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Kienlongbank phát động hội thi Kỷ niệm 
19 năm thành lập

Kienlongbank kỷ niệm 19 năm 
thành lập 

THƯ THÁNG 10

Quý bạn đọc thân mến, 
Năm 2014 đã bước vào những tháng cuối cùng của năm. Tháng 10 đến, 
nhắc ta nhớ đến những sự kiện của tháng về Ngày Quốc tế người cao 
tuổi (1/10), Ngày giải phóng Thủ đô (10/10), Ngày Doanh nhân Việt 
Nam (13/10), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). 
Và trong niềm vui như được nhân đôi khi Kienlongbank có một sự kiện 
đáng nhớ khác. Sự kiện kỷ niệm19 năm – Ngày thành lập Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Kiên Long (27/10/1995 - 27/10/2014).
Với chủ đề “Mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam”, “Chào mừng kỷ 
niệm 19 năm thành lập Kienlongbank”, Bản tin Kienlongbank tiếp 
tục mang đến cho bạn đọc những trang thông tin hữu ích, những hình 
ảnh sinh động và những chia sẻ từ các doanh nhân, từ Ban lãnh đạo  
Kienlongbank và khách hàng, trên các chuyên mục quen thuộc, hấp 
dẫn và đầy cảm xúc.
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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Kính thưa Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý đối tác,

Thay mặt Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long, 
tôi xin gởi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể Quý vị!

Tháng 10/2014 đánh dấu 19 năm hình thành và phát 
triển của Ngân hàng TMCP Kiên Long (27/10/1995 - 
27/10/2014). Trên hành trình vươn ra biển lớn, Kienlong-
bank đã xây dựng cho mình một chiến lược phát triển và 
bước đi thích hợp trên cơ sở gắn bó với nông nghiệp, nông 
thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa để xây dựng Ngân hàng 
Kiên Long trở nên gần gũi, thân quen với khách hàng trong 
cả nước.

Qua 19 năm hoạt động và phát triển, đến nay, tổng tài sản 
của Kienlongbank đạt 19.326 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 12.968 tỷ đồng, tăng 
4.336 lần; tổng huy động vốn 15.574 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, lượt khách hàng sử dụng 
máy giao dịch tự động ATM và các dịch vụ Ebanking 
đều tăng trưởng mạnh. Tính đến 31/8/2014, toàn hệ thống  
Kienlongbank có gần 200.000 khách hàng thường xuyên 
giao dịch, trong đó có trên 2.000 doanh nghiệp, tổ chức 
kinh tế đang sử dụng các sản phẩm dịch vụ Kienlongbank. 
Nhân sự từ 12 người trong ngày đầu thành lập đến nay đã 
có hơn 3.300 cán bộ, nhân viên và cộng tác viên đang làm 
việc tại 96 chi nhánh và phòng giao dịch trong cả nước.
Để có được những kết quả trên, đó là nhờ sự tin tưởng, 
hợp tác tốt và bền lâu của Quý cổ đông, Quý khách hàng 
và Quý đối tác. Nhân dịp này chúng tôi xin bày tỏ lòng 
tri ân và gửi lời cám ơn chân thành nhất tới quý vị đã ủng 
hộ và hợp tác với Kienlongbank trong suốt những năm 
qua. Trong quá trình phục vụ, chắc chắn không tránh khỏi 
những thiếu sót, song với phương châm “Ngân hàng Kiên 
Long- Sẳn lòng chia sẻ”, với tinh thần cầu thị, luôn đổi 

mới, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm, dịch vụ 
Ngân hàng tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu lợi ích của Quý 
cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác. Sự thịnh vượng 
của Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác cũng là sự 
thành công của chúng tôi.

Chúng tôi cũng cam kết các hoạt động của Ngân hàng luôn 
tuân thủ các chủ trương, chính sách của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam trên tiêu chí vì lợi ích cổ đông nhưng không 
quên trách nhiệm chia sẻ với doanh nghiệp, với khách hàng.

Một lần nữa, Hội đồng quản trị Kienlongbank chân thành 
cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý 
đối tác thật nhiều sức khỏe, thành công và thịnh vượng.

Xin trân trọng kính chào.

Võ Quốc Thắng
Chủ tịch HĐQT Kienlongbank.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank Ông Trần Hưng Thịnh  -  Nguyên Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

KỶ NIỆM 19 NĂM THÀNH LẬP NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG (27/10/1995- 27/10/2014)

Thư ngỏ của Chủ tịch  
Hội đồng Quản trị
Thư ngỏ của Chủ tịch  
Hội đồng Quản trị

Nhân dịp Ngân hàng TMCP Kiên Long kỷ niệm 19 
Ngày thành lập, thay mặt những sáng lập viên, 
tôi thân ái gửi đến toàn thể các anh chị em cán 

bộ, nhân viên (CB,NV) đã và đang công tác tại Ngân hàng 
Kiên Long lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong suốt 19 năm qua, các thế hệ Lãnh đạo và CB,NV 
Ngân hàng TMCP Kiên Long đã nỗ lực vượt qua những 
khó khăn, thử thách, đặc biệt là trong thời kỳ đầu thành lập 
không ngừng cũng cố, khắc phục những yếu kém, phát huy 
ưu điểm và thế mạnh, từ đó đạt được nhiều kết quả trong 
hoạt động kinh doanh, phát triển ổn định và bền vững, 
khẳng định được vai trò, vị trí trong hệ thống Ngân hàng 
thương mại Việt Nam. 

Những năm gần đây, Ngân hàng TMCP Kiên Long đã có 
nhiều nỗ lực trong việc nâng cao năng lực tài chính, kiện 

Thư chúc mừng của Ông Trần Hưng Thịnh
Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long
Thư chúc mừng của Ông Trần Hưng Thịnh
Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long

toàn bộ máy tổ chức và quản trị, điều hành, mở rộng 
mạng lưới hoạt động, phát triển các loại hình dịch vụ 
ngân hàng hiện đại, bước đầu đã xây dựng được một 
thương hiệu ngân hàng có uy tín tại khu vực ĐBSCL và 
lan rộng trong cả nước với hoạt động an toàn, hiệu quả.

Tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích và những 
tiến bộ mà HĐQT nhiệm kỳ mới, Ban điều hành và toàn 
thể CB,NV Ngân hàng TMCP Kiên Long đã đạt được.

Tôi được biết trong thời gian gần đây, HĐQT và Ban 
điều hành Ngân hàng TMCP Kiên Long đã có những 
bước đi phù hợp trong việc chuẩn hóa các quy trình, 
quy chế trong các hoạt động ngân hàng; xây dựng bộ 
nhận dạng thương hiệu mới đáp ứng yêu cầu phát triển; 
chỉnh trang, mua và xây dựng các trụ sở khang trang 
hơn; triển khai các chương trình quản trị nhân sự gắn 
liền văn hóa Kienlongbank... Đó là những việc làm hết 
sức quan trọng trong việc xây dựng một ngân hàng đa 
năng, hiện đại. Tôi tin tưởng rằng, với đội ngũ tâm huyết 
và những công cụ quản lý hiện đại, chuyên nghiệp,  
Kienlongbank sẽ phát triển nhiều hơn trong thời gian 
tới, vươn lên là một trong những tổ chức tín dụng bán lẻ 
uy tín và phát triển của cả nước. 

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 19 thương hiệu  
Kienlongbank. Chúc Ngân hàng TMCP Kiên Long 
thành công với chiến lược của mình. 

Chúc HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CB,NV của 
Ngân hàng TMCP Kiên Long sức khỏe, hạnh phúc và 
thành đạt.

Thân ái,

Trần Hưng Thịnh
Nguyên Chủ tịch HĐQT
Ngân hàng TMCP Kiên Long

Kỷ niệm
 19 năm

 Kienlongbank 
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LTS: Ngày 12-8-2013, Văn phòng Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp nhận được Công văn số 09/CV-CETAI 
của Hội đồng Quản lý Câu lạc bộ các nhà Công thương 
Việt Nam, Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 
báo cáo và Đại tướng đã đồng ý gửi bức thư tới Câu 
lạc bộ các nhà Công thương Việt Nam và đội ngũ 
doanh nhân Việt Nam. Báo Hà Nội mới xin trân trọng 
đăng toàn văn thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
 
Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013
 
Thân gửi: Câu lạc bộ các nhà Công thương Việt Nam và 
Đội ngũ doanh nhân Việt Nam
 

Bức thư cuối cùng  
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp  

GỬI DOANH NHÂN VIỆT NAM
Được biết, Câu lạc bộ các nhà Công thương Việt Nam 
phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh tổ 
chức chương trình kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 
13-10 - Gặp gỡ các thế hệ doanh nhân với chủ đề “Con 
đường ta đã chọn” tôi hoan nghênh và chúc thành công. 
 
Thời kỳ đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với thế 
giới, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã và đang ngày 
càng khẳng định vai trò “nhạc trưởng” tiên phong 
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.  
 
Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 
năm 2013, tôi gửi đến Câu lạc bộ các nhà Công thương 
Việt Nam và đội ngũ doanh nhân cả nước lời chúc sức 
khỏe và tình cảm thân thiết nhất. Mong rằng các đồng chí 
sẽ giữ vững ý chí vươn lên theo tinh thần luôn luôn đổi 
mới, luôn luôn sáng tạo, nghĩ những điều chưa ai nghĩ, làm 
những việc chưa có tiền lệ, với ý thức vượt khỏi những 
ràng buộc của lối mòn... không ngừng mở rộng tầm nhìn, 
phát triển thị trường, xây dựng doanh nghiệp vươn tới 
trình độ khu vực và quốc tế trong thời đại Hồ Chí Minh, 
xứng danh với truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc. 
 
Nhân dịp này, tôi đề nghị Câu lạc bộ các nhà Công 
thương Việt Nam nên phối hợp với một số cơ quan 
chức năng có một hình thức để tôn vinh Nhà Công 
thương xuất sắc hàng năm nhằm động viên các 
doanh nhân, doanh nghiệp có đóng góp tích cực 
vào công cuộc “Hội tụ - Làm giàu - Kiến quốc”. 
 
Chào thân ái!
Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Theo Hà Nội Mới

Là doanh nhân trong thời bình, để bảo vệ 
chủ quyền biển đảo, theo ông nên bằng 
những hành động gì?

Nhiều hội thảo, diễn đàn đã thảo luận về 
vấn đề này. Đồng quan điểm với nhiều bậc 
tiền bối, nhiều doanh nhân khác, tôi cho 
rằng, doanh nhân là người chiến sĩ trên 
mặt trận kinh tế trong thời bình. Nhiệm 

DOANH NHÂN  
CŨNG LÀ NGƯỜI LÍNH, BẢO  
VỆ CHỦ QUYỀN TỔ QUỐC”

Trao đổi với Báo Đầu tư 
Chứng khoán, ông Võ 
Quốc Thắng (ảnh bên), 

Chủ tịch HĐQT CTCP Đồng 
Tâm, đồng thời là Chủ tịch HĐQT  
Kienlongbank chia sẻ quan điểm, 
doanh nhân là người chiến sĩ trên mặt 
trận kinh tế, có trách nhiệm bảo vệ chủ 
quyền Tổ quốc. Đồng Tâm cũng như  
Kienlongbank đã có nhiều chương 
trình, sản phẩm thiết thực nhằm góp 
phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt 
Nam.

vụ của doanh nhân là làm kinh tế, duy trì 
hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đời 
sống người lao động, góp phần ổn định 
trật tự an ninh xã hội, bảo vệ sự thanh 
bình của đất nước.

Hậu phương có vững chắc, có ổn định, 
kinh tế có phát triển thì các chiến sĩ đang 
làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ 
quốc mới chắc tay súng, an tâm công tác. 
Kinh tế phát triển cũng chính là nguồn 
lực củng cố, tăng cường đảm bảo an ninh 
quốc phòng.

Mỗi người mỗi việc, nhưng đều phải có 
trách nhiệm với Tổ quốc. Là doanh nhân, 
trong điều hành hoạt động sản xuất - kinh 
doanh của doanh nghiệp, quyền lợi của 
Tổ quốc được đặt lên trước tiên. Lấy ý 
tưởng từ cây phong ba, rặng san hô, 
những sinh vật biển từ quần đảo Hoàng 
Sa, Trường Sa và câu chuyện thời sự biển 
đảo trên các phương tiện truyền thông, 

tháng 3/2012, Công ty Đồng Tâm đã ra 
mắt 2 bộ sưu tập gạch granite Hoàng Sa, 
Trường Sa.

Hưởng ứng chương trình “Góp đá xây 
Trường Sa”, Đồng Tâm xây dựng chương 
trình “Cùng Đồng Tâm góp đá xây Trường 
Sa”. Với mỗi mét vuông gạch, khách hàng 
đã cùng chúng tôi đóng góp 20.000 đồng 
ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và người dân đang 
sinh sống, làm việc tại các giàn khoan, hải 
đảo để giữ gìn, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Đến tháng 10/2012, chúng tôi ra mắt 2 
bộ sưu tập gạch granite sân vườn “Hoàng 
Sa Việt Nam” và “Trường Sa Việt Nam”. 
Mục tiêu của chúng tôi là đến cuối năm 
2016 sẽ đạt sản lượng 1 triệu m2 cho các 
mẫu gạch này và đóng góp 20 tỷ đồng từ 
doanh thu bán ra để tham gia chương trình.

Ngoài ra, từ tháng 7/2012 đến tháng 
12/2015, hưởng ứng cuộc vận động do 

Kienlongbank - H
ội nhập

TIÊU ĐIỂM
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Kienlongbank - Phát triển

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát 
động chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”, 
chúng tôi phát động trong toàn hệ thống 
Đồng Tâm chương trình “Mét đất, mét 
lưới”. Với mỗi mét vuông đất kinh doanh, 
cho thuê, chúng tôi dành 20.000 đồng để 
ủng hộ ngư dân Việt Nam đang bám biển, 
lao động trên các ngư trường, góp phần 
bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Kế 
hoạch dự kiến là kinh doanh 750.000 m2 
đất và đóng góp 15 tỷ đồng. Tháng 6/2014, 
đại diện cán bộ, công nhân viên Đồng 
Tâm, lãnh đạo Công ty đã trao cho bà con 
ngư dân 1 tỷ đồng trong tổng số 5 tỷ đồng 
dự kiến trao trong năm 2014.

Đúng vậy. Vừa qua, Kienlongbank cho ra 

đời 2 thẻ ghi nợ nội địa mang tên Hoàng 
Sa Việt Nam và Trường Sa Việt Nam. 
Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của 
Việt Nam. Chúng tôi muốn tạo ra sản 
phẩm không những có nhiều tiện ích tốt 
nhất phục vụ cho khách hàng, mà còn 
mang lại giá trị tinh thần không nhỏ, đồng 
thời tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển 
đảo Tổ quốc.

Kienlongbank đã phối hợp Báo Thanh niên 
hưởng ứng chương trình gây quỹ “Chung 
tay góp sức bảo vệ biển Đông”. Theo đó, 
chúng tôi phát động chương trình thúc đẩy 
các giao dịch của thẻ tại Ngân hàng đến 

năm 2015, 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 tỷ đồng ủng 
hộ các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư 
Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền biển đảo.
Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Kienlongbank 
phát động rộng rãi trong toàn thể đoàn viên, 
CB,NV mỗi người đóng góp 1 ngày lương 
ủng hộ gây quỹ. Số tiền chúng tôi đã thu 
được là hơn 531 triệu đồng.

Những việc làm của chúng tôi nhằm cùng 
với toàn xã hội chung tay góp sức xây 
dựng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Đó 

Đó cũng là ý tưởng Kienlongbank cho ra đời thẻ ghi nợ mang tên Trường Sa - Hoàng Sa?

Đảo Trường Sa Đông - Việt Nam

chính là văn hóa Kienlongbank, phù hợp 
với tôn chỉ hoạt động của Ngân hàng là 
“Sẵn lòng chia sẻ”.

Nhưng Đồng Tâm cũng như Kienlongbank, 
hoạt động luôn phải tính đến hiệu quả kinh 
doanh?

Tất nhiên, chúng tôi phải đảm bảo không 
ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, 
càng không vi phạm đến quyền lợi của 
khách hàng. Bằng những hành động thiết 
thực, ủng hộ vật chất hay tinh thần, chỉ với 
những giao dịch phát sinh ngẫu nhiên với 
thẻ Hoàng Sa, Trường Sa là người dân đã 

góp phần không nhỏ vào Quỹ ủng hộ lực 
lượng bảo vệ biển Đông.

Số tiền này được trích từ doanh thu hoạt 
động thẻ của Kienlongbank, không ảnh 
hưởng đến bất kỳ quyền lợi nào từ phía 
khách hàng. Kienlongbank mong muốn 
truyền tải thông điệp “Cộng đồng xã hội 
cùng chung tay đoàn kết một lòng bảo vệ 
chủ quyền biển đảo”.

Trong hoạt động tín dụng, Kienlong-
bank đẩy mạnh hoạt động cho vay đối 
với ngư dân ở khu vực miền Tây. Đối 
tượng khách hàng này đến với Ngân hàng 
thường có nhu cầu tăng vốn đầu tư hoặc 
mua sắm thiết bị, phương tiện đánh bắt, 

nuôi trồng thủy sản. Tất cả chính sách 
kinh doanh của Kienlongbank đều áp 
dụng công bằng và rộng rãi khắp các đối 
tượng khách hàng. Bên cạnh đó, chúng 
tôi có thể tư vấn thêm cho bà con cách 
thức vay và sử dụng nguồn vốn hiệu quả 
hơn.

Ngoài mục tiêu lợi nhuận, Kienlongbank 
mở rộng tín dụng cho ngư dân còn mang ý 
nghĩa nào khác, thưa ông?

Hoạt động ngân hàng luôn phải tính toán 
để có nguồn thu và lợi nhuận từ tín dụng. 
Là một ngân hàng bán lẻ và tuổi đời hoạt 

động còn khá trẻ so với nhiều đơn vị bạn, 
Kienlongbank tập trung đẩy mạnh tín 
dụng lĩnh vực nông - ngư nghiệp. Đặc 
biệt, Ngân hàng mở rộng tín dụng lĩnh 
vực ngư nghiệp vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long. Đây là thị trường trọng điểm, 
chiếm gần một nửa lợi nhuận đạt được 
của Kienlongbank hàng năm.

Rất nhiều khách hàng của chúng tôi là 
nông dân, ngư dân, có nhu cầu vay vốn 
nhỏ lẻ từ 2 triệu đồng trở lên. Đối với 
hoạt động tín dụng này, mục đích của 
chúng tôi không vì lợi nhuận, mà mang 
ý nghĩa giúp người nông dân, ngư dân có 
nhu cầu về vốn để làm ăn, ổn định cuộc 
sống, bám đất, bám biển và bám nghề.

Với mục tiêu hoạt động an toàn, bền 
vững và lợi nhuận hợp lý, thực hiện chủ 
trương của Ngân hàng Nhà nước, Kien-
longbank đã chủ động miễn, giảm lãi suất 
cho các trường hợp khách hàng gặp khó 
khăn, cùng ngồi lại với khách hàng để tìm 
phương án xử lý phù hợp. Tính đến hết 
quý II/2014, lãi suất cho vay bình quân 
của Kienlongbank giảm trên 2%/năm so 
với đầu năm.

Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với bản 
thân ông cũng như đối với Ngân hàng?

