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TRONG SỐ NÀY:

Quý bạn đọc thân mến,

Tháng 9 về trong niềm vui hân hoan của mọi
người dân Việt Nam chào mừng ngày Quốc khánh. 

Quốc khánh hay còn gọi là Tết Độc lập không chỉ là 
ngày nhà nhà treo cờ Tổ quốc hay là một quãng nghỉ ngơi giữa cuộc sống bộn bề. Tết Độc 
lập còn là một khoảnh khắc thiêng liêng  để ta có dịp ngoái nhìn quá khứ, hướng tới tương 
lai, chiêm nghiệm những giá trị của độc lập, chủ quyền dân tộc...

Lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, có thể nói là một tài sản tinh thần 
quý giá luôn thường trực trong mỗi con người Việt Nam. Cuộc sống hối hả tiến lên 
phía trước, không phải ai cũng có dịp để cất lời nói về tình yêu Tổ quốc. Tuy nhiên, 
mỗi người chúng ta có thể hành động bằng cách làm tròn trách nhiệm của mình và 
chung tay góp sức làm những điều tốt đẹp cho xã hội, đất nước. Đó lá cách biểu hiện 
lòng yêu nước thiết thực nhất.

Những ngày tháng 9 năm nay mang thật nhiều ý nghĩa. Phong trào Chiến dịch tình nguyện 
Mùa Hè Xanh và Phong trào Doanh Nhân Trẻ tròn 20 tuổi. Mỗi năm có hàng chục ngàn 
sinh viên đi về khắp mọi miền Tổ quốc để ba cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con 
nông dân. Mỗi năm, hàng ngàn doanh nghiệp mới ra đời. Những doanh nhân trẻ không 
mong gì hơn là được khẳng định giá trị bản thân và góp phần kiến tạo đất nước qua chuỗi 
việc làm và giá trị sản phẩm tạo ra. Dù là sinh viên hay những doanh nhân trẻ, tất cả cùng 
chung một khát khao dựng xây, phát triển đất nước.

Trong dòng chảy thời gian, Ngân hàng Kiên Long đã có 18 năm kề vai sát cánh cùng bà 
con nông dân và cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ”. Sẵn lòng chia 
sẻ những khát vọng làm giàu, dựng xây đất nước đó chính là mệnh lệnh phát triển của 
Ngân hàng Kiên Long.

Chung tay góp sức, mỗi người chúng ta cùng dựng xây một đất nước Việt Nam giàu đẹp!
Chúc mọi điều tốt lành đến với mõi người chúng ta.                     
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Đầu tiên và mãi mãi

Đầu tiên, đó là những ngày 
tháng đầu tiên sau Cách 
mạng tháng 8- 1945 thành 

công, khai sinh ra nước Việt Nam mới 
– Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đầy ắp 
những sự kiện tiếp nối tiến trình lịch 
sử mấy ngàn năm anh hùng, văn hiến, 
đưa dân tộc, đất nước vươn lên ngang 
tầm thời đại, đứng vào hàng ngũ tiên 
phong của phong trào giải phóng các 
dân tộc bị áp bức.

Và mãi mãi còn đó là những câu 
chuyện có thật đã trở thành truyền 
kỳ về người thực, việc thực, từ chính 
cuộc sống thực, được ghi lại trong ký 
ức, nơi các trang sử sách về con dân 
nước Việt. 

Đầu tiên, đó là từ trên lễ đài của Ngày 
Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945, lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh 
và Chính phủ lâm thời của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa “ra mắt” 
quốc dân đồng bào với câu: “Tôi nói 
đồng bào nghe rõ không?”. Vượt lên 
trên mọi nghi thức, chỉ một câu nói 
chân tình đã xóa đi mọi xa lạ, cách 
biệt để trở thành gần gũi thân thuộc 
với mọi người, đặc sắc phong cách Hồ 
Chí Minh.

Bác đã về với tất cả, lãnh đạo và tổ 
chức, gặp gỡ và khuyên bảo, trò 
chuyện và trao đổi, dìu dắt và cảm 
thông, thuyết phục và chia sẻ, xây 
nền đắp móng bền vững cho mối quan 
hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước 
và Nhân dân, giữa người lãnh đạo 
và quần chúng, bằng lời nói và việc 
làm, làm gương, nêu gương tạo nên 
sức mạnh diệu kỳ. Và “Con thuyền 
cách mạng đang luồn những mỏm đá 
ghềnh để lướt tới”.

Đầu tiên, đó là phiên họp đầu tiên của 
Hội đồng Chính phủ ngày 2-9-1945 
- một ngày sau Lễ Tuyên ngôn Độc 
lập - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài 
phát biểu đầu tiên. Chỉ với chừng 700 
chữ, bài nói của Bác đã nêu ra những 
nhiệm vụ cấp bách của chính quyền 
cách mạng. Đó là diệt giặc đói, diệt 
giặc dốt, là thực hành quyền tự do dân 
chủ, là giáo dục lại nhân dân chúng 
ta, là xóa bỏ lối bóc lột vô nhân đạo, 
thuế thân, thuế chợ, thuế đò và đó là 
tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết.
Với từng nhiệm vụ cấp bách, Bác đã 
nêu ra những giải pháp cụ thể, thiết 
thực, song trước hết là xác định nhận 
thức, quan điểm, trở thành triết lí. Để 
diệt giặc đói, Bác đã đề nghị phát động 
một chiến dịch tăng gia sản xuất đồng 
thời mở một cuộc lạc quyền “mười 
ngày một lần, tất cả đồng bào chúng ta 
nhịn ăn một bữa – gạo tiết kiệm được 
sẽ góp lại và phát cho người nghèo”. 
“Chúng ta phải làm thế nào cho họ 
sống”. Đây là cốt lõi quan điểm nhân 
sinh Hồ Chí Minh. Sau này Bác đã 
nhiều lần nhắc nhở cán bộ cơ sở rằng 
cần nhớ: “Dân lấy ăn làm trời” - “Dĩ 

thực vi thiên”. Để diệt giặc dốt, Bác 
“đề nghị mở một chiến dịch để chống 
nạn mù chữ”, “Chỉ cần ba tháng là đủ 
để học đọc, học viết tiếng nước ta theo 
vần quốc ngữ”. Theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh thì “một dân tộc dốt là một dân 
tộc yếu”. Đặc biệt quan trọng: “Chúng 
ta có nhiệm vụ cấp bách là phải giáo 
dục lại nhân dân chúng ta, chúng ta 
phải làm cho dân tộc chúng ta trở 
nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, 
yêu lao động, một dân tộc sống xứng 
đáng với nước Việt Nam độc lập. Tôi 
đề nghị mở một chiến dịch giáo dục 
lại tinh thần nhân dân bằng cách thực 
hiện cần kiệm, liêm chính”.

Mở đầu bài phát biểu tại phiên họp 
đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nói: “Các bạn và tôi, chúng ta đều 
chưa quen với kỹ thuật hành chính. 
Nhưng điều đó không làm cho chúng 
ta lo ngại. Chúng ta vừa làm vừa học, 
vừa học vừa làm. Chắc rằng chúng ta 
sẽ phạm khuyết điểm, nhưng chúng ta 
sẽ sửa chữa, chúng ta có can đảm sửa 
chữa khuyết điểm. Với lòng yêu nước 
và yêu nhân dân sâu sắc, tôi chắc 
chúng ta sẽ thành công”.

Không lâu sau bài phát biểu tại phiên 
họp đầu tiên của Chính phủ ngày 17-
10-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 
Thư gửi các ủy ban nhân dân các bộ, 
tỉnh, huyện, làng. Trong thư, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh viết: “Tôi vẫn biết rằng 
trong các bạn có nhiều người làm theo 
đúng chương trình của Chính phủ và 
rất được lòng nhân dân. Song cũng 
có nhiều người phạm những lầm lỗi 

MÃI MÃI CÒN ĐÓ LÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN CÓ THẬT ĐÃ TRỞ THÀNH TRUYỀN KỲ 
VỀ NGƯỜI THỰC, VIỆC THỰC, TỪ CHÍNH CUỘC SỐNG THỰC, ĐƯỢC GHI LẠI TRONG 
KÝ ỨC, NƠI CÁC TRANG SỬ SÁCH VỀ CON DÂN NƯỚC VIỆT. 

rất nặng nề. Nhưng lầm lỗi chính là: 
1.Trái phép, 2.Cậy thế, 3. Hủ hóa, 4. 
Tư túng, 5. Chia rẽ, 6. Kiêu ngạo… 
với từng lầm lỗi, trong thư, Người đã 
chỉ ra rất cụ thể. Chẳng hạn như “Hủ 
hóa – ăn muốn cho ngon, mặc muốn 
cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng 
ngày càng lãng mạn, tự hỏi tiền bạc 
ở đâu ra? Thậm chí lấy của công làm 
việc tư, quên cả thanh liêm đạo đức. 
Ông ủy viên đi xe hơi, rồi bà ủy viên, 
cho đến các cô, các cậu ủy viên cũng 
dùng xe hơi của công. Thử hỏi những 
hao phí đó, ai chịu?”. Chân tình và 
nghiêm khắc, khuyên bảo và cảnh tỉnh 
là những điều Bác viết trong thư này: 
“… Nếu nước độc lập mà dân không 
được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc 
lập cũng không có nghĩa gì… Chúng 
ta phải hiểu rằng các cơ quan của 
Chính phủ từ toàn quốc cho đến các 
làng đều là đầy tớ của dân, nghĩa là 
để gánh vác việc chung cho dân, chứ 
không phải để đè đầu dân như trong 
thời kỳ thống trị của Pháp, Nhật… 
Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã 
nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa 
chữa. Ai không phạm những lầm lỗi 
thì nên chú ý tránh đi và gắng sức cho 
thêm tiến bộ. Ai đã phạm lầm lỗi nếu 
không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ 
không khoan dung:”. Cuối thư, Bác 
viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, vì 
lợi ích của nước nhà mà tôi phải nói, 
chúng ta phải ghi sâu những chữ công 
bình, chính trực vào lòng”.

Từ cột mốc của những sự kiện lịch 
sử trong những ngày tháng đầu tiên 
sau Cách mạng tháng 8, hãy cùng 
nhau ngược dòng thời gian trước đó 
ngót 20 năm, những ngày tháng đầu 
tiên với những lớp huấn luyện cán bộ 
cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
tổ chức chuẩn bị cho việc xây dựng 
Đảng. Và những bài giảng, bài học 
đầu tiên chính là bài học về “Đường 
cách mạng”, mà chương đầu là bài học 

về “Tư cách người cách mạng”. Tiếp 
nối tác phẩm “Đường cách mạng” 
với chương đầu “Tư cách người cách 
mạng” … là tác phẩm “Sửa đổi lối 
làm việc” – 1948, là tác phẩm “Nâng 
cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân” với sự cảnh báo: “Một 
dân tộc, một Đảng và mỗi con người 
ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn 
lớn, không nhất định hôm nay và ngày 
mai vẫn được mọi người yêu mến và 
ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng 
nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Hôm qua, hôm nay và ngày mai, đó 
không chỉ là dòng chảy thời gian vật lý 
mà là sự vận động của lịch sử với thời 
cơ và nguy cơ, thuận lợi và thách thức 
trong mỗi bước thăng trầm. Ở đó luôn 
là con người trong từng phận, vị, trong 
suy tư và hoạt động với bao thao thức 
về trách nhiệm trung thực trong sự kế 
thừa tiếp nối và phát triển. Để những 
bài học lịch sử mãi mãi âm vang, thôi 
thúc, nhắc  nhở, cảnh báo, cảnh tỉnh. 
Đầu tiên và mãi mãi là như vậy.

Nguyễn Đức Thạc/ Đại Đoàn Kết

Lễ thượng cờ vào mõi 6h sáng trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Chúc mừng “20 năm - sức trẻ một chặng đường” 
của phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam

20 năm – Tiếp nối niềm tin

Trong không khí vui tươi của 
những ngày đầu tháng 9 với 
nhiều sự kiện lịch sử, trọng 

đại của đất nước, Hội Doanh nhân 
Trẻ Việt Nam cũng có một sự kiện 
vô cùng ý nghĩa. Đó là kỷ niệm 20 
năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt 
Nam, 10 năm Giải thưởng Sao Vàng 
Đất Việt và Hội Doanh nhân trẻ Việt 
Nam đón nhận Huân chương Lao 
động Hạng Nhất do Chủ tịch nước 
trao tặng.

Là một trong những người cùng tham 
gia xây dựng và đồng hành tổ chức 
Hội suốt 20 năm qua, tôi càng tự hào 
với những gì Hội được Nhà nước ghi 
nhận ngày hôm nay. Lớp lớp doanh 
nhân trẻ của 20 năm trước đến bây 
giờ đa số các anh chị doanh nhân và 
thương hiệu doanh nghiệp đã có vị trí 
trên thương trường. Dù tuổi tác của 
chúng tôi đã không còn trẻ và doanh 
nghiệp cũng đã qua tuổi đôi mươi, 
nhưng tinh thần xung kích, lạc quan, 
dám nghĩ, biết làm của doanh nhân 
vẫn trẻ trung và năng động. 

20 năm một chặng đường của doanh 
nhân trẻ cũng là ngần ấy năm tôi 
được may mắn tham gia cùng các bậc 
đàn anh, đàn chị xây dựng phong trào 
Hội. Chính tấm gương của những 
anh chị doanh nhân tiền bối đi trước 
đã động viên và hun đúc cho tôi tinh 
thần của người doanh nhân xung kích 
trên mặt trận kinh tế này. Những gì 
tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ 
tổ chức Hội,  nhờ những anh, chị tiền 
bối đi trước hướng dẫn, chia sẻ, dìu 
dắt và hỗ trợ tôi. 

Thông qua hoạt động Hội Doanh 
nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Hội 
Doanh nhân trẻ Việt Nam, tôi đã kết 
nối thêm nhiều bạn bè, mở rộng mối 
quan hệ giao thương, cho và nhận 

thêm nhiều kinh nghiệm cũng như 
sự hỗ trợ. Khi đi qua mỗi tỉnh, thành 
trên cả nước, tôi cảm nhận thêm nơi 
đó gần gũi hơn và con người cũng 
thân thiện hơn. Bản lĩnh của doanh 
nghiệp, doanh nhân cũng được nâng 
tầm hơn qua các hoạt động xúc tiến 
thương mại, giao lưu kết nối với các 
tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp 
quốc tế. Sự cọ xát đó đôi khi chỉ là 
hoạt động chia sẻ, gặp gỡ đối thoại 
hoặc tham quan học hỏi kinh nghiệm, 
nhưng đã giúp doanh nhân trẻ Việt 
Nam tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Bản 
lĩnh ấy càng được trau dồi nhiều 
hơn khi doanh nhân trẻ vốn thiếu 
kinh nghiệm thương trường đang 
phải cùng với lực lượng doanh nhân 
cả nước chèo lái con thuyền doanh 
nghiệp của mình vững bước trước 
cơn sóng khủng hoảng kinh tế. Dù 
gặp nhiều khó khăn, các doanh nhân 
trẻ, doanh nghiệp trẻ vẫn luôn đồng 
hành với các hoạt động xã hội, vẫn 
duy trì hoạt động doanh nghiệp, ổn 
định đời sống người lao động và 
hàng vạn người thân, gia đình của 

người lao động. Nhiều anh chị hội 
viên doanh nhân trẻ tham gia vào 
các tổ chức hội, đoàn thể, đại biểu 
hội đồng nhân dân và đại biểu Quốc 
hội. Doanh nhân trẻ đã đóng góp rất 
nhiều ý kiến xây dựng, sửa đổi chính 
sách liên quan doanh nghiệp. Tôi tự 
hào vì sự đóng góp rất quý của các 
anh chị.

