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7 truyền thống đón Giáng sinh kỳ lạ trên 
thế giới



Tên gọi “Quân đội Nhân dân” 

(QĐND) là do Hồ Chí Minh đặt với 

ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì 

nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân 

phục vụ”. Tiền thân của Quân đội Nhân 

dân Việt Nam là đội Việt Nam Tuyên 

truyền Giải phóng quân, được thành 

lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại 

khu rừng Trần Hưng Đạo, thuộc huyện 

Nguyên Bình, Cao Bằng, ban đầu gồm 

34 chiến sỹ do Võ Nguyên Giáp chỉ huy 

chung, Hoàng Sâm được chọn làm đội 

trưởng, còn Xích Thắng, tức Dương 

Mạc Thạch, làm chính trị viên. Vũ khí 

ban đầu có 2 súng thập (một loại súng 

ngắn), 17 súng trường, 14 súng kíp. 

 

Sau khi thành lập đội đã đánh thắng hai 

trận đầu tiên ở Phai Khắt và Nà Ngần 

(Cao Bằng). Sau 2 trận này, quân số tăng 

lên thành đại đội, Hoàng Sâm làm đại đội 

trưởng, còn Xích Thắng làm chính trị viên. 

 

Hồ Chí Minh thành lập Đội Việt Nam 

Tuyên truyền Giải phóng quân với ý 

nghĩa “chính trị trọng hơn quân sự. Nó 

là đội tuyên truyền. Vì muốn có kết quả 

thì về quân sự, nguyên tắc chính là tập 

trung lực lượng,…Đội Việt Nam Tuyên 

truyền giải phóng quân là đội quân 

đàn anh, mong cho chóng có những 

đội đàn em khác,... Tuy lúc đầu quy mô 

của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó 

rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải 

phóng quân, nó có thể đi suốt từ Bắc 

chí Nam, khắp đất nước Việt Nam.” 

 

Ngày 15 tháng 4 năm 1945, đội Việt Nam 

Tuyên truyền Giải phóng quân sát nhập 

với lực lượng Cứu quốc quân do Chu Văn 

Tấn chỉ huy, đổi tên thành Giải phóng 

quân, lực lượng quân sự chính của Việt 

Minh để giành chính quyền năm 1945.   

 

Từ năm 1945, Giải phóng quân của Việt 

Minh là lực lượng nòng cốt quân đội quốc 

gia của chính phủ Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa. Để đối phó với sức ép của quân 

Tưởng Giới Thạch đòi giải tán quân đội 

chính qui Việt Minh, tháng 11 năm 1945 

Việt Nam giải phóng quân đổi tên thành 

Vệ quốc đoàn, còn gọi là Vệ quốc quân.  

 

Ngày 22 tháng 5 năm 1946, theo Sắc lệnh 

71/SL của Chủ tịch nước, Vệ quốc đoàn 

đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt 

Nam, được đặt dưới sự chỉ huy tập trung 

thống nhất của Bộ Tổng tham mưu.   

 

Năm 1950, Quân đội Quốc gia Việt 

Nam đổi tên thành QĐND Việt Nam. 

 

Năm 1954, với thắng lợi của trận 

Điện Biên Phủ, đây là đội quân đầu 

tiên của một đất nước thuộc địa 

đánh bại một quân đội thực dân 

trong lịch sử thế giới của thế kỷ 20.   

 

Ngày 15 tháng 2 năm 1961, tại Chiến 

khu Đ, Quân Giải phóng miền Nam, gọi 

tắt là Giải phóng quân, được thành lập 

trên cơ sở thống nhất các lực lượng vũ 

trang ở miền Nam Việt Nam. Thực chất, 

đây là lực lượng Vệ quốc đoàn còn ở lại 

Nam Việt Nam, kết hợp bộ phận tăng 

viện của Quân đội Nhân dân từ miền 

Bắc và lực lượng chiêu mộ tại chỗ, thành 

lực lượng quân sự của Mặt trận Dân 

tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.   

 

Năm 1976, nước Việt Nam thống nhất. 

QĐND Việt Nam và Quân Giải phóng 

miền Nam hợp nhất thành Quân đội 

Nhân dân Việt Nam.