Trách nhiệm với Tổ quốc là trách nhiệm 
thiêng liêng. Thực hiện các chương trình 
này, không chỉ có ý nghĩa với cá nhân tôi, 
mà còn với gia đình, CB,NV Đồng Tâm 
Group, CBNV Kienlongbank. Văn hóa 
của Đồng Tâm và Kienlongbank luôn đặt 
lợi ích của Tổ quốc lên trên, trước tiên, 
sau đó mới đến lợi ích của doanh nghiệp, 
cá nhân.

Tôi tin rằng, mỗi người lao động tại 
Đồng Tâm Group và Kienlongbank đều 
thắm đượm tinh thần và giá trị, ý nghĩa 
của việc mình làm với đất nước, tự hào 
giáo dục con cái tinh thần yêu nước này. 
Việc gì mình làm không những có lợi cho 
doanh nghiệp, có lợi cho Tổ quốc, mà 
còn góp phần giáo dục truyền thống cho 
CB,NV và gia đình thì càng có ý nghĩa 
hơn.

Trách nhiệm với xã hội như vậy, liệu ông 
có tự tin về định hướng và kết quả hoạt 
động của hai doanh nghiệp mà ông đang 
quản lý?

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
chính là biểu hiện đóng góp thiết thực 
nhất của doanh nghiệp cho xã hội, cho đất 
nước. Với Đồng Tâm hay Kienlongbank 
thì đó chính là đạt mục tiêu kế hoạch đã 
đề ra, đảm bảo đem lại lợi ích hợp lý cho 
cổ đông, đảm bảo đời sống người lao 
động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ doanh 
nghiệp với Nhà nước.

8 tháng đầu năm 2014, Đồng Tâm Group 
ước đạt 1.250 tỷ đồng doanh thu so với 
kế hoạch cả năm 1.800 tỷ đồng; lợi nhuận 
sau thuế của Đồng Tâm ước đạt 100 tỷ 
đồng so với kế hoạch lợi nhuận trước 
thuế cả năm là 135 tỷ đồng. Với tình hình 
kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, 
Đồng Tâm tin rằng, sẽ hoàn thành kế 
hoạch năm 2014: doanh thu thuần 1.800 
tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 135 tỷ đồng.

Tại Kienlongbank, chúng tôi tự tin đang 

đi đúng mục tiêu đã đề ra. 6 tháng đầu 
năm, Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 
211,86 tỷ đồng, bằng 50,56% kế hoạch 
năm. HĐQT, Ban điều hành Kienlong-
bank tự tin hoàn thành mục tiêu đã đặt ra 
trong năm 2014 là tổng tài sản 23.842 tỷ 
đồng (tăng 12%), huy động vốn 19.595 tỷ 
đồng (tăng 11%), dư nợ cho vay 13.341 tỷ 
đồng (tăng 10%), lợi nhuận trước thuế 419 
tỷ đồng (tăng 7%).

Ở cương vị Chủ tịch HĐQT, tôi sẽ nỗ lực 
hết mình, điều hành tốt các doanh nghiệp 
để hậu phương ngày càng vững chắc, tạo 
điểm tựa cho những người lính đang làm 
nhiệm vụ cao cả ngoài biên cương, ngoài 
đảo xa.

Thùy Vinh
Báo Đầu tư Chứng khoán

Kienlongbank - H
ội nhập
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20 năm là cả một thế hệ, 
một chặng đường đủ 
dài để con người 

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

Từ “Trẻ” trong tên gọi của chúng tôi đặt ra 
rất nhiều vấn đề. Sau 20 năm, những thế 
hệ lãnh đạo đầu tiên, những hội viên đầu 
tiên của chúng tôi đã trở thành ông, bà; 
đã tạo được những thương hiệu, những 
cơ nghiệp thật đáng tự hào. Nhiều anh 
chị đã mang tiếng nói, sản phẩm, dịch vụ 
của mình đến tất cả các châu lục; đã góp 
phần làm giàu mạnh thêm đất nước này. 
Họ là một phần không thể thiếu của doanh 
nghiệp và doanh nhân Việt Nam. Chúng 
tôi nhìn họ với sự ngưỡng mộ chân thành, 
bởi họ đã thành động lực cho bao thế hệ 
đàn em mạnh dạn dấn thân và đương đầu 
với thử thách. Trong suy nghĩ của mình, 

Anh Mai Hữu Tín, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam,  
Chủ tịch Hội DNT Việt Nam khóa IV (Nhiệm kỳ 2011-2014)

Ông Võ Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam,
Chủ tịch Hội DNT Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2008 - 2011

20 NĂM - TIẾP NỐI VỚI NIỀM TIN “Doanh nhân trẻ  
hãy luôn là người tiên phong bản lĩnh 
và nuôi dưỡng khát vọng thành công”

các anh chị này vẫn tràn đầy sức trẻ. Họ 
nhìn chúng tôi với sự bao dung. Họ sẳn 
sàng chung tay trong mọi việc lớn mà bản 
thân chúng tôi không thể nào làm nổi. Họ 
giao phó cho chúng tôi trách nhiệm và 
nghĩa vụ xông pha. Khó có thể nhìn thấy 
ở nơi khác sự gắn kết ngoạn mục và keo 
sơn như vậy.

Doanh nhân trẻ thường có sức khỏe và sự 
táo bạo, đôi khi đến mức liều lĩnh, trong 
khi vốn liếng và kinh nghiệm còn rất hạn 
hẹp. Cũng do vậy mà khi kinh tế khó khăn 
thì sự gãy đổ trong doanh nhân trẻ phổ 
biến hơn, nặng nề hơn. Phong trào của 
chúng tôi, do vậy, cũng ảnh hưởng theo. 
Nhưng hơn lúc nào hết, chúng tôi hiểu 
rằng Hội không chỉ là chỗ để biết nhau, để 
vui chơi, hay để làm công tác xã hội. Công 
tác xã hội lớn nhất trong lúc khó khăn với 
chúng tôi là giữ việc làm cho người lao 
động của mình. Nếu không có sự động 
viên, chia sẻ của nhau và của những người 

anh, người chị thì chúng tôi rất khó làm 
được như vậy. Một lần nữa tính kết nối 

giữa nhiều thế hệ doanh nhân trong tổ 
chức của chúng tôi lại khẳng định 

được giá trị. Sự kết nối đó không 
chỉ trong những tổ chức hội địa 
phương, ngành mà còn ở khu 
vực, ở cấp vùng miền, ở tầm 
quốc gia và vươn ra quốc 
tế. Diễn đàn Doanh nhân 
trẻ ASEAN + 3 (Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Trung Quốc) là 
một nơi như thế để chúng tôi 

khẳng định mình và mở rộng 
tầm nhìn, mở rộng thị trường.

Tuổi 20 buộc Hội chúng tôi phải 
đặt mình ở vào vị thế cao hơn của 

người trưởng thành, buộc chúng tôi 
phải tư duy hơn nữa để Hội không chỉ 
rộng mà còn phải sâu. Là một tổ chức 
quốc gia, chúng tôi còn có trách nhiệm 
đóng góp tiếng nói, ý tưởng và giải pháp 
để Doanh nhân nói chung và Doanh nhân 
Trẻ nói riêng thật sự có cơ hội phát triển 
ổn định, bền vững. Bức tranh chung của 
nền kinh tế nước nhà luôn có những sắc 
màu của phần chúng tôi. Trách nhiệm của 
Hội, hướng tới tương lai, còn nằm ở việc 
giữ được những sắc màu đó luôn tươi trẻ, 
lạc quan.

Để có 20 năm phát triển liên tục vừa qua, 
thật khó mà nhắc hết những hỗ trợ quí 
báu về mọi mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, các đoàn thể ở mọi ngành, mọi cấp 
qua nhiều thế hệ. Chúng tôi luôn khắc 
ghi những tình cảm đó, và xin hứa sẽ tiếp 
nối hành trình mà các anh chị đi trước đã 
khởi đầu và chuyển giao cho chúng tôi, 
với niềm tin sâu sắc rằng Hội Doanh nhân 
trẻ Việt Nam luôn đại diện xứng đáng cho 
hàng trăm nghìn doanh nhân “Trẻ” trên 
khắp mọi miền của đất nước. 

Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch Hội DNT Việt Nam, 
Phó Chủ tịch HĐQT Kienlongbank
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Cách đây 5 năm chúng ta đã 
từng nói với nhau, phong 
trào Hội ngày càng khó làm, 

doanh nhân trẻ, doanh nghiệp trẻ 
ngày càng nhiều thử thách khó khăn 
trong kinh doanh nên việc tổ chức 
và tham gia hoạt động sẽ là vấn đề 
nhức nhối với doanh nhân trẻ.

Đến nay, 5 năm sau, nhận định ấy vẫn còn 
nguyên giá trị và có thể nói khó khăn, thử 
thách càng cao hơn. Trong vòng 5 năm qua, 
nền kinh tế trong và ngoài nước rơi vào 
khủng hoảng nặng nề. Nhiều doanh nghiệp 
đã không đủ sức đứng vững và điều hành 
doanh nghiệp, dẫn đến phá sản hoặc thu hẹp 
hoạt động. 

Vẽ một góc bức tranh xám màu này để 
chúng ta có thể thấy rằng, trong những thời 
điểm vừa qua và hiện nay, hoạt động Hội 
Doanh nhân trẻ Việt Nam nói chung và sự 
tham gia của các hội viên doanh nhân trẻ nói 
riêng hết sức quý báu, như viên ngọc sáng 
tô điểm bức tranh sinh động của nền kinh 
tế nước nhà.

Mừng Hội được 20 tuổi. Mừng Hội DNT 
Việt Nam thêm một nhiệm kỳ mới. 
Tôi càng khâm phục những người trẻ. Các 
bạn biết sống hết mình với đam mê, với 
khát vọng thành công, nhưng cũng đầy sự 
yêu thương chia sẻ với xã hội. Đó là chia sẻ 
khát khao, kinh nghiệm lập thân lập nghiệp 
với người trẻ hơn; chia sẻ tấm lòng và vật 
chất với những hoàn cảnh khó khăn trong 
xã hội. Đó là trách nhiệm với cộng đồng, 
với Tổ quốc khi cùng với Đảng – Nhà nước 
trong các phong trào xây dựng đời sống văn 

minh, phong trào chung tay đóng góp bảo vệ 
Tổ quốc. Những điều ấy nhờ có tổ chức Hội 
định hướng, xây dựng và tổ chức cho doanh 
nhân trẻ tham gia. Các bạn có thể tự hào rằng 
hội viên doanh nhân trẻ Việt Nam là những 
doanh nhân sống hết sức nhân văn.

Tôi cảm nhận tổ chức Hội Doanh nhân trẻ 
Việt Nam đã khẳng định được vai trò, sứ 
mệnh của mình với doanh nhân trẻ, với đất 
nước và với nhiệm vụ được Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt Nam giao phó. 

Trong những thành công, kết quả đạt được 
của tổ chức Hội nhiệm kỳ qua, tôi tâm đắc 
nhất là việc Hội đã góp phần giúp hội viên 
xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Theo tôi, 
có thể nói “văn hóa doanh nghiệp” chính 
là một trong những yếu tố quan trọng giúp 
doanh nghiệp ổn định, xây dựng và phát 
triển bền vững trong thời gian qua. Xây 
dựng một doanh nghiệp mà nơi đó, không 
chỉ cấp dưới có trách nhiệm với cấp trên; 
không chỉ có mệnh lệnh, cửa quyền mà phải 
là quy chế, quy định, là văn hóa; không thể 
xây dựng một thương hiệu đạp trên các quy 
định của pháp luật và không có môi trường 
nhân văn. Tất cả điều hành của người quản 
lý phải bằng văn hóa. Văn hóa sẽ sản sinh ra 
những con người lao động tuyệt vời, những 
cán bộ quản lý giỏi và những công dân tốt 
cho xã hội. Văn hóa sẽ giúp doanh nghiệp 
chiến thắng trên thị trường nhiều cạnh tranh. 
Và văn hóa sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra 
được hướng đi đúng đạt được mục tiêu kinh 
doanh. Doanh nhân trẻ dám mạnh dạn, thẳng 
thắn và cởi mở, bản lĩnh để điều hành doanh 
nghiệp mình bằng văn hóa sẽ là những người 
sớm thành công hơn trong tương lai.

Và cũng từ bài học đó – điều hành bằng văn 
hóa doanh nghiệp - nếu các tổ chức Hội tại 
địa phương cũng vận dụng nguyên lý ấy vào 
phong trào, vào xây dựng tổ chức Hội thì tổ 
chức Hội của chúng ta sẽ ngày càng trở nên 
mạnh hơn, mở rộng và chinh phục, thu hút 
nhiều hội viên hơn. Ban chấp hành Hội cần 
quan tâm và chia sẻ, đến gần với hội viên; 
xây dựng chương trình đặc thù khu vực, đặc 
thù hội viên. Mỗi doanh nhân trẻ là đầu tàu 
của đơn vị mình, thì cũng có khả năng làm 
đầu tàu của phong trào Hội. Hãy sử dụng 
những con người có tâm huyết và gắn bó với 
tổ chức Hội để đưa phong trào ngày càng 
lan rộng và mạnh hơn. Ngoài ra, Hội hãy 
không ngừng nhân rộng tuyên dương những 
gương điển hình từ các hội viên thông qua 
các phương tiện truyền thông của tổ chức 
Hội (như tạp chí của Hội Doanh nhân trẻ Đà 
Nẵng, TP. Hồ Chí Minh,...) tổ chức các hoạt 
động thăm hỏi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm 
lẫn động viên anh em.

Tôi chúc cho Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 
các cấp ngày càng mạnh hơn, rộng hơn và 
luôn là người bạn đồng hành của doanh nhân 
trẻ trên con đường xây dựng và phát triển đất 
nước giàu đẹp, văn minh. 
 
Võ Quốc Thắng

Kienlongbank - H
ội nhập
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Kienlongbank - Phát triển

Lãi suất vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ 
nghèo trong từng thời kỳ với thời gian áp 
dụng lãi suất 3 năm từ khi nhận vốn vay. 

 
Ngày 01/10, Phó Thống đốc NHNN VN - Nguyễn 
Đồng Tiến kí ban hành Thông tư 28/20114/TT-
NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-
NHNN ngày 9/4/2009 quy định chi tiết về chính sách 
cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các 
huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 
27/12/2008 của Chính phủ.

Theo đó, Thông tư 28/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ 
sung Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 06/2009/TT NHNN 
ngoài các chính sách đã quy định tại Khoản 1 Điều 2 
của Thông tư 06/2009/TT NHNN.

Cụ thể, Thông tư quy định hộ nghèo trên địa bàn 
các huyện nghèo được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng 
Chính sách xã hội để mua giống gia súc, gia cầm, thủy 
sản hoặc phát triển ngành nghề với mức vay tối đa 
10 triệu đồng/hộ. Lãi suất vay bằng 50% lãi suất cho 
vay hộ nghèo trong từng thời kỳ với thời gian áp dụng 
lãi suất 3 năm kể từ thời điểm hộ nghèo bắt đầu nhận 

vốn vay.

So với trước khi sửa đổi Thông tư số 
06/2009/TT NHNN, số vốn vay của các 
hộ dân đã được nâng từ 5 triệu đồng lên 
10 triệu đồng/hộ. Trước kia, lãi suất ưu 
đãi theo quy định của Thông tư số 06 
chỉ là 2 năm nay được điều chỉnh tăng 
lên 3 năm.

Tuy nhiên, Thông tư 28/2014/TT-
NHNN lại điều chỉnh lãi suất cho vay 
bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo 
trong từng thời kỳ, thay vì lãi suất 0% 
như trước đây.

Thông tư 28/2014/TT-NHNN chính 
thức có hiệu lực từ ngày 02/10/2014.

Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, Tổ chức 
Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) 
kết hợp với Đại học Cornell (Hoa 

Kỳ) và Học viện Kinh doanh INSEAD 
(Pháp) vừa công bố Báo cáo Chỉ số đổi 
mới toàn cầu năm 2014.

Báo cáo được thực hiện cho 143 nền kinh 
tế trên thế giới. Theo đó, Thụy Sĩ vẫn giữ 
vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng, tiếp 
đến là Vương quốc Anh và Thụy Điển đổi 
chỗ cho nhau ở 2 vị trí tiếp theo. 

Các nước Đông Á như Singapore và 
Hồng Kông vẫn nằm trong Top 10, trong 

Chỉ số đổi mới toàn cầu 2014:  
VIỆT NAM VƯỢT 5 BẬC

khi Hàn Quốc lên vị trí thứ 16, Nhật Bản 
thứ 21 và Trung Quốc lên thứ 29 – đều 
vượt so với 2013.
Top 10 GII 2014:
1. Thụy Sĩ
2. Vương quốc Anh
3. Thụy Điển
4. Phần Lan
5. Hà Lan
6. Hoa Kỳ
7. Singapore
8. Đan Mạch
9. Luxembourg
10. Hồng Kông

Việt Nam có sự tăng nhẹ về điểm số so 
với năm trước (34,89 so với 34,8 điểm), 
vượt 5 bậc lên vị trí thứ 71 và xếp thứ 4 
trong khối các nước ASEAN.
Xếp hạng của các nước ASEAN:
1. Singapore (7)
2. Malaixia (33)
3. Thái Lan (48)
4. Việt Nam (71)
5. Indonesia (87)
6. Brunây (88)
7. Philippines (100)
8. Campuchia (106)
9. Mianma (140)
(Lào không có trong báo cáo)
Chỉ số đổi mới toàn cầu GII (The Glob-
al Innovation Index) do WIPO, Đại học 
Cornell (Hoa Kỳ) và Học viện Kinh 
doanh INSEAD hợp tác thực hiện hàng 
năm từ năm 2009. Chỉ số này nhằm mục 
đích đánh giá năng lực và kết quả đổi mới 
của các nền kinh tế thế giới.
Chỉ số được tổng hợp từ 84 chỉ tiêu trong 
các lĩnh vực: Thể chế; Nguồn nhân lực và 
năng lực nghiên cứu; Kết cấu hạ tầng; Sự 
tinh tế của thị trường và doanh nghiệp; 
Sản phẩm tri thức và công nghệ; Sản 
phẩm sáng tạo.

Theo Chinhphu.vn

Hộ nghèo diện 30a được vay tối đa  

10 TRIỆU ĐỒNG/HỘ

Theo PV/VOV.VN

Người dân hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế. (Ảnh: KT)

Hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn được vay tối đa 10 triệu đồng/hộ
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Đây là hoạt động thường niên của 
Ngân hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) phối hợp với 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam tổ chức 
tại 25 tỉnh, thành dành cho các em học 
sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn nhưng 
chăm lo học hành. Chương trình với tên 
gọi “Chia sẻ ước mơ” mong muốn cùng 
các em san sẻ, chắp cánh những ước mơ, 
những khát vọng cho những bước chân 
thêm vững mạnh và tự tin để vào đời.

Ngày 28/9/2014, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) - Chi nhánh Hà Nội 
phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt 

cho các em học 
sinh PTTH tại Hà Nội

chương trình học bổng  

“Vượt khó - học giỏi”

Kienlongbank trao 100 suất học bổng Kienlongbank tiếp sức sinh viên cùng

Nam - Chi nhánh Hà Nội, Sở Giáo dục và 
Đào tạo Hà Nội tổ chức trao học bổng cho 
100 em học sinh THPT có thành tích học 
tập tốt, đời sống gia đình khó khăn, mỗi 
suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Đề cao 
giá trị con người, luôn sẵn lòng vì cộng 
đồng và xã hội, Kienlongbank luôn dành 
ngân sách nhất định hàng năm để tham 
gia các hoạt động từ thiện xã hội, tặng học 
bổng cho các em học sinh khắp các vùng 
miền cả nước.