Cảm ơn tổ chức Hội đã cho tôi được 
làm một nhân tố trong suốt chặng 
đường 20 năm qua. Nhân ngày vui 
của phong trào doanh nhân trẻ, của 
tổ chức Hội, tôi xin chúc cho các bạn 
doanh nhân trẻ trong giai đoạn mới 
gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn 
trong kinh doanh. Chúc các bạn vững 
một niềm tin, nghị lực để đón đầu cơ 
hội và thành công trong tương lai. 
Tôi tự hào và chúc cho chặng đường 
đi tới của Hội Doanh nhân trẻ Việt 
Nam đã lớn sẽ lớn hơn nữa, đã mạnh 
và sẽ mạnh hơn nữa. 

Võ Quốc Thắng
Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam Khóa III

Mai Hữu Tín
Phó Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV

20 năm là cả một thế hệ, một 
chặng đường đủ dài để 
con người làm được nhiều 

việc. Với doanh nhân thì 20 năm đủ 
để phát triển một sự nghiệp. Còn với 
một tổ chức thì 20 năm là một mốc 
rất quan trọng để nhìn lại mình và xác 
định con đường phía trước.
Chúng tôi kế thừa trách nhiệm lãnh 
đạo Hội DNT Việt Nam với sự tự 
hào nhưng cũng lắm tâm tư. Các thế 
hệ đi trước đã tạo dựng được một 
phong trào rộng lớn, đã tập hợp được 
rất nhiều gương mặt doanh nhân xuất 
sắc của cả nước; đã đem lại uy tín cho 
một tổ chức xã hội tự nguyện mang 
tầm quốc gia. Rất nhiều người biết 
đến Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, 
Giải thưởng Sao Đỏ; biết đến sự có 
mặt của hội trên tất cả 63 tỉnh, thành 
và ở nhiều ngành quan trọng của đất 
nước; biết đến 2,5 triệu việc làm và 
doanh thu trên 25 tỉ USD hàng năm 
mà hội viên chúng tôi tạo ra.

Thế nhưng, rất ít ai biết đằng sau 
những con số đó là sự đóng góp, hy 
sinh; là tâm huyết và tri thức của rất 
nhiều người.

Từ “Trẻ” trong tên gọi của chúng tôi 
đặt ra rất nhiều vấn đề. Sau 20 năm, 
những thế hệ lãnh đạo đầu tiên, những 
hội viên đầu tiên của chúng tôi đã 
trở thành ông, bà; đã tạo được những 
thương hiệu, những cơ nghiệp thật 
đáng tự hào. Nhiều anh chị đang tiếng 
nói, sản phẩm, dịch vụ của mình đến 
tất cả các châu lục; đã góp phần làm 
giàu mạnh thêm đất nước này. Họ là 
một phần không thể thiếu của doanh 
nghiệp và doanh nhân Việt Nam. 
Chúng tôi nhìn họ với sự ngưỡng 
mộ chân thành, bởi họ đã thành động 
lực cho bao thế hệ đàn em mạnh dạn 
dấn thân và đương đầu với thử thách. 
Trong suy nghĩ của mình, các anh 
chị này vẫn tràn đầy sức trẻ. Họ nhìn 
chúng tôi với sự bao dung. Họ sẵn 
sàng chung tay trong mọi việc lớn mà 
bản thân chúng tôi không thể nào làm 
nổi. Họ giao phó cho chúng tôi trách 
nhiệm và nghĩa vụ xông pha. Khó có 

thể nhìn thấy ở nơi khác sự gắn kết 
ngoạn mục và keo sơn như vậy.

Doanh nhân trẻ thường có sức khỏe và 
sự táo bạo, đôi khi đến mức liều lĩnh, 
trong khi vốn liếng và kinh nghiệm 
còn rất hạn hẹp. Cũng do vậy mà khi 
kinh tế khó khăn thì sự gãy đổ trong 
doanh nhân trẻ phổ biến hơn, nặng 
nề hơn. Phong trào của chúng tôi, do 
vậy, cũng ảnh hưởng theo. Nhưng 
hơn lúc nào hết, chúng tôi hiểu rằng 
Hội không chỉ là chỗ để biết nhau, để 
vui chơi, hay để làm công tác xã hội. 
Công tác xã hội lớn nhất trong lúc khó 
khăn với chúng tôi là giữ việc làm cho 
người lao động của mình. Nếu không 
có sự động viên, chia sẻ của nhau và 
của những người anh, người chị thì 
chúng tôi rất khó làm được như vậy. 
Một lần nữa tính kết nối giữa nhiều thế 
hệ doanh nhân trong tổ chức của chúng 
tôi lại khẳng định được giá trị. Sự kết 
nối đó không chỉ trong những tổ chức 
Hội địa phương, ngành mà còn ở khu 
vực, ở cấp vùng miền, ở tầm quốc gia 
và vươn ra quốc tế. Diễn đàn Doanh 
nhân trẻ ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Trung Quốc) là một nơi như thể 
để chúng tôi khẳng định mình và mở 
rộng tầm nhìn, mở rộng thị trường.

Tuổi 20 buộc Hội chúng tôi phải đặt 
mình ở vào vị thế cao hơn của người 
trưởng thành, buộc chúng tôi phải tư 
duy hơn nữa để Hội không chỉ rộng 
mà còn phải sâu. Là một tổ chức quốc 
gia, chúng tôi còn có trách nhiệm đóng 
góp tiếng nói, ý tưởng và giải pháp để 
doanh nhân nói chung và doanh nhân 
trẻ nói riêng thật sự có cơ hội phát 
triển ổn định, bền vững. Bức tranh 
chung của nền kinh tế nước nhà luôn 
có những sắc màu của phần chúng 
tôi. Trách nhiệm của Hội,  hướng tới 
tương lai, còn nằm ở việc giữ được 
những sắc màu đó luôn tươi trẻ, lạc 
quan. Để có 20 năm phát triển liên tục 
vừa qua, thật khó mà nhắc hết những 
hỗ trợ quý báu về mọi mặt của lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn thể ở 
mọi ngành, mọi cấp qua nhiều thế hệ. 
Chúng tôi luôn khắc ghi những tình 
cảm đó và xin hứa sẽ tiếp nối hành 
trình mà các anh chị đi trước đã khởi 
đầu và chuyển giao cho chúng tôi, với 
niềm tin sâu sắc rằng Hội Doanh nhân 
trẻ Việt Nam luôn đại diện xứng đáng 
cho hàng trăm nghìn doanh nhân trẻ 
trên khắp mọi miền của đất nước.

TIÊU ĐIỂM

5Số 04 - Tháng 8 năm 20134



Lãnh đạo Đảng, Nhà nước
và TW Đoàn - TW Hội LHTN Việt Nam 

luôn dành sự quan tâm cho
Doanh nhân trẻ Việt Nam
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Chiều 17/8, tại tỉnh Hòa Bình, 
Ủy ban Trung ương Hội 
Doanh Nhân Trẻ Việt Nam đã 

tổ chức chương trình giao lưu, liên kết 
Hội Doanh Nhân trẻ khu vực phía Bắc. 
Đây cũng là hoạt động chào mừng kỉ 
niệm 20 năm phong trào Doanh Nhân 
Trẻ Việt Nam (1993 – 2013) và 10 
năm Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 
(2003 – 2013). 

Trong những năm qua, Hội Doanh 
Nhân Trẻ đã thực hiện thành công rất 
nhiều phong trào, hoạt động. Với trên 
500.000 doanh nhân trẻ, hầu hết đều là 
những doanh nhân tiêu biểu, được tập 
hợp và kết nối chặt chẽ trong tổ chức 
Hội, đặc biệt là nhờ vào tâm huyết và 
chất “trẻ” của hội viên nên Hội Doanh 
Nhân Trẻ đã tạo ra được sức lôi cuốn 
hàng nghìn doanh nghiệp khác tham 
gia vào các hoạt động của mình.

Nhiều doanh nhân trẻ đang là lãnh 
đạo của các doanh nghiệp có quy mô 

Doanh Nhân Trẻ tăng cường liên kết, hợp tác

lớn, thậm chí có những doanh nhân trẻ 
đang quản lý, điều hành doanh nghiệp 
có quy mô hàng đầu quốc gia, có hàng 
chục nghìn lao động, đóng góp tích 
cực cho công cuộc xây dựng đất nước.
Trong chương trình giao lưu, các đại 
biểu đã chia sẻ, thảo luận về các dịch 
vụ hỗ trợ hội viên nhằm giúp đỡ các 

doanh nghiệp vượt khó, các chương 
trình xây dựng thương hiệu, xúc tiến 
thương mại trong nước và quốc tế, 
nâng cao chất lượng các giải thưởng 
và công tác thông tin giữa Trung ương 
và các Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam 
địa phương.

YBA giành chức vô địch giải Bóng đá
Doanh Nhân Trẻ toàn quốc lần thứ nhất 2013

Từ ngày 15 - 16/8/2013 tại thủ 
đô Hà Nội, Trung ương Hội 
Doanh Nhân Trẻ (DNT) Việt 

Nam tổ chức Chương trình Thể thao 
Doanh nhân trẻ toàn quốc năm 2013.
Tham dự chương trình có gần 500 vận 
động viên là các doanh nhân trẻ đến 
từ trên 40 Hội DNT các tỉnh, thành, 
ngành. Giải được tổ chức nhằm phát 
động phong trào rèn luyện sức khỏe, 
nghị lực để xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc đúng với tinh thần chủ đề của 

chương trình: Rèn thể lực - Luyện trí 
cao - Vượt sóng lớn.
Chương trình thể thao bao gồm các 
hoạt động: Giải Golf DNT toàn quốc 
lần thứ I; Giải Tennis Doanh nhân trẻ 
toàn quốc lần thứ III; Giải bóng đá 
DNT toàn quốc lần thứ I và Giải Cầu 
lông DNT toàn quốc lần thứ I.
Ở bộ môn bóng đá, sau 3 vòng thi 
đấu quyết liệt, đội bóng Doanh Nhân 
Trẻ TP. Hồ Chí Minh (YBA HCM) 

đã đoạt chức vô địch sau khi lần lượt 
giành chiến thắng trước Hòa Bình (3 
~ 2), Hà Nội 2 (1 ~ 0), Tập đoàn Dầu 
khí quốc gia (2 ~ 1). Ngoài danh hiệu 
vô địch, các cầu thủ YBA HCM cũng 
giành được 2 giải phụ: Giải thưởng 
dành cho cầu thủ xuất sắc nhất (VĐV 
Bùi Đình Hòa – Đội trưởng) và Giải 
thưởng dành cho thủ môn xuất sắc 
nhất (VĐV Lý Thanh Tùng).

Long Hà, P.V 
(Chinhphu.vn, VietnamNet, YBA)

Ông Phan Văn Mãi và ông Mai Hữu Tín trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển Doanh Nhân Trẻ 
Việt Nam cho lãnh đạo tỉnh Hoà Bình

Kienlongbank tài trợ học bổng cho 
Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo TP. HCM 

Vào ngày 31/8/2013, tại 
Công viên Văn hóa Đầm 
Sen (TP.HCM), Ngân hàng 

TMCP Kiên Long phối hợp cùng 
Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo 
TP.HCM tổ chức Lễ trao học bổng 
“Chúng em sẽ giỏi” cho 284 em học 
sinh hiếu học là con em cựu chiến 
binh ở 24 quận, huyện của thành 
phố Hồ Chí Minh và huyện Cần 
Giuộc tỉnh Long An.

Đây là năm thứ năm Quỹ Hỗ trợ Cựu 
chiến binh nghèo TP.HCM tổ chức 
trao học bổng và là năm đầu tiên 
Ngân hàng TMCP Kiên Long tham 
gia tài trợ với 284 suất học bổng, 
tổng trị giá 320 triệu đồng. Tham gia 
hoạt động giàu tính nhân văn này, 
Ngân hàng Kiên Long muốn tri ân 
những người đã đóng góp sức lực,  
xương máu của mình cho sự nghiệp 
giữ gìn và phát triển đất nước và 
giúp con em các cựu chiến binh có 
điều kiện đến trường, thực hiện hoài 
bảo, ước mơ của mình.  KLB

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao học bổng cho các em học sinh hiếu học 
thuộc gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn

Đội bóng YBA TP. Hồ Chí Minh đoại Cúp Vô địch
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Sức trẻ tuổi 20
Trong 20 năm qua, công tác Đoàn 
và phong trào thanh thiếu nhi thành 
phố đặc biệt là phong trào thanh niên 
tình nguyện đã để lại những dấu ấn to 
lớn trong quá trình xây dựng và phát 
triển của thành phố nói riêng và cả 
nước nói chung.
Khởi nguồn từ chiến dịch “Ánh sáng 
văn hóa hè” của sinh viên trường 
Đại học Sư phạm thực hiện vào năm 
1994, trong chiều dài 20 năm của 
phong trào tình nguyện tuổi trẻ thành 
phố, nhiều hình thức hoạt động tình 
nguyện mới với nội dung đa dạng đã 
được đẩy mạnh, phát triển, góp phần 
làm phong phú hơn phong trào tình 

20 năm Chiến dịch tình nguyện
Mùa Hè Xanh

Võ Hiển – Tuấn Vũ
(PetroTimes/SGGP)

 Ảnh: BCH MHX cung cấp

nguyện của thanh niên thành phố.
Các hoạt động: Ngày Chủ nhật xanh, 
Ngày thứ bảy tình nguyện, Chiến dịch 
tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao 
thông, Trí thức trẻ tình nguyện phục 
vụ vùng sâu vùng xa, Bác sĩ về làng... 
và nhiều hoạt động khác đã góp phần 
tích cực vào sự phát triển của cộng 

đồng, giải quyết các vấn đề xã hội 
với sự tham gia tự giác của đông đảo 
thanh niên.
20 năm qua đi cùng hàng triệu hoạt 
động là ngần ấy dấu ấn đẹp của thanh 
niên trong lòng nhân dân xứng đáng 
với câu “đâu cần thanh niên có, đâu 
khó có thanh niên”.

