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10 lý do bạn chưa được làm sếp

Quý bạn đọc thân mến,

Bắt đầu từ tháng 8/2013, Bản tin Kienlongbank sẽ đến với bạn đọc 
đều đặn vào đầu mỗi tháng. Bản tin sẽ là chiếc cầu nối thông tin 
giữa Ngân hàng Kiên Long và bạn đọc ở khắp bốn phương, là nơi để 
chúng ta chia sẻ những thông tin thú vị trong cuộc sống…

Ngân hàng Kiên Long đang tiến dần đến tuổi 18. Luôn gắn bó, đồng 
hành cùng sự phát triển của mỗi địa phương nơi Ngân hàng Kiên 
Long có mặt, chúng tôi ghi nhận sự phấn đấu vươn lên mạnh mẽ 
của từng doanh nghiệp, của từng hộ nông dân khát khao thoát 
nghèo và vươn lên làm giàu…Mỗi cố gắng là một giá trị đáng 
nâng niu và ghi nhận. Mỗi người đều cố gắng làm một điều gì đó 
tốt đẹp hơn thì chúng ta sẽ tạo ra một cuộc sống tươi đẹp.

Trong Bản tin Kienlongbank, bên cạnh những thông tin về hoạt động 
của Ngân hàng Kiên Long, chúng tôi muốn cùng bạn đọc khám phá 
những giá trị của cuộc sống trên tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ”. Tâm - Tín 
- Kiên - Xanh sẽ luôn là những chuẩn mực trong hoạt động của Ngân 
hàng Kiên Long và  chúng tôi cũng muốn bạn đọc sẽ cổ vũ, đồng hành 
cùng chúng tôi những giá trị đó trong cuộc sống hằng ngày.

Chúc tất cả bạn đọc thật nhiều may mắn và tốt lành!
BAN BIÊN TẬP

Thư tháng 8



KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (20/08/1888 – 20/08/2013)

VỀ THĂM XÃ MỸ HÒA HƯNG HÔM NAY CÓ THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC VÙNG ĐẤT NÀY 
NHƯ NHƯ ĐANG KHOÁC LÊN MÌNH CHIẾC ÁO MỚI, MÀ BÊN TRONG NÓ LÀ SỰ 
SUNG TÚC VÀ BÌNH YÊN…

Cuộc đời Bác Tôn
Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 
20 tháng 8 năm 1888 trong một gia 
đình nông dân tại Cù lao Ông Hổ, 
tổng Bình Thành, tỉnh Long Xuyên, 
nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang. Năm 
1910, sau khi tốt nghiệp Trường Bách 
nghệ Sài Gòn với điểm tối ưu (20/20), 
Bác Tôn gia nhập hàng ngũ giai cấp 
công nhân Việt Nam và làm việc tại 
xưởng sửa chữa tàu thuỷ Ba Son của 
thực dân Pháp tại Sài Gòn. Truyền 
thống yêu nước, quật cường của quê 
hương, đất nước và cuộc sống của giai 
cấp công nhân đã sớm thức tỉnh tinh 
thần yêu nước của Bác. Năm 1912, 
khi mới 24 tuổi, Bác Tôn đã tổ chức 
và lãnh đạo cuộc bãi công của công 
nhân nhà máy sửa chữa tàu thủy Ba 
Son mở đầu cho cuộc đời hoạt động 
cách mạng đầy gian lao nhưng cũng 

rất vinh quang của mình… 
Năm 1926, Bác Tôn tham gia Việt 
Nam Thanh niên cách mạng đồng 
chí Hội - một tổ chức tiền thân của 
Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn 
Ái Quốc sáng lập. Cuối năm 1929, do 
hoạt động cách mạng, Bác Tôn bị thực 
dân Pháp bắt giam tại Khám lớn Sài 
Gòn, sau đó bị đày ra Côn Đảo suốt 
17 năm và trở thành người tù có thâm 
niên lâu nhất ở đây. Cách mạng tháng 
Tám thành công, Bác Tôn được chính 
quyền cách mạng đón về đất liền và 
tham gia ngay vào cuộc chiến đấu mới 
chống thực dân Pháp xâm lược. Giữa 
năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

và Trung ương Đảng đón Bác ra Hà 
Nội. Từ đó, Bác Tôn và Bác Hồ luôn 
luôn sát cánh bên nhau, một hình ảnh 
tiêu biểu cho đoàn kết Bắc - Nam, để 
cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lo 
việc nước. Với uy tín lớn trong Đảng, 
trong nhân dân và phẩm chất cách 
mạng, đạo đức trong sáng, Bác Tôn 
đã được giao nhiều trọng trách…
20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, cũng là 20 năm Bác liên tục 
được đại diện các tầng lớp nhân dân 
suy tôn làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch 
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và Chủ tịch danh dự Đoàn 
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cho đến ngày qua 
đời. Cũng trong thời gian đó, Bác còn 
đảm nhiệm nhiều trọng trách khác…
Với cương vị là người lãnh đạo của 
Đảng, người đứng đầu Nhà nước, 
Công đoàn và Mặt trận, Bác Tôn cùng 
với Bác Hồ là hình ảnh tiêu biểu của 
khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết 
Bắc - Nam. Nét nổi bật ở Bác Tôn mà 
mọi người dễ nhận thấy là đức tính 
khiêm nhường, lối sống giản dị, lòng 
bao dung và tài cảm hoá mọi người. 
Chính phẩm chất cao quý ấy cùng 
với lòng trung thành vô hạn với Tổ 
quốc và ý chí chiến đấu kiên cường, 
bất khuất trước kẻ thù của dân tộc 
đã in đậm trong trái tim mỗi người 
Việt Nam yêu nước sự ngưỡng mộ 
và kính phục.

Trên quê hương Bác Tôn 
hôm nay
Về thăm xã Mỹ Hòa Hưng hôm nay 
có thể cảm nhận được vùng đất này 
như đang khoác lên mình chiếc áo 
mới, mà bên trong nó là sự sung túc 
và bình yên… Ông Lê Văn Lắm, Chủ 
tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng, phấn 
khởi cho biết: Trong 2 năm qua, với 
phương châm Nhà nước và nhân dân 
cùng làm, toàn xã đã thực hiện 21 
công trình xây dựng cơ bản trị giá 
trên 18 tỉ đồng, trong đó nhân dân 
đóng góp gần 1 tỷ đồng. Những công 
trình này giúp cho cơ sở hạ tầng cù 
lao ngày một hoàn thiện hơn, tạo điều 

kiện phát triển mọi mặt đời sống của 
nhân dân, tạo động lực để xây dựng 
nông thôn mới. Hiện nay, 100% tuyến 
đường chính của xã được láng nhựa, 
xe 4 bánh có thể đi về các ấp.
Ở quê hương bác Tôn, hiện nay bình 
quân 1 ha đất sản xuất đạt giá trị gần 
110 triệu đồng/năm. Nơi đây, ngày 
xưa sản xuất kém phát triển, đời sống 
khó khăn, nhưng giờ đã xuất hiện 
những mô hình sản xuất hiệu quả: 
vườn cây ăn trái, rau an toàn, nuôi cá 
tra basa xuất khẩu... cho thu nhập rất 
cao. Chính sự phát triển kinh tế hộ gia 
đình đã làm cho bộ mặt nông thôn ở 
đây thay đổi toàn diện. Giờ đây, nông 
dân thu nhập 100 triệu đồng/năm 
không còn là chuyện hiếm. Toàn ấp 

có 804 hộ thì đã có trên 97% hộ được 
công nhận gia đình văn hóa.
Kinh tế ổn định, người dân Mỹ Hòa 
Hưng không chỉ nghĩ đến bản thân 
mà còn hưởng ứng các hoạt động 
xã hội có tính cộng đồng cao. Năm 
2012, địa phương vận động quỹ “Vì 
người nghèo” trên  936 triệu đồng. 
Qua đó, đã cất mới và sửa chữa 34 
căn nhà, trị giá trên 700 triệu đồng; 
thăm hỏi, hỗ trợ khó khăn đột xuất 
trên 850 lượt; rải đá mi các tuyến 
đường nông thôn dài 4,7 km, với 
tổng trị giá trên 115 triệu đồng... 
Ngoài ra, nhân dân trong xã còn 
đóng góp mua 2 xe chuyển bệnh 
nhân, phục vụ tốt công tác chuyển 
bệnh nhân miễn phí cho bà con 
nghèo, khó khăn trên địa bàn. Mô 
hình “Bồ lúa tình thương” đã được 
duy trì 10 năm là hình ảnh tiêu biểu 
cho tình người trên Cù lao Ông Hổ. 
Ông Lê Minh Đức ở ấp Mỹ An 1 cho 
biết: “Bồ lúa lúc nào cũng được các 
mạnh thường quân đóng góp duy trì 
từ 200 đến 300 giạ lúa (tương đương 
6 tấn) để giúp những hộ nghèo 
trong vùng. Nhờ đó mà nhiều hộ 
bị mất mùa, thiếu ăn qua khỏi giai 
đoạn khó khăn”. Ông Nguyễn Văn 
Thương, ấp Mỹ An 2 cho biết: “Bà 
con trên đất cù lao này rất vinh dự 
là những người con của quê hương 
Bác Tôn. Chúng tôi phải sống thế 
nào cho xứng đáng với vinh dự đó”. 

Bình Minh  tổng hợp

Ngân hàng TMCP Kiên Long có mặt ở An Giang từ năm 2009,
đến nay đã có 1 Chi nhánh và 3 Phòng Giao dịch  

 
CHI NHÁNH AN GIANG

43 Lý Thái Tổ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên – ĐT: 076. 394 0945

PHÒNG GIAO DỊCH CHÂU ĐỐC 
54 Nguyễn Văn Thoại, P. Châu Phú A, TX. Châu Đốc – ĐT: 076. 356 6338

PHÒNG GIAO DỊCH TÂN CHÂU
2 Nguyễn Văn Linh, P. Long Thạnh, TX. Tân Châu – ĐT: 076. 359 6027

PHÒNG GIAO DỊCH THOẠI SƠN
44 Lê Hồng Phong, TT. Núi Sập, H. Thoại Sơn – ĐT: 076. 625 9149

Sức sống mới
trên quê hương Bác Tôn

Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng Bác Tôn Đức 
Thắng được bầu làm Phó  Chủ tịch nước tại 
nhiệm kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II (7/1960)

Khu lưu niệm bác Tôn ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. 
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NGÀY HỘI CÂY - TRÁI NGON, AN TOÀN VÀ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ XIII, NĂM 2013

Rộn ràng niềm vui xứ dừa
VỪA QUA TẠI THỊ TRẤN 
CHỢ LÁCH, HUYỆN CHỢ 
LÁCH, TỈNH BẾN TRE ĐÃ 
DIỄN RA NGÀY HỘI CÂY – 
TRÁI NGON, AN TOÀN VÀ 
SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP 
TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ 
XIII NĂM 2013. NGÂN 
HÀNG TMCP KIÊN LONG 
LÀ NHÀ TÀI TRỢ VÀNG 
CHO CHƯƠNG TRÌNH 
NĂM NAY

Ngày hội năm nay có nhiều 
hoạt động phong phú, mới 
lạ như: Lễ dâng hương Thần 

Nông; Thi trái cây ngon, an toàn; Đấu 
xảo trái cây, vật nuôi. Hội thi vườn 
xanh, sạch, đẹp lần đầu được tổ chức 
với sự tham gia của 16 vườn trái cây. 
Đặc biệt, Ban tổ chức thiết kế và trưng 
bày dĩa trái cây có đường kính 3m, 
chiều cao của trái cây xếp từ chân tới 
đỉnh 3,5m, với 25 loại trái cây, trọng 
lượng lên đến 3 tấn trái để xác lập kỷ 
lục Việt Nam…
Ngoài ra, còn có phiên chợ cây giống, 
hoa kiểng, trái cây với trên 70 gian 
hàng; hội chợ thương mại với 110 
gian hàng bày bán các sản phẩm công 
nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, mỹ 
nghệ của các doanh nghiệp trong và 
ngoài tỉnh. Bên cạnh các hoạt động 
trên, Ban tổ chức còn tổ chức hai cuộc 
hội thảo “Sản xuất trái cây an toàn, 
chất lượng” và “Sản xuất cây ăn trái 
hướng đến thị trường” do Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia thực hiện, góp 
phần để trái cây Bến Tre ngày càng 
vươn xa ra thị trường thế giới. Hiện 

tại nhiều sản phẩm trái cây của Bến 
Tre như bưởi da xanh, nhãn, chôm 
chôm đã được xuất sang thị trường 
nhiều nước và khu vực như Trung 
Quốc, Mỹ, Châu Âu…
Ngay trong tối khai mạc đã có hàng 
ngàn người đến tham quan, mua sắm, 
thưởng thức chương trình ca nhạc, các 
trò chơi dân gian, ẩm thực. Trong lễ 
khai mạc, Ban tổ chức đã vinh danh 
và cám ơn Ngân hàng TMCP Kiên 
Long, đơn vị tài trợ vàng cho chương 
trình năm nay. Ông Trần Văn Thuận, 
Giám đốc Chi nhánh Bến Tre – đại 
diện Ngân hàng TMCP Kiên Long đã 
nhận hoa và kỷ niệm chương từ Ban 
tổ chức chương trình.
Gắn bó và phát triển lớn mạnh từ thị 
trường Đồng bằng sông Cửu Long, 
Ngân hàng TMCP Kiên Long đã đồng 
hành cùng nhiều sự kiện lớn của khu 
vực này, đặc biệt trong các lĩnh vực 
liên quan đến sự phát triển của nông 
nghiệp – nông thôn và nông dân. Là 
nhà tài trợ vàng cho chương trình Lễ 
hội cây – trái ngon, an toàn và sản 
phẩm nông nghiệp tỉnh Bến Tre lần 

thứ XIII năm 2013, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long mong muốn góp phần cổ 
vũ và quảng bá các sản phẩm nông 
nghiệp xanh – sạch, phát triển bền 
vững, mang lại giá trị kinh tế cao cho 
bà con nông dân khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long.