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Lịch sử hình thành ngày

1. Đức: Cây thông ra “quả dưa chuột”
Theo truyền thống, người Đức thường 

giấu những quả dưa chuột bằng thủy 

tinh hay nhựa bên trong các nhánh 

thông. Nếu trẻ trong gia đình tìm được 

quả dưa chuột thì sẽ được thưởng một 

món quà may mắn trong năm mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một cây thông trang trí quả dưa chuột ở 

Đức - Ảnh: Telegraph

 
2. Ukraine: Cây thông “mạng nhện” 

may mắn
Cây thông giáng sinh ở Ukraine 

được trang trí một mạng nhện nhân 

tạo giấu bên trong các nhánh cây 

thông. Nếu ai tìm được mạng nhện 

trong cây thông sẽ gặp may mắn. 

Truyền thống này bắt nguồn từ 

một câu chuyện cổ…

Ngày xưa, có một bà góa vì 

quá nghèo nên không thể 

mua các vật trang trí cho 

cây thông. Trong đêm 

Giáng sinh, các chú nhện 

đã dùng tơ trang trí cây 

thông giúp bà. Người 

Ukraine nay thích 

trang trí cây thông 

với “mạng nhện” 

bằng giấy, pha lê 

hay nhựa.

 

 

 

 

 

 

Cây thông Giáng sinh trang trí “mạng 

nhện” ở Ukraine - Ảnh: Reuters 

3. Ý: Phù thủy La Befana
Trẻ em Ý thức trắng đêm đợi bà phù 

thủy La Befana với chiếc chổi thần. Theo 

truyền thuyết, phù thủy La Befana sẽ 

đến tặng quà cho trẻ em và quét dọn 

những căn nhà không ngăn nắp bằng 

chiếc chổi thần kỳ của mình. Người dân Ý 

thường mặc đồ phù thủy cùng chổi thần 

diễu hành trên đường phố vào dịp này. 

 

 

 

 

 

 

 

Một người cải trang phù thủy La Befana - 

Ảnh: Mirror

 
4. Bulgaria: Thức ăn thừa cho người 
quá cố
Sau bữa tối đêm Giáng sinh, các gia 

đình ở Bulgaria có truyền thống không 

được dọn bàn ăn, để lại thức ăn thừa. 

Họ tin rằng vong hồn của những người 

thân quá cố sẽ về ăn thức ăn còn lại 

trên bàn sau khi mọi người đã đi ngủ. 

5. Bỉ: Ác quỷ Giáng sinh Krampus
Theo truyền thuyết, ác quỷ Krampus, kẻ 

thù của ông già Noel, sẽ trừng phạt các 

đứa trẻ hư hỏng. Đến nay ở một số nơi 

ở Bỉ, cứ vào dịp Giáng sinh người ta lại 

cải trang làm Krampus để dọa trẻ em. 

6. Cộng hòa Czech: Ném giày Giáng 
sinh tìm chồng
Các cô gái độc thân có truyền thống đứng 

quay ra trước cửa nhà rồi ném giày ra 

ngoài. Nếu mũi giày hướng vào nhà, báo 

hiệu cô gái sẽ có chồng trong năm mới. 

Nhưng nếu gót giày quay vào nhà thì cô ấy 

phải đợi thêm 12 tháng nữa mới có chồng. 

7. Venezuela: Đi patanh đến nhà thờ
Người dân ở thủ đô Caracas của Venezuela 

có truyền thống đi patin đến dự thánh lễ 

trong trong một tuần cho đến Giáng sinh.

7    truyền thống đón Giáng sinh   
kỳ lạ trên thế giới

Theo Thanh Niên

Theo thainguyen.edu.vn

Ông già Noel đi patanh ở Venezuela 

Ảnh: Guardian
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TIÊU ĐIỂM

TẾT DƯƠNG LỊCH BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU

Sau 12 tháng mọi người lại chuẩn 
bị đón năm mới, phương Tây gọi 
là New Year, nước ta gọi là Tết 

Dương lịch. Dù ngày 01/01 chưa được 
tất cả các quốc gia trên thế giới chấp 
nhận là New Year song Tết Dương lịch 
vẫn là thời điểm đánh dấu một năm 
mới bắt đầu.

