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TRONG SỐ NÀY:

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm...
ngành ngân hàng năm 2014

“Kienlongbank 19 năm hình thành và 
phát triển”

Công tác đào tạo Kienlongbank - Sôi nổi 
và chuyên nghiệpTừng bừng Hội thao Kienlongbank

THƯ THÁNG 9

Quý bạn đọc thân mến, 

Thật xúc động và tự hào khi người Việt Nam có riêng một mùa thu 
Tháng Tám. “Mây của ta, trời thẳm của ta. Nước Việt Nam Dân chủ 
cộng hoà!”, nhà thơ Tố Hữu trong một niềm cảm hứng bất tận đã phấn 
chấn thốt lên như thế trên đường “Ta đi tới”. Cách đây 69 năm, Cách 
mạng Tháng Tám như một thiên anh hùng ca sáng ngời trong lịch sử. 
Với chủ đề “Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày cách mạng tháng Tám 
thành công và Quốc khánh 2/9, tiến tới kỷ niệm 19 năm thành lập 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long”, Bản tin Kienlongbank 
hy vọng mang đến cho bạn đọc có cái nhìn sâu rộng hơn về văn hóa 
Kienlongbank - nền tảng tạo nên tính cách con người “Tâm - Tín - 
Kiên - Xanh” nói riêng và góp phần vào sự thành công của văn hóa 
Kienlongbank nói chung. Thông qua chuỗi các hoạt động phong trào 
tại Hội thao Kienlongbank 2014 diễn ra vào ngày 23/8/2014, cùng các 
thông tin cập nhật về tiện ích và các ưu đãi khi sử dụng thẻ Hoàng Sa 
Việt Nam - Trường Sa Việt Nam, bên cạnh các hoạt động an sinh xã 
hội, tiếp tục mang đến những trang thông tin hữu ích và cập nhật nhất 
về Kienlongbank trong tháng này.

Mến chúc Quý bạn đọc Bản tin Kienlongbank thật nhiều niềm vui và 
hạnh phúc trong cuộc sống!                                                                                                                           

                                                                                                                                  BAN BIÊN TẬP
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Ảnh trang bìa 1: Hội sở Kienlongbank tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang



Ngày 09/7/2014, tại Hà Nội, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ 

chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 
6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2014. Hội nghị do Thống 
đốc NHNN Nguyễn Văn Bình chủ trì.

Kienlongbank - H
ội nhập

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU  NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ  

ngành Ngân hàng 6 tháng cuối năm 2014

Tham dự Hội nghị có các Đồng chí trong 
Ban Lãnh đạo NHNN; đại diện Đảng ủy 
Cơ quan NHTW, Công đoàn Ngân hàng 
Việt Nam, Công đoàn cơ quan Ngân 
hàng Nhà nước TW; Ban Lãnh đạo Cơ 
quan Thanh tra giám sát Ngân hàng; Thủ 
trưởng các đơn vị tại trụ sở chính NHNN, 
đơn vị sự nghiệp, Giám đốc NHNN chi 
nhánh tỉnh, thành phố, Giám đốc các đơn 
vị trực thuộc NHNN, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên 
và Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng 
(TCTD), Hiệp hội Ngân hàng, Ngân hàng 
Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác 
xã, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Công 
ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, 
Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt 
Nam, TCTD 100% vốn nước ngoài tại 
Việt Nam…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thống đốc 
NHNN Nguyễn Văn Bình cho rằng hoạt 
động của ngành Ngân hàng 6 tháng đầu 
năm đã đạt nhiều thành tích đóng góp vào 
việc phát triển kinh tế - xã hội chung của 
cả nước. Với việc điều hành và thực thi 
chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, 
ngành Ngân hàng đã góp phần quan trọng 
vào việc ổn định kinh tế vĩ mô ngày càng 
vững chắc. Trong đó, lạm phát tiếp tục 
được kiểm soát ở mức thấp, đưa CPI từ 
mức 18% của năm 2011 xuống 6,8% vào 
năm năm 2012, 6% vào năm 2013 và 
CPI 6 tháng đầu năm chỉ tăng 1,38% mở 
ra khả năng đạt được chỉ tiêu kiểm soát 
CPI năm 2014 ở mức khoảng 5%. Tăng 

trưởng kinh tế ở mức hợp lý, năm sau đạt 
tốc độ tăng trưởng cao hơn năm trước. 
Đặc biệt, chính sách tiền tệ đã có sự phối 
hợp chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ 
mô khác, nhất là chính sách tài khóa đảm 
bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, tăng 
tính ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng 
trưởng kinh tế.

Theo Thống đốc NHNN, lãi suất huy 
động và cho vay hiện đã ở mức hợp lý, 
huy động vốn của các ngân hàng thương 
mại tiếp tục tăng trưởng, đường cong lãi 
suất đã được thiết lập lại, thanh khoản của 
hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục 
được cải thiện; tỷ giá ngoại tệ ổn định; tái 
cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại 
và xử lý nợ xấu đã có những chuyển biến 
tích cực…
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, 
Thống đốc NHNN cũng đã chỉ ra những 
tồn tại, vướng mắc và giải pháp chỉ đạo, 
điều hành, triển khai thực hiện trong hoạt 

động ngân hàng hiện nay, đó là: Theo dõi 
sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường 
tiền tệ, thanh khoản của các TCTD để 
kịp thời tham mưu, chủ động đề xuất các 
giải pháp nhằm ổn định thị trường tiền tệ, 
ngoại hối và an toàn thanh khoản của hệ 
thống các TCTD; Tăng trưởng tín dụng 
hiện ở mức thấp do doanh nghiệp còn khó 
khăn và tổng cầu của nền kinh tế ở mức 
thấp. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì 
cần phải tiếp tục phấn đấu để tăng trưởng 
tín dụng cả năm 2014 ở mức khoảng 
10%; Đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc hệ 
thống ngân hàng gắn với đẩy mạnh xử lý 
nợ xấu của các TCTD...

Để phát huy những kết quả đạt được 
trong 6 tháng đầu năm và khắc phục 
được những vướng mắc, khó khăn hiện 
nay, NHNN đã đề ra các giải pháp chính 
trong điều hành chính sách tiền tệ và hoạt 
động ngân hàng trong những tháng cuối 
năm 2014, bao gồm: 

(i) Tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh 
tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, thanh khoản 
của các TCTD để kịp thời tham mưu, chủ 
động đề xuất các giải pháp nhằm ổn định 
thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn 
thanh khoản của hệ thống các TCTD. 

(ii) Tiếp tục điều hành chính sách tiền 
tệ thận trọng, linh hoạt, gắn kết chặt chẽ 
với chính sách tài khóa và các chính sách 
kinh tế vĩ mô khác nhằm mục tiêu kiểm 
soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và 
hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. 
Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến 
kinh tế vĩ mô, tiền tệ và đặc biệt là lạm 
phát, góp phần ổn định thị trường tiền tệ. 

(iii) Điều hành tỷ giá linh hoạt góp phần 
hỗ trợ xuất khẩu, qua đó hỗ trợ tăng 
trưởng kinh tế; phối hợp chặt chẽ điều 
hành tỷ giá với điều hành các công cụ 
chính sách tiền tệ để điều tiết tiền tệ hợp 
lý, tránh gây áp lực lên tỷ giá và lạm 
phát, đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ 
thống. Bên cạnh đó, NHNN và các bộ, 
ngành có liên quan phối hợp tăng cường 
các biện pháp quản lý ngoại hối, theo dõi, 
phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi 
gây rối, đầu cơ trục lợi, bất chính. 

(iv) Tập trung triển khai các giải pháp 
tín dụng để phấn đấu đạt được mục tiêu 
tín dụng cả năm 2014 là 12-14%, tiếp tục 
tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh 
doanh phát triển, đáp ứng vốn cho nền 
kinh tế. 

(v) Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về 
quản lý thị trường vàng theo quy định 
tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP. Theo dõi 
chặt chẽ diễn biến thị trường và kịp thời 
đề xuất các biện pháp can thiệp thị trường 
khi cần thiết, đảm bảo mục tiêu điều hành 
chính sách và góp phần ổn định kinh tế 
vĩ mô. 

(vi) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính 

sách tài khóa, theo dõi sát diễn biến thị 
trường, vốn khả dụng của các TCTD, 
kế hoạch phát hành, giải ngân trái phiếu 
Chính phủ để chủ động, kịp thời trong 
điều hành chính sách tiền tệ. 

(vii) Tăng cường công tác thanh tra, giám 
sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân 
hàng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt 
động của các TCTD; phát hiện và xử lý 
nghiêm, kịp thời những sai phạm và rủi 
ro gây mất ổn định để đảm bảo an toàn 
hoạt động ngân hàng và hệ thống các 
TCTD. Tiếp tục triển khai đồng bộ các 
giải pháp cơ cấu lại các TCTD theo đúng 
mục tiêu, lộ trình của Đề án cơ cấu lại 
hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012. 
Phát biểu tại Hội Nghị, các đại biểu 
dự Hội nghị đều đồng tình với các chủ 
trương, chính sách của NHNN trong 6 
tháng đầu năm là đúng hướng, đã thực 
hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn 
định kinh tế vĩ mô, bước đầu đã tháo gỡ 
khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng 
thời xử lý được nhiều vướng mắc, khó 
khăn trong hoạt động ngân hàng, tạo điều 
kiện cho các ngân hàng hoạt động ổn 
định, lành mạnh, minh bạch, từ đó ngành 
Ngân hàng đã có nhiều đóng góp vào 
thành tựu chung của nền kinh tế trong 
thời 6 tháng đầu năm.

Các đại biểu cũng cho biết, trong thời 
gian vừa qua, các NHTM đã triển khai 
thực hiện nhiều chương trình, giải pháp 
cụ thể để khơi thông nguồn vốn tín dụng, 
hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó 
khăn trong sản xuất kinh doanh, xử lý nợ 
đọng, đưa vốn tín dụng ngân hàng tới các 
lĩnh vực được ưu tiên nhằm thúc đẩy sản 
xuất, tăng trưởng của nền kinh tế…

Các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh 
nghiệm, chỉ ra những khó khăn, vướng 

mắc và đề xuất các giải pháp nhằm thúc 
đẩy tăng trưởng tín dụng, tháo gỡ khó 
khăn, góp phần thúc đẩy phát triển sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, 
điều hành lãi suất huy động và cho vay, 
xử lý nợ xấu, các vấn đề về cơ cấu lại nợ, 
cho vay tái cấp vốn, điều hành tỷ giá và 
quản lý thị trường vàng, phát triển mạng 
lưới của các tổ chức tín dụng, xử lý tài 
sản bảo đảm, triển khai thực hiện các quy 
định của pháp luật về phòng, chống rửa 
tiền và Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài 
khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA). 
phối hợp thực hiện công tác thông tin, 
tuyên truyền về hoạt động ngân hàng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thống đốc 
NHNN Nguyễn Văn Bình đã giải đáp, 
thống nhất hoạt động chỉ đạo, điều hành 
và nguyên tắc xử lý đối với các vấn đề 
còn vướng mắc, khó khăn được các đại 
biểu nêu tại Hội nghị. Thống đốc NHNN 
đánh giá cao những nỗ lực của các Chi 
nhánh NHNN tỉnh, thành phố trong việc 
triển khai các giải pháp chỉ đạo, điều 
hành của Ban Lãnh đạo NHNN và đánh 
giá cao tinh thần, trách nhiệm của các tổ 
chức tín dụng trong việc đồng thuận và 
tích cực triển khai các hoạt động chung 
của Ngành. Thống đốc NHNN yêu cầu, 
trong 6 tháng cuối năm 2014, các đơn vị 
trong toàn ngành phát huy những thành 
tích đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn 
đấu, tận dụng các điều kiện thuận lợi, chủ 
động khắc phục khó khăn, góp phần tích 
cực hơn nữa vào việc hoàn thành nhiệm 
vụ của Ngành đã được Đảng, Nhà nước 
và nhân dân giao phó.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Hội nghị

Theo http://sbv.gov.vn
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Kienlongbank - Phát triển

Lịch sử hình thành
Cùng với những bước chuyển mình của nền 
kinh tế Việt Nam từ sau đổi mới, sự ra đời 
và phát triển của hệ thống ngân hàng cũng 
được lớn mạnh về qui mô, hiệu qua và tính 
chuyên nghiệp.

Xác định mục tiêu chiến lược là tập trung 
tiềm lực khai thác tốt và phục vụ đối tượng 
khách hàng truyền thống trong lĩnh vực nông 
nghiệp – nông thôn và nông dân, Kienlong-
bank đã có những bước phát triển vững chắc 
trên tinh thần “sẵn lòng chia sẻ”!
Từ Hội sở đầu tiên và vốn điều lệ 1,2 tỷ 
đồng, Kienlongbank đã bức phá ngoạn mục, 
vượt qua nhiều thử thách, vượt ra khỏi ranh 
giới khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để  
phát triển khắp cả nước.

Thế mạnh Kienlong Bank 
Rõ ràng về mục tiêu, năng động trong chính 
sách và kiên định trong chiến lược đầu tư, 
gần 20 năm qua, Kienlong Bank đã đồng 
hành, tiếp sức cùng bà con nông dân và các 
nhà đầu tư để kiến tạo những mùa vàng.  
 “Hoạt động an toàn, lành mạnh, phát triển, 
bền vững và lợi nhuận hợp lý”, Kienlong-
bank đã khai thác tiềm lực còn bỏ trống trong 
hoạt động tài chính tại Việt Nam, đó là lĩnh 
vực nông nghiệp-nông thôn, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa…

Thực hiện phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, 
Kienlongbank nhận trọng trách làm nhịp cầu 
kết nối mọi nhu cầu khách hàng với dòng vốn 
của ngân hàng. Thấu hiểu những băn khoăn, 
chia sẻ những trăn trở và tin vào bản chất cần 
cù của người lao động, Kienlongbank đã thực 
hiện được những việc mà nhiều nhà đầu tư tài 
chính khác còn suy tư, nghi ngại. 

Cạnh tranh để phát triển, đổi mới để đột phá. 
Con người mới, tư duy mới… Kienlong-
bank đã có những bước chuyển quan trọng 

Kienlongbank - Chi nhánh Sài Gòn

Giao dịch viên Kienlongbank tư vấn cho khách hàng Kienlongbank đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất

Lãnh đạo Kienlongbank tặng quà lưu niệm tri ân khách hàng tại PGD Bến Nhứt

Kienlongbank - Phát triển

“KIENLONGBANK 19 NĂM HÌNH THÀNH  
                                             VÀ PHÁT TRIỂN”
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trong hoạch định đầu tư, đặc biệt là vấn đề 
đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội 
ngũ quản lý, nhân viên theo tiêu chí: Tận tụy, 
nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực và chuyên 
nghiệp… 

Cùng với xu thế chung, Kienlongbank đã từng 
bước hiện đại hóa hoạt động ngân hàng thông 
qua những đầu tư quan trọng song song với 
chính sách phát triển mạng lưới, tăng cường 
dịch vụ và các hoạt động marketing.

Qua 19 năm hoạt động và phát triển, đến nay, 
tổng tài sản của Kienlongbank đạt 19.739 tỷ 
đồng, tăng gần 5.805 lần so với năm 1995; 
vốn điều lệ từ 1,2 tỷ đồng ở ngày đầu thành 
lập lên 3.000 tỷ đồng, tăng 2.500 lần; dư nợ 
cho vay từ  03 tỷ đồng năm 1995, lên 13.009 
tỷ đồng, tăng 4.336 lần; tổng huy động vốn 
16.083 tỷ đồng, tăng 8.042 lần so với năm 
1995. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác 
như: doanh số chuyển tiền nhanh, kinh doanh 

ngoại tệ, thanh toán quốc tế, đều tăng trưởng 
và ngày càng thu hút thêm khách hàng sử 
dụng máy giao dịch tự động ATM và các 
dịch vụ Ebanking. Tính đến 31/8/2014, toàn 
hệ thống Kienlongbank có trên 171.594 
khách hàng thường xuyên giao dịch, trong 
đó có trên 2.121 doanh nghiệp, tổ chức kinh 
tế đang sử dụng các sản phẩm dịch vụ Kien-
longbank. 
 