Thông qua Chương trình trao học bổng 
tại Hà Nội lần này, cũng là đợt cuối của 
Chương trình trao học bổng “Chia sẻ 

Các em học sinh THPT Hà Nội nhận học bổng

Sáng ngày 25/09/2014, tại trường 
Đại học Ngân hàng, lễ trao học 
bổng “Vượt khó- Học giỏi” dành 

cho sinh viên của trường đã được tổ 
chức với sự tham dự của Ông Nguyễn 
Toàn Thắng- Phó Thống đốc Ngân 
hàng nhà nước Việt Nam; Phó Giáo sư 
Tiến sĩ Lý Hoàng Ánh- Bí thư Đảng 
ủy, Hiệu trường cùng Ban Giám hiệu, 
giảng viên và hơn 900 em sinh viên của 
trường. Đậy là chương trình thường 
niên, được trường Đại học Ngân Hàng 
tổ chức nhằm trợ giúp những sinh viên 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bằng 

ý chí và sự nỗ lực để vươn lên học giỏi. 
Chương trình đã mang đến ý nghĩa 
thiết thực với sự nghiệp đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng phục vụ cho 
ngành kinh tế tài chính ngân hàng nói 
riêng và đất nước nói chung. Sự kiện 
này, Ngân hàng TMCP Kiện Long  
(Kienlongbank) vinh dự là đơn vị đồng 
tài trợ, trao 20 suất học bổng, mỗi suất 
trị giá 2 triệu đồng cho các em sinh 
viên, đồng thời cũng là đơn vị đã đồng 
hành cùng chương trình trong suốt 
những năm qua.
Thông qua Chương trình học bổng 

“Vượt khó- học giỏi”, Kienlongbank 
mong muốn là cầu nối để đưa những 
phần học bổng quý báu đến với các em 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 
trường Đại học Ngân hàng, giúp chia 
sẻ phần nào khó khăn với các em trong 
một giai đoạn rất quan trọng của cuộc 
đời. Cùng với những hoạt động xã hội 
mang tính nhân văn trong công tác 
giáo dục, Kienlongbank đã và đang 
phát triển, duy trì học bổng “Chia sẻ 
ước mơ” đến với các em học sinh tại 
các trường Phổ thông trung học tại 25 
tỉnh, thành trên cả nước. 

KLB

KLB

ước mơ” năm học 2014. Như vậy, tổng 
kết chương trình, Kienlongbank đã trao 
tặng 1.250 suất học bổng với tổng trị giá 
2,5 tỷ đồng cho học sinh THPT có hoàn 
cảnh khó khăn tại 25 tỉnh thành trong 
năm học 2014. Tiếp nối thành công của 
chương trình, trong năm học mới  2015,  
Kienlongbank sẽ tiếp tục tài trợ chương 
trình này với tên gọi “Chia sẻ ước mơ” và 
sẽ trao 5.000 suất học bổng với tổng trị giá 
là 5 tỷ đồng nhằm giúp các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn thực hiện những ước 
mơ của mình.

Ngày 27/9/2014, Ngân hàng TMCP Kiên Long  
(Kienlongbank) tổ chức trao thưởng cho các khách hàng 
may mắn của chương trình “Dạo web liền tay - Nhận 

ngay quà tặng”. Đây là chương trình khuyến mãi được triển khai 
từ ngày 08/8/2014 đến hết ngày 08/9/2014, đối tượng tham gia 
là mọi công dân Việt Nam trên 18 tuổi truy cập website và tham 
gia khảo sát ý kiến về giao diện mới của website Kienlongbank.  

Qua 01 tháng triển khai, chương trình đã thu hút sự tham 
gia đông đảo của hàng ngàn khách hàng trên cả nước vì các 
tiêu chí của chương trình: Điều kiện tham gia dễ dàng; sự 
thuận tiện khi giao dịch trực tuyến; quà tặng hấp dẫn; việc trao 
tặng giải thưởng cho khách hàng may mắn có thể thực hiện 
qua đường bưu điện; và có đến 02 (hai) cơ hội trúng thưởng.  
Kienlongbank đã tìm được chủ nhân các giải thưởng với tổng cộng 
1.171 khách hàng may mắn trúng thưởng trong cả chương trình. 

Thông qua chương trình khảo sát trực tuyến,  
Kienlongbank nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi tích cực, 
các góp ý cải tiến của khách hàng về giao dịch mới của web 
site nói riêng và các sản phẩm dịch vụ, chất lượng phục vụ của  
Kienlongbank nói chung. Việc trao thưởng cho 1.171 khách hàng 

“Dạo web liền tay,  
                   nhận ngay quà tặng”

Kienlongbank trao thưởng chương trình

may mắn trong chương trình thay lời tri ân chân thành từ phía  
Kienlongbank đến với khách hàng. Trong thời gian tới,  
Kienlongbank kỳ vọng tiếp tục nhận được  sự ủng hộ và quan 
tâm của đông đảo khách hàng trên cả nước.

KLB

Ông Nguyễn Châu - Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank (bìa trái)  và ông Võ 
Đức Thọ - Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn trao thưởng cho khách hàng trúng 
Giải Nhất

Kienlongbank - Phát triển
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Kienlongbank trao tặng tượng đồng 
Cố Thủ Tướng VÕ VĂN KIỆT

Ông Võ Văn Châu  
Thành viên HĐQT ĐƯỢC BỔ NHIỆM 

KIÊM QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

Sáng ngày 29/9/2014, tại Thư viện 
Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh diễn 
ra Lễ trao tặng tượng đồng của 

Cố thủ Tướng Võ Văn Kiệt và Cố Giáo 
sư Trần Văn Giàu. Đây là chương trình 
“Mỗi người một giọt đồng đúc tượng 
danh nhân” do Tạp chí Xưa và nay -  Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức. 
Chương trình được Ngân hàng TMCP 
Kiên Long trao tặng tượng đồng cố Thủ 
tướng Võ Văn Kiệt cho tỉnh Kiên Giang. 

Qua hơn 10 năm hoạt động, chương trình 
đã đúc được hơn 100 tượng đồng các 
danh nhân tặng cho các đền thờ, trường 
học, nhà tưởng niệm khắp cả nước. 
Chương trình nhằm tôn vinh và tưởng 
nhớ đến các vị danh nhân đã có những 
cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp 
phát triển của đất nước. Phát biểu tại lễ, 
Ông Diệp Hoàng Du – Phó Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Kiên Giang nói: “Từ nay 
với bức tượng có ý nghĩa tri ân này, Cố 
Thủ tướng Võ Văn Kiệt sẽ luôn hiện diện 
để các học sinh và người dân Kiên Giang 
được chiêm ngưỡng, chiêm nghiệm cuộc 
đời và tấm gương cao đẹp để học tập và 
noi theo những phẩm chất cao quý sáng 
ngời của Ông.”
 
Dự kiến nhân kỷ niệm Ngày sinh của 
cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt 23/11/2014, 
bức tượng đồng sẽ được trao cho Trường 
THPT huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên  
Giang nhằm mục đích giáo dục các thế 
hệ học sinh luôn biết ơn cố Thủ tướng Võ 
Văn Kiệt, người đã cống hiến cuộc đời 
mình cho sự nghiệp phát triển của đất 
nước.

Quang cảnh buổi lễ

Ông Dương Trung Quốc (bìa phải) - Tổng biên tập Tạp chí Xưa và Nay cùng ông Phạm Công Khâm (bìa 
trái) - Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang chụp ảnh lưu niệm bên tượng đồng 
cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ông  Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT kiêm quyền Tổng Giám đốc Kienlongbank

Hội đồng quản trị Ngân hàng 
TMCP Kiên Long vừa công bố 
thông tin thay đổi nhân sự cấp 

cao cụ thể như sau: Chấp thuận đơn từ 
nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông 
Phạm Khắc Khoan kể từ ngày 13 /10/2014 
theo nguyện vọng cá nhân.
Đồng thời bổ nhiệm Ông Võ Văn Châu – 
Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng 
TMCP Kiên Long kiêm Quyền Tổng giám 
đốc kể từ ngày 13/10/2014 trong thời gian 

chờ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bổ 
nhiệm Tổng giám đốc.

Ông Võ Văn Châu sinh năm 1953, Cử 
nhân Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 
Ông từng phụ trách Giám đốc Ngân hàng 
Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh 
Đắk Lắk; Tổng giám đốc Ngân hàng 
TMCP Phương Đông. Tháng 4/2014, 
tại Đại hội cổ đông thường niên Ông Võ 

Văn Châu được tín nhiệm bầu bổ sung vào 
Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng 
TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2013 - 2017.
Trước đó vào ngày 02/07/2014, Hội đồng 
quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long 
công bố Quyết định bổ nhiệm thêm 02 Phó 
Tổng giám đốc mới đối với Ông Nguyễn 
Châu và Bà Trần Tuấn Anh. Hiện nay, 
Ban điều hành của Ngân hàng TMCP Kiên 
Long có 06 thành viên bao gồm 01 Tổng 
giám đốc và 05 Phó Tổng giám đốc.

Kienlongbank - Phát triển
TIN TỨC - SỰ KIỆN
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Kỷ niệm
 19 năm

 Kienlongbank 

KIENLONGBANK - KỶ NIỆM 19 NĂM THÀNH LẬP

Lễ  kỷ niệm 19 năm Ngày thành lập Kienlongbank - Chi nhánh Hậu GiangTặng quà tri ân khách hàng thân thiết tại Chi nhánh Sài Gòn

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TP. HCM  cùng Lãnh đạo Kienlongbank thực hiện nghi thức kỷ niệm 19 năm thành lập 
Kienlongbank Chi nhánh Sài Gòn

Ông Nguyễn Can Trường - GĐ Kienlongbank CN Bình Dương tặng hoa cho ông Võ Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND  tỉnh 
Bình Dương sau bài phát biểu chúc mừng Kienlongbank tròn 19 tuổi

Tập thể CB NV  Kienlongbank CN Bình Dương thể hiện ca Khúc “Kiên Long - Sẵn lòng chia sẻ”

Lễ Kỷ niệm 19 năm  Ngày thành lập Kienlongbank - Chi nhánh Cần Thơ

Tặng quà tri ân khách hàng tại Chi nhánh Hải Phòng

Đại diện Kienlongbank trao bảng tương trưng cho NHNN tỉnh Đồng Nai

Lễ Kỷ niệm 19 năm  Ngày thành lập Kienlongbank tại Chi nhánh  Bình Thuận
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Kỷ niệm
 19 năm

 Kienlongbank 

Các Lãnh đạo thực hiện nghi thức thắp nến kỷ niệm 19 năm thành lập Kienlongbank tại Chi nhánh Vũng Tàu

Tặng quà tri ân khách hàng tại Chi nhánh Khánh Hòa

Tặng quà tri ân khách hàng tại Chi nhánh Phú Quốc

“... Nhìn lại sau 19 năm hình thành 
và phát triển, chúng ta có thể tự hào   
Kienlongbank đã từng bước khẳng định tầm 
vóc và tính chuyên nghiệp của mình trong 
các lĩnh vực về tiền tệ, tín dụng, thanh toán 
và Ngân hàng; Kienlongbank luôn tham 
gia tích cực vào việc thực thi yêu cầu của 
chính sách tiền tệ luôn giữ được nhịp độ 

“ ... Với định hướng đúng đắn và bước 
đi thích hợp, Ngân hàng Kiên Long - Chi 
nhánh Cần Thơ đã đóng góp tích cực vào 
sự phát triển kinh tế của Thành phố, thông 
qua việc cung cấp vốn, dịch vụ ngân hàng 
đa dạng cho các tổ chức, cá nhân.
Là một trong những ngân hàng hoạt động 
có hiệu quả tại thành phố Cần Thơ, thực 

“ …Với vai trò quản lý các tổ chức Ngân 
hàng đóng trên địa bàn TP. Hải Phòng 
chúng tôi đánh giá Ngân hàng Kiên Long – 
Chi nhánh  Hải Phòng là một trong những 

PHÁT BIỂU CỦA CÁC GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 19 NĂM  
NGÀY THÀNH LẬP KIENLONGBANK

“... So với quy mô hoạt động, Ngân hàng 
Kiên Long còn nhỏ, lợi nhuận hàng 
năm tuy còn khiêm tốn nhưng Kien-
longbank luôn dành ra một ngân sách 
nhất định để làm công tác an sinh xã 

KIENLONGBANK GẦN GŨI VÀ CHÂN TÌNH”
“Gần gũi và chân tình” là một 

trong những cảm nhận đầu 
tiên của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước 
các tỉnh thành khi nhận xét về Ngân 
hàng TMCP Kiên Long trong 19 năm 
hoạt động. Những nhận định chân thực 
của quý lãnh đạo là những góp ý để  
Kienlongbank  phát triển ngày một bền 
vững.

* Bà Dương Thu Hương Nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
 “Kienlongbank hoạt động từ con số không, tá túc làm việc ở trụ sở một xã, trong 
3 ngân hàng được cấp phép hoạt động thời ấy chỉ có Kienlongbank trụ được và 
phát triển. Kienlongbank đã thành công ngoạn mục và ấn tượng. Hiệu quả mà ngân 
hàng tạo dựng được thật là vĩ đại. Chỉ có tình là trên hết, chỉ có trái tim là trên hết,  
Kien longbank mới tạo dựng được thương hiệu như thế” 

tăng trưởng hợp lý, đã đóng góp tích cực vào mục 
tiêu tăng trưởng bền vững đối với lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh trong phạm vi cả nước nói chung và 
của TP.HCM nói riêng.
Đặc biệt trong những năm gần đây, khi bước vào 
giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, 
ngành Ngân hàng có nhiều điều kiện thuận lợi để 
phát triển, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thách 
thức phải vượt qua. Nhưng với thành quả của mình,  
Kienlongbank đã chứng tỏ sự vững vàng 
và kiên định trách nhiệm trước các cổ 
đông, các nhà đầu tư và trước toàn xã hội.  
Kienlongbank đã tiến hành hàng loạt các chương 
trình, các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng yếu cũng 
như mạnh dạn đầu tư vào công nghệ, đào tạo 
CB,NV, để triển khai rộng rãi các sản phẩm, dịch 
vụ Ngân hàng tiên tiến, hiện đại, từ đó đáp ứng và 
thỏa mãn nhiều nhu cầu của khách hàng, các thành 
phần kinh tế, đưa chất lượng hoạt động của Kien-
longbank ngày được nâng cao rõ rệt,...”

* Ông  Dương Văn Minh - GĐ Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh 
TP. Hồ Chí Minh: 

* Ông Trần Quốc Tuấn GĐ Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

* Bà Lê Thị Thuyền Quyên - Phó Giám 
đốc kiêm Chánh thanh tra Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thành 
Phố Cần Thơ: 

* Ông Lê Văn Cường GĐ Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hải 
Phòng: 

đơn vị có sự tăng trưởng ổn định và bền 
vững, các hoạt động kinh doanh dịch vụ 
tương đối tốt, thu hút nhiều khách hàng. 
Ngoài ra, Ngân hàng Kiên Long - Chi 
nhánh Hải Phòng còn đảm bảo được chất 
lượng tín dụng nhờ việc chú trọng quản 
lý rủi ro, duy trì tín dụng an toàn và hiệu 
quả. Dù xuất phát điểm kinh doanh của 
Kienlongbank là hướng đến khách hàng 
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, 
tuy nhiên Kienlongbank cũng đã linh 
động, đa dạng sản phẩm và đối tượng 
khách hàng phù hợp với địa bàn hoạt 
động. Điều đó đã đem đến thành công 
cho Ngân hàng Kiên Long – Chi nhánh 
Hải Phòng ngày hôm nay... ”.

hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa 
bàn. Năm 2014 Kienlongbank đã trao 
tặng nhiều suất học bổng cho học sinh 
giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 
Với phương chân “Sẵn lòng chia sẻ”, tôi 
tin tưởng rằng Ngân hàng Kiên Long sẽ 
tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải 
pháp hỗ trợ, tháo gở khó khăn cho doanh 
nghiệp, tạo điều kiện để khách hàng vay 
vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tổ 
chức kiểm soát tốt để đầu tư có hiệu quả 
và tiếp tục thực hiện các hoạt động an 
sinh xã hội trên địa bàn thành phố cần 
Thơ.
Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước 
– Chi nhánh TP. Cần Thơ, tôi xin nhiệt 
liệt chúc mừng sự phát triển của Ngân 
hàng Kiên Long, chúc Ngân hàng Kiên 
Long hoạt động an toàn, hiệu quả ...”

hội, chăm lo đến bà con nghèo và đặc biệt là 
trong năm học 2014, Kienlongbank đã tài trợ 
2,5 tỷ đồng cấp học bổng cho các em học sinh 
THPT, trong đó tại tỉnh Đồng Nai được trao 
tặng 100 suất với trị giá 100 triệu đồng, và 
trong năm 2015 Kienlongbank lại tiếp tục tài 
trợ 5.000 suất học bổng với số tiền 5 tỷ đồng.  

Trong điều kiện kinh doanh còn khó khăn như 
hiện nay, Ngân hàng Kiên Long trích ra một 
khoảng kinh phí để chia sẻ với các em học sinh thì 
Kienlongbank đã chọn ra một cách đi riêng biệt.  

Trong văn hóa giao tiếp thì Kienlongbank luôn 
gần gũi và chân tình. Chính phong cách thân 
thiện của người  Miền tây đã tạo ra một nét văn 
hóa chuyên biệt của Kienlongbank ...”
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Kienlongbank - Phát triển

Người Kienlongbank nghĩ về
Kienlongbank phát động Hội thi 
CHÀO MỪNG 19 NĂM THÀNH LẬP

(27/10/1995 - 27/10/2014) 

Chào mừng kỷ niệm 19 năm 
Ngày thành lập Ngân hàng 

TMCP Kiên Long (27/10/1995 
- 27/10/2014), Công đoàn cơ sở 
Kienlongbank phát động Hội thi 
“Kienlongbank - 19 năm phát 
triển”. Hội thi được diễn ra từ ngày 
15/9/2014 đến ngày 25/10/2014, 
dành cho toàn thể cán bộ, nhân 
viên, cộng tác viên trên toàn hệ 
thống. Hội thi được diễn ra bao 
gồm chuỗi các cuộc thi: Giao dịch 
viên giỏi 2014, Cộng tác viên giỏi 
2014, Bảo vệ giỏi 2014, Tiếng hát  
Kienlongbank 2014, Duyên dáng 
Kienlongbank 2014, Nụ cười 

Kienlongbank 2014.

Đây là dịp để cán bộ, nhân viên  
Kienlongbank nhìn lại chặng đường 
19 năm hoạt động của ngân hàng, 
nhằm đánh giá và cảm nhận được về 
sự phát triển năng lực của mỗi bản 
thân và cảm nhận sâu sắc hơn nữa 
về quá trình hình thành và phát triển  
Kienlongbank. Đồng thời, thông qua 
hội thi sẽ tạo cơ hội giao lưu học hỏi, 
tăng cường tính đoàn kết trong nội bộ 
ngân hàng, giúp mọi người gần nhau 
hơn, cùng hướng về một ngôi nhà chung  
“Kienlongbank - Sẵn lòng chia sẻ”.

