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TRONG SỐ NÀY:

Quý bạn đọc thân mến, 
Tháng 12 về mang theo cái rộn ràng của không 
khí lễ Giáng sinh. Ngày nay, lễ Giáng sinh hầu 
như đã trở thành ngày lễ của mọi người trên 
khắp thế giới chứ không còn là ngày lễ riêng của người theo Thiên Chúa giáo. 
Nhiều người đổ ra đường vui chơi, đi du lịch hoặc về thăm gia đình… 
Cô bé bán diêm – một câu chuyện cổ tích sẽ còn được kể mãi về cảnh ngộ đáng 
thương của một cô bé nghèo khổ trong sự lạnh giá của con người xung quanh 
trong đêm mùa đông khắc nghiệt ngay ngày lễ Giáng sinh. Ông già Noel, một 
hình tượng lung linh trong trí tưởng tượng của trẻ em, với xe tuần lộc chở đầy 
quà sẽ đi phân phát quà cho trẻ em trên khắp thế giới…
Hai câu chuyện tưởng chừng như trái ngược nhau hoàn toàn nhưng vẫn làm 
cho con người không thôi hy vọng vào điều kỳ diệu, tốt đẹp của cuộc sống.  Đó 
chính là tình yêu thương và sự chia sẻ!
Trong sự rộn ràng của lễ Giáng sinh hay trong tất bật lo toan cuối năm, chúng 
ta vẫn không quên quan tâm đến những người kém may mắn trong cuộc sống. 
Mùa đông này, sẽ có những bạn trẻ tình nguyện mang chăn ấm tặng người 
vô gia cư, mang áo ấm đến trẻ em vùng cao… Ngay bây giờ, Ngân hàng Kiên 
Long đã bắt đầu chuẩn bị những phần quà tết cho bà con còn nhiều khó khăn 
ở khắp mọi miền đất nước được đón một cái tết đủ đầy, đầm ấm.
Quan tâm, yêu thương và chia sẻ. Đó có lẽ là một thông điệp, một ý nghĩa lớn 
lao nhất của lễ Giáng sinh.
Chúc bạn đọc một mùa Giáng sinh an lành và tràn ngập hạnh phúc!

THƯ THÁNG 12

Bộ đội Cụ Hồ

M&A tại Việt Nam Sống khỏe
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Q uân đội ta đã từng bước viết 
nên những trang sử hào hùng, 
đã cùng với toàn Đảng, toàn 

dân ta làm nên khúc tráng ca vĩ đại 
của thế kỷ 20, chiến thắng thực dân 
Pháp, đế quốc Mỹ và một số thế lực 
phản động khác. Trong thời đại ngày 
nay, phát huy truyền thống vẻ vang 
của Quân đội anh hùng, của một dân 
tộc anh hùng, cán bộ chiến sĩ ta đã và 
đang nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ 
Hồ, nêu cao ý chí, hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ được giao.
Ngay từ khi ra đời cho đến nay, Quân 
đội ta luôn xác định: từ nhân dân mà 
ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Từ 
trong thực tiễn của cuộc sống cho 
thấy: Các chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” 

trung thành trong tình thương yêu, 
đùm bọc của nhân dân ở khắp đất 
nước. Thấm sâu sức mạnh của nhân 
dân trong việc xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân, bộ đội ta đã và đang 
làm tròn nhiệm vụ cao cả: Giữ vững 
từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, 
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền 
lãnh thổ, lãnh hải của đất nước ta.  

Trong mọi lúc, mọi nơi, bộ đội ta đóng 
quân ở đâu cũng dựa vào dân, cùng 
chia ngọt, sẻ bùi với nhân dân trên địa 
bàn để vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách và trong khó khăn, gian khổ, 
phẩm chất người chiến sĩ càng ngời 
sáng. Những ngày xảy ra lũ lụt ở miền 
Trung vừa qua, hàng nghìn cán bộ, 
chiến sĩ đã không quản nguy hiểm, 

dũng cảm vượt qua lũ dữ cứu dân, kịp 
thời mang lương thực, nước uống, áo 
ấm, thuốc men... đến giúp đỡ đồng bào 
vùng lũ lụt.
Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng 
ngời sáng trong lòng dân, thông qua 

những việc làm bình dị nhưng vô cùng 
cao đẹp, nó là một khúc tráng ca, hào 
hùng vang mãi. Đó cũng là nguồn sức 
mạnh lớn lao giúp quân đội ta thực 
hiện lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ 
kính yêu: “Quân đội ta trung với Đảng, 

hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ 
thù nào cũng đánh thắng”!
Trong không khí tưng bừng cùng toàn 
dân, toàn Đảng kỷ niệm ngày thành lập 
QĐND Việt Nam và ngày hội Quốc 
phòng toàn dân, mỗi người chúng ta 
càng ý thức được rằng: Sức mạnh bảo 
vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng lực của 
nền quốc phòng toàn dân. Xây dựng 
Quân đội nhân dân cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là 
sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân và cả hệ thống chính trị.  

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục 
vụ, đó là truyền thống, là nguyên 
nhân chủ yếu để Quân đội nhân dân 
Việt Nam làm nên những chiến thắng 
qua các thời kỳ lịch sử. Ngày truyền 
thống vẻ vang của quân đội ta, ngày 
hội Quốc phòng toàn dân là ngày hội 
lớn của đất nước ta, nhân dân ta. Ngày 
hội ấy nhắc nhở chúng ta: Quân, dân 
đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, với mục 
tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh, vững bước đi 
lên chủ nghĩa xã hội.

Huy  Nam/cpv.org.vn

Sáng mãi hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
NGÀY 22/12/1944, 34 CHIẾN SĨ TRONG ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN DO ĐẠI 
TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP CHỈ HUY ĐÃ LÀM LỄ TUYÊN THỆ DƯỚI TÁN LÁ RỪNG TRẦN HƯNG ĐẠO. 
HỌ SIẾT CHẶT ĐỘI NGŨ, VAI KỀ VAI, SÁNG NGỜI Ý CHÍ QUYẾT MỘT LÒNG TRONG LỜI TUYÊN 
THỆ: NGUYỆN SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU DÂNG HIẾN CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH VÌ TỔ QUỐC, VÌ NHÂN DÂN.

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22 - 12

 (Ảnh 01 - 02) : Các lực lượng quân đội trong Lễ diễu binh, diễu hành qua các tuyến phố chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. 

(Ảnh 03 - 04): Bộ đội giúp dân gặt lúa chạy lũ và tham gia vệ sinh bờ biển sau đợt lũ vừa qua ở miền Trung. 
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NGÀY 25.11, DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ĐBSCL) LẦN THỨ 7 
- VĨNH LONG 2013 (MDEC - VĨNH LONG 2013) CHÍNH THỨC KHAI MẠC. VỚI CHỦ ĐỀ “ĐBSCL 
HƯỚNG ĐẾN NỀN KINH TẾ XANH”, MDEC - VĨNH LONG 2013 HỨA HẸN LÀ CƠ HỘI KHAI 
THÁC TIỀM NĂNG, LỢI THẾ VÙNG ĐBSCL, TẠO THÊM ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN TOÀN VÙNG. 

Tăng cường tính liên kết 
Sáng kiến tổ chức MDEC hằng năm 
được Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ 
(BCĐ.TNB) khởi xướng và bắt đầu 
thực hiện lần đầu tiên vào năm 2007 
tại TPHCM với chủ đề “ĐBSCL chủ 
động hội nhập WTO”. Từ đó đến 
nay, tiếp tục diễn ra các kỳ MDEC: 
Lần II tại Cần Thơ với chủ đề “Vì sự 
phát triển hạ tầng giao thông”; lần III 
tại An Giang với chủ đề “Phát triển 
nguồn nhân lực ĐBSCL thời kỳ hội 
nhập”; lần IV tại Kiên Giang với chủ 
đề “Phát huy lợi thế sông, biển - phát 
triển kinh tế bền vững vùng ĐBSCL”; 
lần V tại Cà Mau với chủ đề “ĐBSCL 
- liên kết phát triển bền vững”; lần VI 
tại Tiền Giang với chủ đề “ĐBSCL 
hướng đến nền nông nghiệp chất 
lượng và bền vững”. 

Ông Nguyễn Phong Quang - Phó 
trưởng ban Thường trực BCĐ.TNB 
- cho biết, MDEC là hoạt động liên 
kết mở nhằm tăng tính liên kết giữa 
các tỉnh, thành 
phố vùng ĐBSCL, 
giữa ĐBSCL với 
TPHCM, các bộ, 
ngành trung ương, 
các địa phương 
khác trong nước 
và liên kết quốc 
tế, nhằm phát huy 
tiềm năng của 
vùng, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - 
xã hội toàn vùng. 

Qua 6 lần tổ chức, MDEC đã có 
nhiều đóng góp, đề xuất quan trọng 
và được Thủ tướng Chính phủ ban 
hành nhiều chủ trương, giải pháp 

vẫn bấp bênh, đời sống nông dân còn 
nhiều khó khăn. Phó Thủ tướng mong 
muốn, MDEC Vĩnh Long 2013 sẽ 
góp phần giúp hoàn thiện mô hình sản 
xuất mới trong liên kết sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm và đẩy mạnh ứng dụng 
tiến bộ KHKT trong sản xuất, làm 
cho hàng hóa có sức cạnh tranh cao 
trên thị trường thế giới. MDEC Vĩnh 
Long 2013 cũng sẽ là phương tiện 
giúp nâng cao nhận thức của các cấp, 
các ngành và nhân dân về phát triển 
kinh tế bền vững, ra sức thực hiện các 

 Nguyễn Phấn Đấu/ Lao Động

Triển lãm hội chợ Tuần lễ môi trường xanh - công nghệ xanh phát triển bền vững kinh tế xanh vùng ĐBSCL 
thu hút hơn 220 đơn vị đoanh nghiệp với 630 gian hàng trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm, công 
nghệ trong thời kỳ đổi mới. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đang tham quan triển lãm

HƯỚNG ĐẾN NỀN KINH TẾ XANH

và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc của vùng. MDEC ngày 
càng chứng tỏ tính thiết thực, hiệu 
quả, trở thành sự kiện quan trọng hằng 
năm trong vùng.

Kỳ vọng vào MDEC-Vĩnh 
Long 2013
Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh 
- Trưởng BCĐ.TNB - vùng ĐBSCL 
có nhiều tiềm năng kinh tế với thế 
mạnh về xuất khẩu nông, thủy sản. 
Thế nhưng, sản phẩm nơi đây làm ra 

mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, 
bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng 
sinh học, khai thác, sử dụng có hiệu 
quả tài nguyên thiên nhiên. 

MDEC 2013 gồm các sự kiện chính: 
Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL 
năm 2013; Diễn đàn doanh nghiệp 
vùng ĐBSCL, TPHCM và Hà Nội; 
Hội thảo liên kết quy hoạch phát triển 
các đô thị bền vững về môi trường; 
Hội thảo phát triển và nhân rộng mô 
hình sản xuất nông nghiệp xanh vùng 
ĐBSCL; Hội nghị trao đổi giữa lãnh 
đạo UBND TPHCM với UBND các 
tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL (Hội 
nghị G13+1); Hội nghị Ban chỉ đạo 
MDEC - Vĩnh Long 2013...

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, Triển 
lãm hội chợ Tuần lễ môi trường xanh 
- công nghệ xanh - phát triển bền vững 
kinh tế xanh vùng ĐBSCL trưng bày 
những thành tựu kinh tế xã hội gắn 
với mục tiêu xây dựng và phát triển 
môi trường xanh, kinh tế xanh, bảo 
tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, sử 
dụng nguồn năng lượng sạch, các dự 
án đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng với 
biến đổi khí hậu.

MDEC 2013 - Những con số
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL năm 2013 trong khuôn khổ MDEC 2013 các tỉnh, thành 
trong khu vực đã mời gọi đầu tư vào 138 dự án với tổng vốn 416.052 tỷ đồng và 1,89 tỷ USD.

Thành phố Cần Thơ và các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên  Giang, 
Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long trao chứng nhận đầu tư cho 26 dự án với số tiền 6.094 
tỷ đồng và 93 triệu USD. Các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh trao 4 chủ trương đầu tư với số 
tiền 1.838 tỷ đồng. Tỉnh Long An ký kết 2 hợp đồng tín dụng với số tiền 121 tỷ đồng.

Chương trình An sinh xã hội vùng ĐBSCL kết hợp khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế, xúc tiến 
đầu tư năm 2013  đã vận động các đơn vị tham gia hỗ trợ với số tiền khoảng 720 tỷ đồng.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Đào Minh Tú cho biết, trong khuôn khổ 
MDEC 2013, 9 ngân hàng thương mại sẽ ký kết tài trợ vốn cho 83 dự án đầu tư từ nay đến năm 
2015 với số tiền lên đến gần 20.000 tỷ đồng.

