triệt, nghiêm cấm cán bộ, nhân

viên trong đơn vị lợi dụng việc đổi
tiền cũ lấy tiền mới vì các mục đích
trục lợi cá nhân. Các chi nhánh tỉnh,
thành phố và Sở giao dịch Ngân
hàng Nhà nước phối hợp với các cơ
quan chức năng trên địa bàn như
quản lý thị trường, cơ quan công an
xử lý nghiêm các trường hợp đổi tiền
để trục lợi, gây ảnh hưởng đến lưu
thông tiền tệ trên địa bàn và uy tín
của ngành ngân hàng.
An Hạ (Dân Trí)
Số 01 - Quý I / 2013
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BẢO ĐẢM AN TOÀN KHO QUỸ
NGÂN HÀNG TRONG DỊP TẾT
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 59/NHNN-PHKQ
về việc tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ ngân hàng trong dịp cuối năm và
Tết Nguyên Đán 2013.
Theo đó, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao
dịch NHNN, Kho tiền Trung ương, các tổ chức tín dụng tăng cường phối hợp
với cơ quan công an địa phương để tăng cường hỗ trợ bảo vệ nơi giao dịch, kho
tiền và vận chuyển tiền. Các tổ chức này cũng phải rà soát, đảm bảo hoạt động
có hiệu quả các phương tiện chuyên dùng và các hệ thống thiết bị an toàn kho

tiền trong dịp Tết, kiểm tra thường
xuyên việc thực hiện các phương án
bảo vệ, nhất là phương án chống đột
nhập, cướp... dưới mọi hình thức. Bố
trí đủ lực lượng để bảo vệ kho tiền
ngoài giờ làm việc, bảo vệ vận chuyển
hàng… Có phương án lắp đặt thiết bị
báo động chống đột nhập, đục phá
máy ATM.
Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước cũng yêu cầu lãnh đạo đơn
vị tăng cường kiểm tra đột xuất công
tác đảm bảo an toàn tại nơi giao dịch,
kho tiền và trên đường vận chuyển,
kiểm tra việc trực canh gác bảo vệ
ngoài giờ làm việc; tăng cường kiểm
kê đột xuất, trước khi nghỉ Tết phải
kiểm kê thực tế toàn bộ tiền mặt, tài
sản quý, giấy tờ có giá và đưa toàn bộ
vào bảo quản trong kho tiền, niêm
phong cửa kho tiền đúng quy định;
phân công cán bộ, nhân viên trực bảo
vệ kho tiền trong dịp Tết (24/24 giờ),
giữa các ca trực phải bàn giao đầy
đủ, có phương án phối hợp xử lý sự
cố giữa các thành viên giữ chìa khóa
kho tiền.
Theo VietnamPlus

SẼ XỬ LÝ NGHIÊM VIỆC
MUA BÁN CHUI VÀNG MIẾNG
Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối (NHNN) cho biết, vẫn có tình trạng bán
chui vàng miếng ở những điểm không được cấp phép.
Trao đổi với báo chí về một số vấn đề phát sinh khi thực hiện quy định mới
mua bán vàng miếng phải được cấp phép, ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng
Vụ Quản lý Ngoại hối (NHNN) cho biết, vẫn có tình trạng bán chui vàng miếng
ở những điểm không được cấp phép.
Những ngày vừa qua hệ thống cơ quan chức năng địa phương vẫn theo dõi
chặt chẽ việc vận hành của thị trường và sẽ vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm
những trường hợp mua bán trái phép. Đến nay chưa bắt được trường hợp vi
phạm nào.
“NHNN khi triển khai mạng lưới mới đã có văn bản gửi Bộ Công thương,
Công an và UBND các tỉnh thành phố trên cả nước, Bộ Quốc phòng tăng cường
kiểm soát tình trạng buôn, nhập lậu vàng. Việc quy định các điểm kinh doanh
vàng phải cấp hóa đơn cho người mua cũng góp phần đáng kể trong việc hạn
chế hoạt động của các điểm kinh doanh vàng không được cấp phép”- Ông nói.
Theo đại diện Vụ Quản lý Ngoại hối, cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra và
nhận thấy tình trạng lách quy định kinh doanh vàng miếng bằng cách đóng vỉ
các hộp nhẫn trơn để bán trên thị trường là có. Nhưng việc này không vi phạm
về chính sách.
Phạm Tuyên (Tiền Phong)
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Để “khơi dòng” tín dụng từ đầu năm

B

ước vào năm 2013 này ngành
Ngân hàng đứng trước nhiệm
vụ nặng nề, vừa phải đảm
nhiệm “vai chính” về kiểm soát lạm
phát, nhưng phải đồng thời khẩn
trương đưa vốn vào sản xuất kinh
doanh để góp phần hỗ trợ mục tiêu
tăng trưởng kinh tế.
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ
ngành Ngân hàng năm 2013 mới đây,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn
Dũng giao nhiệm vụ cho ngành Ngân
hàng: “Phải đưa tín dụng đến người
dân và doanh nghiệp thì mới tăng
trưởng kinh tế được”. Người đứng đầu

trưởng tín dụng 8,91% và tốc độ tăng
nhanh hơn vào những tháng cuối
năm 2012 thì mục tiêu tăng trưởng
tín dụng 2013 ở mức 12% khá khả
quan. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất
vẫn là làm thế nào đẩy vốn tín dụng ra
ngay trong quý I?
2013 là năm “bản lề” để tái cấu trúc
nền kinh tế, với 3 trụ cột chính: đầu tư
công; thị trường tài chính ngân hàng;
và khu vực doanh nghiệp Nhà nước.
Nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, mà
ngành nào cũng bắt đầu “tái”, đương
nhiên tăng trưởng tín dụng khó khăn.
Năm nay, các chuyên gia dự báo tình

Dựa trên các mục tiêu của
Chính phủ đề ra, NHNN đã
định hướng tăng trưởng tín
dụng năm 2013 ở mức 12%.
Thông điệp của NHNN là
ngay trong quý I, các NHTM
phải bắt tay ngay vào nhiệm
vụ đưa vốn phục vụ sản xuất,
kinh doanh.
Chính phủ cũng nhắn nhủ, đưa vốn
ra nhưng phải đúng địa chỉ, phải hiệu
quả. Còn Thống đốc NHNN Nguyễn
Văn Bình cho rằng, quý I tăng trưởng
GDP phải đạt khoảng 5% thì mới đạt
mục tiêu cả năm là 5,5%.
Dựa trên các mục tiêu của Chính
phủ đề ra, NHNN đã định hướng
tăng trưởng tín dụng năm 2013 ở
mức 12%. Thông điệp của NHNN là
ngay trong quý I, các NHTM phải bắt
tay ngay vào nhiệm vụ đưa vốn phục
vụ sản xuất, kinh doanh.
Mục tiêu, nhiệm vụ và sự quyết tâm
đã được hệ thống ngân hàng thể hiện
rõ, nhưng theo nhiều chuyên gia kinh
tế, trước thực trạng sản xuất kinh
doanh vẫn chưa hết khó khăn, sức
cầu thị trường còn yếu nên “bài toán”
tăng trưởng tín dụng không dễ giải.
Mặc dù vậy, nếu so với con số tăng

hình có khả quan hơn, nhưng xem ra
tín dụng quý I vẫn còn nhiều thách
thức.
Thứ nhất, nợ xấu và hàng tồn kho
vẫn là mối lo, rào cản tăng trưởng
tín dụng. Thứ hai, doanh nghiệp
vẫn chưa vượt qua được thời điểm
khó khăn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
cho biết, trong năm 2012, số doanh
nghiệp thành lập mới đạt 69.874
doanh nghiệp , giảm 9,9% so với năm
trước. Trong khi đó, số doanh nghiệp
đóng cửa, ngừng hoạt động lại tăng
0,5%. Thứ ba, mặc dù tín dụng những
tháng cuối tăng, nhưng theo Phó tổng
giám đốc một ngân hàng TMCP cho
rằng, tín dụng tăng chủ yếu ở lĩnh
vực cho vay cá nhân, tiêu dùng. Tuy
nhiên, cho vay cá nhân cũng đang có
dấu hiệu chững lại do người dân thắt
chặt chi tiêu. “Thậm chí nhiều người