“Tâm-Tín-Kiên-Xanh”

Anh Trần Văn Thiên – Giám đốc CN Bình 
Định

“Mỗi một tổ chức muốn tồn tại và phát triển 
đều phải xây dựng cho mình một văn hóa. 
Kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân 
hàng và việc chọn văn hóa thông qua các giá 
trị cốt lõi của Kienlongbank “Tâm – Tín – 
Kiên – Xanh” là một điều hết sức khó khăn. 
Có thể việc cạnh tranh, thắng thua, … được 
mất sẽ làm lu mờ đi văn hóa đó? Tuy nhiên 
trong 19 năm qua,  Kienlongbank đã để lại 
những dấu ấn không thể nào quên về chữ 
TÂM và chữ TÍN đó là sự thành thật, là sự 
cảm thông, là tấm lòng bao dung, biết chia sẻ 
khó khăn, biết giúp đỡ  đồng nghiệp, khách 
hàng, biết chung tay góp sức cho những 
mảnh đời bất hạnh, … việc đó đã tạo được 
UY TÍN với khách hàng với bè bạn. 

Không những thế Kienlongbank luôn 
KIÊN định trên con đường mình đã chọn. 
Chiến lược đó đã phủ một màu XANH  
Kienlongbank từ đất mũi đến Thủ đô và 
các thành phố lớn. Văn hóa Tâm – Tín 
– Kiên - Xanh đã tạo một sự khác biệt lớn 
giữa các Ngân hàng bạn đó là Văn hóa  
Kienlongbank”.

Chị Trần Thị Hiếu – Phó Giám đốc PGD 
Mỹ Lâm- Chi nhánh Rạch Giá

“Tâm - Tín - Kiên – Xanh” là giá trị cốt lõi 
của Kienlongbank mà khi nói đến thì nhân 
viên nào cũng có thể cảm nhận được

“Tâm”: Tâm luôn suy nghĩ mang lại lợi ích 
cho khách hàng, làm khách hàng hài lòng, 
đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng cho 
khách hàng và trên hết là việc khách hàng 

chính là người trả lương cho mình.

“Tín”: Phải luôn giữ uy tín với khách hàng, 
với nhân viên, với bản thân.

“Kiên”: Chữ này nói lên sự kiên định với 
tầm nhìn chiến lược của Ban Lãnh đạo  
Kienlongbank, cũng nói lên sự kiên trì quyết 
tâm làm việc để đạt được mục tiêu, và cũng 
nói lên ý nghĩa nguồn gốc của Kienlongbank 
có trụ sở và được thành lập tại tỉnh Kiên  
Giang.

“Xanh”: Mang ý nghĩa là môi trường làm 
việc xanh, sạch, không khí trong lành. Màu 
xanh còn nói lên sức sống, sức trẻ nhiệt huyết 
làm việc của nhân viên Kienlongbank.

Anh Nguyễn Hoàng An – Giám đốc PGD 
Ngô Gia Tự - Chi nhánh TP.HCM
Văn hoá doanh nghiệp là thể hiện một thói 
quen, một chuẩn mực hành xử với một̉ bản 
sắc riêng của doanh nghiệp đó và mỗi doanh 
nghiệp sẽ có giá trị văn hoá khác nhau. Sản 
phẩm dịch vụ của đơn vị có thể bị đối thủ 
sao chép hoặc bị mất đi, nhưng văn hoá 
doanh nghiệp thì bao giờ cũng tồn tại và gắn 
bó với doanh nghiệp. Ở Kienlongbank, văn 
hoá doanh nghiệp đã được xây dựng rất lâu 
và giá trị văn hoá thể hiện qua bề dày lịch 
sử của 19 năm, mà ở đó, những con người 
chung tay góp sức cho sự phát triển của đơn 
vị đều nằm lòng giá trị mang tính nhân bản 
của các giá trị cốt lõi “TÂM - TÍN - KIÊN 
– XANH”.

KLB

KLB

Mỗi chúng tôi, với vai trò người quản lý 
càng hiểu sâu sắc hơn về giá trị văn hoá này 
và xem đây là kim chỉ nam cho mọi công 
việc. Không phải không có ý khi cụ Tiên 
điền Nguyễn Du đã có câu kết của truyện 
Kiều bằng hai câu: “Thiện căn kia bởi lòng 
ta - Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”. 
Bằng chữ Tâm thì chúng ta đã nghĩ về người 
khác, hành động vì mọi người với cả một tình 
cảm và tấm lòng, bởi vì “vì người là cách vì 
mình khôn ngoan nhất”. Ở góc độ người 
quản lý, chữ Tín càng được nhấn mạnh hơn 
vì đó là thể hiện của một sự cam kết, một sự 
nhất quán giữa lời nói và hành động. Và cần 
một sự lan truyền từ trên xuống, từ các vị trí 
này sang vị trí khác, từ công việc này sang 
công việc khác. Trong công việc, chữ Kiên 
thể hiện qua sự đam mê và sẵn sàng hy sinh 
lợi ích cá nhân vì công việc chung, kiên trì, 
kiên nhẫn theo đuổi đến cùng sự việc, đế́n khi 
đạt được kết quả. Một Ngân hàng Xanh, một 
môi trường làm việc Xanh là điều kiện để tạo 
không khí gắn kết giữa các thành viên đơn 
vị, là trọng tâm của sự phát triển bền vững 
và ổn định.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, 
cũng là dịp nhắc lại giá trị văn hoá của  
Kienlongbank, trong đó, chúng tôi, những 
người quản lý càng hiểu rõ trách nhiệm của 
chính mình, luôn là tấm gương trong đơn vị 
và giữ vững sự lan toả trong CB, NV giá trị 
văn hoá TÂM - TÍN - KIÊN – XANH của 
Kienlongbank.

Các thí sinh trong Top 10 cuộc thi “ Duyên dáng Kienlongbank 2014”

1- Diệp Văn Cao
2- Tống Phước Nam
3- Huỳnh Thị Ngọc Tuyền
4- Nguyễn Văn Đông
5- Vũ Kim Vũ
6- Ngô Văn Nguyên
7- Phùng Thị Phương Thúy
8- Đoàn Minh Đức
9- Dương Thị Thu Sương
10- Nguyễn Huấn Nhẫn

Danh sách Top 10  
“ Tiếng hát Kienlongbank 

2014”

4386 - Phạm Thị Hồng

4591 - Nguyễn Thanh Phương 4416 - Lê Mộng Trinh 4449 - Huỳnh Thị Phương Thảo 2582 - Võ Thụy Huyền Trân4362 - Phùng Minh Trang

4446 - Nguyễn Thị Chúc Ly 4395 - Nguyễn Thị Hà Huyên 4643 - Nguyễn Thị Quỳnh Như 4344 - Nguyễn Thị Huyền Trang
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Kienlongbank - Phát triển

Nhằm khuyến khích thói quen 
đọc sách, nâng cao khả năng 
tự học thông qua sách, qua đó 

hoàn thiện và phát triển bản thân của mỗi 
cán bộ, nhân viên. Từ ngày 24/6/2014 
đến 19/9/2014 Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) đã phát động cuộc 
thi “Đọc và làm theo sách” trên toàn hệ 
thống. 

Qua 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu 
hút sự tham gia của 199 nhân sự là Giám 
đốc, Phó Giám đốc thuộc các phòng 
ban Hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch. 
Với tiêu chí đánh giá bài viết khách 
quan, minh bạch và có giá trị thực tiễn 
khi gắn kết áp dụng vào công việc ở  

Kienlongbank, Ban tổ chức đã chọn ra 16 
giải cá nhân bao gồm: 1 giải nhất, 2 giải 
nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. 
Cuộc thi là một trong những chương 
trình nằm trong chuỗi sự kiện và hoạt 
động chào đón 19 năm Ngày thành lập  
Kienlongbank. Qua đó, Ban lãnh đạo 
Kienlongbank mong muốn cán bộ, 
nhân viên Kienlongbank tự hoàn thiện 
bản thân thông qua kiến thức, chuyên 
môn và việc tự đào tạo các kỹ năng 
mềm, góp phần phát huy được giá trị 
đóng góp vào sự phát triển chung cho  
Kienlongbank.

Kết quả cuộc thi Đọc và làm theo sách

KLB

KLB

7 THÓI QUEN ĐỂ THÀNH ĐẠT

Các thí sinh trong Top 10 cuộc thi “ Nụ cười Kienlongbank 2014”

Ngày 01/11/2014, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long – Chi 
nhánh Đồng Tháp sẽ khánh 

thành Trụ sở mới tại địa chỉ 30, đường 
Lý Thường Kiệt, Phường 01, Thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  
Dự kiến ngày 01 tháng 11 năm 2014 sẽ 
khánh thành trụ sở mới Phòng Giao 
dịch Tân Hiệp - Chi nhánh Rạch Giá.

Qua 4 tháng thi công, trụ sở mới làm việc 
Ngân hàng Kiên Long - Chi nhánh Đồng 
Tháp chính thức đưa vào sử dụng với quy 
mô 1 trệt 1 lầu, diện tích xây dựng 612m2 
(bao gồm 03 khối nhà A, B và C, trong đó 
khố A, B phục vụ giao dịch ngân hàng, 
còn lai khối C sảnh giao dịch phục vụ 
và tư ấn khách hàng), diện tích sử dụng 

KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ MỚI NGÂN HÀNG KIÊN LONG  

CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP
1.900m2. Công trình Trụ sở Ngân hàng 
Kiên Long – Chi nhánh Đồng Tháp là 
một công trình khang trang về mặt thiết 
kế, hiện đại về mặt thiết bị góp phần tạo 
nét mỹ quan đô thị, hoàn thiện hệ thống 
cơ sở vật chất và nâng cao vị thế của 
Ngân hàng Kiên Long trong cả nước nói 
chung và trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói 
riêng.

Ngoài đầu tư xây dựng trụ sở mới ở 
Chi nhánh Đồng Tháp, Ngân hàng 
Kiên Long đang triển khai xây dựng 
trụ sở mới ở 03 Chi nhánh gồm: Trà 
Vinh, Rạch Giá, Bạc Liêu và 2 Phòng 
giao dịch: Vĩnh Thuận, Tân Thành. 

Như vậy từ năm 2013 đến nay,  
Kienlongbank đã sửa chữa cải tạo được 

08 Chi nhánh gồm: Cần Thơ, Khánh 
Hòa, Đà Nẵng, Sài Gòn, Bình Định, 
Long An, Hà Nội, Đồng Tháp và 16 
Phòng giao dịch gồm: Cư Kuin, Láng 
Hạ, Trần Nguyên Hãn, Thốt Nốt, Tân 
Bình, An Lạc, Đầm Sen, Tây Hồ, Kinh 
8, Bến Nhứt, Tân Sơn Nhì, Hà Tiên, Tân 
Hiệp, Số 3, Hồng Ngự, Bình Thủy. Đây 
là một trong những nhiệm vụ quan trọng 
trong chiến lược phát triển mạng lưới và 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Ngân 
hàng Kiên Long nhằm tạo ấn tượng về 
hình ảnh thương hiệu, cũng như đem đến 
cho khách hàng sự hài lòng khi đến giao 
dịch.

Bà Nguyễn Thuỵ Quỳnh Hương - Thành viên Hội 
đồng quản trị trao Giải Nhất cho anh Nguyễn Đại 
Dương Phó Giám đốc PGD Đầm Sen

4578 - Trần Thị Tuyết

1813 - Trần Vũ Bình 2816 - Nguyễn Thúy Hằng 2624 - Trương Thị Lan 4160 - Trần Trương Ý Thư 2277 - Lê Thị Xuân

3921 - Đoàn Anh Tú 4643 - Nguyễn Thị Quỳnh Như 4319 - Nguyễn Minh Tấn 4436 - Phạm Thị Bích Thu
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Nhìn thấy một tiềm năng

Vùng quê nghèo Thới Xuân như 
cô gái xuân thì phơi phới sức 

xuân đổi mới từng ngày theo đà phát triển 
của đất nước. Anh Nguyễn Văn Cường 
ngụ ấp Thới Bình 2, xã Thới Xuân, huyện 
Cờ Đỏ (Cần Thơ) là người ngụ cư lâu 
năm tại địa phương. Những năm tháng 
khó nhăn với nỗ lực bước vào đời, hai vợ 
chồng tần tảo tích góp được 55 công đất, 
đồng thời với bản chất là người năng nổ 
anh chị làm thêm các dịch vụ xay sát lúa 
gạo, dịch vụ cơ giới hoá khâu làm đất: 
máy cầy, máy xới, máy suốt lúa.

Năm 2006 là một bước ngoặc mới đối với 
gia đình anh Cường. Do có kiến thức về 
cơ giới và kinh nghiệm làm nông anh nhận 
thấy sự rủi ro và hao hụt bất hợp lý trong 
chuỗi sản xuất nông nghiệp, tác động của 
thiên nhiên ảnh hưởng quy trình và lợi 
nhuận của nhà nông. Từ đó, anh bàn với 
vợ chuyển đổi mô hình sản xuất, bán máy 
xay lúa đầu tư lò sấy nhằm bảo đảm khâu 
bảo quản sau thu hoạch cho gia đình và hỗ 
trợ bà con hàng xóm khi vào vụ hè thu gặp 
tiết trời mưa bão. Những ngày mới vào 
nghề chưa có kinh nghiệm cộng với quy 
trình kỹ thuật lò sấy sơ khai chưa  đảm bảo 
được yêu cầu  chất lượng của các nhà máy 

lớn xay sát gạo xuất khẩu thật muôn vàn 
khó khăn. Với nhận thức và niềm tin bản 
thân đã chọn đúng hướng đi, anh Cường 
“tầm sư học đạo”, lặn lội tìm đến những 
cơ sở lớn được truyền thông đánh giá chất 
lượng. Học hỏi kinh nghiệm, thay đổi quy 
trình trang thiết bị cho phù hợp ứng dụng 
vào điều kiện thực tế sản xuất, kinh tế địa 
phương và gia đình. Với sự tích luỹ kiến 
thức kinh nghiệm, anh đã nắm được tinh 
hoa của ngành nghề “bẻ khoá” mở toang 
cánh cửa từng bước nâng cao chất lượng 
đầu ra sản phẩm được bà con thương lái 
đánh giá chất lượng lúa sau sấy cúa anh 
đạt yêu cầu kiểm định của nhà máy xay sát 
gạo xuất khẩu.

Từ 01 lò sấy lúa nhỏ ban đầu phục vụ gia 
đình và một vài bà con lân cận, anh đã mở 
rộng công suất và hiệu quả hơn bằng cách: 
xuống trạm điện riêng, nâng công suất sấy 
lên 25 tấn/ mẻ. Nhờ vậy lượng lúa của bà 
con không bị hao hụt và tạo thêm thu nhập 
cao cho gia đình anh.

Hội ngộ - đồng hành
Chúng tôi gặp anh Cường trong một lần đi 
thẩm định dự án tại địa bàn. Nhận thấy sự 
khác lạ, tấp nập từ quy mô của cơ sở anh, 
chúng tôi xin phép ghé thăm. Với mục 
đích tham khảo quy trình quản lý, kỹ thuật 

sản xuất làm tư liệu cho công tác, qua trao 
đổi với gia chủ, nhận ra nơi anh một sự 
chân chất và hơn thế nữa toát lên một trăn 
trở và khát khao làm giàu cho bản thân và 
hỗ trợ bà con thoát nghèo trên quê hương 
bản quán. Biết chúng tôi là nhân viên ngân 
hàng, anh thổ lộ muốn mở rộng quy mô 
khi đủ điều kiện. Chúng tôi rời nhà anh 
sau khi để lại địa chỉ liên hệ cùng lời hứa 
sẽ gặp lại “Sẵn lòng chia sẻ”.

Ngân hàng Kiên Long - Phòng giao dịch 
Vĩnh Thạnh đã trở thành đối tác của anh 
Cường từ năm 2013. Hiện tại tổng công 
suất máy sấy gia đình anh đã nâng lên 40 
tấn/ mẻ. Mỗi năm anh thu mua lại của bà 
con nông dân hơn 1.000 tấn/ năm, dự trữ 
bán lại cho các công ty kinh doanh lương 
thực, tạo thuận lợi rất lớn cho bà con 
không bị tư thương ép giá khi bán lúa tươi 
tại ruộng. Đồng thời, hệ thống kho bãi của 
anh cũng hỗ trợ một phần cho những ai 
có nhu cầu gửi lại do điều kiện gia cảnh 
khó khăn.

Gặp lại anh Cường trong những ngày cuối 
vụ 3, năm 2014 của vùng trọng điểm lúa 
Bốn tổng. Lò sấy đã hoàn tất một năm 
hoạt động hết công suất, tạm dừng công 
việc vệ sinh máy móc tiếp chúng tôi. Nhìn 
những dẫy lúa chất cao ngất, anh thông 
báo vụ này gia đình mua lại dự trữ khoảng 
hơn 300 tấn lúa chờ giá cao. Nhìn sự hồ 
hởi, rạng ngời từ thành quả của gia đình 
anh Cường chúng tôi càng hạnh phúc vì đã 
kịp thời chia sẻ khách hàng. Thành công 
của anh chị với 01 năm làm ăn viên mãn, 
như một động lực tiếp sức để mỗi bản thân 
chúng tôi “thấu hiểu” và càng phấn đấu 
thể hiện “tâm” của sự nghiệp Ngân hàng 
làm hành trang đi tiếp trọn vẹn sứ mệnh 
đã chọn. Sự đồng hành của Kienlongbank 
đã tạo tiền đề và tiếp sức hiệu quả đến các 
mô hình làm ăn tiêu biểu như gia đình 
anh Nguyễn Văn Cường. Chắc chắn trong 
tương lai với tâm huyết bản thân, cơ sở 
của anh Cường sẽ ngày càng thịnh vượng 
góp phần vào sự phát triển của quê hương 
Thới Lai – Cờ Đỏ.

Kienlongbank - Đ
ồng hành

THÀNH CÔNG TỪ NHẬN THỨC VÀ  
CHUYÊN CẦN 

Nguyễn Duy Linh  
Giám đốc PGD Vĩnh Thạnh.

Anh Nguyễn Văn Cường bên lò sấy  lúa của mình  
KLB

Nhằm cải tiến và cung cấp đa 
dạng các sản phẩm dịch vụ 
của Ngân hàng, đồng thời 

giúp Khách hàng có nhiều lựa chọn 
khi giao dịch, Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) 
chính thức ra mắt sản phẩm “Tiền gửi 
linh hoạt”. Đây là sản phẩm tiền gửi 
VND, áp dụng cho các kỳ hạn từ trên 
30 ngày cho đến dưới 180 ngày, với 
hình thức trả lãi cuối kỳ, dành cho mọi 

Khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp 
có nhu cầu gửi tiết kiệm trên toàn hệ 
thống Kienlongbank. 
Thông qua sản phẩm này, chỉ với số 
tiền tối thiểu 1 triệu VND, khách hàng 
có thể chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi 
phù hợp với kế hoạch tài chính của 
mình, nhằm hưởng lãi suất cạnh tranh 
và ổn định trong suốt kỳ hạn gửi theo 
quy định của Kienlongbank. Đặc biệt, 
khách hàng có thể rút gốc linh hoạt 

Kienlongbank  

RA MẮT SẢN PHẨM 
TIỀN GỬI LINH HOẠT

một phần hay toàn bộ, hoặc vay cầm 
cố thẻ tiết kiệm trong trường hợp phát 
sinh nhu cầu về vốn. Việc cho ra mắt 
sản phẩm này, Kienlongbank kỳ vọng 
mang lại nhiều tiện ích dịch vụ, đáp 
ứng đa dạng nhu cầu giao dịch của 
khách hàng.