MDEC - VĨNH LONG 2013 

Toàn cảnh Hội nghị MDEC - Vĩnh Long 2013

Ông Võ Quốc Thắng  - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank- trao đổi cùng ông Nguyễn Văn Bình - Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Bí thư  Tỉnh ủy Vĩnh Long bên lề hội nghị 
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Tưng bừng 
Festival  ĐUA GHE NGO 

HƠN NỬA TRIỆU DU KHÁCH TỪ KHẮP NƠI ĐÃ ĐẾN VUI CHƠI, THƯỞNG LÃM 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA FESTIVAL. NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG HÂN 
HẠNH ĐỒNG TÀI TRỢ CHO SỰ KIỆN NÀY

Chiều và tối 17-11-2013, giải đua 
ghe ngo truyền thống diễn ra tại 
Sóc Trăng đã kết thúc. Ngay sau 

đó là lễ bế mạc Festival đua ghe ngo đồng 
bào Khmer Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) - Sóc Trăng lần thứ nhất. 

Đây là giải đấu khu vực với số lượng ghe 
ngo đông nhất từ trước tới nay với 62 đội 
đua, hơn 6.200 vận động viên đến từ các 
tỉnh ĐBSCL. Với 7 lượt đua thắng tuyệt 
đối từ vòng bảng đến vòng chung kết ở 
nội dung nam, ghe ngo chùa Càng Long 
(tỉnh Trà Vinh) đã xuất sắc giành chức 
vô địch với tiền thưởng 239 triệu đồng, 
hai đội ghe của chủ nhà Sóc Trăng là Pô 
Thi Prưk và Pong Tức lần lượt giành giải 
nhì và ba, ghe ngo Nha Si cũ đến từ Kiên  
Giang giành giải khuyến khích. 

Ảnh (1)và (2): Lễ khai mạc Festival với chủ đề “Trăng và Lúa”  với chương trình biểu diễn nghệ thuật 
sân khấu hóa đặc sắc thể hiện văn hóa và nghi thức cúng lễ nông nghiệp của người Khmer…

01

02

03

Ảnh (3), (4) và (5): Đua ghe ngo là hoạt động chính của Festival. Hàng  chục ngàn du khách đứng dọc trên hai bờ sông để cổ vũ cho các đội đua ghe ngo. 05

04
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 Lam Lan

 Ngọc Hiếu/CA TP.HCM

Trong khi đó, ở nội dung ghe ngo nữ, ban 
tổ chức (BTC) đã trao giải nhất cho ghe 
ngo Ngang Dừa (tỉnh Bạc Liêu) với phần 
thưởng cúp, cờ và số tiền trên 200 triệu 
đồng; đội giành giải nhì, ba và khuyến 
khích lần lượt là ghe ngo chùa Kỳ Son 
(tỉnh Vĩnh Long); Lương Nghĩa (tỉnh Hậu 
Giang) và Cos Tung (tỉnh Sóc Trăng).

BTC cũng đã trao các giải thưởng khác 
như lễ cúng trăng (lễ Oóc om bóc), hội thi 
thả đèn nước (Lôi protip), liên hoan nghệ 
thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ, hội 
chợ thương mại, liên hoan ẩm thực ba dân 
tộc Kinh - Khmer - Hoa, hội thi trang phục 
ba dân tộc, trò chơi dân gian - hội thao dân 
tộc... Nhân dịp Festival đua ghe ngo đồng 
bào Khmer ĐBSCL - Sóc Trăng lần thứ 
nhất năm 2013, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ 
đã tặng 100 suất học bổng cho học sinh 
Khmer nghèo hiếu học 13 tỉnh, thành phố 
khu vực ĐBSCL.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Mai Khương, 
Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, Trưởng 
ban tổ chức festival cho rằng: Festival đua 
ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL - Sóc 
Trăng lần thứ nhất 2013 được coi là thành 
công về công tác tổ chức, thu hút hơn 500 
nghìn khách du lịch đến tham quan. Fes-
tival cũng là môi trường để tuyên truyền 
chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng 
và Nhà nước, quảng bá hình ảnh đất nước 
con người, vùng đất Sóc Trăng. Đồng 
thời, hoạt động này cũng phần nào thể 
hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước 
đến đời sống, văn hóa tinh thần của đồng 
bào Khmer Sóc Trăng nói riêng và đồng 
bào Khmer Nam bộ nói chung.

Festival Piano Quốc 
tế 2013 được tổ 
chức nhằm tạo 

dựng những hoạt động 
văn hóa nghệ thuật chuyên 
nghiệp tại Việt Nam. Đây 
cũng là cơ hội giao lưu, 
trao đổi kiến thức, học tập 
kinh nghiệm và phát triển 
kỹ năng chuyên môn cho 
các nghệ sĩ, sinh viên pi-
ano, giới hoạt động và yêu âm nhạc, 
hướng đến là một trong những hoạt 
động văn hóa nghệ thuật uy tín tại 
Thành phố Hồ Chí Minh - sự kiện 
tiêu biểu trong đời sống âm nhạc 
Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình còn là dịp 
thắt chặt thêm tình hữu nghị, hợp 
tác giữa các nghệ sĩ, giữa Nhạc viện 
Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở 
đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp trong 
nước và quốc tế.

Theo Chương trình, Festival Piano 
Quốc tế 2013 sẽ bao gồm các hoạt 
động biểu diễn, tọa đàm với nghệ sĩ 
và các buổi thuyết trình chuyên đề do 
nhiều giáo sư, nghệ sĩ piano nổi tiếng 
Việt Nam và quốc tế đảm nhiệm.

Festival Piano Quốc tế 2013 
FESTIVAL PIANO 
QUỐC TẾ LẦN THỨ 
HAI NĂM 2013 SẼ 
DIỄN RA TỪ NGÀY 2 
– 7/12/2013 TẠI THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ MINH. 
NGÂN HÀNG TMCP 
KIÊN LONG HÂN 
HẠNH ĐỒNG TÀI TRỢ 
SỰ KIỆN NÀY

Vẻ đẹp lung linh của những chiếc đèn nhiều màu sắc qua Hội thi đèn nước 
(Lôi protip) được tổ chức trong khuôn khổ Festival Đua ghe ngo.

Du khách được mời thưởng thức cốm dẹp, một món ăn truyền thống của lễ  hội Ok Om Bok

Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn sẽ biểu diễn tại Festival Piano 2013

Tại Fetival đua ghe ngo,  3 kỷ lục Việt Nam được xác lập. Trong ảnh là chiếc 
bánh pía nặng kỷ lục  với sức  nặng 306kg, có đường kính 1,3m, dày 22cm. 

Liên hoan sân khấu dù kê trong khuôn khổ Festi-
val. Dù kê là kịch hát truyền thống của nghệ thuật 
sân khấu hát và múa của người dân tộc Khmer tại 
nhiều tỉnh ĐBSCL. Loại hình nghệ thuật này  được 
đề xuất  hoàn thành hồ sơ đề nghị UNESCO công 
nhận  là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
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Rộn ràng Giáng Sinh  
                    ở các nước

Giáng sinh đang tới gần! Khắp nơi trên thế giới không khí Giáng sinh 
đang ngập tràn. Mừng Giáng sinh là điểm chung ở tất cả các quốc gia 
song mỗi nơi có cách thức tổ chức khác nhau, mang những nét văn 
hóa đặc trưng và rất thú vị…

Anh: Không thể thiếu bữa 
tiệc gia đình
Ở Anh, từ học sinh, sinh viên đến người đi 
làm, tất cả dù có đi đâu, về đâu, ngay thời 
khắc Giáng sinh, họ đều cố gắng trở về 
nhà để sum họp cùng gia đình. Các thành 

viên trong gia đình sẽ dành thời gian để 
cùng nhau trang trí nhà cửa, đi mua sắm, 
thăm bạn bè và người thân. Bữa tiệc thật 
lớn với đầy đủ người thân, gia đình, bạn 
bè vào đêm Noel (24/12) là biểu tượng 
đẹp của lễ mừng Giáng sinh ở Anh và tất 
cả các quốc gia châu Âu. Ngày 25/12 sẽ là 
ngày các thành viên gia đình gặp gỡ, tặng 
quà, chúc mừng nhau và có buổi ăn chính. 

Đức: Nổi tiếng các phiên 

chợ Giáng sinh
Từ đầu tháng 12, khắp nước Đức đều xuất 
hiện những phiên chợ đặc biệt, từ những 
phiên chợ chỉ vài ba gian hàng ở những 
thị trấn nhỏ trang trí bằng lồng đèn với 
cành thông đơn giản, cho đến những hội 
chợ lớn ở các đô thị tràn ngập không khí 
thương mại và tưng bừng niềm vui đại 
lễ.
Nếu du lịch đến nước Đức vào dịp này, 
bạn đừng quên ghé thăm các phiên 
chợ Giáng sinh nổi tiếng tại đây như 
chợ thương mại Munich ở quảng 
trường trung tâm Marienplatz, 
chợ Nuremberg và chợ Berlin. 
Bạn sẽ tìm thấy được những 
nét cổ xưa nhất cũng như cảm 
nhận thấy hơi thở hiện đại 
của cuộc sống từ những 
phiên chợ Giáng sinh 
nơi đây. Trung bình 
mỗi năm, những 
phiên chợ mùa Giáng 
Sinh này đã mang 
về cho ngành du 
lịch nước Đức 
gần 8 tỉ USD.

Mỹ: Nổi bật 
với cây thông 
Noel
Nước Mỹ là nơi có nền văn 
hoá đa dạng và nhiều tập 
tục, do đó thật khó nói về 
một lễ Giáng sinh chỉ của 
riêng người Mỹ. Các hoạt 
động trong lễ hội này sẽ tuỳ 

thuộc vào truyền thống văn hoá của mỗi 
gia đình. Mặc dù đa dạng về văn hoá 

và chủng tộc song một mùa Giáng 
sinh lý tưởng mà tất cả mọi người 
đều chấp nhận là: đây là thời 
gian dành cho gia đình cùng với 
những chuyến du lịch kỳ thú. 

Biểu tượng quan trọng nhất 
trong lễ Giáng sinh của 

người Mỹ chính là cây 
thông Noel. Thông 

thường, người Mỹ 
sẽ trang trí cây 

thông rất 
nổi bật 

và 

đặt ở vị trí mà nhiều người có thể nhìn 
thấy được. Tại Nhà Trắng, cây thông 
Noel thường chính thức ra mắt từ đầu 
tháng 12.
 
Úc: Giáng sinh  là... mùa hè!
Ở Úc và New Zealand lễ Giáng sinh 
là vào mùa hè, thời tiết rất đẹp và một 
truyền thống phổ biến nhất là hát mừng 
ngoài trời. Nhiều người Úc, ngày 25 
tháng tụ tập ở Bondi Beach, gần Sydney, 
để tổ chức lễ Noel. Ngày 25 tháng 12 ở 
Úc thường là ngày rất nóng trong mùa hè. 
Do thời tiết khác biệt nên thức ăn mùa 
Giáng sinh cũng dân thay đổi. Bữa ăn 
gồm đồ biển và hoa quả nhập cảng, thay 
thế những món ăn truyền thống mùa đông 
lạnh lẽo. Ở Úc, để tạo sự khác biệt, các 
ông già Noel,thay vì mặc áo choàng dài, 
quần và mũ màu đỏ, thì lại mặc áo tắm, 
và xe trượt tuyết không phải được các con 
tuần lộc kéo mà là các con ...kanguru. 

Châu Á: Ngày vui an lành 
cho mọi người
Xuất phát từ một ngày lễ của người Thiên 
Chúa giáo nhưng giờ đây Giáng Sinh đã 
trở thành một dịp lễ của người dân trên 
toàn thế giới. Người dân ở khu vực châu 
Á cũng thường trang trí, thắp sáng nhà 
cửa bằng đèn lấp lánh. Đường phố cũng 
được trang hoàng lộng lẫy. Đón Giáng 
sinh ở châu Á đôi khi lại trở thành thời 
thượng đối với với du khách phương Tây 
muốn né mùa đông khắc nghiệt.
Trung Quốc là nước sản xuất các nguyên 
liệu dùng để trang trí cho ngày lễ Noel lớn 
nhất châu Á. Hầu hết các đồ dùng trang 
trí Noel ở VN và một số quốc gia trong 
khu vực đều nhập khẩu từ  Trung Quốc.  
Tại Việt Nam, lễ Giáng sinh được tổ chức 

hoành tráng và quy mô chủ yếu tại các 
thành phố lớn là Sài Gòn và Hà Nội.  Hoạt 
động chính của lễ Giáng sinh ở VN chủ 

yếu giới trẻ ra đường dạo 
chơi, đến nhà thờ vào đêm 
24/12, tặng quà cho nhau 
và chúc nhau những điều 
tốt lành...