Với các nước phương Tây, mọi người nô 
nức vui chơi ở nơi công cộng trong đêm 
giao thừa để chờ đón giây phút chuyển 
giao giữa năm cũ và năm mới. Những quả 
bóng được thả rơi trong giây đầu tiên của 
năm mới, pháo hoa bắn sáng rực đất trời, 
mọi người cùng nâng ly chúc tụng nhau 
trong niềm vui mới.

Tết Dương lịch đã có từ lâu đời, biến đổi 
qua nhiều thiên kỷ trong lịch sử tiến hóa, 
mang dấu ấn lịch sử văn minh của con 
người và tồn tại đến ngày nay.

Hiện nay thế giới đón Tết Dương lịch vào 
ngày 01 tháng Giêng. Trong 400 năm qua, 
rất nhiều quốc gia đã chấp nhận ngày này 
là ngày New Year.

La Mã là quốc gia đầu tiên chọn ngày 01 
tháng Giêng làm ngày New Year trong 
năm đầu tiên 153 trước Công nguyên. 
Trước đó, 25/3 là ngày xuân phân (vernal 
equinox) được chọn là ngày đầu năm. 
Ngày năm mới này đã được đa số những 
quốc gia Cơ đốc giáo ở châu Âu chấp nhận 
(khoảng thời Trung cổ 1.100-1.400 trước 
Công nguyên).

Trải qua một thời gian khá lâu những 
quốc gia này mới chấp nhận sự thay 
đổi ngày tháng cho New Year bởi vì 
đầu óc cố hữu của họ. Với ngày tháng 
tính toán cho New Year không được 
phổ thông như những phong tục đang 
được bảo giữ, nó cũng không phải là 
thời điểm hoa màu hay những vụ mùa 
đặc biệt gắn liền với ngày tháng đó.  
 
Cho nên người ta nghĩ đây chỉ là một ngày 
bình thường sau mùa bầu cử, sau thời gian 
các đại biểu trúng cử bắt đầu nhận nhiệm 
vụ mới trong chính quyền Đế quốc La Mã.

Muốn thay đổi ngày tháng New Year đã 
có từ trước là một việc làm to lớn đầy khó 
khăn cho việc tính toán làm Lịch.

Thời Đế quốc La Mã, sự thay đổi ngày 
tháng cho năm mới của họ đã tính ngược 
lại ba tháng tới tháng Giêng (tức là tháng 
Ba trở thành tháng Giêng). Do không có 
qui tắc nào của Lịch, trước đây nguyên 
gốc tháng 9, 10, 11, 12 đã đổi thành 7, 8, 
9, 10 rồi xếp theo tuần tự.

Thời gian sau này các vị Hoàng đế La Mã 
của mỗi chính thể đã đặt tên mới cho 
các tháng, ví dụ như tháng Chín gọi là 
“Germanucus”, “Antonius” và “Tacitus”, 
tháng 11 có tên khác là “Domitianus”, 
“Faustinus” và “Romanus”.

Những sự bất tiện đó đã thúc đẩy vua 
Julius Caesar thiết lập nên bộ Lịch mới. 
Lịch này được phát minh bởi nhà Thiên 
văn học người Hy Lạp Alexandria (tính hệ 
thống thời gian cho Lịch theo mặt trời). 
Caesar muốn thay đổi ngày đầu năm từ 
ngày 1 tháng Giêng mà ông cho là hợp 
lý nhất, sẽ phù hợp với một trong những 
điểm chí (Solstices) hay điểm phân 
(Equinoxes) và tiết khí.

Để tưởng nhớ tới ông, Thượng nghị 
viện đã dùng tháng sinh nhật của ông 
(Quintilis) đổi tên thành tháng Bảy (July). 
Đến đời cháu của vua Caesar là Hoàng 

đế Augustus cũng có một tưởng thưởng 
danh dự tương tự để trao tặng cho ông 
được đổi tên Sextilis thành tháng 8 
“August” , vì ông có công sửa sai trong sự 
tính toán của năm nhuận.

