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TRONG SỐ NÀY:

Quý bạn đọc thân mến,
Tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Kiên Long 
có nhiều hoạt động sôi nổi ở khắp các chi 
nhánh để chào mừng Kỷ niệm 18 năm thành lập ngân hàng. Chúng ta đã 
cùng xiết chặt tay nhau, chúc mừng và quyết tâm nỗ lực cho sự phát triển, 
thành công mới…
Tháng 11 đến khi tờ lịch trên tường mỏng dần, báo hiệu chỉ còn một ít thời 
gian nữa chúng ta sẽ kết thúc năm cũ. Cuối năm là thời  điểm quan trọng để 
chúng ta tăng tốc thực hiện công việc để đạt và vượt các dự định trong năm. 
Bạn đã sẵn sàng tăng tốc chưa?
Trong Bản tin Kienlongbank số này, bạn sẽ tìm thấy bí quyết để một nhân 
viên văn phòng có sức khỏe tốt. Bạn cũng sẽ tìm thấy câu trả lời cho chính 
mình rằng: Bạn có phải là một nhân viên quan trọng của cơ quan hay 
không? Hy vọng từ những thông tin bổ ích này, bạn sẽ có một kế hoạch 
hành động cho những tháng cuối năm để đạt những thành tích tốt nhất…
Tháng 11 có một ngày rất ý nghĩa, nhắc nhở cho chúng ta về những thầy cô 
giáo đã dạy dỗ chúng ta nên người. Thời gian vội vã qua mau, có thể rất lâu 
rồi chúng ta vẫn chưa dành thời gian để về thăm lại thầy cô mà chúng ta ta 
quý  mến. Hãy dành một chút thời gian bạn nhé!
Chúc quý bạn đọc thật nhiều sức khỏe và hoàn thàng công việc năm 2013 
một cách tốt nhất!
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CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN TẠI KIENLONGBANK

Thiêng liêng
tình yêu Tổ quốc

LỄ CHÀO CỜ SÁNG 
THỨ HAI HÀNG TUẦN 

ĐƯỢC TỔ CHỨC TRANG 
NGHIÊM ĐÃ THỰC 

SỰ TẠO NÊN Ý NGHĨA 
THIÊNG LIÊNG, MỘT NÉT 

ĐẸP VĂN HÓA CÔNG SỞ 
TẠI NGÂN HÀNG TMCP 

KIÊN LONG

Đúng 7 giờ 30 sáng thứ hai, 
toàn thể lãnh đạo và nhân 
viên Ngân hàng Kiên Long 

tại Hội sở đã có mặt đông đủ để thực 
hiện nghi thức chào cờ. Khi Quốc kỳ 
được kéo lên, mọi người cùng hát 
vang Quốc ca hào hùng. Đây là thời 
gian thể hiện hồn thiêng sông núi và 
cũng là sự tưởng nhớ tri ân công lao 
to lớn của các thế hệ cha anh, những 
người con ưu tú của dân tộc đã mãi 
mãi nằm xuống cho độc lập, tự do của 
đất nước. 
Khi ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc tung 
bay trong nắng sớm, mỗi nhân viên 
đều như cùng chung niềm tự hào lẫn 

trách nhiệm, kiêu hãnh là người dân 
của một đất nước hòa bình, đang vững 
bước trên chặng đường hội nhập quốc 
tế. Lá cờ đỏ của Tổ quốc cũng nhắc 
nhở mỗi người về tinh thần phụng sự 
Tổ quốc, về lòng yêu nước,… 
Sau lễ chào cờ, Ban lãnh đạo chúc 
mọi người một tuần mới làm việc vui 
vẻ, hiệu quả và tặng quà cho những 
nhân viên có ngày sinh nhất trong 
tuần. Một nhân viên đã chia sẻ: “Chào 
cờ đầu tuần mang lại tình yêu Tổ quốc 
thật thiêng liêng. Điều này như nhắc 
nhở chính mình luôn làm việc tốt hơn, 
hoàn thiện bản thân mỗi ngày để góp 
phần phụng sự Tổ quốc”. KLB Xuân Tứ/hochiminhcity.gov.vn

Từ tháng 9/2013, tại Hội sở Ngân hàng 
Kiên Long bắt đầu thực hiện việc chào 
cờ đầu tuần. Xuất phát từ nhận thức 
chào cờ đầu tuần là một nghi thức 
truyền thống, là niềm tự hào dân tộc, 
có ý nghĩa quan trọng, Ban lãnh đạo 
Kienlongbank đã triển khai kế hoạch 
và hướng dẫn thực hiện trong toàn 
hệ thống.  Chương trình chào cờ đầu 
tuần được lần lượt thực hiện mở rộng 
ở các chi nhánh và tiến đến thực hiện 
trong toàn hệ thống Ngân hàng Kiên 
Long từ đầu năm 2014.

Hào khí Nam kỳ khởi nghĩa
CUỘC KHỞI NGHĨA NAM KỲ NỔ RA TỪ GIỮA ĐÊM 22 RẠNG NGÀY 23/11 CHO ĐẾN 
NGÀY 31/12/1940. ĐÂY LÀ CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG CÓ QUY MÔ RỘNG LỚN 
VÀ MẠNH MẼ NHẤT KỂ TỪ LÚC GIẶC PHÁP XÂM LƯỢC NƯỚC TA NĂM 1858 ĐẾN 
NĂM 1940.

Trong đêm 22 rạng ngày 
23/11/1940, nhân dân các xã ở 
các huyện Gò Vấp, Hóc Môn, 

Nhà Bè, Thủ Đức, Trung Quận, Đức 
Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước đã nổi 
dậy đánh trống mỏ, phèng la, thùng 
thiếc… vang dội, kéo ra đường tuần 
hành thị uy, hô vang khẩu hiệu, rải 
truyền đơn, kêu gọi tề, lính đầu hàng, 
chặt cây cản đường, phá cầu, cắt dây 
điện thoại, chiếm đốt nhà việc, cổ vũ 
các đội quân khởi nghĩa và uy hiếp 
tinh thần địch. Đội quân khởi nghĩa 
gồm các thanh niên nam nữ tự trang 
bị giáo mác, dao, rựa, búa, phảng, 
cuốc, xẻng, xà beng, tầm vông vạt 
nhọn, dây trói… tiến công vào các 
bót địch. Nhiều nơi lính hoảng sợ, bỏ 
súng trốn chạy. Ta lấy súng trang bị 
cho nghĩa quân.

Trung ương Đảng nhận thấy cuộc 
khởi nghĩa chưa có đủ điều kiện 
khách quan chủ quan, đã cố ngăn lại 
nhưng không kịp. Khi được tin cuộc 
khởi nghĩa đã nổ ra thì Trung ương đã 
ra thông báo khẩn cấp, nêu nhiệm vụ 

của Đảng bộ Trung, Bắc Kỳ là phải 
lập tức tổ chức những cuộc hưởng 
ứng gây thêm thanh thế cho quân 
khởi nghĩa và phân chia lực lượng 
địch, không để chúng tập trung đàn áp 
phong trào nổi dậy ở Nam Kỳ.

Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tuy thất bại 
nhưng đã có tiếng vang lớn, chẳng 
những trong nước mà còn làm nức 
lòng cả những chiến sĩ cách mạng 
ở Pháp. Sau cuộc khởi nghĩa Nam 
Kỳ, Đảng Cộng sản Pháp đã gửi đến 
Đảng Cộng sản Đông Dương một 
bức thư, trong đó có đoạn: “…Chúng 
tôi cúi đầu trước vong linh những 
người chiến sĩ đấu tranh cho tự do 
đã hy sinh hồi tháng 11 dưới súng 
liên thanh của Decoux, Beaudouin, 
Pétain… Chúng tôi kính cẩn nghiêng 
mình trước những người anh hùng 
đó, đặc biệt chúng tôi nghiêng mình 
trước những anh chị em ruột thịt anh 
hùng là đảng viên của Đảng Cộng 
sản Đông Dương”.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
Đảng lần thứ 8 tháng 5/1941 phân tích 

ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn – Nam 
Kỳ – Đô Lương diễn ra trong hơn 3 
tháng ở ba miền Trung Nam Bắc, đã 
cho rằng: “Đó là những tiếng súng 
báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn 
quốc, là bước đấu tranh bằng võ lực 
của các dân tộc Đông Dương”.

Ngày 14/4/1948, Hồ Chủ tịch đã ký 
sắc lệnh số 163/SL tặng Huân chương 
Quân công hạng nhất cho Đội quân 
khởi nghĩa Nam bộ, nhằm tôn vinh ý 
nghĩa to lớn của cuộc khởi nghĩa đối 
với lịch sử cách mạng Việt Nam. Tinh 
thần cảm tử cho dân tộc quyết sinh 
của các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa 
đã góp phần hun đúc lòng dũng cảm, 
chí kiên cường cho Đảng ta, cho cả 
dân tộc ta để giành thắng lợi trong 
cuộc cách mạng tháng 8/1945, trong 
cuộc kháng chiến dưới mưa bom bão 
đạn 30 năm trời không nghỉ, để đánh 
bại hết giặc Pháp đến giặc Mỹ xâm 
lược, giành độc lập cho dân tộc và cả 
cho đến ngày nay, trong công cuộc 
đổi mới đất nước.
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KỶ NIỆM 18 NĂM THÀNH THẬP NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

Sức trẻ tuổi 18
NGÀY 26/10/2013, TẠI THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG, NGÂN HÀNG 
TMCP KIÊN LONG TƯNG BỪNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 18 NĂM THÀNH LẬP NGÂN 
HÀNG (27/10/1995 -27/10/2013).

Chương trình lễ kỷ niệm diễn ra 
trang trọng và tưng bừng niềm 
vui. Tất cả như những lời chúc 

tốt đẹp đến Ngân hàng Kiên Long 
trong bước ngoặt đánh dấu chặng 
đường phát triển và trưởng thành - 
tròn 18 tuổi.  

Chương trình Lễ kỷ niệm 18 năm 
thành lập Ngân hàng Kiên Long hân 
hạnh được đón tiếp: Ông Nguyễn 
Thanh Sơn - Ủy viên Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Kiên Giang, ông Dương Quốc Xuân 

Xem tiếp trang 7

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Võ Quốc Thắng đón nhận Bằng khen và biểu 
trưng tri ân về sự đóng góp xây dựng, phát triển của Ngân hàng Kiên Long 
do Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi trao tặng

Ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Chi nhánh An Giang – đón nhận cờ Đơn vị dẫn 
đầu phong trào thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do ông Trần Văn 
Phước – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Kiên Giang – trao tặng

Ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Hồng Quốc Bình và ông Nguyễn Quang Bộ đại 
diện các phòng: Nhân sự, Pháp chế và Xử lý nợ, Công nghệ thông tin đón nhận 
Bằng khen của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do thành tích xuất sắc trong 
hoạt động chuyên môn

Tổng Giám đốc Phạm Khắc Khoan thay mặt Ban điều hành và tập thể cán 
bộ nhân viên đón nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam do ông Nguyễn Văn Kiệt – Giám đốc Ngân hàng Nhà 
nước Chi nhánh Kiên Giang – trao tặng

Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng phát biểu tại lễ Kỷ niệm 18 năm 
thành lập Ngân hàng Kiên Long

Văn nghệ hát mừng Kienlongbank ngày càng phát triểnTrống hội khai mạc lễ Kỷ niệm 18 năm thành lập Kienlongbank 
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- Phó ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông 
Lê Văn Thi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 
cùng đại diện Ban Giám đốc Ngân 
hàng Nhà nước của 25 tỉnh thành, 
đại diện các sở, ban ngành và lãnh 
đạo các huyện thị tỉnh Kiên Giang 
và đông đảo khách hàng thân thiết 
của Ngân hàng Kiên Long.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch 
HĐQT Kienlongbank - trong diễn 
văn phát biểu tại lễ kỷ niệm đã phác 
họa lại quá trình phát triển của Ngân 
hàng Kien Long, trong đó có đoạn 
như sau: “Trải qua 18 năm hoạt động 
và phát triển, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long đã đạt được một số kết quả nhất 
định, góp phần đưa uy tín và thương 
hiệu Kienlongbank trở thành một 
trong những Ngân hàng có uy tín tại 
Việt Nam. Nhiều dịch vụ mang lại 
giá trị gia tăng thu hút khách hàng 
hơn. Tính đến 31/08/2013, toàn hệ 
thống Kienlongbank có trên 200.000 
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. Ngoài 
ra, nhờ chú trọng quản trị rủi ro, duy 
trì cơ cấu tín dụng an toàn và hiệu 
quả, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát 

Tiếp theo trang 4

Nhân kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Ngân hàng 
TMCP Kiên Long (27/10/1995 – 27/10/2013), thay 
mặt Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Kiên Giang, tôi xin gửi đến 

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ nhân viên Ngân 
hàng TMCP Kiên Long lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Là Ngân hàng TMCP ra đời sớm trên địa bàn tỉnh Kiên 
Giang, hưởng ứng đường lối đổi mới của Đảng, với định 
hướng đúng đắn và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của 
toàn thể cán bộ nhân viên, 18 năm qua, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long đã không ngừng phát triển, từng bước khẳng 
định được vị thế, uy tín của mình trên thị trường tín dụng 
tiền tệ ở Kiên Giang và từng bước mở rộng thị trường 
trong cả nước. Mười tám năm qua, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long đã phát huy tốt vai trò cầu nối, chuyển vốn tiết 
kiệm thành đầu tư thông qua việc cung ứng vốn vào nền 
kinh tế, từ sự gia tăng các nguồn vốn, qua việc phân bổ 
và sử dụng chúng một cách có hiểu quả đã tác động tích 
cực đến tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc 
làm, gia tăng xuất khẩu và tăng tích luỹ của nền kinh tế 
Tỉnh nhà. Trong đó gắn hoạt động với nông nghiệp- nông 
thôn, Ngân hàng Kiên Long đã thật sự trở thành người 
bạn đồng hành của người nông dân ở  Kiên Giang và ở 
Khu vực ĐBSCL trong việc phục vụ hàng trăm ngàn khách 
hàng với gần phân nữa doanh số cho vay nông nghiệp, 
nông thôn. Từ đó giữ vững mục tiêu phục vụ chính sách 
tam nông của Đảng. Ngoài việc kinh doanh, hàng năm 
Ngân hàng Kiên Long còn tham gia nhiều hoạt động xã 
hội, từ thiện và tài trợ các hoạt văn hoá thể thao tỉnh nhà. 