Tiềm năng phát triển
Với mạng lưới 96 điểm giao dịch khắp các 
tỉnh, thành phố trọng điểm trong cả nước và 
trên 3.300  CBNV và cộng tác viên, Kien-
longbank hôm nay đang tiếp tục củng cố và 
nâng cao vị thế của mình trên thị trường tài 
chính trong nước.
Tái cơ cấu tổ chức, bộ máy, nâng cao chất 
lượng quản trị hệ thống, tăng cường kiểm 

tra giám sát, quản trị rủi ro, tái cấu trúc tài 
chính….. Kienlongbank đang khẳng định 
giá trị thương hiệu bằng hiệu quả kinh tế và 
sự phát triển về dịch vụ và tầm hoạt động.
Lấy nền tảng thành công từ nhiều mặt trong 
quá trình hoạt động, năm 2014 Kienlong-
bank đã bắt đầu có những đột phá và phát 
triển mạnh. Kienlongbank sẽ tiếp tục đồng 
hành với khách hàng, sẵn lòng chia sẻ với 

cộng đồng-xã hội và có trách nhiệm với cổ 
đông, đảm bảo tiêu chí “An toàn, lành mạnh, 
phát triển bền vững và lợi nhuận hợp lý”. 
 
Trách nhiệm xã hội
 “Ngân hàng Kiên Long- Sẵn lòng chia sẻ”
Lấy tiêu chí phát triển trên cơ sở đề cao giá 
trị con người, Kienlongbank luôn dành riêng 
ngân sách nhất định để chung tay sẻ chia 
trách nhiệm với cộng đồng, xã hội như: Tặng 
học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo 
hiếu học, hỗ trợ qũy khuyến học, xây dựng 
“Nhà tình nghĩa”,” Nhà đại đoàn kết”, cứu 
trợ đồng bào vùng bảo lũ, tham gia các hoạt 
động xã hội trên khắp các vùng miền trong 
cả nước. Cụ thể trong năm 2014, Kienlong-
bank đã tặng học bổng cho các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn tại 25 tỉnh, thành. 
Trao tặng 10 tỷ đồng cho 53.000 bà con 
nghèo tỉnh Kiên Giang  mua bảo hiểm y tế 
tự nguyện. Tham gia bảo trợ Giải bóng đá 
hạng Nhất Quốc Gia, cúp Quốc Gia 2014. 
Phối hợp Quỹ hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo 
TP. Hồ Chí Minh trao tặng học bổng cho con 
em cựu chiến binh nghèo. 

Đặc biệt, đồng hành với cả đất nước, hướng 
về biển đảo, trung tuần tháng 6 năm 2014, 
Kienlongbank phối hợp Báo Thanh niên 
trao tặng Quỹ ủng hộ lực lượng bảo vệ biển 
Đông, thông qua chương trình phát hành thẻ 
ghi nợ Trường Sa Việt Nam và Hoàng Sa 
Việt Nam. Theo đó, với mỗi thẻ Hoàng Sa – 
Trường Sa phát hành hoặc có giao dịch thanh 
toán, Kienlongbank sẽ trích tương ứng 5.000 
đồng/thẻ phát hành và 3.000 đồng/thẻ thanh 
toán. Dự tính sẽ trao 2,5 tỉ đồng ủng hộ các 
lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam 
đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển 
đảo. Đồng thời cán bộ, nhân viên Kienlong-
bank cũng đã ủng hộ 01 ngày lương với tổng 
số tiền hơn 530 triệu đồng cho Quỹ.
Trải qua 19 năm hoạt động, 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 biểu dương của các cấp lãnh đạo Nhà 
nước, các ngành.

Chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch, uy 
tín….  đó là cơ sở để Kienlongbank cạnh 
tranh và phát triển một cách bền vững, là 
cơ sở để vươn lên một trong những ngân 
hàng thương mại cổ phần bán lẻ hàng đầu 
VN trong thời gian tới với một định chế tài 
chính mạnh, hoạt động an toàn, hiệu quả và 
bền vững. 

KLB

Ông Phạm Trần Duy Huyền - Ủy viên thường trực HĐQT Kienlongbank trao học bổng cho học sinh PTTH tại 
tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Khắc Khoan - TGĐ Kienlongbank trao học bổng cho con em Cựu chiến binh Tp.HCM năm học 2014-2015

Kienlongbank - Phát triển

Ông Lê Văn Thi – Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang – trao Bằng khen và kỷ niệm chương ghi nhận những đóng góp 
an sinh xã hội tại tỉnh Kiên Giang cho ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT Kienlongbank (bìa phải) trao bảng tượng trưng cho ông Nguyễn Quang Thông 
-Tổng Biên tập Báo Thanh Niên
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Ngày 23/8/2014 tại Khu 
Đô thị Trung tâm Hành 
chính tỉnh Long An 

(Green City), Ngân hàng TMCP 
Kiên Long (Kienlongbank) 
tưng bừng tổ chức “Hội thao 
Kienlongbank 2014” dành cho 
cán bộ, nhân viên Ngân hàng.  
 
Tiến tới Kỷ niệm 69 năm ngày CTM8 
và Lễ Quốc khánh 2/9, trong không 
khí chào mừng Kỷ niệm 19 năm 
thành lập Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank), Ban Chấp 
hành Công đoàn đã tổ chức “Hội 
thao Kienlongbank 2014” tại Khu đô 
thị Trung tâm Hành chính tỉnh Long 
An (phường 6, thành phố Tân An). 
Hội thao được tổ chức long trọng với 
sự hiện diện của các Thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 
Điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân 
viên (CBNV) tại khu vực Tp. HCM 
và các đơn vị lân cận.

Hội thao Kienlongbank 2014 chính 
thức khai mạc lúc 14h30 chiều ngày 
23/8/2014, ông Phạm Khắc Khoan - 
Tổng Giám đốc Kienlongbank phát 
biểu: “Hội thao lần này là hoạt động 
nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 
Lễ Quốc khánh 2/9 và Kỷ niệm 19 
năm thành lập Ngân hàng TMCP 
Kiên Long. Và đây cũng là dịp để thể 
hiện tinh thần đoàn kết gắn bó cán bộ 
nhân viên Kienlongbank thông qua 
các hoạt động thể dục thể thao. Nhân 
đây, thay mặt cho Ban Điều hành, tôi 
gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh chị 
em cán bộ nhân viên đã đồng hành 
với Kienlongbank trong suốt quá trình 
hình thành và phát triển”.

Ngoài giờ làm việc, phong trào tập 
luyện thể dục thể thao đã thành nề nếp 
tốt ở các đơn vị. Điều này được thể 
hiện khá rõ ở ngay sau lễ khai mạc, 
các trận thi đấu diễn ra sôi động và 
hấp dẫn do trình độ kỹ thuật của các 
vận động viên trong các trận đấu, các 
nội dung thi đấu tại Hội thao.

TƯNG BỪNG HỘI THAO KIENLONGBANK 2014TƯNG BỪNG HỘI THAO KIENLONGBANK 2014
Với số lượng gần 500 Cán Bộ nhân 
viên tham gia thi đấu ở nhiều nội dung 
thuộc các giải khác nhau. Cộng thêm 
tinh thần, quyết tâm đạt thành tích 
cao, nhiệt tình trong thi đấu, đoàn kết, 
giao lưu – các trận đấu tại Hội thao đã 
nhận được sự cổ vũ, động viên to lớn 
từ các khán giả và những người chứng 
kiến khiến cho không khí Hội thao 
thực sự tưng bừng, phấn khởi. 
Tại đêm Gala Dinner của Hội thao, 
Ông Nguyễn Quang Toan - Chủ tịch 
Công đoàn chia sẻ: “Vì mục đích giao 
lưu học hỏi và rèn luyện sức khỏe của 
các cán bộ nhân viên, Kienlongbank 
mong muốn Hội thao này sẽ là sự kiện 
thường niên hàng năm, được tổ chức 
chuyên nghiệp và hoành tráng với sự 
tham gia nhiều hơn của tất cả các cán 
bộ nhân viên tại 25 tỉnh/ thành trên cả 
nước. Nhằm thể hiện tinh thần đoàn 
kết Kienlongbank một nhà cũng như 
tăng cường mối quan hệ giữa các đơn 
vị với nhau”.

Tiếp theo trong Gala Hội thao là tiết 
mục múa “Nhịp điệu rửa tay” thể hiện 
tinh thần “5S: sàng lọc, sắp xếp, sạch 
sẽ, săn sóc và sẵn sàng” của Kienlong-
bank do phòng Marketing thực hiện.
Tại Gala Hội thao, Ban Lãnh đạo 
Kienlongbank đã trao Kỷ niệm 
chương cho các đội, các vận động 
viên có thành tích xuất sắc của các 
môn thi đấu.

Hội thao là nhịp cầu để cán bộ nhân 
viên Kienlongbank xích lại gần nhau 
hơn, rèn luyện sức khỏe, hăng hái 
thi đua để hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế 
hoạch năm 2014.

Hội thao Kienlongbank 2014 sinh động và sôi nổi với các hoạt động tập thể

Môn bóng đá thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả cổ động viên.

Môn đua xe đạp chậm nhận được sự đăng ký đông đảo của CBNV.

Các vận động viên tham gia môn thi đấu kéo co với sự quyết tâm cao độ.

Quang cảnh khai mạc Hội thao Kienlongbank 2014

Ông Phạm Khắc Khoan - Tổng Giám đốc Kienlongbank phát biểu khai mạc

KLB
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Ông Nguyễn Quang Toan - Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank phát biểu tại đêm Gala.

Đội hạng Nhì Bóng đá - Marketing, Hành Chánh Quản  trị

Đội hạng Nhất Bóng đá - P. Công nghệ thông tin

Thi đấu môn 8 đầu 16 tay.

Quyết tâm thi đấu hết mình của các vận động viên.

Thi đấu quần vợt

Chủ đề Ngân hàng Kiên Long
“THỬ TÀI ĐOÁN Ô CHỮ “

I. GỢI Ý
Hàng dọc: Hoạt động này được Ngân hàng Kiên Long tổ chức tại Long An vào 
ngày 23/08/2014.
Hàng ngang:
1. Hàng ngang số 1 có 8 ký tự: Các vận động viên thể thao thường làm điều 
này trước khi thi đấu.
2. Hàng ngang số 2 có 9 ký tự: Trò chơi dân gian mà người chơi phải bỏ chân 
vào vào bao để nhảy.
3. Hàng ngang số 3 có 6 kí tự: Môn thể thao vào ngày 23/07/1884, nhân loại 
đã ghi nhận giải đấu đầu tiên của môn thể thao này trong lịch sử thể thao thế giới 
được tổ chức tại sân của Shrubland Hall.
4. Hàng ngang số 4 có 6 ký tự: Đây là vị trí vận động viên thể thao thường dùng 
tay nhiều hơn chân so với các đồng đội còn lại. 
5. Hàng ngang số 5 có 8 ký tự: Trò chơi mà người tham gia thể hiện sự khéo léo 
của mình khi điều khiển chiến xe đạp.
6. Hàng ngang số 6 có 6 ký tự: Đây là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu 
Long. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam và là cửa ngõ nối liền Đông 
Nam Bộ với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
7. Hàng ngang số 7 có 6 ký tự: Môn thể thao thu hút nhiều người xem trực tiếp 
nhất trong tất cả các môn thể thao.
8. Hàng ngang số 8 có 5 ký tự: Trò chơi dân gian thể hiện sức mạnh của 2 đội 
chơi thông qua một sợi dây dài hơn 10 mét. 
9. Hàng ngang số 9 có 8 ký tự: Để thành công trong một cuộc thi người thi 
thường làm phải làm điều này.
10. Hàng ngang số 10 có 12 ký tự: Đây là Ngân hàng được thành lập vào ngày 
27 tháng 10 năm 1995 tính đến nay đã hoạt động và phát triển 19 năm.
II. ĐIỀU LỆ THAM GIA
- Các đáp án gửi về chính xác nhất và nhanh nhất cho tất cả các ô chữ trên (theo 
thứ tự) sẽ nhận được 10 quà tặng hấp dẫn từ Ban biên tập.
- Bạn đọc quan tâm, gửi kết quả trò chơi ô chữ (bằng file word hoặc file scan kết 
quả) về địa chỉ email: hoanglti@kienlongbank.com. 
- Vui lòng ghi rõ thông tin người tham gia: Họ và tên,  số điện thoại liên lạc, nơi 
làm việc, chỗ ở hiện tại. 
III. CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐẠT GIẢI
Danh sách bạn đọc đạt giải sẽ được công bố trong Bản tin Kienlongbank số tới.
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Kienlongbank tham dự Ngày hội 

“Mua nhà Sài Gòn,  
tạo dựng tương lai”

KLB

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG - CN BÌNH DƯƠNG SÔI NỔI THAM GIA

Từ ngày 02 đến 03/8/2014, tại tỉnh 
Bình Dương đã diễn ra Hội thao 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 

(NHVN) Cụm thi đua 8 lần thứ 5, năm 
2014. Đây là Hội thao do Công đoàn Cơ 
sở (CĐCS) Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh 
Bình Dương đăng cai tổ chức với sự tham 
dự của gần 100 vận động viên đến từ 07 
CĐCS trong Cụm thi đua 8, tham gia thi 
đấu 14 nội dung của 04 môn: cầu lông, 
quần vợt, bóng bàn, cờ tướng.
Được biết, đây là sự kiện được tổ chức 

2 năm 1 lần. Đại diện Ngân hàng TMCP 
Kiên Long: Ông Mai Hữu Tín - Phó Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị Kienlongbank và 
Ông Nguyễn Can Trường - Giám đốc 
CN Bình Dương đã tham gia thi đấu 
nhiều nội dung của bộ môn Quần vợt. 
Sau nhiều giờ thi đấu căng thẳng và gay 
cấn, Ban Tổ chức đã trao tặng 45 giải 
thưởng cho các vận động viên đạt thành 
tích cao; trao các giải toàn đoàn, gồm: 
Giải Nhất cho CĐCS trường Đại học 
Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, giải Nhì cho 

CĐCS NHNN CN tỉnh Bình Dương, giải 
Ba cho CĐCS NHNN CN tỉnh Tây Ninh. 
Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Mai 
Hữu Tín chia sẻ “Hội thao lần này là dịp 
để các cán bộ nhân viên ngành Ngân hàng 
có thể giao lưu lành mạnh, nhằm thúc đẩy 
phong trào thể dục thể thao, tăng cường 
rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực góp 
phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần 
lành mạnh”.

Hội thao CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG 
NHÀ NƯỚC KHU VỰC 8

Ông Mai Hữu Tín - Phó Chủ tịch HĐQT (vị trí thứ 6) và Ông Nguyễn Can Trường - Giám đốc Bình Dương (vị trí thứ 5 từ trái qua) thi đấu tại Hội thao

Ngày 24/8/2014, Ngày hội: “Mua nhà 
Sài Gòn, tạo dựng tương lai” đã khai 

mạc tại Khách sạn Sông Trà, số 178 đường 
Nguyễn Huệ, phường 2, Thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ngân hàng TMCP 
Kiên Long (Kienlongbank) - Chi nhánh 
Đồng Tháp đã tham dự Ngày hội nhằm 
tiếp cận và hỗ trợ khách hàng tại địa bàn 
tỉnh.

Đây là sự kiện do Công ty Cổ phần Bất 
động sản Hưng Thịnh tổ chức với mục 
đích tạo dựng niềm tin cho thị trường bất 

động sản, giúp người dân tỉnh Đồng Tháp 
và các vùng lân cận có cơ hội mua nhà tại 
Tp. HCM.

Ngoài mục đích quảng bá hình ảnh 
thương hiệu Kienlongbank đến gần gũi 
với công chúng, thông qua sự kiện này, 
Kienlongbank mong muốn mang đến 
nhiều giải pháp tài chính linh hoạt, đáp 
ứng đa dạng các nhu cầu tài chính của 
khách hàng nói chung và khách hàng 
tham quan sự kiện nói riêng. Bên cạnh đó,  
Kienlongbank có các chương trình ưu đãi 
về lãi suất khi vay mua nhà, phát hành thẻ 
Hoàng Sa - Trường Sa miễn phí và nhiều 
quà tặng hấp dẫn dành cho khách tham 
quan tại Ngày hội.