Toàn vùng ĐBSCL hiện có trên 
288.000 ha cây ăn quả các loại 

cho sản lượng mỗi năm trên 3,18 
triệu tấn quả phục vụ tiêu dùng 
và xuất khẩu. Tình hình xuất 
khẩu trái cây cả nước nói chung 
và ĐBSCL nói riêng đã tiến triển 
tốt với sự thâm nhập và mở rộng 
thị trường trên khắp các châu lục. 
Hiện nay, trái cây Việt Nam được 
xuất sang 76 quốc gia. Hiệp hội 
Rau quả Việt Nam (Vinafruit) đặt 
mục tiêu đưa tổng kim ngạch 
xuất khẩu trái cây của Việt Nam 
lên mức 1 tỉ đô la Mỹ trong năm 

2013, tăng hơn 170 triệu đô la 
Mỹ so với mức 829 triệu đô la 
Mỹ trong năm 2012. Một số loại 
trái cây có lượng xuất khẩu lớn, 
thu về nhiều ngoại tệ là loại trái 
cây đặc sản vùng ĐBSCL như: 
thanh long, dừa, dứa, mít, bưởi, 
xoài, xơ ri...
Ông Nguyễn Minh Châu, Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu cây ăn 
quả miền Nam cho biết: Viện đã 
giới thiệu ý tưởng thành lập vườn 
mẫu lớn cho cây ăn trái, giống 
như việc xây dựng cánh đồng 
mẫu lớn đối với cây lúa đang 

được thực hiện rất thành công tại 
ĐBSCL.
Tại Bến Tre, mô hình cánh đồng 
mẫu lớn đối với cây dừa đã hình 
thành trên địa bàn xã Châu Bình, 
quy mô trên 1.100ha, với sự tham 
gia của trên 1.750 hộ dân. Với 
sản lượng bình quân trên 11.800 
trái/ha/năm, mức giá thu mua 
90.000 đồng/chục như hiện nay, 
nông dân thu được trên 79 triệu 
đồng/ha/năm, tăng khoảng 8 
triệu đồng so với chưa tham gia 
mô hình.  

Kim ngạch xuất khẩu
trái cây sẽ đạt 1 tỷ USD?

Trên quê hương Đồng Khởi, Ngân hàng TMCP Kiên Long có mặt vào năm 
2008, đến nay đã có 1 Chi nhánh (CN) và 3 Phòng Giao dịch (PGD)

CN BẾN TRE: 29C Đại lộ Đồng Khởi, TP. Bến Tre – ĐT: 075. 356 1268
PGD BÌNH ĐẠI: 19/C1 KP3, TT. Bình Đại, H. Bình Đại – ĐT: 075. 374  2555
PGD BA TRI: 6A Phan Ngọc Tòng, TT. Ba Tri, H. Ba Tri - ĐT: 075. 376 3888

PGD MỎ CÀY NAM: KP7, TT. Mỏ Cày, H. Mỏ Cày Nam - ĐT: 075. 366 2888

Minh Anh

An Thái

Đìa trái cây với ba tấn trái đăng ký kỷ lục Việt Nam
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Khánh thành trụ sở mới
Kỷ niệm 5 năm thành lập Chi 

nhánh Khánh Hoà (12/07/2008 
– 12/07/2013), chiều ngày 

13/7/2013, tại số 54A, Yersin, P. Phương 
Sài, TP. Nha Trang, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long tổ chức lễ khánh thành trụ 
sở mới Chi nhánh Khánh Hoà. Đến dự 
và cắt băng khánh thành có ông Nguyễn 
Tuấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Khánh 
Hoà, ông Đoàn Vĩnh Tường - GĐ Ngân 
hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh 
Khánh Hoà, ông Nguyễn Văn Kiệt - 
GĐ NHNN Chi nhánh Kiên Giang, các 
Lãnh đạo NHNN Bình Định, Đăklăk và 
đông đảo khách hàng... 
Qua 45 ngày thi công, trụ sở làm việc 
mới của Chi nhánh Khánh Hòa chính 
thức đưa vào sử dụng với quy mô 1 trệt  
4 lầu, diện tích xây dựng 350m2, diện 
tích sử dụng 1.750m2, tổng mức đầu tư 
50 tỷ đồng. Tại buổi lễ khánh thành, ông 
Phạm Khắc Khoan - TGĐ Ngân hàng 
TMCP Kiên Long phát biểu: “Công 
trình trụ sở Ngân hàng Kiên Long – CN 
Khánh Hoà 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 Khánh Hoà nói riêng”.
Tiếp đó vào ngày 28/07, Chi nhánh Đà 
Nẵng cũng khánh thành và đưa vào sử 
dụng trụ sở mới với tổng mức đầu tư 40 
tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Kiên 
Long đang triển khai xây dựng trụ sở 
mới ở Chi nhánh: Bến Tre, Sóc Trăng, 
đồng thời hoàn tất các thủ tục để xây 
dựng trụ sở mới ở các tỉnh: Trà Vinh, Bạc 
Liêu, Rạch Giá và cải tạo xây dựng các 
trụ sở đã mua gồm: Cần Thơ và Sài Gòn.
Đây là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng trong chiến lược phát triển mạng 
lưới và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
của Ngân hàng Kiên Long nhằm tạo ấn 
tượng về hình ảnh thương hiệu, cũng 
như đem đến cho khách hàng sự hài 
lòng khi đến giao dịch.

Thạch Anh

CHI NHÁNH KHÁNH HÒA, ĐÀ NẴNG

Trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng được khánh thành vào ngày 28/7/2013. Đến dự lễ khánh thành
có ông Võ Minh – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Đà Nẵng và đông đảo khách mời.Trụ sở Chi nhánh Khánh Hòa được khánh thành vào ngày 13/7/2013

Hình 1,2: Niềm vui của nhân viên Ngân hàng Kiên Long khi được làm việc ở trụ sở mới khanh trang, hiện đại

1 2

TIÊU ĐIỂM

7Số 04 - Tháng 8 năm 20136



Theo báo cáo đến ngày 
30/6/2013, tổng huy động 
vốn từ các tổ chức kinh tế và 

dân cư của Ngân hàng Kiên Long đạt 
15.707 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 
trước; dư nợ cho vay đạt gần 10.500 
tỷ đồng, tăng trên 8% so với năm 
2012 và lợi nhuận trước thuế là 212 
tỷ đồng, đạt 43% so với kế hoạch.
Định hướng hoạt động trong 6 tháng 
cuối năm 2013, Ngân hàng Kiên 
Long đưa ra một số giải pháp như đa 
dạng hoá các sản phẩm huy động vốn 
linh hoạt về kỳ hạn, lãi suất để tăng 
tính cạnh tranh thu hút được nhiều 
khách hàng gửi tiền. Về tín dụng: 

Nghiên cứu chính sách tín dụng cho 
các nhóm mặt hàng ưu tiên đầu tư, 
đưa ra nhiều sản phẩm hấp dẫn phù 
hợp để tăng trưởng tín dụng, chú 
trọng tăng thêm khách hàng mới đối 
với doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu. Phấn đấu 
nâng tỷ lệ dư nợ khách hàng doanh 
nghiệp lên 30% tổng dư nợ vào cuối 
năm 2013. Riêng về quản trị doanh 
thu và chi phí sẽ tập trung thay đổi 
cơ cấu nguồn thu theo hướng tăng 
thu dịch vụ, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 10 
– 15% tổng doanh thu vào năm 2015
Hội nghị nhận được ý kiến chỉ đạo 
của Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng 

về các vấn đề như: Chuẩn hoá các 
quy trình, quy chế trong các hoạt 
động ngân hàng; Quản lý danh mục 
đầu tư, phát triển nguồn thu từ dịch 
vụ; Tiếp tục chỉnh trang xây dựng các 
trụ sở mới ở các đơn vị; Tập trung 
công tác đào tạo và đào tạo lại cho 
CBNV, trong đó các đơn vị thường 
xuyên chia sẻ bài học kinh nghiệm 
để trao đổi học tập và đổi mới tư duy 
trong việc phục vụ khách hàng. Đặc 
biệt phải chấp hành nghiêm túc các 
chủ trương, chính sách của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam và các quy 
định của HĐQT.

Tăng thu dịch vụ: Phấn đấu đạt từ
10-15% tổng doanh thu vào năm 2015
NGÀY 13/07/2013, NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Cổ PHẦN KIÊN LONG SƠ 
KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 VÀ ĐỀ RA HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 
06 THÁNG CUốI NĂM.

Thạch Anh 

Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm 
hội nghị 6 tháng đầu năm 2013 tại TP. Nha Trang

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và giám đốc các chi 
nhánh tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tại TP. Nha Trang
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GIẢI BÓNG ĐÁ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

Sân chơi nhân văn
GIẢI BÓNG ĐÁ TRẺ 
EM CÓ HOÀN CẢNH 
ĐẶC BIỆT  DO BÁO 
CÔNG AN TP.HCM 
PHốI HỢP VỚI BÁO 
THỂ THAO VIỆT NAM 
Tổ CHỨC ĐÃ DIỄN 
RA TẠI TP.HCM TỪ 
25 - 30/5. NGÂN HÀNG 
TMCP KIÊN LONG 
CHUNG TAY ĐỒNG TÀI 
TRỢ CHO SÂN CHƠI Ý 
NGHĨA NÀY

Bắt đầu từ năm 1999, giải 
được tổ chức vào dịp Quốc 
tế thiếu nhi 1/6 hàng năm 

nhằm xây dựng một sân chơi lành 
mạnh, mang đậm ý nghĩa nhân văn 
cho các em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, đang sống tại các làng 
SOS, mái ấm tình thương, các trường 
giáo dưỡng… Giải năm nay có 8 đội 
tham dự gồm TP.HCM, Cà Mau, Bến 
Tre, Đà Nẵng, Hà Nội, trường Giáo 
dưỡng số 5 Long An, Trường Giáo 
dưỡng số 4 Bộ Công An (Đồng Nai) 
và Gia Lai. 
Các đội chia thành 2 bảng, đấu vòng 
tròn chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng 
vào bán kết. Ngoài việc tham gia tập 
luyện và thi đấu, BTC còn tạo điều 
kiện cho các em nhỏ tham quan Bến 
Nhà Rồng, vui chơi, giải trí, giao lưu, 

xem biểu diễn văn nghệ… Điểm đặc 
biệt của mùa giải năm nay là có sự 
tham dự của Nick Vujicic – chàng trai 
không tay không chân người Úc đầy 
nghị lực nổi tiếng thế giới. Nick đã 
đến giao lưu, ký tặng trên quả bóng 
của giái và biểu diễn tâng bóng, đá 
quả bóng đầu tiên trong lễ khai mạc. 
Với sự cổ vũ nhiệt tình rất lớn từ 
khán giả nhà, bước vào trận chung 
kết, đội TP.HCM đã khởi đầu khá 
suôn sẻ với nhiều pha lên bóng và sút 
bóng cận thành nhưng vẫn không ghi 
được bàn thắng. Tuy nhiên với kinh 
nghiệm và bản lĩnh, các cầu thủ Gia 
Lai mới chứng tỏ được vị thế ứng cử 
viên vô địch của mình. Các em đến 
từ phố núi đã chơi một trận đấu xuất 
sắc, phối hợp tốt và tổ chức những 
đợt tấn công dồn dập đẩy đội bóng 

TP.HCM  buộc phải co cụm về phòng 
ngự. Phút thứ 7, H’mu (số 13) bất ngờ 
đột phá qua hai hậu vệ đội TP.HCM 
và sút căng, ghi bàn thắng giúp Gia 
Lai tạm dẫn trước 1-0. Tám phút sau 
khi hiệp hai bắt đầu, được đồng đội 
chuyền bóng từ sân nhà, H’mu một 
lần nữa tỏa sáng bằng cú sút chéo góc 
khiến thủ môn TP.HCM bất lực đứng 
nhìn, nâng tỷ số lên 2-0 và cũng là tỉ 
số cuối cùng của trận đấu. 
Ở trận tranh hạng 3 trước đó, đội Cà 
Mau đã thắng Trường Giáo dưỡng 5 
trong loạt sút luân lưu 6m với tỷ số 
5-4 để đoạt hạng 3 sau khi hòa hai 
hiệp chính (1-1).
Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi 
và hấp dẫn, Giải Bóng đá trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt đã khép lại với 
chức vô địch thuộc về đội Gia Lai, 
hạng nhì thuộc về TP.HCM, hạng ba 
thuộc về Cà Mau. Vua phá lưới với 
7 bàn thuộc về H’Mu (13 - Gia Lai), 

thủ môn xuất sắc Phan Phi Long (Cà 
Mau), cầu thủ xuất sắc Nguyễn Thành 
Luân (7 – TPHCM). Giải có tổng giá 
trị tiền thưởng 150 triệu đồng. Đặc 
biệt, sau giải, BTC sẽ chọn đội hình 

tiêu biểu và tổ chức cho các em một 
chuyến tham quan, thi đấu giao hữu ở 
nước ngoài, điểm đến trong khu vực 
Đông Nam Á. 

Minh Anh - Ảnh: Lê Tuấn

Ông Võ Quốc Thắng trao giải Vua phá lưới cho H’mu

H’mu (trái) ghi bàn thắng giúp đội Gia Lai bảo vệ thành công ngôi vô địch

Niềm vui của đội Gia Lai khi bảo vệ thành công ngôi vô địchNick biểu diễn tài tâng bóng
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Dòng tiền sẽ chảy về đâu?
DÒNG TIỀN XÉT VỀ MẶT KINH TẾ KHÔNG NẰM YÊN MỘT CHỖ MÀ LUÔN CÓ SỰ BIẾN 
ĐỘNG VÀ DỊCH CHUYỂN: CHẢY VÀO NHỮNG KÊNH ĐẦU TƯ ĐEM LẠI LỢI NHUẬN CAO.