muốn sắm xe hơi cũng phải đắn đo,
tính toán, lo ngại kinh tế tiếp tục gặp
khó khăn”, vị Phó tổng giám đốc này
bi quan.
Ngoài ra, quý I bao giờ cũng vào
dịp Tết Nguyên đán trùng với thời
điểm “năm hết, Tết đến”, quan niệm
“Tháng Giêng là tháng ăn chơi” vẫn
trong tiềm thức của người Việt nên
sản xuất chưa sôi động, sự hấp thụ
nguồn vốn cũng ít. Đó là chưa kể đến
việc, một số chỉ số kinh tế trong vài ba
năm nay luôn thấp hơn mục tiêu, mà
nguyên nhân do công tác dự báo chưa
tốt, không lường trước các tác động từ
kinh tế thế giới. Nhìn
lại quý I/2012, tín
dụng bị tê liệt, mức
tăng là âm 1,96%.
Vấn đề này đã được
phân tích nhiều, với
những nguyên nhân
như: nợ xấu, hàng tồn
kho tăng cao, doanh
nghiệp phá sản...
Tuy nhiên, vẫn
có những ý kiến lạc
quan cho rằng, tăng
trưởng tín dụng có
thể “khởi sắc” ngay
từ quý I. Bởi sau một
năm 2012 kinh tế vĩ
mô ổn định hơn, lạm phát được kiểm
soát đã tạo nên một “luồng sinh khí”
mới cho sản xuất kinh doanh. Bên
cạnh đó, sau hàng loạt doanh nghiệp
phá sản sẽ xuất hiện một tầng lớp
doanh nghiệp mới có năng lực, chiến
lược và kinh nghiệm kinh doanh để
vực dậy thị trường.
Đặc biệt, với các giải pháp tổng thể
được thể hiện trong hai Nghị quyết
của Chính phủ mới ban hành về một
số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản
xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường,
giải quyết nợ xấu; và Nghị quyết 01/
NQ-CP về những giải pháp chủ yếu
chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách Nhà nước năm 2013 cũng
được kỳ vọng là kích tăng trưởng tín
dụng vào nền kinh tế nhanh hơn.
Quang Cảnh
Số 01 - Quý I / 2013
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GƯƠNG SÁNG QUANH TA

Anh Võ Minh Hoàng
“TỰ TIN ĐỂ QUYẾT ĐOÁN, ĐỂ SÁNG TẠO”
Khi nhắc đến Võ Minh Hoàng – Nhân viên lập
trình Phòng IT, đồng nghiệp Hội sở Ngân hàng Kiên
Long đều biết đến “Anh là một trong những chủ nhân
đã viết các chương trình ứng dụng của ngân hàng”.
Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Sóc Trăng, tốt nghiệp
chuyên ngành tin học ở Đại học Cần Thơ. Năm 2009,
Hoàng chuẩn bị hành trang lên TP. HCM lập nghiệp
với mong muốn tìm kiếm cơ hội phát triển cho bản
thân. Qua thông tin của một người chị, Hoàng đã thi
tuyển vào vị trí lập trình viên và trúng tuyển vào Ngân
hàng Kiên Long. Hoàng nhớ lại: Khi mới vào làm
việc, lúc đó Phòng Công nghệ - Thông tin còn ở tạm
tầng hầm của Phòng Giao dịch Gò Vấp. Chính tình
cảm gần gũi, quan tâm của đồng nghiệp và Lãnh đạo
phòng đã tạo cho Hoàng đam mê nghề nghiệp và gắn
bó với Ngân hàng Kiên Long trong suốt nhiều năm.
Kỷ niệm khó quên đối với Hoàng là vào khoảng
tháng 12/2010, theo yêu cầu của lãnh đạo Hoàng
phải viết nhanh chương trình in hóa đơn theo nghị
định 51/2010/NĐ-CP để có thể áp dụng trong toàn
hàng kể từ ngày 01/01/2011. Thời gian ngắn, lại phải
nghiên cứu để thực hiện đúng các nội dung của nghị
định, các công việc khác Hoàng phải hoãn lại để tập
trung hoàn thành chương trình. Nhờ vào những nỗ
lực của bản thân, cuối cùng chương trình cũng đã
hoàn thành đúng kế hoạch. Thêm một kỷ niệm nữa
là vào năm 2011, Hoàng được phân công một nhiệm
vụ khá bất ngờ là đi giảng chương trình TCBS (một
sản phẩm Core Banking hiện đại tăng cường công
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ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Chị Nguyễn Thị Bảo Trân
"SỐNG YÊU THƯƠNG, TRÂN TRỌNG, BIẾT
ƠN VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM"

Kể từ Bản tin này, Ban Biên Tập dành một phần “đất” cho
chuyên mục “Đố vui có thưởng” cho tất cả CBNV trong hệ
thống Ngân hàng Kiên Long. Đây là “sân chơi” bổ ích nhằm
tạo cho các bạn những giờ phút thư giãn, đồng thời góp
phần bổ sung thêm kiến thức về các lĩnh vực: Toán học, Lịch
sử, Văn học, Logic học. Ban Biên Tập sẽ trao 3 phần quà hấp
dẫn cho những ai gửi đáp án về đúng và sớm nhất. Giải
thưởng bao gồm: 01 giải nhất - hiện vật trị giá 500.000đ, 01
giải nhì - hiện vật trị giá 300.000đ và 01 Giải ba - hiện vật trị
giá 100.000 đ.
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 ...
Địa điểm trao giải: Phòng Tiếp thị – Ngân hàng TMCP Kiên
Long , 78 – 80 CMT8, P6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Đang tất bật với những cuộc điện thoại hướng dẫn
chi nhánh và phòng ban chuẩn bị cho công tác thi đua
khen thưởng vào dịp cuối năm, thế nhưng khi có đồng
nghiệp cần liên hệ công việc chị đều nở nụ cười và tận
tình hướng dẫn tạo cho người tiếp xúc có một cảm giác
thân thiện và gần gũi đến lạ kỳ. Nhân vật được đề cập
ở đây là chị Nguyễn Thị Bảo Trân, Tổ trưởng Tổ Thi
đua - Khen thưởng, Phòng Nhân sự, Hội sở Ngân hàng
TMCP Kiên Long.
Trước khi vào Kiên Long, chị Trân đã làm việc tại Công
ty Bảo Việt Nhân Thọ tỉnh Kiên Giang trong thời gian
bảy năm. Năm 2009, gia đình chuyển lên TP.HCM, chị
được hai cơ quan tại TP.HCM mời về làm việc. Không
đắn đo, chị đã quyết định chọn Ngân hàng Kiên Long vì
theo chị đây là một môi trường làm việc thân thiện để
cống hiến và có nhiều cơ hội phát triển.
Trong quá trình công tác, chị Trân đã có những sáng
kiến được lãnh đạo Phòng đánh giá cao như tham mưu
xây dựng văn bản hướng dẫn xác lập mục tiêu hàng
năm cho đơn vị (đã được triển khai) và xây dựng quy
định đánh giá thành tích nhân viên (dự thảo đã được
thông qua lần 1 và cho tiếp tục hoàn thiện để triển khai
vào năm 2013). Những ý tưởng nêu trên nhằm mục
đích nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng
đầu đơn vị, tạo động lực cho nhân viên để làm cơ sở
tham chiếu điều chỉnh chính sách nhân sự phù hợp và
kịp thời. Từ những đóng góp sáng kiến trên, chị được
đề bạt vị trí Tổ trưởng Tổ Thi đua Khen thưởng.
Cuối năm, công việc của chị bận rộn hơn bao giờ hết,
nào là xây dựng các chương trình thi đua nội bộ, thiết
lập các công cụ hỗ trợ đánh giá thành tích, rồi kiểm tra,
giám sát, đánh giá kết quả công việc... Thế nhưng, với
một niềm đam mê nghề nghiệp, tinh thần cầu tiến, chị
luôn kiểm soát được tiến độ công việc hàng ngày và nhờ
sự hỗ trợ đắc lực của các đồng sự, chị luôn hoàn thành
tốt chỉ tiêu công việc được giao. Danh hiệu chiến sỹ thi

đua cơ sở 2011 - 2012 và Giấy khen của Chủ tịch Hội
đồng Quản trị là những minh chứng cho sự phấn đấu
của chị trong những năm công tác.
Chia sẻ về kỷ niệm gắn bó với Ngân hàng Kiên Long,
chị kể: “Vào cuối tháng 12/2011, lần đầu tiên tôi nhận
được một khoản thưởng “nóng” từ Lãnh đạo Phòng.
Niềm vui không phải ở số tiền thưởng, mà là sự động
viên đúng lúc của người quản lý, và hơn thế nữa đó là
khoản tiền cá nhân mà anh đã trích ra để thưởng cho
những sáng kiến của tôi trong công việc. Tôi đã rất xúc
động và tự nhủ phải cố gắng hơn nữa với những gì anh
và đồng nghiệp tin tưởng. Và cho đến bây giờ, khi anh đã
chuyển công tác đến một cương vị mới, tôi vẫn còn nợ
anh và đồng nghiệp của mình “một bữa cơm thân mật”.
Chia sẻ về quan niệm cuộc sống và trong công việc chị
Trân bật mí: “Sống yêu thương, trân trọng, biết ơn và có
trách nhiệm”.

tác quản trị...), công việc này anh chưa từng thử sức bao
giờ. Tuy nhiên với sự động viên và tin tưởng của Lãnh đạo
phòng, Hoàng đã mạnh dạn làm chủ lớp học và tích luỹ
được nhiều kinh nghiệm đứng lớp. Tính đến nay, Hoàng
đã đi giảng tại nhiều chi nhánh của Ngân hàng Kiên Long
như Hà Nội, Hải Phòng, Rạch Giá... Và kể từ lúc làm giảng
viên nội bộ, nên các đồng nghiệp trong phòng thường gán
thêm cho anh cái tên thân mật “ông giáo Hoàng”.
Do hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Hoàng

đã nhận được danh hiệu lao động xuất sắc, chiến sỹ thi
đua cơ sở nhiều năm liền. Đây là sự khích lệ rất lớn để
Hoàng cố gắng phấn đấu đạt nhiều thành tích trong
những năm tiếp theo. Nói về quan niệm trong cuộc
sống, Hoàng tâm đắc câu nói: “Thiếu tự tin là nguyên
nhân của hầu hết mọi sự thất bại”. Bởi tự tin cần phải
có trong giao tiếp, học hành, công việc. Tự tin để quyết
đoán, để sáng tạo, và bản thân nếu tự tin thường dẫn tới
thành công trong công việc.