KLB

KLB

Trao giải thưởng các giải
BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP          

NĂM 2014

Ngày 20/8/2014, mùa giải 2014 đã 
chính thức khép lại bằng đêm 
Gala trao giải được tổ chức trang 

trọng tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, được 
tổ chức trang trọng bởi Công ty Cổ phần 
Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam - VPF. 
Đến tham dự sự kiện có ông Phạm Văn 
Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể 
dục Thể thao, ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó 

Tổng Giám đốc Ngân hàng Kiên Long – Ông Phạm 
Khắc Khoan (bìa phải) nhận hoa và Kỷ niệm 
chương của Ban tổ chức

Chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam 
(LĐBĐVN), ông Lê Hoài Anh - Tổng thư 
ký LĐBĐVN, ông Võ Quốc Thắng- Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị công ty VPF, ông 
Phạm Ngọc Viễn - Tổng giám đốc Công ty 
VPF. Tới dự còn có các thành viên Hội đồng 
quản trị Cty VPF, Chủ tịch Hội đồng Huấn 
luyện viên Quốc gia, Trưởng ban trọng tài 
VFF, các nhà tài trợ, ... Trong đó, Ngân 

CLB TĐCS Đồng Tháp nhận giải thưởng dành cho nhà tân vô địch HNQG Kienlongbank 2014

hàng Kiên Long hân hạnh là nhà tài trợ chính 
thức của 2 giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia  
Kienlongbank 2014 và Giải bóng đá Cúp 
Quốc Gia Kienlongbank 2014. Sự kiện được 
tổ chức nhằm vinh danh các cá nhân , tập thể 
các đội tuyển đã đạt được thành tích cao nhất 
trong giải đấu năm 2014, cũng như hứa hẹn 
một mùa giải chuyên nghiệp trong năm sau.

 Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty VPF, Chủ tịch HĐQT Kienlongbank công bố các 
danh hiệu được trao thưởng và tôn vinh tại sự kiện.
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Cán bộ nhân viên Kienlongbank ủng hộ một ngày lương cho quỹ 
“ Chung tay góp sức  
                                   BẢO VỆ BIỂN ĐÔNG”

Đây là số tiền được tập thể cán bộ nhân 
viên Kiên Long tự nguyện ủng hộ và đóng 
góp một ngày lương cho chương trình 
“Chung tay góp sức bảo vệ biển Đông” - 
do báo Thanh Niên phát động.

Ông Nguyễn Quang Toan – Chủ tịch Công 
đoàn, Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank 
cho biết: “Đất liền và biển đảo Việt Nam 

gắn liền với nhau. Các anh em chiến sĩ nơi 
đầu sóng ngọn gió, ở hải đảo xa đã luôn 
vững vàng bảo vệ vững chắc vùng trời, 
vùng biển hải đảo và đất liền thiêng liêng 
của Tổ quốc. Nhờ các anh, trong đất liền, 
mọi người dân an tâm lao động sản xuất, 
góp phần xây dựng đất nước. Mỗi người 
lao động ở Kienlongbank tự nguyện trích 
một ngày lương để ủng hộ lực lượng bảo 
vệ Biển Đông như một lẽ tất nhiên, xuất 
phát từ lòng yêu nước chân thành vốn có 
của mỗi người dân Việt Nam”.

Ông Nguyễn Quang Thông - Tổng Biên 
tập báo Thanh Niên chia sẻ: “Thay mặt 
cho Ban Tổ chức chương trình - Chung tay 
góp sức bảo vệ biển Đông, tôi gửi lời cảm 
ơn đến Hội đồng quản trị, Ban Chấp hành 
Công đoàn cùng toàn thể anh chị em nhân 
viên Ngân hàng TMCP Kiên Long đã đóng 

góp ủng hộ lực lượng bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo trên biển Đông. Với số tiền này, 
Ban biên tập Báo sẽ trao trực tiếp cho gia 
đình các chiến sĩ cũng như những ngư dân 
để mua sắm các trang bị thiết yếu của cuộc 
sống và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho 
con em các anh, để các anh tiếp tục vững 
vàng, giữ vững niềm tin để bảo vệ toàn vẹn 
lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc”.

Chương trình là một trong những hoạt 
động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc 
của Kienlongbank, góp phần đề cao giá 
trị văn hóa của doanh nghiệp. Cùng với 
nhiều chương trình hoạt động cộng đồng, 
Kienlongbank mong muốn được đồng 
hành, chia sẻ với người dân, với xã hội với 
phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”.

Sáng ngày 14/8/2014, tại trụ 
sở báo Thanh Niên, Đại diện 
Ngân hàng TMCP Kiên 

Long, ông Nguyễn Quang Toan - 
Chủ tịch Công đoàn đã trao số tiền 
531.350.000 đồng cho ông Nguyễn 
Quang Thông - Tổng Biên tập Báo 
Thanh Niên.

KLB
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Ông Nguyễn Quang Toan - Chủ tịch Công đoàn Kienlongbank (bìa phải) đã trao bảng tượng trưng số tiền 531.350.000 đồng  đóng góp của CB-NV KLB cho ông 
Nguyễn Quang Thông - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên.

Dịp này, có tổng cộng 40 suất học bổng 
(trị giá 5 triệu đồng/suất) do Kienlong-
bank tài trợ dành cho các tân sinh viên, 
con em ngư dân đỗ đại học bao gồm 
Quảng Trị là 20 suất và Thừa Thiên Huế 
là 20 suất.

Tại buổi lễ, ông Lê Phước Nguyễn 
Vương, đại diện Ngân hàng TMCP Kiên 
Long - CN Đà Nẵng, chia sẻ: “Chúng tôi 
luôn có nhiều chương trình đồng hành, 
giúp đỡ ngư dân, những rường cột trên 
biển của đất nước. Lần này, thông qua 
Báo Thanh Niên, chúng tôi đã đến và giúp 
đỡ được con em của họ nên rất xúc động. 
Chỉ mong các em tân sinh viên hãy cố 

Ông Lê Phước Nguyễn Vương trao Học bổng cho con em ngư dân tỉnh Quảng Trị

Em Bùi Văn Phúc chia sẻ cảm nghĩ khi nhận 
được Học bổng do Kienlongbank trao tặng.

Chiều 4.9.2014, tại Thành phố Đông 
Hà (tỉnh Quảng Trị) và chiều 

6.9.2014, tại Thành phố Huế, Báo Thanh 
Niên, Ngân hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank), Tỉnh Đoàn Quảng Trị, 
Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế đã tổ chức 
Lễ trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho 
con em ngư dân đỗ đại học năm 2014. 

gắng phấn đấu học tập, không phụ lòng 
cha mẹ và xã hội”.

Cầm trên tay suất học bổng, em Bùi Văn 
Phúc (trú thôn 7, xã Gio Hải, huyện Gio 
Linh, tân sinh viên khoa kiến trúc, ĐH 
Khoa học Huế) xúc động: “Quê em ở 
vùng bãi ngang nên bố em đi biển chỉ 

được bữa đực bữa cái. Mấy hôm nay, cả 
nhà em dù rất vui vì em thi đỗ đại học 
nhưng cả bố mẹ đều cuống cuồng kiếm 
tiền cho em nhập học. Giờ có khoản tiền 
học bổng này thì đỡ quá rồi...”.

KLB

Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho con em ngư dân 

tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế
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Từ ngày 21/7– 02/8/2014, Kienlongbank 
tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 

tháng đầu năm 2014 gồm chuỗi các hoạt 
động: Đánh giá kết quả hoạt động các Phòng, 
ban Hội sở, Chi nhánh, Phòng giao dịch; Rút 
kinh nghiệm và đề ra các hành động để hoàn 
thành kế hoạch 2014; Các chương trình đào 
tạo nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho Giám đốc 
Chi nhánh, Phòng giao dịch, Hội thảo về 
công tác xử lý nợ năm 2014; Và trao thưởng 
cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích cao 
nhất trong 6 tháng đầu 2014, dành cho toàn 
thể các lãnh đạo các đơn vị trên toàn hệ thống.

Trực tiếp ghi nhận các kiến nghị từ các 
đơn vị qua 2 tuần diễn ra Hội nghị, ông 
Phạm Khắc Khoan - Tổng Giám đốc  
 Kienlongbank đã đánh giá kết quả hoạt 
động 6 tháng đầu năm 2014 và định hướng 
kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2014. 
Theo đó, tổng tài sản của Kienlongbank 
vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định, tính 
đến 30/06/2014 là 21.897 tỷ đồng, đạt 
91,84 % kế hoạch năm 2014, tăng 2,46 % 
so với năm 2013;
Dư nợ cho vay tăng 7,46% so với năm 
2013, đạt 13.034 tỷ đồng, tăng 905 tỷ 
đồng, đạt 97,70% kế hoạch năm 2014; 
Lợi nhuận trước thuế tính đến quý 2/2014 
đạt 211,86 tỷ đồng, đạt 50,56 % kế hoạch 

năm 2014. Song song đó, Tổng Giám đốc 
nhấn mạnh đến công tác điều hành của các 
cấp lãnh đạo tại đơn vị luôn luôn gắn liền với 
công tác quản lý con người, xây dựng và duy 
trì mối quan hệ; và việc chủ động cập nhật 
thông tin, kiến thức về hoạt động tại Ngân 
hàng nói chung và ngành ngân hàng, đặc thù 
địa phương nói riêng.

Để ghi nhận và tuyên dương những đơn vị, 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
hoạt động 6 tháng đầu năm 2014, Kienlong-
bank vinh danh và trao tặng Giấy khen, Hoa 
hồng vàng cho đại diện các đơn vị, gồm: 5 
đơn vị hoàn thành lợi nhuận cao nhất, 5 đơn 
vị hoàn thành huy động cao nhất; 5 đơn vị 

Kienlongbank trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân  

đạt thành tích cao nhất  
TRONG 6 THÁNG ĐẦU 2014

hoàn thành dư nợ tín dụng cao nhất; 5 đơn 
vị hoàn thành thu hồi nợ xấu tăng ròng cao 
nhất; 5 cá nhân trình bày đạt điểm số cao 
nhất (Thuộc các Phòng, Ban Hội sở); 5 cá 
nhân trình bày đạt điểm số cao nhất (thuộc 
Hội đồng 1); 5 Cá nhân trình bày đạt điểm số 
cao nhất (Thuộc Hội đồng 2); và 5 ứng viên 
có thành tích xuất sắc trong Khóa Đào tạo tập 
huấn Phó Giám đốc Phòng Giao dịch.

Thông qua chương trình tuyên dương và trao 
thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao đã 
góp phần tạo thêm động lực để các đơn vị và 
cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch 
được giao. 

Ông Phạm Khắc Khoan - Tổng Giám đốc Kienlongbank phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT ( bìa phải) và ông Phạm Trần Duy Huyền (thứ 2 bìa trái) - Thành viên HĐQT trao tặng Kỷ niệm chương cho đại diện của 
5 ứng viên có thành tích xuất sắc trong Khóa Đào tạo tập huấn Phó Giám đốc Phòng giao dịch

KLB
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Nhằm nâng cao chất lượng dịch 
vụ, đồng thời giúp khách hàng 
có thể truy cập thông tin về Ngân 

hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 
trên giao diện thân thiện hơn với công nghệ 
tiên tiến, Kienlongbank chính thức đưa vào 
sử dụng giao diện mới của website tại địa 
chỉ www.kienlongbank.com.

Website của Kienlongbank là một trong 
những kênh giao dịch chính thống 
nhằm cung cấp những thông tin đầy đủ, 
cập nhật nhanh nhất về hoạt động của  
Kienlongbank. Điểm nổi bật của giao diện 
mới website được thiết kế đơn giản, màu 
sắc hài hòa, sắp xếp một cách hệ thống, 

dễ hiểu, giúp khách hàng có thể dễ dàng 
tra cứu, tìm hiểu thông tin sản phẩm dịch 
vụ và các chương trình khuyến mại của 
Kienlongbank. 

Song song đó, để tạo sự đột phá, cải 
tiến về chất lượng sản phẩm dịch vụ với 
nhiều tiện ích và thu hút khách hàng 
giao dịch cùng giao diện website mới, 
từ ngày 8/8/2014 đến hết ngày 8/9/2014,  
Kienlongbank triển khai chương 
trình “Dạo web liền tay - Nhận ngay 
quà tặng”. Theo đó, mọi khách hàng 
trên 18 tuổi, khi truy cập website của  
Kienlongbank và tham gia chương trình 
khảo sát sẽ có 02 (hai) cơ hội nhận ngay 

quà tặng thông qua giải thưởng ngày và 
giải thưởng cuối chương trình, với tổng 
số 1.171 giải thưởng. Cụ thể, mỗi ngày, 
Kienlongbank chọn ra 30 mã số may mắn 
trúng thưởng giải ngày và tất cả mã số dự 
thưởng tham gia chương trình sẽ có cơ hội 
nhận các quà tặng hấp dẫn, có giá trị từ 
Kienlongbank trong đợt quay thưởng cuối 
chương trình.

Đây là chương trình thay lời tri ân từ phía 
Kienlongbank dành cho tất cả các khách 
hàng nói chung và các khách hàng truy 
cập đóng góp ý kiến và đánh giá về giao 
diện mới của website Kienlongbank.

Kienlongbank chào đón website mới cùng chương trình

“Dạo web liền tay  
  Nhận ngay quà tặng”

KLB
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KIENLONGBANK TRAO 2,5 TỶ ĐỒNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH THPT

Năm học 2013-2014, Kienlongbank 
dành tặng 1.250 suất học bổng 
với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng thông 

qua chương trình “Học bổng cho học sinh 
THPT”. Theo đó, từ đầu năm đến nay, 
chương trình đã mang đến niềm vui, niềm 
tin và sức mạnh tinh thần, lan tỏa đến 
từng các em học sinh tại 25 tỉnh thành. 
Với sự thành công đó, Kienlongbank xác 
định, chương trình sẽ là một trong những 
hoạt động thường niên và là chính sách 
từ Kienlongbank dành cho các em học 
sinh. Với thông điệp “Chia sẻ ước mơ”,  
Kienlongbank mong muốn tiếp thêm sức 
mạnh cho các em học sinh cắp sách đến 
trường, có sự tự tin vững bước vào đời vì 
xung quanh luôn có Kienlongbank đồng 
hành và chia sẻ. 

KLB

CHIA SẺ ƯỚC MƠ ĐẾN VỚI  
CÁC EM TỈNH BẾN TRE

Tiếp nối các hoạt động trao học bổng 
của chương trình, vào ngày 22/8/2014,  
Kienlongbank đã phối hợp cùng Ngân 
hàng Nhà Nước Việt Nam - Chi nhánh 
tỉnh Bến Tre, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Bến Tre tổ chức trao 50 suất học bổng cho 
các em học sinh PTTH có hoàn cảnh khó 
khăn tại tỉnh Bến Tre. Mỗi suất học bổng 
có giá trị 2 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, Ông 
Lê Trung Việt - Phó Tổng Giám đốc 
Kienlongbank cho biết: “Với phương 
châm hoạt động sẵn lòng chia sẻ, chung 
tay vì cộng đồng, Ngân Hàng Kiên Long 
mong rằng với phần học bổng này, sẽ 
giúp các em yên tâm học hành, vui đến 
trường với thầy cô, bạn bè và trở thành 

con ngoan, trò giỏi, trở thành người có 
ích cho gia đình và xã hội. Trong tương 
lai, Ngân hàng Kiên Long tiếp tục đẩy 
mạnh và nhân rộng chương trình “Chia 
sẻ ươc mơ” nhằm giúp ươm mầm cho 
những mầm non của tổ quốc”. 

Vui mừng khi nhận được học bổng trên 
tay, với nhiều cảm xúc, em Võ Thị Thanh 
Trúc - Lớp 10K9, ấp Vĩnh Hưng 2, xã 
Vĩnh Thạnh - Chợ Lách - Bến Treh đã bày 
tỏ:“Cháu rất vui và xúc động khi nhận 
được sự quan tâm của các cô chú Ngân 
hàng Kiên Long. Điều đó làm cho chúng 
cháu có động lực học tập và phấn đấu 
hơn, để không phụ lòng mong mỏi của cô 
chú, thầy cô và gia đình”.