Thanh Ngọc (tổng hợp)
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Ngành nông nghiệp Việt Nam 
TRƯỚC VẬN HỘI LỚN

Trong báo cáo vừa công bố, Tổ 
chức Giám sát doanh nghiệp 
quốc tế (BMI) tại London khẳng 
định ngành Nông nghiệp Việt 
Nam đang đứng trước vận hội 
lớn với một triển vọng xán lạn. 

Báo cáo cho rằng Chính phủ Việt 
Nam thể hiện rõ quyết tâm tái cơ cấu 
các doanh nghiệp Nhà nước, khơi 
thông nguồn lực kinh tế hỗ trợ khu 
vực tư nhân bằng chính sách thuế 
và đầu tư cơ sở hạ tầng. Việt Nam 
cũng mong muốn thu hút ngày càng 
nhiều vốn đầu tư nước ngoài vào các 
ngành kinh tế, trong đó có nông sản.
Không chỉ mong muốn thu hút thêm 
FDI, Chính phủ Việt Nam còn có kế 
hoạch nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của ngành nông nghiệp 
trong thời gian tới. Các chương trình 
khuyến khích mô hình đối tác công  
tư (PPP) cũng được triển khai mạnh 
mẽ trong một số lĩnh vực như chăn 
nuôi, trồng trọt, thủy sản...
Những động thái này đã tạo tiền đề 
quan trọng để BMI đưa ra dự báo về 
triển vọng tích cực của ngành nông 

nghiệp Việt Nam trong một vài năm 
tới.
Về sản xuất, do tài nguyên đất đai 
màu mỡ cộng với năng suất ngày 
càng tăng sẽ giúp ngành nông nghiệp 

đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ở các 
lĩnh vực như 
sản xuất lúa 
gạo, chăn nuôi 
và chế biến gia 
súc, gia cầm 
và sữa. Theo 
dự báo của 
BMI, các lĩnh 
vực này đều 
có thể đạt tốc 
độ tăng trưởng 
hơn 10% trong 
khoảng thời 
gian từ năm 
2012 đến 2017.
Triển vọng xuất khẩu cũng hứa 
hẹn nhiều cơ hội tốt. Nhờ nỗ lực 
vươn lên trước các đối thủ cạnh 
tranh truyền thống như Thái Lan,  
Indonesia, Ấn Độ hay Brazil, nông 

sản Việt Nam tiếp tục khẳng định 
vị trí là một trong những nước dẫn 
đầu về xuất khẩu cà phê và gạo. Tuy 
nhiên, hàng nông sản Việt Nam sẽ 
phải cạnh tranh gay gắt ngay tại các 
thị trường chủ chốt.
Để có thể duy trì tốc độ tăng trưởng, 
BMI cho rằng Việt Nam cần tiếp tục 
nâng cao chất lượng sản phẩm và 
năng suất của ngành nông nghiệp. 
Nỗ lực nâng cao chất lượng sản 
phẩm phụ thuộc nhiều vào việc ứng 
dụng công nghệ mới trong canh tác    
nuôi trồng, đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm bằng những quy định 
nghiêm ngặt hơn song song với việc 
xác lập thương hiệu...
Thực hiện thành công những biện 
pháp này sẽ giúp ngành nông nghiệp 
Việt Nam tăng giá trị của hàng hóa 
xuất khẩu, từ đó cải thiện năng lực 
cạnh tranh trên thị trường thế giới.

 Vũ Trọng/ Chinh phu.vn

Xuất khẩu cà phê mới chỉ đạt 2,51 tỷ USD, 
giảm gần 25% về giá trị so với cùng kỳ. Giá 
cà phê có thời điểm xuống mức thấp kỷ lục 
trong 3 năm trở lại đây, chỉ còn ở mức xấp xỉ 
30.000 đồng/kg.

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 trên toàn hệ 
thống.  
Chương trình chào cờ đầu tuần bắt 
đầu thực hiện từ tháng 9/2013 tại 
Hội sở. Qua thời gian triển khai, Ban 
Lãnh đạo nhận thấy có sự chuyển 

biến tích cực, lần lượt thực hiện mở 
rộng ở các chi nhánh và đến đầu 
tháng 12 này đã đồng loạt thực hiện 
trên toàn hệ thống. 
Chào cờ và hát Quốc ca là một nghi 
thức quan trọng, thể hiện tình yêu 
Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc của 
mọi người dân Việt Nam. Thông 
qua chào cờ và hát Quốc ca đầu 
tuần, Kienlongbank 
mong muốn nâng 
cao tinh thần yêu 
nước, đồng thời 
nhắc nhở cán bộ - 
nhân viên về tinh 
thần phụng sự Tổ 
quốc, giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc. 
Bên cạnh đó, việc 
chào cờ và hát Quốc 

ca đầu tuần sẽ tạo động lực cho cán 
bộ - nhân viên Kienlongbank thực 
hiện tốt công việc chuyên môn của 
mỗi người, nâng cao trách nhiệm cá 
nhân trong thực hiện nếp sống văn 
minh nơi công sở, tạo nên nế nếp 
sinh hoạt, tác phong, môi trường làm 
việc tốt.

Ngày 22/10/2013, Bảng xếp 
hạng 1000 Doanh nghiệp 
nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp lớn nhất năm 2013 - Bảng 

xếp hạng V1000 đã chính thức được 
công bố. Ngân hàng TMCP Kiên 
Long xếp hạng thứ 77/V1000 

Bảng xếp hạng V1000 dựa 
trên kết quả xử lý và kiểm 
chứng dữ liệu độc lập của 
Công ty CP Báo cáo Đánh giá 
Việt Nam (Vietnam Report), 
được công bố thường niên từ 
năm 2010 bởi Báo VietNam-
Net, với sự phối hợp của Tạp 
chí Thuế  - Tổng Cục Thuế 
và các chuyên gia tư vấn độc 
lập trong và ngoài nước.
Sáng ngày 29/11/2013, 
tại Trung tâm Hội nghị 

Quốc gia Mỹ Đình, TP. Hà 
Nội, Ban tổ chức V1000 gồm:  
Vietnam Report, Báo VietNamNet 
và Tạp chí Thuế - Tổng Cục Thuế đã 
chính thức tổ chức Lễ công bố Bảng 
xếp hạng V1000 năm 2013. Ông 
Phạm Khắc Khoan – Tổng Giám đốc 
Kienlongbank – đã tham dự và đón 
nhận Giấy chứng nhận danh hiệu 
này. Buổi lễ được tổ chức nhằm mục 
đích khuyến khích, biểu đương và 
tôn vinh các doanh nghiệp có mức 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao, 
góp phần rất lớn vào sự giàu mạnh 
của đất nước.

 KLB

Kienlongbank lọt vào Top 1000 Doanh nghiệp 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Kienlongbank:  
Chào cờ đầu tuần trên toàn hệ thống

KLB

Đến đầu tháng 12/2013, trên tất cả 26 chi nhánh của toàn hệ thống Kienlongbank đã thực hiện nghiêm túc việc chào cờ và hát 
Quốc ca mỗi đầu tuần. 

Ông Pham Khắc Khoan - Tổng Giám đốc Kienlongbank - (bìa 
trái)  đón nhận Giấy chứng nhận doanh nghiệp nằm trong Bảng 
xếp hạng V1000

TIÊU ĐIỂM
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“ NHIỀU DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ NHẬT BẢN ĐÃ CÓ ĐƯỢC THÔNG TIN BỔ ÍCH CHO VIỆC KINH 
DOANH, ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC M&A (MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP) TẠI VN. CÁC DOANH NGHIỆP VN 
CŨNG ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỐI TÁC VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG THỜI GIAN TỚI.

Hội nghị “M&A tại VN: sức hút từ 
thị trường Nhật Bản” do báo Tuổi 
Trẻ và báo Mainichi phối hợp tổ chức 
ngày 12-11 tại khách sạn New Otani,  
Tokyo (Nhật Bản) với sự tham dự của 
hơn 90 doanh nghiệp Nhật Bản và hơn 
30 doanh nghiệp VN thuộc nhiều lĩnh 
vực đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Thời điểm tốt để M&A
Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Xuân 
Hưng - đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
VN tại Nhật Bản - khẳng định đây là 
thời điểm thích hợp để gia tăng hợp 
tác thương mại giữa hai nước. Theo 
ông Hưng, Thủ tướng Chính phủ đã 
phê duyệt Chiến lược phát triển công 
nghiệp hóa với sự tham gia của phía 
Nhật Bản. VN và Nhật Bản thống nhất 
triển khai giai đoạn 5 sáng kiến chung 

Nhật Bản - VN thực chất là hàng loạt 
biện pháp mới nhằm tạo môi trường 
thông thoáng, thuận lợi hơn nữa cho 
doanh nghiệp hai nước.
“Trong những lần gặp gỡ đại diện các 
tỉnh thành VN đều mong chờ người 
Nhật Bản đến tìm hiểu làm ăn, kinh 
doanh, đầu tư, du lịch ở VN - ông 
Hưng thông tin thêm - Xu hướng 
M&A trong đầu tư, kinh doanh rất tiết 
kiệm và hiệu quả. Đây đang là thời 
điểm tốt đẹp cho các doanh nghiệp 
Nhật Bản quyết định đầu tư kinh 
doanh tại VN thông qua M&A”.
Theo ông Trần Đình Khoa - ủy viên 
thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, ngoài cơ sở hạ tầng thuận 
lợi, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã chuẩn 
bị một lực lượng lao động có khả năng 
giao tiếp bằng tiếng Nhật. Năm 2013, 

tiếng Nhật đã được đưa vào giảng 
dạy trong ba trường dạy nghề nhằm 
cung cấp một lực lượng lao động có 
thể giao tiếp được tiếng Nhật chuẩn 
bị cho việc đón các luồng đầu tư Nhật 
Bản vào địa phương này. Theo ông 
Khoa, đến năm 2020 tiếng Nhật sẽ 
là ngoại ngữ bắt buộc bên cạnh tiếng 
Anh được giảng dạy trong trường 
trung học và dạy nghề.
Ông Nguyễn Trung Dũng - tham tán 
công sứ Đại sứ quán VN tại Nhật cho 
biết các nhà đầu tư Nhật Bản chỉ xếp 
sau Pháp trong danh sách các thương 
vụ M&A thành công ở VN. Trong 
năm 2012, với 12 vụ M&A có tổng 
số vốn 743 triệu USD, các nhà đầu 
tư Nhật Bản được xếp đầu bảng các 
vụ M&A tiến hành thành công trong 
năm, nâng tổng số vụ M&A do doanh 

nghiệp Nhật Bản thực hiện chiếm đến 
34% tổng số vốn đầu tư M&A vào 
VN.
Theo ông Dũng, có nhiều yếu tố để 
thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản tiến 
hành các thương vụ M&A vì hiện nay 
cơ hội tăng trưởng tại thị trường Nhật 
Bản rất thấp. Các nhà đầu tư Nhật 
Bản cũng muốn giảm tỉ trọng đầu tư 
vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, kinh 
tế VN đã bắt đầu bước vào giai đoạn 
phục hồi cùng các yếu tố pháp lý cản 
trở quá trình M&A tại VN đang trở 
nên thông thoáng hơn. “Trong thời 
gian tới Nhật Bản sẽ đẩy mạnh M&A 
trong các ngành công nghiệp phụ trợ, 
các ngành dịch vụ và các ngành có sản 
phẩm bán chạy” - ông Dũng dự đoán.
Theo ông Lê Hải Trà - phó tổng giám 
đốc HoSE, trong hơn 300 doanh 
nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán 
mới chỉ có chín doanh nghiệp đã hết 
room cho nhà đầu tư nước ngoài, một 
số khác chỉ mới đầu tư đến 25% (dưới 
mức cho phép của Chính phủ) nên thị 
trường VN vẫn còn nhiều tiềm năng 
cho các nhà đầu tư Nhật Bản.
 