Phát biểu của ông Lê Văn Thi
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Tại lễ Kỷ niệm 18 năm thành lập Kienlongbank

Thay mặt Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Kiên Giang, tôi đánh giá cao 
và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Ngân hàng 
TMCP Kiên Long đã đạt được.

Những năm sắp tới, với mục tiêu “Huy động mọi nguồn lực 
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, khai thác 
tốt tiềm năng lợi thế, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền 
vững, phấn đấu đạt mức khá trong vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long và trung bình khá trong cả nước” với các dự án 
đang được triển khai: Các khu công nghiệp, khu kinh tế, 
cảng biển, cửa khẩu quốc tế,... và nhất là việc thực hiện Đề 
án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc nhằm xây dựng Phú 
Quốc thành Trung tâm Du lịch nghỉ dưỡng, giao thương 
quốc tế với vốn đầu tư lên đến nhiều tỷ USD…thì vai trò 
của hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn 
trong việc huy động và tập trung vốn cho quá trình đầu tư 
là rất quan trọng.

Do đó, tôi đề nghị các chi nhánh ngân hàng trong tỉnh 
nói chung, Ngân hàng TMCP Kiên Long nói riêng sẽ tiếp 
tục phát huy truyền thống, củng cố và nâng cao năng lực 
kinh doanh và sức cạnh tranh, cùng với Đảng bộ, quân và 
dân đưa tỉnh nhà phát triển lên tầm cao mới.

Cuối cùng, xin gửi đến toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân 
hàng TMCP Kiên Long lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và 
thành đạt.

Chúc Ngân hàng TMCP Kiên Long tiếp tục đạt nhiều 
thắng lợi mới và vững bước tiến lên trong xu thế hội nhập 
kinh tế khu vực và quốc tế.

Xin cám ơn!
Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long 
tặng hoa và cảm ơn ông Lê Văn Thi - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Tổng Giám đốc Phạm Khắc Khoan tặng hoa tri ân khách hàng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Võ Quốc Thắng tặng huy hiệu tri ân khách hàng

Kỷ niệm 18 năm thành lập, Kienlongbank tri ân 18 khách hàng gắn 
bó thủy chung từ những ngày đầu cho đến nay

Xem tiếp trang 8
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biểu dương của các cấp lãnh đạo 
Nhà nước. Đó là Huân chương Lao 
động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng 
thưởng; nhiều Cờ thi đua, Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ, Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 
Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 
UBND tỉnh Kiên Giang; nhiều năm 
liền được Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam xếp loại A và nằm trong Top 10 
Ngân hàng TMCP tốt nhất do khách 
hàng  bình chọn cùng nhiều danh 
hiệu, phần thưởng cao quý khác.

KLB

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Dương Quốc Xuân - Phó 
ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Lê Văn Thi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cùng giám đốc Ngân hàng Nhà 
nước các chi nhánh tỉnh, thành chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Kienlongbank.

thấp hơn mức cho phép của Ngân 
hàng Nhà nước”

Đánh giá về hoạt hoạt động của 
Ngân hàng Kiên Long thời gian vừa 
qua, Ông Nguyễn Văn Kiệt - Giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh 
Kiên Giang nhận xét: Trong suốt 
18 năm qua, Ban lãnh đạo và nhân 
viên Ngân hàng Kiên Long đã nổ 
lực, vượt qua những khó khăn, thử 
thách.... Ngân hàng Kiên Long đã 
không ngừng củng cố, chấn chỉnh, 
khắc phục các yếu kém, phát huy ưu 
điểm và thế mạnh, góp phần tích cực 
vào việc xóa đói giảm nghèo, phát 
triển nông nghiệp nông thôn tại Đồng 
bằng sông Cửu Long nói riêng và cả 
nước nói chung. Từ khi chuyển lên 
thành ngân hàng đô thị, Ngân hàng 
Kiên Long đã có nhiều nỗ lực trong 
việc nâng cao năng lực tài chính, đổi 
mới tổ chức và quản trị, điều hành và 
mở rộng mạng lưới hoạt động, phát 
triển các loại hình dịch vụ hiện đại và 
đã xây dựng được một thương hiệu 
ngân hàng có uy tín với hoạt động an 
toàn và hiệu quả”.

Luôn hướng về cộng đồng với tinh 
thần “Sẵn Lòng chia sẻ”, hằng năm, 
Ngân hàng Kiên Long đã trích một 
phần từ khoản lợi nhuận thu được để 
tham gia các hoạt động xã hội, như 
tặng quà cho bà con có hoàn cảnh 
khó khăn, bà con vùng thiên tai lũ 
lụt, trao học bổng cho các em học 
sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi. 
Tiêu biểu như Chương trình tặng 
học bổng cho con em gia đình cựu 
chiến binh có hoàn cảnh khó khăn 
của TP.HCM, Long An và các tỉnh 
miền Tây Nam Bộ; chương trình 
“Chia sẻ khát vọng sinh viên” phối 
hợp Trung ương Hội LHTN VN, 
Báo Tuổi trẻ trao vốn cho sinh viên 
học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, với 
tổng giá trị hơn 100 tỉ đồng... Với 
những kết quả đã đạt được của Ngân 
hàng và những hoạt động đóng góp 
cho xã hội, trong thời gian qua, Ngân 
hàng Kiên Long đã được ghi nhận 

Tiếp theo trang 7

Tổng Giám đốc Phạm Khắc Khoan đón nhận Bằng khen của Bộ Tài chính dành cho Ngân hàng Kiên Long 
vì đã có Thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2012 do Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 
Lê Văn Thi trao tặng

Dịp này, Ngân hàng Kiên Long đã 
được Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam và UBND tỉnh Kiên Giang trao 
tặng nhiều bằng khen cho những cá 
nhân và tập thể vì đã có thành tích 
xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm 
vụ ngân hàng và xây dựng phát triển 
tỉnh Kiên Giang.

Kết thúc lễ kỷ niệm, mọi người xiết 
chặt tay nhau và hát mừng Ngân 
hàng Kiên Long bước vào tuổi 18 
với nhiều thành công, thắng lợi mới!

Cùng thắp nến chúc mừng Ngân hàng Kiên Long tròn 18 tuổi với 
những thành công, thắng lợi mới!

Tại lễ kỷ niệm, Ngân hàng kiên Long 
đã trao 1.250 suất học bổng (mỗi suất 
2 triệu) với tổng trị giá 2,5 tỷ đồng 

cho đại diện Lãnh đạo Ngân hàng 
Nhà nước 25 tỉnh thành có Chi nhánh 
Ngân hàng Kiên Long hoạt động để 

trao cho các em học sinh PTTH có 
hoàn cảnh khó khăn đặc biệt vào đầu 
năm học 2014
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Đời thường của
Đại tướng
Võ Nguyên Giáp
NHỮNG KHOẢNH KHẮC BÌNH DỊ, ĐỜI THƯỜNG NHƯNG TOÁT LÊN TINH THẦN 
SÁNG LÁNG, TRÍ TUỆ TUYỆT VỜI CỦA MỘT HUYỀN THOẠI TRONG LỊCH SỬ CÁCH 
MẠNG VIỆT NAM – ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP.

Ông dành nhiều thời gian thăm hỏi các gia đình có công với cách 
mạng. Trong ảnh, Đại tướng hỏi thăm sức khỏe bà Nguyễn Thị 
Vĩnh (thọ 108 tuổi) ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) năm 1996.

Khi Đại tướng thăm đền Hai Bà Trưng (Phúc Thọ, Hà Tây cũ), một 
lão nông tặng ông đĩa bánh trôi tượng trưng cho lòng kính trọng 
của dân làng.

Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu tới thăm và chúc thọ Đại tướng 
tại nhà riêng năm 2000.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cháu nội Võ Thành Trung

Hoa bạch trà trước sân nhà riêng 30 Hoàng Diệu của Đại tướng, 
loài hoa ông ưa thích.

 Đại tướng chụp ảnh kỷ niệm với các cựu 
chiến binh quận Hai Bà Trưng năm 1999

Đại tướng tập thể dục trên bãi biển.

Năm 1996, ông ngồi chờ tàu ở ga Geneva để đến Zurich (Thụy Sĩ).

Dù có tuổi nhưng Đại tướng vẫn miệt mài làm việc...
Ông trò chuyện với người lính chăn ngựa (Nguyễn Hùng) của 
chiến khu Việt Bắc năm xưa.

Ảnh tư liệu/ VnExpress
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và lưu bút tích ân cần dặn dò
dành cho doanh nhân Võ Quốc Thắng vào ngày 17/02/2001 

Đại tướng và giới doanh nhân
MỘT SỰ KIỆN VÔ CÙNG 
XÚC ĐỘNG NHÂN KỶ 
NIỆM NGÀY DOANH 
NHÂN VIỆT NAM NĂM 
NAY, TRƯỚC LÚC ĐI XA, 
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN 
GIÁP ĐÃ GỬI BỨC THƯ 
CHO ĐỘI NGŨ DOANH 
NHÂN VIỆT NAM. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
là người văn võ song toàn. 
Đại tướng rất quan tâm 

đến đội ngũ doanh nhân Việt Nam. 
Đại tướng đã gọi các doanh nhân là 
những “chiến sĩ trên thương trường” 
và đã cổ vũ lấy ngày 13-10 (ngày 
Bác Hồ gửi thư cho giới công thương 
Việt Nam) làm Ngày Doanh nhân 
Việt Nam để khích lệ tinh thần dân 
tộc ở các doanh nhân Việt Nam khi 
hội nhập với thế giới. 

Để góp phần động viên đội ngũ doanh 
nhân Việt Nam vượt qua khó khăn, 
thách thức và cũng là kỷ niệm một 
năm ra mắt “Câu lạc bộ các nhà công 
thương Việt Nam”, thông qua Văn 
phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ 
tháng 7-2013, Ban lãnh đạo Câu lạc bộ 
các nhà công thương Việt Nam đã đề 
nghị xin một lá thư của Đại tướng. Đến 
tháng 9-2013, Văn phòng Đại tướng 
thông báo: Đại tướng đã đồng ý với 
nội dung lá thư gửi Câu lạc bộ. Trước 
ngày diễn ra sự kiện thì nhận được tin 
Đại tướng từ trần. Lá thư gửi Câu lạc 
bộ các nhà công thương Việt Nam và 
đội ngũ doanh nhân Việt Nam có lẽ là 
lá thư cuối cùng của Đại tướng. 

Trong thư, Đại tướng viết: “Thời kỳ 
đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng 
với thế giới, đội ngũ doanh nhân Việt 

Đỗ Phú Thọ/QĐND

Cho là nhận!
KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VN 13/10 VÀ 5 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUỸ TẤM LÒNG 
VÀNG YBA, HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP. HCM (YBA) VỪA TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HỌP 
MẶT HỘI VIÊN MANG TÊN “DOANH NHÂN TRẺ - THỜI KHẮC VÀNG”. NGÂN HÀNG TMCP 
KIÊN LONG LÀ NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH NÀY

Chương trình đã thu hút gần 300 
doanh nhân và các khách mời 
xoay quanh chủ đề “Trách 

nhiệm doanh nhân” với thông điệp 
“Doanh nhân- cho là nhận”.  Đúng 
với tên gọi và thông điệp của chương 
trình, YBA đã dành một thời lượng rất 
lớn để đấu giá 03 vật phẩm tranh đặc 
biệt nhằm quyên góp cho Quỹ Tấm 
Lòng Vàng YBA.

Chỉ trong một buổi tối, từ các hình 
thức đóng góp và đấu giá từ thiện, 
Quỹ Tấm Lòng Vàng YBA đã tiếp 
nhận được ngay tại chương trình 516 
triệu, nâng tổng trị giá ủng hộ Quỹ của 
toàn chương trình gần 750 triệu đồng. 
Số tiền này sẽ được trực tiếp trao tặng 
tới tay bà con miền Trung bị lũ lụt vừa 
qua và chăm lo cho 29 cháu học sinh 
Cần Giờ và Nam Ban cho các em tới 
khi các em tốt nghiệp xong trung học 
phổ thông.

Dịp này, YBA cũng đã kết nạp thêm 
39 Hội viên mới, nâng tổng số Hội 
viên YBA lên 700 thành viên-là 
doanh nhân, lãnh đạo của các doanh 

nghiệp. Được thành lập năm 1994, 
YBA không chỉ được biết đến là một 
tổ chức trẻ, năng động, đa ngành nghề 
với các hoạt động đa dạng, phong phú 
mà nổi trội là các chương trình: kết 
nối giao thương, xúc tiến thương mại 
trong và ngoài nước, góp phần giải 
quyết công ăn việc làm cho hàng chục 
ngàn người lao động. 

Quỹ Tấm Lòng Vàng YBA ra mắt 
vào ngày 12/4/2008. Qua 5 năm 
hoạt động, với tâm huyết của các 
doanh nhân,  Quỹ đã đón nhận 
gần 8 tỷ đồng và đã thực hiện 
nhiều chương trình thiết thực, 
nhân văn như “Góp gạo giúp gia 
đình nghèo đón Xuân”, “Trao học 
bổng YBA”, “Phụng dưỡng mẹ 
Việt Nam anh hùng”, “YBA đến 
với vùng lũ”…

Ông Phạm Khắc Khoan – Tổng Giám đốc 
Kienlongbank – chia sẻ cùng các doanh 
nhân YBA

YBA kết nạp hội viên mới

HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP.HCM

KLB

Nam đã và đang ngày càng khẳng 
định vai trò “nhạc trưởng” tiên phong 
trong công cuộc xây dựng và phát 
triển đất nước.