Ông Lê Trung Việt - Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank trao học bổng cho các em học sinh THPT tỉnh Bến Tre

Kienlongbank - Phát triển

KLB

“Chúng em sẽ giỏi” là chương 
trình học bổng của Quỹ Hỗ 
trợ Cựu Chiến binh nghèo 

TP.HCM, dành cho các con em cựu 
chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, chăm 
ngoan, học giỏi thuộc 24 quận - huyện của 
TP.HCM. Đây là một hoạt động thường 
niên, được tổ chức từ năm 2009 và thu hút 
sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp, 
các mạnh thường quân và cộng đồng xã 
hội. Thông qua chương trình này, Ngân 
hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 
vinh dự là một trong những doanh nghiệp 
đồng hành và gắn bó trong 02 năm qua, vì 
những điểm chung về ý nghĩa mang đậm 
tính nhân văn và giàu lòng nhân ái của 
chương trình và phù hợp với phương châm 
“Sẵn lòng chia sẻ” của Kienlongbank.

Năm học 2014 - 2015, học bổng “Chúng 
em sẽ giỏi” lần 5 được tổ chức vào ngày 
06/9/2014, tại sân khấu Công viên Văn 
hoá Đầm Sen, dành cho con em cựu 
chiến binh TP.HCM, tiếp tục có sự đồng 
hành cùng với Kienlongbank. Sự kiện 
này vinh dự có sự hiện diện các cấp lãnh 
đạo ban ngành, đoàn thể, các cơ quan 
thông tấn báo chí, sự hiện diện của đơn 
vị tài trợ Kienlongbank cùng 280 em học 
sinh là con em của các cựu chiến binh. 

Thiếu tá Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ 
tịch thường trực- Phó Chủ tịch Hội đồng 
Quản lý Quỹ hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo 
TP.HCM cho biết: “Trong 5 năm qua, mặc 
dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng đã 
có nhiều doanh nghiệp, tổ chức giàu lòng 
hảo tâm đã luôn đồng hành, tích cực tài trợ 
giúp chương trình học bổng “Chúng em sẽ 
giỏi” phát triển và ươm mầm cho những 
hạt giống tương lai của đất nước. Thông 
qua quỹ học bổng này, chúng tôi chân 
thành cám ơn các doanh nghiệp, các mạnh 
thường quân đã đồng hành cùng chúng tôi 
trong suốt thời gian qua”

“Chúng em sẽ giỏi”
Kienlongbank tiếp tục hỗ trợ con em của các cựu chiến binh 
thông qua Chương trình Trao học bổng

Ông Phạm Khắc Khoan - Tổng Giám đốc Kienlongbank trao học bổng cho các em

Đại diện  Kienlongbank - Ông Phạm Khắc Khoan - TGĐ trao bảng tượng trưng 300 triệu đồng cho Bà Trương 
Ngọc Thuỷ Giám đốc Quỹ hỗ trợ cựu chiến binh nghèo TP.HCM với sự chứng kiến của Thiếu tá Nguyễn Văn 
Chương - Phó chủ tịch thường trực - Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ cựu chiến binh nghèo TP.HCM

Chia sẻ tại buổi lễ, Ông Phạm Khắc Khoan 
- Tổng Giám đốc Kienlongbank cho biết: 
“Tham gia hoạt động giàu tính nhân văn 
này, Ngân hàng Kiên Long mong muốn tri 
ân những người đã có nhiều đóng góp cho 
đất nước. Đồng thời, thông qua  chương 
trình nhằm chia sẻ khó khăn, chung tay 
góp sức một phần nhỏ sức mạnh tinh thần 
và vật chất, giúp cho con em các cựu chiến 

binh có điều kiện đến trường, để thực hiện 
hoài bão, ước mơ của mình. Kienlongbank 
mong rằng với phần học bổng này, sẽ giúp 
các em yên tâm học hành trong năm học 
mới, luôn là con ngoan, trò giỏi xứng đáng 
với sự kỳ vọng, yêu thương của cha mẹ, quý 
thầy cô và xã hội dành cho các em”.

TIN TỨC - SỰ KIỆN
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Công tác đào tạo Kienlongbank
Sôi nổi và Chuyên nghiệp 
Khoá đào tạo “Chuyển tiền bằng điện 
trong thanh toán quốc tế và trao đổi 
nghiệp vụ”; và hội thảo “quy định về 
thẩm định bất động sản”

Trong tháng 8/2014, Trung tâm Đào tạo 
phối hợp với Phòng Thanh toán quốc tế và 
Phòng Thẩm định Tài sản đã tổ chức thành 
công khoá đào tạo “Chuyển tiền bằng điện 
trong thanh toán quốc tế và trao đổi nghiệp 
vụ”; và hội thảo “Quy định về thẩm định bất 
động sản”, dành cho các đối tượng tham dự 
gồm những cán bộ, nhân viên đang là Kiểm 
soát viên, Giao dịch viên, Nhân viên Thanh 
toán quốc tế và Giám đốc CN/PGD, Nhân 
viên Thẩm định tài sản. Các khoá học được 
tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại các đơn 
vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên 
trong việc không phải di chuyển, thể hiện 
sự chuyên nghiệp trong công tác đào tạo tại 
Kienlongbank.

Mục đích của các khoá học nhằm nâng cao 
nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về Thanh toán 
quốc tế, Thẩm định Tài sản cho các học viên. 
Bên cạnh đó, thông qua đội ngũ Giảng viên 
có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn, nhiệt 
tình chia sẻ các kinh nghiệm thực tế của bản 
thân, tại đơn vị, đưa ra những hướng dẫn và 
lời khuyên bổ ích cho học viên, giúp không 
khí của khóa học và hội thêm thêm sinh 
động, sôi nổi. 

Bên cạnh đó, các học viên còn được thực 
hành trực tiếp dưới hình thức bài tập tại chỗ, 
xử lý các tình huống có liên quan đến nội 
dung bài học, thực hiện chấm điểm chéo bài 
tập giữa các đơn vị về nghiệp vụ thanh toán 
quốc tế và chia sẻ, trao đổi và giải đáp trực 
tiếp các thắc mắc của đơn vị liên quan đến 
nghiệp vụ thẩm định tài sản giúp các học viên 
có sự tương tác và vận dụng kiến thức ngay 
khóa học. Việc này, thể hiện sự khoa học 
trong chương trình đào tạo và đã được ứng 
dụng thành công tại Kienlongbank
Dự kiến trong tháng 09/2014, Trung tâm Đào 
tạo tiếp tục phối hợp và triển khai tổ chức 
nhiều khoá đào tạo nhằm nâng cao nghiệp 

vụ và kỹ năng góp phần giúp học viên hoàn 
thành tốt cho công việc tại đơn vị.

“NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN 
NGHIỆP - KHÓA 03”
Từ ngày 04/9/2014, Kienlongbank tiếp tục 
khai mạc khóa học “Nhà quản lý chuyên 
nghiệp khóa 03”. Đây là Khóa học dành cho 
các đối tượng gồm các Giám đốc, Phó Giám 
đốc Chi nhánh/ Phòng giao dịch; các Giám 
đốc, Phó Giám đốc tân tuyển và các ứng viên 
Phó Giám đốc tiềm năng trên toàn hệ thống. 

Tiếp nối thành công của hai đợt đào 
tạo trước, “Nhà Quản lý chuyên nghiệp 
khóa 03” được Trung tâm Đào tạo  
Kienlongbank cải tiến về quy mô, chương 
trình đào tạo, khai thác và nâng cao vai 
trò đứng lớp của các giảng viên nội bộ  
Kienlongbank.  Theo đó, chương trình khóa 
học bên cạnh việc cập nhật những kiến thức 
mới, những công tác chuyên môn về sản 
phẩm dịch vụ, các quy định hiện hành mà 
còn là cơ hội để các học viên tiếp thu các 
kinh nghiệm thực tiễn từ trong quá trình công 
tác tại Kienlongbank, và ngành ngân hàng 
nói chung. Hơn nữa, chương trình đào tạo 

của khóa 03 được Kienlongbank xây dựng, 
chuẩn hóa từ các nội dung cốt lõi về văn hóa 
Kienlongbank, những kỹ năng mềm trong 
công tác quản lý thông qua phần chia sẻ của 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị về đề tài Văn hóa  
Kienlongbank, cùng giảng viên Dương 
Thành Truyền - Nguyên Phó Tổng Biên tâp 
Báo Tuổi trẻ về đề tài “Sức mạnh của giao 
tiếp bằng lời”, đã mang đến cho học viên 
những giá trị kiến thức rộng mở và những giá 
trị văn hóa riêng có của Kienlongbank.

Chia sẻ về khóa học, chị Kiều Lê Thu Thủy - 
Phó Giám đốc PGD Tân Bình cho biết “Tôi 
được may mắn khi được tham dự khóa học 
“Nhà quản lý chuyên nghiệp khóa 03” tuy 
chỉ mới gia nhập Kienlongbank. Qua khóa 
học này, Tôi đúc kết được nhiều điều rất “hữu 
ích” cho bản thân; Được hội lĩnh được nhiều 
kiến thức chuyên môn, các kỹ năng quản lý, 
các tình huống ứng xử trong cuộc sống, cũng 
như trong công việc hàng ngày; Có cơ hội 
giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với 
các anh chị, các bạn đồng nghiệp trong môi 
trường làm việc thân thiện này; Giúp Tôi 
tự tin hơn khi hòa nhập mình văn hóa của  
Kienlongbank; Và đặc biệt, Tôi cảm nhận về 

một gia đình thật sự, tôi hiểu và cảm nhận 
sâu xắc bảy chữ mà Chủ tịch truyền đạt, 
cũng như đòi hỏi về một nhà quản lý chuyên 
nghiệp “Tâm”, “Kiên”, “Khiêm”, “Đam 
mê”, và “Hy sinh”.

Riêng anh Nguyễn Nhất Tuấn - Giám đốc 
Chi nhánh Phú Yên cùng suy nghĩ “Tôi là 
người may mắn, là thành viên mới gia nhập 
đại gia đình Kienlongbank nhưng Tôi đã 
có cơ hội tham dự chương trình đào tạo 
“Nhà quản lý chuyên nghiệp khóa 03”. 
Điều làm Tôi thấy tâm đắc và ấn tượng 
nhất là câu nói của anh Võ Quốc Thắng - 
Chủ tịch HĐQT trong buổi sáng khai mạc 

khóa học vào ngày 4/9/2014 “Văn hóa điều 
hành của Kienlongbank là Quản trị bằng 
văn hóa”. Vâng, đúng vậy, tổ chức nào 
Quản trị bằng văn hóa thì tổ chức đó sẽ 
luôn “Trường tồn và phát triển bền vững”, 
và con rồng Kienlongbank sẽ tiếp tục bay 
cao, bay xa, vươn ra hội nhập cùng thế giới” 

KHÓA HỌC “CHĂM SÓC 
KHÁCH HÀNG KHÓA 03”
Với mục đích giúp cho các Nhân viên 
Chăm sóc khách hàng tân tuyển và các 
Giao dịch viên mới tại CN/ PGD có thể hội 
nhập tốt hơn trong môi trường làm việc tại  

Kienlongbank cũng như trao dồi thêm các kỹ 
năng làm việc với tác phong chuyên nghiệp. 
Trung tâm Đào tạo Kienlongbank tiếp tục 
triển khai Khóa học “Nhân viên Chăm sóc 
khách hàng khóa 03”

Tiếp nối thành công của hai đợt đào 
tạo trước, “Nhân viên Chăm sóc khách 
hàng khóa 03” được Trung tâm đào tạo  
Kienlongbank cải tiến về nội dung, hình 
thức đào tạo cũng như khai thác tối đa vai 
trò đứng lớp của các giảng viên nội bộ  
Kienlongbank. Bên cạnh những buổi học bổ 
ích về cách trang điểm, trang phục, các học 
viên còn được hướng dẫn chi tiết các kỹ năng 
mềm, các thông tin cần biết về sản phẩm tín 
dụng, huy động, thanh toán quốc tế và thẻ.

Qua khóa học này, học viên sẽ nắm vững 
các kỹ năng chăm sóc khách hàng, duy trì 
quan hệ với khách hàng sau bán hàng. Các 
kỹ năng này càng được cũng cố với phương 
pháp thực hành thảo luận nhóm, giúp học 
viên sôi nổi thực hành thuyết trình qua các 
bài tập tình huống và các buổi tham quan 
thực tế.

Chị Lê Thị Hồng Nhung - Nhân viên Chăm 
sóc khách hàng CN Bến Tre chia sẻ: “Qua 
những buổi học như thế này chúng tôi cảm 
thấy tự tin hơn vì được trang bị đầy đủ kiến 
thức và kỹ năng cơ bản trong việc thực hiện 
chăm sóc khách hàng. Tôi cùng với các anh 
chị em quyết tâm tham gia học tập thật tốt 
khóa học này nhằm đạt kết quả cao nhất”.

Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ 
cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tân tuyển là 
một trong các hoạt động thường xuyên của 
Kienlongbank để sẵn sàng cho công tác 
Chăm sóc khách hàng toàn diện.

Bên cạnh việc tổ chức các chương trình 
đào tạo phù hợp với từng đối tượng học 
viên là các cấp quản lý hay nhân viên,  
Kienlongbank cũng tạo điều kiện 
thuận lợi cho từng học viên về ăn ở 
và phương tiện đi lại khi quy tụ về  
Kienlongbank. Điều này, có ý nghĩa 
rất lớn đối với những học viên đang 
có điều kiện được đào tạo, và mang 
đến sự cảm nhận sâu sắc về văn hóa 
“Sẵn lòng chia sẻ” của Kienlongbank.

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT chia sẻ với học viên khóa 3 “ Nhà quản lý chuyên nghiệp”

Tập thể học viên Khóa 3 - “Nhà quản lý chuyên nghiệp” chụp ảnh lưu niệm cùng Thầy Dương Thành Truyền 

Không khí của khóa học “ Chăm sóc khách hàng Khóa 3” KLB
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Thực hiện chính sách an sinh 
xã hội và và tiếp nối truyền 
thống tương thân tương 

ái, sáng ngày 22/8/2014, Đại diện  
Kienlongbank - Ông Nguyễn Trí 
Dưỡng - Giám đốc Kienlongbank 
CN Cần Thơ đã trực tiếp bàn giao 
căn nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình 
Ông Hồ Văn Hoàng, là một trong 
những hộ có hoàn cảnh rất khó khăn 
tại địa bàn Quận Bình Thủy, Thành 
phố Cần Thơ.

Đến dự buổi lễ có Ông Đinh Trung 
Trực, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam - Thành phố Cần 
Thơ, đồng chí Lê Hoàng Nam - Bí 
thư Quận ủy, cùng các đồng chí trong 
Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo 
UBND Quận, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam quận, lãnh đạo các 
phường đến dự.
 
Các căn nhà được xây dựng theo 
quy cách mái tôn, vách tường, nền 
lót gạch bông, với diện tích trên 
40m2, được xây dựng trên quỹ 
đất công tọa lạc tại khu vực Bình 
Thường A, phường Long Tuyền và 
kinh phí xây dựng gần 50 triệu đồng. 
Phát biểu cảm xúc tại buổi lễ, Ông 
Hoàng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với  
Kienlongbank đã quan tâm, giúp 
đỡ các hộ nghèo, để gia đình Ông 
Hoàng có chỗ ở ổn định trong ngôi 
nhà khang trang, giảm bớt khó khăn 
trong cuộc sống và yên tâm lao động 
sản xuất.

Kienlongbank - Chi nhánh Cần Thơ  

Chung tay xây dựng  
Nhà Đại đoàn kết

Đại diện Kienlongbank - Ông Nguyễn Trí Dưỡng - Giám đốc Kienlongbank CN Cần Thơ bàn giao 
căn nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình Ông Hồ Văn Hoàng

KLB

Kienlongbank - Phát triển

KLB

Trong chúng ta, những ai đã từng 
được cắp sách đến trường, từng 
được đi học thì chắn hẳn không 

thể nào quên được những ký ức một thời 
về một nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca. 
Đây là một nghi thức quan trọng, thể hiện 
tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc của 
mọi người dân Việt Nam và đây còn là nghi 
thức bắt buộc trong các sự kiện, hoạt động 
lớn nhỏ của Nhà nước đến địa phương, các 
doanh nghiệp, các trường học, ...