Chiến dịch Mùa Hè Xanh năm nay 
diễn ra từ ngày 14-7 đến ngày 18-
8, với sự tham gia của hơn 60.000 
bạn trẻ, đoàn viên thanh niên, học 
sinh sinh viên. Ngoài mặt trận trọng 
điểm tại 24 quận huyện trên địa bàn 
TPHCM, chiến dịch tình nguyện Mùa 
hè xanh năm 2013 còn diễn ra tại 16 
tỉnh: Kiên Giang, Hậu Giang, An Gi-
ang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bến Tre, 
Tây Ninh, Bình Phước, Đăk Nông, 
Đắk Lắk, Gia Lai, Kom Tum, Phú 
Yên, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Long An 

và nước bạn Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào.

Chiến dịch năm nay tập trung vào 6 
chương trình: Chiến sĩ Mùa hè xanh 
chung tay hành động bảo vệ môi 
trường - ứng phó biến đổi khí hậu, 
giữ gìn trật tự an toàn giao thông - 
xây dựng nếp sống văn minh đô thị, 
uống nước nhớ nguồn, vì trẻ em, 
vì an sinh xã hội và xây dựng nông 
thôn mới. Ngoài ra, xuyên suốt chiến 
dịch, các chiến sĩ tình nguyện còn 
thực hiện nhiều dự án, chương trình 
thường xuyên khác như: “Chiến sĩ 

tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, 
“Chuyến xe tri thức”, “Chia sẻ yêu 
thương”, “Triệu trái tim thanh niên 
tình nguyện”, “Dự án máy tính cũ - tri 
thức mới”, “Dự án Mùa hè xanh - Môi 
trường xanh”…

Chiến dịch cũng đề ra một số tiêu chí 
cơ bản như: trồng 500.000 cây xanh; 
giới thiệu việc làm cho 5.000 thanh 
niên; tặng 6.000 quyển tập trắng cho 
học sinh khó khăn và phát thuốc miễn 
phí cho 1.200 người dân tại nước Lào.

60.000 chiến sĩ tình nguyện 2013

MÙA HÈ NĂM 2013 ĐÁNH DẤU KỶ NIỆM 20 NĂM CÁC CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÈ, KHẲNG 
ĐỊNH “THƯƠNG HIỆU” CỦA TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC VÀ LAN TỎA THÀNH PHONG 
TRÀO CHUNG CỦA THANH NIÊN CẢ NƯỚC
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HÀNH TRÌNH TÌNH NGUYỆN

Tôi sẽ đến

HƯỞNG ỨNG PHONG 
TRÀO TÌNH NGUYỆN VÀ 
CHUNG TAY VÌ CỘNG 
ĐỒNG, NGÂN HÀNG KIÊN 
LONG – CHI NHÁNH ĐẮK 
LẮK PHỐI HỢP CÙNG HỘI 
THẦY THUỐC TRẺ TỈNH 
ĐẮK LẮK VÀ HỘI SINH 
VIÊN KHOA Y TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. 
HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC 
CHƯƠNG TRÌNH “TÔI SẼ 
ĐẾN”  KHÁM BỆNH VÀ 
PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ 
TẠI XÃ CƯ NÉ, HUYỆN 
KRÔNG BUK.

Với tinh thần “Sẵn lòng chia 
sẻ”, chương trình khám và 
phát thuốc miễn phí đã đáp 

ứng mong mỏi của bà con nhân dân 
vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn 
ở xã Cư Né. Chương trình đã khám 
bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 
400 người dân với cơ số thuốc trị giá 
20 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn đã  
đến thăm hỏi và tìm hiểu đời sống 
bà con trong buôn, tổ chức vui chơi, 
hướng dẫn vệ sinh răng miệng và 
trao 300 phần quà bao gồm: dụng cụ 
học tập, kem đánh răng tặng học sinh 
Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám xã 
Cư Né. Đoàn cũng đã trao tặng quà 
cho 5 hộ gia đình chính sách, tặng 10 
tủ thuốc y tế cho các trường tiểu học, 
THCS và cho 03 buôn. Buổi tối cùng 
ngày đoàn đã giao lưu, sinh hoạt văn 
hóa với đoàn viên thanh niên các buôn 
Mùi 1, 2 và 3.
Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Song Chí 
Trung  (Bí thư Đoàn trường, trưởng 
đoàn Y bác sĩ tình nguyện của trường 
Đại học Y Dược TP.HCM) cho biết: 

Hành trình lần này để lại nhiều kỷ 
niệm. Bà con ở đây còn nghèo, việc 
tiếp cận các dịch vụ y tế khó khăn, 
đoàn về bà con vui lắm. Thông qua 
chương trình này, Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh 
mong muốn tăng cường mối đoàn kết, 
tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong 
cả nước; tiếp tục khẳng định vai trò, 
vị trí và uy tín của tổ chức Hội đối với 
xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân.
Ông Nguyễn Hữu Huy – Giám đốc 
Chi nhánh Đắk Lắk , Ngân hàng 
Kiên Long – cho biết: Ngân hàng 
Kiên Long có mặt trên địa bàn Tây 
Nguyên từ năm 2008, ngoài hỗ trợ 
nguồn vốn phát triển sản xuất, cán 
bộ ngân hàng còn thường xuyên tư 
vấn bà con chuyển đổi cây trồng vật 
nuôi phù hợp nhu cầu thị trường. Với 
tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ”, chúng 
tôi luôn cố gắng hết sức để góp phần 
phát triển đời sống bà con ngày thêm 
giàu giàu mạnh…

Bình Minh - Ảnh: Hoàng Gia 

Tạo sân chơi cho các em thiếu nhi

Chương trình đã khám và phát thuốc miễn phí cho 400 người dân

Nhân viên Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn

Truyền thông về sức khỏe cho bà con xã Cư Né
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Hơn 100.000 quyển vở
tiếp sức cho học sinh nghèo
TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG RỘN RÃ REO VUI NHƯ CHÀO ĐÓN CÁC EM HỌC SINH BƯỚC 
VÀO NĂM HỌC MỚI. BÊN CẠNH NIỀM VUI GẶP LẠI BẠN BÈ, THẦY CÔ, TRƯỜNG 
LỚP VẪN CÒN ĐÓ NỖI LO VỀ TIỀN HỌC PHÍ, SÁCH TẬP MỚI CỦA NHỮNG EM CÓ 
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN.

Thấu hiểu và chia sẻ lo lắng đó, 
Ngân hàng Kiên Long đã trao 
tặng hơn 100.000 quyển vở 

đến các học sinh nghèo ở nhiều vùng 
trên cả nước.

Đông Hòa là một huyện đồng bằng 
ven biển thuộc tỉnh Phú Yên. Người 
dân trong huyện sinh sống dựa vào 
nông nghiệp, chủ yếu là chuyên canh 
cây lúa nước. Trong những năm qua 
do thời tiết khắc nghiệt, nguồn nuớc 
bị ô nhiễm nên người dân trong huyện 
đương đầu với những mùa vụ thất bại, 
đời sống gặp nhiều khó khăn. Toàn 
huyện có hơn 1.000 em học sinh thuộc 
diện hộ nghèo sinh sống tại vùng sâu, 

vùng xa có nguy cơ bỏ học để lao 
động phụ giúp gia đình. Trong số đó 
có hơn 300 em là học sinh giỏi đang có 
nguy cơ bỏ học cao. Đã đến ngày khai 
trường nhưng một số em vẫn chưa 
được cha mẹ mua sách vở, trong đó 
có em Lê Thị Kim Ng., học sinh lớp 
3C. Gia đình Ng. có 3 chị em, Ng. là 
con giữa. Ba em làm thợ hồ, mẹ cũng 
đi làm thuê làm mướn kiếm tiền trang 
trải cuộc sống. Ng. đến trường nhận 
quà với bộ đồng phục cũ đã ngả màu. 
Rất lễ phép, Ng. cho biết: “Con chưa 
có đồ mới. Má cũng chưa mua sách 
vở cho con”.  Thầy Lê Sĩ Hiền, hiệu 
trưởng Trường tiểu học số 1 Hòa Xuân 
Đông, nói: “Đây là vùng khó khăn của 

huyện Đông Hòa. Cảm ơn Ngân hàng 
Kiên Long đã đến với học sinh nghèo 
của trường và mong ước rằng tiếp 
tục nhận được sự hỗ trợ dành cho địa 
phương và trường trong thời gian tới”.

Đông Hòa chỉ là một trong các địa 
phương mà chương trình hơn 100.000 
quyển vở mới của Ngân hàng Kiên 
Long đến với học sinh nghèo. Mỗi 
địa phương đi qua, chương trình tặng 
vở mới của Ngân hàng Kiên Long 
mang lại niềm vui rạng rỡ trên khuôn 
mặt của những học sinh nghèo vượt 
khó, giảm đi nét lo âu canh cánh 
trong lòng của nhiều bậc phụ huynh. 

Không dừng lại ở đất liền, chương 
trình tặng vở mới cho học sinh nghèo 
hiếu học còn vươn xa ra tận đảo Phú 
Quốc. Hơn 10 năm qua, Ngân hàng 
Kiên Long bền bỉ tiếp sức cho học 
sinh nghèo  nơi đây. Cứ mỗi mùa khai 
giảng, nhân viên Ngân hàng Kiên 
Long chia nhau đến 20 trường tiểu 
học trên khắp địa bàn Phú Quốc để 
trao tặng vở mới cho các em học sinh. 
Thầy Phùng Nhật Vũ, hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Dương Đông 4 phát 
biểu trong buổi lễ khai giảng: “Tôi xin 
thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, 
thay mặt các em học sinh xin gửi lời 
cảm ơn chân thành tới Ngân hàng 
Kiên Long, đơn vị đã đồng hành suốt 
hơn 10 năm qua cùng các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn để các em có 

điều kiện tốt hơn trong việc học tập. 
Đó không chỉ là nguồn động viên thiết 
thực đối với các em học sinh mà còn 
là động lực thúc đẩy những người làm 
giáo dục như chúng tôi nhiệt tình, tận 
tâm hơn nữa với việc dạy và học”.

Có thể nói hơn 100.000 quyển vở mới 
của Ngân hàng Kiên Long cũng chưa 
đáp ứng, giải quyết hết những khó 
khăn của những học sinh nghèo khi 
bước vào năm học. Tuy nhiên, những 
quyển vở mới nghĩa tình “Sẵn lòng 
chia sẻ” này cũng đã tiếp sức kịp thời 
cho các bậc phụ huynh, cùng học sinh 
nghèo vượt khó và viết tiếp nên những 
ước mơ ngày mai tươi sáng hơn. 

Tặng vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Chi nhánh Đồng Tháp

Thầy và trò chung niềm vui . Chương trình tặng vở cho học sinh tại Chi nhánh Vĩnh Long

KLB
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KHẮP NƠI TỪ TRUNG 
QUỐC, NHẬT BẢN, HÀN 
QUỐC ĐẾN VIỆT NAM... 
NGƯỜI DÂN HIỆN ĐANG 
NÔ NỨC CHUẨN BỊ CHO 
TẾT TRUNG THU. Ở MỖI 
NƯỚC, NGÀY TẾT ĐẶC 
BIỆT NÀY CÓ MỘT BẢN 
SẮC RIÊNG

Trẻ em Việt Nam rất mong đợi được 
đón tết này vì thường được người 
lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông 
sao, mặt nạ, đèn kéo quân, súng phun 
nước... rồi bánh nướng, bánh dẻo. Vào 
ngày tết này, người ta tổ chức bày cỗ, 
trông trăng. Thời điểm trăng lên cao, 
trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng 
phá cỗ. Ở một số nơi người ta còn tổ 
chức múa lân, múa sư tử, múa rồng để 
các em vui chơi thoả thích.

Hàn Quốc

Việt Nam
Thái Lan

Thủy Anh tổng hợp

Tết Trung thu đã có từ thời Đường 
Huyền Tông (Đường Minh Hoàng), 

đầu thế kỷ thứ 8. Theo truyền thuyết, 
sau khi dẹp xong An Lộc Sơn, Đường 
Minh Hoàng nhớ thương Dương quý 
phi không nguôi. Đêm rằm tháng tám, 
gió mát, trăng tròn thật đẹp, một vị tiên 
xuất hiện tình nguyện đưa vua đi gặp 
quý phi. Vị tiên hóa phép tạo một chiếc 
cầu vồng, một đầu giáp cung trăng, một 
đầu chấm mặt đất, nhà vua trèo lên cầu 
vồng đi lên cung trăng, nhìn thấy quý 
phi xưa trong đoàn vũ. Trở về trần thế, 
vua luyến tiếc cảnh cung trăng đầy thơ 
mộng, đặt ra tết Trung thu. Trong ngày 
tết này, lúc đầu chỉ uống rượu thưởng 
trăng nên còn gọi là Tết ngắm trăng.

Trung Quốc

Tại Nhật Bản, Trung thu được gọi 
là Tsukimi hay Otsukimi, nghĩa 

là “ngắm trăng”. Người ta quây quần 
bên nhau ngồi ngắm vẻ đẹp hoàn mỹ 
của vầng trăng và làm thơ. Người Nhật 
không ăn bánh Trung thu trong lúc 
ngắm trăng, mà thay vào đó là món 
bánh gạo nếp. Vì rằm tháng 8 cũng là 
lúc thu hoạch của các loại cây trồng, 
nên người Nhật cũng tổ chức các nghi 
lễ để cảm tạ sự ưu ái của thiên nhiên. 
Mặc dù lịch âm đã không được sử 
dụng từ sau cải cách Minh Trị, nhưng 
hiện nay người Nhật Bản vẫn giữ được 
thói quen đón Trung thu. Một số đền, 
chùa ở Nhật Bản cũng tổ chức lễ hội 
Trung thu theo truyền thống.

Nhật Bản

Tết Trung thu, hay lễ hội Chuseok ở 
Hàn Quốc còn có tên gọi Hanga-

wi, là một trong những lễ hội lớn nhất 
trong năm. Như một lễ hội mừng mùa 
bội thu, người Hàn Quốc đi xa đều 
quay trở về quê hương và cùng thưởng 
thức những món ăn truyền thống như 
bánh songpyeon và rượu sindoju hay 
dongdongju.

Ngoài ra, Chuseok còn được xem là 
ngày lễ tạ ơn của người Hàn. Đây là 
dịp mọi người tạ ơn với tổ tiên của 
mình, và cầu mong cho mùa màng bội 
thu hơn, cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn.

Người Thái gọi Tết Trung thu là 
“lễ cầu trăng”, vì vào đêm Trung 

thu, tất cả già trẻ gái trai đều phải 
tham gia lễ cúng trăng. Mọi người sẽ 
ngồi cầu nguyện và ban phước lành 
cho nhau trước một bàn thờ Quan Thế 
Âm Bồ Tát và Bát Tiên trong truyền 
thuyết. Trên bàn thờ còn quả đào và 
bánh Trung thu. Theo truyền thuyết 
của người Thái, nếu làm như vậy, Bát 
Tiên sẽ mang đào tới cung trăng để 
chúc thọ Quan Âm và các vị thần tiên 
sẽ ban phước lành cho mọi người.