NÔNG DÂN LÀM GIÀU

27Số 16 - Tháng 10 năm 201426



Kienlongbank - Đ
ồng hành

19 năm, một chặng đường đủ 
dài để đánh giá quá trình 
hoạt động của một tổ chức 

mang tên Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank). Bao hồi ức, kỷ 
niệm trở về trên gương mặt của những 
người đã từng chung tay xây dựng cho  
Kienlongbank ngay từ những ngày đầu. 
Thậm chí hồi ức ấy, kỷ niệm ấy có sự 
lan tỏa mạnh mẽ về những giá trị về văn 
hóa Kienlongbank đến toàn thể CB, NV, 
kể cả những người ngày đầu tiên bước 
chân vào nơi này. 19 năm qua, sự phát 
triển và thành công của Kienlongbank 
gắn liền với sự nỗ lực cống hiến của mỗi 
CB, NV.  Không chỉ vậy thành tựu ấy còn 
phải nhắc đến sự tín nhiệm, đồng hành 
của hàng ngàn khách hàng thân thiết với  
Kienlongbank. 

Đánh dấu tuổi 19 Kienlongbank, Ban biên 
tập đã có dịp gặp gỡ, trao đổi và ghi nhận 
được các ý kiến, chia sẻ từ những khách 
hàng thân thiết của ngân hàng từ giai đoạn 
đầu thành lập. Với sự cởi mở, rất chân thành, 
quý khách hàng giúp Kienlongbank có thêm 
động lực để phấn đấu phục vụ khách hàng 
ngày một tốt hơn.

GẮN BÓ TỪ SỰ TẬN TÂM 
CỦA NHỮNG NHÂN VIÊN CỦA  
KIENLONGBANK

Khách hàng Phan Kim Tiến ngụ 
tại đường Trần Hưng Đạo, P. Vĩnh 
Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang, có thâm niên giao dịch với  
Kienlongbank từ năm 1997 chia sẻ: 
 
“Trước hết, tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo 
Kienlongbank đã dành thời gian quan 

Với triết lý kinh doanh “Sẵn lòng 
chia sẻ”, Kienlongbank luôn 
muốn đem đến sự thành công 

cho mọi đối tác khi đồng hành cùng với 
ngân hàng. Kienlongbank xác định sự 
thành công của đối tác, sự hài lòng của 
khách hàng sẽ là sự thành công của ngân 
hàng. 

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng 
đa dạng của khách hàng, Kienlongbank  
không ngừng sáng tạo, học hỏi, khai thác 
và phát triển đa dạng các hình thức hợp tác 
với các thương hiệu được khách hàng tin 
dùng. Đặc biệt, Kienlongbank hướng đến 
việc phục vụ khách hàng thông qua các đối 
tác có độ tin cậy cao, một thương hiệu uy 
tín thể hiện ở việc cung cấp sản phẩm và 
dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của khách 
hang từ trung bình đến cao cấp. 
Nhằm thiết lập hệ thống điểm ưu đãi hấp 
dẫn, rộng khắp cả nước dành cho chủ 
thẻ Kienlongbank và đồng thời Kien-
longbank cung cấp lượng khách hàng 
tiềm năng lớn cho các đối tác khi liên kết 
dịch vụ với mục đích tăng thêm doanh 
thu và uy tín của đối tác trên thị trường 
cũng như trong lòng người tiêu dùng. 

BONIVA đã mang đến cho 
người sử dụng sản phẩm  
Chocolate tươi 100% bơ cacao cao cấp. 
Đây là thương hiệu tiên phong tại Việt 
Nam với theo nguyên liệu và công nghệ 
của Bỉ, một nước có bề dày lịch sử sản 
xuất Chocolate nổi tiếng bật nhất thế giới. 
Hơn 9 năm tại Việt Nam, BONIVA đã 
cung cấp hầu hết các khách hàng uy tín và 
tầm cỡ tại Việt Nam là các công ty hàng 
đầu trong các lĩnh vực hàng không, nhà 
hàng, khách sạn, ngân hàng, dược phẩm, 
bảo hiểm, sự kiện, du lịch.. Cùng với 
máy móc thiết bị hiện đại của Châu Âu,  
BONIVA còn cho ra đời dòng sản phẩm 
chocolate nghệ thuật. Bên cạnh đó, BONI-
VA hoàn toàn có thể in logo công ty, tranh 

HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
Chocolate BOVINA

ảnh 2D, 3D trên viên chocolate để đáp ứng 
nhu cầu quà tặng cho khách hàng.

Việc tặng quà là một trong những nét văn 
hóa của người Việt Nam và cũng thể hiện 
trình độ văn hóa của chính người tặng, 
không thể tặng một cách tùy tiện, thiếu văn 
hóa. Quà tặng cũng phản ánh tâm tư tình 
cảm của người tặng và người nhận. Tặng 
quà và chọn quà tặng là 1 nghệ thuật. Đáp 
ứng nhu cầu nghệ thuật của khách hang và 
giúp các công ty truyền tải thông điệp mar-
keting hiệu quả của doanh nghiệp lên chính 
món quà tặng tri ân khách hàng. Nếu bạn 
chọn một món quà quá đơn giản, ý nghĩa lại 
không lớn thì người nhận cho là bạn thiếu 
sự tôn trọng cho mối quan hệ của bạn và 
họ. Nếu bạn chọn một món quà quá xa xỉ 
không phù hợp với mối quan hệ, hoàn cảnh 
kinh tế của bạn thì bạn đang gây tâm lý lo 
ngại cho người nhận. Ý nghĩa của quà tặng 
không đánh giá qua giá trị của quà tặng mà 
đánh giá qua sự thích thú của đối phương 
khi nhận món quà. Vâng! “Của cho không 
bằng cách cho” đó là cách mà BONIVA thể 
hiện trên những sản phẩm Chocolate. Món 
quà đơn giản nhưng mang nhiều thông điệp 
và đây là sự khôn ngoan khi lựa chọn quà 
tặng vì những lợi ích Chocolate mang lại,  

Kienlongbank quyết định chọn BONIVA  
làm đối tác trao gửi niềm tin cùng nhau phát 
triển thương hiệu, thể hiện tình yêu thương 
của Kienlongbank dành cho khách hàng.  
Kienlongbank tin tưởng vào sự thành công 
tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác. 
Ngoài ra, Chocolate cũng được biết đến là 
biểu tượng của cuộc sống, tình yêu và sức 
khỏe. Với những gì mà Chocolate mang lại 
thì đây là món quà đầy ý nghĩa và thể hiện 
tình yêu thương để người tặng đến với đối 
tác, khách hàng với bạn và những người 
than. Nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng,  
Kienlongbank đã “Liên kết – Hợp tác 
– Ưu đãi” dành cho chủ thẻ Kienlong-
bank với chương trình ưu đãi đặc biệt:  
 
- Ưu đãi: 10% trên tổng giá trị hóa đơn 
khi thanh toán bằng thẻ Kienlongbank 
- Thời hạn áp dụng: 28//2014 – 27/8/2015
- Đia chỉ áp dụng: 91 Lý Tự Trọng, 
P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM 
- Điện thoại: (08) 3829 8280 - 3822 0298  
- E m a i l : s a l e s @ b o n i v a . c o m . v n 

Hãy đến để trải nghiệm hương vị tình yêu 
cuộc sống qua hương vị Chocolate với 
BONIVA!!!

Võ Thị Hồng Lan/Phòng Thẻ

KIENLONGBANK VỚI KHÁCH HÀNG 

NIỀM TIN ĐẾN TỪ SỰ TẬN TÂM 
PHỤC VỤ

tâm đến những khách hàng lâu năm như 
chúng tôi. Tôi cảm thấy xúc động và rất 
vui. Qua nhiều năm gắn bó với Kienlong-
bank, điều tôi cảm thấy hài lòng nhất là  
Kienlongbank đối đãi với khách hàng rất 
chân tình và hết lòng phục vụ, luôn quan 
tâm và bảo vệ lợi ích của khách hàng. 
Ban Lãnh đạo Ngân hàng đã có nhiều 
sáng kiến để thu hút khách hàng gửi 
tiền như tổ chức các chương trình quay 
số trúng thưởng, các chương trình: Tặng 
quà ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3; ngày Phụ 
nữ Việt Nam 20/10; tặng quà cho khách 
hàng vào những dịp lễ, tết; ... Ngoài ra,  
Kienlongbank cũng tạo điều kiện cho 
khách hàng được vay cầm cố sổ tiền gửi 
khi chưa đến hạn, tôi thấy thủ tục khá 
nhanh gọn, tiện lợi cho khách hàng. Nhân 
viên tại Kienlongbank – Chi nhánh Rạch 
Giá cũng rất chu đáo và niềm nở. Các cô 
giao dịch viên luôn nhớ tên tôi mỗi lần 
đến giao dịch, cũng như thường xuyên gọi 
điện thoại nhắc tôi đến ngày lãnh tiền tiết 
kiệm nếu tôi không nhớ. Tôi rất hài lòng”.

Riêng với Khách hàng Dương Văn 
Hoanh (Ngụ tại Xã Phi Thông, Tp.Rạch 
Giá, Kiên Giang cho biết: 

“Gia đình tôi đã giao dịch với  
Kienlongbank hơn 10 năm. Cơ 
duyên khiến tôi đến với Kienlong-
bank là nhờ sự giới thiệu của người 
thân. Trong quá trình giao dịch với  
Kienlongbank, tôi cảm thấy rất thoải 
mái, nhân viên nhiệt tình, thân thiện, lãi 
suất cạnh tranh. Đặc biệt là việc đáp ứng 
đủ nguồn vốn mà chúng tôi cần để phát 
triển sản xuất. Gia đình tôi đã trải qua 
rất nhiều khó khăn trước khi khởi nghiệp 
với Kienlongbank. Trước đây khi chưa 
vay vốn, gia đình tôi chỉ có 10.000 m2 
đất lúa, chỉ làm đủ ăn đôi khi còn thiếu 
hụt. Nhờ Kienlongbank hỗ trợ vay vốn 
mà tôi đã mạnh dạn chuyển nhượng 
thêm đất sản xuất nông nghiệp. Hiện tại, 
tôi đang canh tác với hơn 100.000 m2 
đất nông nghiệp, doanh thu 1 năm hơn 
700 triệu đồng. Đồng thời, gia đình tôi 
cũng tạo thêm công ăn việc làm cho 10 
người dân tại địa phương. Thật sự, tôi 
rất vui và cảm ơn Kienlongbank, nhờ  
Kienlongbank mà gia đình tôi mới có cơ 
ngơi khang trang, con cái học hành thành 
tài và gia đình hạnh phúc”.
 

Khách hàng Phan Kim Tiến và nhân viên Kienlongbank
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Kienlongbank - Chia sẻ

Khác với những khách hàng gắn bó 
với Kienlongbank từ những ngày 
đầu thành lập, là một khách hàng 
mới giao dịch với Kienlongbank, 
khách hàng Lương Thị Thu Thủy 
(ngụ tại Huyện Củ Chi, Tp.HCM) 
biết đến KienLongbank - CN Bình 
Dương từ giữa năm 2012 thông qua 
sự giới thiệu của một người quen là 
nhân viên trả góp ngày tại đơn vị.  

Là người làm kinh doanh, chị Thủy đã 
giao dịch với nhiều ngân hàng nên khi 
được giới thiệu chị đã đến giao dịch 
thử tại Kienlongbank - Chi nhánh Bình 
Dương  đã để lại cho chị nhiều ấn tượng 
tốt đẹp. Kể từ đó trở đi, không chỉ là 
khách hàng thân thiết của Kienlongbank 
CN Bình Dương, chị Thủy còn giới thiệu 
nhiều khách hàng là bạn bè, người quen 
đến giao dịch như vay vốn, gửi tiền, ... 
Chị Thủy cho biết: “Do tính chất công 
việc, tôi không có nhiều thời gian. Sau lần 
giao dịch làm quen ban đầu, thấy tôi bận 
rộn, các bạn ở ngân hàng đã đề nghị tôi 
khi cần giao dịch thì gọi điện thoại trước 
để các bạn chuẩn bị chu đáo, tôi không 
phải chờ lâu. Khi tôi đến thì mọi thủ tục 
đã hoàn tất, tôi không mất nhiều thời 
gian. Có lần, tôi điện hẹn đến ngân hàng 
để giao dịch, khi tôi vừa dừng xe trước 

trụ sở đã thấy bạn giao dịch phụ trách 
đứng chờ sẵn trước cửa. Điều này làm 
tôi cảm thấy rất vui, hài lòng vì sự nhiệt 
tình của các nhân viên. Không những vậy, 
các nhân viên của Kienlongbank - CN 

Bình Dương luôn vui vẻ, niềm nở, thân 
thiện làm cho tôi có cảm giác thoải mái 
và gần gũi như trong gia đình, đặc biệt 
là có một niềm tin yêu len lõi trong tôi”. 

Cùng có chung cảm nhận về  
Kienlongbank, anh Đỗ Đô Thành 
– Chủ Doanh nghiệp tư nhân Đô 
Thành - một trong những khách 
hàng doanh nghiệp tại Kienlong-
bank cho biết trong dịp gặp gỡ 
vào một ngày đầu tháng 10 tại  
Kienlongbank - Chi nhánh Bình 
Dương trong một dịp đi công tác

Anh Thành hồ hởi cho biết DNTN Đô 
Thành của anh đang phát triển mở rộng 
sang lĩnh vực mới, lĩnh vực phát triển 
giống cây trồng chất lượng cao với nguồn 
gốc từ Đài Loan, Thái Lan. Sở trường 
DNTN Đô Thành hiện vẫn chuyên kinh 
doanh lĩnh vực vận tải, khai thác khoáng 
sản, giống cây trồng nông nghiệp tại 
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 
Khởi đầu lập nghiệp trên đất Bình Phước 
chủ yếu là khai thác khoáng sản (đất cao 
lanh, đất sét), sau một thời gian phát triển 

công ty đã mở rộng kinh doanh sang lĩnh 
vực giống cây trồng chất lượng cao. Để 
đầu tư vào dự án mới anh Thành đã mang 
hồ sơ vay vốn đến Kienlongbank - CN 
Bình Dương vay vốn, sau khi thẩm định 
phương án kinh doanh, Kienlongbank đã 
xét duyệt cho DNTN Đô Thành vay vốn 
với số tiền 2 tỷ đồng. Anh Thành tâm sự: 
“Sau khi nhận vốn từ Kienlongbank, tôi 
lập tức đẩy nhanh dự án, đầu tư thêm máy 
móc, hoàn thiện lò gạch để đáp ứng nhu 
cầu của thị trường. Vì tận dụng được thời 
gian và chớp thời cơ nên tôi cũng khá 
tự tin về sự phát triển của doanh nghiệp 
trong thời gian tới.”
Nghĩ về Kienlongbank, anh Thành cảm 
thấy rất hài lòng với sự phục vụ của  
Kienlongbank - Chi nhánh Bình Dương. 
Anh cho biết: “Tôi biết đến Kienlong-
bank từ lâu nhưng chưa có giao dịch. Đến 
nay, khi đến với Kienlongbank, tôi rất 
ấn tượng với sự tận tâm, chuyên nghiệp 
của nhân viên Kienlongbank - CN Bình 
Dương,.Đặc biệt với thủ  tục vay vốn, việc 
giải quyết hồ sơ nhanh chóng và hỗ trợ 
thủ tục cho doanh nghiệp, làm tôi cảm 
thấy hài lòng vì công việc tôi rất nhiều 
nên thời gian là rất quý”.

KHÔNG NGỪNG CHIA SẺ VÀ 
PHỤC VỤ NGÀY CÀNG TỐT HƠN

Khách hàng Phan Kim Tiến: “Theo 
tôi, hiện nay có rất nhiều ngân hàng 
với nhiều dịch vụ đa dạng và phong phú 
với mức độ cạnh tranh khá găy gắt. Tôi 
cũng thường xuyên nhận được lời chào 
mời sử dụng sản phẩm của họ. Vì tôi 
nghĩ, để ngày càng phát triển bền vững,  
Kienlongbank cần phải không ngừng đổi 
mới sản phẩm dịch vụ, đảm bảo vừa đa 
dạng, vừa tiện ích nhằm đáp ứng được 
nhu cầu và chiếm được lòng tin của khách 
hàng. Đối với đội ngũ nhân viên, cần sự 
thân thiện và tận tình giải đáp thắc mắc, 
hướng dẫn khách hàng rõ ràng, ngắn gọn, 
nhất là những khách hàng lớn tuổi. Đối 
với khách hàng chúng tôi mà nói, việc sử 
dụng dịch vụ ngân hàng rất cần sự gắn bó 
lâu dài không chỉ về mặt vật chất mà quan 
trọng hơn là có sự quan tâm chia sẻ cả về 
mặt tinh thần. Khi ngân hàng đem lại cho 
khách hàng sự hài lòng, họ sẽ gắn bó với 

ngân hàng lâu dài hơn. Tôi tin tưởng và 
hy vọng rằng, Kienlongbank sẽ đạt được 
những yêu cầu như vậy và tiến tới chuyên 
nghiệp hơn nữa. Chúc Kienlongbank ngày 
càng lớn mạnh và liên tục phát triển”.

Khách hàng Dương Văn Hoanh: 
“Tôi rất hài lòng về cách làm việc của  
Kienlongbank, cũng như con người ở đây, 
lãi suất thì cũng cạnh tranh. Điều mà tôi 
mong muốn cũng như các hộ sản xuất 
nông nghiệp khác là Ngân hàng cho vay 
vốn thời gian dài hơn với mục đích chuyển 
nhượng đất. Như vậy chúng tôi mới có đủ 
nguồn vốn để trả nợ Ngân hàng”.

Khách hàng Lương Thị Thu Thủy: 
“Tôi đã gắn bó và cảm nhận được những 
đổi thay của Kienlongbank trong thời 
gian qua. Với tôi, Kienlongbank chỉ cần 
quan tâm, chia sẻ và đồng hành cũng với 
khách hàng như chúng tôi bằng việc cung 
cấp và đáp ứng các sản phẩm, dịch vụ 
ngân hàng với cái tâm của chính các bạn 
như vậy là tốt nhất. Nhân kỷ niệm 19 năm 
thành lập ngân hàng, tôi xin gửi lời chúc 
mừng sinh nhật và lời chúc Kienlongbank 

ngày càng phát triển hơn nữa”.

Khách hàng Đỗ Đô Thành vui vẻ cho biết 
trong thời gian tới anh sẽ mở rộng dự án 
kinh doanh và sẽ tin tưởng Kienlongbank 
- CN Bình Dương đầu tư vốn cho dự án 
này. Anh cũng góp ý chân thành “Hiện 
tại vùng Bình Dương và Bình Phước là 
khu vực chủ yếu phát triển các ngành 
nông nghiệp và các dịch vụ liên quan đến 
nông nghiệp nên việc Kienlongbank chú 
trọng tài trợ vào các cá nhân và doanh 
nghiệp liên quan đến lĩnh vực này sẽ 
giúp các cá nhân, doanh nghiệp tạo điều 
kiện kinh doanh hiệu quả và nhân đây, 
xin cchúc Kienlongbank ngày càng vững 
bước phát triển”.

Xin cảm ơn những chia sẻ và những 
đóng góp ý kiến quý báu của Quý 
Khách hàng về Kienlongbank. Kính 
chúc Quý khách hàng sức khỏe, hạnh 
phúc và tiếp tục đồng hành cùng  
Kienlongbank trong chặng đường phía 
trước.