Nhân kỷ niệm Ngày 
Doanh nhân Việt Nam 
13-10-2013, tôi gửi đến 
Câu lạc bộ các nhà Công 
thương Việt Nam và đội 
ngũ doanh nhân cả nước 
lời chúc sức khỏe và tình 
cảm thân thiết nhất. Mong 
rằng các đồng chí sẽ giữ 
vững ý chí vươn lên theo 
tinh thần luôn luôn đổi 
mới, luôn luôn sáng tạo, 
nghĩ những điều chưa ai 
nghĩ, làm những việc chưa 
có tiền lệ, với ý thức vượt 
khỏi những ràng buộc của 
lối mòn… không ngừng 
mở rộng tầm nhìn, phát 
triển thị trường, xây dựng 
doanh nghiệp vươn tới 
trình độ khu vực và quốc 
tế trong thời đại Hồ Chí 

Minh, xứng danh với truyền thống 
lịch sử vẻ vang của dân tộc”.
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Ra mắt Ban Cố vấn Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương

HỘI DOANH NHÂN TRẺ BÌNH DƯƠNG

Tăng cường liên kết

CHIỀU NGÀY 11-10, TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ LUCKY SQUARE, HỘI DOANH NHÂN 
TRẺ  BÌNH DƯƠNG  ĐÃ LONG TRỌNG  TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG NGÀY 
DOANH NHÂN VIỆT NAM (13-10). NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG HÂN HẠNH TÀI 
TRỢ CHO SỰ KIỆN NÀY.

Thời gian qua, Hội Doanh nhân 
trẻ Bình Dương có nhiều hoạt 
động sôi nổi và phát triển 

mạnh. Hội đã thành lập được các 
Chi hội ở TP. Thủ Dầu Một, Dĩ An, 
Bến Cát, Thuận An… Về hoạt động 
chuyên môn, Hội đã tổ chức nhiều 
buổi gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, sở, ban, 
ngành có liên quan và tổ chức hội 
thảo nhiều chuyên đề như quản trị 
doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, 
quản trị nhân sự…Bên cạnh đó, Hội 
còn thường xuyên xây dựng các hoạt 
động thể thao, văn nghệ, chương trình 
từ thiện xã hội thu hút đông đảo hội 
viên tham gia. 

Ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch Hội Doanh 
nhân trẻ Bình Dương  cho biết: “Tất 
cả các hoạt động đã góp phần tạo sợi 
dây liên kết, gắn bó mật thiết giữa các 
hội viên, tạo môi trường lành mạnh, 

sáng tạo và bổ ích đáp ứng nhu cầu 
hợp tác, phát triển và nắm bắt kịp thời 
thông tin chính sách, chủ trương, pháp 
luật nhà nước trong phát triển kinh tế 
doanh nghiệp”. Định hướng các hoạt 
động phương hướng thời gian tới, 
ông Điền nhấn mạnh: “Thời gian tới, 
Hội DNT Bình Dương sẽ tiếp tục tập 

trung và đẩy mạnh mục tiêu mở rộng 
số lượng hội viên, đảm bảo đa dạng các 
thành phần kinh tế chủ lực; thành lập 
Ban cố vấn với vai trò chủ tịch danh 
dự chi hội là trưởng ban. Đây là cầu 
nối mang ý nghĩa quan trọng trong việc 
kết nối các cơ quan nhà nước với lực 
lượng doanh nhân trẻ của Hội, nhằm 
hỗ trợ phát huy hơn nữa vai trò định 
hướng, lãnh đạo của các cơ quan nhà 
nước đối việc phát triển thế hệ doanh 
nhân có tâm, có tầm, góp phần tích cực 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước”.

Tiếp tục phát huy tinh thần Doanh 
nhân Việt Nam nói chung, Hội Doanh 
trẻ Bình Dương nói riêng quyết tâm 
cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để 
đóng góp xứng đáng tài năng, trí tuệ 
và sức lực của mình cho sự nghiệp 
xây dựng quê hương, đất nước.

Anh Võ Sơn Điền - Chủ tịch Hội Doanh 
nhân Trẻ Bình Dương phát biểu khai mạc 
chương trình

KLB

Thẻ ghi nợ Kienlongbank mang tên 
Hoàng Sa – Trường Sa

Sau thời gian phát động 
Cuộc thi sáng tạo tên 
gọi cho Thẻ ghi nợ 

Kienlongbank, Ban tổ chức 
đã nhận được nhiều bài dự 
thi từ khắp cả nước gửi về. 
Sau khi cân nhắc và lựa chọn, 
Ban tổ chức đã quyết định 
tên gọi chính thức cho Thẻ 
ghi nợ Kienlongbank như 
sau: Hoàng Sa dành cho thẻ 
màu đỏ, Trường Sa dành cho 
thẻ màu xanh. Đây là tên gọi 
sáng tạo của chị Phan Thị Thu 
Thủy – PGD Cai Lang, Chi 
nhánh Đà Nẵng gửi về dự thi 
và giành được giải Nhất.

Với việc đặt tên thẻ là Hoàng Sa 
và Trường Sa, Kienlongbank mong 
muốn đưa hai quần đảo thiêng liêng 
Hoàng Sa – Trường Sa gần hơn 

với đất liền.  Thẻ Hoàng Sa và 
Trường Sa sẽ trở nên phổ biến, 
gần gũi và luôn đồng hành cùng 
các giao dịch tiện ích hằng ngày. 

Hiện tại, các chủ Thẻ Hoàng Sa – 
Trường Sa có thể thực hiện giao 
dịch rút tiền mặt, truy vấn số dư, 
sao kê tài khoản và chuyển tiền 
liên ngân hàng tại gần 14.000 
máy ATM  thuộc mạng lưới 51 
ngân hàng thành viên của hệ 
thống Smartlink và được hưởng 
nhiều tiện ích ưu đãi khác

Chị Phan Thị Thu Thủy nhận giải Nhất 
cuộc thi đặt tên thẻ

KLB
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Chương trình: “Chia sẻ khát vọng sinh viên” 
Hỗ trợ vốn vay cho sinh viên khó khăn

Năm học Số lượng 
sinh viên

Số tiền dự kiến
giải ngân/SV/Chương 

trình (đồng)

2013-2014 630 45.360.000.000

2014-2015 253 18.216.000.000

2015-2016 253 18.216.000.000

2016-2017 253 18.216.000.000

Tổng cộng: 1.389 100.008.000.000

I/ MỤC ĐÍCH

   - Hỗ trợ các sinh viên đang học đại học/cao đẳng có hoàn 
cảnh gia đình quá khó khăn, có khả năng bỏ học nếu không 
có sự hỗ trợ.

   - Vận động sự quan tâm của xã hội đối với những bạn trẻ, 
hiếu học không để mất đi những cơ hội học tập, qua đó góp 
phần ươm mầm những tài năng trẻ cho đất nước.

II/ QUY MÔ

Chương trình “Chia sẻ khát vọng sinh viên” dự kiến sẽ 
dành hơn 100 tỉ đồng để hỗ trợ vốn vay cho 1.389 sinh viên 
trên 63 tỉnh thành

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: BÁO TUỔI TRẺ, HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ: NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG (KIENLONGBANK).
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 63 TỈNH, THÀNH TRÊN CẢ NƯỚC.

Mỗi sinh viên tham gia chương trình sẽ được nhận vốn vay 
tối đa là 72 triệu đồng (tương đương 04 năm học: 18 triệu 
đồng/năm, mỗi tháng 1,5 triệu đồng). 
Vốn vay sẽ kết thúc khi sinh viên tốt nghiệp nhưng không 
quá 4 năm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn trả mỗi 
tháng 1.000.000 đồng (72 triệu/72 tháng – 6 năm) và tiền 
lãi 120.000 đồng cho tháng đầu tiên (72 triệu đồng x 2% = 
1.440.000 đ/năm). Tiền lãi sẽ giảm dần theo tiền nợ gốc.
Đặc biệt, trong 4 năm nhận vốn vay, Ban tổ chức sẽ dành 
những phần thưởng đặc biệt cho 126 sinh viên xuất sắc 
nhất mỗi năm (mỗi tỉnh 2 sinh viên) và tạo điều kiện 
cho các em có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tham 
quan các địa điểm mang tính giáo dục truyền thống tại 
các vùng, miền.

III/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a. Đối tượng: Sinh viên (SV) từ đủ 18 tuổi trở lên tại 
thời điểm vay vốn, học giỏi, hiếu thảo, có hoàn cảnh khó 
khăn, ưu tiên tự lao động kiếm sống và theo học tại các 
trường ĐH, CĐ  hệ chính qui bao gồm:
   + SV năm 1, 2;
   + SV mồ côi cả cha lẫn mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ nhưng    
      người còn lại không có khả năng lao động;
 + SV thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của 
        pháp luật;

   + SV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, 
bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian 
theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn 
nơi cư trú;
   + SV chưa được tiếp nhận nguồn vốn vay HSSV của 
Ngân hàng Chính sách xã hội.

b. Phạm vi: tại 63 tỉnh/thành phố trên cả nước.
2. Điều kiện vay vốn: 

SV được áp dụng chương trình này phải đảm bảo các 
điều kiện sau:
- SV có đủ các quy định về đối tượng vay vốn được báo 
Tuổi trẻ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cung cấp;
- SV năm thứ nhất phải đủ có Giấy báo trúng tuyển hoặc 
Giấy xác nhận được vào học của nhà trường.
- Đối với SV năm thứ hai phải có Giấy xác nhận của nhà 
trường về việc đang theo học tại trường và phải có học 
lực khá giỏi.

3. Loại tiền cho vay:

    Việt Nam đồng (VND).
4. Mức cho vay:

Mức cho vay tối đa là 72 triệu đồng (tương đương 04 
năm học: 18 triệu đồng/năm). Mỗi tháng giải ngân 
1.500.000 đồng/tháng/SV.

5. Thời hạn cho vay:

Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày 
SV được nhận vốn vay cho đến ngày hết trả nợ (gốc và 
lãi) được ghi trong Hợp đồng tín dụng, bao gồm: thời 
hạn phát vay và thời hạn trả nợ:
   + Thời hạn phát vay: là khoảng thời gian tính từ ngày 
đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên cho đến 
ngày SV kết thúc khóa học, kể cả thời gian SV được các 
trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu 
kết quả học tập (nếu có) nhưng không quá 4 năm. Thời 
hạn phát tiền vay được chia thành kỳ hạn 1 tháng 1 lần 
với số tiền và 1.500.000 đồng/tháng.
   + Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian tính từ ngày đối 
tượng được vay vốn trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết 
nợ (gốc và lãi) nhưng không quá 6 năm.

6. Lãi suất cho vay

   - Lãi suất cho vay trong thời hạn phát vay là 0%/năm
   - Lãi suất cho vay trong thời hạn trả nợ là 2%/năm
   - Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 150% lãi suất cho 
vay trong thời hạn trả nợ.
7. Phương thức cho vay

Cho vay trực tiếp SV. SV có trách nhiệm trả nợ cho 
Kienlongbank.

8. Phương thức giải ngân

Số tiền hàng tháng SV nhận được sẽ được giải ngân qua 
thẻ ATM của Kienlongbank. Nếu SV chưa có thẻ sẽ 
được Kienlongbank cấp thẻ miễn phí.

9. Phương thức thu nợ gốc và lãi tiền vay

9.1. Thu nợ gốc:
   + Trong thời hạn phát vay, SV được vay vốn chưa 
phải trả nợ gốc.
   + Kể từ ngày kết thúc khóa học, SV phải thực hiện 
nghĩa vụ trả nợ ngân hàng với kỳ hạn 01 tháng theo 
phương thức gốc chia đều hàng tháng. 
   + Trong thời gian phát vay, nếu SV không thực hiện 
đúng các điều khoản trong giấy cam kết, Kienlongbank 
có quyền được phép chấm dứt tiếp tục giải ngân khoản 
vay, kết thúc thời gian phát vay và chuyển khoản vay 
sang giai đoạn thu nợ.

9.2. Lãi tiền vay:
   + Trong thời hạn phát vay, SV được vay vốn không 
phải trả lãi.
   + Lãi tiền vay được tính từ ngày SV nhận món vay 
cuối cùng đến ngày trả hết nợ gốc. Tiền lãi được trả theo 
tháng với dư nợ giảm dần sau khi SV kết thúc khóa học.
   + Nếu SV vi phạm các cam kết, thì khoản vay sẽ 
không tiếp tục được hưởng lãi suất ưu đãi mà chuyển 
sang lãi suất của khoản vay thông thường theo quy 
định hiện hành của Kienlongbank.

 10. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ và chuyển nợ 
quá hạn

   - Đến kỳ trả nợ, SV có khó khăn chưa trả được nợ, 
phải có văn bản đề nghị gia hạn nợ thì được Kienlong-
bank xem xét những trường hợp đặc biệt cho gia hạn 
nợ cho SV vay vốn.
   - Trường hợp SV được vay vốn không trả nợ đúng 
hạn theo kỳ hạn trả nợ và không được phép gia hạn nợ, 
Kienlongbank chuyển thành nợ quá hạn. KienlongBank 
phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức liên 
quan có biện pháp thu hồi nợ.