Lịch này không có những sửa đổi quan 
trọng nào cho đến năm 1582 khi Giáo 
hoàng Gregory XII nhậm chức, ông đã 
hợp nhất phương pháp tính Lịch hiện 
đại để phân chia tháng năm. Giáo hoàng 
sửa đổi và xác nhận ngày của năm mới là 
ngày 1 tháng Giêng bất chấp mọi chống 
đối của các hiệp hội tín đồ Cơ đốc giáo.

Những quốc gia Công giáo tiếp nhận 
ngày “New Year” sớm nhất, sau đó đến 
các nước theo đạo Tin lành, Đức chấp 
nhận ngày “New Year” năm 1700, Anh 
(1752) và Thụy Điển (1753).

Những nước phương Đông ảnh hưởng 
của nhiều tôn giáo như Hindus, đạo Lão, 
Phật giáo, Hồi giáo nhưng họ cũng dùng 
lịch giống Cơ đốc giáo. Nhật Bản chấp 
nhận ngày “New Year” Dương lịch vào 
năm 1873 và Trung Quốc (1912).

Những tôn giáo dòng chính thống 
của phương Đông cũng nhận ngày Tết 

Dương lịch muộn hơn vào năm 1924 và 
1927. Nước Nga chấp nhận nó trong hai 
lần, lần đầu tiên năm 1918 và lần thứ hai 
1924.

Các quốc gia như: Bulgaria, Cyprus, Egypt, 
Greece, Poland, Romania, Syria và Turkey 
đều ăn Tết vào ngày 01 tháng Giêng.

Người Trung Hoa tính theo hệ thống 
quay của mặt trăng cho nên ngày New 
Year đều rơi vào tháng bắt đầu có trăng 
khoảng trước bốn hay tám tuần khi mùa 
xuân đến. Ngày chính xác có thể vào 
khoảng giữa ngày 21 tháng Giêng hay 
ngày 21 tháng Hai của lịch “Gregorian 
Calendar”. Lịch Trung Hoa thiết lập 
không giống như lịch “Gregorian 
Calendar”, bởi vì phạm vi của mùa thay 
đổi. Và mỗi năm có một ký hiệu tượng 
trưng với 12 con Giáp theo qui tắc Ngũ 
hành với chu kỳ 60 năm.

Đối với Việt Nam, trước khi dùng Dương 
lịch, người Việt dùng Âm lịch. Lịch do 
triều đình soạn và ban hành, dĩ nhiên 
có chịu ảnh hưởng của khoa thiên văn 
và phép làm lịch của Trung Quốc. Tết 
Nguyên đán ở Việt Nam từ xưa cũng 
theo Lịch Trung Hoa.

Sưu tầm
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năm

Kienlongbank
tổ chức thành công Lễ kỷ niệm19

(27/10/1995 - 27/10/2014)
Ngày thành lập

LỄ KỶ NIỆM 19 NĂM THÀNH LẬP TẠI HỘI SỞ KIENLONGBANK, KIÊN GIANG

Ngày 25/10/2014, tại Thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Lễ kỷ 

niệm 19 năm Ngày thành lập Ngân 

hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 

(27/10/1995 - 27/10/2014) đã được tổ 

chức trang trọng và ấm cúng. Đến tham 

dự buổi lễ kỷ niệm 19 năm, Kienlongbank 

vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của 

Ông Lê Văn Thi - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Ông Nguyễn 

Văn Kiệt - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang; 

Đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo 

các huyện, thị tỉnh Kiên Giang; Hội đồng 

quản trị, Ban điều hành, các cán bộ, nhân 

viên Kienlongbank cùng đông đảo khách 

khành thân thiết của Ngân hàng đã cùng 

với hơn 800 đại diện khách hàng thân 

thiết tại tỉnh Kiên Giang.

Tại buổi lễ, ông Võ Quốc Thắng - Chủ 

tịch HĐQT Kienlongbank đã hệ thống 

lại quá trình hoạt động và phát triển của 

Kienlongbank  “Qua 19 năm hoạt động 

và trưởng thành đến nay Ngân hàng Kiên 

Long đã mở rộng mạng lưới khắp 25 tỉnh, 

thành với 96 điểm giao dịch trên cả nước. 