Thiếu thông tin nên dè dặt
Ông Hirokazu Yamaoka - nguyên 
giám đốc Cơ quan Xúc tiến thương 
mại và đầu tư Nhật Bản (JETRO) tại 
Hà Nội - cho rằng ngoài các lĩnh vực 
kinh doanh tại VN như gia công xuất 
khẩu, công nghiệp phụ trợ, nguyên 

liệu, kinh doanh theo nhu cầu nội địa, 
M&A sẽ là một xu hướng mới được 
các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm.
Theo ông Hiroshi Nishiyama - tổng 
giám đốc Quỹ đầu tư Iwakaze, nhà 
đầu tư Nhật rất quan tâm đến các lĩnh 
vực như giáo dục - đào tạo, nhà hàng, 
sản xuất đồ uống, chăm sóc sức khỏe, 
hệ thống bán lẻ, dịch vụ, linh kiện 
điện tử, công nghiệp phụ trợ ôtô, hạ 
tầng xây dựng đường cao tốc. Trong 
đó lĩnh vực dịch vụ, đào tạo và công 
nghiệp phụ trợ sẽ thu được nhiều quan 
tâm của nhà đầu tư Nhật Bản.
Tuy nhiên, ông Hiroshi Nishiyama 
cho rằng vì thiếu thông tin và chưa 
hiểu văn hóa doanh nghiệp VN, nhiều 
doanh nghiệp VN không có báo cáo 
tài chính rõ ràng, minh bạch nên đã 
cản trở quá trình tìm hiểu của các nhà 
đầu tư Nhật Bản khiến họ còn dè dặt 
bước chân vào lĩnh vực M&A ở VN. 
Ngược lại, theo ông Lê Hải Trà, doanh 
nghiệp VN vẫn còn e dè với các cuộc 
“kết hôn” trong M&A vì họ chưa chủ 
động tìm kiếm các đối tác và đôi khi 
mục tiêu của các doanh nghiệp VN rất 
mơ hồ. Ông Trà cũng cho rằng doanh 
nghiệp VN chưa thể chia sẻ hết thông 
tin của mình cho đối tác nếu họ không 
nhận thấy một cam kết rõ ràng trong 
quá trình thương thảo M&A.
Trao đổi với Tuổi Trẻ tại hội nghị, 
ông Toshiyuki Kamada, tổng giám 
đốc Công ty chuyên kinh doanh 

thực phẩm Sagami - cho biết đang 
có xu hướng các nhà đầu tư Nhật 
Bản chuyển vốn từ Trung Quốc sang 
ASEAN và VN là quốc gia được ưu 
tiên hàng đầu. Ông Hiroshi Nishiyama 
cho biết thêm dòng vốn trong lĩnh vực 
dịch vụ, công nghiệp phụ trợ sẽ dịch 
chuyển mạnh nhất.
Bà Judy Fan, đại diện Công ty Cook 
Foods, cho biết trước đây công ty của 
bà đầu tư dây chuyền chế biến thịt 
vịt tại Trung Quốc và có đặt mua từ 
VN, nhưng sắp tới công ty đang có 
kế hoạch tìm đối tác VN có thế mạnh 
trong lĩnh vực này để hợp tác đầu tư 
theo hình thức M&A.
Theo ông Lê Hải Trà, ngoài lĩnh vực 
tài chính ngân hàng chỉ cho phép nhà 
đầu tư nước ngoài đầu tư tối đa 30%, 
một số lĩnh vực có thể lên đến 49% thì 
những lĩnh vực như đầu tư bất động 
sản, logistics...sẽ là những lĩnh vực 
để nhà đầu tư Nhật có thể tham gia. 
Ông Trần Quang Nghị, tổng giám đốc 
Tập đoàn Dệt may VN (Vinatex), cho 
biết Vinatex đang lên kế hoạch kêu 
gọi vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất 
nguyên phụ liệu cho ngành dệt may. 
Theo ông Nghị, hằng năm VN phải 
nhập khẩu 8-9 tỉ USD nguyên phụ 
liệu cho ngành dệt may và nếu kết quả 
đàm phán TPP kết thúc tốt đẹp, đây 
cũng sẽ là một cơ hội đầu tư lớn cho 
các nhà đầu tư Nhật Bản.

Lê Nam/ từ Tokyo, Nhật Bản/ Tuổi Trẻ

“M&A tại VN - sức hút từ thị trường Nhật”

Hiểu nhau sẽ hợp tác tốt

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kiên Long - trao đổi với các đối tác Nhật Bản tại hội nghị.  Ảnh: Hải Triều

Ý tưởng hay cho các doanh nghiệp Nhật Bản
Tôi hoan nghênh và đánh giá cao ý tưởng hợp tác tổ chức hội nghị về M&A nhằm cung 
cấp thêm thông tin về thị trường tiềm năng của VN cho các nhà đầu tư, kinh doanh 
Nhật Bản mà báo Tuổi Trẻ và báo Mainichi thực hiện. Tôi hi vọng đây sẽ là bước khởi 
đầu tốt đẹp cho các hợp tác giữa doanh nghiệp VN và Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực, 
trong đó đặc biệt là lĩnh vực M&A. So với các quốc gia trong khu vực ASEAN, VN có 
tiềm năng nhất. VN là đất nước đang phát triển với thị trường nội địa tiềm năng, dân 

số đông, con người thân thiện, chăm chỉ, hạ tầng đang phát triển... Đó chính là những 
điều kiện kinh doanh, đầu tư thuận lợi mà các doanh nghiệp Nhật Bản nên quan tâm và nghiên cứu tìm hiểu cơ hội 
kinh doanh đầu tư trong thời gian tới.

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda:
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CHI NHÁNH CẦN THƠ: 
           Khánh thành trụ sở mới

Qua 70 ngày thi công, trụ sở 
làm việc mới của Ngân hàng 
Kiên Long - Chi nhánh Cần 

Thơ chính thức đưa vào sử dụng 
với quy mô 1 trệt 3 lầu, diện tích 
khuôn viên 930m2, diện tích sử dụng 
1.850m2 với tổng mức đầu tư 160 tỷ 
đồng. Theo Ông Phạm Khắc Khoan – 
TGĐ Kienlongbank cho biết: “Đồng 
bằng sông Cửu Long là một trong 
những thị trường trọng điểm của 
Ngân hàng Kiên Long. Việc đầu tư 
xây dựng mới trụ sở Chi nhánh Cần 
Thơ nằm trong kế hoạch hoàn thiện 
hệ thống cơ sở vật chất, giúp nâng cao 
vị thế của Ngân hàng Kiên Long trong 

Vừa qua, Ngân hàng Kiên 
Long đã có công văn gửi các 
chi nhánh Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam tại 25 tỉnh thành đề 
nghị phối hợp cùng triển khai chương 
trình Học bổng cho học sinh PTTH có 
hoàn cảnh khó khăn. Theo đó ở mỗi 
tỉnh thành, Ngân hàng Kiên Long sẽ 

khu vực này và cả nước nói chung. 
Công trình trụ sở Ngân hàng Kiên 
Long – Chi nhánh Cần Thơ đảm bảo 
về mặt thiết kế, hiện đại về mặt thiết 
bị sẽ góp phần tạo nét mỹ quan đô thị 
thành phố Cần Thơ.”

Ngoài đầu tư xây dựng trụ sở mới ở 
Chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng Kiên 
Long đang triển khai xây dựng trụ 
sở mới ở các chi nhánh Bến Tre, Sóc 
Trăng, đồng thời hoàn tất các thủ tục 
để xây dựng trụ sở mới ở các tỉnh: Trà 
Vinh, Bạc Liêu, Rạch Giá . Bên cạnh 
đó, trụ sở đã mua ở số 108 A, Cách 
mạng Thàng Tám, phường 6, quận 3, 

trao 50 suất học bổng. Mỗi suất trị giá 
2 triệu đồng. Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam ở các chi nhánh và Ngân 
hàng Kiên Long sẽ xét chọn những 
học sinh đạt học lực loại giỏi hoặc 
xuất sắc, hạnh kiểm tốt và thuộc diện 
gia đình khó khăn để trao học bổng. 
Tổng cộng sẽ có 1.250 suất học bổng 

TP. Hồ Chí Minh đang được cải tạo, 
xây dựng để sớm đưa vào sử dụng vào 
đầu năm 2014. Vào tháng 07/2013, 
Ngân hàng Kiên Long đã khánh thành 
02 trụ sở mới ở Chi nhánh Khánh Hoà 
và Đà Nẵng.

Đây là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng trong chiến lược phát 
triển mạng lưới và đầu tư xây dựng 
cơ sở vật chất của Ngân hàng Kiên 
Long nhằm tạo ấn tượng về hình ảnh 
thương hiệu, cũng như đem đến cho 
khách hàng sự hài lòng khi đến giao 
dịch.

với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng. Thời gian 
trao học bổng tại 25 tỉnh thành sẽ được 
tổ chức từ 01/03/2014 đến 30/08/2014

Trước đó, vào ngày 26/10/2013, tại 
thành phố Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang, 
Ban Lãnh đạo Ngân hàng Kiên Long 
đã tổ chức trao bảng tượng trưng học 
bổng cho đại diện các chi nhánh của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở 25 
tỉnh thành. Với chương trình học bổng 
này, Ngân hàng Kiên Long muốn chia 
sẻ cho các em học sinh PTTH có hoàn 
cảnh khó khăn có được điều kiện học 
tập tốt hơn, góp phần xây dựng một 
thế hệ trẻ tương lai làm giàu cho quê 
hương, đất nước Việt Nam.

Kienlongbank 
kết nối thành công Smartlink

VÀO NGÀY 04/12/2013, TẠI ĐỊA CHỈ 38 – 40 ĐẠI LỘ HOÀ BÌNH, PHƯỜNG AN CƯ, 
QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG TỔ CHỨC 
LỄ KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ MỚI CHI NHÁNH CẦN THƠ. Kể từ ngày 05/12/2013, Ngân 

hàng TMCP Kiên Long 
và Công ty CP dịch vụ thẻ 

Smartlink công bố kết nối thành công 
hệ thống ATM và POS với trường 
hợp Kienlongbank làm Ngân hàng 
thanh toán (NHTT) và Ngân hàng 
phát hành (NHPH).

Theo đó, với chiều Kienlongbank làm 
NHPH, các chủ thẻ Ngân hàng Kien-
longbank có thể thực hiện giao dịch 
rút tiền, chuyển khoản, truy vấn số 
dư, in sao kê, đổi PIN tại hơn 16.000 
ATM và thực hiện giao dịch thanh 

toán tại hơn 99.000 POS có logo 
Smartlink. Với chiều Kienlongbank 
làm NHTT, các chủ thẻ của các Ngân 
hàng thành viên Smartlink có thể thực 
hiện giao dịch rút tiền, truy vấn số dư, 
in sao kê, đổi PIN trên hệ thống ATM 

và giao dịch thanh toán trên hệ thống 
POS của Kienlongbank.

Thông qua kết nối này, Kienlongbank 
đã góp phần tăng tiện ích cho khách 
hàng sử dụng thẻ của Kienlongbank 
nói riêng và khách hàng sử dụng thẻ 
của các ngân hàng thuộc hệ thống 
Smarlink nói chung. Giờ đây, khách 
hàng có thể chủ động quản lý tài 
khoản của mình, thực hiện giao dịch 
tài chính mọi lúc, mọi nơi mà không 
phải mất thời gian chờ đợi.

Học bổng cho học sinh PTTH  
có hoàn cảnh khó khăn

Mô hình Chi nhánh Cần Thơ

Tháng 8/2013, Kienlongbank đã trao 320 triệu đồng học bổng cho con em Cựu chiến binh TP.HCM

KLB

KLB

KLB
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KIENLONGBANK  - CHI NHÁNH TIỀN GIANG

Xây dựng niềm tin với khách hàng

CHI NHÁNH TIỀN GIANG 
ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ ĐI 
VÀO HỌAT ĐỘNG NGÀY 
19/09/2011. ĐÂY LÀ  THỜI 
ĐIỂM KINH TẾ VIỆT NAM VÀ 
THẾ GIỚI GẶP NHIỀU KHÓ 
KHĂN. TỪNG BƯỚC VƯỢT 
KHÓ, CHI NHÁNH TIỀN GI-
ANG ĐÃ CHINH PHỤC KHÁCH 
HÀNG BẰNG NHỮNG SẢN 
PHẨM VÀ DỊCH VỤ TIỆN ÍCH, 
GÓP PHẦN TĂNG TRƯỞNG 
KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG

Phát triển trong khủng hoảng
Qua hai năm hoạt động và trưởng 
thành, lớn mạnh - trong suốt thời 
kỳ này là những năm đầy khó khăn 
và thử thách đối với hoạt động tài 
chính, ngân hàng - Chi nhánh Tiền 
Giang đã đạt được những chỉ tiêu 
quan trọng: phát triển tín dụng phục 

vụ sản xuất, kinh doanh, phục vụ

phát triển nông nghiệp nông thôn, 
góp phần ổn định kinh tế, phát triển 
kinh tế địa phương.... Hiện tại, Kien-
longbank – Chi nhánh Tiền Giang đã 
có đươc sự tín nhiệm của đông đảo 
khách hàng và lượng khách hàng mới 
ngày càng gia tăng.