Khi chúng ta lớn lên, chúng ta ít khi bắt gặp 
hình ảnh thân quen đó nữa, thậm chí, một 
số ít người đã quên lời bài hát Tiến Quân 
Ca. Đôi khi, trong chúng ta bắt đầu một 
buổi sáng thứ Hai với tinh thần đầy uể oải 
và bận rộn, và vì nhịp sống vội vã như thế, 
chúng ta quên rằng mỗi ngày ta có hôm nay 
đều là do Tổ quốc mang lại.

Do đó, 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, Kien-

Tự hào đứng dưới LÁ CỜ TỔ QUỐC
longbank đã áp dụng nghi thức chào cờ đầu 
tuần từ tháng 9/2013 tại Hội sở. Qua thời 
gian triển khai, Ban lãnh đạo nhận thấy có 
sự chuyển biến tích cực và nâng cao ý thức 
trong mỗi cán bộ nhân viên, Kienlong-
bank đã đồng loạt triển khai trong toàn hệ 
thống. 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 nề nếp sinh hoạt, 
tác phong, môi trường làm việc tốt. Theo 
đó, ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT  
Kienlongbank mong muốn, mỗi cán bộ, 
nhân viên Kienlongbank “Khi nhìn lá cờ 
Tổ Quốc, hãy nhớ đến quê hương đất nước 

đầu tiên và luôn nghĩ về nó như một động 
lực lớn lao để phấn đấu. Yêu quê hương đất 
nước, yêu doanh nghiệp mình đang công 
tác và với niềm tự hào đó, hãy làm việc với 
một tinh thần tự giác và nghiêm túc cao độ. 
Khi chào cờ đầu tuần, chúng ta sẽ thấy mình 
là một con người của đất nước, của xã hội, 
từ đó làm việc với tinh thần trách nhiệm cao 
hơn và vì cộng đồng hơn nữa”. Đó chính là 
ý nghĩa của nghi thức chào cờ - một nghi 
thức “lạ mà quen” - một nét văn hóa mới đã 
đi vào vốn văn hóa đẹp của Kienlongbank 
trong một năm qua. Đây không chỉ thể hiện 
tinh thần tự hào dân tộc mà là việc làm có ý 
nghĩa, thiết thực trong cuộc vận động “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”, đồng thời còn là dịp nâng cao 
ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên 
Kienlongbank về tinh thần “phụng sự Tổ 
quốc”, “phục vụ khách hàng” và thực hiện 
nếp sống văn hóa nơi công sở.
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Hà Tiên - Mảnh đất địa linh nhân kiệt 
Hà Tiên thập vịnh, mười bài thơ ca ngợi 
cảnh đẹp được thiên nhiên ban tặng, mỗi 
nơi có một sắc thái riêng biệt, nơi nào 
cũng đáng được khám phá, chiêm ngưỡng, 
nếu bỏ sót một nơi là xem như ta chưa đến 
Hà Tiên. Bình San điệp thúy là một trong 
mười cảnh đẹp nhất của Hà Tiên, đứng 
trên núi Bình San, Hà Tiên hiện ra trong 
nắng sớm ban mai hoặc trong buổi chiều 
tà, lúc nào cũng thơ mộng, một bên là 
núi Voi Phục, bên kia là biển Đông mênh 
mông, màn nước trong xanh đến tận chân 
trời, càng tôn thêm vẻ đẹp của Hà Tiên mà 
không nơi nào có được. Thạch Động thôn 
vân, chính là nơi khơi nguồn câu chuyện 
cổ tích Thạch Sanh chém trăn tinh, vào 
sâu trong Thạch Động chiêm ngưỡng nét 
đẹp của thạch nhũ như nét cọ vẽ của thiên 
nhiên, với những hình thù khơi gợi trí 
tưởng tượng của con người, tạo cho Thạch 
Động một vẻ huyền ảo. Từ đây, đi ngược 
về hướng Tây khoảng 3km tới cửa khẩu 
Xà Xía, nơi giao lưu buôn bán khá sầm uất 
của cư dân người Việt và bên kia là cư dân 
đất nước Chùa Tháp.

Thiên nhiên tuyệt vời là thế! Con người 
Hà Tiên với văn hiến hơn 300 năm càng 
tuyệt vời hơn. Đã đến Hà Tiên, muốn hiểu 
thêm lịch sử khai mở vùng đất này, không 
thể nào quên viếng thăm từ đường dòng 
họ Mạc, khởi đầu từ Tổng binh Mạc Cửu. 
Khi ông qua đời, nhà Nguyễn đã phong 
tước hiệu Khai trấn Thượng trụ quốc Đại 
tướng quân Vũ Nghị công, thăm nơi yên 
nghỉ của những người đã có công khai phá 
đất Hà Tiên hơn 300 năm trước. Mạc Cửu 
giỏi tài dụng binh, Mạc Thiên Tích giỏi 
văn thơ, người đã có công lập ra tao đàn 
Chiêu Anh Các để mỗi tuần trăng tròn, 
ngắm trăng làm thơ tại Bảo Nguyệt liên 
trì. Thăm đình Nguyễn Trung Trực, mộ 
Bà Lớn - tướng Lê Kim Định, đền Phó Cơ 
Điều, sắc tứ Tam Bảo tự, chùa Phù Dung... 
niềm tự hào không chỉ của cư dân Hà Tiên, 
mà đó còn là niềm tự hào của bao thế hệ 
người Việt Nam, chung sức chung lòng vì 
một Hà Tiên không ngừng phát triển.

 
 
Ngay trung tâm của mảnh đất địa linh 
nhân kiệt này, sừng sững một Ngân hàng 
Kiên Long đang chung sức, chung tay 
cùng người dân địa phương xây dựng nên 
thị xã Hà Tiên, địa danh văn hiến lâu đời, 
lớn mạnh về kinh tế, đặc biệt là ngành 
nghề thế mạnh thương mại - du lịch - dịch 
vụ của địa phương.

Một trong những điển hình tiêu biểu trong 
lĩnh vực kinh doanh du lịch, dịch vụ tại 
Hà Tiên là hệ thống nhà hàng khách sạn 
Hồng Hoa của anh Trần Văn Yến ngay 
tại trung tâm bãi biển Mũi Nai - Hà Tiên. 
Một khách hàng truyền thống, đã gắn bó 
nhiều năm cùng Kienlongbank Hà Tiên. 
Với tình yêu quê hương Hà Tiên tha thiết, 
anh trăn trở là làm sao đưa được hình 
ảnh mảnh đất địa linh nhân kiệt này đi 
vào nỗi nhớ của từng người đã từng ghé 
thăm và tìm hiểu về mảnh đất Hà Tiên. Ý 
tưởng mở các dịch vụ phục vụ khách du 
lịch được ấp ủ trong anh. Từ một cơ sở 
kinh doanh nhỏ bé, đầu năm 2009 anh đã 
mạnh dạn trình bày ý tưởng và kế hoạch 
của mình với Ngân hàng Kiên Long - 
Phòng Giao dịch Hà Tiên. Đây chính là 
một bước ngoặt lớn trong đời anh. Nhờ sự 
hỗ trợ nguồn vốn vay của Kienlongbank 
Hà Tiên anh đã xây dựng lên được cho 
cơ sở kinh doanh của mình 20 phòng nghỉ 
ven biển đầy đủ tiện nghi, 01 nhà hàng 

chuyên phục vụ các món ăn hải sản tươi 
sống đặc trưng của Hà Tiên để phục vụ 
khách thăm quan, du lịch. Khi chia tay 
Hà Tiên mến yêu, khách du lịch còn có 
thể lựa chọn rất nhiều những món quà lưu 
niệm đầy ý nghĩa cho người thân yêu của 
mình. Vì kinh doanh dịch vụ bằng chính 
tình yêu quê hương Hà Tiên của mình nên 
cơ sở của anh lúc nào cũng rất đông khách 
ghé thăm ủng hộ. Tâm sự với anh, ai cũng 
cảm nhận được sự chân thành trong anh. 
Mong muốn của anh là: mang cái hồn 
của mảnh đất địa linh nhân kiệt này đến 
với bạn bè bốn phương. Anh cũng hết lời 
cảm ơn sự chia sẻ, giúp đỡ của Ngân hàng 
Kiên Long đã tạo rất nhiều thuận lợi cho 
ý tưởng, cho tình yêu quê hương Hà Tiên 
của anh trở thành hiện thực.

Đứng trên lầu cao của Ngân hàng Kiên 
Long, tôi bỗng nhớ tới câu hát của nhạc 
sỹ Nguyễn Tài Tuệ “Kìa biển rộng con 
nục, con măng, lướt sóng liền đôi bờ tung 
tăng......”. Những con sóng ở biển rộng 
ngoài kia, những con nục, con măng ngoài 
kia, sẽ là nguồn hải sản vô tận làm giàu 
cho mảnh đất Hà Tiên. Nó nhất định sẽ 
giúp cho anh Yến thực hiện được ước mơ 
lớn, để anh trở thành một doanh nhân giỏi 
của mảnh đất Hà Tiên này.

 

Bùi Quang Tú

Phó Giám đốc PGD Hà Tiên  

Hà Tiên  nơi hoà quyện  
THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HOÀ

Ông Trần Văn Yến (bìa trái) - một khách hàng đã gắn bó  nhiều năm cùng Kienlongbank Hà Tiên.

Từ tình yêu quê hương trở thành 
doanh nghiệp.

Với phương châm hoạt động “Sẵn 
lòng chia sẻ” như một lời cam kết 
của Kienlongbank với toàn thể 

khách hàng nói riêng và cộng đồng xã hội 
nói chung, Kienlongbank mong muốn sẵn 
lòng chia sẻ những khó khăn, lo toan trong 
cuộc sống, công việc hỗ trợ cộng đồng 
trong việc thực hiện ước mơ hoài bão, sẻ 
chia giải pháp tháo gỡ những khó khăn 
trắc trở của khách hàng. Cùng tiêu chí lấy 
khách hàng làm trọng tâm, thông qua việc 
cung cấp các sản phẩm dịch vụ phù hợp với 
xu thế phát triển của xã hội, Kienlongbank 
tự hào đã mang đến cho khách hàng sản 
phẩm thẻ được ứng dụng công nghệ hiện 
đại, cùng với những dịch vụ giá trị gia tăng, 
giúp tối ưu hóa lợi ích cho người sử dụng.  

Thông qua chương trình “Liên kết - Hợp 
tác - Ưu đãi” nhằm phát triển điểm ưu đãi 
cho khách hàng khi thanh toán bằng thẻ 
Kienlongbank và cung cấp nguồn khách 
hàng tiềm năng lớn cho Đơn vị liên kết 
tăng thêm doanh thu và uy tín trên thị 
trường cũng như lòng tin đối với người tiêu 

dùng, Kienlongbank đã ký kết với hơn 100 
Đơn vị chấp nhận thẻ là những đối tác lớn, 
uy tín mang đến cho khách hàng những 
ưu đãi hấp dẫn khi thanh toán bằng thẻ  
Kienlongbank ở đa dạng các ngành kinh 
doanh như: Ẩm thực, mua sắm, vui chơi 
giải trí, giáo dục & đào tạo, chăm sóc sức 
khoẻ & làm đẹp, …  

Bên cạnh những lợi ích và những cơ 
hội thành công trong kinh doanh mà  
Kienlongbank cam kết mang lại cho khách 
hàng, Kienlongbank còn đặc biệt chú 
trọng đến vấn đề chăm sóc sức khoẻ cộng 
đồng. Với mong muốn mang lại cho khách 
hàng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ hoàn hảo 
nhất, Kienlongbank đã chọn Phòng khám 
đa khoa Quốc tế Yersin - Yersin Interna-
tional Clinic làm Đơn vị liên kết ưu đãi 
dành cho khách hàng thanh toán bằng thẻ  
Kienlongbank khi sử dụng dịch vụ tại đây. 

Hoạt động từ đầu năm 2012, Phòng khám 
đa khoa quốc tế Yersin là một đơn vị y tế 
chất lượng cao, thuộc nhà đầu tư chính của 
Yersin là Công ty cổ phần đầu tư 3H - một 
công ty có nhiều kinh nghiệm và thành 
công trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên 
thị trường Việt Nam. Phòng khám có trụ sở 
hoạt động với diện tích gần 2.000 m2, tọa 
lạc tại quận 3, TP.HCM, địa thế rất thuận 
tiện cho việc đi lại từ các vùng lân cận quận 
1, quận 3, quận 5, quận 10.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin được 
xây dựng và hoạt động với định hướng trở 
thành một đơn vị y tế có chất lượng ngang 

tầm khu vực và quốc tế. Với cơ sở vật chất 
hiện đại, hoàn hảo cùng cùng đội ngũ Bác 
sĩ được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, 
được tu nghiệp trong và ngoài nước, đáp 
ứng được các yêu cầu chuẩn đoán và điều 
trị các bệnh lý từ đơn giản đến phức tạp 
thuộc các chuyên khoa: Nội tổng quát, Tim 
mạch, Tiêu hoá- Gan mật, sản phụ, .... Và 
các gói khám: Khám tổng quát, tầm soát 
sớm ung thư, thiếu máu cơ tim , ...

Với việc liên kết hợp tác này, chủ thẻ  
Kienlongbank sẽ nhận được các quyền lợi 
ưu đãi vượt trội. Theo đó, trong suốt thời 
gian từ ngày 01/07/2014 đến 30/06/2015, 
tất cả khách hàng đến khám hoặc điều 
trị bệnh tại đây và thanh toán bằng thẻ  
Kienlongbank sẽ được ưu đãi giảm 10% 
đối với dịch vụ lẻ, ưu đãi giảm 5% đối với 
dịch vụ gói (Không áp dụng cho phí thuốc, 
dịch vụ chủng ngừa và không áp dụng cùng 
với các chương trình ưu đãi khác) 

Kienlongbank tin tưởng rằng sự hợp tác 
sẽ mang lại dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt 
nhất cho khách hàng, đồng thời góp phần 
vào sự phát triển bền vững của cả hai bên. 
 
Chi tiết liên hệ:  
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin 
Số 10, Trương Định, Phường 6, Quận 3, 
Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: (08) 39336688 
Website: yersinclinic.com 
Email: info@yersinclinic.com 

Mai Thị Quế Anh
Phòng Thẻ

KIENLONGBANK 

QUAN  
TÂM  
SỨC  
KHỎE  
CỘNG  
ĐỒNG

Nhân viên Kienlongbank tiếp xúc với đối tác phòng khám Đa khoa quốc tế Yersin
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Khi hỏi người dân trong xã Thuận 
Hòa, huyện Long Mỹ gia đình 
ông Đỗ Văn Tám không ai lại 

không biết, căn nhà khang trang đầy đủ 
tiện nghi với chiếc ghe tải trọng 40 tấn – 
không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn 
là phương tiện giúp cải thiện kinh tế gia 
đình của ông.

Vốn gia đình có truyền thống làm ruộng, 
quanh năm dầm mưa dãi nắng nhưng năm 
trúng mùa thì lại mất giá, năm được giá thì 
lại thất mùa, kinh tế gia đình rơi vào hoàn 
cảnh khó khăn. Ông quyết định bỏ ruộng 
chuyển sang đi ghe mua lúa, nhưng do 
không có đồng vốn nên ông tích góp được 
bao nhiêu, mượn thêm của người thân mới 
mua được một chiếc ghe chở lúa khoảng 22 
tấn, nhưng vì ghe nhỏ không thể chở được 
nhiều nên trừ ra chi phí, lợi nhuận không 
còn được bao nhiêu. 

Ấp ủ ước mơ mua một chiếc ghe lớn hơn, 
chở được nhiều lúa hơn, lại có thể mở rộng 
được địa bàn làm ăn nhưng không có đủ 
nguồn vốn để thực hiện, tiền mượn người 
thân vẫn chưa trả hết nên không dám mượn 
thêm. Ước mơ nhiều lần định buông xuôi, 

tình cờ xem ti vi có giới thiệu Ngân hàng 
Kiên Long chuyên cho vay để phát triển 
sản xuất, cùng với việc giới thiệu từ người 
quen, ông mạnh dạn đến Ngân hàng Kiên 
Long - Phòng Giao dịch Long Mỹ xin vay 
vốn. 

Nhận được nguồn vốn vay 150 triệu đồng 
từ Ngân hàng cộng thêm tiền bán chiếc ghe 
cũ ông Tám quyết định mua 1 chiếc ghe tải 
trọng 40 tấn. Lúc này, ông không bán lúa 
lại cho chủ vựa mà quyết định tự xay xát 
rồi bán lại gạo thành phẩm cho thị trường, 
không bị chủ vựa ép giá nữa, tính trừ tất 
cả chi phí, sau một chuyến đi ghe ông thu 
được lợi nhuận tương đối.