11. Tài sản đảm bảo

SV không cần tài sản đảm bảo.
12. Hồ sơ vay vốn

1. Giấy chứng nhận do báo Tuổi Trẻ cung cấp cho SV 
thuộc danh sách đủ điều kiện vay vốn của Chương trình;
2. SV viết Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của Kien-
longbank) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp 
phường/xã xác nhận;
3. Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập 
học của SV;
4. Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp phường/xã 
về việc SV chưa được tiếp vận nguồn vốn vay Học sinh, 
SV của Ngân hàng Chính sách xã hội;
5. Giấy cam kết của SV về việc bổ sung giấy xác nhận 
của nhà trường về việc đang theo học định kỳ 06 tháng/
lần và việc sử dụng vốn vay đúng mục đích.

13. Quy trình cho vay

- SV gửi hồ sơ xin vay vốn đến Ủy ban Hội LHTN
Việt Nam 63 tỉnh - thành phố nơi cư trú và báo Tuổi Trẻ.
- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 63 tỉnh - thành phố xét 
chọn 10 hồ sơ chính thức, sau đó gửi về báo Tuổi Trẻ. 
- Báo Tuổi Trẻ thẩm định sơ bộ hồ sơ, sau đó gửi đến các 
đơn vị kinh doanh của Kienlongbank để thẩm định cuối 
cùng và ra quyết định tài trợ

IV/ CÁCH PHÁT HIỆN

   1/ Báo Tuổi Trẻ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ 
triển khai chương trình đến 63 tỉnh thành và các trường đại 
học để phổ biến rộng rãi kế hoạch đến sinh viên.

   2/ Bên cạnh đó, chương trình cũng tiếp nhận thông tin 
phát hiện và giới thiệu trực tiếp những sinh viên khó khăn 
của phóng viên, cộng tác viên, của bạn đọc và của các cơ 
quan báo chí đồng nghiệp.

   3/ Qua những thư tham gia chương trình gửi trực tiếp đến 
Báo Tuổi Trẻ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh-Hội liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam; các Tỉnh, thành đoàn và Sở Giáo 
dục - đào tạo. Thư do các bạn học sinh tự viết: trình bày rõ hoàn 
cảnh gia đình, hướng phấn đấu, nguyện vọng… (Theo mẫu).
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Thầy và chuyến đò xưa Nhớ cô giáo trường 
làng cũ Lặng xuôi năm tháng êm trôi 

Con đò kể chuyện một thời rất xưa 
Rằng người chèo chống đón đưa 

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều 

Bay lên tựa những cánh diều 
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên 

Rời xa bến nước quên tên 
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười 

Giọt sương rơi mặn bên đời 
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông 

Mắt thầy mòn mỏi xa trông 
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian... 

Bao năm lên phố, xa làng 
Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê 

Nhớ bài tập đọc a ê 
Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ 

Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ 
Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em. 

Vở ngày thơ ấu lần xem 
Tình cô như mẹ biết đem sánh gì. 

Tờ i nguệch ngoạc bút chì 
Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề 

Thương trường cũ, nhớ làng quê 
Mơ sao được một ngày về thăm Cô ! 

 Nguyễn Quốc Đạt

 Nguyễn Văn Thiên

“Trách nhiệm vẻ vang của người thầy là chăm lo dạy dỗ con em của nhân 
dân thành những người công dân tốt, người lao động tốt, người chiến sỹ 
tốt, người cán bộ tốt của nước nhà”. - Bác Hồ
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, thay mặt cho tập thể  CB - CNV 
Ngân hàng TMCP Kiên Long, xin gửi đến Quý thầy cô bó hoa tươi thắm 
với tất cả tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc. 
Xin tri ân công lao dạy dỗ mà Quý thầy cô đã vun trồng, khai sáng cho các 
thế hệ học trò, trong đó có các CB – CNV Ngân hàng TMCP Kiên Long. 
Tập thể CB – CNV Ngân hàng Kiên Long luôn cố gắng lao động tốt để 
góp phần chung tay xây dựng và phát triển đất nước.  
Xin kính chúc Quý thầy cô trên mọi miền đất nước  nhiều sức khỏe để 
hoàn thành nhiệm vụ cao cả trong sự nghiệp trăm năm trồng người, trong 
công cuộc đổi mới của đất nước. 

Võ Quốc Thắng
Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

20 -11
Chào mừng
Ngày Nhà giáo

Việt Nam
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Nhìn lại 20 năm thu hút vốn ODA
THEO BÁO CÁO CỦA BỘ KẾ 
HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, CÁC 
NHÀ TÀI TRỢ QUỐC TẾ ĐÃ 
CAM KẾT HỖ TRỢ PHÁT 
TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) 
CHO VIỆT NAM LÊN TỚI 80 
TỶ USD TRONG GIAI ĐOẠN 
1993-2012, GÓP PHẦN ĐƯA 
VIỆT NAM GIA NHẬP NHÓM 
CÁC NƯỚC CÓ MỨC THU 
NHẬP TRUNG BÌNH THẤP.

Cách đây 20 năm, ngày 8/11/1993, 
Hội nghị bàn tròn về ODA dành 
cho Việt Nam đã được tổ chức 

tại Paris, Pháp. Sự kiện quan trọng này 
chính thức đánh dấu sự mở đầu mối 
quan hệ hợp tác phát triển giữa nước 
Việt Nam trên đường đổi mới và cộng 
đồng các nhà tài trợ quốc tế.

Hiện có khoảng 50 nhà tài trợ song 
phương và đa phương đang hoạt động, 
cung cấp nguồn ODA và vốn vay ưu 
đãi cho nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế, 
xã hội của Việt Nam.

Tổng vốn ODA ký kết trong các điều 
ước quốc tế cụ thể từ năm 1993 đến 
2012 đạt trên 58,4 tỷ USD, chiếm 
71,69% tổng vốn ODA cam kết, trong 
đó vốn vay ưu đãi đạt 51,6 tỷ USD và 
chiếm khoảng 88,4%, vốn ODA không 
hoàn lại đạt 6,76 tỷ USD và chiếm 
khoảng 11,6%.  

Trong hai thập kỷ qua, tổng nguồn 
vốn ODA giải ngân đạt 37,59 tỷ 
USD, chiếm trên 66,92% tổng vốn 
ODA ký kết.

Theo số liệu thống kê, tỷ trọng ODA 
vốn vay trong tổng vốn ODA tăng dần 
từ 80% trong thời kỳ 1993-2000 lên 
93% thời kỳ 2006-2010 và gần đây đã 
ở mức 95,7% trong hai năm 2011-2012.

Có thể thấy mức giải ngân vốn ODA đã 
có tiến bộ qua các năm song chưa tương 

xứng với mức cam kết.

Riêng 2 năm trở lại đây, nhờ quyết 
tâm cao của Chính phủ, nỗ lực của các 
ngành, các cấp và nhà tài trợ, giải ngân 
của một số nhà tài trợ quy mô lớn (Nhật 
Bản, Ngân hàng Thế giới - WB) đã có 
tiến bộ vượt bậc. Tỷ lệ giải ngân vốn 
ODA của Nhật Bản tại Việt Nam năm 
2011 đứng thứ nhì và năm 2012 đứng 
thứ nhất thế giới, tỷ lệ giải ngân của WB 
tại Việt Nam tăng từ 13% năm 2011 lên 
19% năm 2012.

Lĩnh vực giao thông vận tải và bưu 
chính viễn thông được ưu tiên tiếp nhận 
và sử dụng nguồn vốn ODA lớn nhất 
trong tổng số 7 lĩnh vực khoảng 16,47 
tỷ USD, trong đó 15,9 tỷ USD là ODA 
vốn vay.

Trong thời kỳ 1993-2012, ngành giao 
thông vận tải đã hoàn thành và đang 
thực hiện 132 dự án, trong đó đã hoàn 
thành 83 dự án với vốn ODA đạt 5 tỷ 
USD và đang thực hiện 49 dự án với số 
vốn ODA khoảng 12 tỷ USD.

Ngành năng lượng và công nghiệp có 
tổng vốn ODA được ký kết trong thời 
kỳ 1993-2012 đạt khoảng 10 tỷ USD, 
trong đó viện trợ không hoàn lại không 
đáng kể, khoảng 0,1%. Tổng số nhà tài 
trợ là 32, trong đó có 26 nhà tài trợ song 
phương và 6 nhà tài trợ đa phương. 

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn kết hợp xóa đói giảm nghèo 
nhận được nguồn vốn ODA đứng thứ 
ba với tổng trị giá ký kết khoảng 8,85 
tỷ USD (ODA vốn vay: 7,43 tỷ USD, 
ODA viện trợ không hoàn lại: 1,42 tỷ 
USD).

Hiện vẫn tồn tại tình trạng thu hút và 
sử dụng nguồn vốn ODA không đồng 
đều giữa các tỉnh trên địa bàn các vùng 
trong cả nước trong đó vùng đồng bằng 
sông Hồng tiếp nhận nguồn vốn ODA 
lớn nhất với 10,42 tỷ USD và vùng Tây 
Nguyên tiếp nhận nguồn vốn ODA thấp 
nhất với 1,36 tỷ USD.

Chính phủ Việt Nam có chính sách sử 
dụng ODA để hỗ trợ các ngành, lĩnh 
vực và địa phương ưu tiên, nhất là đối 
với những địa bàn có nhiều khó khăn 
trong từng thời kỳ phát triển.

Nhật Bản là nhà tài trợ song phương 

lớn nhất cho Việt Nam trong giai đoạn 
1993-2012 với khoảng 19,81 tỷ USD. 
Pháp đứng thứ hai với 3,91 tỷ USD. 
Hàn Quốc đứng thứ ba với 2,33 tỷ USD.

WB đứng đầu trong nhóm 6 ngân hàng 

phát triển với khoảng 20,1 tỷ USD. 
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 
đứng thứ hai với 14,23 tỷ USD vốn 
ODA cam kết. Hương Giang

(Nguồn: Vụ Kinh tế đối ngoại,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
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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
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Kienlongbank chia sẻ với đồng bào
miền Trung vùng bão lũ 592 triệu đồng

Kỷ niệm 10 năm thành lập 

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG THÔNG QUA BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG GỬI ỦNG 
HỘ CỨU TRỢ KHẨN CẤP ĐỒNG BÀO VÙNG BÃO LŨ SỐ TIỀN 592 TRIỆU ĐỒNG.

Trong những ngày 
vừa qua, tình hình 
bão lũ hoành hành 

tại miền Trung gây nhiều 
đau thương và mất mát. 
Ngày 2-10, Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam đã 
phát động quyên góp ủng 
hộ đồng bào bị thiệt hại do 
bão lũ gây ra. Đoàn Chủ 
tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam 
kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, 
công nhân, viên chức, lao động cả 
nước ủng hộ, đóng góp ít nhất một 
ngày lương cơ bản và kêu gọi sự hảo 
tâm của các doanh nghiệp, người dân 
để giúp đồng bào miền Trung giảm 
bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc 

sống. Hội đồng Quản trị và Ban 
Chấp hành Công đoàn Ngân hàng 
Kiên Long cũng kêu gọi toàn thể 
nhân viên hướng về đồng bào miền 
Trung ruột thịt.

Hưởng ứng các lời kêu gọi này, toàn 
thể cán bộ - nhân viên viên Ngân 

hàng Kiên Long sẵn lòng trích 
mỗi người một ngày lương để 
ủng hộ cứu trợ đồng bào miền 
Trung vượt qua khó khăn bão 
lũ. Chiều ngày 4.10.2013, ông 
Nguyễn Chí Nhiều - Chủ tịch 
Công đoàn Ngân hàng Kiên Long 
đã đến tòa soạn báo Người Lao 
Động trao số tiền 592 triệu đồng 
để kịp thời cứu trợ đồng bào vùng 
bão lũ. Đây là tình cảm của cán 

bộ - nhân viên Ngân hàng Kiên Long 
hướng về đồng bào miền Trung ruột 
thịt, thể hiện tinh thần “Sẵn lòng chia 
sẻ”. Mong rằng cơn bão lũ sớm đi 
qua, đời sống và sinh hoạt của bà con 
miền Trung sớm được khôi phục ổn 
định và phát triển tốt đẹp.  KLB

 KLB

 KLB

 KLB

KHOA NGÂN HÀNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

Ngày 13/10/2013, 
Khoa Ngân hàng – 

Trường Đại học Kinh tế 
TP. Hồ Chí Minh đã long 
trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 
10 năm thành lập.

Khoa Ngân hàng Trường 
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí 
Minh được thành lập ngày 
15/10/2003 trên cơ sở tách 
Khoa Tài chính doanh nghiệp và 
Kinh doanh tiền tệ ra thành khoa Tài 
chính doanh nghiệp (nay đổi thành 
Khoa Tài chính) và khoa Ngân hàng. 
Tính đến nay, Khoa Ngân hàng đã 
đào tạo được hơn 7.000 tân cử nhân, 

1.000 thạc sĩ và 20 tiến sĩ. Khoa tự hào 
là đơn vị đầu tiên của tổ chức ASEAN 
University Network (là mạng lưới các 
trường đại học ở khu vực ASEAN) 
và là 1 trong 5 đơn vị đại học ở Việt 
Nam đầu tiên được kiểm định theo 
tiêu chuẩn quốc tế này (AUN). Tại 

buổi lễ, Khoa Ngân hàng đã vinh 
dự đón nhận bằng khen của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam về những 
đóng góp trong công tác xây dựng, 
đào tạo nguồn nhân lực trong 10 
năm qua. 

Tham gia lễ kỷ niệm, Kienlong 
bank đã tài trợ gói học bổng trị 
giá 30 triệu đồng dành cho sinh 
viên và tham gia ngày hội hướng 

nghiệp.  Tại đây, Kienlongbank đã 
tư vấn, chia sẻ thông tin về quy trình 
tuyển dụng, thực tập, môi trường làm 
việc, khả năng thăng tiến, mức đãi 
ngộ, các chương trình đào tạo đến các 
sinh viên. 

