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TRONG SỐ NÀY:

Quý bạn đọc thân mến,
Trên tay bạn đọc là số báo đặc biệt – 
Kỷ niệm 18 năm thành lập Ngân hàng 
TMCP Kiên Long.
Khởi đầu từ ước muốn tạo nguồn vốn dễ dàng cho bà con nông dân các 
tỉnh miền Tây Nam bộ, đến nay Ngân hàng Kiên Long đã xây dựng được 
một mạng lưới hệ thống có mặt ở khắp 25 tỉnh, thành trong cả nước. 
18 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Kiên Long đã đồng hành cùng 
sự vươn mình của đất nước. Dòng chảy đồng vốn của Ngân hàng Kiên Long 
đã kịp thời đến với các doanh nghiệp, bà con nông dân… góp phần tạo nên 
các thành quả kinh doanh, sản xuất, tạo ra các gia trị xã hội. Bên cạnh đó, 
với mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại, Ngân hàng Kiên Long đã cho 
ra đời các sản phẩm – dịch vụ đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của khách hàng. 
Trong số báo này, bạn đọc sẽ tìm thấy nhiều hoạt động xã hội của Ngân hàng 
Kiên Long. Đó là những hoạt động thường xuyên của Ngân hàng  Kiên Long 
thể hiện trách nhiệm xã hội – Sẵn lòng chia sẻ -  với cộng đồng, chung tay góp 
sức để tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp.
Tiếp nối hành trình 18 năm, Ngân hàng Kiên Long  vẫn tiếp tục phát huy 
những giá trị cốt lõi là Tâm – Tín – Kiên – Xanh. Được sự tín nhiệm của khách 
hàng, bà con nông dân và cộng đồng doanh nghiệp, chắc chắn Ngân hàng Kiên 
Long sẽ đạt được những thành công rực rỡ ở chặng đường phía trước…
Kính chúc quý bạn đọc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc! 
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Kỷ niệm 18 năm thành lập Ngân hàng TMCP Kiên Long                                                                                                                       
(27/10/1995-27/10/2013)

Thư ngỏ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Kính thưa: Quý cổ đông, Quý khách 
hàng, Quý đối tác.
Thay mặt HĐQT Kienlongbank tôi xin 
gởi lời chào trân trọng nhất đến toàn 
thể Quý vị!
Tháng 10 năm nay, đánh dấu 18 năm 
hình thành và phát triển Ngân hàng 
TMCP Kiên Long (27/10/1995 – 
27/10/2013). Trên hành trình vươn ra 
biển lớn, Kienlongbank đã xây dựng 
cho mình một chiến lược phát  triển và 
bước đi thích hợp trên cơ sở gắn bó với 
nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa để xây dựng Ngân hàng 
Kiên Long trở nên gần gũi, thân quen 
với khách hàng trong cả nước.
Điều đó được thể hiện rõ nét qua các 
thành quả: vốn điều lệ từ 1,2 tỷ đồng 
từ ngày đầu thành lập lên 3.000 tỷ 
đồng, tăng 2.500 lần; dư nợ cho vay từ 
03 tỷ đồng năm 1995, đến 31/08/2013 
lên trên 11.000 tỷ đồng tăng 3.568 lần 
so với ngày đầu thành lập; tổng huy 
động vốn 16.288 tỷ đồng, tăng 7.661 
lần so với năm 1995; lợi nhuận trước 
thuế tăng trưởng bình quân 103 lần 
so với năm 1996. Các hoạt động kinh 
doanh dịch vụ khác như: doanh số 
chuyển tiền nhanh, kinh doanh ngoại 
tệ, thanh toán quốc tế, đều tăng trưởng 
và ngày càng thu hút thêm khách 
hàng sử dụng máy giao dịch tự động 
ATM và các dịch vụ Ebanking. Tính 
đến 31/08/2013, toàn hệ thống Kien-
longbank có trên 100.000 khách hàng 
thường xuyên giao dịch, trong đó có 
trên 2.000 doanh nghiệp, tổ chức kinh 
tế đang sử dụng các sản phẩm dịch vụ 
Kienlongbank. Nhân sự từ 12 người 
trong ngày đầu thành lập đến nay đã 
có 3.000 CBNV và cộng tác viên đang 
làm việc tại 96 chi nhánh và phòng 
giao dịch trong cả nước.
Để có được những kết quả trên, chúng 
tôi luôn hiểu rằng trước tiên và quan 
trọng nhất đó là sự tin tưởng, hợp tác 
của Quý cổ đông, Quý khách hàng và 
Quý đối tác. Nhân dịp này chúng tôi 
xin bày tỏ lòng tri ân và gửi lời cám ơn 
chân thành nhất tới quý vị đã ủng hộ và 

hợp tác với Kienlongbank trong suốt 
những năm qua. Trong quá trình phục 
vụ, chắc chắn không tránh khỏi những 
thiếu sót, song với phương châm 
“Ngân hàng Kiên Long – Sẳn lòng chia 
sẻ”, với tinh thần cầu thị, luôn đổi mới, 
chúng tôi cam kết mang đến những sản 
phẩm, dịch vụ ngân hàng tốt nhất, đáp 
ứng được nhu cầu lợi ích của Quý cổ 
đông, Quý khách hàng và Quý đối tác. 
Sự thịnh vượng của Quý cổ đông, Quý 
khách hàng và Quý đối tác cũng là sự 
thành công của chúng tôi.
Chúng tôi cũng cam kết các hoạt động 

của Ngân hàng luôn tuân thủ các chủ 
trương, chính sách của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam trên tiêu chí vì lợi 
ích cổ đông nhưng không quên trách 
nhiệm chia sẻ với doanh nghiệp, với 
khách hàng.
Một lần nữa, Hội đồng Quản trị Kien-
longbank chân thành cám ơn và kính 
chúc Quý cổ đông, Quý khách hàng, 
Quý đối tác thật nhiều sức khoẻ, thành 
công và thịnh vượng.

Trân trọng kính chào
Võ Quốc Thắng

Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
VINH DỰ NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG III - 2007

Thư chúc mừng
của nguyên Chủ tịch HĐQT
Ngân hàng TMCP Kiên Long

Nhân dịp Ngân hàng TMCP Kiên Long kỷ niệm 
18 năm ngày thành lập, thay mặt những sáng 
lập viên, tôi thân ái gửi đến toàn thể các anh 

chị em CBNV đã và đang công tác tại Ngân hàng Kiên 
Long lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong suốt 18 năm qua, các thế hệ Lãnh đạo và CBNV 
Ngân hàng TMCP Kiên Long đã nỗ lực vượt qua những 
khó khăn, thử thách, đặc biệt là trong thời kỳ đầu 
thành lập không ngừng cũng cố, chấn chỉnh, khặc 
phục những yếu kém, phát huy ưu điểm và thế mạnh 
để góp phần tích cực vào việc xoá đói giảm nghèo, 
phát triển nông nghiệp nông thôn tại khu vực ĐBSCL 
nói riêng và cả nước nói chung.

Những năm gần đây khi chuyển đổi lên ngân hàng 
đô thị, Ngân hàng Kiên Long TMCP đã có nhiều nỗ lực 
trong việc nâng cao tài chính, đổi mới tổ chức và quản 
trị, điều hành, mở rộng mạng lưới hoạt động, phát 
triển các loại hình dịch vụ ngân hàng hiện đại, bước 
đầu đã xây dựng được một thương hiệu ngân hàng có 
uy tín tại khu vực ĐBSCL và lan rộng trong cả nước với 
hoạt động an toàn, hiệu quả.

Tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích và  Trần Hưng Thịnh
Nguyên Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng TMCP Kiên Long

những tiến bộ mà HĐQT nhiệm kỳ mới, Ban Điều 
hành và toàn thể CBNV Ngân hàng TMCP Kiên Long 
đã đạt được.

 Tôi được biết trong thời gian gần đây, HĐQT và Ban 
Điều hành Ngân hàng TMCP  Kiên Long đã có những 
bước đi phù hợp trong việc chuẩn hoá các quy trình, 
quy chế trong các hoạt động ngân hàng; chỉnh trang, 
mua và xây dựng các trụ sở mới, triển khai chương 
trình 5S, chương trình ISO, thiết kế trang phục mới …
Đó là những việc làm hết sức quan trọng trong việc 
xây dựng một ngân hàng đa năng, hiện đại. Tôi cũng 
mong rằng trong thời gian tới, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không 
ngừng phát triển quy mô, nâng cao năng lực tài chính, 
hiện đại hoá công nghệ, đa dạng hoá các sản phẩm 
dịch vụ ngân hàng, ngày càng đóng góp nhiều hơn 
vào sự phát triển nông nghiệp nông thôn tại khu vực 
khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói nói chung.

Chúc mừng Ngân hàng TMCP Kiên Long thành công 
với chiến lược của mình. Chúc HĐQT, Ban Điều hành và 
toàn thể CBNV của Ngân hàng TMCP Kiên Long mạnh 
khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
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Khách hàng nhận xét   về Ngân hàng Kiên Long
Ông Từ Nguyên Bảo

Chủ doanh nghiệp Mai Nguyên, chuyên hàng tiêu dùng
dành cho mẹ & bé, tỉnh Kiên Giang: 

“Là khách hàng thân thiết của Kienlongbank hơn 10 
năm qua, tôi thấy Ngân hàng Kiên Long luôn sẵn sàng 

nguồn vốn khi khách hàng cần. Thủ tục giải ngân 
nhanh chóng giúp tôi rất nhiều, kịp thời việc mua trữ 

hàng hóa, mở rộng cửa hàng, phục vụ hầu hết mọi nhu 
cầu hàng hóa cho người dân trong tỉnh.”

Ông Phan Văn Trí
tỉnh Kiên Giang

 “Trước đây, công việc đồng áng thật khó 
khăn, nặng nhọc và chiếm rất nhiều thời gian. 
Từ khi được Ngân hàng Kiên Long cho vay 
mua máy cày, công việc bớt nặng nhọc mà 

năng suất lúa cao hơn hẳn.  Kinh tế gia đình 
đã cải thiện đáng kể”.

Bà Nguyễn Thị Khéo
tỉnh Hậu Giang 

“Thấy người ta nuôi cá bè thấy ham quá, đầu ra rất thuận 
lợi. Ngặt một nỗi là thiếu vốn. Vừa rồi, được Ngân hàng 
Kiên Long hỗ trợ vốn vay, nhà tui mạnh dạn khai thác 
nuôi cá bè, không những một vụ mà đến hai vụ. May 

mắn là vụ nào cũng trúng. Nhờ thế, gia đình tui đã mua 
được xe, cất nhà khang trang.”

Bà Hồng Thị Lực 
Giám đốc Công ty Gốm sứ mỹ nghệ

xuất khẩu Hồng Lực, tỉnh Bình Dương: 
“Là doanh nghiệp xuất khẩu, chúng tôi cần nguồn vốn để 
đáp ứng việc sản xuất cho các đơn hàng trong và ngoài 
nước. Với sự giúp sức từ nguồn vốn vay của Ngân hàng 

Kiên Long, chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư máy móc và trang 
thiết bị sản xuất hiện đại, nhờ đó cung cấp cho thị trường 
nhiều mặt hàng phong phú, tinh xảo. Chính vì vậy, thời 

gian qua, công ty chúng tôi có nhiều hợp đồng xuất khẩu có 
giá trị kinh tế cao”.

Ông Nguyễn Thanh Tùng 
tỉnh Kiên Giang

 “Sống vùng sông nước, việc có cái ghe để di 
chuyển cũng như tăng thêm thu nhập là mong 

muốn của nhiều người. Vừa rồi, Ngân hàng Kiên 
Long đã cho tui vay với lãi suất cực kỳ ưu đãi để 
mua ghe. Nhờ có cái ghe, cuộc sống của gia đình 
cũng khá hơn. Con cái cũng đỡ vất vả đi lại trong 

việc học hằng ngày.”

Bà Tôn Nữ Mỹ Nga
thành phố Nha Trang

“Tôi thấy gửi tiền tiết kiệm vẫn là giải pháp an 
toàn và hiệu quả. Không chỉ tôi mà nhiều cán bộ 
viên chức nhà nước tại Nha Trang cũng thấy vậy. 
Lựa chọn và cân nhắc, chúng tôi quyết định gửi 

tiết kiệm ở Ngân hàng Kiên Long. Nhờ tiền lãi tiết 
kiệm, chúng tôi sống tuổi già an nhàn, sung túc, tự 

chủ và không lụy phiền vào con cháu nhiều…”

Ông Nguyễn Quốc Lộc
Chủ doanh nghiệp, thành phố Đà Nẵng. 

 “Với phương châm hoạt động là “Sẵn lòng chia 
sẻ”, Kienlongbank đã nhiều lần hỗ trợ tài chính rất 

kịp thời trong việc duy trì và phát triển việc sản 
xuất – kinh doanh của công ty. Nhờ đó, công ty của 
chúng tôi hoạt động ổn định trong thời điểm nhiều 

doanh nghiệp gặp khó khăn nhất”

Ông Kiều Công Sơn
tỉnh Hậu Giang

“Mấy năm trước, tui đau đầu với  hệ thống tưới tiêu 
cũ kỹ của mình. Phân, nước kém, chất lượng trái 
sau thu hoạch không đạt yêu cầu. Nhờ láng giềng 
chỉ dẫn, tui tìm đến Ngân hàng Kiên Long để vay 
vốn đầu tư, nâng cấp hệ thống tưới hiện đại, khoa 
học. Từ đó, vườn cây ăn trái của nhà đạt năng suất 

cao, đời sống khấm khá dần.” 

Bà Trần Thị Tài
tỉnh Kiên Giang

“Trước đây tôi gửi tiền nhiều nơi khác nhau. Sau này 
tôi gửi ổn định ở Ngân hàng Kiên Long. Tôi gửi tiền 
ở đây do mấy cô ở Ngân hàng Kiên Long phục vụ rất 

tốt, chu đáo, vui vẻ.  Ngân hàng Kiên Long còn rất 
quan tâm đến khách hàng thông qua các hoạt động 
thăm hỏi, tặng quà… Tôi rất an tâm khi gửi tiền ở 

Ngân hàng Kiên Long.”
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Kienlongbank triển khai
nhận diện thương hiệu

ĐỒNG PHỤC CHO NHÂN VIÊN

XE

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Quầy tiếp tân

Phòng khách

Phòng tín dụng

Phòng họp

Đồng phục nữ cho nhân viên văn phòng

Đồng phục nam cho nhân viên văn phòng

Đồng phục cho nhân viên dịch vụ

Đồng phục cho nhân viên bảo vệ
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Tư tưởng Bác Hồ
về Doanh nghiệp, Doanh nhân
NGAY SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG, CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG 
CÒN NON TRẺ, GIỮA BỘN BỀ VIỆC NƯỚC, CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VẪN DÀNH 
THỜI GIAN ĐỂ GẶP GỠ GIỚI DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NHÂN.

Trong tuần lễ vàng, các nhà 
công thương Hà Nội đã là 
giới chức xã hội đầu tiên được 

Bác tiếp tại Phủ Chủ tịch. Một tháng 
sau, ngày 13/10/1945, Người viết thư 
động viên họ tham gia Công thương 
cứu quốc đoàn. Bức thư chưa đầy 
200 chữ đó của Bác có thể coi như 
văn kiện đầu tiên của Đảng và Nhà 
nước ta đối với doanh nghiệp, doanh 
nhân. Thời gian đã trôi qua nhưng 
tư tưởng của Bác về doanh nghiệp, 
doanh nhân được nêu trong bức thư 
ngày ấy vẫn còn nguyên giá trị.