Có được kết quả trên là nhờ Chi 
nhánh Tiền Giang luôn nỗ lực 
hết mình, tiếp tục kiểm soát, tăng 
trưởng tín dụng hợp lý. Chi nhánh 
ưu tiên cấp vốn cho khách hàng 
các công ty, doanh nghiệp sản xuất 
kinh doanh, địa bàn nông nghiệp 
nông thôn, chú trọng phát triển 
khách hàng mới, gắn tăng trưởng 
tín dụng với nâng cao chất lượng 
tín dụng. Chú trọng tập trung công 
tác xử lý nợ xấu một cách triệt để 
bằng các giải pháp đồng bộ trong 
đó nhấn mạnh việc thực hiện các 
biện pháp như sau: thường xuyên 

đôn đốc khách hàng trả nợ đúng 
hạn, thường xuyên rà soát các nợ 
có dấu hiệu rủi ro và có biện pháp 
xử lý nhanh chóng, kịp thời.

Tiếp thị sản phẩm, dịch 
vụ mới 
Năm 2013 một số sản phẩm dịch vụ 
mới ra đời, khởi đầu cho việc cung 
cấp đa dạng các sản phẩm tiện ích 
cho khách hàng như Internet Bank-
ing, SMS Banking, mở rộng thêm 
mạng lưới ATM... Chi nhánh Tiền 
Giang đang từng bước tiếp thị để 
đưa ra ngày càng nhiều hơn các 
sản phẩm dịch vụ có tích hợp, hàm 
lượng công nghệ cao, tốt nhất cho 
khách hàng. Bên cạnh đó, việc nâng 
cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên 
nghiệp và thái độ tinh thần phục vụ 
của đội ngũ cán bộ công nhân viên, 
tăng cường công tác bán chéo sản 
phẩm…

Trong giai đoạn tới Kienlongbank – 

Chi nhánh Tiền Giang tổ chức hỏi thăm và tặng quà người cao tuổi nhân ngày hội Đại đoàn kết

TIỀN GIANG:  9.851 TỈ ĐỒNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Ngày 12/11, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam - Chi 
nhánh tỉnh Tiền Giang tổ 

chức hội nghị sơ kết 3 năm thực 
hiện Nghị định 41-CP/2010 của 
Chính phủ về chính sách tín dụng 
phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn. 

Ông Võ Thanh Nhã, Giám đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
- Chi nhánh tỉnh Tiền Giang cho 
biết: Qua 3 năm triển khai thực hiện 
Nghị định 41-CP/2010 của Chính 
phủ, dòng chảy tín dụng về nông 
thôn trên địa bàn tỉnh đã khơi thông. 
Đến cuối tháng 9/2013, dư nợ cho 
vay nông nghiệp của ngành ngân 
hàng tăng gấp 1,46 lần so với năm 
2010, với dư nợ là 9.851 tỉ đồng, 
chiếm 53,13% trên tổng dư nợ cho 
vay nền kinh tế. 

Tỷ trọng đầu tư cho lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn hàng năm tăng 
dần từ 49,2% năm 2010 và tăng 
lên 53,13% vào tháng 9/2013. Số 
lượng khách hàng còn dư nợ của 

tỉnh hiện là 242.930 khách hàng, tăng 
30.768 khách hàng so với năm 2010. 
Việc đầu tư vốn được tập trung chủ 
yếu vào đối tượng là hộ gia đình và cá 
nhân chiếm 64% trên tổng dư nợ và 
cho vay đối với doanh nghiệp, HTX 
chiếm 36% trên tổng dư nợ.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 
Chi nhánh tỉnh Tiền Giang, Nghị định 
41-CP/2010 đã cơ bản tháo gỡ khó 
khăn cho người dân, đặc biệt là người 
nghèo ở địa bàn nông thôn được tiếp 
cận với nguồn vốn tín dụng của ngân 
hàng đầu tư sản xuất - kinh doanh. 
Với việc phát động Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
tại 30 xã trên địa bàn tỉnh, góp phần 
lớn trong việc cải tạo cơ sở hạ tầng 
nông thôn, trường học, nhà cửa... Đến 
cuối tháng 9/2013, dư nợ cho vay xây 
dựng nông thôn mới ở tỉnh đạt 7.747 
tỷ đồng, với 139.385 hộ dân và 506 
doanh nghiệp.

Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các 
tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tập 

trung huy động các nguồn vốn để 
đáp ứng đủ nguồn đầu tư cho nông 
nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, các ban, 
ngành cần làm tốt công tác khuyến 
nông, khuyến ngư và khuyến công, 
đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất và hỗ trợ nông dân về 
thị trường tiêu thụ.

 Công Trí/tiengiang.gov.vn

Xoài cát Hòa Lộc, một đặc sản nổi tiếng 
của Tiền Giang đang được thương lái thu 
mua với giá lên tới 55.000-70.000 đồng/kg, 
cao gấp đôi vụ thuận. Người trồng xoài rất 
phấn khởi với mức lợi nhuận hàng năm hơn 
200 triệu đồng/ha.

Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã phát triển được 5 vùng sản xuất rau an toàn với tổng diện tích 
540 ha tại các huyện Gò Công Đông, Châu Thành, Chợ Gạo, Tp.Mỹ Tho và Thị xã Gò Công. 
Trong ảnh: Chăm sóc rau an toàn tại Thị xã Gò Công

Nguyễn Hữu Phúc/Giám đốc CN Tiền Giang

Chi nhánh Tiền Giang phát huy kết 
quả đạt được, mở rộng phạm vi và 
quy mô họat động, đẩy mạnh phát 
triển mạng lưới, điểm giao dịch.  
Tập thể cán bộ công nhân viên 
Chi nhánh Tiền Giang luôn trao 
dồi đạo đức, nâng cao nghiệp vụ 
chuyên môn, luôn đồng hành cùng 
khách hàng, lắng nghe, chia sẻ tâm 
tư nguyện vọng của khách hàng và 
phát huy giá trị cốt lõi: “Tâm – Tín 
– Kiên - Xanh”.  Tạo được niềm tin, 
quý mến của khách hàng sẽ là nền 
tảng để Kienlongbank – Chi nhánh 
Tiền Giang ngày vươn lên và phát 
triển.
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KIENLONGBANK – PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 04

Năng động phát triển

QUA 15 NĂM HOẠT ĐỘNG, PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 04 ĐÃ CÓ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH 
CỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM SAU LUÔN CAO HƠN NĂM TRƯỚC. 

Vùng đất năng động
Kiên Lương là huyện duy nhất của 
tỉnh Kiên Giang có sự phát triển 
đa ngành nghề: Công nghiệp; ngư 
nghiệp; du lịch dịch vụ; nông nghiệp 
. . . Trong đó: cơ cấu các ngành nghề 
như nông nghiệp (25,9%), công 
nghiệp (50,4%), dịch vụ (23,7%). Mật 
độ dân số được phân bố đồng đều với 
khu vực thành thị (42%) và khu vực 
nông thôn (58%). 
Là vùng công nghiệp trọng điểm của 
tỉnh Kiên Giang nói riêng và Đồng 
bằng sông Cửu Long nói chung. 
huyện Kiên Lương với hạt nhân đô 
thị là thị trấn Kiên Lương hiện nay 
đang được xây dựng, nâng cấp, chỉnh 
trang với mục tiêu trở thành thị xã thứ 
hai của tỉnh Kiên Giang. Huyện Kiên 
Lương có một nền kinh tế phát triển, 
đóng góp đến 18% GDP của tỉnh Kiên 

Giang. Đây là huyện đóng góp ho 
ngân sách của tỉnh đứng thứ hai trong 
các đơn vị hành chính của tỉnh Kiên 
Giang (sau thành phố Rạch Giá 22%). 
Kiên Lương nổi tiếng với trữ lượng 
đá vôi lớn nhất miền Nam và trữ 
lượng đất sét lớn, là vùng nguyên liệu 
khoảng sản lớn cho ngành sản suất vật 
liệu xây dựng gồm xi măng, vôi, gạch, 
đá xây dựng. Tại đây có 4 nhà máy 
nhà máy xi măng đang hoạt động với 
tổng công suất hiện tại khoảng 4 triệu 
tấn/năm. Tại Kiên Lương còn có các 
nhà máy công nghiệp khác như: Nhà 
máy sản xuất bao bì, nhà máy sản suất 
gạch, nhà máy chế biến thủy sản.
Huyện Kiên Lương thuộc vùng Tứ 
giác Long Xuyên cho nên khu vực 
này bị nhiễm mặn và phèn. Hoạt động 
nông nghiệp không phát triển như 
những vùng khác ở Đồng bằng sông 

Cửu Long. Lúa ở đây chỉ trồng được 2 
vụ. Một trong những hoạt động nông 
nghiệp chính của vùng này là nuôi 
tôm. Kiên Lương có đường bờ biển 
dài và ngư trường rộng lớn, đánh bắt 
khoảng 30% hải sản của tỉnh Kiên Gi-
ang. Các cửa hàng xăng dầu cung cấp 
nhiêu liệu cho tàu cá và các nhà máy 
nước đá ở dây rất phát triển.
Kiên Lương, Hà Tiên và Phú Quốc 
là tam giác du lịch của Kiên Giang 
với thế mạnh là du lịch biển. Kiên 
Lương có Hòn Phụ Tử, Bãi Dương, 
Hòn Trẹm, chùa Hang, và các hang 
động, đảo ngoài biển. Năm 2006, 
khu dự trữ sinh quyển ven biển và 
biển đảo Kiên Giang bao gồm cả 
huyện này được UNESCO công nhận 
là khu dự trữ sinh quyển thế giới. 
 

Hòa mình cùng phát triển
Ngân hàng Kiên Long – Phòng giao dịch 
số 04 được thành lập ngày 10 tháng 10 
năm 1998. Những ngày đầu mới thành 
lập trụ sở làm việc rất đơn sơ. Tính đến 
ngày 31/10/2013 Kienlongbank- Phòng 
giao dịch số 04 có tổng số 32 nhân sự 
với 07 nhân viên tín dụng, 03 giao dịch 
viên, 02 nhân viên kho quỹ, 01 nhân 
viên bảo vệ, 17 cộng tác viên và 02 cán 
bộ quản lý, tăng gấp 6 lần so với ngày 
đơn vị được thành lập.
Bám sát tình hình phát triển của địa 
phương, tìm hiểu và đáp ứng tốt nhu cầu 
của khách hàng, Phòng giao dịch số 04 
trong nhiều năm đã có kết quả hoạt động 
kinh doanh tốt. Kết quả hoạt động kinh 
doanh 10 tháng đầu năm 2013 cho thấy:

Hoạt động đánh bắt thủy sản rất phát triển ở Kiên Lương. Trong ảnh: Bến cá Ba Hòn ở thị trấn Kiên Lương

Kiên Lương được nhiều người ví như “mỏ” tôm nguyên liệu vì diện tích nuôi rất lớn, năng suất cao. Vụ 
nuôi tôm 2013, toàn huyện có kế hoạch thả nuôi 2.570 ha tôm quảng canh và 850 ha công nghiệp.

ĐVT: triệu đồng

Để đạt được những thành quả trên, 
ngoài những nỗ lực và trên tinh 
thần đoàn kết của toàn thể CB- NV 
đơn vị, và được sự chỉ đạo sâu sát 
của Ban Tổng Giám đốc; Ban giám 
đốc Chi nhánh Rạch Giá cùng các 
Phòng ban đã hỗ trợ các nghiệp vụ 
liên quan cho đơn vị trong từng thời 
kỳ hoạt động.