Tổng tài sản của Kienlongbank đạt trên 

19,7 ngàn tỷ đồng, tăng gần 5.800 lần so 

với ngày đầu thành lập. Các chỉ số kinh 

doanh khác cũng tăng đều qua các năm: 

Vốn điều lệ hiện nay là 3.000 tỷ đồng, dư 

nợ cho vay trên 13 ngàn tỷ đồng, huy 

động vốn trên 16 ngàn tỷ đồng. Ngoài 

ra, nhờ chú trọng quản trị rủi ro, duy trì 

cơ cấu tín dụng an toàn và hiệu quả, tỷ lệ 

nợ xấu của Kienlongbank được kiểm soát 

thấp hơn mức cho phép của Ngân hàng 

nhà nước quy định”.

Đánh giá về hoạt động của Kienlongbank, 

ông Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc NHNN 

Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang nhận xét: 

“NHNNVN tỉnh Kiên Giang đánh giá cao sự nỗ 

lực của Kienlongbank khi không ngừng củng 

cố, nâng cao năng lực tài chính, nâng cao 

chất lượng và mở rộng phạm vi hoạt động, 

phát triển các dịch vụ hiện đại vươn lên trở 

thành Ngân hàng có uy tín tại Việt Nam. 

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh Kiên Giang, ông Lê Văn Thi ghi 

nhận và biểu dương những đóng góp của 

Kienlongbank, bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh 

cũng hoan nghênh và ghi nhận về những 

đóng góp của Kienlongbank đã đồng hành 

cùng với tỉnh Kiên Giang trong việc chăm 

lo cho cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, các em học sinh nghèo hiếu học. Việc 

này, thể hiện trách nhiệm của Kienlongbank 

ngoài mục tiêu kinh doanh, còn chia sẻ với 

chính quyền, đoàn thể trong các hoạt động 

an sinh xã hội.

Với phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia 

sẻ” trên mọi phương diện từ việc cung cấp 

đa dạng sản phẩm dịch vụ, luôn hướng về 

cộng đồng, hằng năm Kienlongbank luôn 

dành ngân sách được trích từ lợi nhuận cho 

các hoạt động công tác xã hội như: Học bổng 

cho con em cựu chiến binh, học bổng sinh 

viên vượt khó học giỏi, chung tay góp sức bảo 

vệ biển Đông, học bổng Nguyễn Thái Bình,... 

Và đặc biệt trong năm học 2015, Kienlongbank 

đã đẩy mạnh chương trình học bổng “Chia sẻ 

ước mơ”, trao tặng 5.000 suất học bổng với 

tổng trị giá là 5 tỷ đồng cho 25 tỉnh, thành nơi 

có chi nhánh Kienlongbank hoạt động. Dịp 

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank phát biểu tại buổi lễ

Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo NHNN Kiên Giang, đại diện quý khách hàng  
cùng Ban lãnh đạo Kienlongbank nâng ly chúc mừng sau phần thắp nến mừng sinh nhật.

Ông Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc NHNN  
Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang phát biểu 
tại Lễ Kỷ niệm 19 năm thành lập.

Ông Võ Văn Châu - Q. Tổng Giám đốc Kienlongbank tặng quà tri ân cho khách 
hàng thân thiết - Chi nhánh Rạch Giá 

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao 
bảng tượng trưng chương trình “Chia sẻ ước mơ” năm học 
2015 cho Ông Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc NHNN Việt Nam 
- Chi nhánh Kiên Giang.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank 
trao hoa cảm ơn sau bài phát biểu của ông Lê Văn Thi 
- Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Quang Toan - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn  
Cơ sở Kienlongbank trao bảng tượng trưng tài trợ 1 tỷ đồng xây dựng 
đường giao thông tại huyện U Minh Thượng cho Ông Ngô Công Tước - 
Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

TIÊU ĐIỂM
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KIENLONGBANK KỶ NIỆM 19 NĂM  NGÀY THÀNH LẬP  
VÀ KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ MỚI CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP

Giải nhất “Tiếng hát Kienlongbank”
Anh Diệp Văn Cao - Chi nhánh Bến Tre.

Giải nhất “Cộng tác viên giỏi”
Anh Lê Văn Trung - Chi nhánh Bến Tre.