Sắc màu trung thu ở châu Á

Có thể nói bánh Trung thu Trung 
Quốc rất gần vũi với người Việt Nam 
bởi cách chế biến gần như giống nhau. 
Lớp bánh làm mỏng, trong nhân sen, 

đậu xanh hoặc trứng muối, được 
nướng và thưởng thức khi bánh chín 
vàng đều. 

Thủy Anh tổng hợp
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Tín dụng
cho nông nghiệp, nông thôn

TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN 
“ĐÁP ỨNG NHU CẦU 
TÍN DỤNG CHO NÔNG 
NGHIỆP, NÔNG THÔN” 
DO CỔNG TTĐT CHÍNH 
PHỦ TỔ CHỨC NHẰM TÌM 
HƯỚNG ĐỂ KHƠI DÒNG 
VỐN CHẢY MẠNH VỀ 
KHU VỰC NÔNG NGHIỆP 
VÀ NÔNG THÔN.

Chỉ tính riêng từ năm 2008 đến nay, hàng năm tăng 
trưởng tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp và nông 

thôn tăng trung bình khoảng 20%. Tuy nhiên, do năng 
lực sản xuất lĩnh vực nông nghiệp nông thôn còn rất 
lớn nên chính sách tín dụng cho lĩnh vực này vẫn chưa 
đáp ứng được nhu cầu và chưa phát huy hiệu quả như 
mong đợi. 
Các vị khách mời tham dự tọa đàm:

- Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn
- Ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
- Ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng 
Ngân hàng Nhà nước
- Ông Nguyễn Tiến Đông, Phó Tổng Giám đốc Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) 

BTV: Nhiều chuyên gia cho rằng  Nghị 
định số 41 ra đời và đi vào cuộc sống 3 
năm qua đã góp phần quan trọng vào 
những thành tựu đầy ý nghĩa của NN Việt 
Nam trong giai đoạn kinh tế đất nước 
gặp nhiều khó khăn, thưa ông, ông có 
nhất trí với nhận định này không?

Ông Nguyễn Viết Mạnh: Thứ nhất, tôi 
thấy Nghị định 41 tác động tích cực đối 
với nền nông nghiệp là nhận định xác 
đáng. Trung ương Đảng có Nghị quyết 
26 về chính sách cho nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn mà chúng ta gọi là tam 
nông.

Bắt đầu khi có Nghị định 41 thì tín dụng 
cho nông nghiệp là 292.000 tỷ đồng, 
cho đến giờ, sau 3 năm thì là 622.000 tỷ 
đồng, tăng 2,1 lần.

Đặc biệt, qua suy thoái tài chính toàn 
cầu từ 2008 đến nay, nông nghiệp là cứu 

cánh, giúp ổn định xã hội, đời sống bà 
con cũng tăng lên, đây là điểm rất rõ 
nét. Tôi cho rằng, Nghị định 41 có tác 
động tích cực.

Nhiều lần, tôi cùng các đoàn đi vào các 
tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thì thấy 
rằng, Nghị định 41 có tác động rất lớn. 
Trước khi có Nghị định 41, tín dụng cho 
vay không có tài sản đảm bảo chỉ là 10 
triệu đổ xuống đối với nông dân, đối với 
trang trại là 50 triệu đồng, hợp tác xã là 
100 triệu đồng. Nghị định đã nới điều 
kiện rất quan trọng, bởi bà con nông 
dân có tài sản thế chấp để vay vốn tín 
dụng thương mại  rất khó, ngân hàng 
cho vay phải có điều kiện tiên quyết là 
phải thu hồi vốn, do vậy phải có sự đảm 
bảo. Nghị định 41 đã giải tỏa, tạo điều 
kiện cho bà con nâng mức vay không tài 
sản đảm bảo từ 10 lên 50 triệu đồng, đối 

với trang trại là 50 lên 200 triệu đồng, hợp 
tác xã là từ 100 lên 500 triệu đồng, giải 
quyết lượng vốn lớn, tạo điều kiện cho 
người dân tiếp cận vốn tín dụng.

Vốn tín dụng này chiếm trong tổng tín 
dụng của toàn ngành khoảng 18-19%, 
nếu cộng cả dư nợ của Ngân hàng Chính 
sách thì chiếm khoảng 20-22%, tương 
ứng với mức đóng góp cho GDP cả nước 
của ngành nông nghiệp.  

Ông Nguyễn Tiến Đông

Ông Vũ Văn Tám

Ông Nguyễn Viết Mạnh

Ông Lại Xuân Môn

BTV: Có một câu chuyện thực tế là ngân 
hàng ngại cho vay tới hộ nông thôn vì 
vốn giải ngân thì nhỏ mà chi phí giám 
sát thì lớn, trong khi về phía người nông 
dân thì do cơ chế, thủ tục cho vay phức 
tạp nên thay vì tới ngân hàng thì họ 
sẽ chạy sang vay hàng xóm. Điều này 
dẫn đến việc họ tìm đến tín dụng đen, 
vậy ngân hàng cần thay đổi thế nào để 
nong dân tìm đến ngân hàng?

Ông Nguyễn Tiến Đông: Nông dân có 
những nhu cầu vay không tên, để chi 
dùng hàng ngày, nhỏ lẻ, không được 
hợp thức hóa đối với chính sách tín 
dụng. Vì vậy, người dân lại vay mượn 
nhau đơn giản hơn, lãi suất cao hơn, 
đây là tín dụng đen. Một số vùng thấy 
việc cho vay lãi suất cao hơn như vậy 
thì ham và hình thành hụi, họ,… Do đó, 

BTV: Chúng ta vừa nói đến việc khó 
tiếp cận vốn tín dụng của các hộ nông 
dân, tuy nhiên theo nhiều chuyên gia 
thì ngay cả các doanh nghiệp cũng gặp 
khó khăn về tiếp cận vốn. Ông suy nghĩ 
thế nào trước hiện tượng nhiều thương 
lái nước ngoài đến tận hộ thu mua nông 
sản trong khi các doanh nghiệp nông 
nghiệp trong nước thì hoạt động cầm 
chừng do thiếu vốn?

Ông Vũ Văn Tám: Thời gian qua, báo 
chí phản ánh nhiều về hiện tượng này và 
đây là hiện tượng có thật. Thực tế hiện 
nay, người nông dân rất cần hỗ trợ về tín 
dụng và doanh nghiệp cũng vậy.

Tuy nhiên bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà 
nước, thì vấn đề quan trọng là doanh 
nghiệp phải nắm bắt, xác định thị trường 
như thế nào để đầu tư sản xuất, kinh 
doanh phù hợp.

BTV: Từ góc độ của Hội ND thì ông đánh 
giá thế nào về nhu cầu và triển vọng của 
loại hình bảo hiểm trong lĩnh vực nông 
nghiệp nông thôn? Nhân đây ông có 
kiến nghị gì để nhân rông mô hình bảo 
hiểm nông nghiệp trong thời gian tới?

Ông Lại Xuân Môn: Nghị quyết TW 7 về 
tam nông đã nêu rõ về tổ chức thí điểm 
bảo hiểm nông nghiệp để giúp nông 
dân yên tâm sản xuất. Có thể nói bà con 
rất phấn khởi.

Tuy nhiên đây là vấn đề mới và khó, 
nhưng dù khó đến mấy chúng ta vẫn 

chúng tôi đã cử 7 đoàn cán bộ tiến hành 
nghiên cứu hộ nông dân để làm thế nào 
cho vay theo hạn mức tín dụng chi tiêu 
tổng hợp. Vì nông dân thu nhập theo hai 
vụ chính nhưng nhu cầu chi tiêu của họ 
cũng không khác gì thành thị nên cần 
phải có hạn mức tín dụng tổng hợp để 
vừa sức với nông dân.

Còn về tại sao cho vay nông dân đến 50 
triệu đồng mà ngân hàng vẫn phải giữ sổ 
đỏ, thì đây là để tránh việc nhiều tổ chức 
tín dụng cho vay cùng 1 hộ mà quá khả 
năng trả nợ thì rủi ro cho hộ đó và cho 
ngân hàng.

Trong trường hợp có số đỏ thì UBND xã, 
phường có thể thể xác nhận diện tích 
đất sản xuất mà hộ nông dân đó đang 
sử dụng. Nhưng thực tế một số cấp ủy 

địa phương không quan tâm, không 
xác nhận để người dân có thể vay ngân 
hàng. Còn cho vay tiêu dùng, theo hạn 
mức đối với hộ nông dân thì chúng tôi 
đang triển khai thí điểm để phù hợp 
nhất, nếu khả năng người ta chỉ cần 30-
50 triệu đồng mà cho vay đến hàng trăm 
triệu thì chính là làm hại họ.

Tiếc rằng đa số doanh nghiệp trong lĩnh 
vực nông nghiệp của chúng ta chưa đủ 
khả năng, tận dụng cơ hội của thị trường 
để tổ chức liên kết, đồng hành với nông 
dân sản xuất. Tôi nghĩ rằng, trong lĩnh 
vực nông nghiệp hiện nay ngoài vấn đề 
vốn, kỹ thuật, thì vấn đề kinh doanh sản 
phẩm, bán hàng là rất quan trọng.

Thực tế nông sản của chúng ta xuất 
thô nhiều, điều này chỉ phù hợp với thị 
trường gần như Trung Quốc; khả năng 
tiếp cận thị trường ở xa, tiềm năng lớn 
còn hạn chế. Doanh ngiệp của chúng ta 
chưa chủ động tiếp cận thị trường. Mặt 
khác còn có những rào cản kỹ thuật ở các 
thị trường, gây khó khăn cho việc thâm 
nhập của nông sản Việt. Thực tế, kinh 
doanh nông nghiệp là lĩnh vực ít được 
đầu tư nhất.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải chia sẻ 

với doanh nghiệp, quy mô của doanh 
nghiệp nông nghiệp còn nhỏ. Một thời 
gian dài chúng ta tổ chức theo các khâu 
sản xuất, trong đó dịch vụ chỉ là khâu 
đầu vào, hoặc đầu ra. Cho nên ít doanh 
nghiệp có đủ năng lực tổ chức toàn bộ 
quy trình sản xuất từ đầu vào đến đầu ra 
cho sản phẩm. Bây giờ chúng ta đã nhận 
thức và vấn đề này sẽ được đưa vào đề án 
tái cơ cấu nông nghiệp.

phải làm. Bởi nếu không thì ai sẽ bám 
ruộng, ai sản xuất. Nông nghiệp là lĩnh 
vực sản xuất rủi ro cao, 60% phụ thuộc 
ngoại cảnh như thời tiết, thiên tai, dịch 
bệnh; nhất là gần đây đang có xu hướng 
nông dân bỏ ruộng, trả ruộng…Do vậy 
không chỉ có bảo hiểm nông nghiệp, 
khi chúng ta có điều kiện phải có cả bảo 
hiểm xã hội cho bà con nông dân. Đây là 
nguyện vọng tha thiết của bà con.

Minh Anh ghi

19Số 04 - Tháng 8 năm 201318

THỊ TRƯỜNG - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG



Kienlongbank kết nối liên thông
ATM và POS liên mạng với Banknetvn

Kienlongbank triển khai thành công 
dịch vụ E – Banking

Kienlongbank phát hành
thẻ liên kết sinh viên 

Hoàn thành 6 khóa
“Kỹ năng bán hàng qua điện thoại”

Ngày nay, việc dùng thẻ để thực hiện các giao dịch 
tài chính đã trở nên một phương thức phổ biến 
trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. 

Kienlongbank luôn mong muốn cung cấp một giải pháp 
tài chính hữu hiệu nhất đến từng khách hàng, đặc biệt là 
sản phẩm thẻ.

Từ ngày 14/06 đến ngày 20/07/2013, Bộ phận Đào 
tạo Ngân hàng Kiên Long đã tổ chức thành công 
06 khoá “Kỹ năng Bán hàng qua điện thoại” tại 

các địa điểm khác nhau. Đối tượng tham gia các khoá đào 
tạo này là các Giao dịch viên, Nhân viên kinh doanh thẻ, 
Nhân viên chăm sóc khách hàng.

Mục đích của khoá học nhằm trang bị kiến thức và kỹ 
năng chủ động trong việc giao tiếp với khách hàng qua 
điện thoại. Bên cạnh đó, học viên còn vận dụng kỹ năng 
bán chéo các sản phẩm hiện có tại Kienlongbank, thông 
tin nhanh chóng đến khách hàng những sản phẩm, dịch vụ 
theo yêu cầu của khách hàng.

Khoá học diễn ra trong sự hào hứng, học viên tham gia rất 
tích cực trả lời câu hỏi, xử lý tình huống. Kết thúc khoá 
học, các học viên lên kế hoạch hành động, thực hiện ngay 

Ngày 26/7/2013, Ngân hàng TMCP Kiên Long 
chính thức cung cấp dịch vụ E – Banking. Theo 
đó khi sử dụng dịch vụ này khách hàng chỉ với 

thiết bị nhỏ gọn như: laptop, máy tính bảng, điện thoại 
thông minh có kết nối internet là có thể đăng nhập vào dịch 
vụ Internet Banking của Kienlongbank để tra cứu thông tin 
giao dịch, xem sao kê tài khoản, thực hiện các giao dịch 
chuyển khoản, đặt lịch chuyển khoản trong và ngoài hệ 
thống Kienlongbank.

Giao dịch qua Internet Banking giúp khách hàng tiết kiệm 
được chi phí thời gian. Nếu trước đây, để thực hiện giao 
dịch với Ngân hàng, khách hàng phải mất nhiều thời gian 
và chi phí đi lại thì giờ đây chỉ cần mất vài giây bằng cách 
sử dụng Internet Banking. Thông tin giao dịch thành công 
được thông báo đến khách hàng một cách nhanh chóng.
Và hơn thế nữa, dịch vụ này thật sự an toàn vì Ngân hàng 
cung cấp hai lớp bảo mật: nhập đúng mật khẩu truy cập, 

Thẻ liên kết sinh viên của 
Ngân hàng Kiên Long 
(Kienlongbank) tích hợp 

nhiều tính năng, tiện ích vượt trội 
sẵn sàng là bạn đồng hành cho cuộc 
sống năng động của sinh viên. 
Thẻ liên kết sinh viên của Kien-
longbank không chỉ thuận tiện 
trong công tác quản lý của nhà 
trường mà còn cung cấp cho sinh 
viên phương tiện thanh toán năng 
động, hiện đại. Thẻ liên kết sinh 
viên là loại thẻ kết hợp chức năng 
của thẻ ghi nợ nội địa và thẻ sinh viên theo quy định 
của trường. Dưới hình thức thẻ liên kết, sinh viên có thể 
dùng thẻ thanh toán các khoản phí, học học phí qua thẻ, 
ra vào thư viện và phòng máy vi tính… Thẻ liên kết này 

mang đầy đủ tính năng và tiện 
ích của Thẻ ghi nợ nội địa Kien-
longbank. 
Với sáng tạo mới này, thẻ liên kết 
không những giúp các bạn sinh 
viên thuận tiện hơn trong việc 
quản lý các loại thẻ, hạn chế tình 
trạng quên, mất mát, thất lạc mà 
còn hỗ trợ nhà trường đơn giản 
hóa khâu quản lý sinh viên. Sản 
phẩm thẻ liên kết sinh viên của 
Kienlongbank  ra đời đã đánh 
dấu một bước ngoặt quan trọng 

trong việc xây dựng hình ảnh thân thiện và tích cực của 
Ngân hàng Kiên Long  cũng như  tạo mối quan hệ hệ gắn 
bó, bền vững giữa với các trường đại học trên cả nước. 

vào công việc thực tế tại đơn vị mình. Thời gian sắp tới, Bộ 
phận Đào tạo tiếp tục tổ chức các khoá học nhằm giúp các 
học viên nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng phục vụ công tác 
tại đơn vị nói chung.