Trong định hướng phát triển thời 
gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung 
phát triển ổn định, bền vững và 
sẵn lòng chia sẻ những thành công 
cũng như những khó khăn với khách 
hàng. Lấy trọng tâm phát triển huy 
động các nguồn vốn trong cộng 
đồng dân cư; phát huy những lợi thế 
tiềm năng sẵn có trong lĩnh vực cho 
vay sản xuất nông nghiệp cũng như 
phát triển các loại hình dịch vụ mà 
Ngân hàng đang triển khai, từ đó 
mang lại hiệu quả cao trong kinh 
doanh.  Đỗ Phước Hiếu /Giám đốc PGD số 4

Hòn Phụ Tử nằm trên eo biển Khu du lịch Chùa Hang, thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 
Giang, được xem là biểu tượng cho cảnh đẹp Kiên Giang, và được công nhận là danh lam thắng cảnh 
quốc gia vào năm 1989

Định hướng “Tâm- Tín- Kiên- Xanh” để bồi dưỡng, đạo tạo, tái đào tạo 
CBNV ngày càng nâng cao kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ nhất là các 
kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ hiện có và nâng cao đạo đức nghề nghiệp 
trong mỗi CBNV của đơn vị. Trong thời gian còn lại của năm 2013, đơn vị 
sẽ cố gắng phát huy mọi nguồn lực để hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu 
năm 2013.
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Khá nhờ nuôi heo

Anh Sang xuất thân từ một gia 
đình nông dân nghèo, với 
diện tích đất nông nghiệp 

gần10.000 m2, gia đình đông anh em, 
nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. 
Bản thân anh Sang phải nghỉ học sớm, 
hàng ngày làm thuê mướn để phụ giúp 
gia đình. Sau khi lập gia đình, nhờ chí 
thú làm ăn đến nay, anh chị đã tích 
góp mua được 30 công đất, và dần 
vượt qua được khó khăn.

Chuyển đổi mô hình

Không bằng lòng với hiện tại, với bản 
chất chí thú làm ăn, anh nhận thấy 
làm nông nghiệp với giá lúa bấp bênh, 
hiệu quả không cao, nên anh mạnh 
dạn chuyển đổi mô hình sản xuất sang 
nuôi heo với quy mô lớn. Được sự hỗ 
trợ vốn của Ngân hàng Kiên Long – 
Phòng giao dịch Châu Đốc, gia đình 
anh tận dụng diện tích đất hiện có, 

lên bờ bao, xây chuồng trại gần 2.000 
m2, nuôi heo với quy mô công nghiệp, 
nhưng lại ít tốn nhân công, hiệu quả 
kinh tế cao, đảm bảo yếu tố môi 
trường và hạn chế được dịch bệnh. 

Mô hình chăn nuôi heo nái, heo thịt 
tập trung theo hướng công nghiệp của 
gia đình anh Sang đang được thực 
hiện khá thành công. Nhờ chuyển đổi 
hình thức chăn nuôi kịp thời và áp 
dụng khoa học công nghệ vào chăn 
nuôi nên hiệu quả kinh tế rất cao. 
Trong vòng 03 năm, từ 2010 cho đến 
nay, quy mô trại heo của gia đình anh, 
chị đã tăng lên gấp 5 lần. Tổng lượng 
neo nái là 50 con, heo thịt 500 con.

Xu thế phát triển

Mô hình nuôi heo tập trung theo 
hướng công nghiệp rất phù hợp với 
xu thế chăn nuôi trong giai đoạn hiện 

nay. Không chỉ dừng lại với quy mô 
01 trại, Anh Sang sẽ mở rộng thêm 
trại nuôi heo thịt với quy mô 1.000 
con nhằm tạo ra sản phẩm thịt có chất 
lượng cho thị trường. Đây sẽ là một 
cơ hội tốt để Kienlongbank và khách 
hàng tiếp tục hợp tác cùng phát triển.

Anh Sang cho biết: “Quá trình hình 
thành và phát triển trại heo của gia 
đình anh luôn có sự đồng hành của 
Ngân hàng Kiên Long. Chúng tôi 
phát triển đến đâu thì được Ngân hàng 
Kiên Long – Phòng giao dịch Châu 
Đốc đáp ứng về vốn đến đó”. Hàng 
năm, sau khi trừ các khoản chi phí, lợi 
nhuận từ trại heo của anh mang lại từ 
200 đến 300 triệu đồng, góp phần tăng 
thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

 Nguyễn Thị Nhật Phượng 
Giám đốc Công ty TNHH TM DV  Hoàng Hân

 Lê Hữu Đức/Giám đốc PGD Châu Đốc

CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG HÂN

Như diều gặp gió

Đến đầu năm 2012, tôi đã nghĩ 
ngay đến việc mở rộng kinh 
doanh của mình bằng cách mua 

thêm xe khách 47 chỗ ngồi để kịp thời đáp 
ứng nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên với 
tiềm lực tài chính còn hạn chế,  tôi quyết 
định xin vay thêm vốn để thực hiện ý 
tưởng mở rộng hoạt động. 

Được sự giới thiệu của bạn bè, tôi đã “ôm 
hồ sơ” để xin vay vốn tại Ngân hàng Kiên 
Long. Vì là lần đầu tiên, nên sự lo lắng, bỡ 
ngỡ trong tôi là điều không thể tránh khỏi. 
Dù đã chuẩn bị khá kĩ về phương án đầu tư 
với nguồn vốn định vay, nhưng tôi vẫn e 
ngại những thủ tục rườm rà, mất thời gian. 
Nhưng khi đặt chân tới Ngân hàng Kiên 
Long - Chi nhánh Cần Thơ, mọi  trăn trở 
trong tôi dường như tan biến. Nhân viên 
tín dụng của Ngân hàng Kiên Long đã rất 
nhiệt tình tư vấn và hỗ trợ tôi hết mình 
trong việc hoàn thiện hồ sơ vay vốn trong 
thời gian ngắn nhất có thể. 
Sau khi đầu tư thêm phương tiện, công 
việc kinh doanh của tôi ngày càng đi lên. 

Lãi suất phù hợp càng làm cho tôi thấy 
yên tâm kinh doanh. Việc thường xuyên 
hỏi han, tư vấn và hỗ trợ từ phía ngân hàng 
như tiếp thêm cho tôi nguồn năng lượng 
để đẩy mạnh kinh doanh. Như diều gặp 
gió,  tôi thừa thắng xông lên, tiếp tục đầu 
tư thêm nhiều phương tiện vận chuyển 
hành khách để đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của khách hàng. Và  mỗi lần như thế, 
Ngân hàng Kiên Long là nơi tôi tìm đến 
để nhận được những dịch vụ ưu đãi nhất 
về vốn. 

Sau thời gian dài làm việc với Ngân hàng 
Kiên Long, tôi cảm thấy cán bộ - nhân 
viên nơi đây giống như người bạn đồng 
hành thân thiết, là người thân của mình, 
luôn lắng nghe và hỗ trợ tận tâm, tận lực 
mỗi khi tôi gặp khó khăn. Chính sự hỗ trợ 
kịp thời, đúng lúc và hiệu quả của Ngân 
hàng Kiên Long mà những kế hoạch mở 
rộng kinh doanh của tôi luôn được thực 
hiện đúng dự định.

Từ những phương tiện vận chuyển hành 
khách ít ỏi ban đầu, đến nay doanh nghiệp 
chúng tôi đã có thêm nhiều phương tiện 
vận chuyển với 03 xe khách loại 29 chỗ 
ngồi, 03 xe khách loại 47 chỗ ngồi với 
tổng nguồn vốn trên 09 tỷ đồng. Với đà 
thuận lợi, doanh nghiệp chúng tôi sẽ còn 
mở rộng hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu 
đi lại của người dân. Có một điều chắc 
chắn rằng, những kế hoạch kinh doanh 
của chúng tôi trong tương lai sẽ không 
thể thiếu “người bạn” đồng hành tài chính 
quan trọng đó là Ngân hàng Kiên Long.

Chúc Ngân hàng Kiên Long – Chi nhánh 
Cần Thơ ngày một thịnh vượng, luôn sẵn 
lòng chia sẻ đồng vốn của ngân hàng đến 
được với tất cả doanh nghiệp, góp phần 
phát triển kinh tế Cần Thơ ngày càng vững 
mạnh.

ĐẾN ẤP HÒA HƯNG, XÃ 
HÒA LẠC, HUYỆN PHÚ TÂN, 
TỈNH AN GIANG, HỎI THĂM 
GIA ĐÌNH ANH TRẦN MINH 
SANG VÀ CHỊ TRẦN THỊ 
BẾ, NHIỀU NGƯỜI TRONG 
ẤP ĐỀU  HẾT LỜI KHEN 
NGỢI LÀ ĐÔI VỢ CHỒNG 
TRẺ, BIẾT CHÍ THÚ LÀM 
ĂN VÀ VƯƠN LÊN TỪ KHÓ 
KHĂN ĐỂ TRỞ THÀNH TẤM 
GƯƠNG SÁNG ĐỂ GIA ĐÌNH 
KHÁC NOI THEO.

ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO 
NĂM 2009, DOANH NGHIỆP 
HOÀNG HÂN CỦA TÔI 
KINH DOANH VẬN TẢI CHỈ 
VỚI QUY MÔ HOẠT ĐỘNG 
NHỎ LẺ VỚI 1 XE 4 CHỖ VÀ 
02 XE 29 CHỖ.  SAU MỘT 
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG, 
TÔI NHẬN THẤY MÔ 
HÌNH KINH DOANH NÀY 
CÓ NHIỀU TIỀM NĂNG ĐỂ 
PHÁT TRIỂN VÀ SẼ MANG 
LẠI LỢI NHUẬN CAO NẾU 
CÓ SỰ ĐẦU TƯ VỀ PHƯƠNG 
TIỆN. 

Nhân viên Kienlongbank - Chi nhánh Cần Thơ thường xuyên thăm hỏi và tư vấn hỗ trợ  doanh nghiệp  
khi cần thiết

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

Thanh Thủy/MSN-ANTĐ

5 cách tự nhiên 
CHỐNG CẢM LẠNH

Trồng rau trên mái 
Tại sao không?

Uống nước
Mặc dù bạn không khát nước nhưng 
cơ thể vẫn cần nước. Tăng lượng nước 
uống có thể giúp chất nhầy trong mũi 
nhiều hơn và giảm nghẹt mũi. Nên 
uống trà không chứa caffeine, nước 
trái cây và đặc biệt cần tránh rượu, 
cà phê, hay nước soda bởi những đồ 
uống này làm cho vi khuẩn ở mũi phát 
triển, dẫn đến nhiễm trùng và mưng 
mủ.

Mật ong
Mật ong rất hiệu quả trong việc giảm 
ho, giúp kháng khuẩn và chống oxi 
hóa, làm dịu cổ họng khi bị kích thích. 
Mật ong có thể pha với trà nóng có tác 
dụng thông mũi.

Tắm nước nóng
Virus cảm lạnh phát triển mạnh khi 
mũi khô. Chính vì vậy vào mùa đông, 
không khí ngoài trời và trong nhà đều 
khô hanh, tạo điều kiện bệnh cảm 
lạnh gia tăng. Khi tắm nước nóng, 
hơi nước nóng như một loại thuốc 
giúp thông mũi và giữ độ ẩm cho mũi. 

Súp gà
Các nhà khoa học đã khẳng định súp gà 

rất tốt cho người bị cảm lạnh. Một bát 
súp gà nóng với: khoai tây, hành tây, 
thịt gà, cà rốt, củ cải, rau mùi chính là 
phương thuốc hữu hiệu nhất đánh bại 

chứng cảm lạnh. Nước dùng gà có tác 
dụng giảm tắc nghẽn mũi, tăng lượng 
chất nhầy. Nếu không chế biến được 
súp gà, bạn có thể lấy nước luộc gà 

nấu cháo hay miến cũng rất hiệu quả. 

Hít hơi nước nóng
Theo các nhà nghiên cứu, virus gây 

cảm cúm có khả năng 
chịu được lạnh nhưng 
không chịu được nóng. 
Hơi nóng nước muối 
không chỉ dưỡng ẩm 
cho mũi mà còn giúp 
làm sạch khoang mũi 
và tiêu diệt vi khuẩn 
bám trong khoang 
mũi. Bạn hãy rót nước 
sôi pha muối vào chiếc 
cốc, sau đó đưa mũi 
lên gần thành cốc và 

hít hơi nóng bốc lên. Bạn nên hít cho 
đến khi nước bay hết hơi nóng và mỗi 
ngày làm như vậy khoảng 3-5 lần.

Trồng rau trên mái, mới nghe 
thấy có vẻ kỳ kỳ. Nhưng đó 
là một nhu cầu thực tế. Nếu 

để ý quan sát những ngôi nhà trong 
đô thị từ điểm nhìn trên cao, ta có thể 
thấy rất nhiều nhà có đặt những thùng 
nhựa, những thùng xốp ở bancông, 
sân thượng hay mái nhà… để trồng 
rau. Yếu tố kinh tế – “tăng gia sản 
xuất” dĩ nhiên không phải là vấn đề 
chính. Lý do chính là họ… muốn 
trồng rau, muốn làm vườn và cần có 
rau sạch.