Câu hỏi dành cho kỳ 1 thuộc về lĩnh vực toán học có nội
dung cụ thể như sau:
:: Giả thiết ::
• Trong thôn có 05 ngôi nhà nằm kề liên tiếp từ số 01 đến
số 05 với 05 màu sắc khác nhau: Trắng, Đen, Vàng, Đỏ, Cam
(thứ tự màu sắc đã trộn lẫn).
• Mỗi ngôi nhà có một người dân tộc khác nhau: Kinh, Tày,
Nùng, Thái, Khmer.
• Mỗi người thích một loại nước uống, thuốc hút và các
loại thú nuôi khác nhau
- Nước uống: Bia, Nước Ngọt, Rượu, Nước Lọc, Cafe.
- Thuốc: Craven, Jet, Thuốc Lào, Hero, 555.
- Thú nuôi: Chó, Mèo, Chim, Khỉ, Rắn.
:: Gợi ý ::
• Người Tày sống trong ngôi nhà màu Đỏ.
• Người Kinh thích nuôi Chó.
• Người thái thích uống Nước Ngọt.
• Ngôi nhà màu Đen nằm bên trái ngôi nhà màu Trắng.
• Người hút thuốc Hero thích nuôi Rắn..
• Chủ ngôi nhà màu vàng thích hút thuốc Jet.
• Người sống trong ngôi nhà chính giữa thích uống Cafe.
• Con vật sống trong chuồng chính giữa thích uống Nước
Khoáng.
• Người Nùng sống trong ngôi nhà số 01.
• Người hút thuốc lá Craven sống cạnh người nuôi Mèo.
• Người nuôi Khỉ sống cạnh người hút thuốc Jet.
• Người hút thuốc 555 thì thích uống Bia.
• Người Khmer hút thuốc Lào.
• Người Nùng sống cạnh ngôi nhà màu Cam.
• Người hút thuốc Craven có hàng xóm thích uống Nước
Khoáng.
Hãy xác định chủ nhân – màu ngôi nhà – loại thức
uống – loại thuốc hút – loại thú nuôi cho từng ngôi
nhà theo thứ tự từ trái qua phải.
  Ví dụ: Nhà số 01: Người dân tộc Campuchia sống ở căn nhà
màu Tím, thích uống nước ép, thích hút thuốc lá và nuôi Trâu.
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Ông Huỳnh Văn Lợi

MỘT THƯƠNG HỒ DẠY CON LÀM GIÀU
Từ những nông dân quanh năm
“bán mặt cho đất, bán lưng cho
trời” nhưng bằng ý chí, nghị
lực, cộng với tính chịu thương
chịu khó, những nông dân chân
đất biết vận dụng phương thức
kinh doanh mua bán nhỏ, áp
dụng khoa học cải tiến trên
đồng ruộng và chăn nuôi, giờ
đây đã vươn lên làm giàu từ vốn
vay của Ngân hàng Kiên Long.

K

hi được hỏi về ông Huỳnh
Văn Lợi ở Khu phố 3, Phường
Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá, bà
con nơi đây đều có chung một nhận
xét: “ Tận tình giúp đỡ bà con hàng
xóm, tận tâm dạy con làm giàu ”.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nghèo
khó, bao năm lam lũ với đồng ruộng
nhưng cái nghèo vẫn vay quanh gia
đình ông. Rồi lớn lên lập gia đình,
tài sản ra riêng mà hai vợ chồng có
được là chiếc xuồng mà cha mẹ hai
bên cho để làm ăn. Có phương tiện
trong tay, ông nghĩ bao đời nay nhà
mình làm ruộng vẫn không khấm khá
nổi, tại sao ở vùng sông nước này, chợ
búa xa xôi, bà con đang cần những vật
dụng đồ gốm để sinh hoạt trong gia
đình, nhưng có ai làm đâu? Nghĩ vậy
rồi ông làm. Lúc đầu chưa có vốn ông
vay mượn tiền cha mẹ hai bên rồi cất
hàng rong ruổi trên sông nước bán
tạp hoá. Chẳng bao lâu ông tích luỹ
được số vốn khá đóng chiếc ghe trọng
tải 5 tấn lên tận Sài gòn cất hàng, rồi
xuôi về các tỉnh Long An, Tiền Giang,
Đồng Tháp, An Giang bán cho bà con
ở các vùng sâu vùng xa.
Làm ăn ngày càng phát đạt, ông
tính tới chuyện vay vốn Ngân hàng
Kiên Long để đầu tư đóng thêm 2
chiếc ghe mới với tải trọng từ 15
đến 22 tấn để mở rộng thị trường tại
các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh
Thuận thuộc tỉnh Kiên Giang.
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Cái hay trong phương thức kinh
doanh của ông là bán thiếu cho bà
con trước rồi thu tiền theo mùa vụ
(đông xuân và hè thu). Sau khi thu
tiền, ông đem gởi vào Ngân hàng
Kiên Long, tới lúc nông nhàn rút vốn
cất hàng bán thiếu lại cho bà con, đến
cuối năm tiền lời thu được, ông đầu
tư vào việc mua thêm ruộng, đất thổ
cư để sinh lời.
Ngoài việc kinh doanh giỏi, ông là
một người cha tận tâm dạy các con

làm giàu. Bởi các con khi lớn lên
dựng vợ gã chồng, ông chưa cho các
con đi theo nghề kinh doanh của ông
mà tự ra thương trường làm ăn. Đứa
nào thành đạt ông khen ngợi, động
viên, đứa nào làm ăn thất bại ông gọi
về đầu tư vốn và chỉ dạy nghề. Chẳng
thế mà trong năm đứa lập gia đình,
thì có ba đứa quay về đều được ông
dạy nghề và hướng dẫn vay vốn Ngân
hàng Kiên Long để đóng ghe theo ông
rong ruổi trên sông nước.
Hiện nay, tại “bến cảng” nhà ông
có 5 chiếc ghe với tải trọng 22 tấn trị
giá trên 2 tỷ đồng, trên nhà một cửa
hàng nội thất bề thế; hàng chục đất
nền ông mua để cất nhà cho con cháu,
3 đứa con theo nghề của ông giờ đã có
của ăn của để. Thằng Út tết này ông
lấy vợ cho nó rồi ra Giêng ông vay
vốn Ngân hàng Kiên Long đóng cho
nó chiếc ghe để nối nghiệp của ông.
Được hỏi yếu tố nào dẫn đến thành
đạt trong kinh doanh, ông cho biết:
“Thật thà và chữ tín là yếu tố cốt lõi
trong kinh doanh của tôi”.
T.A

Đ

ược sự giới thiệu của anh Lý
Văn Dương nhân viên tín
dụng Chi nhánh Rạch Giá
tôi tìm đến mô hình trồng lúa của
gia đình anh Chiêm Chúa ở phường
Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá được coi là
điểm sáng trong phong trào xây dựng
cánh đồng đạt giá trị thu nhập 400
triệu đồng/năm.
Trò chuyện về bước khởi đầu lập
nghiệp anh cho biết: Trước đây gia
đình anh có 1 ha đất làm rẫy, nhưng
hiệu quả kinh tế đem lại không cao.
Vừa làm rẫy, lại vừa tham gia công
tác ở Công ty Cấp thoát nước tỉnh,

nên mọi việc đồng áng có gia đình
chăm coi. Sau nhiều năm công tác,
đồng lương mà anh thu nhập không
đủ nuôi sống một vợ và ba đứa con,
hơn nữa cha mẹ anh tuổi đã cao
thường hay đau ốm, nên anh quyết
định xin nghỉ việc ở công ty về phụ
giúp gia đình.
Vào thời điểm đó, các phương
tiện truyền thông thường phổ biến
mô hình nông dân sản xuất giỏi và
hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa tăng
vụ, các giống lúa đạt năng suất cao.
Anh chợt nghĩ: tại sao ở nơi khác bà
con làm giàu từ mô hình này được,