Đối với người dân khi có tiền 
nhàn rỗi mà không kinh doanh thì 
thường có xu hướng gửi tiết kiệm. 
Tuy nhiên, xu hướng này cũng thay 
đổi khi mà Ngân hàng Nhà nước 
(NHNN) áp lãi suất trần huy động 
ngắn hạn 14%/năm, rồi 8%/năm 
và hiện nay là 7%/năm. Theo các 
chuyên gia nhận định thì lãi suất 
huy động “đã hạ đến giới hạn cuối 
cùng”. Người dân hoặc là gửi tiền 
tại các tổ chức tín dụng (TCTD) lớn, 
uy tín hoặc sẽ đầu tư vào vàng, bất 
động sản (BĐS), chứng khoán hoặc 
ngoại tệ.
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, 
cả nước có hàng trăm ngàn doanh 
nghiệp ngừng hoạt động. Tâm lý 
doanh nghiệp cũng tương tự người 

dân, trong điều kiện kinh doanh 
khó khăn thì cũng sẽ đem tiền gửi 
ngân hàng hoặc phục vụ cho nhu cầu 
đầu tư khác. Tuy nhiên khi lãi suất 
huy động giảm sâu, dòng tiền có 
xu hướng chuyển ra khỏi hệ thống 
ngân hàng và sẽ đổ vào vàng, chứng 
khoán, BĐS hoặc ngoại tệ mạnh. 
Tình trạng xếp hàng tranh mua vàng 
vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa 
qua là một ví dụ điển hình. 
Tình hình đầu tư vào chứng khoán 
qua kết quả giao dịch tại các sàn 
chứng khoán Việt Nam năm qua 
cũng chưa có gì khả quan ngoài một 
vài ngành đặc biệt. BĐS chưa có gì 
khởi sắc hoặc có dấu hiệu vực dậy 
sau nhiều năm đóng băng. Về ngoại 
tệ năm 2012, diễn biến tỷ giá USD 
đạt được kết quả tích cực trên nhiều 
mặt đó là biến động ít . Tính chung cả 
năm 2012, tỷ giá USD giảm 0,96%, 

sau nhiều năm tăng liên tục và giá 
cuối tháng 06/2013 là 21.000đ/
USD. Ngược lại, năm 2012, giá 
vàng trong nước biến động  liên tục. 
Cao điểm tháng 10/2012, giá vàng 
tăng đến 46,2 triệu đồng/lượng. 
Cuối tháng 06/2013, giá vàng nằm 
trong khoảng 36 – 37 triệu đồng/
lượng, vẫn cao hơn giá vàng thế giới 
trên dưới 5 triệu đồng/lượng.  Do 
đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do 
thường xuyên ngang bằng, thậm chí 
có thời điểm còn thấp hơn cả tỷ giá 
USD trên thị trường chính thức. 
Trong tình hình các kênh đầu tư phổ 
biến đều kém hấp dẫn và ít nhiều 
đều có rủi ro thì dòng tiền sẽ chuyển 
dịch về đâu?

Dòng tiền đầu tư có 
chuyển hướng
Thị trường BĐS Việt Nam vẫn còn 
trong giai đoạn khó khăn, nhiều 
phân khúc BĐS đã giảm 50% so 
với giá đỉnh điểm năm 2008. Mới 
đây, Nhà nước can thiệp với gói hỗ 
trợ 30.000 tỷ đồng với lãi suất 6%/
năm để giải tỏa cho bất động sản, 
tuy nhiên vẫn còn nhiều rào cản và 
các hướng dẫn của các cơ quan hữu 
quan nên người dân vẫn còn chưa 
tiếp cận được. Mặt khác, bất chấp 
giá giảm và các chính sách hỗ trợ 
của Nhà nước cũng như  lãi suất cho 
vay giảm về mức 12% rồi 10% và 
hiện nay đã áp trần lãi suất cho vay 
ngắn hạn đối với các lãnh vực ưu tiên 
là 9%/năm thì vẫn khó khăn trong 
việc vực dậy nền kinh tế cũng như 
giải cứu cho doanh nghiệp. 
Thị trường vẫn chưa có tín hiệu 
phục hồi. Chứng khoán có khởi sắc 

đầu năm nay do lãi suất huy động 
giảm nhưng vẫn còn trong tình trạng 
èo uột và giá trị giao dịch đang giảm 
dần. Thống kê số dư tiền gửi của 
khách hàng tại một số ngân hàng 
lớn cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, 
tiền gửi, tiền tiết kiệm ngân hàng 
của người dân bằng đồng Việt Nam 
(VND) tăng lên đáng kể. Ngược lại, 
số dư tiền gửi bằng vàng, ngoại tệ lại 
sụt giảm tương ứng. Nhiều nhà đầu 
tư chuyển hướng từ vàng sang gửi tiết 
kiệm VNĐ và hiện nay lại chuyển từ 
gửi tiết kiệm sang mua vàng. Theo 
thông tư 15/2013/TT-NHNN ngày 
27/06  thì tiền gửi không kỳ hạn chỉ 

còn 1,2%/năm và kỳ hạn từ 1- dưới 6 
tháng là 7%/năm. 
Dòng tiền sẽ đi về đâu? Thiết nghĩ 
hiện nay, nhà đầu tư cũng người dân 
cần bình tĩnh, suy xét thận trọng để 
đầu tư vào những kênh đem lại hiệu 
quả cao. Vấn đề hiện nay đó là trách 
nhiệm của Nhà nước - các cơ quan 
hoạch định chính sách phải làm sao 
vừa ổn định nền kinh tế, giúp doanh 
nghiệp tiếp cận được nguồn vốn 

Vũ Đức Cần 
Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank

Dùng dằng dòng chảy của 
đồng tiền

Hiện tại dòng tiền cần chảy về khu vực sản xuất, kinh doanh hơn là đầu tư vào vàng, đô la 
hay bất động sản...

Tiết kiệm là nhất

Tiết kiệm VND hơn hẳn USD
Lãi suất huy động 7%/năm thực tế 
không phải là quá thấp. Nếu tính tỷ 
giá dao động 2% trong năm 2013, 
cộng với lãi suất tiền gửi bằng USD 
đối với cá nhân tối đa 1,25%/năm, thì 
lãi suất tiết kiệm VND vẫn cao hơn 
tương ứng khoảng hơn 3% so với 
USD. Vì vậy, tích trữ ngoại tệ lúc này 
không có lợi, chưa kể các kiến nghị 
đã được gửi về NHNN, đề xuất giảm 
thêm lãi suất tiết kiệm ngoại tệ tạo 
ưu thế cho VND.
Đối với giá vàng, sau ngày 30/6 rất có 
thể NHNN quyết tâm kéo giá trong 
nước sát với quốc tế nên khá rủi ro cho 
nhà đầu tư. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu 
và BĐS đang giảm mạnh so với thời 
kỳ năm 2007 - 2008, nhưng khả năng 
sinh lời chia cổ tức của cổ phiếu hay thị 
trường thuê mua BĐS vẫn đang kém 
hấp dẫn hơn kênh tiết kiệm.
Nguyên nhân là do giá cổ phiếu và 
BĐS giảm mạnh nhưng chưa thực sự 
rẻ vì giá hai tài sản tài chính này đã 
bị đẩy vượt xa mức giá trị thật trước 
đó. Ngay với những cổ phiếu giá chỉ 
3 - 4 ngàn đồng, nhưng lợi nhuận DN 
bị âm hoặc rất thấp sẽ khiến cho thu 
nhập từ cổ phiếu rất ít triển vọng. 
Còn giá căn hộ được cho là đã giảm 
30 - 50%, nhưng thanh khoản kém 
trong khi cho thuê chỉ thu lời khoảng 
3 - 4%, thấp hơn so với tiết kiệm.

TS. Đinh Thế Hiển - Chuyên gia 
tài chínhTS. Trần Du Lịch - nguyên Viện trưởng

Viện Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chứng khoán khó hút vốn
Lãi suất huy động giảm sẽ tạo tác 
động tích cực về tâm lý đối với thị 
trường chứng khoán. Thị trường 
trong một thời gian dài “sống chung” 
với lãi suất cao nay được giải tỏa, nhà 
đầu tư có cơ sở kỳ vọng thị trường 
chứng khoán sẽ thu hút được dòng 
tiền mới.
Thế nhưng, động thái kéo giảm lãi 
suất chỉ nên xem như cái “phao” 
của thị trường hơn là khơi thông 
dòng vốn. 
Do vậy, gửi tiền ngân hàng vẫn là 
giải pháp an toàn. Lãi suất tiết kiệm 
kỳ hạn trên một năm đang phổ biến 
ở mức 8 - 9%/năm, cho thấy tiết kiệm 
tiền đồng vẫn có lợi tức cao hơn.

Đầu tư vàng sẽ bất an
Đầu tư vào vàng lúc này sẽ bất 
an. Nếu so sánh với các tháng đầu 
năm thì giá vàng đã giảm đáng kể, 
nhưng vẫn khá bấp bênh do biến 
động giá vàng thế giới. Vì vậy, nếu 
đầu tư để hy vọng giá sẽ lên đối với 
thị trường này là vô cùng nghịch lý. 
Một mặt, chúng ta muốn kéo giá 
vàng trong nước về bằng với giá 
vàng thế giới, nhưng mặt khác vẫn 
muốn giá lên để kiếm lời vậy thì 
giá nào mới là hợp lý để mua vào 
là điều mà nhà đầu tư cần suy nghĩ.
Do vậy, mặc dù đầu tư vàng vốn có 
“truyền thống” và thanh khoản cao, 
nhưng hiện nay vàng miếng đã 
được quản lý. Hơn nữa, vàng trong 
nước lúc xuống lúc lên cơn sốt là 
do những người tìm kiếm lợi nhuận 
trong đầu cơ ngắn hạn. Với biên độ 
dao động của vàng rất lớn, trong 
bối cảnh thế giới bất ổn như hiện 
nay thì nhà đầu tư có thể thắng lớn, 
nhưng cũng có thể thua lớn.

TS. Võ Trí Thành - Phó viện 
trưởng Viện Nghiên cứu quản 
lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Quỳnh Chi / Thời báo Ngân hàng

và  đồng thời còn phải hướng dòng 
vốn nhàn rỗi của người dân đi đúng 
hướng, không bị lạc vào những kênh 
không cần thiết cho nền kinh tế.
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Kienlongbank triển khai
                        nhiều chương trình thi đua 

Vừa qua, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long đã triển khai 

chương trình thi đua với chuyên 
đề “Đôi bạn cùng tiến” từ ngày 
02/05/2013 đến 31/12/2013. Đây là 
chương trình dành cho các cặp đôi 
cá nhân trong cùng 1 Chi nhánh/ 
Phòng Giao dịch bao gồm 1 nhân 
viên tín dụng và 1 nhân sự có chức 
danh khác trên cơ sở tự nguyện lựa 
chọn, kết hợp với nhau thành “Đôi 
bạn cùng tiến”. Chương trình thi 
đua này đặc biệt hấp dẫn với 60 giải 
thưởng dành cho 60 đôi bạn hoàn 
thành những chỉ tiêu do Kienlong-
bank đặt ra, trong đó có: 5 giải nhất 
(15 triệu/giải), 10 giải nhì (10 triệu/ 
giải), 15 giải ba (5 triệu/ giải), 30 
giải khuyến khích (2 triệu/ giải). 
Chương trình nhằm phát huy sức 
mạnh tập thể và tinh thần đồng đội 
trong nhân viên Kienlongbank.

Từ ngày 02/05/2013 đến 
02/09/2013, chương trình 

“Chung sức chung tay – Gặt ngay 
thắng lợi” sẽ được áp dụng tại 
Ngân hàng TMCP Kiên Long với 
mục đích nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động kinh doanh trong toàn hệ 
thống và thúc đẩy tinh thần đồng 
đội cho các đơn vị là Chi nhánh và 
Phòng Giao dịch trực thuộc Ngân 
hàng TMCP Kiên Long. 
Nội dung thi đua “Chung sức chung 
tay – Gặt ngay thắng lợi” bao gồm 
3 chỉ tiêu: chất lượng tín dụng, tăng 
trưởng huy động từ khách hàng 
tiềm năng và phát triển cho vay 
tài trợ thương mại. Ứng với mỗi 
chỉ tiêu sẽ có những điều kiện xét 
thưởng, thời gian xét thưởng và 
giá trị giải thưởng khác nhau cho 
từng đơn vị được quy định bởi Ban 
Thi đua Khen thưởng Ngân hàng 
TMCP Kiên Long.

Đôi bạn cùng tiến Chung sức chung tay gặt 
ngay thắng lợi 

Nhân vật của năm

Nhằm mục đích phát huy năng 
lực cá nhân và xây dựng điển 

hình trong toàn hệ thống, Ngân 
hàng TMCP Kiên Long vừa triển 
khai chương trình thi đua  “Nhân 
vật của năm” được áp dụng từ ngày 
1/1/2013 đến 31/12/2013. Chương 
trình “Nhân vật của năm” được áp 
dụng cho tất cả cán bộ, nhân viên 
Kienlongbank thuộc 3 nhóm chức 
danh sau: Nhóm 1 (Quản lý cấp 
trung), Nhóm 2 (Quản lý cấp cơ 
sở), Nhóm 3 (Nhân viên).
Theo đó, cá nhân đạt được những 
tiêu chí như: hoàn thành xuất sắc 
công việc chuyên môn được giao, 
có sáng kiến nổi bật; tuân thủ 
nghiêm túc nội quy lao động, các 
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và 
được tập thể tín nhiệm với số phiếu 
bình chọn >=80%.....sẽ nhận được 
giải thưởng của chương trình lần 
lượt là 1 tháng lương cho cá nhân 
thuộc nhóm 1; 1,5 tháng lương 
dành cho cá nhân thuộc nhóm 2, 
và 2 tháng lương dành cho cá nhân 
thuộc nhóm 3.

Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa ra mắt Bộ phận 
chăm sóc khách hàng (Kienlongbank Contact 
Center) nhằm tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của 

khách hàng liên quan  đến các sản phẩm, dịch vụ của 
Ngân hàng Kiên Long. 
Bất kỳ lúc nào, khách hàng có thể gọi đến đường dây 
nóng 1900 555 39 hoặc 08.3933 9797 hoặc gửi e-mail về 
địa chỉ contact247@kienlongbank.vn  để được tư vấn, 
giải đáp thông tin về sản phẩm dịch vụ, các chương trình 
khuyến mại, tri ân khách hàng, tra cứu số dư tài khoản, 
yêu cầu khoá thẻ hay đóng góp ý kiến về chất lượng sản 
phẩm dịch vụ. Trung tâm hoạt động 24h/ngày và tất cả 
ngày trong tuần kể cả ngày lễ, tết.
Kienlongbank Contact Center ra đời là chiếc cầu nối rút 
ngắn mọi khoảng cách, tạo nên sự gần gũi, thân thiện 

Kienlongbank Contact Center
đi vào hoạt động

Với mong muốn tri ân khách hàng 
đã đồng hành cùng Ngân hàng 
Kiên Long (Kienlongbank) trong 

suốt thời gian qua, Kienlongbank triển khai 
chương trình khuyến mãi “Ưu đãi phí thanh 
toán quốc tế”, thời gian áp dụng từ ngày 
01/07/2013 đến 30/09/2013. Theo đó, khách 
hàng được giảm 50% phí dịch vụ thanh toán 
đối với các giao dịch chuyển tiền ra nước 
ngoài. Ví dụ như: thanh toán chi phí du học, 
chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài, thanh toán tiền 
hàng nhập khẩu bằng TTR, LC hoặc nhờ thu… Tiện ích của 
chương trình là thủ tục đơn giản, thời gian chuyển tiền ngắn 

Ưu đãi phí thanh toán quốc tế

Kienlongbank tài trợ công trình Mùa Hè Xanh 2013

KLB

KLB

KLB

16h30 ngày 13/7/2013, tại sân Phượng Vỹ - trường 
Đại học Nông Lâm TP.HCM đã diễn ra buổi lễ 
xuất quân Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh 

năm 2013.  Đồng hành cùng các chiến sĩ tình nguyện 
của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long tài trợ nguồn vốn để xây dựng 2 bể 
lọc nước – là một trong những công trình trọng điểm 
của chiến dịch năm nay. Đây là một công trình có ý KLB

nhất. Chương trình không áp dụng ưu đãi đối 
với các loại phí khác như điện phí, phí phát 
hành LC, phí tu chỉnh LC…
Đối tượng áp dụng của chương trình là tất cả 
khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ chuyển tiền ra nước 
ngoài tại các điểm giao dịch trên toàn hệ 
thống của Kienlongbank.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui 
lòng liên hệ các Chi nhánh và Phòng Giao 

dịch Kienlongbank trên toàn quốc hoặc gọi đến Phòng 
Thanh toán Quốc tế: (08) 3933 3393 (số máy lẻ: 213; 215).

giữa khách hàng và ngân hàng. Với kỳ vọng nâng cao 
tính chuyên nghiệp và hiệu quả, trong tương lai Kien-
longbank Contact Center sẽ tiến hành các hoạt động 
chăm sóc khách hàng, khảo sát thị hiếu, đo lường độ hài 
lòng và ghi nhận ý kiến đóng góp của khách hàng đối 
với các sản phẩm, dịch vụ của Kienlongbank. 

nghĩa lớn: cung cấp nước đảm bảo tiêu chuẩn cho 
người dân tưới tiêu và sinh hoạt. Tổng công trình phục 
vụ cho 4.500 nông dân ở các xã xây dựng Nông thôn 
mới. Với phương châm “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm 
dân tin”, hứa hẹn một mùa hè nhiều ý nghĩa với những 
công trình nhiệt huyết cống hiến của chiến sĩ Đại học 
Nông Lâm TP.HCM

ĐIỂM TIN
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Khóa học  “Lãnh đạo tiềm năng” 
Nhằm chuẩn bị cho sự phát 

triển của Ngân hàng Kiên 
Long trong thời gian sắp 

tới, việc đào tạo nhân viên cũng 
như đội ngũ lãnh đạo kế thừa là 
một nhiệm vụ quan trọng. Nhận 
thấy tầm quan trọng này, Ngân 
hàng Kiên Long vừa tổ chức khóa 
“Lãnh đạo tiềm năng” cho 43 học 
viên trong toàn hệ thống. Khóa học 
được thiết kế trong thời gian 02 
tuần. Các học viên được đào tạo 
các nghiệp vụ ngân hàng chuyên 
sâu, kỹ năng và thực tế nghiệp vụ 
tại đơn vị. Nhiều bài học quý giá 
được đội ngũ giảng viên của Trung 
tâm đào tạo và Ban lãnh đạo ngân 
hàng “truyền lửa” cho các học viên. 
Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng 
đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý, 
tư duy tích cực, nguyên tắc trong 
kinh doanh, giải thích lý luận của 
người thắng cuộc và kẻ thua cuộc. 
Tổng Giám đốc Phạm Khắc Khoan 

cũng chia sẻ kinh nghiệm bản thân, 
sự tâm huyết của Ban lãnh đạo đối 
với lớp kế thừa. Tổng Giám đốc đặt 
niềm tin và kỳ vọng vào lớp “Lãnh 
đạo tiềm năng” đầu tiên này sẽ là 
những lãnh đạo tài năng của ngân 
hàng trong tương lai không xa.
Sau các giờ học tập, các học viên 
được tham gia các trò chơi nhóm 

rất sôi động. Chương trình kết thúc 
với việc đúc kết ra giá trị cốt lõi 
của Kienlongbank qua 4 chữ “Tâm 
– Tín – Kiên – Xanh” đầy ý nghĩa. 
Đây sẽ là những giá trị mà các thế hệ 
lãnh đạo tiếp sau sẽ kế thừa và phát 
huy để thương hiệu Kienlongbank 
luôn sống mãi.

Thỏa mái tiêu dùng với thẻ Kienlongbank

Kể từ ngày 21/06/2013, Thẻ 
Kienlongbank có thể thực 
hiện thanh toán tại mạng lưới 

các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ 
của 36 ngân hàng thành viên thuộc 
liên minh Smartlink. Theo đó, chủ thẻ 

nội địa của Kienlongbank có thể thoải 
mái đi mua sắm và sử dụng thẻ Kie-
longbank để thanh toán hàng hóa dịch 
vụ mà không cần phải mang theo tiền 
mặt tại hơn 50.000 điểm mua sắm, khu 
phức hợp giải trí, thể thao, trung tâm 
mua sắm thương mại và các nhà hàng, 
khách sạn, khu nghỉ dưỡng… được lắp 
đặt máy thanh toán thẻ POS có logo 
Smartlink.
Cụ thể: Từ ngày 01/07/2013 đến ngày 
01/07/2014, giảm ngay 10% trên giá 
trị thanh toán cho chủ thẻ Kienlong-
bank khi sử dụng thẻ Kienlongbank 
thanh toán cho các hóa đơn tại hệ 

thống nhà hàng Koto:
1. Nhà hàng Koto Sài Gòn: 151 Hai Bà 
Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.

            Điện thoại: (08) 3934 9151 -
Fax: (08) 3934 9152.
2. Nhà hàng Koto Hà Nội: 59 Văn 
Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 7470 337 -
Fax: (08) 7470 339.
Ngoài ra, khách hàng còn được tham 
gia các chương trình khuyến mại, ưu 
đãi khác của hệ thống nhà hàng Koto. 
Mọi chi tiết chương trình, vui lòng liên 
hệ bộ phận chăm sóc khách hàng 1900 
55 55 39.

KLB

KLB

BẾ GIẢNG

CHI NHÁNH RẠCH GIÁ: Niềm vui chiến thắng Larue Cup 2013

Đây là năm thứ 6 liên tiếp, Giải bóng đá phong 
trào Larue Cup được nhãn hàng bia Biere Larue 

tổ chức. Trong suốt 3 ngày thi đấu, Larue Cup mang 
đến không khí  bóng đá vui vẻ cho rất nhiều người 
dân yêu bóng đá nơi đây. Khép lại giải đấu tại đây, 
đội bóng Kienlongbank- Chi nhánh Rạch Giá thắng 
đội Doanh nghiệp Hữu Tùng với tỷ sồ 2-1 để lên 
ngôi vô địch một cách thuyết phục và nhận 20 triệu 
đồng tiền thưởng cùng suất đại diện Kiên Giang dự 
Siêu Cúp Larue tại Đà Nẵng. 

Kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hậu Giang đã tổ 

chức Hội thao ngành cầu lông và bóng bàn. Sau hai ngày 
tranh tài sôi động, bằng tinh thần đoàn kết và ý chí quyết 
tâm thi đấu hết mình, Kienlongbank – Chi nhánh Hậu Gi-
ang đã xuất sắc giành được giải nhất môn bóng đá mini và 
giải thủ môn xuất sắc nhất giải. KLB

 CHI NHÁNH HẬU GIANG : Vô địch môn bóng đá Mini

KLB

GIẢI QUẦN VỢT NGÀNH KT – XD – TTNT TP.HCM 2013 

Sôi động và hấp dẫn

Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa 
tài trợ cho Giải Quần vợt ngành 

Kiến trúc – Xây dựng – Trang trí nội 
thất TP.HCM - 2013. Giải đấu năm 
nay quy tụ gần 300 VĐV từ các tỉnh 
Quảng Ngãi đến Cà Mau, với 7 nội 
dung thi đấu đã mang lại mùa giải 

Bộ giải thưởng của Giải Quần vợt ngành Kiến trúc – Xây dựng – Trang trí nội thất TP.HCM - 2013

thành công với nhiều pha thi đấu hấp 
dẫn và nhiều bất ngờ. Sau các lượt 
tranh tài sôi nổi, 21 giải thưởng danh 
giá nhất của giải đã được trao cho 28 
VĐV xuất sắc nhất ở 7 nội dung thi 
đấu gồm: Giải Lãnh đạo, Nữ A, Nữ B, 
Giải A trên 45, A dưới 45, B trên 45 & 

B dưới 45.
Câu lạc bộ Quần vợt ngành Kiến trúc - 
Xây dựng - Trang trí nội thất TP.HCM 
(HACD TENNIS CLUB) do một 
nhóm các doanh nhân thành đạt yêu 
thích và tâm huyết với bộ môn quần 
vợt thành lập vào cuối năm 2011. Câu 
lạc bộ ngoài mục đích mang đến cho 
cộng đồng doanh nghiệp không gian 
sinh hoạt, thi đấu và trao dồi chuyên 
môn cả trong bộ môn quần vợt lẫn 
trong công việc. Ngân hàng TMCP 
Kiên Long là Nhà tài trợ vàng cho giải 
đấu năm nay. Đây là một trong những 
hoạt động mà Ngân hàng Kiên Long 
đồng hành cùng với ngành Kiến trúc 
– Xây dựng – Trang trí nội thất cũng 
như hưởng ứng phong trào thể dục thể 
thao tại TP.HCM.

KLB
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Ngân hàng TMCP Kiên Long hân hạnh là Nhà tài 
trợ chính cho mùa giải năm nay như một lời chúc 
mừng đến các đến các nhà báo nhân ngày Báo 

chí Cách mạng Việt Nam 21.6 Giải quần vợt hội nhà báo 
TP.HCM 2013 đã diễn ra đầy hào hứng và nhiều bất ngờ 
trong suốt 2 ngày diễn ra tại cụm sân Kỳ Hòa 2 với sự tham 
gia của gần 20 đơn vị báo chí và doanh nghiệp. Đến dự 
khán và trao giải có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên T.Ư 
Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Vương Bích 
Thắng, Tổng cục trưởng TCTDTT; ông Mã Diệu Cương, 
Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM. Nhiều bất ngờ xảy ra khi 
cả 6 nội dung năm nay ngôi vô địch đều đổi chủ. 
Giải đấu đã góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác và 

KLB

KLB

Ông Mã Diệu Cương – Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM trao giải thưởng 
cho các VĐV

Đội chung sức đoạt Cup vô địch với phần thưởng 10.000.000 đồng

GIẢI BÓNG ĐÁ TỨ HÙNG - CUP EEC 2013

Niềm vui cho các phóng viên thể thao

Chào mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 
21.6, Ngân hàng TMCP Kiên Long đã đồng hành 
và hỗ trợ Giải Bóng đá Tứ hùng - Cup EEC lần thứ 

5 năm 2013 vào sáng 19.6 tại sân bóng đá Tao Đàn (Q.1, 
TP.HCM). Trải qua 4 lần tổ chức thành công, năm nay giải 
đấu tiếp tục là một sân chơi thể thao ý nghĩa, hấp dẫn và 
không kém phần vui tươi, sôi nổi dành cho các phóng viên 
thể thao của các cơ quan báo đài ở khu vực TP.HCM. Năm 
nay, các phóng viên thể thao chia thành 4 đội Phong cách, 

Sáng tạo, Chung sức và Quyết thắng đã có một buổi thi 
đấu quyết liệt nhưng tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Sau 
một buổi sáng tranh tài, đội Chung sức với lực lượng đồng 
đều hơn đã giành ngôi vô địch giải này sau khi vượt qua 
đội Sáng tạo 2-0 trong trận chung kết. Hạng ba thuộc về 
đội Phong cách. Ngoài các giải thưởng đồng đội, BTC còn 
trao các giải cá nhân cho Thủ môn xuất sắc nhất giải, Vua 
phá lưới...

GIẢI QUẦN VỢT HỘI NHÀ BÁO 
TP.HCM 2013

Nhiều bất ngờ !

phát huy tinh thần rèn luyện sức khỏe giữa các đơn vị trong 
khối báo chí cũng như với các doanh nghiệp. Chủ tịch Hội 
Nhà báo TP.HCM Mã Diệu Cương cho biết sẽ cùng Báo 
Thanh Niên xem xét nâng tầm để giải năm tới sẽ tổ chức ở 
quy mô toàn quốc.

GIẢI QUẦN VỢT MỪNG 5 NĂM THÀNH LẬP CN BÌNH DƯƠNG

Thắm tình đoàn kết...