Thật ra, trồng rau trên mái là đơn giản 
và hiệu quả, tuy rằng vấn đề thẩm mỹ 
và vệ sinh có bị kém hơn vì rau không 
thể đẹp bằng hoa hay cây kiểng. 
Trồng rau lại mất công chăm sóc, tưới 

tắm thường xuyên. Nhưng trồng rau 
an toàn cho mái bởi tải trọng lên mái 
không tăng do có sự luân chuyển tuần 
hoàn, khác với trồng các loại cây thân 
gỗ cỡ vừa và lớn. Rễ của rau đương 
nhiên không thể xâm hại kết cấu mái. 

Việc trồng rau (trên mái) cho ta rau 
sạch – ngay ở nhà, điều đó cũng rất 
có ý nghĩa trong thời buổi giá cả đắt 
đỏ và vấn đề an toàn thực phẩm luôn 
làm người tiêu dùng đau đầu, bất an. 
Và cuối cùng, việc trồng rau tạo một 
thói quen lao động chân tay, gần gũi 
thiên nhiên, tạo một thái độ chăm sóc 
gia đình tích cực – điều mà càng ngày 
càng hiếm thấy trong bối cảnh xã hội 
mà quá nhiều áp lực công việc đè 
nặng lên mỗi con người. 

NẾU AI ĐÓ - CÓ THỂ LÀ CHỦ NHÀ HAY KIẾN TRÚC SƯ - CÓ Ý ĐỊNH HAY ĐỀ 
XUẤT Ý TƯỞNG LÀM VƯỜN TRÊN MÁI NHÀ, HẲN SẼ HỎI: VƯỜN GÌ? LÀ VƯỜN 
HOA, VƯỜN CÂY KIỂNG? – ĐÚNG RỒI! THẾ LÀM VƯỜN RAU ĐƯỢC KHÔNG?  
– ĐƯỢC CHỨ! TẠI SAO KHÔNG?

KTS Nguyễn Trần Đức Anh/Thiennhien.net

MÙA ĐÔNG NHIỆT 
ĐỘ GIẢM VÀ 
KHẢ NĂNG MIỄN 

DỊCH CỦA CƠ THỂ CŨNG 
GIẢM ĐI, NHIỀU NGƯỜI DỄ 
BỊ CẢM LẠNH. TUY NHIÊN, 
CÓ NHỮNG CÁCH ĐƠN 
GIẢN ĐỂ ĐỀ PHÒNG CẢM 
LẠNH TRONG MÙA ĐÔNG.

KIÊN LONG XANH
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SỐNG ĐẸP

Phương Anh
 Dân Trí/USNews

Có chứ, Virginia, có ông già Noel!
BẠN CẢM THẤY MỆT 
MỎI VÌ MÔI TRƯỜNG 
LÀM VIỆC CỦA MÌNH 
ĐẦY RẪY NHỮNG ÁP 
LỰC? ĐÃ ĐẾN LÚC 
BẠN CẦN CÓ SỰ THAY 
ĐỔI ĐỂ GIẢM STRESS. 

Dưới đây là những cách giúp 
bạn tạo ra một môi trường 

làm việc không có áp lực mà 
các chuyên gia về nghề nghiệp 
và thiết kế không gian gợi ý: 

1. Bổ sung vật dụng cá nhân 
vào không gian làm việc của 
bạn
Hãy bổ sung thêm những vật dụng cá 
nhân có ý nghĩa đặc biệt nào đó với 

bạn lên bàn làm việc/góc làm việc/
văn phòng của mình. Đó có thể là 
những bức ảnh, tác phẩm nghệ thuật 
gây cảm hứng cho bạn, những cuốn 
sách bạn thích đọc, một chiếc đèn đặc 
biệt, hay một vật trang trí mang màu 
sắc mà bạn chuộng nhất.

2. Giữ không gian làm việc 
của bạn sạch sẽ và gọn gàng

Và câu hỏi ấy được trả lời bằng một 
bài viết vội ngay vào lúc tờ báo chuẩn 
bị lên khuôn:
“Cháu Virginia, các bạn nhỏ của cháu 
đã sai rồi. Các bạn ấy đã bị ảnh hưởng 
bởi chủ nghĩa hoài nghi của một thời 
đại hoài nghi. Các bạn ấy không tin 
những điều không nhìn thấy. Các 
bạn ấy nghĩ rằng những gì mà đầu óc 
nhỏ bé của chúng không hiểu nổi đều 
không có thật.
Nhưng tất cả mọi đầu óc, Virginia ạ, 
dù là của người lớn hay trẻ em, đều 
nhỏ bé cả. Trong vũ trụ rộng lớn này, 
trí óc con người chỉ là một con côn 
trùng, một con kiến so với thế giới vô 
cùng bên ngoài nó; nhỏ bé cũng như 
khả năng trí tuệ của con người trong 
việc nắm bắt toàn bộ sự thật và kiến 
thức vậy.
Có chứ Virginia, có ông già Noel! 
Ông hiện diện cũng chắc chắn như 
tình yêu, sự rộng lượng và lòng thành 
tâm đang hiện diện, mà cháu đã biết 
rằng chúng có ở khắp mọi nơi, và đang 
mang đến cho cuộc sống của cháu cái 
đẹp và niềm vui cao quý nhất.
Chao ôi, thế giới này sẽ ảm đạm 
biết bao nếu không có ông già Noel. 

Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên 
tổ chức một không gian làm việc gọn 
gàng, sạch sẽ để luôn cảm thấy nhẹ 
nhàng và thoải mái. Một hệ thống hộp 
đựng hồ sơ và tủ chứa đồ tiện lợi sẽ 
giúp bạn tạo được một không gian như 
thế. Tương tự, một hộp email với hàng 
ngàn bức thư lẽ ra đã phải bị xóa từ lâu 
cũng có thể khiến bạn “phát ốm”. 
 
3. Học cách xử lý hoặc phớt lờ 
những nhân tố làm phiền
Có thể bạn có một đồng nghiệp 
thường xuyên dừng chân bên bàn làm 
việc của bạn để “tám” chuyện. Hoặc 
bạn ngồi làm việc ngay gần chiếc máy 
in ồn ào... Nếu bạn cố gắng học cách 
để xử lý tốt hoặc phớt lờ được những 
nhân tố gây mất tập trung này, mức độ 
stress của bạn sẽ giảm xuống.

4. Thích ứng với các thay đổi
Sự thay đổi có khiến bạn cảm thấy 
phiền? Nếu công ty của bạn là nơi 
thường xuyên có sự thay đổi như đảo 

Điều đó cũng buồn như nếu không có 
những bé Virginia. Lúc đó sẽ không 
có niềm tin con trẻ, thơ ca hay sự lãng 
mạn để ta còn tồn tại được nơi đây…
Không tin có ông già Noel ư? Chưa ai 
thấy ông già Noel ra sao, nhưng cũng 
chẳng có bằng chứng nào cho thấy 
ông không tồn tại. Những điều thật 
nhất trên thế giới này là những điều 
mà cả người lớn và trẻ em đều không 
thể thấy. Cháu đã bao giờ thấy những 
bà tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? 
Dĩ nhiên là chưa, nhưng vậy không 
chứng tỏ rằng họ không có mặt nơi 
đó. Không ai có thể nhận thức hoặc 
tưởng tượng ra được tất cả những điều 
kỳ diệu không thể thấy được trong thế 
giới này.
Cháu có thể tháo tung cái lục lạc của 
em bé để tìm cho ra thứ gì đã tạo nên 
tiếng động bên trong, nhưng có một 
tấm mạng che cái thế giới chúng ta 
không thấy được mà không một người 
mạnh nhất hoặc thậm chí tất cả những 
người mạnh nhất từng sống hợp lại có 
thể xé toang nó được. Chỉ có lòng tin, 
trí tưởng tượng, thơ ca, tình yêu và sự 
lãng mạn mới có đủ sức mạnh vén bức 
màn đó, để ta được chiêm ngưỡng và 

nhân sự, thay đổi cách bài trí trong 
văn phòng, phần mềm mới hoặc máy 
móc mới… bạn nên học cách nhanh 
chóng thích ứng.

5. Bổ sung thêm cây xanh vào 
bàn làm việc/góc làm việc/
văn phòng của bạn
Các nghiên cứu khoa học đã chứng 
minh được rằng, việc đưa cây xanh vào 
môi trường làm việc góp phần giảm 
stress, giảm tình trạng cao huyết áp, 
làm gia tăng những cảm giác tích cực, 
giảm mức độ tiếng ổn, giảm nhiệt độ 
phòng và giảm độ ẩm. Một chậu cây 
xanh nho nhỏ trên bàn, tại sao không?

6. Cố gắng là một người giao 
tiếp tốt
Sự giao tiếp tồi thường dẫn tới khó 
hiểu, và dẫn tới stress. Hãy tìm cách 
để trao đổi hiệu quả với “đối tượng” 
về sự phiền toái mà họ gây ra cho bạn. 
Nếu họ biết hành động của mình đang 
khiến bạn cảm thấy phiền, họ có thể sẽ 
sẵn sàng thay đổi.

7. Bổ sung thêm 
các hoạt động thư 
giãn vào ngày làm 
việc của bạn
Nếu được phép và không 
gây ảnh hưởng gì đến 
mọi người xung quanh, 
bạn có thể nghe một chút 
nhạc nhẹ, vươn vai, tập 
vài động tác thể dục cho 
dân văn phòng hoặc ra 
ngoài đi dạo vài phút. 
Những hoạt động như 
vậy sẽ giúp bạn giải tỏa 
một phần căng thẳng.
 

vẽ nên cái đẹp cùng sự huy hoàng của 
nó.
Không có ông già Noel ư? Thật ra ông 
vẫn sống và sống mãi muôn đời. Hàng 
nghìn năm tới nữa - không, cháu Vir-
ginia ạ - hàng chục lần của hàng chục 
nghìn năm sau nữa, ông già Noel vẫn 
sẽ tiếp tục là niềm vui của những trái 
tim thơ trẻ
Chúc cháu Giáng sinh hạnh phúc”.

Giảm stress tại nơi làm việc
CHIA SẺ ĐỂ THÀNH CÔNG

Câu hỏi thơ ngây của Virginia được 
đăng trên tờ The New York’s Sun 
vào năm 1897. Tác giả của lá thư 
toà soạn trả lời bé Virginia là cây 
bút bình luận Francis Phareellus 
Church, lúc ấy 57 tuổi. Hơn 100 
năm đã trôi qua, nhưng lý lẽ của 
Church vẫn tiếp tục sống. Bởi nó 
không chỉ là bài báo trả lời về việc 
có hay không ông già Noel, mà trên 
tất cả, nó là thông điệp của lòng tin 
vào những giá trị nhân loại cao quý.

THƯA NGÀI CHỦ BÚT, 
CHÁU LÀ MỘT BÉ GÁI TÁM 
TUỔI. VÀI NGƯỜI BẠN CỦA 
CHÁU NÓI RẰNG KHÔNG 
CÓ ÔNG GIÀ NOEL. BA NÓI 
VỚI CHÁU: “NẾU CON ĐỌC 
THẤY ĐIỀU ĐÓ TRÊN TỜ 
THE NEW YORK’S SUN THÌ 
NÓ ĐÚNG LÀ NHƯ VẬY”. 
VẬY LÀM ƠN CHO CHÁU 
BIẾT SỰ THẬT: CÓ ÔNG 
GIÀ NOEL HAY KHÔNG?

Virginia O’ Hanlon

Thanh Ngọc/Xitrum

SẴN LÒNG CHIA SẺ
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Trong đời sống hiện đại, ai 
cũng cần có khả năng đáp 
ứng một cách sáng tạo trước 

những thử thách mới. Những ai chỉ 
biết đối diện với cuộc đời 
bằng những gì đã học trong 
quá khứ thì sẽ bị thiệt thòi ghê 
gớm trong các mối quan hệ 
lẫn trong sự nghiệp của mình. 
Để chuyển từ thái độ sống 
bắt chước và bị gò bó bởi các 
nguyên tắc sang lối sống sáng 
tạo và linh hoạt, chúng ta cần 
phải thay đổi sâu sắc thái độ 
của chúng ta về bản thân và 
về khả năng của chính mình. 

Sáng tạo là sự nổi loạn ngoạn 
mục nhất trong cuộc sống. Để 
sáng tạo, bạn phải thoát khỏi 
mọi khuôn phép; bằng không, 
sự sáng tạo của bạn chỉ là 
một bản sao chép không hơn 
không kém. Bạn cũng chỉ có 
thể sáng tạo khi bạn tồn tại 
như một cá thể riêng biệt, độc 
đáo và tách rời khỏi tâm lý 
đám đông. 