Khai giảng và trao học bổng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

Sáng 01/10/2013, Trường Đại 
học Ngân hàng đã long trọng 
tổ chức buổi lễ khai giảng và 

trao học bổng năm học mới 2013 - 
2014. PGS. TS. Lý Hoàng Ánh - Hiệu 
trưởng nhà trường đã đọc diễn văn 
khai giảng năm học mới. Trong diễn 
văn khai giảng, Hiệu trưởng đã nhiệt 
liệt chúc mừng các tân sinh viên.

Ông Nguyễn Phước Thanh – Phó 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam thay mặt Ban lãnh đạo NHNN 
nhiệt liệt chúc mừng những thành 
quả Trường Đại học Ngân hàng đã 
đạt được trong gần 40 xây dựng và 
trưởng thành. Phó Thống đốc khẳng 
định: trở thành sinh viên của Trường 
Đại học Ngân hàng là trường đầu 
ngành, trọng điểm của cả nước trong 
lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng 
không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn 
của mỗi tân sinh viên mà còn là niềm 
vinh dự, tự hào lớn của gia đình, bạn 

bè và người thân của các em. Chính 
vì vậy, mỗi sinh viên của Trường Đại 
học Ngân hàng phải nỗ lực phấn đấu, 
tu dưỡng rèn luyện để xứng đáng với 
niềm vinh dự đó.

Cũng tại buổi lễ, gần 70 suất học bổng 
đã được trao cho các sinh viên có 
thành tích học tập tốt và các tân sinh 

viên là thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển 
sinh đại học, cao đẳng 2013. Bên cạnh 
đó, nhiều suất học bổng vượt khó từ 
các nhà tài trợ đã được trao đến các 
sinh viên. Dịp này, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long đã tài trợ gói học bổng trị 
giá 20 triệu đồng.

Kienlongbank 18 tuổi - Quà tặng tri ân khách hàng

Nhân kỷ niệm 18 năm thành 
lập Ngân hàng TMCP Kiên 

Long (27/10/1995 – 27/10/2013), 
Ngân hàng Kiên Long dành nhiều 
quà tặng tri ân khách hàng.

Chương trình được thực hiện 
từ ngày 15/10/2013 đến ngày 
31/12/2013 hoặc đến khi hết quà 
tặng. Theo đó, khách hàng khi 
gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Kiên 
Long sẽ có cơ hội nhận được quà 
tặng là áo pull hoặc áo sơ mi.

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 các chi 
nhánh, phòng giao dịch ở khắp 25 
tỉnh, thành trong cả nước. Trong suốt 
18 năm qua, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long luôn nhận được sự tin tưởng 
và ủng hộ nhiệt thành của quý khách 
hàng. Qua những quà tặng dịp này, 
Ngân hàng Kiên Long muốn tri ân 
khách hàng đã đồng hành cùng Ngân 
hàng Kiên Long suốt thời gian qua.

KIENLONGBANK TÀI TRỢ GÓI HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 30 TRIỆU ĐỒNG

KIENLONGBANK TÀI TRỢ GÓI HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 20 TRIỆU ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH DIỄN RA TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN 31/12
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KIENLONGBANK – CHI NHÁNH SÓC TRĂNG 

Vươn lên từ sức trẻ
SO VỚI CÁC CHI NHÁNH TRONG CÙNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG KIÊN LONG, CHI 
NHÁNH SÓC TRĂNG LÀ MỘT CHI NHÁNH TRẺ VỚI GẦN 02 NĂM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG. 
TỪ NHIỆT HUYẾT VÀ SỨC TRẺ,  CHI NHÁNH SÓC TRĂNG ĐÃ KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC 
ĐỂ ĐƯA KIENLONGBANK THÀNH THƯƠNG HIỆU MẠNH, CÓ UY TÍN TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH SÓC TRĂNG. 

Khó khăn buổi đầu
Khi mới đi vào hoạt động, Chi nhánh 
Sóc Trăng gặp không ít khó khăn. Khi 
đó, trên địa bàn Sóc Trăng đã có hơn 
18 tổ chức tín dụng lớn nhỏ khác nhau 
tạo nên sự cạnh tranh rất lớn. Áp lực 
nặng nề đối với đơn vị là làm sao để 
cái tên Ngân hàng Kiên Long – Kien-
longbank được nhiều người dân biết 
đến. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên 
tân tuyển chưa có nhiều kinh nghiệm 
trong công việc nên lượng khách 
hàng đến giao dịch rất ít… Đối mặt 

với những khó khăn như vậy, tập thể 
Chi nhánh Sóc Trăng không nản chí 
mà ngược lại còn xem đây là động lực 
để mỗi thành viên không ngừng học 
hỏi, phấn đấu từng ngày một với mục 
tiêu tạo dựng mái nhà chung mang tên 
Kienlongbank nơi vùng đất này. 

Tiếp thị tận nhà
Từ những khó khăn trên, Ban lãnh 
đạo Chi nhánh Sóc Trăng đã đưa ra 
kế  hoạch hoạt động. Bước đầu là 
thực hiện đi tiếp thị khách hàng ở 

Thành phố Sóc Trăng, sau đó nhân 
rộng ra một, hai huyện lân cận và 
cuối cùng là các huyện trong tỉnh Sóc 
Trăng. Đội ngũ nhân viên được phân 
mỏng theo từng cặp và chia nhau 
thành từng nhóm để tiếp thị. Sau khi 
xác lập danh sách khách hàng tiềm 
năng, các nhân viên xuống từng thôn 
ấp, vào tận nhà để tiếp thị sản phẩm 
của Ngân hàng Kiên Long. 

Qua nhiều tháng liền ròng rã, lượng 
khách quen dần và biết đến thương 
hiệu Kienlongbank nhiều hơn. Nụ 

cười tươi hé mở trên môi của từng 
nhân viên Chi nhánh Sóc trăng khi 
lượng khách đến giao dịch mỗi ngày 
một tăng. Đến nay, đội ngũ nhân viên 
đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm 
tiếp cận và tiếp thị sản phẩm ngân 
hàng đến với các khách hàng. Từ chất 
lượng sản phẩm và dịch vụ tốt, thương 
hiệu Kienlongbank được chính khách 
hàng truyền tải đến nhau theo lối 
truyền miệng. Nhiều khách hàng cũ 
hướng dẫn, giới thiệu khách hàng mới 
đến với chi nhánh nên lượng khách 
tăng đều theo thời gian… 

Hướng đến phát triển an 
toàn, bền vững
Hiện tại Chi nhánh Sóc Trăng chỉ có 
trụ sở chính trên địa bàn thành phố 
Sóc Trăng, chưa có phòng giao dịch 

ở tuyến huyện đây là hạn chế lớn nhất 
đối với đơn vị trong việc phát triển. 
Tuy vậy, chi nhánh đã hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu hội sở giao.  Cụ thể,  
08 tháng đầu năm 2013, huy động 
vốn đạt 83,2% kế hoạch, dư nợ cho 
vay đạt 75% kế hoạch, phát hành thẻ 
ATM đạt 227,11% so với kế hoạch 
với 1.022 thẻ. 

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên,  
Giám đốc chi nhánh và cùng toàn 
thể cán bộ nhân viên đã phấn đấu 
hết sức mình. Cùng với sự phát triển, 
công tác quản trị rủi ro tín dụng tại 
đơn vị luôn luôn được quan tâm hàng 
đầu. Việc thẩm định tài sản cho vay 
khách hàng, đánh giá và quản lý tốt 
các khoản nợ cho vay của khách hàng 
được xem là nhiệm vụ trọng tâm, 

thường xuyên của chi nhánh.  

Để tạo nền tảng vững chắc cho những 
bước phát triển tiếp theo, ngày 03 
tháng 07 năm 2013 vừa qua,  Chi 
nhánh Sóc Trăng đã khởi công xây 
dựng trụ sở mới với diện tích 596.8 
m2, dự kiến hoàn thành và đưa vào 
hoạt động  trong tháng 01 năm 2014. 
Bên cạnh đó, chi nhánh cũng có kế 
hoạch tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt 
động, mở rộng mạng lưới với 2 phòng 
giao dịch ở các huyện có nhiều tiềm 
năng. Tập thể Chi nhánh Sóc trăng 
quyết tâm phấn đấu, lựa chọn hướng 
đi đúng đắn, phù hợp để chi nhánh 
luôn hoạt động an toàn, hiệu quả và 
mang lại lợi ích cao nhất.  

Mía là sản phẩm đặc trưng của Sóc Trăng. Diện tích trồng mía tại Sóc Trăng hàng 
năm khoảng 10.000 hecta và là nơi có năng suất gần như cao nhất nước. 

Phối cảnh trụ sở Kienlongbank - Chi nhánh Sóc Trăng 
sẽ đưa vào hoạt động năm 2014

 Nguyễn Thanh Tú
Giám đốc Chi nhánh Sóc Trăng

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Tel: 1900 5555 39 - 08.3933 9797 - contact247@kienlongbank.com
Lắng nghe mọi lúc - Chia sẻ mọi điều

Te
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PHÒNG GIAO DỊCH VĨNH THUẬN – KIÊN GIANG

Phát triển vùng U Minh Thượng

VĨNH THUẬN LÀ MỘT HUYỆN THUẦN NÔNG NGHIỆP, NẰM TRONG VÙNG U MINH 
THƯỢNG, CÁCH TRUNG TÂM TỈNH TRÊN 80KM, CÁCH TRỞ PHÀ GIANG VỚI 2 CON 
SÔNG CÁI LỚN VÀ CÁI BÉ. VƯỢT LÊN NHỮNG KHÓ KHĂN, PHÒNG GIAO DỊCH VĨNH 
THUẬN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN

Hiệu quả vốn vay từ những 
mô hình
Ngày 06/07/2007, Vĩnh Thuận được 
chọn để mở rộng mạng lưới hoạt động 
của hệ thống Kienlongbank. Thời 
điểm ban đầu, PGD Vĩnh Thuận gặp 
rất nhiều khó khăn, cụ thể là cuộc 
khủng hoảng tài chính 2008 và tiếp 
theo là suy thoái kinh tế 2012. Sản 
xuất đình đốn, giá cả nông sản giảm 
trong khi chi phí đầu vào luôn tăng; 
kết hợp thiên tai mất mùa làm cho sản 

xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. 
Người nông dân sản xuất bị thua lỗ, 
không trả được nợ vay ngân hàng, do 
đó tín dụng tăng trưởng chậm, trong 
khi nợ xấu tăng cao...

 Tuy vậy, trong thời gian qua, Vĩnh 
Thuận đã có những bước phát triển 
đáng kể. Trong 9 tháng qua, mặc dù 
còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng 
kinh tế - xã hội của huyện vẫn tiếp tục 
phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
đạt 13,9%, cao hơn mức bình quân 

chung của tỉnh (9,3%); tỷ trọng nông 
nghiệp chiếm trên 68%, công nghiệp 
– xây dựng chiếm 7,46%, thương mại 
– dịch vụ chiếm 24,48%.

Ngân hàng TMCP Kiên Long là ngân 
hàng bán lẻ, dòng vốn hướng chủ yếu 
về nông nghiệp – nông thôn – nông 
dân. Trong xu hướng đó, xác định 
Vĩnh Thuận là địa bàn vùng sâu, sản 
xuất nông nghiệp là chính nên PGD 
Vĩnh Thuận đã tập trung tăng trưởng 
tín dụng cho nông nghiệp, đầu tư vốn 

cho các mô hình lên liếp trồng mía- 
nuôi cá; mô hình trồng khóm; mô 
hình lúa - tôm mang lại hiệu quả cao. 
Tính đến 31/07/2013 dư nợ cho vay 
đạt 150 tỷ đồng, tăng 22,09% so với 
31/12/2012 và đã vượt chỉ tiêu được 
giao năm 2013 là 146 tỷ đồng. Nợ xấu 
cũng giảm mạnh từ 6,99% xuống còn 
1,77% so dư nợ.

Đưa dòng vốn vào kinh 
doanh – sản xuất
Tỉ trọng thương mại – dịch vụ của 
huyện Vĩnh Thuận có xu hướng tăng 
cao với nhiều chợ nông thôn ở các 
xã. Đây là địa bàn lý tưởng cho lực 
lượng cộng tác viên PGD Vĩnh Thuận 
chào bán sản phẩm “Cho vay trả góp 
ngày”. Dư nợ cho vay sản phẩm này 
bình quân đạt 7,8 tỷ đồng đã hỗ trợ 
một lượng vốn đáng kể cho hàng trăm 
người mua bán nhỏ, tiểu thương ở các 
chợ nông thôn. 

Không những thế, PGD Vĩnh Thuận 
còn là một trong những đơn vị đứng 
đầu trong tỉnh Kiên Giang về dịch vụ 
chuyển tiền với bình quân trên 40 giao 
dịch/ngày, doanh số chuyển tiền trên 
1 tỷ đồng/ngày. Dịch vụ chuyển tiền 
đã đem lại nhiều tiện ích cho phát 
triển thương mại – dịch vụ trên địa 
bàn, việc ký kết hợp đồng mua bán 
nhanh chóng, thuận lợi, nhất là các 
mặt hàng phân bón, xăng dầu, hàng 
tiêu dùng, kịp thời phục vụ cho sản 
xuất kinh doanh, đời sống của nhân 
dân trong huyện.

An toàn, hiệu quả
Để đạt và vượt chỉ tiêu được giao, 
những tháng cuối năm 2013, PGD 
Vĩnh Thuận tập trung thực hiện hiệu 
quả các nhiệm vụ sau: Tiếp tục tăng 
trưởng tín dụng, mở rộng địa bàn cho 
vay kể cả các huyện lân cận như U 
Minh Thượng, An Minh với phương 
châm: “An toàn, hiệu quả” góp phần 

phát triển kinh tế địa phương. Đồng 
thời tập trung xử lý nợ xấu, cơ cấu lại 
nợ đảm bảo an toàn vốn. Bên cạnh 
đó, PDG sẽ đẩy mạnh huy động vốn 
từ dân cư, từ nay đến cuối năm 2013 
phải tăng thêm 14 tỷ để đạt chỉ tiêu 
được giao là 104 tỷ đồng. 