Trong bức thư Bác gọi giới công 

thương là “các ngài”. Bác đã mở đầu 
bức thư một cách thân mật và trân 
trọng: “Cùng các Ngài trong giới 
công thương”.

Bác viết: “Được tin giới công thương 
đã đoàn kết lại thành Công thương 
cứu quốc đoàn và gia nhập mặt trận 
Việt Minh, tôi rất mừng. Hiện nay 
Công thương cứu quốc đoàn đang 
hoạt động để làm nhiều việc ích nước 
lợi dân, tôi rất hoan nghênh và mong 
đợi nhiều kết quả tốt”. Như vậy, về vị 
trí của giới doanh nhân, Bác đã khẳng 
định: doanh nhân là một bộ phận của 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc và 

Công thương cứu quốc đoàn - tổ chức 
của giới doanh nhân là một thành viên 
của hệ thống chính trị của đất nước 
– thành viên của mặt trận Việt Minh. 

Về vai trò, nhiệm vụ của giới doanh 
nhân trong các giai tầng xã hội ở Việt 
Nam, Bác viết: “Trong lúc các giới 
khác trong quốc dân ra sức hoạt động 
để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của 
nước nhà thì giới công thương phải 
hoạt động để xây dựng một nền kinh 
tế và tài chính vững vàng và thịnh 
vượng”. Như vậy, Bác đã xác định rõ 
nhiệm vụ xây dựng kinh tế là nhiệm 
vụ của doanh nghiệp, doanh nhân.

 Về mối quan hệ giữa công việc của 
giới doanh nhân và sự nghiệp của đất 
nước, Bác viết: “Việc nước việc nhà 
bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền 
kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa 
là các sự kinh doanh của các nhà công 
thương nghiệp thịnh vượng”. Xác 
định việc nước việc nhà phải đi đôi 
với nhau, đó là lời dạy rất quan trọng 
của Bác đối với doanh nhân trong sự 
nghiệp làm giàu, trong việc phụng 
sự đất nước, phụng sự nhân dân, là 
yêu cầu cơ bản của đạo đức, văn hóa 
kinh doanh và trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp.

Bác kêu gọi giới doanh nhân đoàn kết 
lại, tham gia vào Công thương cứu 
quốc đoàn để làm những công việc ích 
nước lợi dân. Về trách nhiệm của các 
cơ quan công quyền đối với sự nghiệp 
phát triển của doanh nghiệp, doanh 
nhân, Bác viết: “Chính phủ nhân 
dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công 
thương trong công cuộc kiến thiết”.

Những tư tưởng trên đây không phải 
là sự đánh giá nhất thời, một giải pháp 
tình thế trong những năm đầu Cách 
mạng mà là một tư tưởng chiến lược, 
một chính sách cơ bản lâu dài phù hợp 
với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ đất nước và vẫn còn nguyên 
giá trị với giai đoạn đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập 
quốc tế hiện nay.

Những lời dạy của Bác đối với sự 
phát triển của doanh nghiệp, doanh 
nhân không chỉ có trong bức thư 
lịch sử ngày 13/10/1945, mà còn thể 
hiện ở rất nhiều bài nói, bài viết của 
Người liên quan đến doanh nghiệp, 
doanh nhân. Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam cùng với Nhà 
xuất bản Chính trị Quốc gia từ năm 
2008 đã tập hợp các bài viết, bài nói 
của Người xuất bản thành sách “Bác 
Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân 
Việt Nam”. Trong các bài nói, bài viết 
này, Bác luôn căn dặn các doanh nhân 
phải đoàn kết: đoàn kết nội bộ, đoàn 
kết trên dưới, đoàn kết giữa cán bộ 
công nhân và đồng bào địa phương; 
Phải chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, 
phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, 

Thư gửi giới Công  thương Việt Nam

TOÀN VĂN LÁ THƯ BÁC HỒ GỬI GIỚI 
CÔNG THƯƠNG NGÀY 13/10/1945

Cùng các ngài trong giới 
Công thương!

Được tin giới Công thương 
đã đoàn kết lại thành 
“Công thương cứu quốc 
đoàn” và gia nhập vào 
Mặt trận Việt Minh, tôi rất 
vui mừng. Hiện nay, “Công 

thương cứu quốc đoàn” đương hoạt động để làm nhiều việc ích 
quốc lợi dân, tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt.

Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành 
lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công thương phải 
hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và 
thịnh vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới Công 
thương trong công cuộc kiến thiết này.

Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế 
quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà 
công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Vậy tôi mong giới Công 
thương nỗ lực và khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp 
mau mau gia nhập vào “Công thương cứu quốc đoàn” cùng đem 
vốn vào làm những công cuộc ích quốc lợi dân.

 Hồ Chí Minh

nâng cao đời sống vật chất tinh thần 
của cán bộ công nhân viên, đặc biệt, 
phải chăm lo đến cán bộ và công nhân 
nữ... Phải phát huy sáng kiến và cải 
tiến kĩ thuật, tăng cường kỉ luật lao 
động, phải nâng cao năng suất và thực 
hành tiết kiệm. Bác dặn phải dân chủ, 
phải công khai, phải xây dựng và phát 
huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn 
thể trong doanh nghiệp. Bác phê phán 
bệnh hội họp quá nhiều cũng như xu 
hướng chạy theo số lượng trong sản 
xuất, ít chú trọng chất lượng. Bác 
dặn sản xuất phải “nhanh, nhiều, tốt, 
rẻ”, người sản xuất phải thực thà, 
sản xuất hàng hóa tốt cho đồng bào 
dùng, không nên trưng bày hàng tốt 

mà bán hàng xấu. Bác yêu cầu phải 
đẩy mạnh phong trào thi đua trong các 
doanh nghiệp, thường xuyên tổng kết 
những kinh nghiệm tốt, những điển 
hình hay để nhân rộng trong cả nước. 
Bác thường xuyên nhắc nhở phải nhìn 
ra nước ngoài để học tập kinh nghiệm 
của các nước tiên tiến trong quản lý 
sản xuất...

Những chỉ dẫn cụ thể đó của Bác vẫn 
đang có ý nghĩa thời sự đối việc cả 
việc điều hành kinh tế vĩ mô và điều 
hành doanh nghiệp trong bối cảnh 
hiện nay. Bác như đang cùng chúng 
ta trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng
các lãnh đạo tiêu biểu, xuất sắc của Hội Doanh nhân trẻ các thời kỳ

 TS Vũ Tiến Lộc/DĐDN

CHÀO MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10
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Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đón nhận
Huân chương Lao động hạng Nhất

TỐI 1/9 TẠI HÀ NỘI, HỘI DOANH NHÂN TRẺ (DNT) VIỆT NAM TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20 
NĂM PHONG TRÀO DNT VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT. 
PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ VĂN NINH TỚI DỰ.

Sau 20 năm phát triển, Hội DNT 
Việt Nam có mạng lưới ở tất 
cả các tỉnh, thành trên cả nước 

với trên 10.000 hội viên hoạt động 
ở 4 ngành kinh tế, tạo việc làm cho 
hơn 2,5 triệu người và có doanh thu 
hàng năm đạt trên 25 tỉ USD. Nhiều 
hoạt động của Hội tạo dấu ấn mạnh 
mẽ và được đánh giá cao như liên kết 
phát triển kinh tế, xúc tiến thương 
mại, đối thoại chính sách, bình chọn 
Giải thưởng Sao Vàng đất Việt; giải 
thưởng Sao Đỏ; Doanh nhân trẻ - 
Cùng chung tay hỗ trợ thanh niên 
học tập và lập nghiệp, chung sức phát 
triển cộng đồng…

Theo Bí thư thường trực Trung ương 
Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 
Phan Văn Mãi, đóng góp của hội viên 
Hội DNT Việt Nam không dừng lại ở 
doanh thu và nộp ngân sách cho nhà 
nước, giải quyết việc làm… mà còn 
góp phần thay đổi nhận thức xã hội về 
doanh nhân, hình thành thế hệ doanh 
nhân thời kì đổi mới; cổ vũ thanh niên 
xung kích, phát triển kinh tế.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ 
tướng Vũ Văn Ninh biểu dương 
sáng kiến của Trung ương Đoàn, 
Hội LHTN Việt Nam trong tập hợp 
đội ngũ doanh nhân, đánh giá cao sự 
nỗ lực, thành công và những đóng 

góp của đội ngũ doanh nhân trẻ cho 
công cuộc đổi mới, phát triển kinh 
tế đất nước.

Trong bối cảnh khủng hoảng tài 
chính, suy thoái kinh tế như hiện nay, 
Phó Thủ tướng cho rằng, đây là thời 
điểm đội ngũ doanh nhân Việt Nam 
cần liên kết, hợp tác chặt chẽ, phát 
huy tính đoàn kết, sáng tạo, đổi mới 
hoạt động và nâng cao trách nhiệm 
xã hội, cùng nhau vượt qua khó khăn, 
thực hiện thành công mục tiêu đưa 
nước ta về cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại vào 
năm 2020. 

Cá nhân các DNT cần xung kích đi 
đầu thực hiện chủ trương của Đảng 
về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ 
cấu lại nền kinh tế đất nước, doanh 
nghiệp; tập trung phát triển ngành 
công nghiệp công nghệ cao, công 
nghệ thông tin và truyền thông, 
công nghiệp hỗ trợ, phục vụ nông 
nghiệp nông thôn. “Chính phủ luôn 
đồng hành với doanh nghiệp trẻ 
Việt Nam”, Phó Thủ tướng Vũ Văn 

Ninh nhấn mạnh.

Đối với Hội DNT Việt Nam, Phó Thủ 
tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Hội trở 
thành ngọn cờ tập hợp DNT, chủ động 
đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước 
về chính sách, tạo điều kiện cho DNT 

cống hiến nhiều nhất cho đất nước.

Dịp này, 3 cá nhân có thành tích xuất 
sắc đóng góp cho sự phát triển của 
Hội DNT Việt Nam đã được nhận 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐQT  Kienlongbank đón nhận Huân chương 
Lao động hạng Nhất do Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh trao tặng dành cho Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và các lãnh đạo tiêu biểu, xuất sắc của 
Hội Doanh nhân trẻ các thời kỳ

Ông Võ Quốc Thắng (bìa phải) - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, nguyên Chủ tịch Hội Doanh nhân 
trẻ Việt Nam khóa III - nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp cho sự 
phát triển của Hội Doanh nhân trẻ

 Minh Châu/CPV

Ngày 31/8/2013, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các 
đại biểu lãnh đạo hội và doanh nhân trẻ tiêu biểu
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Kielongbank tài trợ
cho vay ưu đãi sinh viên hơn 100 tỷ đồng
NGÀY 10-9, TẠI TP.HCM, TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM, BÁO TUỔI 
TRẺ VÀ NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG (KIENLONGBANK) PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỌP BÁO 
CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ VỐN VAY “CHIA SẺ KHÁT VỌNG SINH VIÊN” DÀNH 
CHO 1.389 SINH VIÊN (SV) KHÓ KHĂN, HỌC GIỎI TRÊN CẢ NƯỚC.

Tổng kinh phí hơn 100 tỉ đồng 
thuộc chương trình “Vì ngày 
mai phát triển”. Theo đó, mỗi 

sinh viên tham gia chương trình sẽ 
được nhận vốn vay 18 triệu đồng/năm 
(mỗi tháng 1,5 triệu đồng) không lãi 
suất trong suốt 4 năm học đại học. Sau 
khi tốt nghiệp, người vay hoàn trả 1 
triệu đồng/tháng và tiền lãi 120 nghìn 
đồng cho tháng đầu tiên (lãi suất tương 
đương 2%/năm, tiền lãi giảm dần theo 
tiền nợ gốc). Đến kỳ hoàn trả vốn, nếu 
người vay gặp khó khăn có thể được 
xem xét cho gia hạn nợ trong thời gian 
không quá 4 năm.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Vũ Văn 
Bình, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ 

cho biết, chương trình Vì ngày mai phát 
triển của Tuổi Trẻ đã hoạt động được 
25 năm và hỗ trợ cho hơn 40 nghìn học 
sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 
theo đuổi ước mơ học tập. Tuy nhiên, 
vẫn còn nhiều sinh viên học năm 2, 3 
khó khăn và có nhu cầu vay vốn nên 
chương trình “Chia sẻ khát vọng sinh 
viên” rất ý nghĩa với sinh viên nghèo 
có khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
Ông Phạm Khắc Khoan – Tổng Giám 
đốc Kienlongbank – cho biết: Tài trợ 
cho chương trình “Chia sẻ khát vọng 
sinh viên” là chương trình có giá trị lớn 
nhất và quy mô nhất của Ngân hàng 
Kiên Long từ trước đến nay. Ngân 
hàng Kiên Long muốn góp phần nhỏ 

bé của mình cho sự nghiệp trồng người, 
ươm mầm và nuôi dưỡng những tài 
năng cho đất nước…
Ông Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 
Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt 
Nam nói: Hành trình 4 năm đại học 
là rất dài và khó khăn, đặc biệt là với 
những sinh viên nghèo. Nếu được tiếp 
sức kịp thời từ chương trình “Chia sẻ 
khát vọng sinh viên”, các sinh viên có 
thể an tâm học hành và với lãi suất cực 
thấp, sau khi ra trường các sinh viên 
hoàn toàn có thể hoàn trả vốn đúng 
thời hạn để chương trình tiếp tục phát 
triển rộng lớn hơn nữa. Anh Phan Văn 
Mãi cũng bày tỏ sự kỳ vọng rằng các 

sinh viên tham gia chương trình “Chia 
sẻ khát vọng sinh viên” sẽ trở thành 
những nhân sự xuất sắc sau này để 
phục vụ, phát triển đất nước. 
Trả lời các phóng viên trong buổi họp 
báo, ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch 
Hội đồng Quản trị Kienlongbank – 
bộc bạch nhiều dự định lớn hơn dành 
cho chương trình. Ông cho biết: Sau 
năm học đầu tiên nhận tài trợ vốn 
vay từ chương trình, 126 sinh viên có 
thành tích xuất sắc sẽ được lựa chọn 
để trao thưởng những phần thưởng 
xứng đáng. Các em sẽ được tập hợp 

Các sinh viên muốn tham gia chương 
trình có thể gửi hồ sơ về: Ban công 
tác xã hội báo Tuổi Trẻ (địa chỉ: 60A 
Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, 
TP.HCM) đến hết ngày 15-10.
Hồ sơ vay vốn gồm: giấy chứng 
nhận đủ điều kiện vay vốn do Tuổi 
Trẻ cấp, giấy đề nghị vay vốn theo 
mẫu của Kienlongbank có xác nhận 
của UBND phường (xã, thị trấn), giấy 
báo nhập học hoặc giấy xác nhận của 
nhà trường, giấy xác nhận của UBND 
phường (xã, thị trấn) về việc chưa vay 
vốn dành cho học sinh, sinh viên từ 
Ngân hàng Chính sách xã hội, giấy 
cam kết của sinh viên về việc bổ sung 
giấy xác nhận của trường về việc 
đang theo học định kỳ 6 tháng/lần và 
việc sử dụng vốn đúng mục đích.