Để góp phần tăng tiện ích cho chủ thẻ Kienlongbank, 
Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) và Công ty 
CP Dịch vụ thẻ Smartlink (Smartlink) nỗ lực kết nối liên 
thông hệ thống ATM và POS với tổ chức chuyển mạch 
Banknetvn.
Kể từ ngày 20/08/2013, thông qua hệ thống của Smart-
link, các chủ thẻ Kienlongbank đã có thể thực hiện các 
giao dịch rút tiền và truy vấn số dư tại hơn 16.000 ATM 
và giao dịch mua hàng tại 99.000 POS của các ngân hàng 
thành viên (NHTV) thuộc hai tổ chức chuyển mạch thẻ 
Smartlink và Banknetvn trên toàn quốc.
Theo đó, thẻ Kienlongbank trở thành một phương tiện 
giao dịch hữu hiệu, khách hàng có thể chủ động quản lý 
tài khoản của mình: dùng thẻ để rút tiền, chuyển khoản, 
thanh toán mọi lúc, mọi nơi mà không phải chờ đợi. Với 
thẻ Kienlongbank, khách hàng có thể tận hưởng cuộc 
sống năng động, hiện đại không dùng tiền mặt với những 
thao tác giao dịch đơn giản, nhanh chóng. 

mật khẩu xác thực mà Ngân hàng gửi đến số điện thoại của 
khách hàng hoặc mật khẩu được hiện ra trên thiết bị Token. 
Điều này tránh được những rủi ro như cướp giật, mất tiền 
khi thực hiện giao dịch bằng tiền mặt.

KLB

KLB

KLB

KLB

Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ chụp ảnh lưu 
niệm triển khai  thành công dịch vụ e-banking

ĐIỂM TIN
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CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Kết nối và chia sẻ thành công

Qua phân tích, đánh giá, xác 
lập mục tiêu, Ban lãnh đạo 
Kienlongbank – Chi nhánh 

Bình Dương đã tìm được điểm mấu 
chốt:  phát huy tinh thần “Sẵn lòng 
chia sẻ” của Kienlongbank và đưa ra 
chiến lược kinh doanh tiếp cận khách 
hàng thông qua sự kết nối.

Kết nối trong tập thể
Tháng 03/2013, hưởng ứng phong trào 
thi đua trong toàn hệ thống, Chi nhánh 
Bình Dương khởi động chương trình 
“Đường đua xanh” (Blue Race) trong 
nội bộ. Toàn thể nhân viên được chia 
thành 12 nhóm với số thành viên mỗi 
nhóm từ 6 đến 10 người (gồm đầy đủ 
các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ) và 
cùng nhau thi đua hoàn thành chỉ tiêu 
kinh doanh. Thông qua “Đường đua 
xanh”, lượng khách hàng về giao dịch 
với ngân hàng tiếp tục gia tăng, đồng 
thời mỗi thành viên trong nhóm lại 
thông qua đây để học hỏi các kỹ năng 
tự hoàn thiện bản thân như kỹ năng 

làm việc theo nhóm (team work), kỹ 
năng quản lý (leadership techniques), 
kỹ năng tạo thói quen làm việc hiệu 
quả (effective working habits),... Đến 
thời điểm hiện tại, sân chơi “Đường 
đua xanh” chính là niềm tự hào của 
Ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân 
viên Kienlongbank – Chi nhánh Bình 
Dương. Ngoài việc thực hiện các chỉ 
tiêu kinh doanh, đây còn là chiếc cầu 
kết nối cho tinh thần đoàn kết của toàn 
bộ nhân viên.

Kết nối cộng đồng
Cùng với việc phát triển hoạt động 
kinh doanh, việc tham gia công tác 
xã hội, kết nối cộng đồng cũng được 
Kienlongbank – Chi nhánh Bình 
Dương ưu tiên thực hiện. Ngoài 
những hoạt động thường niên như 
chương trình Chắp Cánh Ước Mơ, 
Tặng tập cho học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn,... Chi nhánh còn tham 
gia các hoạt động khác ở tỉnh Bình 
Dương như phát nước uống miễn phí 

tại Lễ hội Chùa Bà vào Rằm tháng 
Giêng cho khách thập phương, tài trợ 
và quyên góp tại Hội thi Chào mào 
từ thiện tỉnh Bình Dương lần thứ II, 
tham gia các chương trình vận động 
quyên góp của Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
Bình Dương,... Hơn ai hết, Ban lãnh 
đạo chi nhánh hiểu rằng: đóng góp, 
xây dựng phát triển cộng đồng chính 
là cách phát triển bền vững, hài hòa ở 
mỗi nơi Kienlongbank đặt chân đến.

Kết nối với khách hàng
Hoạt động phong trào là một thế 
mạnh của Kienlongbank – Chi nhánh 
Bình Dương. Trong suốt quá trình 
hoạt động, chi nhánh đã tự tổ chức 
và tham gia rất nhiều hoạt động văn 
nghệ, thể dục thể thao tại địa phương. 
Các phong trào do chi nhánh tổ chức 
cũng đều là cơ hội để quảng bá hình 
ảnh của Kienlongbank đến với khách 
hàng. Thực tế là có rất nhiều khách 
hàng gắn bó nhiều năm với các giải 
đấu do chi nhánh tổ chức như Công 
ty Gỗ Trường Thành, Công ty Liên 
Minh Phát, Công ty CP Cao Xinh, 
Công ty U&I… Ngày 24/05 vừa qua, 
chi nhánh đã tổ chức thành công lễ Kỷ 
niệm 5 năm thành lập với nhiều hoạt 
động phong trào phong phú, mang 
tính quảng bá rất cao.

Trong suốt 5 năm hoạt động, từ 
những mục tiêu kế hoạch đã đặt ra, 
tập thể cán bộ nhân viên luôn cùng 
nhau phấn đấu để đưa hoạt động kinh 
doanh của Kienlongbank – Chi nhánh 
Bình Dương ngày một đi lên và trong 
mỗi nấc thang thành công đều để lại 
những dấu ấn riêng. Thành lập vào 
mùa hè năm 2008 trên địa bàn có tốc 
độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu cả 
nước, Kienlongbank – Chi nhánh 
Bình Dương chỉ là một điểm giao 

CN BÌNH DƯƠNG 
242, Yersin, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0650 3872 742
PGD LÁI THIÊU

50A, Đường ĐT 745, TT. Lái Thiêu, H. Thuận 
An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.379.7273
PGD BẾN CÁT

502, Đường 30/04, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, 
Bình Dương

Điện thoại: 0650.3557 557
PGD DĨ AN

9/19 Kp Bình Minh I, Tx. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: 0650.377 5757

dịch nhỏ nằm lọt thỏm trên “tuyến 
phố ngân hàng” với hơn 40 điểm 
giao dịch của các tổ chức tín dụng. 
Tính đến nay, chi nhánh đã phát 
triển được 3 phòng giao dịch trên 
toàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2013, lợi 
nhuận trước thuế đạt 128% kế hoạch 
được giao. Bước vào năm hoạt động 
thứ 6, chi nhánh sẽ tiếp tục duy trì 
định hướng kinh doanh hiện tại, 
nâng cao chất lượng dịch vụ để từng 
bước đưa Kienlongbank trở thành 
ngân hàng hiện đại và đa năng, vững 
bước đi lên tầm cao mới…

Nguyễn Can Trường
- Giám đốc Chi nhánh Bình Dương

Lễ hội Chùa Bà thu hút hàng vạn du khách. Trong ảnh dưới, nhân viên Chi nhánh Bình Dương 
tặng nước uống cho diễn viên Quyền Linh, Phước Sang và các du khách tại lễ hội

Tiệc sinh nhật mừng 5 năm thành lập Chi nhánh Bình Dương

Vòng xoay ngã 6, Bình Dương. Dự kiến đến năm 2020, Bình Dương là đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương 

TRONG SUỐT 5 NĂM HOẠT ĐỘNG, CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG NGÀY MỘT ĐI LÊN 
VÀ TRONG MỖI NẤC THANG THÀNH CÔNG ĐỀU ĐỂ LẠI NHỮNG DẤU ẤN RIÊNG
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PHÒNG GIAO DỊCH TÂN CHÂU – AN GIANG

Quả ngọt từ vùng biên
NẰM TRÊN ĐỊA BÀN CÙ 
LAO HẸP THUỘC KHU 
VỰC BIÊN GIỚI, PHÒNG 
GIAO DỊCH (PGD) TÂN 
CHÂU – CHI NHÁNH AN 
GIANG ĐÃ TỪNG BƯỚC 
VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, 
PHÁT TRIỂN THÀNH 
MỘT ĐƠN VỊ MẠNH VÀ 
CÓ UY TÍNH TRÊN ĐỊA 
BÀN THỊ XÃ TÂN CHÂU.

Phòng giao dịch Tân Châu khai 
trương và đi vào hoạt động 
ngày 12/07/2010.

Phát triển thương hiệu 
nơi vùng biên 
Để phát triển thương hiệu trong khu 
vực, PGD Tân Châu không ngừng 
đưa ra nhiều phương pháp như: 
Phát thanh địa phương, giao lưu các 
phong trào TDTT do địa phương tổ 
chức, tặng tập cho học sinh nghèo, 
phát tờ rơi, giới thiệu sản phẩm đến 
từ hộ khách hàng trong khu vực.. 
Để việc huy động vốn có hiệu quả 
hơn, đơn vị còn xác lập danh sách 
khách hàng tiềm năng nhằm phân 
tích, đánh giá từng khách hàng cụ 
thể để có hướng tiếp cận, tiếp thị 
hiệu quả. Về lĩnh vực cho vay, do 
địa bàn hẹp nên PGD Tân Châu đã 
mở rộng địa bàn qua các huyện lân 
cận, với tinh thần thái độ phục vụ 
tận tình nên có một lượng lớn khách 
hàng là nông dân cách xa đơn vị hơn 
60km nhưng luôn đến giao dịch với 
PGD Tân Châu. 
Bên cạnh đó, PGD Tân Châu luôn 

đặt đạo đức nghề nghiệp, sự tận tâm, 
tinh thần thái độ phục vụ khách hàng 
lên hàng đầu. Tập thể anh chị em ở 
PGD luôn quyết tâm giữ uy tín với 
khách hàng, kiên định kế hoạch đề 
ra. Môi trường làm việc ở PGD rất 
được chú trọng, luôn được vệ sinh để 
đảm bảo thông – thoáng - xanh, sạch 
theo mô hình 5S. Từ tất cả những 
cố gắng, PGD Tân Châu luôn giữ ổn 
định lượng khách hàng cũ và thu hút 
thêm lượng khách hàng mới qua sự 

Nguyễn Thanh Sơn
Giám đốc PGD Tân Châu, An Giang

“truyền tai” nhau về chất lượng dịch 
vụ của đơn vị. 

Thành quả ngọt ngào
Với sự chỉ đạo sâu sắc từ các cấp 
lãnh đạo cộng với sự nỗ lực của 
toàn thể nhân viên, năm 2012, PGD 
Tân Châu đã đạt được thành tích 
lao động xuất sắc với lợi nhuận đạt 
146%.  Số liệu kinh doanh tính đến 
ngày 30/06/2013 là: Tổng tài sản 

trên 110 tỷ đồng, số dư huy động 
đạt 90% so kế hoạch 2013 với hơn 
430 khách hàng đến giao dịch;  Dư 
nợ cho vay đạt 88% so kế hoạch 
2013 với hơn 1.500 khách hàng đến 
giao dịch.  
Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2013,  
PGD Tân Châu tiếp tục phát huy 
những thế mạnh và khắc phục những 
mặt còn yếu kém. Về huy động, 
PGD sẽ mở rộng tiếp thị các địa 
bàn lân cận. Bước đầu, một lượng 

Hiện nay nghề nuôi cá lồng, bè đang đang có xu hướng tăng mạnh, tập trung chủ yếu vào các loại cá 
cung ứng cho thị trường nội địa như: cá diêu hồng, cá chim, cá lóc, rô phi...Tại Tân Châu, An Giang 
đây là nghề giúp nhiều hộ nông dân có thu nhập khá cao, cuộc sống được cải thiện, góp phần nâng 

cao hiệu quả chuyển dịch kinh tế nông nghiệp nông thôn vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long 

Phòng giao dịch Tân Châu
12, Nguyễn Văn Linh, P. Long 

Thạnh, TX. Tân Châu, An Giang
Điện thoại : 0763 59 6027

khách hàng cách đơn vị gần 50km 
nhưng sẵn sàng đến giao dịch với 
số tiền lên hàng chục tỷ đồng, góp 
phần tăng số dư huy động đáng kể. 
Tính đến ngày 31/07/2013,  đơn vị 
đạt trên 102% kế hoạch năm 2013. 
Về cho vay, đơn vị sẽ tiếp tục phát 
triển dư nợ hoàn thành kế hoạch 
được giao. Toàn thể nhân viên, công 
tác viên PGD Tân Châu đang cố 
gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành 
xuất sắc kế hoạch năm 2013 và 

hướng đến phát triển bền vững cho 
những năm tiếp theo. 
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Bộ ba gắn kết