Anh Chiêm Chúa
“TIỀN LỜI MỖI NĂM TẬU THÊM RUỘNG
- MUA SẮM VẬT TƯ CÓ KIÊN LONG”

TRUYỆN NGẮN 100 CHỮ

còn mình lại không? Với ước muốn
vươn lên làm giàu cộng với kiến thức
trong những năm làm việc, anh bắt
đầu khảo sát một số mô hình canh tác
lúa năng suất cao ở các vùng lân cận,
rồi đưa ra quyết định chuyển qua mô
hình trồng lúa.
Qua giới thiệu từ bạn bè được
biết Ngân hàng Kiên Long là một
trong những ngân hàng luôn gắn bó
với bà con nông dân trong canh tác
nông nghiệp. Thế là anh vay 30 triệu
đồng để san lắp mặt bằng trồng lúa.
Vụ đầu đông xuân anh trồng lúa, trừ
các khoản chi phí, anh thu lợi 15 triệu
đồng. Sau đó anh trả nợ ngân hàng
và những vụ mùa sau anh lại vay- trả,
trả - vay, rồi tiền lời mỗi năm anh tậu
thêm ruộng. Anh cho biết: nếu thuê
hết các khâu trồng lúa thì lợi nhuận
sẽ đem lại không cao, do vậy anh đầu
tư vào sắm máy bơm nước, máy cày,
chẹt (phà nhỏ vận chuyển cơ giới).
Qua hạch toán trừ chi phí mỗi năm
gia đình anh thu lãi 400 triệu đồng.
Qua 15 năm vay vốn Ngân hàng
Kiên Long, tài sản hiện nay của anh
gồm có: 4 máy bơm nước, 1 chiếc máy
cày, 1 chiếc chẹt và 10 ha đất trồng lúa.
Cách tính toán làm ăn của anh cũng
đơn giản: “Tiền lời mỗi năm tậu thêm
ruộng - Mua sắm vật tư có Kiên Long”.
Gương anh Chiêm Chúa làm giàu
từ mô hình trồng lúa là một điểm
sáng của phường Vĩnh Thông được
bà con nông dân học tập noi theo, từ
đó đã góp phần đưa phong trào xoá
đói giảm nghèo của địa phương đạt
hiệu quả.
T.A

Ước mơ
Tăng Khắc Hiển

Mẹ nghèo đi ở mướn. Con nhỏ chạy chơi với “cậu chủ” cùng lứa.
Chơi trò cưỡi ngựa: nó luôn làm ngựa, cậu chủ cưỡi lên lưng
ngựa phi, ngựa phi vòng vòng, tấm lưng nhỏ oằn cong. Mẹ nhìn
rưng rưng nước mắt.
Đêm về, thoa lưng con, mẹ hỏi:
- Sao con không đổi làm chủ ấy ?
Đứa trẻ bảo:
- Con thích cưỡi ngựa thật chứ không thích cưỡi ngựa người.
Mẹ ừ mà lòng chạnh xót xa.
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Anh Võ Văn Lành

Với mô hình nuôi cá lóc
ở huyện Hòn Đất – Kiên Giang

V

ới ý chí làm giàu ngay trên
mảnh đất quê nhà, gia đình
anh Võ Văn Lành ở xã Lình
Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên
Giang đã đầu tư xây dựng mô hình
nuôi cá lóc với diện tích lớn và đem
lại hiệu quả kinh tế cao.
Đến thăm mô hình nuôi cá lóc của
gia đình anh Võ Văn Lành, ai cũng
ngỡ ngàng bởi quy mô mà anh đầu
tư cho nghề. Vào thời điểm năm 2002
khi người dân còn ít biết đến nghề
nuôi cá lóc thì anh Lành là người tiên
phong trong việc đưa mô hình nuôi
cá lóc về xã Lình Huỳnh.
Nói về nghề nuôi cá lóc anh tâm
sự: Trước đây gia đình anh sống bằng
nghề ghe cào, công việc thì nặng
nhọc, nhưng nhiều năm gia đình
anh vẫn không khấm khá được. Rồi
tình cờ trong một cuộc hội thảo về kỹ
thuật nuôi cá lóc đồng do Hội Khuyến
nông tỉnh tổ chức, anh nhận thấy
nghề nuôi cá lóc đem lại hiệu quả cao.
Sau khi nghiên cứu về kỹ thuật và tìm
hiểu kỹ thị trường tiêu thụ, anh bắt
tay vào nghề nuôi cá lóc đồng.
Ao nhà sẵn có, anh thu gom cá lòng
ròng (cá lóc con) được bán ở các chợ
về dưỡng trong lưới mùng và sau đó
thả ra ao. Nhà cách cửa biển không
xa, nguồn cá phân (cá tạp) dồi dào lại
rẻ, nên anh không phải lo về nguồn
thức ăn. Sau gần 8 tháng nuôi thử
nghiệm, trừ các khoản chi phí lợi
nhuận bước đầu đem lại không cao
do thời gian nuôi cá quá dài. Không
nản chí, hễ nghe được thông tin kỹ
thuật nuôi cá lóc ngắn ngày là anh tìm
đếm để học hỏi. Rồi một dịp tình cờ
qua tỉnh An Giang, anh phát hiện bà
con nơi đây nuôi giống cá lóc nhím
có năng suất cao và chỉ cần nuôi 3
tháng cho trọng lượng 1kg/con. Như
mở cờ trong bụng, anh về nhà làm vệ
sinh ao và lấy giống cá lóc nhím về
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PHÁP LUẬT - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

SỬ DỤNG ĐÚNG THUẬT NGỮ PHÁP LÝ

S

ử dụng đúng thuật ngữ pháp lý là cách truyền tải
hiệu quả và chính xác thông tin trong giao dịch, thỏa
thuận hợp đồng hoặc trong trao đổi nghiệp vụ có
liên quan đến pháp lý. Trên thực tế, có những thuật ngữ
pháp lý thường bị nhầm lẫn khi sử dụng bởi thói quen,
ngôn ngữ dân gian, sự khác biệt trong ngữ nghĩa pháp lý
với ngữ nghĩa giao tiếp thông thường...
Bài viết nhằm giúp các nhân viên tân tuyển của Ngân
hàng hiểu rõ và sử dụng đúng thuật ngữ pháp lý trong
công tác. Ở kỳ đầu tiên, chúng ta tìm hiểu các thuật ngữ
pháp lý chỉ cơ cấu tổ chức, chủ thể, cơ quan chức năng.
1. Hội đồng quản trị & Hội đồng thành viên
Đều là tên gọi để chỉ cơ quan quản lý công ty, nhân danh
công ty quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của
công ty.
Ở công ty cổ phần thì cơ quan này được gọi là Hội đồng
quản trị, gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông
bầu ra.

nuôi đúng theo kỹ thuật hướng dẫn.
Quả thật chỉ chưa đầy một tháng cá
trong ao lớn nhanh và đúng 3 tháng
anh đã xuất mẻ cá đầu tiên thu lời
trên 50 triệu.
Không dừng lại ở đó, anh Lành
mạnh dạn tìm đến Ngân hàng Kiên
Long vay thêm vốn để đầu tư thêm 3
ao cá nữa, ngoài ra anh còn sắm thêm
máy bơm nước, xây nhà kho chứa
thức ăn cho cá và thuê nhân công.
Nói về kỹ thuật nuôi cá anh cho
biết: “Ngoài nguồn thức ăn thì nguồn
nước là một trong những yếu tố quan
trọng để cho cá lớn nhanh và chất
lượng thịt cá ngon và chắc”. Vì vậy
anh cho nhân công theo dõi bơm và
xả nước liên tục trong ngày nhằm tạo
ô-xi và môi trường nước được sạch.
Do áp dụng tốt kỹ thuật nuôi cá, vụ
này sau khi trừ các khoản chi phí anh
thu lợi trên 300 triệu đồng. Anh cho
biết: để nuôi cá lóc đạt trọng lượng
1kg/con thì chi phí thức ăn chiếm
từ 34.000đ, nếu đầu ra cho mỗi kg