Từ sau khi nhận được nguồn vốn vay từ 
Ngân hàng Kiên Long, ông Tám ăn nên làm 
ra, thu nhập ngày càng ổn định, không chỉ 
có thể trả hết nợ cho người thân, ông còn 
xây được một căn nhà khang trang được 
xem là đẹp nhất xóm, Ông Tám hồ hởi nói: 
“Không nhờ đồng vốn từ Ngân hàng Kiên 
Long thì tôi không có được như ngày hôm 
nay. Tôi rất ấn tượng với câu “Sẵn lòng 
chia sẻ” của Ngân hàng mới tin tưởng đến 
vay vốn, ngoài ra thủ tục bên Ngân hàng 

Kiên long đơn giản mà cũng nhanh chóng. 
Bên cạnh đó nhân viên rất vui vẻ và nhiệt 
tình hướng dẫn, càng giúp ông an tâm về 
việc vay vốn từ Ngân hàng.

“Tôi dự định sắp tới sẽ trả hết nợ cho Ngân 
hàng rồi xin vay lại mua thêm chiếc ghe 
nữa. Rất cám ơn Ngân hàng Kiên Long 
đã là người bạn đồng hành cùng tôi và gia 
đình trong thời gian qua. Tôi nhất định sẽ 
giới thiệu cho người thân và bạn bè đến vay 
vốn tại Ngân hàng”, ông Tám cho biết. Nhờ 
biết lao động cần cù, năng động cũng như 
sử dụng hiệu quả đồng vốn vay của Ngân 
hàng, gia đình ông Đỗ Văn Tám đã từ thiếu 
thốn vươn lên làm giàu và hiện nay trở 
thành gia đình có kinh tế khá của xã.

Nụ cười hạnh phúc của ông Tám khi nhìn 
chiếc ghe chở đầy lúa,  màu vàng của những 
hạt lúa không chỉ là miếng cơm manh áo 
của gia đình ông Tám mà còn là niềm tự 
hào của Ngân hàng Kiên Long với cam kết 
luôn đồng hành cùng quý khách hàng bởi 
“Ngân hàng Kiên Long sẵn lòng chia sẻ”.

CHIẾC GHE nghĩa tình

Ông Phù Khí Nguyên, Phó Giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư 

Kiên Giang cũng cho biết: “… Năm nay do 
gieo sạ đồng loạt, thời gian thu hoạch ngắn nên 
tình trạng khan hiếm máy sẽ rất nghiêm trọng. 
Ngay như huyện Tân Hiệp, địa phương có số 
lượng máy GĐLH nhiều nhất tỉnh (khoảng 
500 máy), cũng rất khó thuê được máy…”.

Nắm bắt được nhu cầu trên; thực hiện chủ 
trương cơ giới hoá, hiện đại hoá nông nghiệp 
– nông thôn, hơn 2 năm trước, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long  Phòng Giao dịch Kinh 
Tám  đã phối hợp cùng với Công ty TNHH 
Kubota Việt Nam và các đại lý giải quyết cho 
khách hàng là các hộ nông dân được mua trả 
góp (theo vụ) máy GĐLH và máy cày trong 
thời gian trung hạn dưới hình thức bảo lãnh 
thanh toán với mức phí cực thấp. Tổng doanh 
số bảo lãnh thanh toán cho các hộ nông dân 
mua máy lên đến hàng chục tỷ đồng, góp phần 
giúp các hộ nông dân có điều kiện tiếp cận, 
thực hiện giấc mơ sở hữu, sử dụng các máy 
móc có giá trị và chất lượng cao, phục vụ cho 
công việc sản xuất nông nghiệp của chính bản 
thân; tạo thêm lao động và giá trị lao động 
thông qua việc cung cấp dịch vụ nông nghiệp 
tại địa phương và các vùng lân cận…

Cách nay hơn 1 tháng, nhận được lời mời 
của ông Nguyễn Văn Thuần, hiện ngụ tại 
ấp Tân An, xã Tân An, huyện Tân Hiệp, 
Kiên Giang nhân dịp hoàn thành nhà nuôi 
chim yến để khai thác tổ yến, chúng tôi đã 
hăm hở lên đường đến thăm gia đình và 
hoạt động kinh doanh mới của ông. Nhớ 
lại hơn 2 năm về trước, trong số các khách 
hàng thường xuyên vay vốn lưu động của 
Kienlongbank, thì gia đình ông là một 
trong những khách hàng lớn và rất có uy 
tín. Lúc ấy, ông Thuần và gia đình chỉ tập 
trung canh tác hơn 8 ha lúa nước, chăn nuôi 
heo và kinh doanh thêm dịch vụ máy xới… 
với mức thu nhập ổn định và cũng được 
xem là khá cao so với các hộ nông dân tại 
địa phương.

Khi biết Kienlongbank triển khai sản phẩm 
bảo lãnh thanh toán cho các cá nhân, hộ 
gia đình mua trả góp máy GĐLH và máy 
cày nhãn hiệu Kubota theo vụ, ông Thuần 
và gia đình đã mạnh dạn tiên phong đầu 
tư trên 400 triệu đồng từ nguồn vốn tích 
luỹ và vay thêm Kienlongbank để mua 
hai máy GĐLH nhãn hiệu Kubota DC60, 
hai máy cày có công suất lớn và hai máy 
kéo… với giá trị trên 1.5 tỷ đồng. Nhờ có 

kinh nghiệm lâu năm về máy móc; chịu khó 
mở rộng địa bàn hoạt động; cung cấp đầy đủ 
tất cả các dịch vụ máy móc phục vụ sản xuất 
nông nghiệp, từ khâu làm đất, đến khâu bơm 
nước, thu hoạch và vận chuyển lúa về đến 
nhà với giá cả luôn thấp hơn mặt bằng thị 
trường chung,… nên hiện mỗi vụ, gia đình 
ông Thuần nhận cung cấp dịch vụ máy móc 
phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hàng trăm 
hộ nông dân tại địa phương với diện tích lên 
đến trên 300 hecta. Sau khi trừ chi phí sản 
xuất, chăn nuôi, nhiên liệu và nhân công,… 
mỗi năm gia đình ông thu nhập không dưới 
300 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên 
cho hàng chục lao động với thu nhập ổn 
định… . Nhờ vậy, kinh tế của gia đình ông 
luôn phát triển, bản thân ông rất có uy tín và 
nổi tiếng trong việc góp phần xây dựng nông 
thôn mới tại địa phương. Chia tay, chúng 
tôi vẫn luôn nhớ mãi câu nói của ông: “Nếu 
chúng ta chia sẻ điều chúng ta có với người 
khác, chắn chắn chúng ta sẽ nhận được nhiều 
hơn!”. 
Giữa một môi trường kinh doanh có áp lực 
cạnh tranh khốc liệt như hôm nay; để luôn 
thực hiện các giá trị cốt lõi là “Tâm – Tín – 
Kiên – Xanh” với khẩu hiệu “Sẵn lòng chia 
sẻ”, ngoài việc chú trọng nâng cao năng lực 
tài chính, năng lực quản trị – điều hành và 
khả năng chuyên môn,… mỗi thành viên 
trong “Gia đình Kienlongbank” cũng đã 
và đang trở nên như một người thân trong 
gia đình các khách hàng, hết lòng tư vấn 
và tận tình giúp đỡ họ để mọi người đều 
thành công, đạt được những kết quả cao như 
mong muốn. Chắc chắn, các khách hàng 
cũng sẽ xem các thành viên của “Gia đình 
 Kienlongbank” là thành viên của chính gia 
đình họ, từ đó, thương hiệu Kienlongbank 
luôn được khẳng định và phát triển hiệu 
quả, bền vững cho cả hôm nay và ngày mai. 
Nhưng trước hết, cuộc sống của tất cả chúng 
ta sẽ trở nên luôn tươi đẹp, vì mãi còn đó 
những tấm lòng “Sẵn lòng chia sẻ!”.

Kienlongbank - Đ
ồng hành

Trần Hoàng Giang
GĐ PGD Long Mỹ

CÒN ĐÓ NHỮNG TẤM LÒNG
“Sẵn lòng chia sẻ”

Trần Hưng Vĩnh An
Giám đốc PGD Kinh Tám.

Cán bộ, nhân viên Kienlongbank trao quà tặng cho ông Đỗ Văn Tám
CB-NV Kienlongbank trực tiếp thăm hỏi khách hàng thường xuyên

NÔNG DÂN LÀM GIÀU
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Hơn 19 năm hoạt động, Kien-
longbank đã có được vị trí 
nhất định trong lòng khách 

hàng và tiếp tục đang trên đà phát 
triển bền vững, góp phần cải tiến chất 
lượng dịch vụ, sản phẩm, cũng như 
luôn đổi mới các chương trình chăm 
sóc khách hàng để ngày càng tốt và 
chu đáo hơn. Có được thành quả đó, 
Kienlongbank trân trọng ghi nhận 
sự tín nhiệm và đồng hành của Quý 
khách hàng trong thời gian qua. 

Với ý nghĩa đó và thay lời tri ân từ 
Ban Lãnh đạo, cùng toàn thể CB, 
NV, từ đầu tháng 9/2014, Kienlong-
bank triển khai chương trình chăm 
sóc khách hàng mang tên “Thay lời 
tri ân” cùng món quà tặng xinh xắn là 
chiếc áo mưa Kienlongbank. 

Cùng với phương châm “Sẵn lòng 
chia sẻ”, chương trình tri ân khách 
hàng mang thông điệp làm bạn đường 
thêm an toàn và giữ gìn sức khỏe cho 
khách hàng trong mùa mưa năm nay. 
Món quà nhỏ nhưng gửi gấm vạn 
con tim của con người Kienlongbank 
dành cho khách hàng.

Kienlongbank  
          Thay lời tri ân

CB, NV Kienlongbank trao tặng áo mưa tại nhà khách hàng

KLB

KLB

Trung thu là Tết của đoàn viên, 
của tình thân gia đình, và là 
nét đẹp truyền thống bao đời 

nay của người Việt Nam. Hòa cùng 
không khí ấy, Kienlongbank mong 
muốn mang đến chút hương vị của 
mùa trung thu như là lời tri ân sâu sắc 
nhất từ Kienlongbank đến với Khách 
hàng – những người bạn thân thiết đã 
đồng hành cùng Kienlongbank trong 
suốt những năm vừa qua. Bên cạnh 
việc cung cấp đa dạng các sản phẩm 
dịch vụ, nâng cao chất lượng tiện 
ích sản phẩm, thông qua quà tặng 
mùa trung thu, Kienlongbank mến 
chúc khách hàng đón một mùa Rằm 
Tháng Tám vui vẻ, hạnh phúc cùng 
gia đình!

Vui cùng Kienlongbank
TRUNG THU SUM VẦY

Cán bộ, nhân viên Kienlongbank gửi quà tri ân cho khách hàng nhân dịp 
trung thu
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An toàn khi sử dụng NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

Ngày nay, các ngân hàng thương mại 
không ngừng đa dạng sản phẩm, 
tiện ích nhằm thu hút và nâng cao 

chất lượng dịch vụ của mình. Trong đó, ngân 
hàng điện tử hay ngân hàng trực tuyến là một 
trong những sản phẩm chiến lược để nâng 
cao tính cạnh tranh và hướng đến mục tiêu là 
các ngân hàng bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, bên 
cạnh việc mang lại nhiều tính năng và tiện 
ích cho người sử dụng, dịch vụ này cũng đem 
lại những rủi ro nhất định. Không chỉ những 
thông tin mà chúng ta thường nghe thấy trên 
các phương tiện báo đài như: cướp tại ATM 
hay gian lận thẻ, mà các tài khoản khi được 
sử dụng trực tuyến thông qua các dịch vụ như 
Internet Banking hay Mobile Banking cũng 
tiềm ẩn những rủi ro không nhỏ. Do đó, đi 
đôi với phát triển các sản phẩm và dịch vụ 
trực tuyến, Kienlongbank cũng không ngừng 
triển khai các hoạt động quản trị rủi ro và 
hiện thực các cơ chế an toàn bảo mật để bảo 
vệ khách hàng khi giao dịch với Kienlong-
bank thông qua các kênh trực tuyến. Tuy 
nhiên, khách hàng phải nhận thức rằng chính 
khách hàng mới thực sự đóng vai trò quan 
trọng hơn hết trong việc bảo vệ chính mình 
khi giao dịch trực tuyến, và khách hàng hoàn 
toàn có thể yên tâm khi sử dụng các dịch vụ 
này nếu cẩn thận theo những hướng dẫn dưới 
đây:

1. Lựa chọn dịch vụ trực tuyến với xác 
thực hai yếu tố
Ngày nay, không phải tất cả, nhưng hầu hết 
các ngân hàng có triển khai các dịch vụ ngân 
hàng trực tuyến đều cung cấp xác thực hai 
yếu tố. Đối với các giao dịch tài chính (có 
sử dụng số tiền trong tài khoản), ngoài việc 
phải đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến 
bằng tên đăng nhập được ngân hàng cung 
cấp và mật khẩu được khách hàng lựa chọn, 
khách hàng còn được cung cấp một mã xác 
thực duy nhất được sinh ra cho mỗi giao dịch 
của khách hàng. Mã xác thực này chỉ có giá 
trị sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn, 
3-5 phút. Khách hàng có thể nhận được mã 
xác thực này thông qua việc đăng ký sử dụng 
một thiết bị nhỏ có chức năng tạo mã (gọi là 
token) hoặc đăng ký nhận mã xác thực qua 
tin nhắn SMS. Hiện nay, Kienlongbank cung 

cấp cả hai loại hình này cho khách hàng sử 
dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet 
Banking) của Kienlongbank.

2. Tạo mật khẩu mạnh
Hầu hết các ngân hàng cho phép khách 
hàng lựa chọn mật khẩu để đăng nhập dịch 
vụ ngân hàng trực tuyến, đồng thời yêu cầu 
mật khẩu phải đủ mạnh. Cách tốt nhất để đạt 
được điều này là tạo một mật khẩu đủ dài, có 
sự kết hợp giữa các ký tự hoa, ký tự thường, 
chữ số và ký tự đặc biệt. Mặt khác, tránh sử 
dụng các từ, cụm từ phổ biến và không bao 
giờ được tạo mật khẩu có chứa tên hay ngày 
sinh của mình. Ngoài ra, nếu ngân hàng cho 
phép, khách hàng nên đổi mật khẩu định kỳ 
(ít nhất 1 lần mỗi tháng). Với dịch vụ ngân 
hàng trực tuyến, để đảm bảo an toàn cho 
khách hàng, Kienlongbank yêu cầu mật khẩu 
phải tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ký tự hoa, ký 
tự thường và chữ số. Quan trọng hơn hết là 
quý khách không nên tiết lộ mật khẩu cho bất 
kỳ ai, cũng không nên viết ra ở bất kỳ đâu và 
phải đảm bảo không một ai đang quan sát khi 
quý khách nhập thông tin đăng nhập ngân 
hàng trực tuyến.

3. Giữ máy tính cá nhân được an toàn và 
luôn được cập nhật
Nếu có sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến 
của bất kỳ ngân hàng nào, quý khách cũng 
phải giữ máy tính cá nhân được an toàn và 
luôn được cập nhật. Tối thiểu quý khách phải 
đảm bảo rằng một tường lửa (firewall) đã 
được bật trên máy tính và phần mềm chống 
vi rút (anti-virus software) vẫn đang hoạt 
động bình thường và được cập nhật dữ liệu 
mới nhất. Những công cụ này sẽ giúp máy 
tính của quý khách được bảo vệ từ các phần 
mềm gián điệp, phần mềm đánh cắp mật 
khẩu hay các phần mềm độc hại khác mà có 
thể được sử dụng để truy cập dữ liệu tài chính 
của quý khách. Ngoài ra, quý khách cũng nên 
giữ cho hệ điều hành và các phần mềm khác 
trên máy tính được cập nhật thường xuyên 
để đảm bảo chúng không có những lỗ hỏng 
bảo mật. Đồng thời, quý khách không nên 
tải về và cài đặt bất kỳ một phần mềm nào 
không có nguồn gốc rõ ràng và nhất là các 
phần mềm hoặc tập tin đính kèm từ những 
email lạ. Quét vi rút định kỳ hoặc mỗi khi 

có nghi ngờ máy tính cá nhân bị nhiễm vi 
rút sẽ là một thói quen tốt không nên bỏ qua 
nếu quý khách có sử dụng dịch vụ ngân hàng 

trực tuyến.