Do đặc thù của địa phương, PGD 
Vĩnh Thuận sẽ nghiên cứu, đề xuất 
những sản phẩm mới phù hợp để thu 
hút khách hàng mới, tiềm năng. Về 
mặt nhân sự, giữ ổn định nhân sự hiện 
tại, tích cực tham gia các khóa đào tạo 
cập nhật, bổ sung nâng cao trình độ 
cho lực lượng trực tiếp kinh doanh 
nhằm hoạt động ngày càng hiệu quả 
hơn. Tổng hợp các điều kiện thuận lợi 
và khó khăn, PGD Vĩnh Thuận quyết 
tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 
được giao năm 2013 và những năm 
tiếp theo với phương châm an toàn và 
hiệu quả. 

Vườn quốc gia U Minh Thượng vừa được trao Chứng chỉ công nhận Vườn di sản ASEAN vào tháng 8/2013

Đặng Thanh Sơn 
Giám đốc PGD Vĩnh Thuận

Hiện nay, người dân vùng U Minh Thượng đang phát triển trồng dừa 
dứa - giống dừa có nước thơm mùi lá dứa. Nhiều hộ thu lãi tới 1,5 tỷ 

đồng/năm nhờ bán trái và cây giống.
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Mở rộng quy mô
nhờ Kiên Long

Kinh tế trang trại vùng ven Hà NộiNhiều người ở xã Cây Trường, 
huyện Bến Cát quý mến, 
nể trọng anh Nguyễn Đình 

Đệ bởi anh không chỉ là người kinh 
doanh giỏi mà còn là người hiền hậu, 
chất phát. Hằng năm, anh đều nhận 
được giấy khen “Nông dân giỏi” của 
Hội nông dân tỉnh Bình Dương.

Tình cờ nên duyên!

Anh Đệ vui vẻ cho biết: Đầu năm 2009, 
anh chuẩn bị hồ sơ vay vốn đầy đủ và 
định mang xuống một ngân hàng... kế 
bên Ngân hàng Kiên Long. Trời xui đất 
khiến thế nào, anh lại chú ý đến Ngân 
hàng Kiên Long nhiều hơn khi quyết 
định vay. Theo anh Đệ, có lẽ anh cảm 
nhận được vẻ chân thành, mộc mạc và 
tận tâm của nhân viên Ngân hàng Kiên 
Long. Từ đó, anh Đệ tin tưởng, gắn bó 
làm ăn với Ngân hàng Kiên Long suốt 
từ đó đến nay. 

Cho đến bây giờ, điều anh ấn tượng 
mạnh mẽ với Ngân hàng Kiên Long là 
từ lúc tiếp nhận hồ sơ vay vốn đến lúc 
nhận tiền giải ngân cho vay chỉ trong 
03 ngày làm việc. Anh Đệ cho biết, 
đây là điểm mạnh của Ngân hàng Kiên 
Long, giúp khách hàng tiết kiệm thời 
gian đi lại mà quan trọng là luôn hỗ trợ 
kịp thời khi người dân cần đến, đúng 
như tinh thần mà Ngân hàng Kiên 
Long truyền đạt là luôn “Sẵn lòng chia 
sẻ”. Bên cạnh đó, các anh em ở Phòng 
Giao dịch luôn ân cần thăm hỏi về hoạt 
động kinh doanh thu gom mủ cao su, 
chia sẻ nhiều thông tin về thị trường 
tạo cho anh cảm giác luôn có sự đồng 
hành, ân cần hỗ trợ khi cần thiết.

 Phát triển kinh doanh

Vào năm 2009, anh Đệ kinh doanh thu 
mua mủ cao su chỉ cở 01 điểm, mỗi 
ngày thu mua được từ 3 – 5 tấn mủ, 
lao động chủ yếu là người thân trong 
nhà. Từ khi anh vay vốn Ngân hàng 
Kiên Long, công việc kinh doanh của 
anh được mở rộng và mang lại nhiều 
thành công. Mở rộng thu mua, anh 
tạm ứng cho nhà vườn, quy mô tăng 
lên 04 điểm, sản lượng mỗi ngày tăng 
lên khoảng 25 tấn. Nhờ anh có khả 

năng quản lý tốt và có uy tín trong 
kinh doanh, trực tiếp điều hành quản 
lý mọi công việc kinh doanh của cơ 
sở nên đã tạo được uy tín với những 
nhà vườn cung cấp mủ cũng như với 
những đối tác làm ăn. 

Hiện nay anh Đệ đã xây dựng cho 
mình cơ ngơi khang trang, ngay tại 

điểm thu mua chính. Đây là niềm ao 
ước mà hai vợ chồng anh ấp ủ nhiều 
năm. Xuất thân từ quê gốc Thừa 
Thiên - Huế, anh chị rất quyết tâm làm 
ăn, đồng thời tạo công ăn việc làm cho 
nhiều người. Không chỉ chăm lo cho 
mái ấm gia đình, anh còn tích cực tham 
gia các phong trào ở địa phương. Anh 
vừa quyết định đầu tư xây dựng thêm 
02 sân bóng đá mini để vừa có nơi sinh 
hoạt thể thao cho người dân trong xã, 
vừa cho các anh em trong cơ sở thu 
mua giao lưu đá banh, rèn luyện sức 
khỏe. “Gắn bó với Kiên Long trong 
những ngày đầu khởi nghiệp, cho đến 
bây giờ, tôi luôn cảm thấy yên tâm vì 
ngân hàng luôn đồng hành trong cùng 
với tôi, ngay cả trong những lúc khó 
khăn nhất” Anh Đệ cho biết.

Giám đốc PGD Bến Cát tặng quà 
trung thu cho anh Đệ

Anh Đệ mở rộng thu mua mủ cao su ở 4 điểm, lên đến 25 tấn mủ mỗi ngày

NẮM BẮT ĐƯỢC NHU CẦU VỐN CỦA NHỮNG HỘ LÀM KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN 
HUYỆN THẠCH THẤT VÀ QUỐC OAI (THUỘC TỈNH HÀ TÂY CŨ) NÊN NGAY TỪ NHỮNG 
NGÀY ĐẦU SAU KHI HÀ NỘI ĐƯỢC MỞ RỘNG, KIENLONGBANK – CHI NHÁNH HÀ NỘI 
VỚI TINH THẦN “SẴN LÒNG CHIA SẺ” ĐÃ TIẾP CẬN, TÌM HIỂU, TƯ VẤN VÀ GIÚP ĐỠ CÁC 
HỘ GIA ĐÌNH LÀM KINH TẾ GIA ĐÌNH CÓ NHU CẦU VAY VỐN.

Sau hai năm triển khai cho vay hỗ 
trợ nông nghiệp, Kienongbank 
– Chi nhánh Hà Nội đã cho vay 

được 20 khách hàng với dư nợ cho 
vay gần 7 tỷ đồng, trong đó phần lớn 
các hộ nông dân thực hiện đúng theo 
mô hình VAC. 

Cụ thể trong số này có hộ gia đình 
ông Phùng Văn Quyền, địa chỉ trú 
tại thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, 
huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Từ đầu 
năm 2007, sau khi được UBND xã 
giao đất thuê, gia đình ông Quyền 
bắt đầu xây dựng trang trại chăn nuôi 
gia cầm và trồng cây, đào ao thả cá. 
Hiện ông Quyền có 02 trại nuôi gà 
có diện tích khoảng 1.400m2; 01 ao 
thả cá có diện tích khoảng 600m2 và 
01 trại nuôi lợn thịt. Đây là diện tích 
đất do UBND xã Cấn Hữu phê duyệt 
cho hộ gia đình ông Quyền thực hiện 
dự án chuyển đổi diện tích đất cấy 2 
vụ lúa năng suất thấp sang chăn nuôi 
lợn, gà, nuôi trồng thủy sản và trồng 
cây có giá trị cao.

Sau khi vay vốn lần đầu từ tháng 
8/2011, đến nay ông Quyền đã có 2 
năm quan hệ tín dụng với Kienlong-
bank – Chi nhánh Hà Nội. Nguồn 
vốn được gia đình đầu tư đúng mục 
đích và tương đối hiệu quả. Trong 
suốt thời gian vay, gia đình ông luôn 
luôn thanh toán gốc lãi hàng tháng 
cho ngân hàng đúng hạn, thể hiện uy 
tín và là một trong những khách hàng 
tốt của ngân hàng. 

Trong một lần xuống thăm cơ sở để 
xem xét việc cấp thêm vốn cho khách 
hàng, chúng tôi có nói đùa: “Sau này 
khi có nhu cầu vay vốn tiếp theo, ông 
có ý định chuyển sang ngân hàng khác 

hay không?” Ông Quyền cười tươi và 
cho biết: “Ồ, không! Ngân hàng Kiên 
Long là bạn của nhà nông chúng tôi 
mà. Nhân viên tín dụng rất nhiệt tình 
và thường xuyên tư vấn giúp tôi và 
các hộ gia đình làm kinh tế trang trại 
xung quanh đây một cách tốt nhất có 
thể thì làm gì có chuyện đó”. 

Nhờ nguồn vốn vay của Kienlong-
abank và được sử dụng đúng mục 
đích, hiệu quả cho nên hiện nay gia 
đình ông Quyền có một cơ ngơi khá. 
Đàn gia cầm đã đạt số lượng 14.000 
con gà siêu trứng, trong đó có khoảng 

Tạ Long Hậu – GĐ PGD BẾN CÁT

Đinh Thị Minh Phúc
Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 

12.600 gà mái và 1.400 gà trống. Số 
gà mái đẻ sẽ cho trứng liên tục trong 
vòng 90 ngày hứa hẹn mang lại một 
nguồn thu đáng kể. Ngoài ra, ông 
Quyền còn nuôi thả các loại cá và 
khoảng 150 con lợn thịt, mỗi năm 
cũng mang lại cho gia đình ông một 
nguồn thu lợi nhuận không nhỏ.

Từ nhu cầu thực tế và xu hướng 
phát triển kinh tế trang trại nơi đây, 
Kienlongbank – Chi nhánh Hà Nội 
đã và đang tiếp tục là bạn đồng 
hành cùng bà con nông dân trên con 
đường làm giàu!

Mô hình trang trại ao - chuồng của gia đình 
ông Phùng Văn Quyền

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP NÔNG DÂN LÀM GIÀU
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SỐNG KHỎE

Bí quyết giữ sức khỏe
cho “dân” văn phòng

LÚC NGỦ DẬY, CÁC 
NHÂN VIÊN CÔNG SỞ ĐÔI 
KHI THẤY THẬT MỆT 
MỎI KHI NGHĨ ĐẾN VIỄN 
CẢNH LẠI NGỒI CẢ NGÀY 
BÊN BÀN LÀM VIỆC. 
NHƯNG NẾU ÁP DỤNG 
VÀI “MẸO NHỎ” SAU, 
BẠN SẼ LÀM VIỆC HIỆU 
QUẢ VÀ THOẢI MÁI HƠN.

Lúc thức dậy:
Khi bạn ra khỏi giường, bạn nên làm 
vài động tác co giãn. Co giãn làm các 
cơ được nới lỏng và thúc đẩy máu lưu 
thông. Một tư thế tốt là đặt tay và đầu 
gối trên sàn nhà, sau đó giữ cho lưng 
bạn theo hình cái cung trong khoảng 
10 giây. Sau đó, từ từ thả lỏng các cơ. 
Lặp lại động tác này vài lần.

Khi ở văn phòng:
Điều quan trọng nhất mà bạn thường 
không chú ý là tư thế ngồi hoặc đi lại của 
bạn. Tư thế sai có thể dẫn đến chứng đau 
lưng và khiến bạn mệt mỏi. Dưới đây là 
một vài lưu ý bạn cần ghi nhớ:

- Khi ngồi hoặc đứng, dùng cơ bụng 
để giữ dạ dày và lưng được thẳng. Thả 
lỏng hai vai.

- Nếu ngồi trước máy tính, đôi mắt 
của bạn nên ở cùng tầm với phần giữa 
của màn hình. Nếu không, hãy chỉnh 
độ cao của ghế ngồi.

- Phụ nữ không nên mang giày quá 
cao hoặc mang túi xách quá nặng vì 
chúng sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng 
cơ thể.

Lúc ăn trưa:
Chế độ ăn của chúng ta ảnh hưởng 
tình trạng khỏe mạnh của cơ thể và 
tinh thần. Các nhân viên công sở nên 
chọn chức ăn có chỉ số đường huyết 
(Glycemic Index – GI) thấp bởi vì các 
thức ăn có chỉ số GI cao có thể khiến 
chỉ số đường huyết của bạn không ổn 
định, và có thế làm cho bạn dễ cáu 
kỉnh và mệt mỏi.

Những thực phẩm nhân viên văn 
phòng nên ăn:

- Rau, hoa quả và ngũ cốc.

- Khi tâm trạng không vui, hãy dùng 
một chút tiêu ớt. Gia vị này có chất 
kích thích có thể làm bạn vui lên.

- Nếu bạn muốn giảm căng thẳng, hãy 
dùng những thực phẩm chứa canxi và 

magiê như hạt hướng dương, tảo bẹ, 
đậu và bông cải xanh.

- Nếu lúc nào bạn cũng mệt mỏi, bạn 
cần bổ sung thêm Vitamin B1. Một số 
thực phẩm nên dùng là gan lợn rán, tỏi 
dầm giấm hoặc hành rán.