Khi chúng tôi đến nhà ông 
Thái Hoàng Chung (60 tuổi, 
KP.4, phường Vĩnh Thông, 

TP. Rạch Giá) thì ông đã đi ăn tiệc ở 
nhà một người bạn trong xóm vừa có 
một mùa tôm bội thu. Đây có thể là 
một nét sinh hoạt ở Đồng bằng sông 
Cửu Long, sau những ngày mùa vất 
vả, họ thường tổ chức tiệc tùng ăn 
mừng và mời bà con xóm giềng đến 
chung vui. Bà Đặng Thị  Đến – 57 
tuổi, vợ ông Chung –  bỏ dở công việc 
từ phía sau nhà vui vẻ mời chúng tôi 
vào nhà uống nước.
Ngôi nhà của vợ chồng bà không lớn 
nhưng gọn gàng và khá đầy đủ tiện 
nghi. Hỏi thăm về ngôi nhà, bà Đến 
không giấu được niềm tự hào cũng 
như không quên những ngày gian 
khó. Bà kể: Đất nhà thuộc vùng trũng 
thấp, mùa lũ nước dâng cao ngập nửa 
nhà. Sống chung với lũ và phải bám 
đất để làm ăn, hai vợ chồng bà phải hì 
hục lặn mò móc đất bằng tay ngày qua 
ngày để bồi đắp và nâng cao nền nhà. 
Nhờ vậy mà mới có nền móng vững 
chắc cho ngôi nhà hôm nay. 
Nhà có hai con, ông Chung làm việc 
ruộng đồng thì bà Đến ở nhà cũng 
xoay sở mọi cách để kiếm thêm thu 
nhập. Không có nhiều tiền, bà Đến 
thường mua heo “đèo”, heo “thừa vú” 
về nuôi và nấu rượu để tận dụng hèm 
chua làm thức ăn cho heo. Hàng xóm 
đều khen bà Đến nuôi heo “mát tay” 
vì lứa heo nào bà cho xuất chuồng đều 
có lời cao. Ngặt vì không có đồng vốn 
lớn, dù hai ông bà chăm chỉ làm ăn 

quanh năm nhưng cũng không khá 
mấy. Được những người trong xóm 
từng vay vốn của Ngân hàng Kiên 
Long chỉ dẫn, hai vợ chồng bà mạnh 
dạn đến ngân hàng để vay vốn “làm 
ăn lớn”.
Có được nguồn vốn của Ngân hàng 
Kiên Long, hai vợ chồng bà cải tạo 
ruộng thành đầm tôm và mở rộng việc 
chăn nuôi heo. Qua từng mùa, công 
việc làm ăn ngày càng tiến triển tốt 
đẹp. Thu hoạch và có đồng lời lớn, 
một phần vợ chồng bà dành trả ngân 
hàng, một phần lại tiếp tục đầu tư vào 
việc chăn nuôi. Đến nay, vợ chồng 
bà đã có 5 công đầm lớn (5000 mét 
vuông) nuôi tôm, đàn heo  hơn 100 
con đang chờ xuất chuồng. Hai vợ 
chồng bà vừa xuất tiền gần 40 triệu 
đồng để làm 2 hầm biogas chứa phân 
heo, vừa bảo đảm vệ sinh chuồng trại 
và tạo nguồn chất đốt khí gas. Ông bà 

cũng thuê máy bơm cát lấp đầy một 
ao trũng sau nhà để có thể mở rộng 
chuồng trại nuôi heo, mua máy phát 
điện dự phòng, mua thêm trang thiết 
bị nuôi tôm...
Hỏi về nguồn thu nhập hằng năm, bà 
Đến thật thà cho biết: Mỗi mùa vụ, 
nếu suông sẻ không bị dịch bệnh thì 
gia đình bà thu lời hơn 100 triệu đồng; 
cả năm như vậy thì cũng kiếm được 
vài trăm triệu, coi như cuộc sống cũng 
dư dả và sung túc, không phải lo lắng 
gì nhiều. Bà Đến nói nhờ đồng vốn 
của Kiên Long mà gia đình bà mạnh 
dạn làm ăn và cuộc sống đi lên thấy 
rõ. Không chỉ riêng gia đình bà, bà 
Đến cho biết rất nhiều hộ trong xóm 
đều vay được nguồn vốn của Ngân 
hàng Kiên Long và phấn khởi làm ăn. 
Bà nhận xét cuộc sống thôn xóm xung 
quanh nhà bà ấm no, rộn rã niềm vui 
khác xưa rất nhiều...

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG ĐÃ CÓ MẶT Ở 25 TỈNH, 
THÀNH. MỖI NƠI MÀ NGÂN HÀNG KIÊN LONG ĐẶT CHÂN 
ĐẾN ĐỀU GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG, CỘNG 
ĐỒNG MỘT CÁCH LINH HOẠT, THIẾT THỰC... BỘ BA 
“NGÂN HÀNG – DOANH NGHIỆP – KHÁCH HÀNG” GẮN 
KẾT VÀ HỖ TRỢ NHAU ĐÃ TỎ RA RẤT HIỆU QUẢ

Nông dân mua xe gắn máy
Anh Lâm Thanh Tân – Giám đốc 
Công ty TNHH Tân Hưng, chủ cửa 
hàng xe gắn máy Tân Hưng, TP. Rạch 
Giá – chia sẻ: Hơn 10 năm trong nghề 
mua bán xe, anh thấy nhu “có chiếc 
xe đi lại” của bà con nông dân rất cao. 
Khi xưa “con trâu là đầu cơ nghiệp”, 
ngày nay bà con rất cần có xe gắn máy 
để thuận tiện sinh hoạt, làm ăn. Đặc 
điểm tài chính của bà con nông thôn 
là nguồn thu nhập theo mùa vụ, nhiều 
khi cần mua xe gắn máy nhưng phải 
“chờ tới mùa”. Thấu hiểu nhu cầu của 
bà con, anh liên hệ với Ngân hàng 
Kiên Long để bảo lãnh cho bà con vay 
mua xe trả góp. Bà con mua xe chỉ cần 

trả trước 40%, 60% còn lại được tài 
trợ trả góp với lãi suất thấp trong vòng 
một năm. Anh Tân cho biết: Nhờ 
chính sách này, bà con có thể mua 
ngay xe gắn máy mình cần mà không 
còn chờ tới mùa thu hoạch có tiền đầy 
đủ rồi mới mua. Anh nhận xét: bà con 
nông dân chân chất, trả tiền theo đúng 
định kỳ và nhờ chính sách này đã tăng 
khả năng mua xe của bà con. Sau mỗi 
mùa vụ, bà con thường mạnh tay chi 
tiêu và đổi xe, mua xe cao cấp hơn. Xe 
cũ đã mua trước đó thì nhường lại cho 
con cháu trong nhà đi học... Hai loại 
xe được khá nhiều bà con ưa chuộng 
là Exciter và Air Blade. Vì vậy, việc 
mua bán xe của Tân cũng khá thuận 

Niềm vui ấm no, sung túc
Anh Lâm Thanh Tân – 

Giám đốc Công ty TNHH Tân Hưng

Bà Đặng Thị Đến được nhiều người khen 
“mát tay” trong việc chăn nuôi heo

Bình Minh

Bình Minh

lợi. Mùa cao điểm, mỗi tháng anh bán 
được từ 200 – 300 chiếc xe. 
Hài lòng với Kiên Long
Anh Tân cho biết: 10 năm làm ăn 
với Ngân hàng Kiên Long, cho đến 
bây giờ anh luôn cảm thấy hài lòng. 
Trước đó, anh tiếp cận những tổ chức 
tín dụng khác và khá thất vọng. Anh 
nhận xét: Thủ tục của Ngân hàng Kiên 
Long nhanh gọn, nhân viên không 
tiêu cực, tận tình hướng dẫn khách 
hàng mọi thủ tục mà không đòi hỏi ăn 
nhậu nhiêu khê. Bà con mua xe khi 
làm thủ tục cũng cảm thấy nhẹ nhàng, 
thoải mái. Ngoài cửa hàng tại TP. 
Rạch Giá, anh mở thêm 2 cửa hàng 
tại huyện Hòn Đất và 1 cửa hàng tại 
huyện Kiên Lương để tăng khả năng 
tiếp cận với khách hàng nông thôn... 
Bên cạnh đó, công ty Tân Hưng của 
anh Tân cũng có nhiều giao dịch với 
những khách hàng, đối tác khác. Mọi 
giao dịch liên quan đến ngân hàng, 
anh đều tin tưởng thực hiện ở Ngân 
hàng Kiên Long và rất hài lòng vì sự 
chuyên nghiệp, nhanh chóng...

Mua được xe gắn máy để đi lại là mong ước 
của nhiều bà con nông dân

BÀ ĐẾN NÓI NHỜ ĐỒNG VỐN CỦA KIÊN LONG MÀ 
GIA ĐÌNH BÀ MẠNH DẠN LÀM ĂN VÀ CUỘC SỐNG 
ĐI LÊN THẤY RÕ...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP NÔNG DÂN LÀM GIÀU
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SỐNG XANH
SỐNG KHỎE

Kienlongbank triển khai thực hiện

5S LÀ MỘT CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG 
SUẤT RẤT PHỔ BIẾN Ở NHẬT BẢN. NHIỀU LỢI 
ÍCH TỪ VIỆC THỰC HIỆN 5S NHƯ: CHỖ LÀM VIỆC 
SẠCH SẼ, GỌN GÀNG, MỌI NGƯỜI ĐỀU CẢM THẤY 
THOẢI MÁI, VUI VẺ, NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CAO, 
HIỆU QUẢ TỨC THỜI, HIỆN RA NGAY 
TRƯỚC MẮT, TẠO HÌNH ẢNH TỐT 
CHO CÔNG TY. 5S BAO GỒM: 

KLB

7 cách
đơn giản
cải thiện sức khỏe
1.Ăn nho đỏ
Một cuộc nghiên cứu của Tạp chí 
Nghiên cứu Phòng chống Ung thư 
(Cancer Prevention Research) đã chỉ 
ra rằng nho đỏ có thể ngăn chặn sự 
hình thành các khối u gây ung thư 
vú. Dĩ nhiên, điều này không phải 
nói rằng nho đỏ là vắc xin ngăn ung 
thư nhưng nghiên cứu này đã đưa ra 
chứng minh được rằng hấp thụ chất 
resveratrol (tên một chất chống ô xi 
hóa) trong nho tốt cho sức khỏe. Vì 
thế tại sao chúng ta không nhấm nháp 
một ít mỗi ngày. Và trong trường hợp 
bạn nghĩ rằng rượu vang đỏ cũng có 
tác dụng như vậy thì nghiên cứu này 
đã chỉ ra rằng rượu vang đỏ thực ra 
không hiệu quả như nho đỏ

 2. Kiểm tra da đầu của bạn
Một nghiên cứu của trường Đại học 
North Carolina cho biết melanoma, 
một dạng ung thư da đặc biệt nguy 
hiểm, nguy hiểm gấp 2 lần khi tìm 
thấy ở da đầu hoặc cổ hơn là ở các 
bộ phận khác. Do các vùng da này bị 
tóc che đi nên bạn có thể nhờ bác sĩ 
da liễu hoặc thợ làm đầu kiểm tra hộ. 
Nghiên cứu cũng chỉ ra khoảng 50% 
trường hợp bị melanoma được phát 
hiện nhờ thợ làm đầu. Đặc biệt, đàn 
ông trên 50 tuổi nên đeo kính mát và 

đội mũ để bảo vệ da đầu vì họ có nguy 
cơ  bị melonama cao hơn hẳn so với 
lúc trẻ hơn.

 3. Dùng một trái táo mỗi ngày
Lời khuyên này đã có từ xưa và ngày 
nay khoa học cũng đã chứng minh 
được sự đúng đắn của nó. Nghiên cứu 
của trường Đại học Iowa cho thấy 
chuột ăn táo mỗi ngày giữ được nhiều 
cơ bắp hơn và tránh được béo phì. Có 
được điều này là do trong vỏ táo có 
axit ursolic. Các thức ăn khác cũng có 
chứ axít ursolic là bạc hà, húng quế,  
húng tây, mận khô…

4. Để thức ăn tốt cho
sức khỏe trong tầm tay
Bạn có thể đảm bảo rằng mình ăn thức 
ăn vặt tốt cho sức khỏe bằng cách 
đặt một tô trái cây trong tầm tay của 
mình. Cuộc nghiên cứu của trường 
St. Bonaventure đã cho ra kết quả là 
người tham gia sẽ ăn táo nhiều hơn 
nếu chúng được đặt gần, thậm chí là 
nếu có bắp  rang bơ cách đó 2m thì kết 
quả cũng như vậy. Vì thế lời khuyên 
được đưa ra là hãy đặt những thức ăn 
không tốt ở những nơi khó lấy và thức 
ăn tốt thì ở trong tầm tay bạn.

5. Tránh xa chất làm 
ngọt nhân tạo
Các chất làm ngọt nhân tạo, chẳng hạn 
như trong soda, có thể làm tăng nguy 
cơ các vấn đề về tim mạch, tiểu đường 
và các vấn đề sức khỏe khác. Nguy 
hiểm hơn, các chất làm ngọt này  sau 
khi hấp thụ lại làm cho cơ thể bạn đòi 
hỏi nhiều calorie hơn, nghĩa là nhiều 
chất ngọt hơn.

 6. Bắt đầu ngày mới với nước
Ngay khi thức dậy hãy uống một cốc 
nước. Nước sẽ giúp bạn cảm thấy sảng 
khoái, khỏe mạnh và thư thái. Nếu 
muốn bạn có thể thêm một lát chanh. 
Chanh có công dụng như làchất tẩy 
rửa gan, loại bỏ chất độc và chuyển 
hóa thức ăn hiệu quả hơn.

7. Đeo kính râm
Đeo kính râm không chỉ làm bạn thấy 
mình “ngầu” mà còn có tác dụng tới 
sức khỏe. Đeo kính râm giúp bạn 
tránh ung thư da trên mí mắt, đục thủy 
tinh thể, thoái hóa điểm vàng, pho-
tokeratitis (bệnh về mắt do mắt tiếp 
xúc trực tiếp với tia UV). Kính râm 
của bạn không cần đắt tiền nhưng phải 
bảo vệ mắt khỏi tia UV.

Minh Trí/Huffingtonpost

Chương trình 5S

Seri (Sàng lọc)
Là xem xét, phân loại, chọn lựa và 
loại bỏ những thứ không cần thiết tại 
nơi làm việc. Chống xu hướng của con 
người muốn giữ mọi thứ cho những trường hợp 
dự phòng, chỉ giữ những loại dụng cụ, phương 
tiện tối thiểu hỗ trợ cho công việc, nên 
dán nhãn “đỏ” vào những dụng cụ, 
thiết bị và vật liệu cần thiết giữ lại.  

Seiton (Sắp xếp)
Là bố trí, sắp đặt mọi thứ ngăn nắp theo trật tự hợp 
lý để dễ dàng, nhanh chóng cho việc sử dụng. Khi 
sắp xếp nên sử dụng những phương tiện trực quan 
một cách rõ ràng, đễ mọi người dễ nhận biết, tạo 
nơi làm việc có tổ chức, giảm thiểu thời gian 
tìm kiếm, loại bỏ những hành động dư thừa 
gây lãng phí thời gian. 

Seiso (Sạch sẽ)
Là giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, máy móc, thiết bị 
để đảm bảo môi trường, mỹ quan tại nơi làm việc. Tất 
cả mọi thành viên trong đơn vị đều có ý thức và tham 
gia giữ gìn vệ sinh, phải có đủ phương tiện, dụng cụ 
vệ sinh cho đầy đủ và thích hợp. Công việc vệ sinh là 
việc làm thường xuyên của mọi người trong tổ chức, 
và Ban lãnh đạo thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc 
thực hiện.