là 38.000đ thì mỗi năm (một năm 2
đợt) anh thu lời trên 400 triệu đồng.
Phương thức kinh doanh của anh là
tiền lời gửi vào ngân hàng đến cuối
năm mua ruộng, còn tiền thức ăn
đầu tư cho mỗi đợt anh vay ngắn hạn
Ngân hàng Kiên Long.
Năng động, dám nghĩ, dám làm
nên chỉ sau 10 năm gắn bó với Kiên
Long anh tích lũy mua được 5 ha đất
trồng lúa, 4 ao thả cá với diện tích 1
ha. Mỗi năm có hàng chục đoàn thể,
cá nhân tới tham quan học tập mô
hình nuôi cá lóc của anh và điều vinh
dự hơn là trong 7 năm liên tục anh
được bình chọn là nông dân sản xuất
giỏi cấp tỉnh.
Không chỉ làm giàu cho gia đình,
anh Lành còn giúp đỡ bà con lối xóm,
anh em bạn bè về giống, vốn, phổ
biến khoa học kỹ thuật, tạo việc làm
thường xuyên cho 4 lao động với mức
lương bình quân trên 2 triệu đồng/
người/ tháng.
T.A
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Ở công ty trách nhiệm hữu hạn thì cơ quan này được gọi
là Hội đồng thành viên. Đối với công ty trách nhiệm hữu
hạn hai thành viên trở lên thì Hội đồng thành viên là các
thành viên tham gia góp vốn trong công ty. Đối với công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tổ chức theo mô
hình Hội đồng thành viên thì thành viên Hội đồng thành
viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm để quản lý công ty.
2. Ban Kiểm soát & Kiểm soát viên
Đều là tên gọi để chỉ bộ phận tổ chức trong công ty,
có chức năng giám sát người quản lý, điều hành công ty
(người quản lý, điều hành tại công ty cổ phần là Hội đồng
quản trị, Giám đốc; và tại công ty trách nhiệm hữu hạn
là Hội đồng thành viên, Giám đốc) trong việc thực hiện
nhiệm vụ được chủ sở hữu công ty giao và nhiệm vụ theo
luật định.

3. Bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ & Bộ phận Kiểm
toán nội bộ:
Bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ là bộ phận thực hiện
chức năng kiểm tra kiểm soát việc tuân thủ đúng quy
trình, nghiệp vụ nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử
lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra.
Bộ phận kiểm toán nội bộ là bộ phận thực hiện chức
năng kiểm toán, rà soát, đánh giá độc lập, khách quan đối
với hệ thống kiểm soát nội bộ.
Theo quy định chung của Luật các tổ chức tín dụng thì
ngân hàng phải thiết lập độc lập hệ thống kiểm soát nội
bộ và kiểm toán nội bộ. Tại Ngân hàng TMCP Kiên Long,
Phòng Kiểm tra – Kiểm soát nội bộ thuộc sự quản lý Tổng
Giám đốc, sẽ thực hiện chức năng kiểm tra kiểm soát nội
bộ. Còn Phòng Kiểm toán nội bộ thuộc sự quản lý của Ban
Kiểm soát, sẽ thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ.
4. Nguyên đơn & bị đơn
Trong vụ án dân sự, người đi kiện được gọi là nguyên
đơn, còn người bị kiện được gọi là bị đơn. Chẳng hạn như
Ngân hàng khởi kiện để thu hồi nợ cho vay thì Ngân hàng
là nguyên đơn, còn khách hàng bị khởi kiện là bị đơn.
Thuật ngữ nguyên đơn, bị đơn thường hay bị sử dụng
nhầm lẫn với thuật ngữ nguyên cáo, bị cáo. Theo văn bản
pháp luật của Việt Nam hiện hành không sử dụng thuật
ngữ nguyên cáo, còn thuật ngữ bị cáo được sử dụng để chỉ
người bị Tòa án có quyết định đưa ra xét xử trong vụ án
hình sự.
(xem tiếp kỳ sau)
Đinh Việt Quân
(Phòng Pháp chế & Xử lý nợ)

Ở công ty cổ phần thì cơ quan này được gọi là Ban Kiểm
soát, gồm các thành viên được gọi là thành viên Ban Kiểm
soát, đứng đầu là Trưởng ban Kiểm soát.
Ở công ty trách nhiệm hữu hạn thì không có tên gọi
chung cho cơ quan này mà chỉ có tên chức vụ của người
đảm nhiệm công tác kiểm soát, được gọi là Kiểm soát viên.
Số 01 - Quý I / 2013
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NỘI DUNG THẨM ĐỊNH BẤT ĐỘNG SẢN

T

hẩm định chủ sở hữu sử dụng
bất động sản (gọi tắt là chủ tài
sản) nhằm xác định được ai là
người có thẩm quyền quyết định thế
chấp bất động sản. Việc xác định chủ
tài sản căn cứ vào Giấy tờ pháp lý của
tài sản, mặt khác trong quá trình thực
hiện thẩm định thực tế xác định rõ
chủ tài sản sẽ hạn chế một số rủi ro
phát sinh trong trường hợp phải xử
lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho
ngân hàng.

a. Người đi vay dùng tài sản thuộc
quyền sở hữu, sử dụng của mình để
thế chấp tại ngân hàng.
Trường hợp chủ sở hữu tài sản trực
tiếp hướng dẫn người thẩm định xác
định vị trí, tình trạng tài sản thế chấp:
Người thẩm định phải lập Biên bản
khảo sát bất động sản và ghi nhận
những đặc điểm, vị trí tài sản có sự
xác nhận, cam kết của chủ sở hữu tài
sản. Thực hiện công việc trên nhằm
để chứng minh người thẩm định đã
đi thẩm định thực tế tài sản thế chấp
và cũng để chứng minh rằng chính
chủ sở hữu tài sản là người đã trực
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tiếp hướng dẫn việc xác định vị trí tài
sản thuộc quyền sở hữu của mình để
thế chấp cho ngân hàng.
Trường hợp chủ tài sản không trực
tiếp hướng dẫn người thẩm định xác
định vị trí tài sản mà nhờ một người
khác hướng dẫn: Người thẩm định
phải tìm cách liên hệ với chính chủ tài
sản để xác định việc chủ sở hữu tài sản
có nhờ người khác hướng dẫn và bảo
đảm rằng người hướng dẫn đó biết rõ
vị trí, tình trạng của tài sản, trường

hợp này người thẩm định phải lập
Biên bản khảo sát, ghi nhận sự việc.
Làm rõ nội dung nêu trên sẽ tránh
được rủi ro phát sinh từ chủ sở hữu
tài sản như: trong một số trường hợp
chủ sở hữu tài sản khiếu nại về việc
không có người đi thẩm định thực tế
tài sản hoặc việc thẩm định thực tế
không thông báo cho chủ tài sản hoặc
người hướng dẫn thẩm định không
hiểu rõ, biết rõ tình trạng, vị trí tài
sản.
b. Tài sản thế chấp thuộc sở hữu,
sử dụng của bên thứ ba (Bảo lãnh thế
chấp).

Thông thường, người hướng dẫn
xác định vị trí, tình trạng tài sản là
người đi vay chứ không phải do chủ
sở hữu tài sản hướng dẫn. Trong
trường hợp này, người thẩm định
phải liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu
tài sản để qua đó xác định việc thẩm
định thực tế tài sản có thông báo cho
chủ tài sản biết và chủ sở hữu tài sản
đã trực tiếp hướng dẫn người thẩm
định xác định vị trí tài sản. Người
thẩm định cần trao đổi một cách rõ
ràng với chủ sở hữu tài sản về nghĩa
vụ của người bảo lãnh đối với người
được bảo lãnh, dù việc này rất tế nhị
nhưng qua đó người thẩm định có
thể căn cứ vào bản chất của sự việc
để phân tích, cảnh báo những rủi ro
(nếu có) gây bất lợi cho ngân hàng.
Bên cạnh đó, người thẩm định phải
trao đổi với người bảo lãnh về nghĩa
vụ của bên bảo lãnh và việc xử lý tài
sản của bên bảo lãnh theo Điều 369
Bộ Luật dân sự năm 2005 và đề nghị
nhân viên kinh doanh thông báo cho
người bảo lãnh biết giá trị nghĩa vụ
bảo lãnh mà người bảo lãnh dùng tài
sản của mình để bảo lãnh cho bên thứ
ba, trường hợp này người thẩm định
phải lập Biên bản ghi nhận sự việc.
Trên thực tế, nếu không làm rõ
những nội dung nêu trên thì có thể
chủ tài sản sẽ khiếu nại rằng việc
thẩm định tài sản không thông báo
cho chủ tài sản biết, thẩm định tình
trạng tài sản không chính xác gây bất
lợi cho chủ tài sản và ngân hàng. Trao
đổi rõ ràng các nội dung về quyền và
nghĩa vụ của người bảo lãnh có thể
cảnh báo những rủi ro cho chủ tài
sản; có nhiều trường hợp rất đáng tiếc
khi xử lý tài sản của người bảo lãnh
mà người bảo lãnh không hề biết,
không thể biết được hậu quả của việc
bảo lãnh dẫn đến việc người bảo lãnh
bị mất tài sản.
(xem tiếp kỳ sau)
PHÒNG THẨM ĐỊNH TÀI SẢN