Phát biểu của
ông Phạm Khắc Khoan -
Tổng Giám Đốc Kienlongbank
Chương trình “Chia sẻ khát vọng 
sinh viên” là một trong những nội 
dung thuộc chương trình “Vì ngày 
mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ. Hội 
đồng quản trị - Ban điều hành Ngân 
hàng Kiên Long tin tưởng và quyết 
định hợp tác với Ban Biên tập báo 
Tuổi Trẻ. Phòng công tác xã hội báo 
Tuổi Trẻ là đơn vị thường trực của 
chương trình. Chúng tôi tin tưởng 
vào uy tín cũng như những giá trị 
xã hội thiết thực mà báo Tuổi Trẻ 
đã thực hiện trong các chương trình 
xã hội khác, sẽ tiếp tục tạo giá trị 
lan tỏa cộng đồng và giúp đỡ thêm 
hàng ngàn sinh viên hoàn thành 
được ước mơ học tập, phát triển tài 
năng của mình.
Chúng tôi cũng rất vinh hạnh được 

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam đồng ý hỗ trợ tham 
gia chương trình này để giúp kết 
nối, giới thiệu tất cả các em sinh viên 
học giỏi, hoàn cảnh khó khăn, có 
nhu cầu kinh phí để trang trải việc 
học tập đến với chương trình. Trung 
ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam là một tổ chức xã hội có uy tín 
của Thanh niên Việt Nam, mà chúng 
tôi cũng đã có cơ hội được tham gia 
cùng một số chương trình có ý nghĩa 
của thanh niên Việt Nam, như chiến 
dịch tình nguyện Mùa hè Xanh, kỷ 
niệm 20 năm phong trào thanh niên 
tình nguyện của TP.HCM. Với uy tín 
và hệ thống tổ chức rộng khắp 63 
tỉnh thành phó, tổ chức Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt Nam sẽ giúp cho 
các em sinh viên tìm đến với tổ chức 
cũng như chương trình “Chia sẻ khát 
vọng sinh viên”.
Ban tổ chức chương trình và đơn vị 

tài trợ - Ngân hàng TMCP Kiên Long 
cam kết sẽ thực hiện đúng theo kế 
hoạch đã đề ra, điều hành nguồn 
quỹ và xây dựng chương trình thiết 
thực đến được đúng đối tưởng và 
đúng nhu cầu thực tế của các em 
sinh viên.

Hàng ngồi, từ trái qua: Ông Phạm Khắc Khoan – Tổng Giám đốc Kienlongbank, ông Nguyễn Phi Long – Phó Chủ tịch thường trực TW 
HLH Thanh Niên Việt Nam, ông Vũ Văn Bình – Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cùng ký biên bản thỏa thuận hợp tác chương trình 
“Chia sẻ khát vọng sinh viên” dưới sự chứng kiến của ông Phan Văn Mãi - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 

Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank  

trong một chương trình tham quan, 
học hỏi ở những địa danh giàu ý 
nghĩa và giao lưu, học tập với những 
người nổi tiếng để định hướng con 
đường phát triển, hướng đến thành 
công trong cuộc sống. Từ chương 
trình “Chia sẻ khát vọng sinh viên”, 
ông Võ Quốc Thắng mong muốn các 
sinh viên tham gia chương trình sẽ 
liên kết, học hỏi, giúp đỡ nhau như 
những thành viên trong gia đình. Ông 
Võ Quốc Thắng cũng bày tỏ mong 
muốn các sinh viên tham gia chương 
trình sẽ phấn đấu học tập để trở thành 

một thế hệ kế thừa cống hiến và phát 
triển đất nước.
Chương trình “Chia sẻ khát vọng sinh 
viên” thuộc chương trình “Vì ngày mai 
phát triển của báo Tuổi Trẻ sẽ được 
triển khai từ năm học 2013-2014. Dự 
kiến lễ trao vốn cho sinh viên lần đầu 
tiên sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào 
ngày 4-11 tới.

Ông Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo

 KLB

TIÊU ĐIỂM

13Số 06 - Tháng 10 năm 201312



Bay cao ước mơ 
với hơn 100.000 quyển vở nghĩa tình 
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 

tập đến đến các học sinh nghèo ở 
nhiều vùng trên cả nước. Mỗi địa 
phương đi qua, chương trình tặng 
vở 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… 
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. 

Một số hình ảnh từ chương trình

Tặng vở cho học sinh tại Chi nhánh Trà Vinh

Tặng vở cho học sinh tại trường Tiểu học Bình An - Chi nhánh Bình Dương Tặng vở cho học sinh tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Chi nhánh Vũng Tàu

Tặng vở cho học sinh tại trường Tiểu học Trần Phú - Chi nhánh Đồng Nai 

Tặng vở cho học sinh tại trường Tiểu học Tân Thuận Đông - Đồng Tháp
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20 năm xã đảo Thổ Châu
CÁCH ĐẤT LIỀN TRÊN 210KM VỀ PHÍA TÂY NAM LÀ QUẦN ĐẢO THỔ CHU (XÃ THỔ 
CHÂU, HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG). ĐÂY LÀ ĐẢO BIÊN GIỚI TIỀN TIÊU 
PHÍA TÂY NAM CÓ VỊ TRÍ QUAN TRỌNG VỀ AN NINH, QUỐC PHÒNG

Quần đảo Thổ Chu có 8 hòn 
đảo, trong đó đảo Thổ Chu 
lớn nhất với 14km2, là nơi 

đặt trung tâm hành chính của xã, các 
đảo còn lại có diện tích nhỏ hơn, 
gồm hòn Đá Bạc, hòn Từ, hòn Đá 
Bàn, hòn Khô, hòn Nhạn và hòn Cao 
Cát. Đặc biệt, hòn Nhạn được chọn 
làm điểm chuẩn A1 của đường cơ 
sở để xác định lãnh hải Việt Nam. 
Trên đảo có 4 bãi biển là bãi Dong, 
bãi Mun, bãi Nhất và bãi Ngự. Đảo 
Thổ Chu có môi trường thiên nhiên 
tươi đẹp, với những rạn san hô mật 
độ cao, bãi cát trắng mịn ven đảo và 
những cánh rừng hoang sơ bên trong.

Đưa dân trở lại đảo
Ngày 27-4-1992, thực hiện chủ 
trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
Kiên Giang về xây dựng, phát triển 
vùng kinh tế mới, bảo vệ chủ quyền 
Tổ quốc, 6 gia đình với khoảng 30 
người ra đảo Thổ Chu lập nghiệp. 
Ngày 24-4-1993, xã đảo Thổ Châu 
chính thức được thành lập. Đa số cư 
dân trên đảo là dân chài cùng với 
cán bộ hành chính xã, cán bộ Hải 
quân Vùng 5 và Biên phòng. Đến 
năm 1994, toàn đảo có 81 hộ, với 
218 nhân khẩu. Ông Nguyễn Văn 
Kháng, nguyên Chủ tịch UBND xã 
Thổ Châu, cho biết: “Thời kỳ này, 
Chi bộ có 12 đảng viên, hệ thống 
chính quyền đã phát triển hơn về 
số lượng, đủ năng lực đảm đương 
nhiệm vụ. Nhân dân được hỗ trợ vốn 
kinh doanh, đóng mới tàu khai thác 
hải sản. Nhiều hộ trang bị máy phát 
điện thắp sáng, phương tiện nghe 
nhìn, điện thoại cố định…”.

20 năm sau ngày thành lập, Thổ 

Châu ngày càng phát triển. Trong 
đó, ngư nghiệp trở thành kinh tế 
mũi nhọn, gần 50 chiếc tàu công 
suất 45cv, 6 cơ sở thu mua, chế biến 
mực quy mô lớn, giải quyết việc làm 
cho 300 lao động tại xã. Hàng năm 
xã xuất khẩu hơn 2.000 tấn mực, 
4.000 tấn cá, doanh thu hơn 16,8 tỉ 
đồng. Cuộc sống của người dân ngày 
càng được quan tâm, các mạng điện 
thoại di động đã được phủ sóng tới 
đảo; đường liên ấp được bê tông 
hóa; 100% hộ có phương tiện nghe, 
nhìn. Từ 14 học sinh ban đầu, nay 
có trên 300 em học trung học phổ 
thông. Thế hệ trẻ sinh ra trong những 

năm mới thành lập xã nay đã hoàn 
thành con đường học vấn, quay về 
phục vụ địa phương. Em Danh Thị 
Ngọc Châu, người sinh ra đầu tiên 
trên đảo, hiện công tác tại UBND xã, 
cho biết: “Tôi rất tự hào khi là người 
đầu tiên sinh ra trên đảo. Được sự 
quan tâm của cấp ủy, chính quyền 
địa phương, tôi trở về phục vụ tại địa 
phương, góp phần xây dựng xã đảo 
thêm giàu đẹp”.

Phát triển đảo sinh thái rừng 
và biển
Đến nay, dân số của đảo trên 1.700 
người, với hơn 500 hộ dân. Đại tá 

Công trình Đền 
tưởng niệm được 
xây dựng để 

tưởng nhớ 500 đồng 
bào, chiến sĩ bị quân 
Khmer Đỏ thảm sát 
vào ngày 1 tháng 5 
năm 1975. Đây là sự 
kiện lịch sử bi thương 
đối với người dân xã 
đảo Thổ Châu. Vào 
thời điểm đó, trong 
khi bộ đội địa phương 
huyện Phú Quốc đang bận rộn 
tiếp quản các cơ sở của địch 
để lại sau 30/4/1975, thì ngày 
1/5/1975, quân Khmer Đỏ tấn 
công chiếm đảo, đưa về Campu-

chia tàn sát hơn 500 người dân 
trên đảo, chỉ vài gia đình trong 
số đó may mắn thoát chết. Sau 
đó không lâu, bộ đội của ta đã 
đánh chiếm lại toàn bộ đảo. Đến 
năm 1977, Khmer Đỏ lại một lần 

nữa tràn qua, lần này bị ta tiêu 
diệt hoàn toàn.

Đền tưởng niệm do huyện Phú 
Quốc, nhân dân xã đảo, các 
doanh nghiệp đóng góp xây 
dựng. Ngôi đền vừa là nơi lưu 
giữ chứng tích tội ác dã man 
của Khmer Đỏ thảm sát đồng 
bào trên đảo, vừa đáp ứng 
nguyện vọng của nhân dân xã 
đảo có nơi tưởng niệm, hương 
khói, thờ cúng những người 

đã khuất; đồng thời có ý nghĩa 
quan trọng trong việc giáo dục 
truyền thống cách mạng, lòng 
yêu nước, yêu quê hương cho 
thế hệ trẻ.

Kienlongbank tài trợ 500 triệu đồng xây 
dựng Đền tưởng niệm Thổ Châu

Nguyễn Khắc Van, Chính ủy đảo 
Thổ Chu, bộc bạch: “Thổ Chu là vị 
trí chiến lược hết sức quan trọng kể 
cả về kinh tế, quốc phòng, an ninh. 
Cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn quán 
triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 
4 (khóa X) về chiến lược biển đảo 
Việt Nam. Bên cạnh đó, nêu cao 
tinh thần cảnh giác, xác định trọng 
tâm, trọng điểm nhiệm vụ của mình 
và xem đảo là nhà, biển cả là quê 
hương sẵn sàng đối phó mọi âm mưu 
thủ đoạn của kẻ thù để bảo vệ vững 
chắc chủ quyền vùng biển Tây Nam 
của Tổ quốc”.

Đến nay, Thổ Châu đã thật sự thay da 
đổi thịt, hiện đảo đã có Trạm Y tế xã 
khang trang, có trường mẫu giáo, có 
điện 14giờ/ngày. Chiến sĩ  Nguyễn 
Minh Tý, đóng quân trên đảo Thổ 
Chu, phấn khởi: “Ở trên quần đảo 
tiền tiêu này, tôi luôn hướng về đất 
liền, gia đình, quê hương và tôi cũng 
xin nhắn gởi về với đất liền là mọi 
người hãy yên tâm, bởi vì có chúng 

tôi – những người lính luôn ngày 
đêm canh giữ vùng trời, vùng biển 
để giữ vững cuộc sống bình yên ở 
cực Nam của Tổ quốc”.

Ông Nguyễn Trường Vũ, Bí thư 
Đảng ủy xã Thổ Châu, cho biết: 
“Nhân dân xã đảo rất vui mừng trước 
Quyết định số 633/QĐ-TTg, ngày 
11-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ 
về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng Phú Quốc, trong 
đó định hướng cho Thổ Châu phát 
triển sinh thái rừng và biển. Hiện xã 
đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 
đường quanh đảo, các công trình 
dân sinh thiết yếu tạo điều kiện phát 
triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 
phòng, an ninh. Xã tập trung đầu 
tư tăng sản lượng khai thác, nuôi 
trồng, chế biến, phát triển dịch vụ 
hậu cần nghề cá, phấn đấu đến năm 
2020 ngành kinh tế chủ đạo của xã 
sẽ chuyển dịch theo hướng khai thác 
thủy sản – du lịch”.

 Lê Sen
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Kienlongbank trao 284 suất học bổng
“Chúng em sẽ giỏi”

HỌC BỔNG “CHÚNG EM Sẽ GIỎI” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỹ 
HỖ TRỢ CỰU CHIẾN BINH NGHÈO TP.HCM DO TRUNG TƯỚNG LÊ THÀNH TÂM – 
CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH TP.HCM – LÀM CHỦ TỊCH. TỔNG GIÁ TRỊ HỌC 
BỔNG LẦN NÀY LÀ 320 TRIỆU ĐỒNG.

Nghĩa tình đồng đội
Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo 
TP.HCM được thành lập nhằm hỗ 
trợ, giúp đỡ những cựu chiến binh 
nghèo có nhiều cống hiến cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và xây 
dựng đất nước, nay đã già yếu, nghèo 
khó. Phạm vi hoạt động của quỹ 
tại TPHCM và 8 tỉnh thành: Bình 
Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, 
Lâm Đồng, Bình Thuận.
Hơn 3 năm đi vào hoạt động, Quỹ đã 
giúp đỡ bằng hiện vật và hiện kim đến 
những hội viên cựu chiến binh, gia 
đình nghèo khó khăn qua các chương 
trình từ thiện xã hội cụ thể như: 
Chương trình sửa chữa, xây tặng nhà 
tình nghĩa – tình thương với 324 căn, 
tổng kinh phí 6 tỉ 455 triệu; Chương 
trình học bổng “Chúng em sẽ giỏi” 
đã cấp 1477 suất tổng trị giá 1 tỉ 785 
triệu; Chương trình xe lăn cho người 
bệnh và khuyết tật đã tặng 19.431 xe 
với tổng trị giá  23 tỉ 330 triệu đồng.
Ngoài ra, Quỹ còn thực hiện các 
chương trình xã hội theo chỉ định của 
nhà tài trợ như: tổ chức khám bệnh, 
phát thuốc miễn phí, phẫu thuật mắt, 
chăm lo cho gia đình diện chính sách 
và thương binh – liệt sĩ, cứu trợ đồng 
bào bị lũ lụt, xây trường mầm non, 
nhà bán trú cho đồng bào dân tộc Tây 
Nguyên…Tổng trị giá các chương 
trình này là 4 tỉ 500 triệu đồng.