Seiketsu (Săn sóc)
Là duy trì thường xuyên những việc đã làm, cải tiến 
liên tục nơi làm việc để đạt được hiệu quả cao hơn 
là điều rất quan trọng và cần thiết. Xác lập một hệ 
thống kiểm soát trực quan, như dán nhãn hoặc đánh 
dấu bằng màu sắc. Tạo môi trường dễ dàng để duy trì 
việc sàng lọc, sắp xếp và sạch sẽ.

Shitsuke (Sẵn sàng)
Giáo dục mọi người có ý thức, tạo thói quen tự giác 
tuân thủ nghiêm ngặt các qui định tại nơi làm việc. 
Hãy biến mọi việc làm tốt đẹp trở thành thói quen, 
niêm yết kết quả đánh giá 5S tại nơi làm việc để 

khuyết chích việc tốt và rút kinh nghiệm việc 
chưa tốt. Kiểm tra định kỳ với những nguyên tắc 
đã xác lập, xây dựng và định hình một nền văn 

hoá trong đơn vị

Chương trình 5S sẽ được thực hiện 
và duy trì thường xuyên suốt quá 
trình hoạt động của Kienlongbank. 
Kết quả thực hiện sẽ được đánh giá 
hằng tuần, đánh giá chéo giữa các 
phòng ban với mục đích đảm bảo 
sự phù hợp với tiêu chuẩn 5S và là 
cơ sở để Ban Tổng Giám đốc đề ra 
những chỉ đạo kịp thời. 

KIÊN LONG XANH
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SỐNG ĐẸP CHIA SẺ ĐỂ THÀNH CÔNG

Những tư tưởng cản trở
sự phát triển nghề nghiệp

1Làm đúng phần việc được giao là đủ
Ngày nay, làm đúng phần công 
việc được giao vẫn không đủ 

để được thăng tiến hay thậm chí bảo 
đảm công việc cho bạn. Có rất nhiều 
ứng viên tiềm năng sẵn sàng chờ bạn 
“sảy chân” nên bạn cần phải thể hiện 
nhiều hơn so với những gì được yêu 
cầu. Nếu bạn đơn giản chỉ đáp ứng kỳ 
vọng tối thiểu của sếp, anh/ cô ấy có 
thể nhanh chóng tìm được người làm 
tốt hơn.
 

2Chỉ cần làm việc tốt, quan điểm 
ra sao cũng được 
Dù bạn hoàn thành tốt nhiệm 

vụ của mình nhưng lại thường xuyên 
phàn nàn, hay “dập tắt” ý kiến của 
đồng nghiệp hoặc hành động đỏng 
đảnh, kênh kiệu, sếp sẽ dần mất cảm 
tình với bạn. Và kết quả là anh/ cô ấy 
sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ ít hấp 
dẫn hơn, kém linh hoạt hơn, hạ thấp 
lương và gia tăng cơ hội đẩy bạn vào 
danh sách nhân viên cần cắt giảm.
 

3Đặt câu hỏi về một nhiệm vụ là 
biểu hiện của sự thiếu hiểu biết 
Người quản lý muốn bạn đặt câu 

hỏi bởi họ muốn bạn hiểu đúng vấn đề 
và không mắc sai lầm gây tổn hại về 
tiền bạc, thời gian. Thật ra, sếp cũng 
sẽ thấy lo nếu nhân viên đảm nhận 
một công việc mới lại không đặt ra 
câu hỏi về nó. Họ chỉ muốn đảm bảo 
rằng bạn hiểu đúng vấn đề và đặt câu 
hỏi là điều cần làm. 

4Được yêu thích và mối quan hệ 
ở công ty quan trọng hơn là làm 
việc tốt

Mối quan hệ rộng với những nhân vật 
quan trọng và chiếm được tình cảm 
của nhiều người sẽ giúp sự nghiệp 
của bạn phát triển “suôn sẻ” hơn. Tuy 
nhiên, nếu chỉ “ghi điểm” bởi khả 
năng ăn nói mà không biết làm, tình 
cảm của mọi người với bạn sẽ vơi 
dần. Ngoài ra, đôi khi trong lúc “chat 
chit” với đồng nghiệp, bạn có thể vô 
tình nói xấu sếp hay công ty và như 
vậy, danh tiếng nghề nghiệp của bạn 
sẽ bị ảnh hưởng.
 

5Những nhận xét tiêu cực thật khó 
chấp nhận 
Nếu buồn bực, giận dữ hay tỏ vẻ 

chống đối khi sếp nhận xét tiêu cực về 
công việc của bạn, bạn đang tác động 

xấu tới chính mình. Thay vào đó, hãy 
lắng nghe những góp ý của sếp. Nếu 
chỉ chăm chăm bảo vệ bản thân, bạn 
sẽ bỏ lỡ những thông tin giá trị để có 
thể cải thiện và phát triển bản thân 
theo chiều hướng tốt hơn.
 

6Lướt web sẽ không ảnh hưởng 
tới công việc 
Nếu bạn ghé thăm các trang 

mạng xã hội, chat hay truy cập các 
trang bán hàng trực tuyến trong giờ 
làm việc, năng suất làm việc của bạn 
có thể bị ảnh hưởng. Có thể bạn đã 
hoàn thành phần việc cơ bản của mình 
nhưng hãy nhớ điều đó là chưa đủ để 
trở thành một nhân viên xuất sắc. Hơn 
nữa, dành nhiều thời gian trong công 
việc để lướt web giải trí còn tạo ra ấn 
tượng với những người khác rằng bạn 
không làm việc chăm chỉ.
 

7Nếu phạm sai lầm, tốt nhất 
không nên để ai biết 
Ai cũng phạm sai làm,  điều 

quan trọng là cách bạn kiểm soát 
chúng. Nếu bạn không muốn nhận 
trách nhiệm, hay tồi tệ hơn là cố gắng 
che giấu nó, sếp sẽ tức giận trước việc 
này hơn là về sai lầm. Vì vậy, bạn nên 
trung thực thừa nhận, giải thích tại sao 
sự việc lại xảy ra, cách khắc phục và 
đảm bảo sai lầm đó sẽ không lặp lại.
 

8Chất lượng công việc nói lên tất cả 
Bạn có thể hoàn thành công việc 
xuất sắc nhưng nếu không ai biết 

tới thành công của bạn, bạn sẽ không 
nhận được sự tín nhiệm và danh tiếng 
mình đáng được hưởng. Khi bạn đáp 
ứng/ vượt mục tiêu, nhận được thư 
cám ơn của khách hàng hay giải quyết 
một tình huống  hóc búa, hãy đảm bảo 
rằng sếp biết việc đó.

Vũ Vũ
 Dân Trí/USNews

Có một người mẹ hay gửi kèm 
những mẩu giấy nhỏ vào phần 
ăn trưa của các con khi chúng 

đến trường. Trên mỗi mẫu giấy là lời 
cảm ơn về những khoảnh khắc hạnh 
phúc đáng nhớ, những việc tốt mà 
bọn trẻ đã làm và những lời động viên 
cho bài kiểm tra sắp tới hay trước một 
trận thi đấu thể thao. Bọn trẻ rất thích 
thú khi nhận được những thông điệp 
ấy và mỗi khi trở về nhà, để đáp lại, 
chúng cũng gửi những mẩu giấy ngộ 
nghĩnh cho mẹ.
Khi đứa con trai lớn vào phổ thông, 
cậu không còn muốn nhận những mẩu 
giấy ấy nữa vì cậu cho rằng mình đã 
lớn và biết tự suy nghĩ. Nhưng người 
mẹ bảo chúng cần thiết cho bà hơn 
là cho cậu và dù cậu không muốn bà 
vẫn cần phải viết. Người mẹ tiếp tục 

thói quen cho đến khi cậu tốt nghiệp 
phổ thông.

Sau đó người con vào đại học, tốt 
nghiệp và trở thành cố vấn luật pháp 
cho một công ty lớn. Công việc bận 
rộn đã cuốn cậu rời khỏi gia đình 
trong nhiều năm. Một ngày nọ, cậu 
về thăm nhà. Sau hai tuần nghỉ ngơi, 
cậu chuẩn bị trở lại với công việc và 
những kế hoạch mới. Theo thói quen, 
người mẹ lại chuẩn bị phần ăn trưa 
cho đứa con nhỏ và không quên chuẩn 
bị cả phần cho người con trai lớn. 

Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của 
người mẹ khi nhận được điện thoại 
của đứa con trai lớn khi cậu phát hiện 
phần thức ăn của mình không có mẫu 
giấy quen thuộc như của người em. 

Chàng trai lớn nói một hơi trong điện 
thoại: “Có phải con đã làm điều gì 
sai? Có phải con không còn là con 
của mẹ? Hay mẹ không quan tâm 
đến con nữa?”  Ngừng lại một chút 
và chàng trai hỏi: “Mẩu giấy của con 
đâu rồi mẹ?” . 
Tuổi thơ con người hạnh phúc khi 
được sống trong vòng yêu thương, 
chở che của cha mẹ. Nhưng khi 
trưởng thành, ta thường muốn tự 
khẳng định mình, muốn tự lập và dần 
rời xa chỗ dựa vững chắc ấy. Cho đến 
một ngày khi quá mệt mỏi với cuộc 
sống xô bồ và vòng xoáy của công 
việc, ta thèm biết bao vòng tay yêu 
thương và những lời động viên, khích 
lệ bởi lúc nào ta cũng bé bỏng trong 
mắt mẹ cha... 

Minh Trí /  Hoa Thủy Tinh Xanh

BẠN CHO RẰNG CHỈ CẦN 
HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM 
VỤ LÀ ĐỦ ĐỂ ĐƯỢC THĂNG 
TIẾN HAY NÂNG LƯƠNG. 
TUY NHIÊN ĐIỀU ĐÓ LÀ SAI 
LẦM. DƯỚI ĐÂY LÀ 8 QUAN 
ĐIỂM SAI LẦM CẢN TRỞ SỰ 
PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP 
CỦA BẠN.

Thông điệp yêu thương!

SẴN LÒNG CHIA SẺ
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Tổng số đồng xu của bốn người bạn là 45. Nếu tăng số đồng xu 
của người thứ nhất thêm 2, giảm số đồng xu của thứ hai đi 2, 
tăng số đồng xu của người thứ ba kên gấp đôi và giảm số đồng 
xu của người thứ tư đi 2 lần thì số đồng xu của mỗi người bằng 
nhau. Bạn hãy cho biết từng người họ có bao nhiêu đồng xu?
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
Vũ Kim Hạnh 
Thủ quỹ PGD Số 2, Kiên Giang

Giải nhất
01 bộ túi xách thời trang trị giá 500.000 đ
Hà Bảo Nhân 
Giao dịch viên, PGD Hồng Dân, Bạc Liêu

Giải ba
01 mũ bảo hiểm Asia trị giá 100.000 đ
Trần Minh Trung 
Nhân viên tín dụng, PGD Long Mỹ,
Hậu Giang

Đáp án
Chia số tiền ra thành 3 phần, mỗi 
phần 9 đồng tiền. Đầu tiên, cân 2 
trong số 3 phần. Nếu 2 phần đang 
cân bằng nhau thì đồng tiền giả 
nằm trong phần chưa cân. Nếu một 
bên cân nhẹ hơn thì đồng tiền giả 
nằm trong phần tiền đó. Lần 2: chia 

9 đồng tiền thành 3 phần, mỗi phần 
3 đồng. Lập luận như trên, ta nhanh 
chóng phát hiện đồng tiền giả nằm 
trong nhóm nào. Chỉ còn 3 đồng 
tiền, bạn dễ dáng phát hiện đồng 
tiền giả với cách tương tự ở lần cân 
thứ 3.

Đố vui có thưởng 

Đố vui có thưởng kỳ 5

Câu đố kỳ 4
Trong 27 đồng tiền giống hệt 
nhau có 1 đồng tiền giả nhẹ hơn 
các đồng tiền thật (các đồng 
tiền thật có cùng khối lượng). 
Với 1 chiếc cân đĩa thăng bằng 
và chỉ 3 lần cân hãy lấy ra đồng 
tiền giả.

Những người sống xa biển khi có 
cơ hội đi du lịch tại các vùng 

biển thường mua vỏ ốc về nhà để mỗi 
khi nhớ biển, họ có thể áp tai vào vỏ 
ốc để nghe thấy tiếng rì rào giống như 
tiếng sóng biển. Tuy vậy trên thực tế 
tiếng động mà bạn nghe được khi áp 
tai vào vỏ ốc không phải tiếng sóng 
biển vì vỏ ốc đâu phải là một chiếc 
đài cassette để ghi lại tiếng sóng biển 
và phát cho bạn nghe? Tiếng động 
bạn nghe thấy chính là tiếng động do 
mạch máu trong tai của bạn đang rung 
nhẹ trong quá trình tuần hoàn máu của 

Nghe thấy tiếng sóng biển khi áp tai vào vỏ ốc?TẠI SAO

cơ thể!
Vỏ ốc có tác dụng ngăn âm thanh 
từ bên ngoài vào, tăng âm thanh của 
mạch máu và làm tăng echo (dội âm 
thanh trở lại) cho tiếng động của các 
mạch máu trong tai. Không chỉ vỏ ốc 
mới có thể làm được điều này mà nếu 
bạn lấy một chiếc cốc, chén úp vừa 
với tai của mình và thử làm như bạn 
đang cầm một chiếc vỏ ốc thì bạn 
cũng sẽ nghe thấy âm thanh rì rào tựa 
như tiếng sóng biển trong chiếc cốc 
này. Ngay từ thời cổ đại, người ta đã 
biết tới hiệu ứng này. Nếu bạn đứng ở 

một trong các căn phòng dành cho vua 
nằm trong kim tự tháp Giza một mình 
và yên lặng khoảng 15 phút, bạn cũng 
có thể nghe thấy tiếng động do mạch 
máu trên cơ thể của mình tạo ra được 
kim tự tháp phản hồi lại.

Ngọc Hân/Báo Mới

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Giới thiệu
Kienlongbank Contact Center 
ra đời là chiếc cầu nối rút ngắn 
mọi khoảng cách, tạo nên sự 
gần gũi, thân thiện giữa khách 
hàng và ngân hàng. Với đội 
ngũ chuyên viên tư vấn tận 
tâm, nhiệt tình và thân thiện,  
chúng tôi luôn sẵn sàng chia 
sẽ những thông tin, giải đáp 
những thắc mắc và hỗ trợ tối 
đa để quý khách hàng có thể 
dễ dàng, nhanh chống và tiện 
lợi khi tiếp cận với các sản 
phẩm dịch vụ của Ngân hàng 
Kiên Long.