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỀU HỐI
Năm 2012, mặc dù tăng trưởng kinh tế thế giới bị suy giảm, các nước thuộc khu vực EU bị khủng hoảng nợ
công, nhưng lượng kiều hối về Việt Nam dự đoán cả năm vượt qua mốc 11 tỷ USD, đạt quy mô lớn nhất từ
trước tới nay. Lượng kiều hối so với GDP bình quân năm 2012 vượt 9%; so với lượng vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI) thực hiện lượng kiều hối đạt 72%; so với lượng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
giải ngân thì lượng kiều hối cao gấp trên 2 lần. (Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn)
Huỳnh Lê Thủy
Kiều hối đóng vai trò quan trọng
trong việc làm giảm sự thiếu hụt cán
cân vãng lai và là nguồn cung cấp
ngoại tệ cho nền kinh tế quốc gia.
Nguồn ngoại tệ này gần như không
phải hoàn lại nên ổn định hơn ngoại
tệ vay, viện trợ, giúp Việt Nam giảm
thiểu rủi ro huy động vốn, giảm sự
phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài.
Kiều hối là dịch vụ không chỉ đem
lại nguồn thu phí mà còn giúp ngân
hàng mua được ngoại tệ, tăng nguồn
tiền gửi và bán chéo được các sản
phẩm khác cho người nhận tiền kiều
hối, đồng thời nâng cao được uy tín
và thương hiệu của ngân hàng với
khách hàng.
Kiều hối bao gồm hai khoản tiền
chủ yếu gửi từ nước ngoài về Việt
Nam, bao gồm tiền của Việt kiều và
tiền do người lao động Việt Nam tại
nước ngoài gửi về cho gia đình và
người thân ở trong nước.

Nguồn kiều hối có thể được chuyển
vào Việt Nam thông qua kênh chính
thức và kênh không chính thức. Các
kênh chuyển kiều hối chính thức:
các công ty kiều hối, các ngân hàng
thương mại được phép làm dịch
vụ chuyển tiền quốc tế, các công ty
chuyển tiền, công ty bưu chính. Các
tổ chức này chịu sự quản lý, giám sát
của các cơ quan nhà nước. Ngoài ra
các kênh chuyển tiền không chính
thức cũng rất đa dạng.
Hiện nay, khách hàng có thể nhận
tiền kiều hối tại Ngân hàng TMCP
Kiên Long thông qua dịch vụ chuyển
tiền Western Union.
1. Lợi ích dịch vụ
- Có thể nhận tiền trong vòng 10
phút từ khi người gửi chuyển tiền.
- Dễ dàng tìm kiếm điểm chi trả
Western Union của Ngân hàng Kiên
Long gần nhất.
- Nhận tiền hoàn toàn miễn phí

- Có thể lựa chọn nhận USD hoặc
VND với tỷ giá tại thời điểm nhận.
2. Hướng dẫn thủ tục gửi tiền
(1) Tới bất cứ điểm gửi tiền nào có
biểu tượng của Western Union trên
toàn thế giới.
(2) Điền thông tin vào giấy gửi tiền:
Cung cấp họ và tên đầy đủ của người
nhận.
(3) Được nhân viên giao dịch cung
cấp Mã số giao dịch.
(4) Thông báo cho người nhận Mã
số giao dịch. Để đảm bảo an toàn giao
dịch, người gửi chỉ nên cung cấp mã
số giao dịch cho người nhận.
3. Hướng dẫn thủ tục nhận tiền
(1) Xuất trình CMND hoặc Hộ
chiếu còn thời hạn hiệu lực tới bất cứ
điểm chi trả Western Union nào của
Ngân hàng Kiên Long.
(2) Cung cấp cho Ngân hàng Kiên
Long mã số giao dịch do người gửi
thông báo cho người nhận.
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Tiền Việt Nam (Polymer) và cách nhận biết (Kỳ I)
Theo số liệu thống kê của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam, lượng tiền
giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng,
Kho bạc Nhà nước năm 2011 giảm
23,86% so với năm 2010; giảm 56,84%
so với năm 2009; giảm 58,14% so với
năm 2008 và giảm 65,71% so với năm
2007.
Qua tổng hợp, nghiên cứu cho thấy
các loại tiền giả xuất hiện sau thường
được làm gần giống tiền thật hơn về
hình thức, nhưng không có các yếu tố

giả trong giao dịch giữa khách hàng
và ngân hàng, phòng Ngân quỹ tổng
hợp tài liệu “Tiền Việt Nam và cách
nhận biết” nhằm hướng dẫn cách
kiểm tra, nhận biết tiền thật/ tiền giả;
và thông tin về quy định của Pháp
luật trong phòng, chống bảo vệ tiền
Việt Nam.
Bắt đầu từ số báo này, ngân hàng
sẽ đăng toàn bộ nội dung của tài liệu
“Tiền Việt Nam và cách nhận biết”
lần lượt 6 kỳ tiếp theo.

(2) Dây bảo hiểm.
(3) Hình định vị.
(4) Yếu tố in lõm (nét in nổi).
(5) Mực đổi màu – OVI (Mệnh giá
100.000đ, 200.000đ và 500.000đ).
(6) Hình ẩn nổi (Mệnh giá 10.000đ,
20.000đ, 50.000đ và 200.000đ).
(7) IRIODIN (dải màu lấp lánh).
(8) Cửa sổ nhỏ có yếu tố hình ần
DOE (Mệnh giá 50.000đ, 100.000đ,
200.000đ và 500.000đ).
(9) Mảng chữ siêu nhỏ.

ĐẶC ĐIỂM BẢO AN CỦA GIẤY BẠC 500.000 ĐỒNG
Kích thước: 152mm x 65mm
11

2 Dây bảo hiểm

Mực không màu phát quang “500.000”

9 Cửa sổ nhỏ có yếu tố hình ẩn

4 Các yếu tố in lõm

4 Các yếu tố in lõm

Số sêri dọc phát quang

12

3 Hình định vị hai mặt

Bóng chìm chân dung
Chủ tịch Hồ Chí Minh 1

1 Các yếu tố in lõm

7 Yếu tố IRIODIN

7
Cửa sổ lớn
có cụm số
500000 dập nổi

10
Mảng chữ siêu nhỏ

5 Mực đổi màu

12
Phong cảnh nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên

bảo an/ hoặc có làm giả một số yếu
tố nhưng không tinh xảo, sắc nét như
tiền thật.
Đến nay, tiền giả có thể dễ dàng
phân biệt được bằng tay và mắt
thường khi kiểm tra các đặc điểm bảo
an dành cho công chúng. Tuy nhiên,
nếu người sử dụng tiền không nắm
được các đặc điểm bảo an của tiền
thật, không kiểm tra đồng tiền khi
giao dịch thì vẫn có thể là nạn nhân
tiềm tàng của tội phạm về tiền giả.
Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro về tiền
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• Nội dung cơ bản
Mặt trước: Hình chân dung Chủ
tịch Hồ Chí Minh; Quốc huy; dòng
chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM”; mệnh giá bằng
số và bằng chữ; hoa văn trang trí.
Mặt sau: Dòng chữ “NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”; mệnh giá
bằng số và bằng chữ; phong cảnh
hoặc công trình kiến trúc lịch sử, văn
hóa; hoa văn trang trí.
• Các đặc điểm bảo an cơ bản
(1) Hình ảnh bóng chìm.

Số sêri ngang
phát quang

(10) Mực không màu phát quang khi
soi dưới đèn cực tím.
Lưu ý: Mệnh giá khác nhau có thiết
kế đặc điểm bảo an khác nhau về vị
trí, hình dạng. Ví dụ: cửa sổ lớn ở
mệnh giá 500.000đ có hình hoa sen
cách điệu, ở mệnh giá 100.000đ có
hình bút lông nghiên mực.
Để khẳng định một tờ bạc là tiền
thật hay tiền giả, cần kiểm tra các yếu
tố bảo an theo các bước:
1. Soi tờ bạc trước nguồn sáng (kiểm
tra hình bóng chìm, dây bảo hiểm, >>

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG PHƯƠNG THỨC
CHUYỂN TIỀN BẰNG ĐIỆN