4. Tránh nhấp chuột thông qua email 
hay tiết lộ thông tin đăng nhập qua các 
cuộc gọi
Không một tổ chức tài chính trung thực nào 
gửi email để yêu cầu quý khách phải cung 
cấp bất kỳ thông tin đăng nhập nào đối với 
các dịch vụ ngân hàng điện tử. Do đó, nếu 
nhận được bất kỳ email nào xuất hiện từ địa 
chỉ tương tự ngân hàng của quý khách, yêu 
cầu những thông tin như vậy, quý khách nên 
thận trọng và có quyền nghi ngờ tính giả mạo 
của email đó và không nên cung cấp bất kỳ 
thông tin đăng nhập nào. Một số email như 
thế có thể có nội dung thông báo rằng giao 
dịch chuyển tiền của quý khách đã bị lỗi, 
chưa thành công và yêu cầu quý khách nhấp 
vào liên kết trong email để tiến hành thực 
hiện lại giao dịch chuyển tiền đó. Nếu nhấp 
vào những liên kết như vậy rất có khả năng 
quý khách sẽ truy cập đến một trang web giả 
mạo và kẻ xấu sẽ lợi dụng để thu thập thông 
tin đăng nhập của quý khách. Do đó, quý 
khách nên nhớ rằng không nên nhấp vào bất 
kỳ liên kết nào đến website hoặc trang ngân 
hàng điện tử từ bất kỳ email nào nhận được 

để tránh kẻ xấu lợi dụng tạo những trang web 
giả mạo nhìn giống hệt trang web của ngân 
hàng quý khách nhằm lấy cắp thông tin đăng 

nhập của quý khách. Luôn luôn an toàn hơn 
nếu truy cập website hoặc trang ngân hàng 
trực tuyến bằng cách gõ trực tiếp địa chỉ 
trang web vào thanh địa chỉ của trình duyệt 
web. Ngoài ra, hầu hết các tổ chức tài chính 
không bao giờ yêu cầu khách hàng phải trả 
lời số PIN hay mật khẩu (chỉ có thể là một 
số ký tự hoặc số nhất định từ chúng, nhưng 
không bao giờ yêu cầu toàn bộ chúng). Do 
đó, nếu nhận được cuộc gọi từ ngân hàng với 
yêu cầu cung cấp những thông tin này thì quý 
khách phải cẩn trọng và nên gọi lại cho ngân 
hàng của quý khách với số điện thoại mà quý 
khách biết chắc.
Quý khách cũng vui lòng lưu ý Kienlong-
bank không bao giờ gửi những email có nội 
dung như trên. Vì vậy để đảm bảo truy cập an 
toàn, bảo mật, quý khách vui lòng truy cập và 
đăng nhập ngân hàng trực tuyến tại địa chỉ: 
https://ebank.kienlongbank.com/ bằng cách 
gõ trực tiếp vào thanh địa chỉ của trình duyệt 
web hoặc truy cập từ website chính thức của 
Kienlongbank tại địa chỉ: http://www.kien-
longbank.com/.

5. Truy cập Ngân hàng điện tử từ một nơi 
an toàn

Sẽ là tốt nhất nếu sử dụng máy tính và mạng 
mà quý khách biết và hoàn toàn tin tưởng 
để truy cập ngân hàng trực tuyến, chẳng 
hạn máy tính và mạng tại nhà hoặc nơi làm 
việc. Trong trường hợp cần phải truy cập vào 
ngân hàng trực tuyến từ một nơi nào khác 
thì cách tốt nhất quý khách nên làm là thiết 
lập một kết nối mạng riêng ảo VPN (Virtual 
Private Network) đến mạng tại nhà hoặc nơi 
làm việc của quý khách và từ đó truy cập 
đến ngân hàng trực tuyến. Với mạng riêng 
ảo này, quý khách có thể thiết lập một kết 
nối được mã hóa để đem lại sự an toàn cho 
mình. Mặt khác, sẽ là không thừa nếu quý 
khách lưu ý tìm kiếm trên trang ngân hàng 
trực tuyến của quý khách một biểu tượng 
nhỏ hình ổ khóa (thường đi kèm với ký hiệu 
SSL) hoặc kiểm tra thanh địa chỉ trên trình 
duyệt để đảm bảo quý khách đang truy cập 
địa chỉ bắt đầu với: “https”. Cả hai điều này 
đều xác nhận rằng quý khách đang truy cập 
ngân hàng trực tuyến qua một kết nối an 
toàn. Nếu là khách hàng của Kienlongbank 
thì quý khách hoàn toàn yên tâm vì dễ dàng 
tìm thấy hai yếu tố trên tại ngân hàng trực 
tuyến của Kienlongbank qua địa chỉ: https://
ebank.kienlongbank.com/.

6. Luôn đăng xuất khi không sử dụng 
hoặc rời khỏi
Quý khách có thường sơ ý không đăng xuất 
khỏi ngân hàng trực tuyến sau khi đã sử dụng 
xong? Nếu có, quý khách phải nhớ rằng:
Không phải tất cả, nhưng hầu hết các ngân 
hàng đều tự động kết thúc phiên giao dịch 
với khách hàng nếu sau khoảng thời gian đã 
được thiết lập khách hàng không thao tác gì 
trên trang ngân hàng trực tuyến. Để có thể 
sử dụng tiếp khách hàng phải đăng nhập 
lại. Tuy nhiên, với khoảng thời gian đó vẫn 
không đảm bảo khách hàng sẽ an toàn tuyệt 
đối. Vì kẻ xấu có thể lợi dụng để tấn công và 
chiếm lấy quyền kiểm soát phiên giao dịch 
của khách hàng hay đơn giản khi khách hàng 
rời khỏi máy tính hay thiết bị dùng để truy 
cập ngân hàng trực tuyến với phiên giao dịch 
còn đó và người khác có thể lợi dụng để truy 
cập tài chính của khách hàng. Do đó, đăng 
xuất khi không còn sử dụng hoặc rời khỏi 
luôn là một sự lựa chọn thông minh và thói 

quen đáng giá khi quý khách sử dụng dịch vụ 
ngân hàng trực tuyến.
Để an toàn hơn, quý khách cũng nên thiết 
lập những chính sách duyệt web riêng tư 
mà các trình duyệt hỗ trợ, như thiết lập chế 
độ tự động xóa dữ liệu duyệt web (cookies, 
cache…) sau mỗi phiên làm việc với trình 
duyệt và nhất thiết không nên chọn chế độ 
lưu mật khẩu của trình duyệt.

7. Cài đặt thông báo khi tài khoản 
biến động
Một số ngân hàng cung cấp cho khách hàng 
của mình tiện ích để cài đặt những thông báo 
qua email hay tin nhắn SMS để thông báo 
cho khách hàng biết những hoạt động bất 
thường trên tài khoản của họ. SMS Bank-
ing là một sự lựa chọn khôn ngoan để quý 
khách có thể theo dõi số dư tài khoản mỗi khi 
có biến động. Nếu là khách hàng của Kien-
longbank, quý khách hãy đăng ký ngay SMS 
Banking nếu có giao dịch trên tài khoản để 
đảm bảo quý khách có thể theo dõi nhanh 
nhất và chính xác nhất những biến động diễn 
ra trên tài khoản của mình.

8. Kiểm tra tài khoản một cách đều đặn
Dù đã rất cẩn thận và làm đúng những hướng 
dẫn trên thì quý khách vẫn nên thực hiện thói 
quen kiểm tra tài khoản một cách đều đặn. 
Việc làm này vừa giúp kiểm soát tốt tài chính 
của mình vừa giúp quý khách nhanh chóng 
phát hiện những bất thường xảy ra đối với tài 
khoản của mình nếu có, qua đó có thể nhanh 
chóng phối hợp với ngân hàng để kịp thời 
bảo vệ tài chính của quý khách an toàn từ 
mọi rủi ro.
Cuối cùng, khi có bất kỳ nghi ngờ gian lận 
hay phát hiện bất thường nào quý khách nên 
thông báo ngay cho Kienlongbank qua hot-
line 1900 5555 39 để được hỗ trợ ngăn chặn 
và xử lý kịp thời.
Nếu đã là khách hàng của Kienlongbank quý 
khách hãy cùng Ngân hàng lưu ý các vấn đề 
trên để trở thành một người sử dụng dịch vụ 
ngân hàng điện tử thông minh và tận hưởng 
những tiện ích mà Ngân hàng mang lại.

Ái Ngân – Trọng Đạt
Phòng Thẻ
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SỐNG XANH

Cảnh sát biển Việt Nam (tên giao dịch 
bằng tiếng Anh: Vietnam Coast Guard) 

là lực lượng chuyên trách thực hiện chức 
năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và 
bảo đảm việc chấp hành pháp luật của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều 
ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là 
thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa 
của Việt Nam. Cảnh sát biển Việt Nam hoạt 
động trong vùng nước nội thủy, lãnh hải, 
vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh 
tế và thềm lục địa của Việt Nam, có nhiệm vụ 
chính như kiểm tra, kiểm soát theo quy định 
của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế 
có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên để bảo vệ chủ 
quyền; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn; bảo 
vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi 
trường; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh 
chống các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái 
phép và mua bán người, vận chuyển, mua 
bán trái phép hàng hoá, vũ khí, chất nổ, chất 

ma tuý, tiền chất và các hành vi vi phạm 
pháp luật khác. Cùng với đó là nhiệm vụ 
hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định 
của pháp luật và điều ước quốc tế góp phần 
giữ gìn an ninh, trật tự, hoà bình và ổn định 
trên các vùng biển. Các vấn đề Cảnh sát 
biển có nhiệm vụ giải quyết bao gồm: Buôn 
lậu ma túy; Buôn bán người;Các chất thải 
phóng xạ độc hại; Thực thi pháp luật hàng 
hải; Bảo vệ môi trường biển; Hỗ trợ hàng 
hải;  Tìm kiếm cứu nạn (SAR); Quốc phòng 
- Phối hợp cùng với lực lượng Hải quân.
Hiện nay, Việt Nam có 4 vùng cảnh sát biển:
- Vùng Cảnh sát Biển 1: Quản lý vùng 
vịnh Bắc Bộ thuộc Việt Nam, từ cửa sông 
Bắc Luân (Quảng Ninh) đến đảo Cồn Cỏ 
(Quảng Trị), có trụ sở tại Hải Phòng.
- Vùng Cảnh sát Biển 2: Quản lý từ đảo Cồn 
Cỏ tới Cù Lao Xanh (Bình Định), có trụ sở 
tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
- Vùng Cảnh sát Biển 3: Quản lý từ Cù Lao 
Xanh tới bờ Bắc cửa Định An (Trà Vinh), có 
trụ sở tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Vùng Cảnh sát Biển 4: Quản lý từ bờ Bắc 
cửa Định An tới Hà Tiên (Kiên Giang), có 
trụ sở tại Cà Mau.
Trong một chuyến công tác đầu tháng 
7/2014, tác giả đã có dịp đến thăm Vùng 
Cảnh sát Biển 3 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Và 
sau đây là những gì mắt thấy, tai nghe về 
lực lượng cảnh sát biển kiêu hùng của Việt 
Nam, đang ngày đêm tham gia giữ gìn, bảo 
vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất 
nước.

Khu vực đóng chân của Vùng Cảnh sát biển 
3 nằm trên đường 30/4, một trong những 
trục đường chính dẫn vào thành phố Vũng 
Tàu, bên cạnh Khu cảng dầu khí. Tôi đi 
cùng với một số người bạn công tác trong 
lực lượng công an nhân dân tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. Khi chúng tôi đến nơi trời đã xế 
chiều, cả khu vực làm việc rộng lớn hoàn 
toàn vắng lặng, chỉ có vài anh chiến sĩ còn 

 Nhật ký hành trình

trẻ măng đang làm nhiệm vụ canh gác ở khu 
vực cổng ra vào. Được biết đây là các tân 
binh vừa nhập ngũ theo đợt thi hành nghĩa 
vụ quân sự nhưng có nguyện vọng về công 
tác tại lực lượng cảnh sát biển.

Đón chúng tôi là anh cán bộ phụ trách pháp 
lý của Vùng cảnh sát biển 3 với gương mặt 

đen xạm vì nắng gió. Anh cho biết: đây là 
đặc trưng của lính biển bởi cái nắng, cái gió 
của biển đảo là cái lò tự nhiên và tốt nhất 
“thui” màu da của con người và làm cho 
cơ thể trở nên khỏe mạnh, săn chắc. Trên 
đường đi vào khu nhà khách tôi chú ý quan 
sát toàn bộ khu làm việc rộng lớn được chia 
thành nhiều khu vực nhỏ dành cho các bộ 
phận khác nhau trong đó quan trọng nhất 
là bộ phận tác chiến, bộ phận pháp lý và bộ 
phận trinh sát. Tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp 
thể hiện đúng tác phong của lính và quan 
trọng nhất, đều rất khang trang, hiện đại với 
đầy đủ các cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết 
phục vụ cho công tác, sinh hoạt, tập luyện 
của các án bộ, chiến sĩ. Tôi thật sự thấy yên 
tâm vì sự đầu tư của nhà nước cho lực lượng 
cảnh sát biển để các anh yên tâm và có điều 
kiện phục vụ cho đất nước tốt nhất. Tiếc là 
tất cả các khu vực đều cấm chụp ảnh nên tôi 
không ghi lại được các hình ảnh này.

VỀ LỰC LƯỢNG  
  CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM

Tôi đề nghị được đi thăm khu vực đóng quân 
của các tàu cảnh sát biển. Các anh cho biết 
hiện tại trên bến chỉ còn lại một tàu cảnh 
sát biển có ký hiệu CSB – 4034 và hai tàu 
cứu hộ, cứu nạn (SAR) đanh cập cầu cảng 
để nghĩ ngơi sau khi quay trở về từ các vùng 
biển. Các tàu cảnh sát biển lớn, điển hình 
là tàu CSB 8001, tàu cảnh sát biển lớn nhất 
Việt Nam và có lẽ cũng là tàu cảnh sát biển 
lớn nhất, hiện đại nhất của Đông Nam Á đều 
đang làm nhiệm vụ tại khu vực nóng bỏng: 
Khu vực Trung Quốc đang hạ đặt dàn khoan 
HD – 981 trái phép trong vùng đặc quyền 
kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Khu 
vực này đang vô cùng căng thẳng trên thực 
địa nên phần lớn lực lượng cảnh sát biển 
của cả 4 vùng đang phải dồn vào bảo vệ chủ 
quyền thiêng liêng của đất nước.

Từ khu vực làm việc ra bến tàu khá xa, cả 
khu vực như chùng xuống trong nắng chiều 
hoang vắng. Hôm nay là chiều cuối tuần. Lẽ 
ra giờ này mọi người đang quây quần trong 
căn nhà ấm cúng của mình chuẩn bị cho buổi 
cơm chiều bên người thân thì ở đây, rất nhiều 
người, những người trẻ tuổi, chưa có gia đình 
đến những cán bộ đã có con cháu đều đang 
phải căng thần kinh theo dõi từng tin tức đưa 
về từ vùng biển đảo để chuẩn bị tất cả những 
phương án xử lý. Tàu CSB – 4034 nằm yên 
lặng như đang cố gắng nghĩ ngơi sau chuyến 
hải trình dài ngày. Đây là tàu cảnh sát biển 
loại nhỏ với lượng giãn nước khoảng 500 tấn 
nhưng đã là rất to lớn trước tất cả các phương 
tiện đường thủy mà tôi đã từng trực tiếp mục 
kích. Vậy thì tàu CSB - 8001 như thế nào? 
Anh chỉ huy trưởng tàu CSB - 4034 trẻ giải 
thích: Tàu CSB – 8001 là loại tàu rất lớn với 
lượng giãn nước 2.200 tấn, tòa nhà điều hành 
trên tàu cao 5 tầng, tương đương với một tòa 
nhà lớn. Vậy mà khi so kè bên cạnh tàu hải 
cảnh của Trung Quốc tàu CSB - 8001 vẫn 
còn nhỏ hơn nhiều. Chúng ta thật không khỏi 
lo lắng về điều này nhưng chúng ta vẫn tin 

Tàu CSB - 8001 (Vùng cảnh sát 
biển 3) có chiều dài 90,5 m, rộng 
14 m, có sân đậu trực thăng, xuồng 
cứu sinh xuyên lửa, hai vòi rồng 
phun nước tốc độ cao 6,6m/phút. 
Khi thực hiện cứu nạn, tàu có thể 
chứa 120 người ăn, ngủ và kéo 
được tàu có lượng giãn nước 2.200 
tấn. Đặc biệt, tàu có thể tham gia 
cứu hộ, cứu nạn với sức chứa 120 
người.

sự dũng cảm của các chiến sĩ cảnh sát biển 
và lòng yêu nước của cả dân tộc sẽ mạnh 
hơn tất cả mọi thứ vũ khi trên đời này. Thế 
cũng đủ biết những kẻ đang dã tâm cướp 
chủ quyền của chúng ta đã có sự chuẩn bị 
kỹ lưỡng như thế nào.