Chức năng và tiện ích:
- Phục vụ tất cả các khách 
hàng trên lãnh thổ Việt Nam.
- Phục vụ khách hàng 24h/

ngày và tất cả các ngày trong 
tuần, kể cả ngày lễ tết.

- 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 thu thập 
đóng góp ý kiến về chất lượng 
sản phẩm dịch vụ…

Luôn đặt phương châm: An 
toàn – Tiết kiệm – Thuận tiện 
cho khách hàng lên hàng đầu.

An toàn:  Mọi giao dịch qua 
Trung tâm chăm sóc khách hàng 
đều được bảo mật tuyệt đối.

Tiết kiệm: Ở bất cứ nơi 
đâu, vào bất kì thời gian nào,  

khách hàng không cần rời 
khỏi bàn làm việc của mình 
mà chỉ cần nhấc điện thoại và 
gọi cho trung tâm sẽ được tư 
vấn và hỗ trợ  nhanh chóng.

Thuận tiện: Tiện lợi, an 
toàn, chính xác, nhanh chóng. 
Liên hệ: Trung tâm chăm sóc 
khách hàng 

Điện thoại:
1900 5555 39 hoặc 08.3933 9797 

E-mail:
contact247@kienlongbank.com

  
Website:

http://www.kienlongbank.com

BẠN CÓ BIẾT?
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VĂN HÓA - GIẢI TRÍ

Hoàng Nhuận Cầm

Lâm Trung Kiên
NV tín dụng - Chi nhánh Bạc Liêu

Phòng Giao dịch Phước Long

Chiếc 
lá đầu tiên của 
nhà thơ Hoàng 
Nhuận Cầm là một trong 
những bài thơ được các thế 
hệ học trò yêu thích. Nhân mùa tựu 
trường, mời bạn đọc nghe tác giả trò chuyện về 
bài thơ này…

+  Chiếc lá đầu tiên có phải là sáng tác đầu tay của anh? Và anh 
thai nghén thi phẩm này trong bao lâu?
- Chiếc lá đầu tiên (ban đầu có tên là Trường ơi, chào 
nhé) không phải là sáng tác đầu tay của tôi. Chiếc lá đầu 
tiên có lẽ là một trong những bài thơ của tôi được thai 
nghén lâu nhất: hơn 10 năm. Tuy nhiên, 2 khổ thơ đầu 
được viết khá nhanh, đúng ra, không phải là tôi viết mà 
chỉ là chép lại cảm xúc, cảm xúc dào dạt quá. Còn những 
câu thơ sau tôi viết thong thả trong nhiều năm.

+ Trong 2 khổ đầu được viết rất nhanh ấy, có không ít câu thơ 
đã gieo dấu ấn sâu đậm trong nhiều độc giả. Thí dụ: Sân trường 
đêm - Rụng xuống trái bàng đêm. Anh đã gửi gắm điều gì trong 
câu thơ này?
- Ngay từ khi bỡ ngỡ bước chân vào lớp 1, cây bàng đã để 
lại ấn tượng đặc biệt trong tôi như người lính gác tuổi thơ. 
Ấn tượng ấy cứ theo tôi mãi để rồi 12 năm sau trái bàng 
mới rụng xuống trang thơ tôi trong nỗi nhớ bâng khuâng.

+ Trong bài thơ, anh đã gọi tên nỗi nhớ của 12 năm ngồi trên ghế 
nhà trường: Nhớ lớp học bâng khuâng màu xanh rũ, nhớ những 
trò đùa “nhất quỷ nhì ma”, nhớ thầy cô, bạn bè… nhưng có lẽ nỗi Hồng Diệu/Tiền Phong

Công việc đầu đời
Tôi cũng như tất cả các bạn, 

từng trải qua thời sinh viên và 
ước mơ lớn nhất khi ra trường 

là có một việc làm theo đúng chuyên 
ngành đã học. Có lẽ may mắn đã mỉm 
cười với tôi, sau kỳ thi và buổi phỏng 
vấn, tôi đã được nhận vào làm ở Ngân 
hàng TMCP Kiên Long. Với một sinh 
viên nghèo ở tỉnh lẻ thì việc được 
vào làm Ngân hàng là điều làm tôi 
vô cùng sung sướng, tôi háo hức chờ 
đến ngày đi làm đầu tiên, nhưng biết 
bao câu hỏi đặt trong đầu: Công việc 
của mình có khó lắm không? Mới 
vào không biết mình có theo kịp sự 
chỉ dẫn của các anh chị đã làm trong 
đó không? Mọi người ở đó có vui vẻ 
không?... Nhưng tôi thật bất ngờ khi 
ngày đầu bước vào cơ quan là lời chào 
và những nụ cười vui của các anh tín 
dụng ở đấy, điều đó làm tôi nhẹ nhõm 
và thoái mái, không thấy bị áp lực gò 
bó trong thời gian thử việc. Các anh 
chị ở đây đã hướng đẫn tận tình và 
truyền đạt những kinh nghiệm thực 

tế cho tôi, lúc đó tôi cảm thấy môi 
trường làm việc ở đay thật thân thiện, 
con người ở đây thật dễ gần và rất hoà 
đồng.
Sau thời gian thử việc ở Chi nhánh, tôi 
được đưa về Phòng Giao dịch Phước 
Long ở huyện Phước Long. Ban đầu 
đơn vị của tôi chỉ có 7 người, tất cả 
đều là người mới vào Kiên Long, mỗi 
người một tính, thật khó gắn kết với 
nhau. Nhưng với sự dẫn dắt của lãnh 
đạo đơn vị mọi người đã vì mục tiêu 
chung mà phát triển, tất cả như một 
gia đình.
Về huyện tôi được phụ trách tín dụng 
ở 4 xã, thị trấn. Buổi đầu thật khó 
khăn vì chưa nhiều người biết đến 
Ngân hàng Kiên Long, tất cả chúng 
tôi đã dùng hình ảnh của bản thân 
để giới thiệu với mọi người, đần dần 
được nhiều người biết đến. Trong 
hoạt động tín dụng thì phục vụ tất cả 
các nhu cầu của khách hàng một cách 
nhanh nhất, không vì những nhu cầu 

quá nhỏ mà không làm, chúng tôi đã 
tranh thủ làm thêm ngoài giờ, mọi 
người lao vào công việc nhung vẫn 
không quên những tiếng cười, những 
câu nói đùa xua đi những mệt nhọc. 
Tất cả chúng tôi đã hoà thành một 
khối, trở thành một gia đình thật sự. 
Chúng tôi đến với khách hàng bằng 
chính cái “tình” của một gia đình, và 
bây giờ tôi thật sự thấy sung sướng 
khi nghe khách hàng nói: “Ngân hàng 
Kiên Long đi đến đâu là cái tình đến 
đấy”.  Bây giờ thì nhiều người đã 
biết đến Ngân hàng Kiên Long, chữ 
“Tâm” trong triết lý kinh doanh của 
Kiên Long đã thật sự làm cốt lõi trong 
sự phát triển thành một Ngân hàng 
đa năng hiện đại. Tôi đến với khách 
hàng bằng cái “Tâm” và khách hàng 
cũng đến với Ngân hàng bằng chính 
tình cảm của mình. Họ không chỉ còn 
so sánh lãi suất nữa mà khách hàng 
đã nghĩ đến với Ngân hàng khác thì 
không có được sự phục vụ, phong 
cách tiếp đón mình như một gia đình 
giống ở Ngân hàng Kiên Long. Bây 
giờ khi đi ra ngoài hay gặp bạn bè, ai 
có hỏi tôi đang làm ở đâu thì tôi rất tự 
hào trả lời: Tôi hiện là nhân viên tín 
dụng của Ngân hàng Kiên Long.
Tôi thật sự cám ơn tất cả các anh chị 
em Kiên Long đã mang đến cho tôi 
một cảm giác gia đình thật sự ở một 
nơi làm việc mà trước đó tôi nghĩ sẽ 
rất áp lực và gò bó. Có nhiều người nói 
tuổi trẻ thì nên đến nhiều nơi để làm 
cho biết và so sánh nơi nào tốt nhất để 
chọn nhưng với tôi thì tôi nghĩ đây là 
nơi làm việc lý tưởng nhất. Không nơi 
đâu mang lại một gia đình thứ 2 cho 
tôi như ở “gia đình Kiên Long”.
Thành thật cảm ơn gia đình Kiên Long! 

KiLà 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.

nhớ tạo thi hứng, làm điểm tựa cho bài thơ là nỗi nhớ về em. “Em” 
trong bài thơ thực hay hư?
- (Cười). Bản chất của rung động đầu đời vốn là mơ hồ. Thế 
nên tôi mới viết: Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu. “Có 
lẽ” thôi, ai dám khẳng định “chắc chắn” bao giờ. Và lại yêu 
qua sự báo tin của tiếng ve vô tình. Trong hai khổ thơ đầu, 
có hai câu thơ tôi gửi gắm nhiều nỗi bâng khuâng mùa hạ: 
Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay – Tiếng ve trong veo 
xé đôi hồ nước.

+ Anh tâm đắc nhất những câu thơ nào trong bài thơ?
- Tôi tâm đắc tất cả những câu thơ trong bài thơ này. 
Nhưng… (ngẫm nghĩ) tôi thích nhất khổ thơ cuối. Đất nước 
chiến tranh, tôi cũng như bao người trẻ thời đó xung phong 
tình nguyện nhập ngũ. Vào bộ đội trải qua trăm trận đánh, 
trăm lần bom đạn dập vùi, để đến một ngày đất nước không 
tiếng súng, tôi trở về trường xưa.
Cây bàng xưa vẫn đó, nhưng cái ngày xưa yêu dấu của tôi 
với phượng hồng, với ve kêu vĩnh viễn không bao giờ trở 
lại và em… em cũng xa. Người ấy đã đi lấy chồng. Khổ thơ 
cuối đã bật lên tất cả cảm xúc dồn nén của tôi: Em đã yêu 
anh, anh đã xa vời/ Cây bàng hò hẹn chìa tay vẫy mãi/ Anh 
nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại/ Không thấy trên sân trường 
chiếc lá buổi đầu tiên.

KIEÂN LONG - MAÙI NHAØ CHUNG
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Ai nịnh ai?
Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:
- Tôi giàu anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi 
phải nịnh ông?
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có 
nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì 
tôi phải nịnh ông.
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh  có 
nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh 
tôi.

Người yêu lý tưởng
- 16 tuổi, tôi ao ước có bạn trai. 18 
tuổi, tôi có người yêu, nhưng anh ta 
lại quá khô khan. Tôi xây dựng hình 
mẫu chàng trai lý tưởng của mình là 
một người lãng mạn.

- Năm vào đại học, tôi gặp một anh 
chàng lãng mạn, nhưng lại quá “mít 
ướt”. Vì vậy, tôi đi tìm người có bờ 
vai vững chắc.

- Năm tôi 25, người yêu của tôi rất 
vững vàng, kiên định. Nhưng anh 
ta lại chẳng hề biết biểu lộ cảm 
xúc. Quãng thời gian ấy thật buồn 
tẻ. Rồi tôi tìm một người khác.

- 28 tuổi, tôi gặp một người rất vui 
nhộn, nhưng rốt cuộc tôi không 
chịu nổi anh ta. Lúc nào anh ta cũng 
đùa bỡn với tôi và tán tỉnh những cô 
gái khác. Anh ta khiến tôi khốn khổ 
hơn là hạnh phúc. Chúng tôi nhanh 
chóng chia tay.

- Bước sang tuổi 31, tôi tìm thấy một 
người đầy tham vọng, thông minh 
và mạnh mẽ. Tôi quyết định kết hôn 
cùng anh ta. Nhưng (lại nhưng)... chỉ 
một thời gian sau, chúng ly dị. Anh 
ta lấy đi tất cả những gì tôi có và tẩu 
thoát cùng cô bạn thân của tôi.

- Giờ đây, tôi đã 40 tuổi. Tôi vẫn 
đang tìm một mẫu người lý tưởng 
của riêng mình. Có lẽ đó phải là 
một người trầm tính, chững chạc, 
ít tham vọng... Tôi biết một người 
như thế, chỉ có điều ông ấy đã 
ngót nghét 70 tuổi...

Bài diễn văn hay 
chết người
Trong một vụ đắm tàu, 10 người 
đàn ông và một cô gái bám vào sợi 
dây ròng xuống từ một chiếc máy 
bay trực thăng cứu hộ. Tổ lái thông 
báo, một người phải buông tay, nếu 
không sợi dây sẽ đứt và tất cả sẽ 
chết. Ai sẽ là vật tế thần đây?
- Cuối cùng, cô gái kể cho cánh đàn 
ông nghe một câu chuyện thật cảm 
động về sự hy sinh. Cô kết luận rằng 
mình sẵn sàng hiến dâng cuộc sống 
để cứu họ, rồi hô to: Hy sinh cao đẹp 
là bất tử!
- Cô gái chưa dứt lời, cả đám đàn 
ông đều... vỗ tay!

Máu chảy đi đâu?
Một giáo viên đưa ra bài học về sự 
lưu thông của máu. Cố gắng để 
làm cho vấn đề rõ ràng hơn, ông 
nói: “Bây giờ, nếu tôi trồng cây 
chuối, như các bạn đã biết, máu 
sẽ dồn xuống đầu và mặt tôi sẽ 
chuyển sang màu đỏ”.
Cả lớp đồng thanh:
- Vâng, thưa thầy!
Thầy giáo vui mừng hỏi tiếp:
- Vậy tại sao khi tôi đang đứng 
thẳng ở vị trí bình thường, máu lại 
không dồn xuống chân tôi?
Một cậu bé hét lên:
- Vì chân không rỗng, thưa thầy!

Vì sao lại thế?
Adam và Eva sống bên nhau rất hạnh 
phúc. Một bữa gặp Đức Chúa, Adam 
hỏi:
- Thưa Đức Chúa, Eva thật xinh đẹp. Tại 
sao Người lại làm cho nàng đẹp thế?
- Để lúc nào con cũng muốn ngắm 
nàng.
- Làn da của nàng mới mịn màng làm 
sao!
- Để con lúc nào cũng muốn chạm vào 
nàng chứ!
- Nàng có một mùi thơm thật dễ 
chịu.
- Để lúc nào con cũng muốn quấn 
quýt bên nàng chứ!
- Thật tuyệt vời, sự tạo hóa của Người 
thật vĩ đại làm con vô cùng biết ơn. 
Nhưng có một điều mà con cứ thắc 
mắc là tại sao Đức Chúa lại làm cho 
nàng ngốc nghếch thế?
- Thế thì nàng mới yêu con chứ! Dùng suốt đời

Khách hàng khiếu nại:
- Cái đồng hồ tôi mua ở đây mới 
dùng có nửa năm đã hỏng, chỉ còn 
có nước quẳng đi. Thế mà ông dám 
bảo là tôi có thể dùng nó đến hết 
đời.
- Thưa ông, vì bữa đó, tôi nom sắc 
diện của ông kém lắm...
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