Kỷ NIỆM 5 NĂM THÀNH 
LẬP, CHI NHÁNH BÌNH 
DƯƠNG VỪA Tổ CHỨC 
THÀNH CÔNG GIẢI QUẦN 
VỢT Mở RỘNG VỚI SỰ 
GÓP MẶT CủA CÁC ĐƠN 
VỊ KHÁCH MờI TRONG 
HỆ THốNG KIENLONG-
BANK, NGÂN HÀNG BẠN 
TRÊN ĐỊA BÀN VÀ KHÁCH 
HÀNG THÂN THIẾT CủA 
CHI NHÁNH...

Bình Dương là tỉnh nằm trong 
Khu vực kinh tế trọng điểm 
phía Nam, trong những năm 

gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
luôn ở mức cao. 5 năm có mặt ở Bình 
Dương, Ngân hàng Kiên Long – Chi 
nhánh Bình Dương đã có những 
bước phát triển mạnh mẽ, góp phần 
khơi chảy dòng vốn và các tiện ích 
ngân hàng đến khách hàng nơi đây.

Kỷ niệm 5 năm thành lập và nhằm 
tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa 
Kienlongbank với khách hàng và các 
ban ngành đoàn thể, Chi nhánh Bình 
Dương đã mời nhiều đơn vị tham 
gia Giải Quần vợt mở rộng như: 
Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh 
Bình Dương, Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ 
Trường Thành, Công ty Cao Xinh, 
Công ty U&I, Công ty Liên Minh 

Phát... Sau các trận tranh tài sôi 
nổi và hấp dẫn, Ngân hàng Nhà 
nước – Chi nhánh Bình Dương đã 
giành được giải Nhất, Kienlong-
bank - Chi nhánh Bình Dương đạt 
được giải Nhì. Giải Tennis mở rộng 
mừng 5 năm thành lập Chi nhánh 
Bình Dương đã kết thúc thành công 
tốt đẹp với những hình ảnh đoàn 
kết, năng động và tích cực. KLB

Ông Mai Hữu Tín – Phó Chủ tịch HĐQT Kienlongbank và ông Phạm Khắc Khoan – 
Tổng Giám đốc Kienlongbank dự khai mạc và chúc mừng giải đấu.

Hai cặp đôi vào chung kết của giải
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CHI NHÁNH BẾN TRE LUÔN 
DUY TRÌ ĐƯỢC TốC ĐỘ 
TĂNG TRƯởNG CAO, AN 
TOÀN VÀ ĐÃ KHẲNG ĐỊNH 
ĐƯỢC VỊ THẾ CủA MÌNH 
CŨNG NHƯ GÓP PHẦN TÍCH 
CỰC VÀO QUÁ TRÌNH PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH BẾN TRE.

Được thành lập và hoạt động từ 
ngày 28/08/2008 đến nay, với 
đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt 

huyết và có trình độ chuyên môn, 
Ngân hàng Kiên Long - Chi nhánh 
Bến Tre đã phát huy được sức mạnh 
đoàn kết, năng động, sáng tạo, không 
ngừng đổi mới trong hoạt động kinh 
doanh. Trong 5 năm qua, Chi nhánh 
Bến Tre đã chú trọng bám sát những 
chủ trương, cơ chế, chính sách của 
Ngân hàng Nhà nước và các cấp chính 
quyền địa phương, từ đó chi nhánh đã 
đề ra được những giải pháp phát triển 
phù hợp với tình hình thực tiễn. 
Với phương châm hoạt động “Sẵn 
lòng chia sẻ”, Chi nhánh Bến Tre đã 
kiên quyết không để thiếu vốn cấp tín 
dụng cho khách hàng của mình. Trong 
những năm qua, mặc dù tình hình tài 
chính tiền tệ có nhiều biến động mạnh 

mẽ đã tác động rất lớn đến hoạt 
động của các ngân hàng thương 

mại, đặc biệt là đối với một chi nhánh 
còn non trẻ như Chi nhánh Bến Tre. 
Tuy nhiên chi nhánh đã tích cực huy 
động vốn tại địa phương đồng thời 
tranh thủ các nguồn vốn được cấp từ 
Hội sở Ngân hàng Kiên Long để tăng 
trưởng tín dụng. Sáu tháng đầu năm 
2013, Chi nhánh đã giải ngân hơn 
190,360 tỷ đồng, tổng dư nợ gần 
240 tỷ đồng. Chi nhánh đã chủ động 
hoàn toàn về nguồn vốn huy động 
trên địa bàn để tăng trưởng dư nợ, 
Số dư huy động cuối tháng 6 năm 
2013 là 384,201 tỷ đồng.  
Cùng với việc cho vay các thành 
phần kinh tế khác trên địa bàn tỉnh, 
Chi nhánh Bến Tre đã định hướng 
rõ “Nông nghiệp, nông thôn là thị 
trường truyền thống của chi nhánh, 
đồng thời tập trung phục vụ khách 
hàng là cá nhân, hộ kinh doanh cá thể 
và doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Do đó, 
ngay từ năm đầu tiên được thành lập, 

chi nhánh đã chú trọng mở rộng địa 
bàn hoạt động sang các huyện trong 
tỉnh Bến Tre. Mạng lưới hoạt động đã 
có mặt trên 3 dải cù lao của tỉnh Bến 
Tre và phấn đấu trong năm 2013 chi 
nhánh sẽ mở thêm một phòng giao 
dịch mới. 
Bên cạnh công tác phát triển mạng 
lưới, chi nhánh cũng không ngừng cải 
tiến, đơn giản các điều kiện thủ tục 
vay vốn nhưng vẫn đảm bảo tính pháp 
lý chặt chẽ; tăng cường cán bộ tín 
dụng, tạo điều kiện cho người dân và 
doanh nghiệp tiếp cận vốn vay nhanh 
chóng, thuận lợi nhất. Song song với 
công tác huy động vốn và cho vay, 
Chi nhánh Bến Tre còn rất chú trọng 
đến phát triển các dịch vụ ngân hàng 
như: bảo lãnh, chuyển tiền, thanh toán 
quốc tế, kinh doanh ngoại tệ… để góp 
phần cùng hệ thống đưa Ngân hàng 
Kiên Long trở thành ngân hàng hiện 
đại và đa năng theo định hướng phát 
triển chung mà Hội đồng Quản trị đã 
đề ra.
Phát huy kết quả đã đạt được, trong 
thời gian tới, Chi nhánh Bến Tre sẽ 
tiếp tục phát triển mạng lưới hoạt 
động, mở rộng địa bàn; đổi mới, nâng 
cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh 
tranh, đóng góp thiết thực vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh 
Bến Tre, sự phát triển bền vững của 
Ngân hàng Kiên Long. 
Tập thể cán bộ nhân viên chi nhánh 
phấn đấu nâng cao năng lực nghiệp 
vụ, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, 
xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên 
nghiệp thực hiện theo tôn chỉ của các 

cấp lãnh đạo Ngân hàng Kiên Long 
đã đề ra. Để làm được điều này, ngoài 
việc lắng nghe ý kiến của khách hàng, 
chúng tôi luôn xây dựng đội ngũ nhân 

viên trong sạch, sẵn sàng chia sẻ với 
khách hàng những khó khăn trong kinh 
doanh, những ước mơ, hoài bão và 
kinh nghiệm làm việc. Đó cũng là lời 

hứa của chúng tôi trước toàn thể khách 
hàng - những người ơn của mình.

Trần Văn Thuận 
Giám đốc chi nhánh Bến Tre

NGÂN HÀNG KIÊN LONG - CHI NHÁNH BẾN TRE

Khẳng định vị thế
trên quê hương Đồng Khởi

Do hoạt động hiệu quả, Chi nhánh Bến Tre được đầu tư xây 
dựng mới và sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm 2013

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
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Tiếp sức dòng vốn...
TRONG KHÓ KHĂN, VẫN CÓ NHỮNG DOANH NGHIỆP LỘI NGƯỢC DÒNG THU ĐƯỢC KẾT 
QUẢ ĐÁNG MỪNG. ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP, ĐỒNG VốN CủA NGÂN HÀNG 
KIÊN LONG ĐÃ KỊP THờI TIẾP SỨC CHO NHIỀU DOANH NGHIỆP, TRONG ĐÓ CÓ CÔNG 
TY TNHH DỊCH Vụ QUẢNG CÁO THỊNH TÂN…

Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho 
biết, 6 tháng đầu năm 2013, 
số doanh nghiệp gặp khó 

khăn phải tạm ngừng hoạt động 
là 24.256 doanh nghiệp. Công ty 
TNHH Dịch vụ Quảng cáo Thịnh 
Tân hoạt động chính trong lĩnh vực 
thiết kế quảng cáo các khẩu hiệu, 
pano, tổ chức hội trợ triển lãm và 
thương mại. Ông Phạm Quý Tân 
– Giám đốc công ty là người trực 
tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt 
động. Ông Phạm Quý Thịnh chuyên 
phụ trách mảng thiết kế và bố trí lực 
lượng lao động. Qua gần 09 năm 
làm việc, hai anh em Tân và Thịnh 
có nhiều kinh nghiệm trong ngành 
thiết kế quảng cáo, đáp ứng được 
hầu hết nhu cầu của khách hàng. Thị 
trường hoạt động chính của công ty 
là địa bàn thành phố Nha Trang. 
Theo kế hoạch phát triển, công ty 
muốn mở rộng địa bàn hoạt động 
sang các khu vực tiềm năng khác 

trong khu vực tỉnh Khánh Hòa như: 
Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Giã... 
Vào thời điểm năm 2010, trở ngại 
lớn nhất của doanh nghiệp lúc bấy 
giờ là đồng vốn để đầu tư mua xe 
ô tô tải hỗ trợ cho hoạt động kinh 
doanh. Qua tìm hiểu, doanh nghiệp 
đã tìm đến Ngân hàng TMCP Kiên 
Long – Chi nhánh Khánh Hòa. 
Trước một phương án kinh doanh 
tâm huyết của doanh nghiệp cùng 
với phương châm “Sẵn lòng chia 
sẻ” của mình, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long – Chi nhánh Khánh Hòa 
đã xem xét giải ngân cho doanh 
nghiệp nguồn vốn với gói lãi suất 
ưu đãi để hỗ trợ vốn cho doanh 
nghiệp phát triển. Bên cạnh hỗ trợ 
nguồn vốn, Ngân hàng Kiên long – 
Chi nhánh Khánh Hòa đã đồng hành 
cùng doanh nghiệp bằng cách tạo 
mối quan hệ, giới thiệu thêm nhiều 
khách hàng cho Công ty Thịnh Tân. 
Bên cạnh đó, Chi nhánh Khánh Hòa 

còn tạo cơ hội cho Công ty Thịnh 
Tân thi công các công trình quảng 
cáo bảng hiệu của ngân hàng trên 
địa bàn. 
Qua 2 năm làm việc bền bỉ cùng với 
sự hỗ trợ, tiếp sức của Ngân hàng 
Kiên Long, Công ty Thịnh Tân đã 
thật sự phát triển, thương hiệu được 
nhiều người biết đến trong thành 
phố Nha Trang và các địa bàn lân 
cận. Số lượng đơn đặt hàng quảng 
cáo của Công ty Thịnh Tân tiếp tục 
tăng nhanh và công ty cần nguồn 
vốn lớn hơn để đáp ứng nhu cầu 
phát triển. Lần này, Ngân hàng 
Kiên Long – Phòng Giao dịch Vĩnh 
Hải trực tiếp mang nguồn vốn tiếp 
sức cho công ty. Cho đến nay, Công 
ty Thịnh Tân được biết đến là một 
trong những công ty quảng cáo có 
uy tín nhất ở thành phố Nha Trang 
đang phát triển mạnh…

Nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Thịnh Tân đang thực hiện các công trình quảng cáo cho khách hàng

Đào Tấn Đạt
Chi nhánh Khánh Hòa

Chuyện anh Linh ở Krông Bông

KRÔNG BÔNG LÀ MỘT HUYỆN VÙNG SÂU, VÙNG XA, NẰM CÁCH TP. BUÔN MA THUỘT 
60 KM VỀ PHÍA ĐÔNG NAM.NHIỀU NGƯờI TẠI THÔN 6, XÃ HÒA PHONG, HUYỆN KRÔNG 
BÔNG BIẾT ĐẾN GIA ĐÌNH ANH NÔNG DÂN ĐỖ VĂN LINH NHƯ LÀ  MỘT TẤM GƯƠNG 
SÁNG TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT,  THOÁT NGHèO VÀ VƯƠN LÊN KHÁ GIẢ NHờ Sử 
DụNG VốN VAY HIỆU QUẢ TỪ NGÂN HÀNG KIÊN LONG - CHI NHÁNH ĐắK LắK.

chăm sóc đúng kỹ thuật, hợp nước, hợp 
phân mà năm đó được mùa bội thu cây 
thuốc lá. Sau khi trừ hết chi phí anh lãi 
gần 50 triệu đồng, mà theo lời anh Linh 
thì: “Thừa sức cho tui mua gạo với đóng 
lãi cho ngân hàng”. 
Do sử dụng giống bò lai mới, lại thay 
đổi phương pháp nuôi (chuyển từ chăn 
thả rông vừa tốn công lại không hiệu quả 
sang mô hình nuôi nhốt tập trung) nên 
chất lượng đàn bò nhà anh cao hơn hẳn, 
bò nhanh lớn, to con, đẹp mã… được các 
thương lái đặt mua với giá cao. Từ 4 con 
ban đầu đến nay đàn bò lai của gia đình 
anh Linh đã tăng lên 25 con. Anh còn để 
riêng 1 sào đất chỉ để trồng cỏ nhằm đảm 
bảo nguồn thức ăn liên tục cho đàn bò.
Anh Linh với vẻ mặt rạng ngời nói: “Dù 
chưa thật khá giả nhưng gia đình tui cũng 
đã mua sắm được những vật dụng cơ bản 
và có một khoản tích lũy nhỏ để đầu tư 
vào sản xuất, chăn nuôi. Có được như 
hôm nay là sự cố gắng của cả gia đình, 
nhưng chúng tôi luôn luôn biết ơn sâu 
sắc đối với các chú cán bộ Ngân hàng 
Kiên Long đã sẵn lòng chia sẻ với các 
hộ nông dân nghèo, đặc biệt là đối với bà 
con vùng sâu, vùng xa như chúng tôi…”

Nguyễn Kim Thành
Chi nhánh Đắk Lắk

Ngân hàng TMCP Kiên Long có mặt ở Đắk Lắk từ năm 2008
Chi nhánh Đắk Lắk: 146 Hoàng Diệu, TP. Buôn Ma Thuột, 

Đắk Lắk – ĐT: 0500 384 3236
 Phòng Giao dịch Tân Lập: 252 Ngô Quyền, P.Tân An, TP. 