Chăm lo thế hệ tương lai
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 tư 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 bão, ước mơ của mình. 
Trung tướng Lê Thành Tâm phát 
biểu: Với tình hình kinh tế khó khăn 
chung của các doanh nghiệp, với sự sẻ 
chia của Hội đồng quản trị, Ban Giám 
đốc, cùng cán bộ, nhân viên ngân 
hàng Thương mại cổ phần Kiên Long 
mang đến các em học sinh-sinh viên 
những suất học bổng đầy nghĩa tình 

yêu thương. Trung tướng Lê Thành 
Tâm đã dành những lời tốt đẹp và tri 
ân cá nhân ông Võ Quốc Thắng - một 
doanh nhân luôn luôn đồng hành cùng 
Quỹ trong nhiều năm qua và đã có 
những đóng góp tích cực mang đến 
niềm vui, hạnh phúc đến với nhiều gia 

đình và các em học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn. 
Tổng kết chương trình, Trung tướng 
Lê Thành Tâm căn dặn các em học 
sinh nhận học bổng rằng: Mong các 
em chăm ngoan – học giỏi để không 
phụ lòng các cô chú với tất cả tấm 

lòng vì tương lai của các em. Và hãy 
sống, học tập xứng đáng với mong 
mỏi của Bác Hồ kính yêu: “Non sông 
Việt Nam có trở nên vẻ vang hay 
không, là nhờ một phần lớn ở công 
học tập của các cháu”.

 KLB

Ông Phạm Khắc Khoan (bìa phải) - Tổng Giám đốc Kienlongbank trao bảng tượng trưng giá trị 
học bổng cho Trung tướng Lê Thành Tâm  - Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo TP.HCM

Các em học sinh nhận học bổng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và Nhà tài trợ
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KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP CHI NHÁNH HẬU GIANG

Tiếp bước thành công
NGÀY 06/09/2013, NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG – CHI NHÁNH HẬU GIANG TỔ CHỨC 
LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP. SỰ KIỆN NÀY ĐÁNH DẤU MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT 
TRIỂN KHÔNG NGỪNG CỦA TẬP THẾ CÁN BỘ – NHÂN VIÊN CHI NHÁNH HẬU GIANG

Buổi lễ diễn ra trang trọng và 
đầy cảm xúc với sự tham dự 
của các đồng chí lãnh đạo 

như: Ông Huỳnh Minh Chắc - Ủy 
viên TW Đảng, Bí thư tỉnh Ủy Hậu 
Giang, Ông Trần Quốc Hà - Giám đốc 
NHNN Chi nhánh Hậu Giang, Ông 
Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc NHNN 
Chi nhánh Kiên Giang cùng Ban lãnh 
đạo Ngân hàng Kiên Long, các cơ 
quan ban ngành trong và ngoài tỉnh, 
các đối tác và hơn 100 khách hàng 
thân thiết của Chi nhánh Hậu Giang 
từ khi thành lập đến nay. 
Chi nhánh Hậu Giang được nâng 
cấp từ Phòng giao dịch Hậu Giang 
và chính thức đi vào hoạt động ngày 
06/09/2008. Ra đời trong bối cảnh có 
nhiều khó khăn, song với tinh thần 

Ông Trần Quốc Hà – Giám đốc 
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh 
Hậu Giang nhận xét:
Qua 5 năm thành lập Kienlong-
bank – Chi nhánh Hậu Giang không 
ngừng phát triển trong lĩnh vực 
ngân hàng, góp phần vào sự phát 
triển kinh tế tại tỉnh Hậu Giang...
Vốn huy động tăng khá cao, có 
nhiều sản phẩm linh hoạt thu hút 
được nguồn vốn nhàn rỗi, góp phần 
đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động tại 
Chi nhánh và của cả hệ thống Kiên 
Long. Dư nợ cho vay tăng, tỷ trọng 
cho vay nông nghiệp và phát triển 

nông thôn lớn phù hợp với chính 
sách của nhà nước và đặc thù, thế 
mạnh của tỉnh. Chất lượng tín dụng 
khá tốt, nợ xấu thấp, đây cũng là 
ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất 
trong hệ thống các ngân hàng trên 
địa bàn tỉnh Hậu Giang, hoạt động 
kinh doanh trong 05 năm qua có 
hiệu quả.

Với tốc độ phát triển hiện nay, với 
nguồn nhân sự đạt chuẩn, trẻ tuổi, 
năng động, tôi tin rằng Kienlong-
bank – Chi nhánh Hậu Giang sẽ đạt 
nhiều thành công trong thời gian tới.

đoàn kết gắn bó, tập thể Chi nhánh 
Hậu Giang vượt khó, học hỏi, sáng 
tạo, từng bước tiếp cận và chinh phục 
khách hàng. Đến nay các sản phẩm 
và dịch vụ của Ngân hàng Kiên Long 
đã khẳng định được vị trí trong lòng 
người dân Hậu Giang và không ngừng 
tăng trưởng ổn định trong những năm 
qua với hơn 10.000 khách hàng. Năm 
2012, Chi nhánh đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao, tất cả các chỉ 
tiêu đều hoàn thành và vượt kế hoạch 
được giao. 8 tháng đầu năm nay, kết 
quả kinh doanh của Chi nhánh Hậu 
Giang đạt được kết quả rất khả quan.
Qua 05 năm thành lập, Chi nhánh Hậu 

Giang đã tạo được những dấu ấn hết 
sức ấn tượng, góp phần chuyến hóa 
tích cực đời sống kinh tế – văn hóa 
Hậu Giang. Ngoài trụ sở chi nhánh, 
đến nay đã phát triển thêm 02 đơn vị 
trực thuộc là Phòng giao dịch Long 
Mỹ và Phòng giao dịch Phụng Hiệp 
với tổng số nhân sự trên 120 người. 
Chi nhánh Hậu Giang cũng thành lập 
các tổ chức như Chi bộ, Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên và tham gia tích cực 
hoạt động phong trào thi đua ở địa 
phương và tích cực đóng góp vào các 
hoạt động phúc lợi xã hội.
Với những thành tích đạt được, trong 
buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập, 

Kienlongbank – Chi nhánh Hậu Gi-
ang được UBND tỉnh Hậu Giang trao 
tặng cờ Thi đua yêu nước - Hạng Ba, 
được Ngân hàng Nhà nước – Chi 
nhánh Hậu Giang tặng Giấy khen 
vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 
năm qua và nhận  được Giấy khen 
của Hội đồng Quản trị dành cho tập 
thể của đơn vị. Đây thật sự là nguồn 
động lực cho tập thể cán bộ, nhân 
viên Chi nhánh Hậu Giang ra sức 
phục vụ khách hàng ngày càng tốt 
hơn nữa và gặt hái thêm nhiều thành 
công trong thời gian tới...

 Nguyễn Văn Bình
Giám đốc Chi nhánh Hậu Giang

Ông Huỳnh Minh Chắc (thứ 3 từ phải sang) - Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh Ủy Hậu Giang cùng 
các lãnh đạo địa phương, các ban – ngành và Ban lãnh đạo Kienlongbank

chúc mừng Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Chi nhánh Hậu Giang

Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng tặng hoa và cám ơn ông Trần 
Quốc Hà – Giám đốc NHNN Chi nhánh Hậu Giang

Chi nhánh Hậu Giang nhận cờ Phong trào Thi 
đua yêu nước – Hạng Ba

Chi nhánh Hậu Giang nhận Giấy khen của Ngân 
hàng Nhà nước – Chi nhánh Hậu Giang

Ông Trần Quốc Hà – Giám đốc Ngân hàng 
Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang 
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Phát huy vai trò nòng cốt của 
Phong trào nông dân

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NÔNG DÂN VIỆT 
NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2013 - 2018 VỪA DIỄN 
RA TẠI HÀ NỘI ĐÃ VÀ ĐANG MỞ RA CÁNH CỬA MỚI 
TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NHIỆM KỲ TỚI.

Đại hội diễn ra vào thời điểm 
cả nước đang tập trung nguồn 
lực cho xây dựng nông thôn 

mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XI của Đảng và Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XI) về nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn. Năm qua, dù 
còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự 
cần cù, đoàn kết, sự thông minh, sáng 
tạo, hội viên và nông dân cả nước đã 
vượt qua thử thách, phấn đấu đạt được 
những thành tựu to lớn trong phát 
triển nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới. 

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức 
cơ sở hội, nâng cao chất lượng hội 
viên luôn được các cấp hội thường 
xuyên quan tâm. Công tác kiểm tra, 
giám sát của hội, công tác xây dựng 
tài chính và cơ sở vật chất của hội 
được tăng cường và đi vào nền nếp; 

chất lượng, hiệu quả được nâng lên. 
Hội đã có quan hệ hữu nghị và hợp 
tác với trên 40 tổ chức nông dân, tổ 
chức chính phủ, phi chính phủ, tổ 
chức quốc tế trong khu vực và trên thế 
giới góp phần hỗ trợ hội viên, nông 
dân phát triển sản xuất, kinh doanh, 
cải thiện điều kiện sống và nâng cao 
năng lực cán bộ hội.

Phong trào nông dân thi đua sản 
xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau xóa đói, giảm nghèo và làm 
giàu chính đáng tiếp tục phát triển cả 
bề rộng và chiều sâu có sức lan tỏa 
trong nhiều lĩnh vực: Nông lâm, ngư 
nghiệp, thủy sản. Phong trào thi đua 
“Cả nước chung sức xây dựng nông 
thôn mới” được các cấp hội tích cực 
tuyên truyền, vận động nông dân 
hưởng ứng. Hội viên nông dân đã 
tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng 
nông thôn bằng những việc làm thiết 

thực. Các cấp hội đã phát động phong 
trào nông dân tham gia bảo vệ độc 
lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trên 
biển, đảo và đường biên, mốc giới, 
góp phần quan trọng giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
ở nông thôn. Các hoạt động dịch vụ, 
dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát 
triển sản xuất góp phần quan trọng 
nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống 
nông dân. Nhiều hộ đã thoát nghèo, 
một số hộ trở thành hộ nông dân sản 
xuất, kinh doanh giỏi.  

Với những kết quả trên, trong nhiệm 
kỳ qua, công tác hội và phong trào 
nông dân cả nước đã được Chủ tịch 
nước tặng thưởng 88 huân chương các 
loại; Chính phủ đã tặng 13 cờ thi đua, 
Thủ tướng Chính phủ đã tặng 224 
bằng khen cho tập thể và cá nhân đã 
có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
nhiệm kỳ 2013 – 2018 được hội đề ra 
đó là đổi mới công tác thi đua - khen 
thưởng về nội dung, hình thức, biện 
pháp tổ chức các phong trào thi đua, 
trọng tâm là 3 phong trào thi đua lớn 
của hội, gắn với thực hiện Chỉ thị số 
03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI 
Hội Nông dân Việt Nam có ý nghĩa 
quan trọng đối với tổ chức hội và giai 
cấp nông dân cả nước, khẳng định vai 
trò, trách nhiệm của hội trong phát 
triển nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới và xây dựng giai cấp nông 
dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước và hội nhập quốc tế.        

Lịch sử Ngày Phụ nữ Việt Nam – 20/10
NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM 
LÀ NGƯỜI GIỮ VAI TRÒ ĐẶC 
BIỆT QUAN TRỌNG TRONG 
VIỆC GIỮ GÌN, PHÁT TRIỂN 
BẢN SẮC VÀ TINH HOA VĂN 
HOÁ DÂN TỘC; LÀ NHỮNG 
NGƯỜI MẸ DỊU HIỀN, ĐẢM 
ĐANG, TRUNG HẬU ĐÃ SẢN 
SINH RA NHỮNG THẾ HỆ 
ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC 
ANH HÙNG.

Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra 
trong một đất nước với nền văn 
minh nông nghiệp, dựa trên 

nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ 
công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam đã 
trở thành lực lượng lao động chính. 
Bên cạnh đó, nước ta luôn luôn bị kẻ 
thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. 
Từ thực tế đó mà sản sinh ra các 
phẩm chất đặc biệt của người phụ nữ 
Việt Nam.

Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, 
phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc 
lột, chịu nhiều bất công nhất nên 
luôn có yêu cầu được giải phóng và 
sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ 
những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ 
đã tham gia đông đảo vào phong trào 
Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, 
Đông Du, còn có nhiều phụ nữ nổi 
tiếng tham gia vào các tổ chức tiền 
thân của Đảng Cộng sản Việt Nam 
như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn 
Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai...

Từ năm 1927 những tổ chức quần 
chúng bắt đầu hình thành và thu hút 
đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công 
Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm 
tương tế, tổ học nghề và các tổ chức 
có tính chất riêng của giới nữ như:

Năm 1927 nhóm các chị Nguyễn 
Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, 
Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng 
Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia Thanh 
niên Cách mạng đồng chí Hội, các chị 

tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề 
đăng ten và học chữ.

Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị 
Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, 
Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở 
trường nữ học Đồng Khánh.

Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị 
Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, 
Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội 
đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ 
với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị 
Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng 
ở Vinh.

Năm 1930, trong phong trào Xô Viết 
Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh 
có 12.946 chị tham gia phụ nữ giải 
phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành 
lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã. 
Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị 
Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu 
tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai 
huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó 
có hàng ngàn phụ nữ tham gia.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông 
Dương thành lập. Cương lĩnh đầu 

tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình 
quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là 
lực lượng quan trọng của cách mạng 
và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải 
phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng 
phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham 
gia các đoàn thể cách mạng (công hội, 
nông hội) và thành lập tổ chức riêng 
cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp 
phụ nữ tham gia cách mạng.

Chính vì vậy mà ngày 20/10/1930, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được 
thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện 
sâu sắc quan điểm của Đảng đối với 
vai trò của phụ nữ trong cách mạng, 
đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự 
nghiệp giải phóng phụ nữ.

Đảng cộng sản Việt Nam đã quyết 
định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm 
làm ngày truyền thống của tổ chức 
này, đồng thời cũng xem đây là ngày 
kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, 
lấy tên là “Ngày Phụ nữ Việt Nam”.

 Ngọc Dung / lhu.edu.vn
 Thảo Minh

Tạp chí Thi đua Khen thưởng

Khách tham quan gian trưng bày các sản phẩm giáo dục tại 
Triển lãm sản phẩm Sáng tạo của phụ nữ 2013

Các đại biểu biểu quyết tán thành với các vấn đề tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6

TIÊU ĐIỂM
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TTP: Hiệp định thương mại của thế kỷ 21
VIỆT NAM CÙNG VỚI 11 QUỐC GIA KHU VỰC CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG HIỆN 
ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN NƯỚC RÚT ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ 
CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP), MỘT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI 
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ  LÀ TIÊU BIỂU CỦA THẾ KỶ 21, DỰ KIẾN Sẽ ĐƯỢC KÝ KẾT VÀO 
CUỐI NĂM NAY

Khi tham gia “sân chơi” lớn 
này chúng ta sẽ được những 
gì và sẽ phải đối mặt với 

thách thức nào, PV Báo Điện tử Chính 
phủ sẽ có các bài viết phản ánh về vấn 
đề này.