Vào buổi chiều:
Buổi chiều là lúc hầu hết các nhân 
viên văn phòng đều cảm thấy buồn 
ngủ. Một số người thích chợp mắt tại 
bàn làm việc, nhưng bạn cũng có thể 
tập một vài động tác tay để cơ thể tỉnh 
táo: Gập các ngón tay và dùng bàn tay 
phải xoa các khớp bàn tay trái. Sau 10 
phút, lại đổi vị trí hai tay. Bằng bài tập 
này, bạn sẽ tăng lượng máu lưu thông 
và cảm thấy khỏe khoắn.

Theo báo cáo được Liên Hợp 
Quốc công bố ngày 11/9, số 
lượng thực phẩm dành cho 

con người bị vứt bỏ chiếm tới 1/3 
tổng sản lượng mà chúng ta sản 
xuất được. Đi kèm những lãng phí 
đó là nhiên liệu, nước và hóa chất 
cần có trong quá trình sản xuất và 
tiêu hủy chúng. 

Cũng theo báo cáo, lãng phí thực 
phẩm là một vấn đề không chỉ ở các 
quốc gia giàu mà cả ở các nước nghèo 
khổ, và thực trạng này xảy ra xuyên 
suốt chuỗi cung ứng - từ nông trại, xe 
chuyên chở cho tới các nhà kho, cửa 
hàng và tủ lạnh trong mỗi gia đình. 
Khoảng 30% diện tích đất trồng trọt 
trên thế giới, và 1/3 lượng nước tương 
đương với lưu lượng sông Volga hiện 
đang được sử dụng một cách vô ích.

Trong báo cáo, Tổ chức Nông - Lương 
Liên Hợp Quốc (FAO) ước tính lượng 
carbon dioxide (CO2) sinh ra từ thực 
phẩm bị lãng phí tương đương với 3,3 
triệu tấn mỗi năm. Theo FAO, lượng 
khí thải này nếu là của một quốc gia 
thì sẽ là nước đứng thứ 3 thế giới về 
lượng khí phát thải, chỉ sau Trung 
Quốc và Mỹ. Điều này cho thấy nỗ 
lực sử dụng thực phẩm hiệu quả hơn 
nữa cần phải được thực hiện kết hợp 
với các cố gắng trên toàn cầu về cắt 
giảm khí thải nhà kính nhằm hạn chế 
tình trạng ấm nóng toàn cầu.

Báo cáo của FAO còn đề nghị cải 
thiện mối liên hệ giữa các nhà sản 
xuất và người tiêu dùng nhằm quản 
lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, đồng 
thời đầu tư nhiều hơn vào các biện 
pháp thu hoạch, làm lạnh và đóng 

gói. Báo cáo cũng nhấn mạnh, người 
dân ở thế giới phát triển cần được 
khuyến khích tiêu thụ ít hơn và tận 
dụng tối đa thức ăn thừa. Các doanh 
nghiệp cũng cần trao tặng thực phẩm 
dư thừa cho các tổ chức từ thiện và 
phát triển nhiều lựa chọn khác nhau 
thay cho việc vứt bỏ rác thải hữu cơ 
ra môi trường.

Dựa vào giá thành sản xuất, FAO 
ước tính chi phí của thực phẩm bị 
lãng phí, chưa kể tôm cá và các loại 
hải sản, vào khoảng 750 tỷ USD mỗi 
năm. Thực phẩm lãng phí cũng ngốn 
khoảng 250 km khối nước và chiếm 
khoảng 1,4 tỷ hecta - phần lớn trong 
số này làm biến đổi môi trường tự 
nhiên do các hoạt động phát quang để 
trồng trọt.

Thế giới phung phí
1,43 tỷ tấn

thực phẩm mỗi năm

MỘT TRONG NHỮNG NGHỊCH LÝ LỚN CỦA THẾ GIỚI HIỆN NAY LÀ HÀNG TRĂM TRIỆU 
NGƯỜI ĐANG SỐNG THIẾU ĐÓI TRONG KHI CÓ TỚI HƠN 1,4 TỶ TẤN THỰC PHẨM BỊ 
PHUNG PHÍ HÀNG NĂM TRÊN TOÀN CẦU.

SỐNG XANH

Thanh Hảo/Theo NPR, Reuters Phương Anh/AOL Jobs

KIÊN LONG XANH
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SỐNG ĐẸP Xin thầy hãy dạy con tôi... Bạn có phải là
một nhân viên quan trọng?BỨC THƯ CỦA CỐ TỔNG THỐNG MỸ ABRAHAM LINCOLN (1809-1865) GỬI THẦY 

HIỆU TRƯỞNG NGÔI TRƯỜNG NƠI CON TRAI ÔNG THEO HỌC. ĐƯỢC VIẾT RA TỪ 
GẦN 200 NĂM TRƯỚC, LẠI LÀ Ở NƯỚC MỸ, NHƯNG BỨC THƯ VẪN GIỮ NGUYÊN 
TÍNH “THỜI SỰ” VÀ GỢI NHIỀU SUY NGHĨ CHO CHÚNG TA.

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này. 
Rằng không phải tất cả mọi người đều công 
bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng 

xin thầy hãy dạy cho cháu biết: Cứ mỗi một kẻ vô lại 
ta gặp trên đường phố, thì ở đâu đó, sẽ có một con 
người chính trực; bên cạnh một chính trị gia ích kỷ, 
sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tận tâm.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cứ mỗi một kẻ thù 
ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một 
người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi 
biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một 
đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình 
bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với nǎm đô la nhặt 
được trên hè phố…

Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và 
cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy 
cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cho cháu biết được 
bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết 
được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác là những 
kẻ dễ bị đánh bại nhất…

Xin dạy cho cháu biết đến thế giới kỳ diệu của 
sách… nhưng cũng để cho cháu có đủ thời gian để 
lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: 
đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn 
trong nắng, và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận 
thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi. Xin hãy tạo 
cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, 
cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý 
kiến đó là không đúng…

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với 

những người hoà nhã và cứng rắn đối với những kẻ 
thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy 
theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo 
thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi 
người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải 
sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý 
để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp mà thôi.

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn 
bã… Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu 
hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu 
biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự 
ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí 
tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ 
được để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.

Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước 
một đám đông gào thét… và đứng thẳng người bảo 
vệ lẽ phải.

Xin hãy đối xử với cháu dịu dàng nhưng đừng vuốt 
ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của 
lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy 
giúp cháu có can đảm biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn và 
có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có 
niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó cháu sẽ 
luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, 
nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình… Con trai tôi 
là một cậu bé tuyệt vời!

Kính gửi thầy…

CÁC SẾP THƯỜNG PHÂN LOẠI NHÂN VIÊN DỰA TRÊN TẦM QUAN TRỌNG CỦA 
MỖI NGƯỜI ĐỐI VỚI CÔNG TY. TRONG CÁC ĐỢT CẮT GIẢM NHÂN SỰ, NHỮNG 
NHÂN VIÊN ÍT QUAN TRỌNG HƠN RẤT DỄ MẤT VIỆC. ĐÃ BAO GIỜ BẠN ĐẶT CÂU 
HỎI: “MÌNH CÓ TẦM QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO Ở CÔNG TY?”

Sau đây là một số câu hỏi giúp bạn 
xác định được giá trị của bản thân ở 
nơi làm việc:

1. Bạn có đóng góp cho kết 
quả cuối cùng của công ty 
hay không?
Dĩ nhiên, hầu hết  mọi người đều 
không làm ở mảng bán hàng hay trực 
tiếp tạo ra doanh thu, nhưng vấn đề là 
ý tưởng và kết quả làm việc của bạn có 
giúp tạo ra doanh thu hay không? Bạn 
có phải là người biết giải quyết vấn 
đề, từ đó tiết kiệm tiền cho công ty 
hay không? Bạn có tạo ra được những 
hệ thống hay thực thi các chính sách 
giúp cải thiện khả năng cạnh tranh của 
công ty? Nếu bạn không trực tiếp tạo 
ra doanh thu thì đây chính là những 
lĩnh vực giúp bạn xác định được tầm 
quan trọng của bản thân trong công ty.

2. Bạn có phải là một người 
dễ gần không?
Biết hòa đồng với những người làm 
cùng hoặc có các kỹ năng mềm cũng 
có thể là yêu cầu đối với các ứng viên 
trong các đợt tuyển dụng. Không một 
nhà tuyển dụng nào lại không muốn 
tuyển những người có khả năng hòa 
đồng tốt với tập thể. Đã bao giờ bạn 
tự hỏi có những người không giỏi việc 
lắm nhưng vẫn được giữ lại trong khi 
những người có năng lực tốt hơn lại 
nằm trong danh sách bị sa thải. Lý do 
có thể nằm ở việc nhân viên này có 
thái độ tốt, luôn thể hiện sự tích cực 

và không bao giờ gây rắc rối. 

3. Bạn có khéo tay không?
Sẽ chẳng có công ty nào muốn sa thải 
một nhân viên biết cách sửa chiếc 
máy in mỗi khi máy hỏng hoặc “cứu” 
chiếc máy photocopy mỗi khi thiết bị 
này có vấn đề. Những người biết giải 
quyết vấn đề luôn được coi trọng. Nếu 
bạn là người được tìm đến mỗi khi 
công ty có vấn đề, dù lớn dù nhỏ, bạn 
cũng có thể có được “tấm vé vàng” 
trong công việc.

4. Bạn có nhiều mối quan 
hệ không?
Đối với một số công việc, thì việc bạn 
có quan hệ rộng sẽ có ý nghĩa nhiều 
hơn đối với những công việc khác. 
Tuy nhiên, trong một môi trường làm 
việc ngày càng mang tính toàn cầu 
như hiện nay, khả năng bạn gặp gỡ 
và làm quen với nhiều người, có thể 

là những người khác biệt với bạn, sẽ 
đem đến cho bạn những điểm cộng 
giá trị trong công ty. Trong trường 
hợp công ty có sa thải, những người 
có quan hệ rộng rất có thể là những 
người giữ được công việc.

5. Mọi người trong công ty 
có biết việc bạn làm?
Trong các công ty, không hiếm những 
người giỏi nhưng ẩn mình. Những 
người như vậy thường đứng sau những 
công việc quan trọng và không mấy 
khi được khen ngợi. Họ làm tốt và có 
nhiều đóng góp nhưng không được 
nhiều người biết tới. Không may là, 
trong những đợt sa thải, những người 
như vậy lại không ở danh sách ưu tiên 
cao được giữ lại. Nếu các kỹ năng và 
tinh thần làm việc của bạn xứng đáng 
được đánh giá cao, nhưng không ai 
biết những việc mà bạn làm, thì đã 
đến lúc bạn cần phải gây sự chú ý. 

Ngọc Diễm/Giáo Dục và Thời Đại

CHIA SẺ ĐỂ THÀNH CÔNG

Thu Hường/Girlspace

SẴN LÒNG CHIA SẺ
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Chờ đợi Festival đua ghe ngo đầu tiên

TỪ LÂU, SÓC TRĂNG LÀ NƠI HỘI TỤ CẢNH TRANH TÀI QUYẾT LIỆT CỦA CÁC ĐỘI 
ĐUA GHE NGO MẠNH TRONG VÙNG. ƯỚC NGUYỆN VỀ MỘT NGÀY HỘI MANG 
TÍNH TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỒNG BÀO KHMER NAM BỘ ĐÃ ĐƯỢC TỈNH SÓC 
TRĂNG THỰC HIỆN BẰNG FESTIVAL ĐUA GHE NGO ĐỒNG BÀO KHMER ĐBSCL - 
SÓC TRĂNG LẦN THỨ NHẤT.

Theo Ban tổ chức Festival Đua 
ghe ngo đồng bào Khmer 
ĐBSCL - Sóc Trăng lần thứ 

1-2013, festival sẽ diễn ra từ ngày 
14 đến 17-11-2013 tại TP Sóc Trăng. 
Ghe ngo là một dạng ghe đặc biệt, 
được xem là vật thiêng chỉ được dùng 
để đua. Đó là một dạng thuyền độc 
mộc làm bằng thân gỗ nguyên vẹn 
được khoét phần ruột do nghệ nhân 
và các nhà sư Khmer cùng làm. Sau 
khi đóng xong, ghe được chà thật 
trơn bóng và sơn phết, trang trí rất 
mỹ thuật. Đầu ghe vẽ các hình con 
thú như rồng, chim công, sư tử, cọp, 
voi… tượng trưng cho vẻ đẹp đồng 
thời biểu hiện sức mạnh của ghe.

“Từ trước tới nay, đua ghe ngo là nét 
đẹp truyền thống gắn với lịch sử của 
địa phương và văn hóa của đồng bào 
Khmer Nam bộ, mỗi năm đều diễn ra 
tùy theo quy mô. Festival lần này là cơ 
hội để Sóc Trăng nâng mức độ và quy 
mô tổ chức lên tầm khu vực”, ông Trần 
Thành Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Sóc Trăng cho biết. Điểm nhấn 
của festival là tổ chức quy củ hơn từ 
khâu chỉ đạo đến tổ chức. Chương trình 
sân khấu hóa có chiều sâu các nét đẹp 
của đồng bào Khmer Nam bộ. Qua đó, 
quảng bá xúc tiến du lịch, giới thiệu nét 
văn hóa đặc thù của Sóc Trăng, vùng 
có đông đồng bào Khmer sinh sống. Sẽ 
có khoảng 50 - 60 đội nam và 8 đội nữ 
tham gia giải đua ghe ngo. 