Buôn Mê Thuột - ĐT: 0500 387 5353

Trước đây, hoàn cảnh gia đình anh 
Linh hết sức khó khăn, thuộc diện 
hộ nghèo của thôn: Nhà đông 

con, đất đai thì ít, vợ lại bị đau ốm triền 
miên... Cả gia đình quần quật quanh năm 
với cây bắp, cây mì nhưng bữa ăn hàng 
ngày cũng chỉ có cơm trộn với nước 
mắm, sang lắm thì có thêm bát cá khô.
Năm 2010, được người quen giới thiệu, 
anh quyết định nộp đơn vay vốn tại Ngân 
hàng Kiên Long. Trước hoàn cảnh khó 
khăn của gia đình, Ngân hàng Kiên Long 
Chi nhánh Đắk Lắk đã xem xét giải ngân 
cho anh số tiền 40 triệu đồng để mua 
bò về nuôi. Tưởng chừng cuộc sống sẽ 
khấm khá hơn, ai ngờ giống bò anh mua 
là giống bò địa phương, nhỏ con, chậm 
lớn, lại bị dịch chết mất 2 con. Đến hạn 
trả nợ cho Ngân hàng, anh bán cả đàn bò 
thì cũng vừa đủ gốc, lãi vì bị thương lái 
ép giá vì chê bò nhà anh gầy quá. Anh 
thất vọng, chán chường than thở “Chắc 
là do cái số tui nó vậy…”

Hiểu được suy nghĩ, tâm tư của anh Linh, 
các cán bộ Ngân hàng Kiên Long đã tư 
vấn:  muốn thoát nghèo, muốn làm giàu 
trên chính mảnh đất quê hương mình thì 
cần phải thay đổi, phải chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi;  không nên chỉ trồng 
bắp, trồng khoai mì, nuôi bò cỏ mãi… 
Nghe lời, anh về tìm hiểu qua sách báo, 
bạn bè rồi mạnh dạn đề xuất vay lên 80 
triệu đồng để mua bò lai và trồng cây 
thuốc lá. Ngân hàng Kiên Long - Chi 
nhánh Đắk Lắk đã xem xét     phương 
án và giải ngân cho anh Linh số tiền trên. 
Vay tiền ngân hàng về, vợ chồng anh  
mua 4 con bò lai và 5 sào đất trống ven 
sông để trồng cây thuốc lá sợi vàng – loại 
cây công nghiệp ngắn ngày thích hợp với 
mảnh đất Tây Nguyên khắc nghiệt đầy 
nắng và gió. Ngày ngày, vợ chồng anh 
miệt mài với vườn cây thuốc lá, còn các 
con buổi đi học, buổi đi cắt cỏ nuôi bò... 
Cuộc sống cứ như vậy trôi đi, rồi đến 
một ngày đất không phụ lòng người, nhờ 

Mọi người trong nhà anh Linh thay nhau chăm sóc đàn bò Ruộng thuốc lá của nhà anh Linh

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP NÔNG DÂN LÀM GIÀU
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Tập thể dục đều dặn
   sẽ thông minh hơn

ĐÂY LÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI NHẤT ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI TRƯờNG ĐẠI 
HọC TEXAS CủA MỸ. 

Theo nhận định của Trung tâm 
NSF – Trung tâm Hợp tác về 
An toàn thực phẩm và nước 

uống của Tổ chức Y tế thế giới - những 
thay đổi lớn về môi trường thường bắt 
nguồn từ các văn phòng. Nhân viên 
văn phòng có nhiều quyền hạn hơn để 
làm xanh nơi làm việc hơn là họ nghĩ.
12 gợi ý sau đây có thể sẽ giúp văn 
phòng của bạn xanh hơn và có lợi cho 
sức khỏe cũng như tạo môi trường làm 
việc tốt hơn.

Làm xanh không khí
Cây cối không chỉ làm đẹp không gian 
văn phòng của bạn mà còn hút không 
khí ô nhiễm trong nhà, tăng lượng 
ô xy và có thể giúp ngừa được “hội 
chứng bệnh văn phòng” – là tình trạng 
khí thải từ thiết bị văn phòng dẫn đến 
cảm lạnh cơ quan hô hấp trên, nhiễm 
bẩn mắt và dễ gây dị ứng.
Sử dụng các thiết bị “xanh” để làm 
sạch: khi lau chùi bàn, chọn những 
sản phẩm được chứng nhận “sản 
phẩm xanh”. Những sản phẩm này sẽ 
cản trở hoạt động của vi trùng nhưng 
lại rất thoải mái trong môi trường.

Uống nước thông thái
Khi dùng cà phê nên sử dụng bộ lọc 
thép không gỉ hơn là bộ lọc giấy, rút 
phích cắm ấm khi không sử dụng và sử 
dụng chén và cốc có thể dùng lại được 
để cùng pha chế cũng rất quan trọng.

Mang thức ăn trưa
Mang bữa ăn trưa đến nơi làm việc 
trong những chiếc hộp có thể sử dụng 
lại được thì bền vững hơn cho môi 
trường và cho túi tiền của bạn. Điều 
này cũng khuyến khích bạn ăn uống 

Theo chuyên gia thể dục Althea 
Shah thì: “Tập thể dục cải 
thiện tâm trạng của bạn. Nó 

như là một thang thuốc chống trầm 
cảm giúp cải thiện tâm trạng của bạn 
ngay lập tức. Ngoài ra, nó cũng giúp 
bạn tập trung vào những thứ bạn làm. 
Vì vậy, tập thể dục hàng ngày không 
chỉ tốt cho sức khỏe mà nó còn làm 
cho bạn thông minh hơn và tự tin hơn 
về bản thân”.

Tăng năng lượng
Bạn có biết bạn càng di chuyển bạn 
sẽ cảm thấy tràn đầy sinh lực hơn. 
Tất cả chúng ta nghĩ rằng di chuyển 
quá nhiều hoặc tập thể dục nhiều có 
thể làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và 
chóng mặt. Nhưng sự thật là tập thể 
dục thường xuyên giúp cải thiện sức 
mạnh cơ bắp của bạn và tăng cường 
sức chịu đựng của bản thân. Khi cơ 

thể hoạt động sẽ cung cấp cho bạn 
năng lượng để bạn suy nghĩ một vấn 
đề rõ ràng hơn và đưa ra những ý 
tưởng mới. Nếu bạn tập thể dục 15 
phút, nó sẽ làm cho cơ thể của bạn 
sản xuất nhiều năng lượng hơn.
Tăng sự tập trung 
Tiến sĩ John Ratey, tác giả của nghiên 
cứu cho biết: Tập thể dục giúp cải 
thiện bộ não của bạn trong thời gian 
ngắn, bằng cách tăng tập trung 2-3 
giờ sau đó. Ví dụ, nếu bạn có một 
bài thuyết trình hay bài phát biểu cần 
có sự tập trung. Bạn hãy cố gắng tập 
luyện một giờ trước đó. Tập thể dục 
về lâu dài nó giúp bạn chống lại lão 
hóa não hoặc bệnh Alzheimer. Bởi vì, 
khi tập thể dục giúp máu được bơm 
lên não đều đặn và nhịp nhàng.
Tăng cường tâm trạng 
Tập thể dục giúp sản sinh ra endor-

phins cải thiện chức năng của bộ 
não của bạn. Như vậy, sau khi bạn 
tập thể dục khả năng sắp xếp của bạn 
được cải thiện. Điều này cho phép 
bạn ngăn chặn phiền nhiễu trong 
cuộc sống và giúp bạn tập trung tốt 
hơn vào nhiệm vụ trong tầm tay.
Cải thiện trí nhớ 
Bộ não của bạn lưu giữ được nhiều 
dữ liệu hơn khi cơ thể đang hoạt 
động? Trong một thí nghiệm mới đây, 
sinh viên được yêu cầu ghi nhớ một 
chuỗi các chữ cái. Rồi được chia làm 
2 nhóm, nhóm 1 được yêu cầu chạy, 
nâng tạ… nhóm 2 ngồi lặng lẽ. Sau 
đó kiểm tra kết quả ghi nhớ những 
sinh viên tập thể dục trả lời được câu 
trả lời chính xác hơn so với những 
sinh viên đã chọn để ngồi yên lặng 
sau khi ghi nhớ.

có lợi cho sức khỏe. Khi bạn chọn để 
gọi thức ăn, cũng cố gắng giảm tối 
đa các thiết bị nhựa và các đĩa giấy. 
Nếu quán ăn nằm ở ngoại vi thì hãy 
đi đến địa điểm để lấy thức ăn hơn là 
gọi mang đến.

Đừng là người lãng phí giấy
Câu lạc bộ Sierra ước tính trung bình 
một nhân viên văn phòng Mỹ một năm 
tiêu thụ khoảng 10.000 tờ giấy. Thay 
vì in ra những bản sao những tài liệu 
quan trọng cho hội nghị, lưu những tài 
liệu này vào những ổ đĩa dùng chung 
và sau đó lấy ra cho mọi người cùng 
xem tập thể trong hội nghị.

Giảm dùng lại
Giấy văn phòng có thể tái sử dụng 
nhưng dùng quá nhiều cũng gây lãng 
phí. Giảm lãng phí thường có lợi hơn 
tái sử dụng vì nó giảm số lượng nguyên 

liệu cần được vận chuyển và xử lý. 
Điều chỉnh cài đặt in
In màu thường sử dụng nhiều mực 
hơn vì vậy hãy sử dụng in đen trắng 
nếu có thể. Đồng thời cài đặt lề rộng 
hơn và cỡ phông chữ nhỏ hơn. In hai 
mặt khi có thể. Và như thế công việc 
in ấn của bạn sẽ sử dụng ít giấy hơn.
Sử dụng kẹp giấy thay vì dùng ghim 
dập: kẹp giấy được làm từ nhôm 
truyền thống, chúng dễ tái sử dụng và 
có thể được sử dụng lại.

Không nên để màn hình chờ
Loại bỏ màn hình chờ là một phương 
pháp bền vững đơn giản. Màn hình 
chờ sử dụng thêm năng lượng khi bạn 
không ở tại bàn. Thay đổi cài đặt màn 
hình sang chế độ “không hoạt động” 
hoặc chế độ “nghỉ” khi bạn đi đâu hơn 
10 phút.

Tránh sử dụng năng lượng ẩn
Nhiều thiết bị có chế độ “chờ sẵn” sẽ 
gây tốn điện – đôi khi lên đến 15 hay 
20 wat  thậm chí khi chúng được tắt 
đi. Để đảm bảo máy tính, máy in, máy 
photocopy, tivi v.v. tất cả đều được 
tắt,  hãy rút các phích cắm trước khi 
ra khỏi phòng. Để thực hiện dễ dàng 
hơn, hãy cắm phích phần cứng vào 
ổ cắm điện với công tắc tắt/mở, các 
thiết bị điện sẽ được tắt cùng một lúc. 
Tắt đèn khi bạn rời khỏi văn phòng 

Tiết kiệm năng lượng rất quan trọng 
nhưng lợi ích có được từ việc tạo ra 
được thói quen tốt và thông điệp gửi 
đi nhằm nhắc nhở mọi người cùng giữ 
gìn môi trường khi có thể thậm chí 
còn quan trọng hơn.

Hoài Anh (PetroTimes)

Phạm Loan (Dân Việt-Indiava)

cách làm xanh
văn phòng của bạn12

CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU BẠN CÓ THỂ LÀM ĐỂ CÓ THỂ BIẾN VĂN PHÒNG CủA BẠN 
THÀNH MỘT ĐỊA ĐIỂM XANH HƠN VÀ CÓ LỢI CHO SỨC KHỏE HƠN.