Chi nhánh Rạch Giá  & CN Bình Dương

Khách hàng  Dương Văn Hoanh và vợ  - Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Khách hàng Lương Thị Thu Thủy chụp ảnh cùng nhân viên Kienlongbank

Nhân viên Kienlongbank trao quà tặng cho anh Đỗ Đô Thành – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Đô Thành.
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Kienlongbank - Chia sẻ

TẢN MẠN VỀ SỰ HỌC

Tháp nhu cầu của Maslow

(NHÂN HỌC LỚP CEO TẠI TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE)

“Sự học” theo UNESCO thì bao gồm: 
Học để hiểu biết; Học để làm việc; 

Học để làm người; Và học để chung sống.
Và có lẽ khái quát của UNESCO là khá rõ. 
Khi mới sinh ra, con người hầu như chưa biết 
gì vậy thì phải học để biết. Con người sống ai 
cũng cần phải ăn, phải mặc và cần nhiều thứ 
khác nữa mà muốn vậy thì phải có tiền. Mà 
đương nhiên muốn có tiền thì phải có công 
ăn việc làm mới có thể tạo ra đồng tiền. Và 
sau khi đã có công việc thì phải biết quan hệ, 
giao tiếp, ứng xử, … Và chúng ta cũng thấy, 
“Sự học” theo UNESCO, có sự tương thích, 
gần giống với tháp nhu cầu của Maslow.

Xét yếu tố đầu tiên rõ ràng chúng ta phải xác 
định được mục tiêu có nghĩa là tại sao phải 
học và học để làm gì? Tiếp đến vậy thì chúng 
ta học cái gì và học như thế nào? Về động 
cơ học thì cũng nhiều: Có nhiều người muốn 
học để “làm ông nọ bà kia“, trong số khác thì 
xem việc học là sự say mê và cũng có một số 
người đơn giản chỉ muốn học là vì cuộc sống. 
Trào lưu hiện nay đối với những gia đình khá 
giả và có con thì dứt khoát phải cho con đi du 
học nước ngoài bất kể khả năng con em mình 
như thế nào. Và kết quả là gia đình không có 
được kết quả như mong muốn, thậm chí mất 
tất cả, không được gì hết vì con cái không 
thể theo kịp với cách học của bạn học sinh, 
sinh viên từ nước ngoài. Ở nước ta sau giải 

phóng có thêm loại hình học tại chức (hệ vừa 
học vừa làm), dành cho những người đang 
làm việc mong muốn học để có thêm kiến 
thức. Xét về nhu cầu và bản chất thì rất tốt, 
tuy nhiên cách chúng ta thực hiện thì cũng có 
nhiều vấn đề cần bàn đối với loại hình này 
mà chúng ta đã nghe báo chí đề cập rất nhiều. 

Một khía cạnh khác muốn đề cập trong bài 
viết này đó là “cách học”. Học thì có nhiều 
cách: Học ở trường lớp, qua công việc, qua 
cuộc sống ngoài đời và sự tự học. Trước hết, 
cần phải nói rằng, tự học là một chuyện vạn 
bất đắc dĩ, vì ai cũng biết câu tục ngữ “Không 
thầy đố mày làm nên”. Một câu hoàn toàn 
đúng, đúng hơn là người ta tưởng rất nhiều. 
Kinh nghiệm cho thấy rằng người tự học 
không phải bao giờ cũng kém cỏi. Và nếu 
đem số người tự học mà thành tài so với số 
người có bằng cấp hẳn hoi mà dốt thì chưa 
chắc bên nào đông hơn! Nhưng cái định 
kiến làm cho hai chữ tự học có sắc thái coi 
thường tuyệt nhiên không phải là vô căn cứ. 
Trong thực tế người tự học chắc chắn là gặp 
khó khăn rất lớn so với những khó khăn của 
người được đào tạo chính quy. Nhưng trong 
thực tế, nhất là ở nước ta, số người có năng 
khiếu mà được học chính quy xưa nay cực 
hiếm, cho nên việc tự học cần phải được 
khuyến khích và giúp đỡ bằng mọi phương 
tiện. Ở các nước tiên tiến, những loại sách tự 
học vẫn được xuất bản rất nhiều, và đa dạng 

nhiều ngành nghề khác nhau, trong khi ở ta 
thì khó kiếm trừ các môn sinh ngữ. 

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng người được 
học chính quy không phải bao giờ cũng 
thành tài, cũng trở thành người có học thức. 
Thực tế, có học trường gì, thầy nào nổi tiếng 
đến đâu chăng nữa, thì nhân tố quan trọng 
nhất, quyết định kết quả tốt nhất của quá trình 
đào tạo vẫn là cái công tự học của người học. 
Tự học ở đây chỉ cái phần tích cực, chủ động, 
quyết đoán của người học. Vai trò quyết định 
sự thành công hay thất bại của quá trình học 
tập là vai trò của người học, tuy vai trò của 
người dạy không phải không quan trọng.
Một khái niệm nữa mà chúng ta thường hay 
nghe đó là “trí thức”. Vậy thế nào là người trí 
thức? Theo đa số các nhà khoa học và nghiên 
cứu thì người có trí thức là người có trí (sự 
hiểu biết, kiến thức) và biết vận dụng sự hiểu 
biết đó vào công việc cũng như giúp ích cho 
xã hội. Tôi rất thích câu nói của Ông Giản 
Tư Trung – Hiệu trưởng trường Doanh nhân 
PACE đó là: “Nếu ai có trí nhưng lại “không 
thức” (không thức tỉnh xã hội ) mà để cho xã 
hội “ngủ“ thì bị gọi là “trí ngủ“, chứ không 
phải là “trí thức” .     

Người trí thức chân chính không hẳn là 
người biết nhiều. Điều quan trọng hơn là họ 
biết rõ mình biết cái gì, và không biết cái gì. 
Và điều đó chính là thước đo chính xác nhất 
của cái gọi là “trình độ văn hoá” hay cách 
khác là sự khiêm tốn trong khoa học.

Nói tóm lại, dù ở trong bất kỳ thời đại, bất 
kỳ xã hội nào thì mọi người chúng ta vẫn cứ 
phải học và học mãi. Sức con người có hạn 
nhưng kiến thức lại là vô hạn. Cuối cùng của 
mỗi vấn đề đó là chúng ta học làm sao phải 
vừa nuôi sống được bản thân và vừa phải 
giúp ích, cống hiến cho cộng đồng. Có như 
vậy thì mục đích sự học của chúng ta mới mỹ 
mãn và toàn vẹn.
                                         Tháng 10 năm 2014

Vũ Đức Cần – Phó TGĐ  Kienlongbank

Nắm bắt được xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại 
là tất yếu, với những ưu điểm nổi bật về các tính năng thanh 

toán, hiệu quả sử dụng cao cũng như phạm vi, thời gian giao dịch 
rộng, Thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử đã trở thành một công cụ 
thanh toán không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Phát triển thẻ và 
ngân hàng điện tử là xu hướng tất yếu nhằm hiện đại hóa ngân hàng 
trong xu thế hội nhập vào khu vực và thế giới.

Chính thức gia nhập thị trường Thẻ Việt Nam từ năm 2013, dịch vụ 
thẻ của Kienlongbank so với các ngân hàng khác còn khá non trẻ. 
Trải qua hơn một năm, đến nay, Kienlongbank đã triển khai hơn 
150 điểm chấp nhận thẻ (ATM/POS) phủ khắp 25 tỉnh, thành phố, 
nơi có Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Kienlongbank. Chỉ trong 04 
tháng, Kienlongbank đã kết nối thành công mạng lưới thanh toán 
(ATM/POS) của tất cả các Ngân hàng thành viên Banknetvn và 
Smartlink, qua đó các chủ thẻ Kienlongbank đã có thể thực hiện 
giao dịch tại tất cả các máy ATM, POS của tất cả ngân hàng trên 
toàn quốc.

Các đặc điểm, tiện ích khi sử dụng thẻ Hoàng Sa Việt 
Nam – Trường Sa Việt Nam

Đặc điểm
Rút tiền mặt miễn phí tại các máy ATM trên toàn quốc, với hạn mức 
rút tiền lên đến 50 triệu đồng/ngày.
Thực hiện các giao dịch chuyển khoản, truy vấn số dư, sao kê tài 
khoản trực tiếp tại các máy ATM trên toàn quốc.
Thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các siêu thị, trung tâm mua sắm, 
cửa hàng, … trên toàn quốc.
Sử dụng các dịch vụ Ngân hàng điện tử nhiều tiện ích qua SMS 
Banking, Internet Banking để vấn tin tài khoản, sao kê giao dịch, …
Được hưởng lãi suất ưu đãi trên số dư tài khoản.

Tiện ích
Chia sẻ tiện ích cho người thân bằng cách mở thêm thẻ phụ.
Nhận tin nhắn thông báo ngay khi thẻ/tài khoản phát sinh giao dịch.
Dịch vụ khách hàng hoạt động liên tục 24/7.
Tránh rủi ro tiền giả, gian lận, trộm cắp, cướp giật khi sử dụng tiền 
mặt.
Giao dịch mọi lúc mọi nơi
An toàn, bảo mật cao

Các ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn
Một trong các điểm hấp dẫn nổi bật là khách hàng có thể tận hưởng 
chương trình khuyến mại, giảm giá lên đến 60% khi dùng thẻ 
Kienlongbank thanh toán tại các điểm liên kết với Kienlongbank 
trên toàn quốc như: các cửa hàng, khu vui chơi, thời trang, trường 
học, cà phê, phòng khám, trung tâm làm đẹp – spa, khách sạn –du 

Vì sao chọn thẻ HOÀNG SA VIỆT NAM 
         -TRƯỜNG SA VIỆT NAM?

lịch, … Tùy vào mỗi chương trình khuyến mãi khác nhau, thời gian 
khuyến mãi có thể kéo dài từ nay đến tháng 12/2015.
Và còn nhiều điểm ưu đãi khác cùng nhiều chương trình khuyến mãi 
sẽ được áp dụng trong thời gian sắp tới. 
Thông tin ưu đãi – khuyến mãi của thẻ Kienlongbank cập nhật thường 
xuyên tại http://www.kienlongbank.com/(Trang Ưu đãi – K.mãi)

Các giá trị nhân văn gắn liền với Thẻ Hoàng Sa Việt Nam 
– Trường Sa Việt Nam
Từ tháng 6/2014, hưởng ứng và ủng hộ Quỹ Chung tay vì biển 
Đông do Báo Thanh niên phát động, Kienlongbank chính thức ủng 
hộ chương trình với số tiền lên đến 2.500.000.000 VND, từ nguồn 
doanh số giao dịch trên thẻ mang tên Hoàng Sa Việt Nam - Trường 
Sa Việt Nam do Kienlongbank phát hành. Cụ thể, với mỗi thẻ Hoàng 
Sa - Trường Sa được phát hành hoặc có giao dịch thanh toán, Kien-
longbank sẽ trích số tiền tương ứng 5.000 VND/ mỗi thẻ mới được 
phát hành; và 3.000 VND/ mỗi giao dịch thanh toán từ thẻ. Đặc biệt, 
số tiền này được trích từ doanh thu hoạt động thẻ của Kienlongbank 
mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi nào từ phía khách hàng.
Với ý nghĩa cao đẹp thể hiện tình yêu quê hương đất nước, sự đồng 
lòng luôn hướng về biển đảo quê hương của mỗi người dân Việt Nam, 
thẻ ghi nợ nội địa Hoàng Sa Việt Nam – Trường Sa Việt Nam không 
chỉ mang tên của hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam, 
mà còn nhắc đến người sử dụng về ý nghĩa thiêng liêng khi hướng 
về tổ quốc. Qua đó, Kienlongbank mong muốn sản phẩm không chỉ 
mang đến nhiều tiện ích dịch vụ mà còn mang lại giá trị tinh thần của 
mỗi người dân Việt Nam.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Việc lựa chọn và sử dụng Thẻ Hoàng Sa Việt Nam – Trường Sa Việt 
Nam đồng nghĩa với việc bạn đang có trong tay chiếc thẻ ATM năng 
động, hiện đại, nhiều tiện ích nổi bật, ưu đãi hấp dẫn đồng thời góp 
phần chung tay bảo vệ chủ quyền đất nước.

Ông Võ Văn Châu - thành viên HĐQT -Quyền TGĐ Kienlongbank (phải) 
trao biểu trưng số tiền cho Ông Nguyễn Quang Thông - Phó Chủ tịch Hội 
LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên

KLB
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Nguồn vốn đóng một vai trò 
quan trọng trong hoạt động 
kinh doanh của ngân hàng, 

trong đó nguồn vốn huy động có ý nghĩa 
quyết định, là nguồn cơ sở đầu vào giúp 
ngân hàng cung cấp sản phẩm đầu ra 
và tiến hành các hoạt động cho vay, 
đầu tư, … góp phần mang lại lợi nhuận 
cho đơn vị kinh doanh nói riêng và  
Kienlongbank nói chung. Để có được 
nguồn vốn huy động dồi dào này, tập 
thể cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch 
Đồng Xuân hiểu rõ nhiệm vụ hàng đầu 
của đơn vị là cấp thiết triển khai  linh 
hoạt các hoạt động.

Một trong những giải pháp và cách 
thức của Phòng Giao dịch Đồng Xuân 
áp dụng có thể phù hợp với một số đơn 
vị hoặc tùy theo đặc thù của mỗi địa 
phương, mỗi khách hàng, các đơn vị 
Kienlongbank có thể tham khảo một số 
cách thức sau:

Thu hút khách hàng truyền thống, tiếp 
thị lại các khách hàng đã từng có mối 
quan hệ nhưng hiện tại không còn gửi 
tiền tại Kienlongbank.

* Mở rộng và khai thác khách hàng 
mới thông qua người thân của chính 
các khách hàng đang giao dịch với  
Kienlongbank;

* Quan tâm đến sở thích của từng khách 
hàng, tiếp cận, gầy dựng thiện cảm của 
khách hàng thông qua văn hoá của 
Kienlongbank;

* Tạo sự tin tưởng, yên tâm của khách 
hàng thông qua tính chuyên nghiệp 
và tận tình của từng nhân viên trong 
phòng.

* Tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn cho 
khách hang trong việc sử dụng sản 
phẩm dịch vụ tại Kienlongbank;

* Xây dựng nhận thức và hướng 
nhân viên suy nghĩ rằng chính khách 
hàng là người trả lương cho họ. 

Trên cơ sở văn hóa kinh doanh của 
Kienlongbank, cùng với sự đồng lòng 

của cán bộ, nhân viên, thời gian qua 
toàn bộ nhân viên Phòng Giao dịch 
Đồng Xuân đã nắm vững và thực hiện 
đúng tinh thần chỉ đạo của Ban lãnh 
đạo Kienlongbank. Đó là hiện đại hoá 
ngân hàng, nâng cao chất lượng phục 
vụ, luôn cố gắng hết sức tạo ra sự gắn 
kết bền chặt giữa ngân hàng và khách 
hàng. Có thể nói, các giải pháp trên đã 
có tác động rất tích cực đến kết quả 
kinh doanh của Phòng Giao dịch Đồng 
Xuân và đặc biệt là doanh số huy động 
rất khả quan.

Song song đó, ngoài yếu tố khách hàng 
thì chính sách khuyến khích nhân viên 
cũng được Phòng Giao dịch Đồng Xuân 
quan tâm thực hiện. Phòng Giao dịch 
Đồng Xuân đã tạo dựng được một 
không khí làm việc trong phòng đoàn 
kết, năng động. Theo đó, mỗi nhân viên 
đều xem Phòng Giao dịch Đồng Xuân 
cũng như Kienlongbank là gia đình của 
mình.Đồng thời, Ban Lãnh đạo Phòng 
Giao dịch Đồng Xuân cũng đã chăm 
lo đời sống tinh thần cho từng nhân 
viên, đó là: tạo niềm vui và sự thoải 
mái trong công việc, tôn trọng ý kiến 
cá nhân của mỗi nhân viên, quan tâm 
kịp thời đến những khó khăn mà nhân 
viên gặp phải trong công việc, tạo điều 

kiện thăng tiến đóng góp xứng đáng 
vào sự phát triển chung của ngân hàng. 
Để từ đó, việc quảng cáo uy tín của  
Kienlongbank và của phòng không chỉ 
nhờ vào các phương tiện truyền thông 
mà còn chính nhờ vào hiệu quả truyền 
miệng, sự cảm nhận của mỗi khách 
hàng về nhiệt huyết, cái tâm của chính 
mỗi nhân viên của Phòng Giao dịch 
Đồng Xuân.

Có thể nói, mặc dù so với trước đây lãi 
suất huy động tại các ngân hàng cũng 
như Kienlongbank có giảm đáng kể, 
nhưng doanh số giao dịch và nguồn tiền 
gửi tại Phòng Giao dịch Đồng Xuân vẫn 
ổn định và luôn nhận được sự quan tâm 
của khách hàng. Đây là sự nỗ lực, thể 
hiện quyết tâm của tập thể Phòng Giao 
dịch Đồng Xuân. Hành trình đến cuối 
năm 2014 vẫn còn hơn 2 tháng nữa, 
Phòng Giao dịch Đồng Xuân tiếp tục 
tập trung cao độ vào việc nâng cao chất 
lượng đội ngũ nhân viên cả về trình độ 
nghiệp vụ và tác phong làm việc nhằm 
tiến gần hơn nữa tới mục tiêu kế hoạch 
đề ra, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo, 
đóng góp vào sự phát triển chung của 
toàn hệ thống Kienlongbank.

PHẤN ĐẤU VÌ MỤC TIÊU CHUNG
Phòng Giao dịch Đồng Xuân

Tập thể Phòng Giao dịch Đồng Xuân

Theo Tiki

Trong một nền kinh tế luôn có những biến động không ngừng, thật 
khó để giữ được chỗ đứng của mình. Tuy nhiên, vẫn luôn tồn tại 

những mặt tích cực trong thời đại đầy rủi ro hiện nay. Bạn vẫn có thể 
đảm bảo cho mình một tương lai tốt đẹp nếu biết thích ứng với những yêu 
cầu của thời đại mới cũng như biết nắm bắt những cơ hội mà nó mang lại. 

“Đam mê - Bí quyết tạo thành công” sẽ giúp bạn biết cách phát hiện và vận dụng 
tài năng, thế mạnh của bản thân để đạt được kết quả tối ưu trong công việc và 
truyền cảm hứng để bạn có những cống hiến khác biệt.

Nhận xét về “Đam mê - Bí quyết tạo thành công”:
“Tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách vô cùng thú vị này, bởi nó sẽ tạo ra lực đẩy 
cần thiết giúp bạn thay đổi bản thân, vươn tới thành công và xây dựng được sự 
nghiệp như ý”.
                                      - Robin Ryan, tác giả cuốn 60 seconds & You’re Hired!
“Đam mê – bí quyết tạo thành công” đưa ra một cách suy nghĩ mới mang tính 
đột phá về công việc và sự nghiệp của bạn. Những lời khuyên thực tế, phù hợp 
xu thế xã hội sẽ giúp bạn có được một sự nghiệp tuyệt vời, bền vững, bất chấp 
bạn đang làm việc trong lĩnh nào và nền kinh tế biến động ra sao”.