Hiệp định thương mại tự 
do thế hệ thứ 2
Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược 
xuyên Thái Bình Dương, tên tiếng 
Anh: “Trans-Pacific Strategic Eco-
nomic Partnership Agreement”, viết 
tắt: TTP, là một hiệp định thương mại 

tự do nhiều bên, được coi như một 
hiệp định thương mại tự do thế hệ thứ 
2 với mục tiêu thiết lập một mặt bằng 
tự do chung cho các nước khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương.
Phạm vi điều chỉnh của TPP rất rộng, 
một thoả thuận toàn diện bao quát tất 
cả các khía cạnh chính của một hiệp 
định thương mại tự do bao gồm trao 
đổi hàng hoá, các quy định về xuất xứ, 
rào cản kỹ thuật, trao đổi dịch vụ, vấn 
đề sở hữu trí tuệ, các chính sách của 
chính quyền về vấn đề môi trường, lao 
động, chống tham nhũng...

Lần đầu tiên, 4 nước Singapore, Chile, 
Newzealand, Brunei ký Hiệp định này 
vào ngày 3/6/2005 và TPP có hiệu lực 
ngày 28/5/2006.
Tháng  9/2008, Hoa Kỳ tỏ ý định 
muốn tham gia  đàm phán TPP,  sau 
đó tháng 11/2008 các  nước Australia, 
Peru cũng  tuyên bố tham gia, tiếp đến 
là Canada tham gia vào tháng 10/2012 
và mới đây nhất, Nhật Bản tham gia 
đàm phán vào tháng 3/2013.
Việt Nam đã tuyên bố tham gia TPP 
với tư cách là thành viên đầy đủ từ 
ngày 13/11/2010.

Như vậy, đến thời điểm này, TPP gồm 
12 nước thành viên: Australia, Brunei, 
Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, 
Mexico, Newzealand, Peru, Singa-
pore, Hoa Kỳ và Việt Nam.
Với sự tham gia của các nền kinh tế 
lớn trên thế giới (như Hoa Kỳ, Nhật 
Bản, Australia...), TPP trở thành khu 
vực kinh tế hơn  790 triệu  dân,  đóng 
góp 40%  GDP và chiếm 1/3  thương 
mại toàn cầu.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương  
Trần Quốc  Khánh, khác với các 
vòng đàm phán trong khuôn khổ Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO),  
đàm phán Hiệp định TPP có phạm vi 
rộng hơn nhiều. Nếu như WTO  chỉ 
đàm phán về thị trường hàng hoá, 
dịch vụ, một số vấn đề liên quan đến 
quyền sở hữu trí tuệ, thì trong đàm 
phán TPP, bên cạnh các vấn đề trên, 
các vòng đàm phán còn đề cập cả 
vấn đề mua sắm chính phủ, vấn đề 
lao động, môi trường, vấn đề doanh 
nghiệp  nhà nước,...
Nếu như Hiệp định WTO mang tính 
đàm phán một chiều, Việt Nam phải 
mở cửa thị trường cho các nước thành 
viên WTO  và  không  có quyền  đòi 
hỏi họ mở cửa cho mình  thì  Hiệp 
định TPP là  một hiệp định “có đi 

có lại”, theo ông Trần Quốc Khánh, 
“các nước muốn mình mở thị trường 
cho họ và họ cũng mở  thị trường cho 
Việt Nam”.
Hiện 12 nước thành viên TPP đang 
tiếp tục bàn thảo nhằm đạt sự thống 
nhất rộng rãi vào tháng 10 và sẽ ký 
Hiệp định vào cuối năm nay.

Việt Nam được lợi gì?
Theo đánh giá của các chuyên gia 
trong nước cũng như quốc tế, khi 
tham gia “sân chơi” này, Việt Nam 
sẽ là một trong những nước có lợi 
nhiều nhất vì mục tiêu chính của 
TPP là giảm thuế và những rào cản 
hàng hoá cho dịch vụ. Khi các dòng 
thuế giảm xuống, Việt Nam có thể 
gia tăng xuất khẩu quần áo, giày 
dép  và nhiều mặt hàng khác 
vốn là thế mạnh của mình 
vào các thị trường lớn, 
đặc biệt là thị trường 
Hoa Kỳ mà không 
phải cạnh tranh 
với sản phẩm của một 
số nước khác.
Đánh giá tác động của TPP, 
theo chuyên gia kinh tế Võ Trí 
Thành, những nước mức phát triển 
thấp hơn sẽ có cơ hội phát triển mạnh 

mẽ hơn. Trong nhiều nghiên cứu định 
lượng của chuyên gia nước ngoài, Việt 
Nam là một trong những nước hưởng 
lợi lớn từ TPP (phần lớn các nước có 
lợi khoảng 1-2 điểm % từ TPP, riêng 
Việt Nam khoảng 5%). Tuy  nhiên 
theo ông Thành, đánh giá này cũng 
chưa tính được đầy đủ những chuyển 
biến thể chế của cải cách trong nước, 
những cải cách có thể hỗ trợ cho quá 
trình này.
Bên cạnh đó, trong số 11 đối tác đang  
đàm phán với Việt Nam, hiện có 7 đối 
tác có quan hệ thương mại tự do với  
nước ta; 4 đối tác còn lại (Hoa Kỳ, 
Canada, Mexico, Peru), chưa thiết lập 
quan hệ thương mại tự do nên cơ hội 
chủ yếu  của Việt Nam sẽ mở  rộng ở 

4 thị trường này. 
Điều đáng nói Theo Thứ 

trưởng Trần Quốc Khánh, 
nếu xét theo cơ cấu kinh 

tế của các nước đang 
đàm phán với Việt 
Nam, họ có cơ chế 

kinh tế mang tính bổ 
sung cho Việt Nam  nhiều 

hơn. Vì vậy, tác động cạnh 
tranh  trực tiếp với Việt Nam có 

thể có nhưng không lớn như ta lo 
ngại.
Cũng theo ông Trần Quốc Khánh, qua 
một số nghiên cứu  mang tính định 
tính cho thấy ngành hàng trong nước 
có thể gặp khó khăn đầu tiên là ô tô 
nếu chúng ta mở cửa thị trường hoàn 
toàn cho Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cùng 
với đó, ngành nông nhiệp  với các mặt 
hàng  thịt gà, lợn, bò là ngành lợi thế 
của Hoa Kỳ hoặc mặt hàng đường là 
thế mạnh của Australia thì các ngành 
hàng tương ứng của ta cũng có thể gặp 
khó khăn.
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn 
mạnh Hiệp định TPP rất rộng, vì thế 
các vấn đề được đề cập không chỉ 
gói gọn trong phạm vi biên giới mà 
còn phải tính toán cả các vấn đề sau 
biên giới. Điều quan trọng là cần đưa 
ra chính sách minh bạch và điều này 
sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho 
doanh nghiệp trong nước. 

Phương Minh/Chinhphu.vnDệt may sẽ có nhiều thuận lợi trong xuất khẩu khi Việt Nam tham gia vào TPP

 Ngày 20/11/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Cuộc họp Cấp cao không chính thức 
Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Phnom Penh (Campuchia)
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Kienlongbank triển khai sản phẩm
“Tiết kiệm tri ân người cao tuổi”

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1/10, NGÂN HÀNG KIÊN LONG ĐƯA RA 
SẢN PHẨM “TIẾT KIỆM TRI ÂN NGƯỜI CAO TUỔI” NHƯ MỘT GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH 
NHẰM HƯỚNG ĐẾN CUỘC SỐNG AN NHÀN, SUNG TÚC CHO NGƯỜI CAO TUỔI

Đầu tư an toàn 
Người cao tuổi cần một giải pháp tài 
chính ổn định để an hưởng tuổi già. 
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều 
khó khăn, gửi tiền tiết kiệm vẫn là 
giải pháp an toàn và hiệu quả nhất 
so với các loại hình đầu tư khác như 
đầu tư vào vàng, ngoại tệ hay bất 
động sản…Trước đây, con cái phải 
có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng 
cha mẹ khi về già là một nét đẹp 
truyền thống; tuy nhiên, ngày nay 
điều này đã ít nhiều thay đổi. Số liệu 
một cuộc khảo sát đã cho thấy người 
châu Á đang có xu hướng tiết kiệm 
nhiều hơn để ít phụ thuộc vào sự 
giúp đỡ của con cái khi họ nghỉ hưu.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy: 
nghỉ hưu có thể là khoảng thời gian 
dễ lâm vào tình trạng khó khăn về 
mặt kinh tế. Những người tham gia 

cuộc khảo sát tại tất cả các quốc gia 
đã rất lo lắng về việc họ sẽ trở thành 
“gánh nặng cho con cái” (40-85%), 
lâm vào tình trạng “nghèo khó và 
cần tiền” (30-85%), “sức khỏe kém 
và không có ai chăm sóc”(50-80%). 
Vì vậy, đối với nhiều gia đình ở châu 
Á hiện nay, việc lập kế hoạch cho 
việc nghỉ hưu và tìm kênh đầu tư an 
toàn để an hưởng tuổi già được ưu 
tiên gần như hàng đầu… 

Giải pháp “Tiết kiệm tri ân 
người cao tuổi” 
Nhằm đáp ứng nhu cầu tiết kiệm tích 
lũy cho cuộc sống tuổi già an nhàn, 
sung túc, tự chủ và không lụy phiền 
vào con cháu, Ngân hàng Kiên Long 
vừa triển khai sản phẩm “Tiết kiệm 
tri ân người cao tuổi” như một giải 
pháp tối ưu cho người cao tuổi.
Đây là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm 

được bảo hiểm. Khách hàng có thể 
chọn định kỳ gửi tiền từ 6 tháng 
đến 5 năm với số dư tiền gửi từ 
mức 50.000.000 đồng. Chương 
trình có ưu đãi là bên cạnh lãi suất 
tiết kiệm thông thường, khách hàng 
còn được cộng với mức ưu đãi lãi 
suất 0.10%/ năm.
Ngoài ra, sản phẩm “Tiết kiệm tri ân 
người cao tuổi” còn linh hoạt trong 
việc chuyển nhượng hoặc ủy quyền 
cho người khác lĩnh lãi với thủ tục 
đơn giản, nhanh gọn. Sản phẩm có 
thể dùng xác nhận khả năng tài chính 
khi đi du lịch, học tập ở nước ngoài. 
Và quan trọng hơn cả, nếu có phát 
sinh nhu cầu tài chính thì sẽ được 
vay trên số dư tiết kiệm. “Tiết kiệm 
tri ân người cao tuổi” thật sự là một 
giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả 
dành cho người cao tuổi để an hưởng 
tuổi già.  KLB

Thưởng thức bia tươi hàng đầu
Việt Nam cùng Kienlongbank

Thỏa sức mua sắm tại Fashion City 
cùng Kienlongbank

Từ ngày 15/9/2013 
đến ngày 
15/9/2014, Ngân 

hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) phối hợp 
cùng Nhà hàng Hoa Viên 
Pilsner Original tổ chức 
nhiều chương trình ưu đãi 
cho chủ thẻ Kienlongbank 
khi sử dụng các dịch vụ ăn 
uống. Theo đó, khách hàng 
khi xuất trình hoặc sử dụng 
thẻ do Kienlongbank phát 
hành sẽ được ưu đãi ngay 
10% giá bia tươi và đồ ăn trên toàn 
hệ thống Nhà hàng Hoa Viên Pilsner 
Original tại Việt Nam.
Với hệ thống nhà hàng đầu tiên tại 
Việt Nam và duy nhất ở Châu Á, bên 
cạnh các quốc gia Châu Âu như: CH 

Séc, Slovakia, Đức, Thụy Điển, Nga, 
Ukraina, Nhà hàng bia tươi Hoa Viên 
Pilsner Original với truyền thống nấu 
bia hàng trăm năm (từ năm 1842) và 
chỉ được sản xuất tại một nhà máy ở 
thành phố Pilsen tại Cộng Hòa Séc 
đã đem đến dòng bia tươi Pilsner 
Urquell huyền thoại cùng chất lượng 

tuyệt hảo. Nhà hàng là nơi thể 
hiện một phong cách ẩm thực 
hoàn toàn mới với lối kiến trúc 
cổ điển tinh tế và được Thời 
báo Kinh tế Việt Nam và Tạp 
chí The Guide bình chọn là 
“Nhà Hàng Bia Tươi Nhập 
Khẩu Ngon Nhất Việt Nam”
Hệ thống Nhà hàng Hoa 
Viên Pilsner Original:
(1) Hoa Viên Sài Gòn, 
18Bis/28 N.T.M.Khai, Quận 
1, Tp.HCM – Tel: 08. 3829 

0585
(2) Hoa Viên Hà Nội, 1A Tăng Bạt 
Hổ, Q.HBT, Tp.Hà Nội – Tel: 04. 
3972 5088
(3) Hoa Viên Phan Thiết, 2A 
Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né, Phan 
Thiết – Tel: 062. 3741 383

Từ tháng 9/2013 đến hết tháng 
12/2013, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long (Kienlongbank) 

phối hợp cùng Cty TNHH Thành phố 
Thời trang (Fashion City) tổ chức 
chương trình ưu đãi đặc biệt dành 
cho khách hàng của Kienlongbank 
tại khu vực TP.HCM và các vùng 
lân cận (Đồng Nai, Bình Dương và 
Long An). Theo đó khách hàng của 
Kienlongbank sẽ được ưu đãi 10% - 
15% khi mua bất kỳ sản phẩm thuộc 
thương hiệu thời trang công sở M.A.C 
của Fashion City trên toàn hệ thống. 

Ngoài ra, Kienlongbank còn gửi tặng 
nhiều voucher giảm giá hấp dẫn của 
Fashion City cho khách hàng đến 
giao dịch, chủ thẻ cùng các khách 
hàng hiện tại của Kienlongbank.
Fashion City với nhãn hiệu thời trang 
công sở M.A.C ra đời từ năm 1998, 

được thiết kế và sản xuất tại Việt 
Nam. Cùng phong cách đặc trưng 
nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém 
phần trẻ trung, với nhiều sản phẩm 
đa dạng từ váy, áo kiểu, áo khoác, áo 
chemise, đầm dạo phố, đầm công sở, 
phụ kiện... 
Hệ thống cửa hàng Fashion City:

* M.A.C 266 Nguyễn Đình Chiểu P.6 Q.3

* M.A.C 184 Lê Văn Sỹ P.10 Q.Phú Nhuận

* M.A.C 199 Điện Biên Phủ P.6 Q.3

* M.A.C 465 – 467 Hai Bà Trưng P.8 Q.3

 Thanh Trúc

 Thanh Trúc

ĐIỂM TIN
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KIENLONGBANK – CHI NHÁNH CẦN THƠ

Trên mảnh đất phù sa…
CHI NHÁNH CẦN THƠ LÀ CHI NHÁNH CẤP 1 ĐẦU TIÊN CỦA NGÂN HÀNG KIÊN LONG TẠI 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG RA ĐỜI THEO KẾ HOẠCH MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI 
HOẠT ĐỘNG.  