H

ội nhập kinh tế quốc tế đã trở
thành xu thế tất yếu và đang
diễn ra ngày càng sâu rộng về
nội dung và qui mô trên nhiều lĩnh
vực, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân
hàng. Xu thế này đòi hỏi các ngân
hàng cần phải đa dạng hóa, nâng cao
chất lượng sản phẩm dịch vụ để trở
thành Ngân hàng hiện đại. Một trong
những nghiệp vụ không thể thiếu của
xu thế này chính là thanh toán quốc
tế. Hoạt động này hiện nay rất đa
dạng và tồn tại nhiều rủi ro cho người
bán, người mua và ngân hàng.
Việc lựa chọn phương thức thanh
toán nào cho phù hợp là một vấn đề
quan trọng, không chỉ đối với các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà
còn đối với các nhà tài trợ thương
mại quốc tế, đặc biệt là ngân hàng.
Ngân hàng Kiên Long đã triển khai
hoạt động Thanh toán quốc tế từ tháng
8 năm 2008. Bên cạnh việc cung cấp
các dịch vụ thanh toán quốc tế, Ngân
hàng Kiên Long còn có thể bán chéo
một số sản phẩm khác như cho vay
xuất nhập khẩu, huy động vốn, kinh
doanh ngoại tệ… Tuy nhiên, hiện nay

hoạt động này chưa được phát triển
đồng đều trong hệ thống mạng lưới
của Ngân hàng Kiên Long mà chỉ tập
trung tại một số đơn vị: Chi nhánh
Sài Gòn, Hà Nội, Hội sở. Nhằm cung
cấp một số kiến thức cơ bản về thanh
toán quốc tế Phòng Thanh toán quốc
tế và Tài trợ thương mại hi vọng bài
viết này sẽ là một nguồn tư liệu tham
khảo có ích đối với các anh chị em
Ngân hàng Kiên Long.
Các phương thức thanh toán quốc
tế chủ yếu:
Chương I: Chuyển tiền bằng: điện
chuyển tiền (TT: Telegraphic Transfer
Remittance) hoặc bằng Thư chuyển
tiền (MTR: Mail Transfer Remittance).
Chương II: Trả tiền lấy chứng từ
(C.A.D: Cash against document)
Chương III: Nhờ thu(Collection)
Chương IV: Tín dụng chứng từ (L/C:
Letter of credit)
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng
tôi sẽ đề cập đến phương thức chuyển
tiền. Đây là phương thức thanh toán,
trong đó khách hàng (người chuyển
tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ
mình chuyển một số tiền nhất định
TRẢ TRƯỚC

(tiếp theo trang 28)

hình định vị);
2. Vuốt nhẹ tờ bạc (kiểm tra yếu tố
in lõm);
3. Chao nghiêng tờ bạc (kiểm tra
mực đổi màu, IRIODIN, hình ần nổi);
4. Kiểm tra các cửa sổ trong suốt (số
mệnh giá dập nổi và yếu tố hình ẩn);
5. Dùng kính lúp, đèn cực tím (kiểm
tra chữ in siêu nhỏ, các yếu tố phát
quang).
Lưu ý: phải kiểm tra nhiều yếu tố
bảo an (tối thiểu 3 đến 4 yếu tố) để
khẳng định tờ bạc là tiền thật hay tiền
giả.
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.
(xem tiếp kỳ sau)
PHÒNG NGÂN QUỸ

cho một người khác (người hưởng
lợi) theo một địa chỉ nhất định vào
một thời gian nhất định. Có 2 hình
thức chuyển tiền:
+ Chuyển tiền bằng thư: Lệnh
thanh toán của ngân hàng chuyển
tiền được chuyển bằng thư cho ngân
hàng trả tiền.
+ Chuyển tiền bằng điện: Lệnh
thanh toán của ngân hàng chuyển
tiền được thể hiện trong một bức điện
gửi cho ngân hàng trả tiền bằng telex
hoặc swift.
* Chuyển tiền bằng điện nhanh và
tiện lợi hơn bao gồm hai cách thức cơ
bản là chuyển tiền trả trước và trả sau
(xem bảng bên dưới).
Như vậy, thông qua bài viết này,
người đọc có thể hiểu rõ hơn về
phương thức chuyển tiền bằng điện.
Với những kiến thức nêu trên, chúng
ta có thể tự tin hơn trong quá trình
tác nghiệp và tạo lòng tin đối với
khách hàng khi sử dụng sản phẩm
thanh toán quốc tế của Ngân hàng
Kiên Long.
Huỳnh Lê Thủy
(Phòng TTQT & TTTM)
TRẢ SAU

Đặc điểm

Người mua trả tiền trước, nhận
hàng hóa, dịch vụ sau.

Người mua nhận hàng hóa,
dịch vụ trước, trả tiền sau.

Cách thức nhận biết
(Thể hiện tại mục
phương thức thanh
toán - payment term)

Những cụm từ thể hiện thanh
toán trước khi nhận hàng như:
Payment in advance/ before
shipment, before receiving goods...

Chỉ thể hiện phương thức
chuyển tiền là TT hoặc thể hiện
thanh toán sau khi nhận hàng:
Payment after receiving goods

Chứng từ yêu cầu
ban đầu khi khách
hàng đến giao dịch
chuyển tiền

1. Tờ khai hải quan (Đối với mua
bán hàng hoá).
1. Hợp đồng thương mại.
2. Hoá đơn.
2. Giấy đề nghị chuyển tiền.
3. Phiếu mua bán ngoại tệ (nếu có). 3. Giấy đề nghị chuyển tiền.
4. Hợp đồng thương mại (nếu có)
5. Phiếu mua bán ngoại tệ (nếu có).

Rủi ro

Người mua đã thanh toán tiền
nhưng người bán không giao
hàng hoặc giao hàng muộn gây
ảnh hưởng đến hoạt động
SXKD của người mua.

Trách nhiệm
của ngân hàng

Ngân hàng đóng vai trò là trung gian thanh toán, không có trách
nhiệm ràng buộc nào đối với các bên. Ngân hàng chỉ thực hiện đúng
theo yêu cầu của người chuyển tiền và theo quy định của pháp luật.

Người mua nhận được hàng
nhưng không trả tiền hoặc cố ý
dây dưa, kéo dài thời hạn
chuyển tiền nhằm chiếm dụng
vốn của người bán.
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Những bài thơ đi cùng năm tháng

Khách hàng là động lực chính
quyết định sự thành bại của
Ngân hàng. Theo đời sống, nhận
thức của khách hàng ngày càng
nâng cao, quá trình thỏa mãn
của họ không chỉ dừng lại ở
chất lượng sản phẩm mà còn ở
chính các dịch vụ chăm sóc, do
đó việc giao tiếp với khách hàng
ngày càng trở nên quan trọng.
Đối với giao tiếp khách hàng
tại Kiên Long dựa trên phương
châm và giá trị cốt lõi của Ngân
hàng Tâm – Tín – Kiên - Xanh.
Dưới đây là 8 lời khuyên cơ bản
trong giao tiếp với khách hàng.

TÁM LỜI KHUYÊN TRONG GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG
1. Nụ cười từ trái tim
Nụ cười sẽ tạo nên ấn tượng đầu
tiên quan trọng với khách hàng. Tuy
nhiên, những nụ cuời quá xã giao và
mang tính rập khuôn có thể gây phản
cảm, vì thế, nếu bạn muốn khách
hàng yêu thích, hãy cười một cách
chân thật. Một nụ cười chân thành sẽ
khiến khách hàng cảm thấy họ được
chào đón, an tâm và để lại trong lòng
khách hàng cảm giác nồng ấm.
2. Hãy cho khách hàng biết, họ là
người quan trọng
Khách hàng chỉ thực sự hài lòng
nếu bạn khiến họ cảm thấy mình thực
sự quan trọng với bạn. Hỏi khách
hàng về những lời khuyên. Không
nên tranh luận, cướp lời với khách
hàng khi khách hàng phàn nàn. Việc
cần thiết của bạn là phải lắng nghe,
cảm ơn và tìm cách khắc phục thiếu
sót ngay sau đó nếu có thể. Coi trọng
ý kiến của khách hàng, đừng bao giờ
đổ lỗi cho khách.
3. Biết lắng nghe
Hãy lắng nghe chủ động. Lắng nghe
khách hàng sẽ giúp bạn hiểu rõ mong
đợi của họ, có như vậy chúng ta mới
phục vụ khách được tốt hơn. Đặc
biệt khi khách hàng góp ý là đang
giúp cho Ngân hàng phát hiện những
khiếm khuyết của mình và đang cho
Ngân hàng cơ hội sửa chữa.
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4. Hiểu rõ thông điệp của người nói
Hãy nhớ rằng những gì người
khác nói và những gì chúng ta nghe
có thể hoàn toàn khác nhau. Mọi sự
giả định, tin tưởng mang màu sắc
cá nhân có thể sẽ bóp méo những gì
bạn nghe được. Bạn nên tổng hợp lại
để chắc chắn mình đang hiểu rõ vấn
đề. Hãy nhắc lại những gì bạn không
chắc chắn và hỏi thêm để hiểu rõ vấn
đề: “Có thể tôi không hiểu đúng ý
bạn, bạn có thể nói lại không?”
5. Nhớ tên khách hàng
Xưng đúng tên cá nhân là một
trong những âm thanh ngọt ngào
nhất mà khách hàng muốn được nghe
từ bạn. Việc xưng hô bằng tên riêng
với khách hàng sẽ cho thấy bạn nhìn
nhận với tư cách một cá nhân chứ
không phải khách hàng chung chung,
qua đó thể hiện sự tôn trọng của bạn
và làm bầu không khí trở nên thân
thiện hơn.
6. Tôn trọng khách hàng
“Tôi có thể giúp gì cho anh/chị, ạ?”
chứ không phải “Ông muốn gì”. Luôn
cười nói thật tâm. Giải đáp đầy đủ
thắc mắc, khiếu nại của họ chứ không
phải làm lơ và luôn giữ thể diện cho
khách hàng, cũng như không được
phân biệt đối xử.