ĐAM MÊ 
BÍ QUYẾT TẠO THÀNH CÔNG

KẾT QUẢ TRÒ CHƠI “THỬ TÀI ĐOÁN Ô CHỮ “

Bản tin Kienlongbank xin chúc mừng 10 bạn đọc có đáp án chính xác và gửi về nhanh 
nhất. Mỗi phần quà là chiếc nón bảo hiểm xinh xắn của Kienlongbank sẽ được trao tặng 
cho bạn đọc thông qua đường bưu điện. Danh sách trúng thưởng:

1. Trần Nguyễn Hoài Linh
2. Nguyễn Hương Trinh
3. Nguyễn Thanh Huyền
4. Nguyễn Thị Hoa Viên
5. Huỳnh Phương Trâm
6. Phạm Thị Diễm Thuý
7. Bùi Quang Tú
8. Quách Thị Kim Yến
9. An Thị Mai Lan
10. Nguyễn Vân Anh

Khách hàng đến giao dịch tại  Ngân hàng TMCP Kiên Long

Kienlongbank - Chia sẻ
CHIA SẺ
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Kienlongbank - Chia sẻ

Cho đến tận thế kỷ XIX, Nhật Bản 
vẫn là một quốc gia nghèo nàn lạc 
hậu vì bế quan tỏa cảng, không giao 

thương với bên ngoài trên một lãnh thổ mà 
tài nguyên thiên nhiên vô cùng khan hiếm, 
thiên tai thường xuyên xảy ra. Vậy mà ngày 
nay, Nhật Bản là một siêu cường kinh tế trên 
thế giới, đứng ngang hàng với các quốc gia 
công nghiệp phát triển nhất thế giới của Tây 
Âu và Bắc Mỹ. Các công ty của Nhật Bản đã 
vươn mình đến hầu hết các khu vực trên toàn 
thế giới với những sản phẩm chất lượng hàng 
đầu. Ngày nay, Nhật Bản đóng một vai trò rất 
quan trọng trong đời sống kinh tế - chính trị 
quốc tế ở Châu Á cũng như trên toàn thế giới.
Làm thế nào để một đảo quốc nghèo tài 
nguyên thiên nhiên, thường xuyên chống 
chọi với thiên tai, có xuất phát điểm thấp lại 
có thể vươn lên vị thế như ngày nay? Điểm 
lại lịch sử, những thăng trầm của dân tộc Nhật 
Bản đã cho thấy các doanh nhân đóng vai trò 
rất quan trọng trong quá trình công nghiệp 
hóa, phát triển kinh tế đất nước. Đặc biệt là 
những thế hệ doanh nhân đầu tiên trong giai 
đoạn Nhật Bản tiến hành công nghiệp hóa 
lần thứ nhất vào cuối thế kỷ XIX. Rất nhiều 
gương doanh nhân điển hình của Nhật Bản 
trong thời kỳ đó mà chúng ta vẫn phải nghiên 
mình, kính cẩn học tập một cách nghiêm túc 
nhất những bài học của họ để lại cho hậu thế. 
Trong bài viết, tác giả xin đề cập đến Sakichi 

SAKICHI TOYODA (1867  1930)
Từ người thợ mộc ĐẾN ÔNG CHỦ CỦA ĐẾ CHẾ TOYOTA

Toyoda, người đã sáng lập ra đế chế Toyota 
khổng lồ của Nhật Bản ngày hôm nay.

BẮT ĐẦU TỪ NGƯỜI THỢ MỘC CHẾ 
TẠO MÁY DỆT
Sakichi Toyoda sinh ra trong một ngôi làng 
nhỏ thuộc tỉnh Yamaguchi (nay là thành phố 
Kosai, quận Shizuoka) vào ngày 14/02/1867. 
Đây là năm mà lịch sử Nhật Bản trãi qua 
những biến động lớn, chế độ Mạc phủ (Toku-
gawa) đã bước vào giai đoạn cáo chung, văn 
minh công nghiệp phương Tây đã tràn đến 
Nhật Bản và giới trí thức trong nước thức 
tỉnh, quyết tâm cãi cách đất nước. Năm 1868 
Thiên hoàng Minh Trị (Meji) lên nắm quyền 
lãnh đạo đất nước, Nhật Bản bước vào giai 
đoạn canh tân để trở thành một cường quốc. 
Hoàn cảnh đất nước đã tác động rất lớn đến 
Sakichi trong quá trình định hướng phát triển 
sau này.
Gia đình Sakichi có truyền thống làm nghề 
nông (cũng tương tự như phần lớn người dân 
Nhật Bản giai đoạn đó) nhưng cha ông lại 
theo nghề mộc trong khi mẹ ông là thợ dệt 
vải để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Vì 
vậy, sau khi tốt nghiệp tiểu học Sakichi bắt 
đầu theo cah học nghề mộc. Sakichi đã dồn 
mọi tâm huyết vào việc học nghề mộc và ông 
đã trở thành một thợ mộc giỏi có tiếng trong 
vùng. Lẽ ra ông có thể chuyên tâm với nghề 
này và có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, hàng 
ngày tận mắt chứng kiến cảnh đói nghèo đeo 
bám mọi người dân trong làng cũng như 
được nghe về những cố gắng công nghiệp 

hóa của đất nước nhằm phát triển theo con 
đường của các quốc gia phương Tây đã thôi 
thúc Sakichi khát khao được góp phần vào 
công cuộc đó.

Với chính sách mở cửa của Minh Trị, hàng 
công nghiệp của phương Tây tràn vào Nhật 
Bản đã làm cho các ngành công nghiệp 
truyền thống của Nhật Bản bị ảnh hưởng 
nặng nề. Nghề dệt, một trong những nghề 
quan trọng của Nhật lúc đó đã lâm vào cảnh 
khốn đốn do máy móc lạc hậu, trình độ tay 
nghề thấp kém, chất lượng sản phẩm không 
cạnh tranh được. Chứng kiến mẹ mình và 
những phụ nữ khác trong làng ngày đêm 
cặm cụi bên những dụng cụ dệt tay cũ kỹ, 
Sakichi quyết tâm chế tạo ra máy dệt, ông đã 
đọc được trên những sách vở người phương 
Tây du nhập vào Nhật Bản rằng “chỉ có 
phát minh và sáng chế mới là con đường để 
đóng góp cho sự phát triển của đất nước”. 
Tuy nhiên, vào lúc bấy giờ nghề dệt bị coi là 
công việc không quan trọng, chỉ dành cho 
phụ nữ nên ý tưởng chế tạo máy dệt của Sa-
kichi đã bị chê cười rất nhiều.

Vượt qua tất cả những khó khăn, trở ngại, 
Sakichi đã miệt mài nghiên cứu, học tập các 
sách vở, học tập thực tiễn, qua bao lần thất 
bại cuối cùng ông đã hoàn thành chiếc máy 
dệt tay bằng gỗ (Sakichi đã lấy bằng sáng 
chế mẫu máy này năm 1891). Chiếc máy 
này đã tạo ra những mảnh vải chất lượng 
vượt trội với tốc độ nhanh hơn 40% - 50%. 
Năm 1890, Sakichi Toyoda đã thành lập 

công ty sản xuất khung dệt vải tự động ở 
Yamaguchi

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 
TRIỂN CỦA ĐẾ CHẾ TOYOTA
Theo Bảng xếp hạng của Global 2000 năm 
2013 Toyota xếp vị trí thứ 2 trong 10 tập 
đoàn sản xuất ô tô lớn nhất thế giới nhưng 
lại đứng số 1 về giá trị thị trường, bỏ xa các 
đối thủ còn lại.

Vào thời kỳ Sakichi Toyoda thành lập và 
phát triển các nhà máy sản xuất máy dệt thì 
ngành công nghiệp ô tô của Nhật vẫn chưa 
hình thành và phần lớn ô tô lưu thông tại 
Nhật Bản đều được nhập khẩu từ các nước 
phương Tây như Anh, Đức, Pháp, là những 
nước đã có ngành công nghiệp ô tô phát 
triển trước đó rất lâu. Ý tưởng về sản xuất ô 
tô mang thương hiệu Nhật Bản đã thôi thúc 
Sakichi Toyoda và người con trai là Kiichiro 
Toyoda lao vào nghiên cứu. Năm 1929, khi 
nhận thấy rằng ngành công nghiệp ôtô ngày 
càng phát triển, ông cử con trai sang Anh 
quốc học ngành cơ khí chế tạo và bán bằng 
sáng chế chiếc máy dệt của mình cho công ty 
Platt Brothers để lấy 100.000 bảng Anh. Với 
số tiền này ông đầu tư vào việc chế tạo và 
sản xuất ôtô. Thực ra cái tên Toyota là được 
sửa đổi từ Toyoda, người sáng lập ra thương 
hiệu Toyota. Cái tên “Toyota” phát âm 
không rõ như “Toyoda” nhưng có vẻ thích 
hợp hơn với tâm lý quảng cáo. Hơn nữa, chữ 
Toyota chỉ có 8 nét so với 10 nét của Toyoda 
mà theo quan niệm của người Nhật con số 8 
mang lại sự may mắn và tượng trưng cho sự 
lớn mạnh không ngừng trong khi số 10 là 
một số tròn trĩnh, không còn chỗ cho sự phát 
triển. Thương hiệu Toyota ra đời từ đó và 
tháng 4/1937 Toyota chính thức được đăng 

ký bản quyền thương mại.

Toyota ra đời rõ ràng là sự kết hợp giữa tài 
năng kinh doanh thiên bẩm và những bản 
sắc sắc màu văn hóa truyền thống của người 
Nhật Bản. Đặc biệt, những tư tưởng kinh 
doanh thiên tài cùng với sự quyết tâm, sự 
lao động sáng tạo không mệt mỏi của Sak-
ichi Toyoda đã đặt những nền móng vững 
chắc cho sự ra đời và phát triển của Toyota 
ở giai đoạn sau này. Đáng tiếc, ngài Sakichi 
Toyoda đã không thể chứng kiến sự thành 
công của Toyota, không thể chứng kiến sự 
phát triển của Công ty Toyota thành một đế 
chế khổng lồ trong ngành ô tô. Ông đã ra đi 
năm 1930, 7 năm sau Công ty Toyota mới 
chính thức thành lập. Tuy nhiên, người con 
trai của ông, Kiichiro Toyoda đã tiếp bước 
cha mình, viết nên những tranh lịch sử chói 
lọi của Toyota.

NHỮNG GIÁ TRỊ ĐỂ LẠI CHO HẬU THẾ
Nhiều thập kỷ đã trôi qua từ khi ngài Sa-
kichi Toyoda ra đi, nước Nhật đã trải qua 
biết bao biến động lịch sử. Tiếp theo thiên 
tai là khủng hoảng kinh doanh, chiến tranh, 
bại trận, sự chiếm đóng của nước ngoài và 
những thay đổi bị áp đặt và cuối cùng là sự 
hồi sinh diệu kỳ. Thế nhưng, bất chấp thời 
gian, những giá trị mà Sakichi Toyoda để lại 
vẫn được hậu thế của Nhật Bản cũng như thế 
giới kính cẩn nghiên mình học tập một cách 
nghiêm túc nhất, đặc biệt là giới doanh nhân.

- Thứ nhất, “chỉ có phát minh và sáng chế 
mới là con đường để đóng góp cho sự phát 
triển của đất nước”. Đây là bài học mà có lẽ 
rất nhiều dân tộc trên thế giới sẽ phải nghiền 
ngẫm trên con đường phát triển đất nước. 
Đặc biệt là Việt Nam, quốc gia đang trên 
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm 
nhanh chóng đưa dân tộc ra khỏi cảnh nghèo 
nàn, chậm phát triển, bắt kịp chuyến tàu lịch 
sử văn minh mà nhiều lần đã bỏ lỡ.

- Thứ hai, “lao động và lao động không 
ngừng nếu muốn đạt đến thành công”.  
Sakichi vốn xuất thân là một người không 

liên quan gì đến kỹ thuật, không được đào 
tạo bài bản về kỹ thuật nhưng ông lại là 
người thành công trong lĩnh vực kỹ thuật. 
Để đạt được điều đó, ông đã miệt mài lao 
động, học tập không ngừng trong suốt mấy 
thập kỷ sống trên cuộc đời này. Bài học này 
đáng để cho chúng ta phải suy gẫm khi tại 
Việt Nam tình trạng lãng phí đang tràn lan 
mà thứ quý giá nhất người ta đang phung 
phí nhưng không nhận ra chính là thời gian. 
Bởi rất đơn giản, thời gian đã trôi qua không 
thể lấy lại được.

- Thứ ba, “dám đương đầu với khó khăn thử 
thách”. Khi Sakichi công bố việc nghiên 
cứu chế tạo máy dệt xã hội đã chê cười ông 
làm công việc của phụ nữ, không xứng đáng 
với một đấng nam nhu theo quan điểm của 
xã hội Nhật Bản thời đó. Nhưng vượt qua 
tất cả, ông đã kiên định với mục tiêu của 
mình và đi đến thành công. Khi cha con 
ông nghiên cứu chế tạo xe hơi đã vấp phải 
dư luận cho rằng việc nhập khẩu xe hơi của 
nước ngoài vào sử dụng sẽ rẻ hơn rất nhiều 
so với chế tạo tại Nhật Bản (thật tai hại, kiểu 
tư duy này đang rất phổ biến ơ Việt Nam 
hiện nay) nhưng bất chấp dư luận, ông đã đi 
đến thành công.

- Cuối, “đối với doanh nhân cần phải tạo 
lập thương hiệu của mình thông qua chất 
lượng hàng hóa dịch vụ cung cấp cho khách 
hàng”. Ngày nay, người Nhật Bản không 
thể không tự hào khi quá nửa số ô tô đang 
lăng bánh trên bề mặt trái đất là của thương 
hiệu Toyota. Để đạt được thành quả này 
như ngày hôm nay là bởi những nguyên tắc 
cơ bản của Toyota đã được cha con ngài  
Sakichi xác lập ngay từ những ngày đầu 
xây dựng doanh nghiệp. Đó là: luôn phải 
đảm bảo rằng sản phẩm cung cấp cho thị 
trường, cho khách hàng là sản phẩm có 
chất lượng tốt nhất.    

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

DTG)
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Xã hội ngày càng văn minh, 
đời sống con người ngày 
càng được cải thiện, thì 

người ta càng ưa thích du lịch: Du 
lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch thể 
thao, du lịch ẩm thực, du lịch miệt 
vườn, du lịch đồng quê, v.v, ... Trong 
thời kỳ đô thị hóa và công nghiệp hóa 
phát triển, với nhịp điệu cuộc sống 
sôi nổi, khẩn trương, căng thẳng, môi 
trường đô thị bị ô nhiễm ở mức cao, 
thì con người càng muốn chan hòa 
với cảnh trí đồng quê thanh tĩnh, trù 
phú và tươi đẹp.

Nước ta vốn là nước nông nghiệp. Các 
vùng nông thôn của ta rộng lớn (bao 
gồm cả vùng trung du) có rất nhiều 
cảnh trí đa dạng và hấp dẫn du khách 
trong và ngoài nước. Thế nhưng, phong 
cảnh nông thôn hầu như chưa được mấy 
ai quan tâm để phát triển tiềm năng dồi 
dào, muôn hình muôn vẻ của nó. Du 
lịch các vùng nông thôn, du lịch miệt 
vườn trong bài viết này, xin gọi chung 
là du lịch đồng quê.

Du lịch đồng quê thật ra không tách biệt 
với du lịch sinh thái và các hình thức 
du lịch hấp dẫn khác, nhưng nó có nét 

Kỳ thú DU LỊCH ĐỒNG QUÊ

riêng là diễn ra ở các vùng nông thôn. 
Dù là hình thức du lịch nào, chúng cũng 
mang đặc trưng của một sinh hoạt văn 
hóa lành mạnh, bao gồm tham quan 
cảnh trí thiên nhiên, chiêm ngưỡng các 
di tích lịch sử - văn hóa, thưởng thức 
tinh hoa của các lễ hội truyền thống, 
các làn điệu dân ca, các trò chơi dân 
gian lý thú của từng vùng quê. Cảnh trí 
đồng quê của nước ta rất phong phú và 
đáng yêu, mỗi vùng lại có những nét 
riêng về cảnh quan, môi trường, truyền 
thống lịch sử - văn hóa, xem ra đâu đâu 
cũng “mười phân vẹn mười”! Những 
cánh đồng xanh ngát, những vườn hoa 
rực rỡ muôn màu, những miệt vườn cây 
trái sum suê, những vùng đồng bằng 
hoặc trung du điểm thêm mấy ngọn đồi, 
đỉnh núi, làm cho cảnh vật thêm duyên, 
và hiền hòa uốn lượn những dòng sông 
êm ả, con suối quanh co, những kênh 
mương chằng chịt; rồi những đình làng, 
cổng làng cổ kính rêu phong gợi nhớ 
một thời xa xưa, những lễ hội nhộn 
nhịp và các di sản văn hoá lịch sử- cách 
mạng, những độc đáo hấp dẫn về văn 
hóa ẩm thực ở mỗi vùng quê, v.v ... Tất 
cả những cái đó có sức cuốn hút mạnh 
mẽ với các du khách, làm rạo rực, xao 
xuyến lòng người! Mấy năm qua, hàng 

triệu du khách nước ngoài đến nước ta 
du lịch sinh thái và du lịch đồng quê. 
Nhiều du khách nước ngoài thưởng 
ngoạn phong cảnh nước ta, đã trầm trồ, 
xuýt xoa bằng câu tiếng Việt chưa thật 
chuẩn, nhưng rất đáng mến: “Ui ! Đất 
nước các bạn hơi bị đẹp”! Còn, những 
du khách trong nước, nhất là người ở 

các thành phố lớn, cũng thường ước ao 
được đến thăm thú các vùng quê giàu 
đẹp của đất nước mình.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc: Hải Phòng 
quê tôi có địa bàn nông thôn rộng lớn, 
đa dạng về cảnh trí, đầy ắp các di tích 
lịch sử văn hóa và cách mạng. Ở huyện 
Vĩnh Bảo có chùa Miễu, Miếu Cả - hai 
di tích lịch sử - văn hóa độc đáo thuộc 
làng Bảo Hà, xã Đồng Minh, được xây 
dựng vào thế kỷ XIV. Xã Đồng Minh 
nổi tiếng cả nước về nghề chạm khắc 
gỗ và sơn mài, tục truyền có từ thế kỷ 
XVI; lại có cả nghệ thuật múa rối nước 
hiếm thấy ở nhiều nơi. Đặc sắc là khu 
di tích Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Kh-
iêm ở làng Trung Am, xã Lý Học, có tới 
hơn 20 hạng mục công trình mới được tu 
bổ, tôn tạo. Ở huyện Kiến Thụy có khu 
tưởng niệm nhà Mạc (thế kỷ XVI) ở xã 

Ngũ Đoan, trong đó có thanh đại long 
đao của vua Mạc Đăng Dung đến nay 
đã 500 năm; có địa danh thôn Kim Sơn, 
xã Tân Trào nổi tiếng với những chiến 
công đánh Pháp, đuổi Nhật và có hội 
vật cầu; có làng Xuân La - xã Thanh 
Sơn với nghề đan mây tre truyền thống; 
có chùa Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, 
chùa Văn Hòa, xã Hữu Bằng được xếp 
hạng. Xã Đại Hợp đầu xuân có hội đua 
thuyền rồng trên biển và đi cà kheo. 
Đặc biệt, xã Đoàn Xá là điểm xuất phát 
của cơ chế khoán sản phẩm trong nông 
nghiệp của Hải Phòng, có tiếng vang 
cả nước và có hội đua thuyền rồng trên 
sông Đa Độ trong xanh. Ở huyện Thủy 
Nguyên có Hang Vua - xã Minh Tân, 
có khu di chỉ Tràng Kênh - xã Minh 
Đức và nhiều đồ gốm cổ rất quý, có Mỹ 
Đồng với nghề đúc đồng tinh xảo, và rất 
nhiều chùa chiền thời xưa. Ở huyện An 
Lão có di tích lịch sử và cách mạng Núi 
Voi, mới đây lại có cầu Tiên Cựu hiện 
đại, có xã Bát Trang với vải thiều ngon 
nổi tiếng gần xa. Đấy là chưa nói đến 
những đặc sắc cảnh quan và văn hóa 
ở các huyện Tiên Lãng, An Dương và 
quận Đồ Sơn.