Đây là dấu mốc, bước tiến quan 
trọng trong cuộc hành trình 
vươn ra biển lớn của ngân 

hàng kiên long. Trải qua 6 năm, chi 
nhánh cần thơ đã đạt được những kết 
quả quan trọng…
Thành quả trên đất Tây đô
Ngày 26/10/1997, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long – Chi nhánh Cần Thơ 
được thành lập và chính thức đi vào 
hoạt động. Cần Thơ với diện tích tự 
nhiên khoảng 140.096 ha, dân số trên 
1,2 triệu người, nằm ở vị trí trung tâm 
của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
Vốn được mệnh danh là Tây đô – thủ 
phủ của miền Tây Nam bộ từ hơn 
trăm năm trước, giờ đây Cần Thơ đã 
trở thành đô thị loại I và là một trong 
4 tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng 
điểm của vùng đồng bằng sông Cửu 
Long và là vùng kinh tế trọng điểm 
thứ tư của Việt Nam. 
Trên vùng đất đầy tiềm năng này, từ 
một chi nhánh có qui mô nhỏ vào 
những ngày đầu thành lập (chỉ có một 
điểm giao dịch với 26 CBNV), qua 
gần 06 năm hoạt động, Chi nhánh 
Cần thơ không ngừng phát triển từ qui 
mô hoạt động cho đến việc triển khai 
áp dụng các sản phẩm dịch vụ ngân 
hàng thương mại như: huy động vốn, 
cho vay, bảo lãnh, chuyển tiền, thu 
đổi ngoại tệ, phát hành thẻ ... cùng các 
dịch vụ đa dạng khác. 
Mạng lươi hoạt động từ một điểm 
ban đầu đến nay toàn chi nhánh đã 
có 06 điểm giao dịch. Song song đó 
các chỉ tiêu kinh doanh cũng không 
ngừng tăng trưởng. Tổng nguồn vốn 
huy động từ 31 tỷ đồng năm 2007 đến 
nay tăng lên trên 604 tỷ đồng, tăng 
gấp hơn 19 lần. Tổng dư nợ cho vay 
từ 23 tỷ đồng năm 2007 đến nay tăng 
lên 465 tỷ đồng, tăng gấp gấp 20 lần. 
Lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước 
và trong 03 năm gần đây lợi nhuận 
trước thuế tăng trưởng bình quân trên 
150%/năm, và đặc biệt 08 tháng đầu 

Cây trái dồi dào và chợ nổi là nét 
đẹp của vùng đất Tây đô

Nhân viên Kienlongbank -  Chi nhánh Cần Thơ tham gia lớp tập huấn 
“Xây dựng con người nhân bản”

Phối cảnh trụ sở Kienlongbank – Chi nhánh Cần Thơ 
sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2013

Nguyễn Trí Dưỡng
Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ

năm 2013 lợi nhuận (số tuyệt đối) của 
Chi nhánh Cần Thơ đứng hàng thứ 3 
trong tổng số hơn 50 tổ chức tín dụng 
tại địa bàn thành phố Cần Thơ.  
Quyết tâm cho chặng đường 
phía trước
Qua chặng đường 06 năm, Kienlong-
bank – Chi nhánh Cần Thơ đúc kết 
được nhiều bài học kinh nghiệm cho 
sự phát triển sắp tới. 
Đạt được thành tựu như ngày hôm 
nay là nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp 
thời của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 
Giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ 

ngân hàng, và sự đóng góp rất lớn của 
tập thể đội ngũ lãnh đạo và cán bộ 
nhân viên luôn nỗ lực vượt khó, dám 
làm dám chịu và luôn giữ vững đạo 
đức nghề nghiệp, luôn thể hiện tinh 
thần đoàn kết nội bộ và sự nhất trí cao 
giữa tập thể lãnh đạo và toàn thể cán 
bộ nhân viên. 
Về chiến lược khách hàng, với đặc 
trưng lịch sử và văn hóa lâu đời của 
người dân vùng sông nước Nam 
bộ, trong định hướng phát triển sắp 
tới chi nhánh tiếp tục phát triển đối 
tượng khách hàng chiến lược là 

khách hàng cá nhân nhỏ lẻ. Đây là 
đối tượng khách hàng có sự gắn kết 
lâu dài và tính ổn định bền vững cao, 
do vậy chi nhánh rất chú trọng và tập 
trung công tác chăm sóc khách hàng 
hiện hữu và tiếp thị vào hệ khách 
hàng này. Công tác tiếp thị và chăm 
sóc khách hàng luôn được chi nhánh 
chú trọng, thường xuyên nhắc nhở 
nhân viên thực hiện công tác chăm 
sóc khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
Tháng 10 năm 2013, tập thể Kienlongbank 
– Chi nhánh Cần Thơ vui mừng kỷ 
niệm 06 năm thành lập chi nhánh. 
Từ thành quả được, chúng ta tự tin 

cùng nhau tiến lên phía trước. Trong 
kế hoạch năm 2014 và những năm 
tiếp theo, hoài bão thì khá lớn, kỳ 
vọng thì rất nhiều, với những mục 
tiêu cao hơn, khó khăn và thách thức 
tất nhiên cũng sẽ nhiều hơn, tập thể 
Kienlongbank – Chi nhánh Cần Thơ 
sẽ nỗ lực hết mình nhằm giữ vững 
tốc độ tăng trưởng, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc kế hoạch mà Ban 
Lãnh đạo ngân hàng giao, góp phần 
đưa Ngân hàng Kiên Long ngày 
càng phát triển lớn mạnh!

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
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KIENLONGBANK  - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Điểm sáng huy động vốn
VIỆC KHAI THÁC CÁC 
NGUỒN VỐN NHÀN RỖI 
CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ VÀ 
DÂN CƯ LÀ MỘT TRONG 
NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG 
TÂM ĐỐI VỚI MỖI NGÂN 
HÀNG THƯƠNG MẠI, GIÚP 
CHO NGÂN HÀNG CÓ VỐN 
ĐỂ CUNG CẤP TÍN DỤNG 
VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN 
PHẨM DỊCH VỤ CHO NỀN 
KINH TẾ. TRONG CÁC NĂM 
QUA, KIENLONGBANK – 
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 
LUÔN LÀ ĐIỂM SÁNG 
TRONG CÔNG TÁC HUY 
ĐỘNG VỐN

Những con số biết nói
Tính đến 8/2013, số dư huy động 
vốn tại Chi nhánh Hải Phòng đạt 
934 tỷ đồng với hơn 2000 khách 
hàng gửi tiền. Tốc độ tăng trưởng 
huy động vốn bình quân đạt trên 
45%/năm. Riêng 8 tháng đầu năm 
2013 đạt mức tăng trưởng 27%. 
Không chỉ đạt được con số huy 
động cao mà đã đạt được tính bền 
vững, ổn định, thể hiện qua số lượng 
khách hàng không ngừng phát triển. 
Năm 2011 có 1.415 khách hàng 
gửi tiền, sang năm 2012 đạt 1.731 
khách hàng và đến tháng 8/2013 số 
khách hàng giao dịch tiền gửi lên 
tới 2.061 người. 

Số huy động tăng đồng đều tại chi 
nhánh và các phòng giao dịch (PGD). 
Trong đó, chi nhánh chiếm 43,1%, 
PGD  Ngô Quyền chiếm 23,6 %, 
PGD Lạch Tray chiếm 15,3 %, PGD 
Kiến An chiếm 5,5 % và PGD  Trần 
Nguyên Hãn chiếm 12,5%. Thị phần 

huy động trên địa bàn cũng ngày 
càng được tăng cao lần lượt qua các 
năm 2011, 2012 và tháng 8/2013 là 
0,95%, 1,17% và 1,33%. 

Đặc điểm nổi bật của nguồn vốn huy 
động là vốn tiết kiệm từ dân cư chiếm 
90 % tổng nguồn huy động. Nguồn 
vốn dồi dào này, tích lũy từ tiết kiệm 
của hộ gia đình và cá nhân nên tăng 
đều qua thời gian. Mặc dù thời gian 
qua Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều 
lần thay đổi lãi suất huy động song 
nguồn tiền tiết kiệm này vẫn giữ 
được tính ổn định, vững chắc. Trong 
một năm, chỉ đôi lần biến động nhẹ 
khi người dân có nhu cầu chi tiêu, 
mua sắm vào dịp lễ tết, ..

Thành công nhờ kỹ năng 
chuyên nghiệp
Kết quả đạt được không phải ngẫu 
nhiên mà có, nhất là trong bối cảnh 
sức cạnh tranh khốc liệt của các tổ 
chức tín dụng với trên 50 chi nhánh 

cấp 1 của các Ngân hàng thương mại 
và hàng trăm các phòng giao dịch 
đang hoạt động trên địa bàn. Đạt 
được thành công đó có thể nói đến 
sự giúp đỡ rất lớn từ Hội sở trong 
việc đào tạo cán bộ qua các lớp kĩ 
năng giao tiếp, ứng xử, kĩ năng bán 
hàng. Từ những khoá học tập trung 
tại Thành phố Hồ Chí Minh cho Ban 
Giám đốc Chi nhánh, Phòng giao 
dịch, đến các khoá học qua video 
conference cho các giao dịch viên, 
nhân viên hành chính, kho quĩ…

Việc tìm kiếm khách hàng được 
thông suốt từ Giám đốc đến nhân 
viên chi nhánh, qua các buổi tiếp thị 
trực tiếp đến tận nhà khách  hàng, 
đặc biệt các hộ dân cư lân cận trụ sở 
giao dịch của Kienlongbank, khách 
hàng đều được cập nhật các thông 
tin về chính sách huy động và các 
sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Công 
việc tiếp thị tuy vất vả song với kỹ 
năng bán hàng chuyên nghiệp, số 
lượng khách hàng luỹ kế, tăng dần..

 Triệu Văn Toàn 
Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng

Tăng cường chăm sóc 
khách hàng
Việc mời gọi khách hàng gửi tiền đã  
khó, song để giữ được khách hàng 
còn khó gấp bội. Từ những thông 
tin thu thập được, chi nhánh đã tổng 
hợp, phân tích đưa ra các biện pháp 
chăm sóc khách hàng cụ thể phù hợp 
với từng đối tượng, sao cho khách 
hàng được hài lòng nhất. Không 
đợi đến kỳ đáo hạn mà trước đó cả 
tháng chi nhánh đã chủ động tư vấn 
gợi ý cho kỳ gửi kế tiếp. Nhân viên 

Chi nhánh, đặc biệt là các Giao dịch 
viên còn đóng vai trò như người bạn 
thân thiết, trò chuyện chia sẻ tâm tư 
với khách hàng, đặc biệt là khách 
hàng cao tuổi.

Nhận thức được việc quảng cáo, 
marketing không chỉ là nhiệm vụ 
của bộ phận chuyên môn mà là 
nhiệm vụ từ Giám đốc đến anh, em 
bảo vệ, nên hàng tuần, tháng, toàn 
bộ chi nhánh thường có trao đổi, 
phối hợp bàn cách tiếp thị, chăm sóc 
khách hàng. Tại trụ sở chi nhánh và 
04 phòng giao dịch, anh em bảo vệ 

ngoài chức trách bảo vệ còn là một 
nhân viên marketing thuần thục, 
mở cửa, giữ xe giúp khách cùng lời 
mời, thông tin về chương trình huy 
động mới nhất của Kienlongbank.

Với sự quan tâm, chỉ đạo từ Hội 
đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 
cùng cố gắng của tập thể cán bộ, 
nhân viên Kienlongbank - Chi nhánh 
Hải Phòng vững vàng giữ gìn điểm 
sáng trong công tác huy động vốn.

Lắng nghe mọi lúc - Chia sẻ mọi điều

Cảng Hải Phòng thuộc loại cảng  nước sâu nên vận tải biển rất phát triển

Hải Phòng là một trong những động lực tăng trưởng của 
vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ
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ÔNG NĂM MÀU BỘC BẠCH: CÁI KHỔ 
CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN LÀ THIẾU 
VỐN ĐỂ SẢN XUẤT HOẶC ĐƯỢC 
MÙA THÌ MẤT GIÁ VÀ PHẢI BÁN 
THÁO TRẢ NỢ. NHƯNG NAY KHÔNG 
CÒN LO NỮA…

Được mùa, giá tốt

Vào những ngày đầu tháng 
9/2013, chúng tôi đến nhà 
ông Trần Văn Màu (60 tuổi) 

và bà Lê Thị Mí (59 tuổi) tại ấp 6, xã 
Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thuỷ, Hậu 
Giang thì cơn mưa chiều nặng hạt ập 
đến. Tất bật thu hoạch lúa hè thu lại 
nhằm lúc mưa gió nhưng ông Năm 
không chút lo âu. Câu chuyện rôm 
rả, ấm cúng trong chiều mưa ở căn 
nhà nhỏ khá khang trang mà gia đình 
ông vừa xây dựng mới từ vụ lúa đông 
xuân trước…
 
Tình cờ biết đến Kiên Long 
Ông Trần Văn Màu, tên thường gọi 
là Năm Màu kể, trước đây đến vụ 
lúa hè thu là gia đình ông lo lắng ăn 
ngủ không yên. Phần thì lo vụ thu 
hoạch bị ảnh hưởng bởi thời tiết, 
phần lo giá lúa. Ông và các con sản 
xuất gần 10 ha lúa cao sản, cứ tới 
vụ phải chạy vạy sân phơi, lò sấy 
xấc bấc xang bang. Nếu làm không 
kịp, lúa bị “chạy mộng”,  bị ẩm mốc 
bán không được, lúc đó chỉ bán cho 
những người nuôi vịt. 

Ông Năm bộc bạch: Cái  khổ của 
người nông dân là thiếu vốn để sản 
xuất hoặc được mùa thì mất giá và 
phải bán tháo trả nợ… Có đất sản 

xuất, có sức lao động  nhưng vẫn chưa 
thoát nghèo. Trước những khó khăn 
hiện tại của gia đình gặp phải, ông 
Năm quyết không chùn bước nhưng 
cái khó lớn nhất của gia đình ông là 
không có nguồn vốn đủ lớn để thực 
hiện những kế hoạch của mình.

Vào đầu năm 2009, ông đi đám nhà 
người chị ruột cùng ấp và tình cờ 
được người cháu giới thiệu vay vốn 
tại Ngân hàng Kiên Long. Từ đó ông 
Năm mạnh dạn vay vốn để đầu tư cải 
tạo đất ruộng, làm sân phơi, đặc biệt 
đầu tư lò sấy lúa với công suất 10 tấn 
lúa/ngày để phục vụ khâu bảo quản 
sau thu hoạch. Nhờ nguồn vốn vay 
của ngân hàng, ông đủ chi phí và  chủ 
động hơn trong hoạt động sản xuất, 
kinh tế gia đình phát triển thấy rõ. 
Ông dựng vợ gã chồng cho tất cả 10 
người con của mình, chia đất sản xuất 
cho các con và chỉ giữ lại riêng cho 
bản thân và anh con trai út 03 ha đất 
để trồng lúa.

Bể bồ và được giá
Trong 02 năm qua giá lúa luôn biến 
động theo chiều hướng không có lợi 
cho người nông dân nhưng đối với 
gia đình ông Năm Màu thì ảnh hưởng  
không đáng kể. Năng suất lúa hàng 

năm vẫn cao, lúa bán được giá tốt và 
lợi nhuận, thu nhập từ 3 ha lúa trên 
200 triệu đồng/năm. 