Trên tàu CSB – 4034 mọi thứ đều rất hiện 
đại, sạch sẽ và rất chắc chắn. Phòng điều 
khiển trung tâm của tàu rất hiện đại với 
toàn bộ các bộ phận điều khiển tự đồng qua 
mệnh lệnh phát ra từ phòng chỉ huy, kể cả 
các khẩu pháo trên tầng trên cùng của tàu. 
Thế mới biết yêu nước ngày nay không chỉ 
có lòng dũng cảm mà còn phải có tri thức 
khoa học để làm chủ các trang thiết bị hiện 
đại này. Với hỏa lực trang bị cho tàu CSB – 
4034 tôi thầm nghĩ nếu xảy ra đụng độ trên 
biển khó tránh khỏi thiệt hại cho cả hai bên. 
Nói thẳng ra, cơ hội sống sót là không có. 
Chiến tranh đúng là điều mà chúng ta nên 
tránh xa. Chủ khi nào kẻ thù buộc chúng ta 
phải tự vệ mà thôi. Khi tôi lên tàu buổi cơm 
chiều của các chiến sĩ đã được dọn lên. Nhìn 
buổi cơm với đầy đủ thức ăn cần thiết để 
cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể một 
lần nữa tôi lại thầm cảm ơn sự quan tâm, 
đầu tư của nhà nước cũng như của cả dân 
tộc để các chiến sĩ cảnh sát biển có đủ khả 
năng, sức khỏe chiến đấu với kẻ thù.

Rời tàu CSB – 4034, tạm biệt các chiến sĩ 
cảnh sát biển Vùng 3, các anh tiễn đoàn 
chúng tôi ra tận cổng với những cái bắt tay, 
ôm hôn nồng thắm, đúng chất của người 
lính. Lòng tôi không khỏi tự hào về một là 
chắn thép của dân tộc trong cuộc bảo vệ chủ 
quyền thiêng liêng của đất nước. Chúc các 
anh luôn hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng 
mà cả dân tộc đã trao cho.

                             Bành Quốc Tuấn 
(Trường Trung cấp Việt – Nhật, Cty TNHH Yamato, 

DTG)

Ông Bành Quốc Tuấn ( bìa phải) trong hành trình công tác
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SỐNG KHỎE

Trong môi trường làm việc công 
sở, có thể chúng ta có thân hình 

cân đối, nhưng vòng bụng vẫn có 
xu hướng bị béo do ngồi nhiều từ 
ngày này sang ngày khác. Năm bí 
quyết dưới đây cực kì có ích để bạn 
sở hữu vòng eo thon và khỏe khoắn. 

Ngồi làm việc lâu dễ mệt nên chúng 
ta hay ngồi cong lưng để đỡ cảm thấy 
mỏi lưng. Tuy thoải mái nhưng về lâu 
dài sẽ ảnh hưởng đến cột sống đó. Ngồi 
cong lưng còn tạo áp lực cho vùng bụng 
dưới, khiến mỡ thừa ngày càng tích tụ 
nhiều hơn. Bởi vậy khi làm việc bạn 
nên ngồi thẳng, mắt nhìn ngang màn 
hình để vùng bụng được…thư giãn. 

 
Gồng hóp bụng và giữ càng lâu càng 
tốt, bất cứ lúc nào có thể, là một cách 
tập thể dục nhẹ nhàng và đơn giản cho 
vùng bụng. Thời gian đầu có thể sẽ khó 

5BÍ QUYẾT TRÁNH BÉO BỤNG  
CHO GIỚI VĂN PHÒNG

chịu vì không quen, nhưng chỉ cần kiên 
trì một thời gian bạn sẽ thấy vùng bụng 
được cải thiện và có sự thay đổi đáng kể.  

Thay vì đi thang máy, bạn hãy giành khoảng 
10 phút mỗi buổi sáng hoặc chiều để đi 
bộ lên văn phòng. Nếu văn phòng ở quá 
cao thì bạn có thể đi thang máy nửa quãng 
đường, còn lại hãy đi thang bộ. Đi thang 

Theo AFC

Theo Sun

bộ không những tốt cho vòng 2 mà còn tác 
động đến vùng bắp chân, đùi và vòng 3.  

 
Uống đủ nước giúp tăng cường sự trao 
đổi chất, giúp bạn không có cảm giác đói, 
hạn chế sự thèm ăn. Đặc biệt là khi bạn 
bị lạnh, cơ thể có càng nhiều nước càng 
phải làm việc nhiều hơn để làm ấm nước 
trong cơ thể, đốt cháy nhiều calo hơn so 
với người uống ít nước. 

 
Thay vì ăn bánh kẹo, trái cây ngọt - 
chứa nhiều đường và tinh bột - tác nhân 
chính gây ra những lớp mỡ thừa, bạn 
hãy chọn món ăn vặt có nhiều chất xơ, 
không ngọt để vừa có thể thỏa mãn thói 
quen “nhấm nháp”, vừa nạp đủ dưỡng 
chất cho những giờ làm việc tiếp theo.  

Chú ý tư thế ngồi

Tập hóp bụng thường xuyên
Hoạt động bất cứ lúc nào có thể 

Uống đủ nước

Chọn món ăn vặt phù hợp

Người hạnh phúc nhất không 
phải là người có những thứ tốt 

nhất mà đó là những người biết tìm 
thấy giá trị tuyệt vời nhất của những 
thứ mà họ đang có.

SỐNG ĐẸP

Cuộc sống chính là 
NHỮNG  
GÌ  
BẠN  
LỰA  
CHỌN

Nhân một buổi sinh viên cũ tới thăm mình, 
người thầy liền vào bếp pha cà phê mời 
các học trò của mình. Khi pha xong, ông 
quay ra phòng khách với rất nhiều cốc cà 
phê khác nhau: cốc bằng nhựa, cốc bằng 
sứ, cốc thủy tinh, cốc làm bằng pha lê, cốc 
có thiết kế đơn giản, cốc lại có họa tiết cầu 
kỳ, đắt tiền…
 
Khi tất cả học trò đã cầm cốc cà phê lên, 
người thầy nhẹ nhàng nói: “Không biết 
các em có để ý không, nhưng những chiếc 
cốc trông đẹp đẽ, hoa mỹ, đắt tiền luôn 
được các em chọn trước, còn lại trong 
khay chỉ là những chiếc cốc đơn giản và 
rẻ tiền.

Thầy biết, các em và hầu hết chúng ta đều 
luôn mong muốn, chọn lựa những điều tốt 
đẹp nhất cho bản thân mình. Nhưng đã bao 
giờ các em nghĩ, đó cũng chính là nguyên 
nhân của mọi chuyện rắc rối, mọi vấn đề 
căng thẳng mà các em đang gặp phải.
Chúng ta đều biết rõ, chiếc cốc này được 

làm bằng chất liệu gì đi chăng nữa thì nó 
cũng không ảnh hưởng tới chất lượng 
của cà phê bên trong. Đơn giản, nó chỉ là 
lớp vỏ bên ngoài. Cái chúng ta cần là gì? 
Chính là cà phê chứ không phải các cốc 
nhưng các em vẫn lựa chọn chiếc cốc đẹp 
đẽ nhất, có giá trị nhất. Cuối cùng, các em 
mới chú ý tới những chiếc cốc còn lại.

Và cuộc sống của chúng ta cũng vậy, đó 
là cà phê, còn công việc, tiền bạc hay địa 
vị xã hội, ... là những chiếc cốc. Nó cũng 
chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài, nó không 
thể thay đổi cuộc sống mà các em đang 
sống…”

Đôi khi, những bộn bề của cuộc sống 
đã khiến chúng ta quên đi cách thưởng 
thức những ly cà phê mà thiên nhiên ban 
tặng. Người hạnh phúc nhất không phải 
là người có những thứ tốt nhất mà đó là 
những người biết tìm thấy giá trị tuyệt vời 
nhất của những thứ mà họ đang có.
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Việc đầu tiên là phải thoát khỏi nỗi ám ảnh về 
tiền. Điều này nghe có vẻ phi lý nhưng có thể 
giúp bạn giàu nhanh hơn nhờ sự tập trung và 
đam mê cho công việc.
Tiền bạc là thứ thường khiến nhiều người lo 
nghĩ và theo đuổi. Chuyện làm sao để có thể 
sớm giàu, đồng thời gia nhập câu lạc bộ triệu 
phú (tính theo USD) là vấn đề vẫn được nhiều 
người bàn tán và dùng tiền bạc làm thước đo. 
Theo Business Insider, tiền bạc chỉ là cách gọi 
khác của thành công. Để trở thành triệu phú, 
đôi khi không chỉ có tiền là đủ. Dưới đây là 8 
bước được gợi ý nếu bạn đang ấp ủ ước mơ 
sớm giàu có.
Ghi chú ảnh: Tiền không phải là mục tiêu 
chính mà chỉ là sản phẩm phụ trên bước 
đường thành công của các triệu phú
1. Thôi lo nghĩ về tiền
Điều này nghe có vẻ bất hợp lý, nhưng cứ tập 
trung vào chuyện làm ra được bao nhiêu tiền 
sẽ khiến bạn dễ bị phân tán tư tưởng và chểnh 
mảng khỏi những công việc đang giúp bạn 
giàu lên mỗi ngày. Thực ra, tiền không phải 
là mục tiêu chính mà chỉ là sản phẩm phụ trên 
con đường thành công.
2. Tận tình giúp đỡ tất cả mọi người
Theo Business Insider, những người thành 
đạt (cả về tài chính và mọi phương diện khác) 
đều luôn vô cùng nhiệt tình giúp đỡ những 
người khác. Họ luôn có khả năng thấu hiểu 
đến khó tin và sẵn lòng hỗ trợ nhiều người 
vươn tới ước mơ. Theo quan điểm của những 
triệu phú, độ giàu của họ cuối cùng được tính 
bằng việc có bao nhiêu người thành đạt đang 
làm việc cho họ. Bởi vậy, họ luôn nỗ lực giúp 
đỡ từ cấp dưới cho đến khách hàng, và cả các 
đơn vị cung cấp sản phẩm.

8 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ

3. Bắt đầu tư duy phục vụ triệu người
Khi chỉ có một vài khách hàng nhỏ lẻ, mục 
tiêu lớn nhất của bạn sẽ là kiếm càng nhiều 
tiền càng tốt. Như vậy cũng đến lúc bạn phải 
vắt từng đồng tiền cuối cùng từ những khách 
hàng này.
Tuy nhiên, nếu mục tiêu kinh doanh là phục 
vụ hàng triệu người khác, lợi nhuận đi kèm 
không hề nhỏ. Sự truyền miệng của dư luận 
lúc nào cũng rất hiệu quả. Những lời nhận xét 
sẽ tăng theo cấp số nhân và là cơ hội tốt để 
bạn cải thiện sản phẩm, dịch vụ.
Bạn có thể tuyển dụng thêm nhiều nhân sự 
tốt và thu lợi từ trình độ, kinh nghiệm của họ. 
Nói chung, hãy từ bỏ tư duy phải kiếm triệu 
USD, thay vào đó là kế hoạch phục vụ hàng 
triệu người và làm thật tốt. Lúc đó, tiền tự 
khắc đi theo bạn.
4. Tính toán việc kiếm và sử dụng tiền
Thông thường, mọi công việc thường có hai 
nhóm người với tính cách khác biệt rõ rệt. Một 
là làm việc chỉ vì tiền với suy nghĩ càng tăng 
năng suất, thu nhập càng cao. Họ thậm chí 
không quan tâm đến tầm quan trọng của việc 
làm ra sản phẩm, miễn là được trả thù lao.
Nhóm người còn lại sẽ coi chuyện kiếm tiền 
để phục vụ những mục đích khác, chẳng hạn 
mở rộng thị phần, cải thiện sản phẩm hay biến 
ý tưởng mới thành hiện thực. Đây là những 
người có niềm đam mê riêng và luôn nghĩ 
tiền bạc là công cụ phục vụ, tái đầu tư cho 
những ý tưởng này. Theo Business Insider, 
nhóm này mới là những người có nhiều cơ 
hội và nhanh chóng thành triệu phú.
Walt Disney - một trong những hãng sản xuất 
phim đình đám ở Hollywood từng chia sẻ với 
thế giới thông điệp “Chúng tôi không làm 

phim để kiếm tiền. Chúng tôi kiếm tiền để 
sản xuất ra nhiều phim hơn”.
5. Trở thành người tiên phong trong một 
lĩnh vực
Hãy tìm ra thứ bạn có thể làm tốt hơn những 
người khác và tập trung toàn thời gian cho nó. 
Làm việc, học hỏi, thử nghiệm, đánh giá và cải 
thiện, quá trình này có thể rất khắc nghiệt nhưng 
nó bảo đảm danh tiếng và mức lương cho bạn 
sau này. Đây cũng là cách nhiều triệu phú trong 
giới tài chính áp dụng và đã thành công.
6. Lập danh sách 10 người tiên phong 
trong từng lĩnh vực
Nếu là lĩnh vực văn học, bạn có thể dùng 
bảng xếp hạng của Amazon để tìm ra ai là 
người thành công nhất. Trong mảng lập trình, 
độ thành công của người tiên phong có thể 
tính bằng số lượng khách hàng sử dụng. Còn 
nếu là lãnh đạo, kết quả được tính trên số 
nhân viên bạn đào tạo, phát triển và cả thành 
quả của họ.
Lập danh sách nhưng không có nghĩa là chỉ 
ngưỡng mộ thành tích họ làm ra. Những 
người này sẽ cho bạn tiêu chí để xác định mức 
độ thành công của chính bạn trước khi thực 
hiện bước tiếp theo dưới đây.
7. Luôn theo dõi sự tiến bộ
Với một kế hoạch tốt, chúng ta luôn có cơ hội 
trở thành những thứ được dự báo trước đó. 
Do vậy, hãy luôn theo dõi sự tiến bộ của bản 
thân ít nhất một lần mỗi tuần. Đó có thể là số 
người được bạn giúp trong tuần hay những 
khách hàng mới đến dịch vụ.
8. Xây dựng thói quen bảo đảm tiến độ
Một trong những yếu tố quan trọng dễ chạm 
đến mục tiêu là sự trung thành với lịch trình 
và tiến độ làm việc. Chẳng hạn, bạn đặt mục 
tiêu viết cuốn sách dày 200 trang. Như vậy, 
chuyện mỗi ngày viết 4 trang được xem là 
lịch trình và sẽ luôn phải bám sát cho đến khi 
hoàn thành mục tiêu.
Những từ như “hy vọng” hay “ước gì…” sẽ 
chẳng bao giờ giúp bạn hoàn thành kế hoạch. 
Vấn đề ở đây là nghiêm túc bám theo lịch 
trình cụ thể.
Nói chung, thiết lập mục tiêu, tạo thói quen 
hỗ trợ và sau đó bám theo lịch trình, lặp đi 
lại lại nhiều lần có thể giúp bạn thành đạt. Sẽ 
rất nhanh sau đó bạn trở thành triệu phú và 
gia nhập tầng lớp thượng lưu trên thế giới mà 
thậm chí còn chưa kịp nhận ra sự tiến bộ này.

Tường Vi (Vnexpress.net)
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