Từ lâu, đua ghe ngo là phần hội của lễ 
hội Óoc Om Bóc vốn là nghi thức tiễn 
nước sau mùa gieo trồng, chào mừng 
vụ mùa bội thu, là ngày hội thể thao, 
biểu tượng tinh thần đoàn kết giữa 
các dân tộc. Đáng chú ý, lễ khai mạc 
festival là chương trình nghệ thuật 
sân khấu hóa giữ vị trí điểm nhấn của 
toàn bộ festival có sân khấu hóa vụ 
mùa và nghi thức cúng lễ nông nghiệp 
của người Khmer, tất cả hướng về 
trăng và hồn lúa… Ngoài ra, còn có 
các hoạt động như: Liên hoan nghệ 
thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ; 
lễ cúng trăng Óoc Om Bóc, thả đèn 
nước, hội thi trang phục 3 dân tộc. 

Festival Đua ghe ngo đồng bào 

Khmer ĐBSCL - Sóc Trăng lần thứ 
nhất không chỉ được xem là điểm 
sáng trong hoạt động bảo tồn di sản 
văn hóa, giới thiệu sản phẩm văn hóa 
đáng tự hào của địa phương mà còn 
góp phần quan trọng khai thác tiềm 
năng, đưa du lịch trở thành một ngành 

kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn 
hóa sâu sắc, đáp ứng xu thế liên kết, 
liên vùng, hội nhập; mang tính xã hội 
hóa cao, phù hợp định hướng chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cơ cấu giải thưởng của Festival 
đua ghe ngo năm nay lên đến 
200 triệu đồng (giải nhất), 150 
triệu đồng (giải nhì), 100 triệu 
đồng (giải ba) và 50 triệu đồng 
(giải tư). Ngân hàng TMCP Kiên 
Long hân hạnh tài trợ sự kiện 
này với gói tài trợ trị giá 200 
triệu đồng.

 Cao Phong/SGGP

Ghe ngo vừa được đóng và trang trí xong, chuẩn bị hạ thủy

Đua ghe ngo gắn liền với lịch sử hình thành vùng đất Sóc Trăng và rất 
được quần chúng yêu thích

Các diễn viên đoàn nghệ thuật Khemer biểu diễn  văn nghệ phục vũ bên bờ sông

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG:

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ
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Đáp án
Giả sử tuổi con trai người đàn ông là b,  tuổi người con gái là 
a. Ta có: 10a + b = 2ab
Vì tuổi người đàn ông gấp đôi tích tuổi 2 người con nên tuổi 
người đàn ông phải là số chẵn. Tức là b phải chẵn. Ta lại có: b 
= 2ab- 10a = 2a(b-5)
Do tuổi không thể là số âm nên b >5.  B thuộc hàng đơn vị, lớn 
hơn 5, là số chẵn nên có hai khả năng là: b = 8 hoặc b = 6. Với 
b = 8 thì   a = 4/3 (loại). Với b = 6 thì a = 3.
Tuổi người đàn ông là 36

Đố vui có thưởng 
Câu đố kỳ 6
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?

Như những gì chúng ta đã 
được học về cơ thể con người 
thì có 4 nhóm máu chính: 

nhóm A được xuất phát từ thời cổ 
đại và được tồn tại từ khi con người 
đang còn ở thời kỳ vô cùng sơ khai; 
nhóm B được coi là bắt đầu xuất hiện 
khoảng 3.5 triệu năm trước do sự biến 
đổi gene; nhóm O xuất hiện bắt đầu từ 
2.5 triệu năm trước và cuối cùng AB 
mới xuất hiện, chứa cả đặc tính của 
nhóm máu A lẫn nhóm máu B.

Có một vài thành phần (đường) trong 
máu đã làm cho các nhóm máu trở nên 
không thể hòa hợp với nhau : nếu máu 
của người mang nhóm máu A được 
bơm vào người mang nhóm máu B thì 
hệ miễn dịch của người tiếp nhận sẽ 
phát hiện ra các thành phần ngoại lai 
này và sẽ tấn công chúng. Kết quả là 
người mang nhóm máu B không được 
ích lợi gì mà chỉ nhận thêm thiệt thòi 
nếu được tiếp máu từ người mang 
nhóm máu A. 

Trong khi đó, nhóm máu O được coi 
là nhóm máu ‘dễ dãi’ nhất bởi người 
có nhóm máu O có thể tiếp máu cho 

Tại sao con người lại có 4 nhóm máu khác nhau?TẠI SAO

Ngọc Mai/Báo Mới

Nguyễn Công Tràng

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 

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

bất cứ một ai trong ba nhóm còn lại. 
Tuy vậy, theo các nhà khoa học thì 
việc có sự đối kháng giữa các nhóm 
máu không phải là lý do để con người 
có tận 4 nhóm máu. Việc truyền máu 
từ người này sang người khác chỉ mới 
xuất hiện vài trăm năm nay trong khi 
các nhóm máu đã xuất hiện từ trước 
cả vài triệu năm rồi. 

Theo họ, sự biến đổi từ nhóm máu A 
đi tới 4 nhóm máu khác nhau là có lý 
do lịch sử và lý do đó chính là: các 
dịch bệnh. Điển hình là việc nhóm 
máu O là nhóm máu rất phổ biến ở 
tại châu Phi, nơi mà dịch bệnh sốt rét 
hoành hành. Nghiên cứu cho thấy rõ 
ràng là những người mang nhóm máu 

O bị ốm nhẹ hơn những người mang 
nhóm máu A khi cả hai nhóm người 
này cùng bị dính sốt rét, điều này chỉ 
ra rằng nhóm máu O là nhóm máu đã 
được ‘tiến hóa’để chống chọi lại được 
với căn bệnh này. 

Mặt khác, những người thuộc nhóm 
máu O lại dễ bị mắc các bệnh khác 
hơn, ví dụ như họ dễ bị loét dạ dày. 
Cho tới nay, mặc dù chưa được chứng 
minh một cách tổng quát nhưng giả 
thiết biến đổi để chống lại các dịch 
bệnh vẫn là giả thiết có lý nhất trong 
việc tại sao con người lại có nhiều 
nhóm máu.

O

A

B

AB

O

A

B

AB

Nhóm máu O có thể cho 
tất cả nhóm máu
Nhóm máu A có thể cho 
nhóm A và AB
Nhóm máu B có thể cho 
nhóm B và AB
Nhóm máu AB chỉ có thể 
cho nhóm AB nhưng nhận 
được tất cả các nhóm

Sẵn lòng chia sẻ
BÀI CA CỔ

Nói lối:
Hạnh phúc nối niềm vui nụ cười tươi trên môi thắm
Từ những mái ấm gia đình và bao công trình kiến trúc khang trang
Giữ cho Kiên Long trong nét đẹp dịu dàng
Sẵn sàng giúp đỡ và sẵn lòng chia sẻ

Đường lên hạnh phúc
Kiên Long đồng tâm góp sức
Cho cánh chim mang mùa xuân
Hát say mê điệu lý qua cầu
Vọng cổ
Câu 3:
Câu chúc lời ơn từ thành công của những người làm 
nên cuộc sống, đã mang đến cho Kiên Long niềm 
tự hào hạnh phúc vì đã kết nên những cánh hoa tươi 
đẹp cho … đời.
Ôi đẹp làm sao bao công trình mới rạng ngời, Đồng 
vốn sẻ chia mang đầy ý nghĩa, Kiên Long  sẵn lòng 
nới rộng vòng tay. Để cuộc đời không còn những 
chông gai, chấp cánh tương lai cho những mảnh đời 
cơ cực. Ai làm được một nên hai, Kiên Long xiết 
chặt vòng tay theo cùng.
Câu 4: (Ca đoạn cuối điệu Lý chim quyên)
Kiên Long luôn tự hào
Vì mang hạnh phúc tương lai
Cho những ai đã từng
Sống khó khăn cơ hàn
Nay vững vàng đổi thay
Đường lên hạnh phúc tương lai, từ nay đã có Kiên 
Long song cùng.
Nước non xanh thẩm điệp trùng
Kiên Long người bạn sống gần bên ta
Cuộc đời nở thắm ngàn hoa
Kiên Long  là cánh én mang mùa xuân cho đời.

Vọng cổ
Câu 1: 
Đến với Kiên Long là đến với tấm lòng chan hoà 
tình thân ái, xiết chặt vòng tay tiếp thêm từng hơi thở 
cho những cánh hoa thơm hớn hở đón xuân ….về.
Kiên Long ơi tươi thắm những nụ cười. Với đội ngũ 
nhân viên giàu kinh nghiệm, phục vụ ân cần, tận lực 
tận tâm. Thủ tục gọn gàng với những đồng vốn sẻ 
chia, cho mọi người dựng xây cuộc sống mới. Ngân 
hàng Kiên Long sau mười tám năm thành lập, đã vun 
đắp cho đời những mầm xanh tươi thắm.
Câu 2:
Thời gian như tiếp thêm sức mạnh, cho Kiên Long 
vững vàng trên mỗi bước đi lên. Để cho cuộc đời 
ngày thêm tươi thắm, xua áng mây đen đón ánh mặt 
trời hồng. Kiên Long đã làm nên những chuyện huy 
hoàng. Đồng vốn sẻ chia xoá nghèo vượt khó, mang 
lại tiếng cười về khắp thôn quê. Là người bạn đồng 
hành của thiếu thốn khó khăn, là nhịp cầu mơ ước 
đường lên hạnh phúc. Vì đất nước văn minh giàu 
đẹp. Kiên Long sẵn lòng nối tiếp những vòng tay.

Lý qua cầu:
Đời vui vang khúc ca yên bình
Nhịp cầu mơ ước muôn ngàn hoa
Khoe sắc ngát hương thơm
Cuộc đời đẹp tươi
Chung bàn tay góp công gieo mầm

BẠN CÓ BIẾT?
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Để biết thêm thông tin về chương trình,
Quý khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh và Phòng giao dịch Kienlongbank trên toàn quốc.

Hotline: 1900 5555 39 - (08) 3933 9797 - www.kienlongbank.com - https://ebank.kienlongbank.com

Thẻ Kienlongbank mang tên
Hoàng Sa – Trường Sa

Mật mã
Một nhân viên CIA ở một nước 

Châu Mỹ la tinh nhận nhiệm vụ 

tìm người trợ lý bí mật đang nằm 

vùng tại thủ đô thành phố

Đến nơi, tại ngôi nhà cần tìm, anh 

ta thấy một ông già ngồi trước 

cửa.

- Ấm và chảo được sửa ở đây phải 

không? - Anh ta dùng mật mã.

- Ấm và chảo nào? - người đàn 

ông trả lời - Nếu anh muốn gặp 

cái thằng gián điệp Mỹ đó, hắn 

sống ở tầng 2, phòng 13.

Ai sợ vợ nhất?
Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người 

khách, có người hỏi:

- Trong đám ta đây ai là người sợ 

vợ nhất?

Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận 

ngay:

- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

- Sư cụ có vợ đâu mà sợ?

- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

Đúng vậy, nhưng...
Ông bố giận dữ hỏi ba đứa con 

trai:

- Thú thật đi, ban nãy đứa nào 

đứng trên kia đổ bô thẳng xuống 

sông?

- Ba đứa im lặng.

Ông bố tiếp: Chúng bay hãy nhớ 

lại chuyện ông Washington và 

cây anh đào. Bấy giờ, Washington 

cũng trạc tuổi chúng mày trót dại 

chặt cây anh đào, nhưng đã thú 

thật với ông bố. Điều đó khiến bố 

ông ta rất tự hào.

- Nghe vậy, thằng bé thứ nhất 

liền thú nhận. Ông bố thở dài rồi 

cầm roi lên chuẩn bị vụt cho nó 

vài roi.

- Bố! Bố vừa kể chuyện Washing-

ton nhận lỗi thì được ông bố tha 

cơ mà!

- Đúng vậy, nhưng khi Washing-

ton chặt cây thì bố ông ta không 

ở trên cây.

Điều tra
Trung uý tập hợp đơn vị lại và hỏi:

- Trước khi nhập ngũ, trong số các 

anh, ai từng uống rượu?

- Tất cả im lặng. Rụt rè mãi, cuối 

cùng binh nhì Brarin mới bước ra 

khỏi hàng.

- Tốt lắm! Anh đi uống rượu với tôi 

đi. Còn tất cả đi nhổ cỏ.

Nịnh khách
Trong nhà hàng, một bà già đỏm 

dáng cao giọng gọi:

- Cho món gà quay nhé!

- Có ngay, thưa bà!

- Gà còn non không đấy?

- Thưa, không được như bà đâu ạ!

Vợ là cái đinh
Hai người đàn ông ngồi uống 
nước và tâm sự với nhau: “Sao ông 
không có bản lĩnh đàn ông gì cả. 
Hôm qua tôi thấy vợ ông quát lớn 
quá trời đi”.
- Ừ! Mình cũng sai mà nhưng có sợ 
vợ cũng tốt mà. Vợ mình chứ vợ ai 
mà sợ.
- Ôi trời. Phải học tập tôi đây này. 
Không bao giờ biết sợ vợ là gì, 
mình phải có bản lĩnh của đàn ông 
chứ. Sao phải sợ vợ. Vợ là cái đinh!
Bất ngờ bà vợ ông ta về nhà và 
đứng sau lưng 2 người từ lúc nào. 
Bà lên tiếng nhẹ nhàng:
- Ông vừa nói gì cơ? Vợ là gì?
Với sự nhanh trí và một chút sợ hãi 
ông ta lí nhí đáp:
- Vợ là cái đinh còn mình là.... 
cái kim!

Ruồi đực, ruồi cái
Một người phụ nữ đi về nhà và 

thấy ông chồng đang đi loanh 

quanh với một cái vỉ đập ruồi 

trên tay. Cô hỏi: “Anh đang làm gì 

vậy?”.

- Săn ruồi!

- Ồ, thế đã giết được con nào 

chưa?

- Rồi, ba con đực, hai con cái!

- Sao anh biết con nào đực, cái?

- Ba con bò trên can bia, hai con 

đậu ở điện thoại.

TRUYỆN CƯỜI
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