7. Kiên định quan điểm
Không nên bị ảnh huởng bởi yếu
tố tình cảm và bên ngoài mà cần phải
kiên định với lời của chính mình.
Nhưng cũng không được phản bác
quan điểm của người khác mà nên đề
xuất các phương án giải quyết hợp lý
để khách hàng lựa chọn.
8. Giúp đỡ khách hàng nhiệt tình
Hãy để tôi giúp bạn một tay. Dù chỉ
đơn giản là mở cửa hay mang đồ giúp
sẽ tạo một thông điệp rõ ràng đó là
bạn sẵn sàng giúp đỡ điều này tạo ấn
tượng với khách hàng. Và tất nhiên,
nó sẽ khiến khách hàng quay trở lại
với bạn vào lần sau.
Đây chỉ là những lời khuyên cơ bản
trong giao tiếp. Song để biến kiến
thức thành kỹ năng của riêng bạn
nhằm mang lại thành công trong giao
tiếp với khách hàng hay không thì
còn phải qua quá trình rèn luyện, ứng
dụng và trải nghiệm của chính bản
thân bạn. Bạn nên mang nét văn hóa
riêng của Kiên Long vào trong giao
tiếp. Tâm – Tận tâm với khách hàng.
Tín – Tạo nên lòng tin và tín nhiệm
từ khách hàng. Kiên – Kiên định mục
tiêu và chia sẻ với khách hàng. Xanh –
tạo nên hy vọng và mang đến những
kỳ vọng mà khách hàng mong muốn.
Nguyên Thiên Ân
(Phòng Nhân sự)

Đông tàn, xuân đến, lòng người lại
nao nức đón chờ và hy vọng những
điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm
mới. Thi sĩ, nhạc sĩ có lẽ là những
người đầu tiên nhận biết được những
tín hiệu mùa xuân.
Nếu như nhạc sĩ Văn Cao mượn
hình ảnh những cánh én dặt dìu kéo
về chở theo Mùa xuân đầu tiên, thì
Hàn Mặc Tử trong bài Mùa xuân chín
lại nhìn thấy “trên giàn thiên lý bóng
xuân sang”… Hoa đào nở, chúng ta
không thể không nhắc đến bài thơ
“Ông đồ” của nhà thơ Vũ Đình Liên.
Hình ảnh ông đồ già trong chiếc áo
the, khăn xếp và guốc mộc cũ kỹ đã
như một thực chứng hiển nhiên cho
những mùa xuân cổ điển. Hãy nghe
nhà thơ Đoàn Văn Cừ miêu tả trong
bài thơ Chợ Tết:
Một thầy khóa gò lưng trên tấm phản
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ…
Ông đồ trong thơ Đoàn Văn Cừ
ung dung, thư thái là thế! Còn ông
đồ của Vũ Đình Liên lạc lõng với thời
cuộc, ngồi hẩm hiu bên đường vắng

Ôngđồ

tiepthi@kienlongbank.vn

quy luật của đời sống. Thái độ của
nhà thơ là thái độ của người trầm
tĩnh và đầy lòng thương cảm:
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

trong mùa Tết mới:
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu
Phải chăng tác giả muốn bày tỏ nỗi
ray rứt của những người đứng giữa
ngã ba đường, đứng giữa những đổi
thay mang tính lịch sử của thi ca, để
rồi phải chọn lựa một lối đi thuận
theo chiều xoay chuyển mang tính

Cũng cần nói thêm về hoàn cảnh
ra đời của bài thơ để thấy được giá
trị nhân bản sâu sắc và nỗi lòng hoài
cổ của tác giả. Hình ảnh Ông đồ mà
nhà thơ miêu tả trong bài còn là “di
tích tiều tụy của một thời tàn” – như
chính tác giả đã thừa nhận khi xót xa
trước sự suy vong của nền Nho học.
Vũ Đình Liên hoài tiếc vì ông nhìn
vào những mặt tích cực của Nho gia
Khổng giáo – hay nói cách khác, ông
lưu tâm tới những nét văn hóa tốt
đẹp trong cái gọi là lỗi thời, ruỗng,
mục. Lớp bụi thời gian dù có phủ lấp
lên những vết tích cũ, xưa – nhưng
những giá trị tinh thần đáng được lưu
giữ vẫn mãi tồn tại trong tâm thức
mỗi chúng ta, và bao giờ cũng vậy,
những giá trị ấy cũng luôn được đặt
về đúng chỗ của nó.
Nhà thơ BÙI THANH TUẤN

Món ăn ngày Tết ở miền Tây Nam Bộ

T

rung tuần tháng Chạp, khắp
xóm làng đã rộn lên tiếng chày
giã gạo, nhịp nhàng từ sáng
đến tốị Nhà nào cũng chọn nếp ngon,
ngâm với men nấu rượu và củ thơm
để đồ xôi, chuẩn bị quết bánh phồng.
Ở miền sông nước, người ta có lệ hùn
hạp, đổi công, các gia đình thay phiên
nhau quết bánh.
Cánh thanh niên lĩnh nhiệm vụ
cầm chày, phụ nữ thì đảo bánh, lo
xửng hấp. Ổ bánh được đem ra cán
mỏng, cắt thành khoanh tròn, áo
nước đường rồi phơi khộ Khi ăn thì
đem nướng, bánh phồng lên tròn
trịa, hương thơm ngào ngạt. Các
lò bánh tráng cũng hoạt động
thâu đêm. Bánh tráng miền
Tây đượm hương vị riêng vì

có nước cốt dừa bổ sung vào bột gạọ
Khi ăn có vị bùi, béo của dừa, bánh
giòn, dày dặn và hấp dẫn.
Món chủ lực của vùng nông thôn
Nam Bộ là bánh tét. Những gia đình
giàu có, con cháu đông đúc thường
gói đòn bánh rất lớn. Khi bóc ra,
khoanh bánh tròn trịa nằm gọn trong
đĩa kiểu trông rất đẹp mắt. Trung
bình mỗi đòn có đường kính chừng
10cm và nặng 1kg. Người Nam
Bộ thường dùng
lá dứa băm

nhuyễn, vắt lấy nước, trộn vào nếp để
bánh có màu xanh. Mỗi lần gói bánh,
ít cũng phải 30-40 đòn, tùy khả năng
của mỗi gia đình. Người ta thường
biếu nhau một cặp với dụng ý cầu
chúc hạnh phúc đủ đôị Bánh này ăn
cùng thịt và trứng vịt kho tàu, kèm
với dưa giá, dưa cải.
Mâm ngũ quả có đủ các sản vật
của miệt vườn, ít nơi nào bì kịp: xoài,
mãng cầu, đu đủ, vú sữa, quýt, nhãn...
màu sắc rất hài hòa. Bàn thờ được
điểm thêm hai trái dưa hấu lớn bên
bộ đèn đồng.
Đêm 29, mọi người quây quần bên
bếp lửa nồng ấm, canh chừng nồi
bánh tét, vừa uống trà, vừa
chuyện trò râm ran.
(Sưu tầm)
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Alo !
Tao nghe !

KIEÂN LONG
nguoàn voán thaép saùng töông lai
Nhanh vöøa - Phaán khôûi

Nhaïc vaø lôøi : Lyù Duõng Lieâm

Cứ tưởng nói hỗn
Tại sở chỉ huy, chuông điện
thoại vang lên, vị sĩ quan trực chỉ
huy nhấc máy: “Alô, tao nghe,
xin lỗi ai đầu dây?”.
Đầu dây bên kia:
- Cậu nào nghe máy, cho tôi gặp
cán bộ trực chỉ huy.
- Vâng, tao đây.
- Hỗn láo quá.
Đầu bên kia dập máy. Một lúc
sau chuông lại đổ:
- A lô! Tao xin nghe.
- Tao là đứa nào?
- A lô, tôi là đại tá Đặng Đình Tao!
Đầu dây bên kia:
- A lô! Em xin lỗi thủ trưởng.
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Không cần
mặc quần

Năng khiếu bán
đồ cổ

Vợ phàn nàn với chồng: “Thế
giới này mà không có đàn bà thì
lấy đâu ra người khâu quần cho
đàn ông”.

Một anh chàng vào xin việc tại cửa
hàng đồ cổ, hỏi sơ qua về tuổi tác
và trình độ xong, ông chủ giơ lên
một thanh gỗ mục và hỏi:

- Nếu thế giới này không có đàn
bà thì đàn ông cần quái gì phải
mặc quần.

- Anh nhìn kỹ đi xem đây là cái gì?

- !!!!!

- Tốt! Anh có thể ba�t đầu làm việc
ngay từ bây giờ.
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- Tăm xỉa răng của hoàng đế La Mã.