Mỗi vùng nông thôn ở khắp các tỉnh 
thành trong cả nước đều có muôn vàn 

điều kỳ thú cho du lịch đồng quê, có sức 
hấp dẫn riêng, không thể kể hết được. 
Tôi đã có dịp cùng các bạn bè, đồng 
nghiệp đến tham quan cảnh trí vùng sông 
Tiền, sông Hậu ở Nam Bộ, với những 
miệt vườn sum suê cây trái, ríu rít chim 
muông, khí hậu trong lành, nhiều món ăn 
uống cực ngon mang sắc màu bản địa, rất 
cuốn hút du khách mọi miền đất nước và 
du khách nước ngoài.

Du lịch đồng quê ở nước ta trước đây 
chưa được coi trọng đầu tư phát triển. 
Đó là điều rất đáng tiếc. Những năm đầu 
thế kỷ XXI, đến nay, các tỉnh, thành phố 
trong cả nước đã bước đầu quan tâm mở 
mang hình thức du lịch này. Cái lợi của 
nó rất lớn: Đáp ứng được nhu cầu của 
du khách khắp nơi, thu được nguồn ngân 
sách đáng kể cho các địa phương, nâng 
cao đời sống cho nhân dân nông thôn, 
giữ gìn và phát huy được truyền thống 
lịch sử - văn hóa các làng xã và bảo vệ 
được cảnh quan, môi trường sinh thái

Du lịch đồng quê là vàng ròng, vẫn còn 
ẩn chìm ở các vùng nông thôn tươi đẹp 
và bình yên của đất nước ta.

Tiến sĩ - Nhà báo ĐÀO NGỌC ĐỆ
(Khách hàng KienLongbank, Hải Phòng)
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 ... để vượt qua một bài kiểm 
tra lái xe
Người lớn tuổi nhất vượt qua bài kiểm 
tra sát hạch lái xe là Renton, một cựu bộ 
trưởng, ngay trước sinh nhật thứ 95 của 
mình vào năm 2003.
 

... để giành chiến thắng một 
giải Oscar 
Hai diễn viên đoạt giải Oscar ở tuổi cao 
nhất là Jessica Tandy, ở tuổi 80, và Chris-
topher Plummer, 82 tuổi.

... để làm Thủ tướng 
Người già nhất trở thành Thủ tướng là 
Lord Palmerston ở tuổi 71. Sinh năm 
1784, ông vào Hạ viện ở tuổi 23. Ông 
từng là Bộ trưởng Ngoại giao và trở 
thành Thủ tướng Chính phủ vương  quốc 
Anh vào năm 1855.

Không bao giờ quá già
... để đi đến Bắc Cực 
Với nhiệt độ giảm mạnh tới -43 ° C, Bắc 
Cực là môi trường khắc nghiệt cho con 
người. Nhưng Dorothy Davenhill Hirsch, 
89 tuổi, đã trở thành người cao tuổi nhất 
đến Bắc Cực trên tàu phá băng hạt nhân 
Yamal của Nga vào năm 2004.

... để đứng đầu bảng xếp 
hạng album 
Ca sĩ Dame Vera Lynn (97 tuổi) đã làm 
nên lịch sử bảng xếp hạng Anh trong năm 
nay bằng cách trở thành người nghệ sĩ lớn 
tuổi nhất lọt vào Top 20, ở vị trí thứ 13.

... để làm một bác sĩ 
Sự khôn ngoan thường đi kèm với tuổi 
tác khi Tiến sĩ Leila Denmark, bác sĩ nhi 
khoa người Mỹ, vẫn còn làm việc cho 
đến lúc nghỉ hưu vào tháng 5/2001, ở 
tuổi 103.

ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ
... để bắt đầu đi học 
Cựu chiến binh Kimani Maruge đi học lần 
đầu tiên ở tuổi 84 vào ngày 12/01/2004, 
sau khi chính phủ Kenya đưa ra chính sách 
phổ cập giáo dục miễn phí vào năm 2003.

... để chạy marathon 
Người phụ nữ lớn tuổi nhất hoàn thành 
một chặng đua là Gladys Burrill từ Hawaii, 
khi đã 92 tuổi. Bà đã đi và chạy bộ tại 
cuộc thi Honolulu Marathon trong 9 giờ 53 
phút. Bà cũng bắt đầu cuộc đua marathon 
đầu tiên của mình ở độ tuổi 86.

... để có được bằng phi công 
Dù đã nghỉ hưu nhưng Col James C 
Warren, một cựu hoa tiêu của Tuskegee 
Airmen - các phi công quân sự của người 
Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lực lượng vũ 
trang Hoa Kỳ, vẫn giành được bằng phi 
công ở tuổi 87.

... để leo lên đỉnh Everest
Một nhà leo núi người Nhật Bản 80 tuổi 
đã chinh phục đỉnh núi Everest vào năm 
ngoái - Yuichiro Miura, lần đầu tiên leo 
lên Everest khi ông 70 tuổi và sau đó một 
lần nữa vào tuổi 75.

... để có được một cuốn sách 
được xuất bản 
Bertha Wood, sinh năm 1905, đã có 
cuốn sách hồi ký đầu tiên của mình 
“Fresh Air and Fun: The Story of a 
Blackpool Holiday Camp”, xuất bản 
đúng ngày sinh nhật lần thứ 100 của bà 
(20/6/2005).

... để đi vào không gian 
John Glenn làm nên lịch sử khi ở tuổi 
77, ông trở thành người cao tuổi nhất đi 
du lịch trong không gian và trở thành phi 
hành gia đầu tiên của Mỹ.

... để sinh con
Người phụ nữ mang thai cao tuổi nhất 
trên thế giới là Rajo Devi Lohan, bà đã 
trải qua giờ khắc vượt cạn khó khăn vào 
năm 2008 khi được 69 tuổi.

... để làm một người cha 
Raymond Calvert, 79 tuổi, vui mừng 
khôn xiết khi có cậu con trai Jamie Rai 
với người vợ Charlotte, 25 tuổi, vào năm 
2010.

Jessica Tandy  - Diễn viên đoạt giải Oscar ở tuổi 80

Yuichiro Miura chinh phục đỉnh núi Everest khi ông đã 80 tuổi

Bà Rajo Devi Lohan sinh con ở tuổi 68

John Glenn  là người cao tuổi nhất (77 tuổi) đi du lịch trong không gian

Theo Mirror
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LÀ HẠNH PHÚCNIỀM ĐAM MÊ CÔNG VIỆC
Gương mặt kienlongbank

Vui vẻ, hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ đồng 
nghiệp và luôn đề cao tinh thần trách 

nhiệm, hết lòng với công việc,… là những 
gì bạn bè, đồng nghiệp cảm nhận và nhận 
xét về Chị Nguyễn Kim Thoa (ảnh) - Giao 
dịch viên, Ngân hàng TMCP Kiên Long – 
Chi nhánh Đồng Tháp - Phòng Giao dịch Sa 
Đéc.
Tốt nghiệp trường Đại học Cần Thơ, chuyên 

ngành Kế toán Tổng hợp, Kim Thoa gia 
nhập Kienlongbank và công tác tại Chi 
nhánh Đồng Tháp - Phòng Giao dịch Sa 
Đéc kể từ ngày thành lập tháng 8/2010 cho 
đến nay. Hàng ngày tiếp xúc với khách hàng 
để tiếp nhận yêu cầu, xử lý giao dịch và ghi 
chép mọi giao dịch liên quan đến nghiệp vụ 
tiền mặt, séc, tiết kiệm, chuyển khoản, mua 
đổi ngoại tệ, mở tài khoản, ... phát sinh tại 
quầy. Với vai trò là một người bán hàng và 
giới thiệu dịch vụ bán chéo sản phẩm, đồng 
thời cũng với vai trò là người tạo nên hình 
ảnh, thương hiệu và chất lượng dịch vụ của 
một ngân hàng, giúp ngân hàng tăng huy 
động vốn và lợi nhuận.
Nhanh nhẹn, hoạt bát và chính xác, cộng 
thêm tài ăn nói dễ nghe và một nụ cười 
luôn trực sẵn trên môi đó là điểm mạnh của 
Kim Thoa. Ngoài nhiệm vụ chính được phụ 

trách, Kim Thoa còn làm tốt các công việc 
khác khi được lãnh đạo phân công thay thế 
tạm thời khi các đồng nghiệp thuộc các bộ 
phận kiểm ngân, thủ quỹ khi các chị em nghỉ 
phép, nghỉ ốm, …
Áp lực lớn, công việc nhiều nhưng chưa bao 
giờ nghe lời phàn nàn của Kim Thoa với 
lãnh đạo hay đồng nghiệp về công việc của 
mình. Kim Thoa cho rằng “công việc hiện 
tại là niềm đam mê và nó đem lại hạnh phúc 
cho mình”. 
Thông qua người đồng nghiệp Kim Thoa, 
đồng nghĩa với việc suy nghĩ tích cực giúp 
bạn tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía 
trước, từ đó có thêm động lực để cống hiến 
hết sức mình với công việc hiện tại và gặt 
hái thành công.

Tăng Văn Tài
Q. Giám đốc PGD Sa Đéc

“Da ngâm, nhiệt tình 
giúp đỡ, ít nói, trầm 

ngâm nhưng nụ cười 
luôn nở trên môi” 

là những gì mà 
đồng nghiệp 
xung quanh 
cảm nhận về 

anh. Và chính 
những nhận xét 

này có thể giúp chúng 
ta hiểu được về những công 

việc thầm lặng của các anh đang công tác 
tại các phòng công nghệ thông tin (IT) tại  
Kienlongbank.

Theo nghiệp làm nghề IT, biết trước người 
bạn đồng hành của mình sẽ là những chiếc 
máy vi tính, có lẻ vì vậy mà các anh IT lúc nào 
cũng ít nói, cặm cụi làm việc âm thầm và đôi 
khi không biết chia sẻ cùng ai? Đến khi được 
dịp trao đổi, trò chuyện, thì với các anh có dịp 
để xả, để “show” những dòng“cảm xúc tuôn 
trào” để nói về cái nghiệp IT, hoặc về những 
câu chuyện tưởng chừng như được các anh 
dấu kín trong lòng. Và Anh Trần Thanh 
Nhàn, sinh năm 1989 – Nhân viên IT của Chi 
nhánh Sài Gòn là một trường hợp như thế.  

Gia nhập Kienlongbank từ ngày 19/6/2013. 
Đây là một khoảng thời gian làm việc 
ngắn nhưng đối với anh Nhàn là những 
chuỗi ngày đầy ắp kỷ niệm khi được làm 
việc tại Kienlongbank. Chia sẻ về những 
kỷ niệm của mình, anh Nhàn vẫn bộc lộ 
sự e dè, ngại ngùng về câu chuyện của 

Anh chàng IT thầm lặng + nhiệt tình
anh. Bằng sự chân thành, sự lắng nghe 
từ chúng tôi, anh Nhàn đã mở lòng mình 
bằng những câu chuyện tại Kienlongbank.  
Anh Nhàn cho biết về những kỷ niệm đáng 
nhớ tại Kienlongbank “Khi được phân công 
làm việc tại Chi nhánh Sài Gòn, ngày đầu 
tiên đi làm, vì không biết nguyên nhân thế 
nào mà tôi làm cho cả hai máy in của phòng 
tín dụng không in được. Cảm giác lo sợ, tôi 
bắt đầu tham khảo thêm các tài liệu, mày 
mò các bộ phận của cái máy in, đọc kỹ lại 
các tài liệu mà P.CNTT cung cấp và phải 01 
tiếng đồng hồ sau, hai chiếc máy in đã hoạt 
động trở lại”. Bên cạnh đó, câu chuyện di 
dời CN Sài Gòn về kỷ niệm không thể nào 
quên với tôi “Thời gian di dời trụ sở hoạt 
động, gần như tôi dành toàn bộ thời gian 
cả ngày lẫn đêm để dành cho công việc. 
Có hôm 2h sáng, một mình trong phòng tín 
dụng, tự thiết lập kết nối mạng cho kịp ngày 
khai trương sáng mai. Ngoài ra, có chuyện 
rất lạ về việc các máy vi tính tại quầy giao 
dịch của Chi nhánh, mỗi khi bị chậm hay lỗi 
thì khi tôi đứng phía sau nó tự nhiên chạy 
bình thường. Đến nỗi các chị đồng nghiệp 
còn đùa “chắc xin Nhàn tấm hình dán lên 
máy cho nó sợ”. Đặc biệt vào các dịp lễ, 
một ngày phải đi tiếp tiền cho hơn chục máy 
ATM, thường xuyên về đến nhà vào lúc 8 giờ 
tối, trong người rã rời, không còn chút sức 
nào, nhưng tôi cảm thấy vui vì mình đã làm 
việc hết sức”. 
“Những lúc gặp khó khăn trong công việc 
tưởng như không thể vượt qua, tôi luôn nhận 

được sự chia sẻ, quan tâm từ các anh chị 
em, những lời động viên đó phần nào xua 
tan đi bao mệt mỏi. Đặc biệt, với sự quan 
tâm, động viên kịp thời từ phía lãnh đạo đã 
giúp tôi có thêm động lực làm việc, ý nguyện 
gắn bó với Kienlongbank trong thời gian 
tới” đó cũng là những chia sẻ chân thành từ 
anh Nhàn về đồng nghiệp tại Kienlongbank.

Nhìn vẻ bề ngoài trầm ngâm, ít rói, nhưng 
khi cần sự giúp đỡ, Nhàn là một đồng nghiệp 
xông xáo, sẵn sàng hỗ trợ công việc cho các 
đồng nghiệp khác mà không hề có sự than 
vãn hay từ chối. Anh Trần Ngọc Thanh – 
Phòng Marketing cho biết “Nhàn là một 
đồng nghiệp nhiệt tình, khi gặp khó khăn về 
CNTT, có thể nhờ đến Nhàn, tuy là nhân sự 
của Chi nhánh nhưng Nhàn luôn nhiệt tình 
và hỗ trợ các phòng ban khác tại Hội sở”.

Anh Võ Thành Phúc – Trợ lý Chủ tịch 
HĐQT cho biết “Nhàn là một nhân viên 
nhiệt tình, có trách nhiệm và Kienlongbank 
luôn đánh giá cao sự đóng góp của Nhàn, 
cũng như của bất kỳ nhân viên nào đã và 
đang làm việc tại Kienlongbank”.
Dù ở một vị trí nào, một vai trò nào thì 
anh Nhàn hay bất kỳ cán bộ, nhân viên  
Kienlongbank cũng luôn cảm thấy được chia 
sẻ bởi các giá trị văn hóa được gầy dựng và 
phát triển tại Kienlongbank trong suốt thời 
gian qua. Hãy cùng Ban biên tập chia sẻ 
những cảm nhận của các bạn về ngôi nhà 
Kienlongbank nhé.

KLB

SỐNG KHỎE

Theo boldsky

Ngồi hơn 12 giờ trước máy tính 
và làm việc suốt cả tuần sẽ ảnh 

hưởng đến sức khỏe của bạn, có thể 
ảnh hưởng đến cả năng suất làm việc.

Hầu hết chúng ta dành gần 40 giờ một tuần 
trong không gian văn phòng, điều đó dẫn 
đến khó khăn để duy trì một lối sống lành 
mạnh. Bạn có thể là người năng động, 
nhưng lịch làm việc không cho phép bạn 
gắn bó với những hoạt động lành mạnh và 
giữ một thói quen ăn uống cân bằng. Thay 
vào đó bạn có thể lựa chọn thức ăn nhanh 
với lượng calo cao. Điều này khiến bạn 
không được khỏe và khó tập trung hơn. 
Loại thức ăn không lành mạnh này bao 
gồm: bánh pizza, bánh mì, bánh kẹo hoặc 
bánh nướng xốp. Nghiên cứu cho thấy 
những người ngồi nhiều giờ tại bàn của họ 
trong ngày có nhiều khả năng bị thừa cân 
khoảng 47%.

Sống khỏe mạnh tại nơi làm việc không 
phải là đơn giản, nhất là khi xung quanh 
bạn có rất nhiều mầm bệnh. Thậm chí một 
số virus ẩn nấp trên điện thoại hoặc bàn từ 
3 đến 4 giờ. Dưới đây là một số lời khuyên 
giữ gìn sức khỏe tại nơi làm việc.

1) Viết nhật ký
Nhật ký tạo cho bạn cơ hội ghi lại công 
việc và niềm vui của mình. Một nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng người nào viết 3 niềm 
vui trong ngày làm việc vào một cuốn sổ 
sẽ cảm thấy đỡ căng thẳng hơn và ít gặp 
các vấn đề sức khỏe liên quan đến đau 
đầu và căng thẳng cơ bắp. Viết nhật ký về 
những niềm vui sẽ giúp bạn tập trung vào 
những điều tích cực và khỏe mạnh hơn ở 
nơi làm việc. Tập trung vào những niềm 
vui sẽ làm tâm trạng của bạn tích cực hơn 
rất nhiều.

Mẹo giữ sức khỏe  
TẠI CÔNG SỞ
2) Rửa tay thường xuyên
Sau khi sử dụng nhà vệ sinh, khi ho hoặc 
hắt hơi bạn nên rửa tay. Nếu bạn ở nơi làm 
việc nhiều giờ, hãy chắc chắn để một chai 
nước rửa tay tại bàn làm việc và chà chúng 
trên bàn tay thường xuyên.

3) Ăn một bữa sáng bổ dưỡng
Hầu hết mọi người thích bỏ qua bữa ăn 
sáng do thiếu thời gian hoặc đang nỗ lực 
giảm cân. Thực tế là bữa sáng giúp bạn 
khỏe mạnh trong suốt cả ngày. Vì vậy hãy 
chắc chắn rằng bạn ăn một bữa sáng bổ 
dưỡng. Bỏ qua bữa ăn sáng làm giảm sự 
trao đổi chất của bạn.

4) Chọn một bữa trưa lành mạnh
Gạo lứt cung cấp cho bạn nhiều chất xơ 
hơn gạo trắng. Ăn cà rốt, bắp cải, đậu 
xanh, súp lơ xanh và gà nướng cho bữa 
trưa có thể giữ cho bạn khỏe mạnh tại nơi 
làm việc.

5) Đừng uống nhiều café
Tránh uống cà phê nếu bạn muốn giữ sức 

khỏe khi làm việc trong nhiều giờ. Khi bạn 
cảm thấy khát hoặc mệt, soda và cà phê có 
thể giúp bạn tỉnh táo nhưng lại có thể làm 
mất nước. Nước là một sự lựa chọn thông 
minh vì nó loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và 
bạn không lo lắng sẽ bị tăng cân.

6) Năng vận động
Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy 
đứng dậy và đi bộ xung quanh một vài 
phút. Nếu bạn muốn giữ sức khỏe khi làm 
việc, hãy năng đứng dậy hoặc đi lại. 

Đứng lên trong khi nói chuyện qua điện 
thoại hoặc đi bộ đến phòng khác thông báo 
cho các đồng nghiệp của bạn thay vì gửi 
email. Hãy thử tổ chức một nhóm đi bộ 
hoặc leo cầu thang nếu bạn muốn đốt cháy 
calo và giữ sức khỏe khi làm việc nhiều 
giờ. Nếu bạn không có thời gian để đến 
các phòng tập thể dục, hãy thử tập yoga. 
Cố gắng hít vào, thở ra hai phút và vươn 
người vài lần trong ngày. 

Bữa ăn sáng bổ dưỡng làm tăng thêm sức khỏe của bạn trong công việc
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