Ông Năm cho biết: được nguồn thu 
nhập ổn định như vậy là đầu tư hiệu 
quả khâu chăm sóc, bảo quản nông 
sản sau thu hoạch. Nhờ có sân phơi 
và lò sấy lúa, từ đó lúa được bảo quản 
tốt hơn. Gia đình ông Năm không 
phải bán lúa ướt khi giá thấp để thanh 
toán các khoản chi phí hoặc phải bán 
lúa giá rẻ để có tiền tái đầu tư vụ tiếp 
theo. Sau khi phơi sấy, lúa được gia 
đình ông tạm trữ chờ được giá cao, 
hợp lý thì mới bán. Chính vì thế mà  
mấy năm qua, lúa của ông Năm khi 
“xuất bồ” là trúng giá, thương lái đều 
biết tiếng.

Ngoài việc giải quyết bảo quản lúa 
của mình và các con với trên 150 tấn 
lúa/vụ,  ông Năm còn giúp cho một 
số người dân trong khu vực ấp 6, xã 
Vĩnh Thuận Tây và các vùng lân cận 
phơi, sấy được thuận tiện dễ dàng, 
đồng thời tạo thêm nguồn nhập cho 
gia đình. Nỗi lo canh cánh sợ lúa 
“chạy mộng” sau mỗi vu thu hoạch 
không còn nữa…

 Trương Phước Đủ
Chi nhánh Hậu Giang

 Phan Văn Nghĩa 
Giám đốc PGD Lái Thiêu

Vợ chồng bác Năm Màu bên trong lò sấy lúa của gia đình

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU

Niềm tin đối tác
KHỞI NGHIỆP TỪ MỘT CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC (TAGS) NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN 
PHƯỜNG LÁI THIÊU, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, ĐẾN NAY SẢN PHẨM CỦA CÔNG 
TY TNHH TAGS LÁI THIÊU ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT TÊN TUỔI TUỔI LỚN TRONG NGÀNH…

Uy tín bắt đầu từ chất lượng

Ra đời trong bối cảnh ngành chăn 
nuôi đang thiếu hụt nguồn thức ăn có 
uy tín, chất lượng, TAGS Lái Thiêu 
nhanh chóng được người chăn nuôi 
tín nhiệm.

Với phương châm “Uy tín bắt đầu từ 
chất lượng”, thương hiệu của công ty 
đứng vững trên khắp các tỉnh thành 
Nam-Bắc, trở thành một trong những 
công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi 
hàng đầu Việt Nam, ngang tầm với 
một số tập đoàn quốc tế cùng ngành 
hàng. Trong những năm qua, công ty 
liên tục tạo được những thành tích ấn 
tượng: Năm 2012, doanh thu đạt hơn 
2.000 tỷ đồng và dự kiến năm 2013 
lên đến 2.200 tỷ đồng. Sản phẩm của 
công ty đã có mặt ở 64 tỉnh thành với 
hệ thống đại lý phân phối mạnh và 
rộng khắp. 

Sự nỗ lực không ngừng và chiến lược 
kinh doanh đúng đắn của công ty đã 
nhận được thành quả xứng đáng. Sản 
phẩm của công ty được người tiêu 
dùng bình chọn là Hàng Việt Nam 
chất lượng cao nhiều năm liền và 
nhiều giải thưởng uy tín khác. Năm 

2008, công ty được bình chọn là Top 
500 Công ty hàng đầu Việt Nam 
(VNR500).

Thành công gắn liền hoạt động 
từ thiện

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh 
doanh, Công ty TAGS Lái Thiêu luôn 
hướng tấm lòng của mình về những 
khó khăn của người nông dân Việt 
Nam. Trong nhiều năm qua, công ty 
luôn dành một khoản ngân sách để 
chia sẻ những khó khăn của bà con 
gần xa thông qua nhiều hoạt động từ 
thiện khắp mọi miền đất nước. Những 
đóng góp của công ty với mong muốn 
góp một phần công sức chia sẻ những 
khó khăn với cộng đồng. Thành công 
gắn liền với hoạt động từ thiện là một 
trong những mục tiêu hoạt động của 
công ty.

Hợp tác toàn diện với Ngân 
hàng Kiên Long

Từ nhiều năm qua, Công ty TAGS Lái 
Thiêu đã có mối quan hệ,  giao dịch 
chính thức với Kienlongbank – PGD 
Lái Thiêu qua các dịch vụ chuyền 
tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán quốc 

tế… Bên cạnh đó, Kienlongbank – 
PGD Lái Thiêu cũng đã đồng hành 
cùng Công ty TAGS Lái Thiêu chung 
tay trong các hoạt động tại địa phương 
như các hoạt động văn hóa - văn nghệ 
- thể thao… Qua đó, hai đơn vị đã 
phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác 
quảng bá thương hiệu. 

Vừa qua, khi nghe tin Kienlongbank 
cho ra đời sản phẩm thẻ vả triển khai 
dịch vụ SMS, E-banking với nhiều 
tiện ích, Ban Tổng Giám đốc Công 
ty TAGS Lái Thiêu đã gửi lời chúc 
mừng Kienlongbank – PGD Lái 
Thiêu và hứa sẽ có kế hoạch hợp tác 
bền vững, sử dụng đối với những dịch 
vụ, sản phẩm này. Một vị Phó Tổng 
Giám đốc của công ty cho biết: Hàng 
năm, Công ty TAGS Lái Thiêu luôn 
được bình chọn là gương mặt đại biểu 
cho doanh nghiệp, doanh nhân tại 
Bình Dương trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Trong rất nhiều mối quan 
hệ tại cộng đồng doanh nghiệp, chúng 
tôi luôn tự hào được đồng hành cùng 
Kienlongbank với slogan rất chân 
tình, nhiều đồng cảm. Đó là “Ngân 
hàng Kiên Long - Sẳn lòng chia sẻ”. 

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

Toàn Hòa/CAND

Quyên Quân/ Thanh Niên

            Ăn chậm
để tăng cường sức khỏe

Mưa bão, ra đường 
nên lưu ý gì?

Quá trình nhai thức ăn thực 
sự có vai trò quan trọng đối 
với sức khỏe con người. Các 

chuyên gia khẳng định việc nhai chậm 
đem lại nhiều lợi ích. 
Sau đây là những lý do cần biết về tác 
động tích cực của việc nhai chậm.

Bảo toàn cân nặng
Việc ăn chậm rất có lợi cho những 
người muốn duy trì trọng lượng cơ thể 
khỏe mạnh. Lý do, theo các chuyên 
gia nghiên cứu, bộ não con người cần 
khoảng 20 phút để nhận tín hiệu từ cơ 
thể thông báo trạng thái “đã no” và 
không cần hấp thu thêm thực phẩm. 
Nói cách khác, ăn quá nhanh khiến 
bạn nạp thêm nhiều calorie khi hệ 
thống cảnh báo của bộ não còn chưa 
được kích hoạt.

Thưởng thức món ăn
Nhai chậm tạo điều kiện cho bạn 
thưởng thức những món ăn được bày 
biện trước mắt. Ngược lại, ăn nhanh 
chỉ giúp giải quyết cơn đói cồn cào 
chứ không cho phép tận hưởng sự 
thơm ngon mà các món ăn đem đến. 
Bên cạnh đó, việc hấp thu các vitamin 
và khoáng chất vào mạch máu sẽ trở 
nên dễ dàng hơn khi bạn ăn chậm.

Tiêu hóa tốt và an toàn hơn
Ăn chậm đồng nghĩa với việc thức 
ăn được nhai kỹ, nhờ đó hệ tiêu hóa 
không mất nhiều thời gian và “công 
sức” xử lý thức ăn. Điều này sẽ giúp 
ích cho hệ tiêu hóa và đỡ đần cho dạ 
dày của bạn nhiều hơn. Ngoài ra, việc 
ăn nhanh đôi khi khiến bạn cắn vào 

môi, lưỡi gây cảm giác đau và còn bị 
lở loét bên trong miệng.

Đẩy lùi chứng ứ hơi, đầy bụng
Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng ứ 
hơi và đầy bụng, và một trong số đó là 
việc ăn quá nhanh. Khi ăn nhanh, bạn 
thường nuốt chửng thức ăn và kèm theo 
đó là một lượng lớn không khí. Hậu quả 
của quá trình này là cảm giác khó chịu 
và đầy hơi. Thế nên, ăn chậm hơn sẽ 
giúp bạn tránh được tình trạng này.

Khả năng tập trung cao hơn
Ăn chậm giúp bạn tập trung vào 
những gì đang cho vào miệng. Nó 

cũng góp phần luyện cho trí não khả 
năng tập trung cao hơn. Sự tập trung 
giúp chúng ta xử lý công việc hiệu 
quả và đỡ mất nhiều thời gian hơn.

Cải thiện xã giao
Ăn quá nhanh có thể khiến bạn “mất 
điểm” với người ăn cùng. Nhiều lúc do 
ăn nhanh mà bạn có thể làm thức ăn 
rơi vãi hoặc bị mắc kẹt trong miệng. 
Những lý do trên có thể khiến bạn trở 
nên “khác người”, đặc biệt khi giao 
tiếp với nhiều người khác trên bàn tiệc. 
Vậy thì tại sao chúng ta không ăn chậm 
rãi để cải thiện hình ảnh và tăng cường 
xã giao?

DÙ ĐI BỘ, ĐI XE MÁY HAY LÁI ÔTÔ, NẾU THIẾU KINH NGHIỆM, BẠN Sẽ VẪN GẶP 
NGUY HIỂM TRONG THỜI TIẾT MƯA GIÓ, ĐƯỜNG NGẬP VÀ CÂY ĐỔ DO BÃO TẠI 
MỘT SỐ NƠI TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

Xe hỏng, người bị thương 
thậm chí bị chết do cây đè, 
tai nạn là điều có thể xảy ra 

với bất cứ ai trong những ngày mưa 
bão hiện nay và dù không muốn, rất 
nhiều người vẫn đang phải ra đường. 
Do đó, để lưu thông một cách an toàn 
trong thời tiết hiện nay, chúng ta cần 
lưu ý gì?

Khi đi bộ
Trên thực tế, đi bộ cũng chưa chắc đã 
là an toàn tuyệt đối trong lúc mưa bão 
hiện nay bởi bạn vẫn phải đối mặt với 
nguy cơ cây đổ hay rơi xuống cống, 
hồ hoặc khu vực nước sâu. 
Do đó, sẽ an toàn hơn khi bạn tìm một 
cây gậy hoặc một vật tương tự để dò 

đường nhằm tránh nguy cơ ngã xuống 
cống hay hồ. Bạn nên tránh xa các 
khu vực có cây to già cỗi dễ đổ, các 
khu vực gần sông hồ hoặc có nhiều hố 
ga. Nếu cảm thấy nước ngập sâu nguy 
hiểm, hãy tìm một điểm cao để đứng 
và chờ nước rút.

Khi đi xe đạp điện
Tốt nhất bạn không nên sử dụng 
phương tiện này hoặc nếu bất đắc dĩ 
phải dùng thì nên tắt nguồn điện và 
dùng bàn đạp để di chuyển. Sau đó, 
cần tiến hành lau, sấy khô xe trước khi 
tiếp tục sử dụng xe hoặc mới sạc điện 
để tránh trường hợp chập điện gây 
nguy hiểm.

Khi đi xe máy
- Hãy chấp nhận đi xa, đi vòng để 
tránh những cung đường ngập sâu.
- Nếu có thể thì hãy cố gắng đi ở giữa 
làn đường để hạn chế được nước ngập
- Duy trì khoảng cách thích hợp đối 
với các xe đi trước, không nên đi 
quá gần các xe lớn đề phòng trường 
hợp xe đó phanh gấp hoặc bạn không 
thể nhìn thấy chướng ngại vật mà xe 
trước gặp phải. Bạn cũng không nên 
chạy song song với xe ô tô, đặc biệt là 
xe bus và các xe cỡ lớn vì sẽ rất dễ bị 
ngã do sức mạnh của các sóng nước 
do các xe này tạo ra.
- Cố gắng giữ đều ga khi đi trên đường 
ngập bởi việc rồ ga và phanh gấp sẽ 
khiến xe dễ chết máy và hư hỏng hơn. 
Không nên cố vượt khi chưa chắc 
chắn về tầm nhìn cũng như khả năng 
tăng tốc của xe mình.
- Tránh các khu vực hút gió như giữa 
các khu nhà cao tầng đồng thời tránh 
xa các cây to đề phòng bật gốc

KIÊN LONG XANH
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SỐNG ĐẸP CHIA SẺ ĐỂ THÀNH CÔNG

Phương Anh
 Dân Trí/USNewsMinh Trí /  Xì trum

Tha thứ 
mãi mãi

Các con phải tha thứ cho anh 
chị em mình bao nhiêu lần?  
Cô giáo ở một trường học nhà 

thờ đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp 
nghe: 70 nhân 7 lần!

Lisa kéo tay Brent - em trai cô: Thế là 
bao nhiêu lần? Brent viết số 490 lên 
góc vở Lisa. 

Brent nhỏ bé nhưng năng khiếu âm 
nhạc của cậu làm bạn bè ai cũng phục. 
Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi 1 
thứ: bóng rổ. Hai chị em thường chơi 
bóng rổ sau giờ học. Brent thấp bé lại 
yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì 
đó là thú vui duy nhất của Lisa giữa 
những bảng điểm chỉ toàn yếu với 
kém của cô. Sau giờ học, hai chị em 
lại chạy ra sàn bóng rổ. Khi Lisa tấn 
công, Brent bị khuỷa tay Lisa huých 
vào cằm. Lisa dễ dàng ghi điểm. Cô 
hả hê với bàn thắng cho đến khi nhìn 
thấy Brent ôm cằm.

- Em ổn cả chứ? Chị lỡ tay thôi mà!

- Không sao, em tha lỗi cho chị. - Cậu bé 
cười - Phải tha thứ 490 lần và lần này là 
1, vậy chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé!

Lisa cười. Nếu nhớ đến những gì Lisa 
đã làm với Brent thì hẳn 490 lần đã 
hết từ lâu lắm. Hôm sau, hai chị em 
chơi bắn tàu trên giấy. Sợ thua, Lisa 
nhìn trộm giấy của Brent và dễ dàng 
“chiến thắng”.

- Chị ăn gian! - Brent nhìn Lisa nghi 
ngờ. Lisa đỏ mặt: Chị xin lỗi! Brent 
cười khẽ: Được rồi, em tha lỗi. Thế 
là chỉ còn 488 lần thôi, phải không?

Sự độ lượng của Brent làm Lisa cảm 
động. Tối đó, Lisa kẻ một biểu đồ với 

490 hình vuông: - Chúng ta dùng cái 
này để theo dõi những lần chị sai và 
em tha lỗi. Mỗi lần như vậy, chị sẽ 
gạch chéo 1 ô. Miệng nói, tay Lisa 
đánh dấu 2 ô. Rồi cô bé dán tờ biểu 
đồ lên tường. 

Lisa có rất nhiều “cơ hội” đánh dấu 
vào biểu đồ. Mỗi khi nhận ra mình 
sai, Lisa xin lỗi rất chân thành. Và cứ 
thế... Ô thứ 489: Lisa mượn xe đạp 
của Brent và đâm vào gốc cây. Ô 490: 
Lisa làm vỡ chiếc cốc hình quả dưa 
mà Brent rất thích.

- Thế là hết - Lisa tuyên bố - Chị sẽ phải 
không làm gì có lỗi với em nữa đâu. 
Brent chỉ cười: Phải, phải, nhớ nhé!

Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491. Lúc đó 
Brent là sinh viên trường nhạc và cậu 
được cử đi biểu diễn tại đại nhạc hội 
New York. Một niềm mơ ước thành 
hiện thực. 

Người ta gọi điện đến thông báo lịch 
biểu diễn nhưng Brent không có nhà, 
Lisa nghe điện: Hai giờ chiều ngày 
mùng 10 nhé!  Lisa nghĩ mình có thể 
nhớ được nên cô đã không ghi lại.

- Brent này, khi nào con biểu diễn? 
- Mẹ hỏi. - Con không biết, họ chưa 
gọi điện báo ạ! Brent trả lời. Lisa lặng 
người, mãi mới lắp bắp: - Ôi!... Hôm 
nay ngày mấy rồi ạ? - 12, có chuyện 
gì thế? Lisa, bưng mặt khóc nức lên: - 
Biểu diễn... 2 giờ... mùng 10... người 
ta gọi điện... tuần trước! Brent ngồi 
yên, vẻ mặt nghi ngờ, không dám tin 
vào nhữnng gì Lisa nói.

- Có nghĩa là... buổi biểu diễn đã qua 
rồi? - Brent hỏi. Lisa gật đầu. Brent 

ra khỏi phòng, không nói thêm lời 
nào. Lisa về phòng, ngậm ngùi khóc. 
Cô đã huỷ hoại giấc mơ của em cô, 
làm cả gia đình thất vọng. Cô thu xếp 
đồ đạc, lén bỏ nhà đi ngay đêm hôm 
đó, để lại 1 mảnh giấy dặn mọi người 
yên tâm. Lisa đến Boston và thuê nhà 
sống ở ngay đó. Cha mẹ nhiều lần viết 
thư khuyên nhủ nhưng Lisa không trả 
lời: “Mình đã làm hại Brent, mình sẽ 
không bao giờ về nữa”. Đó là ý nghĩ 
trẻ con của cô gái 19 tuổi.

Rất lâu sau, cô vô tình gặp lại người 
láng giềng cũ là bà Nelson. - Tôi rất 
tiếc về chuyện của Brent...- Bà ta mở 
lời. Lisa ngạc nhiên: - Sao ạ?

Bà Nelson nhanh chóng hiểu rằng 
Lisa không biết gì. Bà cho cô biết 
rằng Brent đã mất trong một tai nạn 
giao thông. Ngay trưa hôm đó, Lisa 
quay về nhà. Cô ngồi lặng yên trước 
chiếc hộp. Cô không thấy tờ biểu đồ 
ngày xưa kín đặc các gạch chéo mà 
lại có 1 tờ giấy lớn:

“Lisa yêu quý,

Em không muốn đếm những lần mình 
tha thứ, nhưng chị lại cứ muốn làm 
điều đó. Nếu chị muốn tiếp tục đếm, 
hãy dùng tấm bản đồ mới em làm cho 
chị.

Yêu thương,

Brent”

Mặt sau là 1 tờ biểu đồ giống như 
Lisa đã làm hồi bé, với rất nhiều ô 
vuông. Nhưng chỉ có 1 ô vuông đầu 
tiên có đánh dấu và bên cạnh là dòng 
chú thích bằng bút đỏ: “Lần thứ 491: 
Tha thứ, mãi mãi! “

Hạnh phúc hơn ở nơi làm việc
QUÃNG THỜI GIAN Ở 
CÔNG SỞ CHIẾM 1/3 MỖI 
NGÀY CỦA MỌI NGƯỜI, 
NÊN Sẽ RẤT TỆ NẾU BẠN 
THƯỜNG XUYÊN CÓ 
CẢM GIÁC KHÔNG VUI 
TRONG KHOẢNG THỜI 
GIAN ĐÓ

Dưới đây là 6 cách mà bạn có thể 
chưa nghĩ tới để cải thiện mức 

độ vui vẻ của bạn trong môi trường 
công sở:

1. Không để tâm lý bất mãn 
cháy âm ỉ
Nếu có một điều gì đó khiến bạn cảm 
thấy phiền toái, đừng âm thầm chịu 
đựng trong im lặng mà hãy lên tiếng. 
Cho dù là gì đi chăng nữa, vấn đề đó 
cũng nên được đem ra trao đổi. Hãy 
đảm bảo những phỏng đoán của bạn 
là chính xác trước khi bạn để bản thân 
cảm thấy bất mãn hay bị làm phiền.

2. Đừng xem nhầm lẫn là ác ý
Chẳng hạn, nếu một đồng nghiệp 
thường xuyên phớt lờ email của bạn, 
bạn có thể cảm thấy bực dọc vì cho 
rằng anh/cô ấy thiếu tôn trọng mình. 
Tuy nhiên, nếu bạn tiếp cận người 
đồng nghiệp đó với sự bực dọc, cuộc 
nói chuyện sẽ mang tính chất thù 
địch đối đầu. Nếu vì một lý do nào 
đó những bức email mà bạn gửi bị lọt 
vào mục thư rác thì sao? Cho dù đó 
thực sự là lỗi của anh/cô ấy, việc bắt 
đầu nói chuyện bằng cách không đổ 
lỗi cho họ sẽ giúp cho cuộc trao đổi 
diễn ra dễ dàng hơn.

3. Không nhảy vào các vụ đấu 
đá của người khác

Nhiều lúc, bạn cảm thấy rất muốn 
tham gia vào những cuộc đấu đá của 
những người đồng nghiệp ở công sở 
để giúp họ giải tỏa những uất ức. Tuy 
nhiên, rốt cục bạn có thể sẽ phải chịu 
thêm những gánh nặng về cảm xúc từ 
những cuộc chiến không phải là của 
bạn. Nói như vậy không có nghĩa là 
bạn không cần phải thông cảm với 
những vấn đề của đồng nghiệp hoặc 
nhắm mắt làm ngơ trước những vấn 
đề nghiêm trọng ở công sở. Tuy nhiên, 
với những lời phàn nàn lặp đi lặp lại, 
hãy ghi nhớ rằng bạn không thể biết 
hết toàn bộ câu chuyện và tốt hơn hết 
hãy đứng ngoài câu chuyện đó.

4. Sử dụng các chế độ đãi ngộ
Khi nói tới các chế độ đãi ngộ của 
công ty, bạn thường nghĩ tới bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm lương hưu và thời gian 
nghỉ phép. Tuy nhiên, nhiều công ty 
áp dụng rất nhiều chế độ đãi ngộ khác 
cho nhân viên, như các chương trình 
hỗ trợ đào tạo, chăm sóc y tế cho vợ 
chồng, con cái của nhân viên, thẻ mua 
sắm giảm giá… Nhiều người thậm 
chí không nhận ra mình được hưởng 
những chế độ này, chưa nói gì tới sử 

dụng các chế độ đó. Mặc dù vậy, đây 
là một phần trong gói thù lao của bạn 
và bạn nên sử dụng nếu các chế độ đó 
giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp 
hơn. 

5. Cảm ơn mọi người
Nếu một ai đó khiến cho cuộc sống 
của bạn ở công sở trở nên dễ dàng 
hơn, giúp kết nối bạn với một nhân 
vật hữu ích, hoặc đơn giản chỉ là một 
người mà bạn thấy thoải mái khi tương 
tác cùng, hãy nói với họ điều đó. Lời 
cảm ơn cho thấy bạn là người biết 
trân trọng nơi bạn làm việc cũng như 
những người mà bạn làm việc cùng.

6. Biết rõ mình cần gì
Gần như tất cả mọi người đều gặp 
phải những chuyện không hài lòng 
trong công việc, dù ít dù nhiều. Nhưng 
trước khi trở nên tập trung quá nhiều 
tâm trí vào những chuyện đó, bạn nên 
xác định rõ vấn đề quan trọng nhất đối 
với bạn là gì: điều gì có ý nghĩa nhất 
đối với bạn và những sự đánh đổi nào 
mà bạn sẵn sàng và không sẵn sàng 
thực hiện.

BẠN NGHĨ MÌNH CÓ  THỂ THA THỨ CHO 
NGƯỜI KHÁC BAO NHIÊU LẦN?

SẴN LÒNG CHIA SẺ
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Giải nhì
01 mũ bảo hiểm Protect trị giá 300.000 đ
Lê Thị Hồng Phượng  
Giao dịch viên GDV PGD Kiến An,
Hải Phòng 

Giải nhất
01 bộ túi xách thời trang trị giá 500.000 đ
Nguyễn Thị Mỹ Nga  
Giao dịch viên CN Đồng Nai 

Giải ba
01 mũ bảo hiểm Asia trị giá 100.000 đ
Trương Thị Thuỳ Dương  
Nhân viên kinh doanh CN Bình Dương 

Đáp án
Số đồng xu của người nhất, người 
thứ hai, người thứ ba, người thứ tư  
lần lượt là: 8, 12, 5, 20.

Đố vui có thưởng 
Câu đố kỳ 5
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 

Nam Cực có nhiệt độ trung 
bình rơi vào khoảng – 56 độ 

F (tương đương với -49 độ C) trong 
khi Bắc Cực có nhiệt độ trung bình 
vào khoảng -20 độ F (tương đương 
với -29 độ C).
Tại sao Nam Cực lại có nhiệt độ 
trung bình thấp hơn Bắc Cực? Lý 
do là vì Nam Cực thực chất là một 
lục địa khá rộng. Băng + tuyết tại 
đây được lưu trữ quanh năm trên 
một diện tích đất tương đối bằng 
phẳng chắc chắn. Trong khi đấy, 

Bắc Cực chỉ chứa các khối băng 
nhỏ di chuyển xung quanh Bắc 
Băng Dương.
Một lý do khác khiến cho Nam 
Cực có nhiệt độ lạnh hơn là vì các 
tảng băng chứa ở Nam Cực được 
đặt trên độ cao trung bình khoảng 
12000 feet (~3700m). Như đã biết, 
càng lên cao thì nhiệt độ càng lạnh 
+ việc diện tích băng tuyết nhiều 
khiến cho nhiệt độ giảm đi rất 
nhanh trong những lúc không có 
mặt trời.

Bắc Cực hay Nam Cực lạnh hơn?TẠI SAO

Ngọc Mai/Báo Mới

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?

Có 67 thư tham gia trả lời. Các anh, chị sau đây đã có đáp án đúng và gửi về sớm nhất.

Nam hỏi một người đàn ông rằng: Thưa chú,  năm nay chú bao 
nhiêu tuổi?
Người đàn ông trả lời: Chữ số hàng đơn vị tuổi chú bẳng tuổi 
con trai của chú. Chữ số hàng chục bằng tuổi con gái của chú. 
Đồng thời tuổi chú gấp 2 lần tích số tuổi của 2 con của chú. Hỏi 
người đàn ông này bao nhiêu tuổi?
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.

Đố vui có thưởng kỳ 6

KHÚC HÁT KIENLONGBANK

BẠN CÓ BIẾT?
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Không muốn 
tới trường

Buổi sáng, bà mẹ đánh thức con 
trai của mình: “Dậy đi con, tới lúc 
phải đến trường rồi”.
- Nhưng tại sao con phải tới trường. 
Con không muốn tới đó đâu.
- Con đưa ra 2 lý do tại sao con 
không đến trường xem nào?
- Bọn trẻ ghét con và các thầy cô 
giáo cũng ghét con.
- Những lý do ấy không chính 
đáng chút nào. Dậy ngay đi nào.
- Thế mẹ có thể đưa ra 2 lý do tại 
sao con phải tới trường không?
- Được thôi. Thứ nhất, con đã 52 
tuổi và thứ hai, con là hiệu trưởng!

Thật thà
Hai vợ chồng đang trên đường lái xe 
về nhà thì đột nhiên một xe cảnh sát 
đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ 
tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng 
lại đậu bên vệ đường. Viên cảnh sát 
bước lại gần.
- Đường này chỉ được phép chạy 60 
km/h thôi. Anh có biết là anh chạy 
đến 75 km không?
Ông chồng cãi:
- Đâu có! Rõ ràng tôi chạy đúng 60 
km/h mà...
Cô vợ ngồi sát bên liền chêm:
- Anh rõ ràng lái 80 km/h mà...
Viên cảnh sát:
- Hả?! 80 km/h? Phạt anh vì lái xe quá 
nhanh!
Anh chồng tức đỏ mặt nhưng ráng nhịn.
Đi một vòng quanh chiếc xe, tay cảnh 
sát hỏi người chồng:
- Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá 
lâu chưa sửa???
- Thưa không đâu... Hồi nãy tôi lái 
xe cán trúng cục đá to văng lên làm 
vỡ đó...
Cô vợ lại nối lời:
-Không phải đâu! Đèn đó vỡ từ đầu 
năm mà nhắc hoài không chịu thay 
bóng…
Tay cảnh sát ghi biên bản thêm một 
tội nữa.
Anh chồng tức quá mắng át vợ:
- Cô làm ơn câm cái miệng giùm tôi 
một vài phút có được không hả?
Tay cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ:
- Ông nhà hay thường xuyên lớn 
tiếng với chị lắm sao?
Cô vợ tìm cách bênh chồng:
- Dạ đâu có... Chỉ khi nào anh ấy xỉn 
thôi à... chứ bình thường ảnh hiền và 
dễ thương lắm...
Tay cảnh sát phạt anh chàng thêm tội 
lái xe trong tình trạng say xỉn. 

Không cần
đăng ký
Một anh chàng kỹ sư tin học 
đang ngồi chơi với người yêu 
trước màn hình máy tính. Cô 
nàng nũng nịu, còn chàng kỹ sư 
thì mặt dán vào màn hình, tay gõ 
bàn phím lách cách.
Cô gái thỏ thẻ:
- Bao giờ thì chúng mình đăng 
ký đây? Em không thể chờ đợi 
thêm nữa!
Chàng trai nhẹ nhàng đáp:
- Yên tâm đi cưng! Cần gì phải 
đăng ký, anh sắp bẻ khóa xong 
rồi mà!

Phán quyết
công bằngg

Thẩm phán bước vào phòng xử 
án, gõ búa và nói: “Trước khi tôi bắt 
đầu tuyên án, tôi muốn thông báo 
rằng, luật sư của bị cáo đã đưa cho 
tôi 15.000 đôla để tôi lái vụ án theo 
cách của ông ấy”
- Ôi, thật thế sao? - hàng chục 
người trong phòng xét xử xôn xao.
Vị thẩm phán tiếp lời:
- Còn luật sư của bên nguyên đơn 
lại đưa cho tôi 10.000 đôla để lái 
theo cách của cô ta.
Phòng xử im lặng lắng nghe.
- Vì vậy, để tránh trường hợp đưa 
ra những phán quyết không đúng 
và đảm bảo sự công bằng trong 
việc xét xử, tôi xin phép được trả lại 
5.000 đôla cho bên bị cáo. Ai có ý 
kiến gì nữa không?

Ai hư
Thủ trưởng bảo tài xế:
- Cậu liệt kê các phụ tùng ở trong 
xe bị hư khoảng năm triệu, đưa 
tôi ký, rồi qua thủ quỹ lãnh tiền 
nghe chưa?
- Thưa thủ trưởng, xe mình đâu 
có hư?
- Nếu xe không hư, thì cậu hư rồi 
đó hiểu chưa?

TRUYỆN CƯỜI
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E-mail: kienlong@kienlongbank.com
Website: www.kienlongbank.com