Người sáng tạo không thể bước 
theo lối mòn cũ kỹ. Anh ta phải 

vạch ra hướng đi riêng cho mình, 
phải tự khám phá những bí ẩn của 
cuộc đời. Anh ta phải dấn thân, phải 
vượt ra khỏi tâm trí của đám đông. 

Tâm lý đám đông cũng có sức cám 
dỗ của riêng nó: những ai một mực 
cho rằng lựa chọn của đám đông 
là hướng đúng đắn duy nhất thì sẽ 

được tôn trọng, kính nể.

Sáng tạo – Bừng cháy sức mạnh bên 
trong sẽ dẫn dắt bạn đi vào thế giới 

của sự sáng tạo từ những bước 
chuẩn bị ban đầu, đến những trở 
ngại, khó khăn, những thắc mắc 
và cuối cùng không gì khác hơn 
là sự sáng tạo. Ở đó, bạn nhận 
thấy ý nghĩa cuộc sống là một vũ 
điệu chứ không phải một tảng đá 
trước mặt. Nó cũng chính là âm 
nhạc. Và bạn là người tạo ra nó 
chứ không phải là tìm thấy nó. 

Nhà triết học hiện đại Osho, 
thiền sư Osho, đạo sư Osho, luận 
sư Osho, nhà sáng tạo Osho, hay 
đơn giản là… Osho, đã không 
ngừng nói cho người nghe cùng 
thời và người đọc của mọi thời 
về bản chất của cuộc sống. Suốt 
35 năm, tư tưởng của ông bay 
khắp mọi nơi trên thế giới bằng 
con đường truyền bá của những 
môn đệ thầm lặng, bất chấp 
những đánh giá khắt khe và đầy 

“hoang mang” về tinh thần triết học 
mãnh liệt của ông. 

Sáng tạo  
- Bừng cháy sức mạnh bên trong

“BẠN CÓ THỂ VƯƠN ĐẾN ĐỈNH CAO NẾU SỐNG MỘT CUỘC 
ĐỜI ĐƠN CHIỀU, NHƯNG CHỈ LÀ MỘT ĐỈNH CAO MÀ THÔI. 
CÒN TÔI LẠI MUỐN BẠN TRỞ THÀNH CẢ DÃY HIMALAYA VỚI 
MUÔN TRÙNG ĐỈNH CAO.”

Ta đi tìm tuổi thơ,
Trong vòng tay của MẸ.
Ôi! Tiếng ru nhè nhẹ,
Lay hồn ta xôn xao.

Ta đi tìm sức trẻ,
Nơi nghị lực của CHA.
Như chắp thêm đôi cánh,
Nâng ta bay thật xa.

Ta đi tìm cái TÂM,
Trong cuộc đời nhân thế.
Để thoát khỏi cơn mê,
Thêm tin yêu cuộc sống.

Ta đi tìm chữ TÍN,
Giúp vững tin một lòng.
Trung thành và chờ mong,
Ân tình thêm bền vững.

Ta đi tìm chỗ đứng,
Giữa khoảng trời mênh mông.
Giữ lòng luôn KIÊN định,
Vượt qua những nhọc nhằn.

Và ta tìm trong ta,
Một mầu XANH hy vọng.
Hạt mầm trổ đơm bông,
Bình minh tươi hồng sáng.

Đi tìm...

Osho

09/11/2013
Trần Hưng Vĩnh An,

Giám đốc PGD Kinh Tám.

Gia Huy

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ
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Giải nhì
01 mũ bảo hiểm Protect trị giá 300.000 đ
Lê Phạm Duy Anh
Nhân viên Kiểm soát nội bộ KV6, Chi nhánh 
Vĩnh Long 

Giải nhất
01 bộ túi xách thời trang trị giá 500.000 đ
Nguyễn Ngọc Huy 
Nhân viên tin học CN Sóc Trăng 

Giải ba
01 mũ bảo hiểm Asia trị giá 100.000 đ
Lư Quốc Bảo  
Nhân viên Kế toán, Chi nhánh Rạch Giá 

1. Viết tất cả các số ra
2. Đếm từ bên phải sang trái, cứ số có 
thứ tự chẵn (ví dụ số thứ 2, số thứ 4 
…) thì nhân đôi lên
3. Đối với kết quả nhân đôi này, số 
nào có hai chữ số thì lấy tổng hai chữ 
số đó làm kết quả (ví dụ 8×2=16 thì 
ta sẽ lấy 1+6=7 để ra số 7 là kết quả 
cuối)
4. Cộng các số cuối cùng này lại với 
nhau, sau đó cộng với số checksum. 
Nếu kết quả này chia hết cho 10 (ví 
dụ như hình trên là 90) thì đây là kết 
quả hợp lệ.

THÔNG BÁO: Do sai sót trong quá trình biên tập, danh sách trúng thưởng Đố vui có thưởng kỳ 6 đã đăng nhầm trở lại kết 
quả Đố vui có thưởng kỳ 5. Xin cáo lỗi cùng bạn đọc. Kết quả chính xác là: 

Các con số ở trên thẻ  
Credit/Debit Card của bạn có ý nghĩa gì?

THẺ GHI NỢ Kienlongbank 
MANG TÊN HOÀNG SA - TRƯỜNG SA 

Ngọc Diễm - Báo Mới

Các con số trên tấm thẻ Credit/
Debit Card của bạn hoàn 
toàn không phải là các con số 

ngẫu nhiên mà đều có mang ý nghĩa 
nhất định. Chúng được chia thành 
các nhóm chữ số như sau :

Chữ số đầu tiên (MII – Major Indus-
try Identifier) chỉ loại thẻ :
• 1&2 được phát hành bởi các hãng 
hàng không
• 3  được phát hành bởi các hãng du 
lịch hoặc giải trí
• 4&5 được phát hành bởi ngân hàng 
và các tổ chức tài chính
• 6 được phát hành bởi ngân hàng và 
các thương gia

• 7 được phát hành bởi các công ty 
dầu khí
• 8 được phát hành bởi các công ty 
viễn thông
• 9 được phát hành bởi nhà nước
Ở Việt Nam hay gặp nhất là thẻ bắt 
đầu bằng con số 4 – phát hành bởi các 
ngân hàng tại Việt Nam. Cụm 6 chữ 
số đầu tiên của thẻ (bao gồm có MII) 
được gọi là IIN (Issuer Identification 
Number) dùng để chỉ nhà phát hành.

 Tóm gọn lại, chúng ta có 4 loại nhà 
phát hành thường gặp như sau :
• Visa: 4*****
• American Express (AMEX): 
34**** or 37****

• Diner’s Club International: 36****
• Mastercard: 51**** to 55****
Các thẻ thường thấy ở Việt Nam sẽ 
có 16 chữ số. Cụm chữ số từ chữ số 
thứ 7 cho tới chữ số thứ 15 (9 chữ 
số) được dùng để chỉ số tài khoản của 
khách hàng. Cụm này có thể được 
mở rộng tới 12 chữ số (như vậy lúc 
đó thẻ sẽ có 19 chữ số). Chữ số cuối 
cùng (số thứ 16 trong thẻ có 16 chữ 
số, số thứ 19 trong thẻ có 19 chữ số) 
được dùng để kiểm tra checksum 
bằng thuật toán Luhn. Nói nôm na, 
thuật toán Luhn là thuật toán chuyên 
để kiểm tra độ chính xác của thẻ tín 
dụng, số IMEI điện thoại … Thuật 
toán này được thực hiện như sau : 

Thẻ ghi nợ Kienlongbank được đặt tên mới: Hoàng Sa dành cho thẻ màu đỏ, Trường Sa dành cho thẻ màu xanh. 
Với tên gọi này, Kienlongbank mong muốn đưa hai quần đảo thiêng liêng Hoàng Sa – Trường Sa gần hơn với đất 
liền 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.

Chân thành cáo lỗi cùng các anh chị trúng thưởng và bạn đọc!

BẠN CÓ BIẾT?
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Họ đã đúng
Ngày đầu vào làm ở một cửa hiệu, 
chàng nhân viên trẻ được ông chủ 
dặn dò:
- Anh đừng có quên, khách hàng 
bao giờ cũng đúng.
Chẳng bao lâu, ông chủ nhận thấy, 
khách hàng vào cửa hiệu lập tức ra 
ngay không mua gì cả. Ông bèn hỏi 
nhân viên:
- Có trục trặc gì à? Sao họ đến mà 
chẳng mua gì cả?
- Thưa ông, họ đều nói giá hàng ở 
đây quá cao. Và theo lời ông dặn, tôi 
nói rằng họ đã đúng!
- ???

Đứa bé ngoan
Một cậu bé 3 tuổi tiến đến gần một 
phụ nữ mang bầu trong khi chờ mẹ 
cậu khám bác sĩ. Cậu bé tò mò hỏi:
- Tại sao bụng cô to thế?
- Người phụ nữ trả lời: À, cô đang 
có em bé.
- Cậu bé mắt tròn xoe ngạc nhiên: 
Em bé đang ở trong bụng cô à?
- Chắc chắn là như vậy rồi.
- Cậu bé hỏi tiếp: Nó có phải là một 
đứa bé ngoan không cô?
- Ồ, dĩ nhiên rồi, cháu ạ.
- Cậu bé lại càng ngạc nhiên hơn: 
Thế thì tại sao cô lại nuốt nó vào 
bụng???

Sẽ là gì nếu.... 

Một cặp vợ chồng đi xem bộ phim 
có Marilyn Monroe đóng. Thấy mọi 
người điên lên vì minh tinh này, cô 
vợ rất bực tức:
- Cô ta có xinh đẹp gì đâu! Nếu bỏ 
mớ tóc bạch kim đi thì còn cái gì?
- Người phụ nữ không tóc đẹp nhất 
thế giới.

Chắc chắn là thế! 

Trong lớp học, cô giáo đang giảng 
bài.
- Cô giáo : Người khôn ngoan luôn 
luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt 
thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
- Vova: Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?
- Cô giáo: Chắc chắn

Một thứ mà ai cũng 
muốn
Tàu chìm, một chàng trai trôi dạt 
vào hoang đảo, phải mất một thời 
gian dài, anh ta mới thích nghi được 
với hoàn cảnh. Tuy nhiên, còn một 
thứ anh ta khao khát mãi...
- Bất ngờ, vào một ngày nọ cũng có 
một thiếu nữ tuyệt đẹp trôi dạt vào 
hoang đảo. Anh ta cố gắng làm cô 
tỉnh lại và hỏi:
- Cô có giữ lại được thứ gì không?
- Cô gái trả lời: Không, chỉ còn một 
thứ mà đàn ông các anh ai cũng 
muốn.
Chàng trai kêu lên sung sướng:
- Trời ơi! Cô mang theo bia à?

Không quên
Trên đường từ nhà người quen về, vị 
giáo sư nói với vợ: “Em cứ bảo là anh 
hơi đãng trí, vậy mà lần này anh đã 
nhớ cầm ô của chúng ta về đây này?”
- Ồ! Anh thật đáng yêu. Nhưng hôm 
nay lúc đi chúng ta đâu có cầm ô 
đâu?
- !!!!!

Xem hay hơn
Trong rạp chiếu bóng, một phụ nữ đội chiếc mũ độc đáo nói với người đàn 
ông ngồi phía sau:
- Nếu chiếc mũ của tôi làm phiền anh thì tôi có thể bỏ nó xuống.
- Không thưa bà, chiếc mũ của bà còn buồn cười hơn bộ phim nhiều.

Chỉ có thể là địa ngục
Có một câu chuyện kể rằng: Một 
người kia vừa mới chết và được sinh 
vào một nơi thật là xinh đẹp, bao 
quanh với mọi thứ lạc thú không thể 
nào tưởng tượng được. Một người 
bận áo choàng trắng đến đón chào 
anh ta và nói: “Ngài có thể có mọi thứ 
ngài muốn - thức ăn, khoái lạc, mọi 
thứ giải trí.”
 Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày 
anh ta thử hết tất cả những món mà 
anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. 
Nhưng một ngày kia, anh ta đâm 
chán với tất cả mọi thứ, và cho gọi 
người hầu đến, và nói: “Tôi chán hết 
mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì 
đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm 
hay không?”
 Người hầu buồn bả lắc đầu, rồi đáp, 
“Xin lỗi ngài. Đó là điều duy nhất 
chúng tôi không thể thỏa mãn yêu 
cầu của ngài. Không có việc làm gì ở 
đây cho ngài cả!”
 Nghe người hầu trả lời xong, anh ta 
bèn nói:“Thật là hay chưa! Tôi chẳng 
thà sinh vào địa ngục.”
 
Người hầu bèn nhẹ nhàng đáp: “Vậy 
ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?”
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