SỐNG XANH
SỐNG KHỎE

KIÊN LONG XANH
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10 lý do
bạn chưa được
làm sếp
1. Cách ăn mặc của bạn thiếu 
chuyên nghiệp
Điều này có vẻ vô lý và thiếu công 
bằng nhưng sự thật vẻ ngoài có vai trò 
rất quan trọng. Bạn có thể không quan 
tâm tới cách ăn mặc nhưng nó ảnh 
hưởng tới cách mọi người đánh giá 
bạn và những cơ hội bạn nhận được.
2. Bạn không biết cách quản 
lý thời gian
Sếp không chỉ quản lý thời gian của 
mình mà còn phải theo dõi tiến độ 
làm việc của những người khác. Nếu 
bạn không thể sắp xếp công việc của 
chính mình, cấp trên sẽ không thể tin 
tưởng giao việc giám sát công việc 
của cả nhóm cho bạn.
3. Bạn không xử lý tốt những 
cuộc đối thoại khó
Người quản lý sẽ phải thường xuyên 
đối mặt với những cuộc nói chuyện 
khó khăn với khách hàng, đối tác hay 
nhân viên. Nếu bạn ngại ngùng, lảng 
tráng những cuộc đối thoại này hay 
ngược lại, bạn quá nóng tính, tỏ ra hiếu 
chiến, bạn sẽ không được nhìn nhận 
như một người quản lý tiềm năng.
4. Bạn hay “buôn chuyện”
Sếp phải là người khách quan, không 

Anh Thái
(Tổng hợp)

Koto: Biết một, dạy một!
NHÀ HÀNG KOTO ĐƯỢC 
BIẾT ĐẾN VỚI MỘT THỰC 
ĐƠN PHONG PHÚ VÀ HẤP 
DẫN. TUY NHIÊN, BẠN 
Sẽ NGON MIỆNG HƠN 
KHI BIẾT CÂU CHUYỆN 
VỀ SỰ HÌNH THÀNH NHÀ 
HÀNG NÀY…

KOTO là một dự án hoạt động 
dưới mô hình một nhà hàng 
kinh doanh phi lợi nhuận 

và trung tâm dạy nghề với phương 
châm làm thay đổi cuộc sống của 
những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
tại Việt Nam. Ra đời vào năm 1999 
bởi một công dân Úc gốc Việt-Hàn 
tên là Jimmy Phạm.  Anh đã hỏi 
những đứa trẻ đường phố cái chúng 
cần để khởi nghiệp và nhận được 
câu trả lời “chúng em cần những kĩ 
năng giúp chúng em tìm được công 
việc ổn định”. 
KOTO bắt nguồn từ thành ngữ “Know 
One, Teach One” (biết một, dạy một) 
được trích từ câu nói của người sáng 
lập: Thành công lớn nhất của một cá 
nhân khi giúp bạn là thấy bạn đứng 
trên chính đôi chân của mình và sau 
đó lại giúp người khác để nhắc nhở 
chính mình. Khi bạn biết một, hãy dạy 
người khác một! 
Câu chuyện của Thảo
Nghỉ học từ năm lớp bảy, Nguyễn Thị 
Thảo, cô bé 13 tuổi phải lang thang 
bán bưu thiếp cho khách du lịch bên 
hồ Hoàn Kiếm gần 12 tiếng một ngày, 
trong suốt 2 năm trời để trang trải 
cuộc sống và chia sẻ gánh nặng vì gia 
đình quá nghèo. 
Cho đến một ngày “ông trời” đã mỉm 
cười với Thảo khi đưa Thảo đến với 
trung tâm đào tạo nghề KOTO. Sau 

một năm học nghề, Thảo vào làm cho 
khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội. 
Với nỗ lực không ngừng nghỉ, ba năm 
sau, những bước ngoặt lớn đã đưa 
cuộc đời chị sang một trang mới. 
Nhận thấy những cố gắng và tài năng 
của cô gái trẻ, năm 2007, KOTO đã 
dành cho Thảo giải thưởng làm Đại 
sứ KOTO. Tháng 6/2009, KOTO 
đưa Thảo đến Melbourne, Australia 
để học ngành Quản lý Khách sạn tại 
trường Đại học Box Hill. Ngoài giờ 
học, cô cũng được giới thiệu vào làm 
việc cho khách sạn Sofitel Melbourne.  
Với những kinh nghiệm tích lũy được 
khi vừa học vừa làm, Thảo trở về Việt 
Nam, cùng KOTO nhân rộng mô hình 
đào tạo nghề cho các bạn trẻ lang 
thang, có hoàn cảnh khó khăn bằng 
dự án khởi nghiệp là nhà hàng Pots 
‘n Pans. Trong đó, 15 trên tổng số 20 
nhân viên của chị là những bạn trẻ 
thiệt thòi đã thành nghề. 
Khi được hỏi tại sao không tiếp tục 

làm việc bên Úc để có thể phát triển 
hơn nữa, Thảo nói: “Tôi cảm thấy 
mình phải có trách nhiệm, trách nhiệm 
với những gì mình đã được nhận và 
trách nhiệm với xã hội. Tôi quay về 
để tiếp tục truyền đạt những gì mình 
có cho các em có hoàn cảnh như tôi. 
Tôi cùng các em sẽ nỗ lực không mệt 
mỏi để đem lại những tác động tích 
cực tới cộng đồng và môi trường. Một 
phần lợi nhuận của chúng tôi sẽ được 
tái đầu tư vào hoạt động từ thiện của 
KOTO và những dự án xã hội tương 
tự khác”. 
Biết câu cá và dạy câu cá
KOTO tích cực tìm kiếm các bạn trẻ 
độ tuổi từ 16 - 22 có hoàn cảnh khó 
khăn, lang thang cơ nhỡ, xét duyệt kỹ 
lưỡng điều kiện, nhân thân, khả năng 
để đảm bảo các em có thể theo học. 
Bà Kate Harden, Giám đốc phụ trách 
nhân sự tại KOTO cho biết: “KOTO 
đã đào tạo được hơn 500 học viên có 
hoàn cảnh đặc biệt, được cấp chứng 

Từ ngày 01/07/2013 đến ngày 
01/07/2014, Nhà hàng KOTO giảm 
ngay 10% trên giá trị thanh toán cho 
chủ thẻ Kienlongbank khi sử dụng 
thẻ thanh toán cho các hóa đơn tại hệ 
thống nhà hàng: 

1. Nhà hàng Koto Sài Gòn:
151 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, 
TP. HCM.
ĐT: (08) 3934 9151- Fax: (08) 3934 9152
2. Nhà hàng Koto Hà Nội:
59 Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội.
ĐT: (04) 7470 337 - Fax: (08) 7470 339

Các bạn trẻ đang học nghề và làm việc tại Nhà hàng Koto Sài Gòn

chỉ của Viện Huấn Nghệ Box Hill-
Australia công nhận. Thông qua các 
đối tác quốc tế, 100% học viên thành 
nghề có công việc ổn định tại các nhà 
hàng, khách sạn có uy tín, thậm chí họ 
còn là những nhân viên xuất sắc, quản 
lý trẻ tại một số nhà hàng, khách sạn 
đẳng cấp quốc tế”.

thiên vị. Nếu bạn thường xuyên “buôn 
chuyện” hay tham gia “bè phái” trong 
công ty, thật khó để mọi người tin 
tưởng vào khả năng đánh giá công tâm 
của bạn và chấp nhận để bạn làm sếp.
5. Bạn không biết cách ưu tiên 
hóa công việc
Với hàng tá nhiệm vụ phải thực hiện 
hàng ngày, người quản lý phải biết xác 
định công việc nào quan trọng nhất 
và tập trung vào nó mà không bị xao 
nhãng. Khi chưa biết cách ưu tiên hóa 
công việc hàng ngày của mình, bạn vẫn 
chưa sẵn sàng để trở thành sếp.
6. Bạn đặt mình cao hơn 
người khác
Không ai muốn đề cử người luôn coi 
phòng mình là nhất, xứng đáng được 
hưởng ngân sách cao hơn, nhiều nhân 
viên hơn các phòng bạn khác và hay 
phô trương quyền lực làm quản lý.
7. Bạn không biết cách kiểm 
soát mối quan hệ với sếp
Sếp có vai trò quan trọng quyết định 
khả năng thăng tiến của bạn. Nếu hiện 
tại bạn không biết cách quản lý mối 
quan hệ với sếp như không giao tiếp, 

làm việc theo phòng cách ưa thích của 
sếp, không đáp ứng kỳ vọng của sếp, 
nó sẽ khiến bạn khó được thăng chức.
8. Bạn hay phàn nàn
Người quản lý phải là người chín chắn 
và hiểu rằng những chính sách dù 
không làm hài lòng một số người vẫn 
phải được áp dụng vì lợi ích chung. Họ 
cũng cần sự quyết đoán, hành động để 
đưa ra giải pháp đúng đắn thay vì kêu 
ca, phàn nàn với người khác.
9. Bạn chỉ hoàn thành đúng 
trách nhiệm của mình
Chất lượng công việc chỉ đúng như 
yêu cầu vẫn chưa đủ để bạn được 
thăng chức. Vị trí cao hơn cần người 
đáp ứng vượt chỉ tiêu, kỳ vọng và luôn 
nỗ lực để vượt qua chính mình.
10. Bạn quá khiêm tốn
Khiêm tốn tới mức không ai biết hoặc 
nhớ tới bạn đã làm việc xuất sắc ra sao 
cũng không phải là điều tốt. Bạn không 
nên ngại ngùng chia sẻ thành tích của 
mình với sếp, dù đó là lời nhận xét tốt 
từ khách hàng hay cách giải quyết vấn 
đề kịp thời trước khi tình huống trở nên 
trầm trọng hơn. Vũ Vũ (USNews)
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Hộp thư: tiepthi@kienlongbank.vn 
đã nhận được gần 50 thư tham gia 
của các các anh chị từ khắp các chi 
nhánh gửi về tham gia Đố vui có 
thưởng – Kỳ 3. Một số anh chị viết 
thư gửi về “phân bì” do ở “vùng sâu, 
vùng xa, vùng hải đảo” nhận Bản tin 

trễ, tham gia giải đố chậm nên ít có 
cơ hội trúng giải thưởng. Khắc phục 
điều đó, từ Bản tin số 4, Ban Biên 
tập sẽ upload toàn bộ Bản tin lên 
website kienlongbank.vn vào đầu 
mỗi tháng trước khi phát hành bản 
in giấy đến các chi nhánh. 

Nhanh tay truy cập vào kienlong-
bank.vn vào đầu mỗi tháng, giải đáp 
câu đố và gửi đáp án về. Nhiều phần 
thưởng hấp dẫn đang chờ các anh 
chị. Người thắng cuộc là người có 
đáp án đúng và gửi về sớm nhất. 

Trong 27 đồng tiền giống hệt nhau có 1 đồng tiền 
giả nhẹ hơn các đồng tiền thật (các đồng tiền thật có 
trọng lượng như nhau).
Với một chiếc cân đĩa và chỉ 3 lần cân hãy lấy ra 
đồng tiền giả.
Đáp án vui lòng gửi về địa chỉ e-mail:
tiepthi@kienlongbank.vn
Tiêu đề e-mail xin ghi rõ: Đáp án chương trình 
“Đố vui có thưởng” kỳ 4
  - Nội dung e-mail ghi vắn tắt, ngắn gọn, đầy đủ
     nội dung câu trả lời.
  - E-mail bắt buộc phải có chữ ký theo mẫu
    Kienlong Bank đã ban hành.

Giải nhì
01 mũ bảo hiểm Protect trị giá 300.000 đ
Lê Đỗ Hoàng Oanh
Phòng CNTT    
Đáp án gửi về lúc 9h02’ ngày 3/6/2013

Giải nhất
01 bộ túi xách thời trang trị giá 500.000 đ
Đỗ Hoàng Minh
Phòng Quản lý rủi ro tín dụng
Đáp án gửi về lúc 8h58’ ngày 3/6/2013

Giải ba
01 mũ bảo hiểm Asia trị giá 100.000 đ
Cao Hiệp Bảo Châu
Phòng Quản lý rủi ro tín dụng    
Đáp án gửi về lúc 9h42’ ngày 3/6/2013

Sau đây là đáp án kỳ 3
Ta vẽ ba vòng tròn giao nhau, 
mỗi vòng tròn biểu thị một nhóm 
sở thích: bóng đá, bóng chuyền, 
cầu lông. 
Có 1 em tham gia cả 3 nhóm, ta 
điền 1 vào phần chung của cả 
3 vòng tròn. Có 2 em vừa bóng 
chuyền và cầu lông, nhưng đã có 
1 em tham gia cả 3 nhóm, vậy chỉ 
có 1 em tham gia đúng 2 nhóm 
sở thích vừa nêu. Ta điền 1 vào 
phần chung của 2 vòng này ở 
phần không chung với vòng tròn 

đá bóng. Lập luận tương tự ta có: 
3 em tham gia đúng 2 sở thích 
bóng đá và bóng chuyền, 2 em 
tham gia đúng 2 sở thích bóng 
đá và cầu lông, 1 em chỉ tham gia 
bóng đá, 1 em chỉ tham gia bóng 
chuyền 1 em chỉ tham gia cầu 
lông. Ta điền các số này vào các 
phần tương ứng (như hình vẽ). 
Từ đó dễ dàng xác định được số 
chàng trai của lớp là 10

Đong đầy nghĩa tình Kiên Long
Đáp án

Chương trình đố vui có thưởng kỳ 3 

Thật bất ngờ khi 
biết chị Vũ Kim 
Hạnh có đến 16 

năm làm việc ở Kien-
longbank với vị trí thủ 
quỹ. Chị Hạnh bồi hồi 
nhớ lại: Tôi làm việc tại 
PGD 02 từ năm 1997, 
khi đó ngân hàng chỉ 
mới có 2, 3 đơn vị. Ngày 
đó, công việc của thủ 
quỹ còn theo cách hoàn 
toàn thủ công: đếm tiền 
bằng tay thay vì máy, 
chứng từ ghi tay, cuối 
ngày mới kịp vào sổ 
quỹ, có khi đến 6-7 giờ 
tối mới hoàn thành. 

Những kỷ niệm mà chị không thể 
nào quên là vào thời điểm năm 
2000, khi nông dân vào mùa vụ là 
Ngân hàng Kiên Long có rất đông 
khách hàng. Anh chị em nhân viên 
tâm niệm và động viên nhau rằng: 
Làm hết việc chứ không hết giờ! 
Anh em làm việc rất nhiệt tình, có 
khi khách hàng cuối cùng ra về thì 
cũng đã 8, 9 giờ tối. Sau đó mọi 
người phải cập nhập dữ liệu và 
chỉ có kịp nhìn số liệu kế toán và 
kiểm quỹ cho khớp, rồi đem chứng 
từ về nhà vào sổ quỹ. Ở quê vào 
mùa thì rất nhiều muỗi nên chị phải 
chui vào mùng mà làm trong lúc lại 
đang có con nhỏ. Nghĩ lại chị thấy 
một giai đoạn thật là vất vả mà 
cũng rất vui, khi thấy bà con tiếp 
cận được được đồng vốn rẻ của 
ngân hàng, phấn khởi làm ăn rồi lại 
được mùa…  Chị Hạnh cho biết giờ 
đây khi được làm việc trong một 

môi trường chuyên nghiệp hiện đại 
với cơ sở vật chất đầy đủ hơn, chị 
cảm thấy rất vui vì sự lớn mạnh, 
phát triển của ngân hàng. Chị cho 
rằng với nhiều người thì điều đó 
thật bình thường nhưng đối với  chị 
đó là cả niềm vui và là niềm tự hào.
Chia sẻ về công việc hiện tại, chị 
Hạnh cho biết yếu tố cần thiết của 
một thủ quỹ là phải trung thực, 
chính xác, mau lẹ, cẩn thận; để 
hoàn thành tốt công việc thì phải 
luôn chủ động, sắp xếp công việc 
cho thuận tiện và đề ra những kế 
hoạch thực hiện, luôn phấn đấu để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp 
trên giao. Nhiều năm liên tục, chị 
Hạnh nhận được Giấy khen của 
Chủ tịch HĐQT vì đạt thành tích 
xuất sắc trong việc. 

Về cuộc sống gia đình, chị Hạnh 
cho biết ba là người có ảnh hưởng 
tích cực nhất đến chị trong đời 
sống. Là con gái độc nhất trong 

gia đình có 5 anh em 
nên chị được ba thương 
yêu vô cùng. Chị Hạnh 
luôn nhớ về miền quê 
với gia đình yêu dấu 
một thưở đầy khó khăn: 
ba luôn giành ăn phần 
chuối hay khoai độn 
để nhường cho con ăn 
phần cơm trong những 
ngày lũ lụt mất mùa. 
Ba đã cõng chị đi học 
trên những đoạn đường 
hàng chục cây số khi 
mùa mưa ngập lụt. 
Những món quà nhỏ ba 
dành cho các con sau 
những chuyến đi buôn 

xa… Chị Hạnh tiết lộ: Ba chị là 
một trong những người đầu tiên 
sáng lập Ngân hàng Kiên Long, 
ông là nguyên Phó Chủ tịch HĐQT 
hai nhiệm kỳ liền. Trong ký ức, chị 
Hạnh vẫn nhớ hình ảnh các chú 
hội họp tại nhà mình bàn kế hoạch 
mở ngân hàng thật là sôi nổi, tâm 
huyết. Ba chị hiện đã định cư tại 
Mỹ, không còn làm việc ở ngân 
hàng nữa. 

Cuối tuần, chị Hạnh cùng chồng và 
cô con gái 14 tuổi thường đi thăm 
ông bà và gặp gỡ anh chị em. Đôi 
khi cả nhà cùng đi xem bóng đá và 
cổ vũ cho đội K. Kiên Giang vào 
những chiều thứ bảy trên sân nhà. 
Chị Hạnh cảm thấy thật hạnh phúc 
khi được làm việc ở Ngân hàng 
Kiên Long, tiếp tục được góp phần 
nhỏ bé của mình vào sự thành công 
chung của ngân hàng.

CHỊ VŨ KIM HẠNH – NV THỦ QUỸ, PHÒNG GIAO DỊCH 02

Huy Lâm

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Đố vui có thưởng kỳ 4
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Với tôi hạnh phúc là từ những 
điều đơn giản, đó là: có ai đó 
để yêu thương, có công việc để 

làm, có ước mơ để phấn đấu… Muốn đạt 
được những điều đó phải có sức mạnh 
niềm tin vào tương lai, muốn xây dựng 
niềm tin để phấn đấu cần tìm một môi 
trường phù hợp. Tôi đã tìm thấy được 
môi trường đó là Kienlongbank nơi làm 
việc là một gia đình.
Trải qua 18 năm hoạt động, Kienlong-
bank là một cái tên quen thuộc, được 
nhắc đến như là một ngân hàng thân 
thiện, được khách hàng yêu mến và 
nhiều sinh viên mong muốn được cống 
hiến và làm việc tại đây.
Sau một thời gian làm việc ở nhiều nơi 
khác nhau, tôi đã được nhận vào làm 
việc tại Kienlongbank. Vẫn còn nguyên 

cảm xúc lúc đó, một cảm xúc vui mừng 
khó tả. 
Những ngày làm việc đầu tiên ở Phòng 
Giao dịch Ninh Hòa là kỷ niệm đáng nhớ 
trong cuộc đời tôi. Lãnh đạo ngân hàng 
luôn quan tâm sâu sát, tận tâm, tận tình 
với các phòng ban chức năng. Các nhân 
viên rất trẻ, rất nhiệt tình, rất vui vẻ và 
có chút tinh nghịch. Những bữa cơm trưa 
tại cơ quan tuy đơn giản nhưng tôi cảm 
nhận được không khí vui vẻ và đặc biệt 
là tình cảm giữa các nhân viên thân thiết 
như anh, chị em trong gia đình. Cùng 
ăn cơm, cùng trò chuyện giúp chúng tôi 
hiểu nhau hơn và yêu quý nhau nhiều 
hơn, gạt bỏ sự e dè và ngại ngùng trong 
nhũng ngày làm việc đầu tiên.
Từ tình cảm và suy nghĩ đó, tôi đã đưa ra 
phương châm làm việc cho các nhân viên 

trong phòng là: xây dựng văn hóa phòng 
là văn hóa gia đình, trước hết vẫn phải 
đảm bảo là làm việc ra làm việc, chơi ra 
chơi nhưng bên cạnh đó sống với nhau 
phải có tình nghĩa, giúp đỡ nhau những 
lúc khó khăn. Trong giờ làm việc phải 
nghiêm túc, có chuyện gì cứ nói thẳng 
thắn, anh em cùng nhau bàn bạc và thực 
hiện. Hết giờ làm việc thì thân thiết như 
anh chị em, tôi muốn phòng mình mọi 
người đều thân thiết, hòa đồng với nhau. 
Tại Phòng Giao dịch Ninh Hòa, một 
người vì mọi người và mọi người vì một 
người. Chúng tôi cùng nhau phấn đấu, 
cố gắng để đưa thương hiệu “Ngân hàng 
Kiên Long – Sẵn lòng chia sẻ” ngày càng 
phát triển bền vững và tạo niềm tin vững 
chắc cho mọi khách hàng.

Không đợi đến mùa thu, bài hát 
Có phải em mùa thu Hà Nội 
vẫn thường được nhiều người 

hát và xem đây là một trong những ca 
khúc hay nhất về Hà Nội. Suốt một 
thời gian dài, tác giả bài thơ được phổ 
nhạc không được nhắc đến. Viết về Hà 
Nội hay như vậy nhưng không ai có 
thể ngờ rằng, cho tới ngày nhắm mắt, 
nhà thơ Tô Như Châu vẫn không thể 
thực hiện được ước nguyện này. 

Tô Như Châu tên thật là Đặng Hữu 
Có, vốn sinh sống và làm thơ ở một 
xóm nhỏ cạnh bến đò An Hải, Sơn Trà, 
Đà Nẵng. Theo ông, bài thơ nói trên 
được ông viết từ thời còn rất trẻ. Cũng 
giống như nhiều thanh niên miền Nam 

thời đó, ông rất mê những cô gái Bắc 
di cư và đã mơ mộng về mùa thu Hà 
Nội qua hình ảnh một cô gái Bắc xõa 
tóc thề ngồi bên phím dương cầm. Bài 
thơ được Trần Quang Lộc – một nhạc 
sĩ trong nhóm thân hữu thường đàn 
đúm với ông thời đó đồng cảm phổ 
thành ca khúc hát chơi với bạn bè. Cả 
hai mơ ước ngày thống nhất cùng về 
đất Thăng Long, nhưng khi hòa bình 
đến thì mỗi người thất tán mỗi nơi...

Trên thực tế, ca khúc “Có phải em mùa 
thu Hà Nội” từng có mặt trong một 
băng nhạc tại miền Nam trước 1975, 
từ 1990 được chính thức phổ biến trở 
lại với giọng hát Hồng Nhung, rồi Thu 
Phương... khiến nhiều người ngỡ là bài 

hát mới. Vào thời điểm bài hát trở nên 
nổi tiếng, lọt vào thứ hạng cao nhiều 
bảng xếp hạng, bình chọn thì nhà thơ 
Tô Như Châu đang là nhân viên phát 
hành báo tại Đà Nẵng. 

Nhà thơ dự định sẽ một lần thực hiện 
chuyến thăm “Hà Nội... mùa thu của 
ước mơ”. Thế nhưng, khoảng giữa 
năm 2002, khi những niềm hưng phấn 
còn đang dâng tràn, một cơn bạo bệnh 
bất ngờ ập xuống cắt đứt mọi hoài bão 
của Tô Như Châu. Song với những 
người yêu thơ, những người yêu Hà 
Nội, cái tên Tô Như Châu chắc hẳn sẽ 
chẳng bao giờ bị lãng quên.

Nơi là
m việc

như là một

Có phải em mùa thu Hà Nội

Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ 
Từ độ nguời đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm 
Có phải em mùa thu xưa. 

Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa 
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn 
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm 
Bên trời xa sương gió bay. 

Thôi thì có em đời ta hy vọng 
Thôi thì có em sương khói môi mềm 
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh 
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát. 

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi 
Lệ mừng  gặp nhau xôn xao phím dương cầm 
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về 
Ôi mùa thu của uớc mơ.

Trần Trung Sáng / CAND

Tô Như Châu

Gia đình

Hà Thúc Hà
Giám Đốc PGD Ninh Hòa

- CN Khánh Hòa

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ

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

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

KIEÂN LONG - MAÙI NHAØ CHUNG
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Đánh thức
Hai vợ chồng nhà kia cãi nhau, 
giận nhau, không ai nói với ai 
một câu nào.
Trước khi đi ngủ, người chồng 
viết một mảnh giấy ném cho 
vợ:
- “Sáng mai đánh thức tôi dậy 
lúc 5h, tôi có việc quan trọng 
phải làm”.
Hôm sau người chồng thức 
dậy lúc 7h.
Ông ta tìm thấy một mảnh giấy 
ghi:
- “5h rồi, dậy đi”.

Dân IT tuyển vợ
Yêu cầu phần cứng:
- Chạy nhanh, bền, tốt, kích cỡ 
nhỏ gọn, thiết kế trang nhã
- Còn nguyên tem bảo hành, 
không được trầy xước dù là vết 
nhỏ
- Tương thích dễ dàng với các 
thiết bị ngoại vi như: bếp, chổi 
quét nhà…
- Hoạt động tốt trong môi 
trường như chợ, siêu thị…...

Bàn luận về tình yêu

Các bác sĩ cho rằng: “Tình 
yêu là căn bệnh, cần chữa trị 
bệnh nhân bằng chế độ nằm 
giường”.
Nhà vật lý: Sao lại gọi tình yêu là 
căn bệnh được khi mà nó tiêu 
hao năng lượng nhiều như thế. 
Phải gọi tình yêu là hoạt động.
Nhà cơ học: Sao lại gọi tình yêu 
là hoạt động được, khi mà tổ 
hợp máy chính vẫn đứng yên? 
Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.
Nhà nghiên cứu nghệ thuật: Sao 
lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi 
mà ai cũng e ngại phô ra cho 
người khác xem? Phải nói tình 
yêu là trò gian lận.
Luật gia: Sao gọi tình yêu là trò 
gian lận khi mà hai phía đều 
thỏa mãn. Phải nói tình yêu là 
hợp đồng sản xuất.
Nhà doanh nghiệp: Sao lại gọi tình 
yêu là hợp đồng sản xuất được 
khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn 
giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải 
nói tình yêu là khoa học.
Giáo sư: Sao gọi tình yêu là khoa 
học được khi mà đám sinh viên 
làm được còn tôi thì không?

Để chữa bệnh phát phì, bác sĩ 
kê đơn cho Roby 6 viên thuốc, 
mỗi tối uống một viên. Đêm 
đầu, sau khi uống thuốc, Roby 
mơ thấy mình bị đắm tàu và 
giạt vào một đảo hoang, ở đấy 
có một cô gái da màu tuyệt 
đẹp. Anh rượt theo cô ta khắp 
đảo, nhưng không thể nào 
bắt kịp. Thức dậy, mồ hôi vã 
ra như tắm. Cuộc rượt đuổi lại 
diễn ra trong những đêm kế 
tiếp. Kết quả anh ta sụt 25 kg.
- Bạn của Roby là Brow thấy vậy 
cũng đến chữa bệnh. Nhưng 
sau khi uống viên thuốc đầu 
tiên, Brow lại có một giấc mơ 

khác. Anh ta cũng lạc vào 
đảo hoang, nhưng không có 
cô gái da màu nào cả. Thay 
vào đó là một đám thổ dân 
hung dữ đuổi anh ta chạy 
trối chết. Rồi anh ta cũng sụt 
được 25 kg.
- Brow hỏi bác sĩ tại sao Roby 
lại có giấc mơ nhiều hứng 
thú, chứ không đáng sợ như 
của mình, ông ta mỉm cười: 
Có gì đâu, Roby đến gặp tôi 
tại phòng mạch tư và trả 
bằng tiền mặt. Còn anh thì 
đến bệnh viện với thẻ bảo 
hiểm y tế.

Một vụ tai nạn giao thông 
vừa xảy ra ngoài phố. Mọi 
người tò mò chen lấn vòng 
trong vòng ngoài để xem. 
Một anh đến chậm không tài 
nào vào xem được.
Tức quá, anh ta liền hét toáng 

lên:
- Tôi là bố kẻ bị nạn đây!
Mọi người kinh ngạc quay lại 
nhìn và vội vã giãn ra cho anh 
ta vào. “Kẻ bị nạn” là một... 
chú chó vừa bị xe cán chết.

Bao quát cả sân
Sau mấy trận thua liên tiếp, 
trong một buổi họp, huấn 
luyện viên sau khi phê bình các 
cầu thủ kết luận:
- Cả cái sân rộng lớn như vậy 
các anh đều bao quát hết 
được. Thậm chí chỗ nào đặt 
máy quay của truyền hình, máy 
chụp ảnh của nhà báo, các 
anh đều biết để tạo dáng lên 
tivi cho đẹp mặt. Vậy mà chỉ có 
mỗi cầu môn đối phương nằm 
ở đâu mà không ai trong các 
anh xác định được chính xác là 
thế nào?

Tiền nào của nấy

Kẻ bị nạn

TRUYỆN CƯỜI

32