Giải nhất “Duyên dáng Kienlongbank”
Chị Phạm Thị Hồng - CN Sài Gòn.

Giải nhất “Nụ cười Kienlongbank”
Chị Nguyễn Thúy Hằng - PGD Rạch Sỏi.

Giải nhất “Giao dịch viên giỏi”
Chị Phạm Thị Minh Hiếu - PGD số 2

Giải nhất “Nhân viên bảo vệ giỏi”
Anh Nguyễn Thanh An - PGD Bình Minh.

Đến tham dự buổi lễ  kỷ niệm 19 năm 

Ngày thành lập Kienlongbank, có 

ông Lê Vĩnh Tân, Uỷ viên Trung ương 

Đảng - Phó trưởng ban Kinh tế trung ương; 

ông Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch tỉnh 

Đồng Tháp; ông Nguyễn Ngọc Thạch - 

Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh 

Đồng Tháp; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh 

Đồng Tháp và thành phố Cao Lãnh; với 

sự hiện diện đặc biệt của hơn 200 khách 

Lễ khánh thành trụ sở mới Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Đồng Tháp  ngày 1/11/2014

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT 
Kienlongbank trao bảng tượng trưng 
chương trình “Chia sẻ ước mơ” cho ông 
Nguyễn Văn Quế - Phó Giám đốc NHNN  
Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Tháp  

Ông Lê Trung Việt - Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank và ông Ngô Văn Quí - Quyền Giám đốc 
Kienlongbank - Chi nhánh Đồng Tháp tặng hoa và quà tri ân đến khách hàng.

hàng thân thiết tại Chi nhánh Đồng Tháp. 

Kienlongbank - Chi nhánh Đồng Tháp sau 4 

tháng triển khai dự án và thi công đã chính 

thức đưa vào sử dụng với quy mô 1 trệt 1 

lầu, tổng diện tích sử dụng 1.900m2, gồm 3 

khối nhà A,B,C. Trong đó, khối A,B phục vụ 

giao dịch ngân hàng, còn lại khối C sử dụng 

vào việc giao dịch và tư vấn khách hàng. 

Việc khánh thành trụ sở mới Kienlongbank 

- Chi nhánh Đồng Tháp (số 30, đường Lý 

Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao 

Lãnh) là nhiệm vụ quan trọng trong chiến 

lược phát triển mạng lưới hoạt động và đầu 

tư cơ sở vật chất hạ tầng nhằm gia tăng hình 

ảnh thương hiệu cũng như đem đến cho 

khách hàng sự hài lòng khi đến giao dịch. 

 

Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Kiên Long đã 

tổ chức Lễ khánh trụ sở mới Phòng giao dịch  

Tân Hiệp.

TIÊU ĐIỂM

KIENLONGBANK KỶ NIỆM 19 NĂM THÀNH LẬP TẠI CHI NHÁNH LONG AN

Ngày 08/11/2014, tại Hội trường Nhà 

khách Ủy ban nhân dân tỉnh Long 

An, Kienlongbank – Chi nhánh Long An 

tổ chức lễ kỷ niệm 19 năm Ngày thành lập 

(27/10/1995 – 27/10/2014) và tri ân khách 

hàng. Đến tham dự buổi lễ có Ông Đặng 

Văn Xướng - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An; 

Ông Võ Lê Tuấn - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

Bà Trần Thị Nhanh - Ủy viên Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Long An; ông Lê Bá Phước - Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An; 

Ông Đào Văn Nghiệp - Giám đốc NHNN 

Việt Nam - Chi nhánh Long An cùng đại 

diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo các 

huyện thị tỉnh Long An và có gần 200 

khách hàng thân thiết đến tahm dự.  

Dịp này,  Kienlongbank đã trao tặng 10 

phần quà tri ân đến các khách hàng tiêu 

biểu và nhiều phần quà thay lời cảm 

ơn đến các khách hàng đã gắn bó với 

Kienlongbank - Chi nhánh Long An trong 

suốt thời gian qua.

Cũng nhân sự kiện này, Kienlongbank đã 

trao tặng 200 suất học bổng, mỗi suất trị 

giá 1 triệu đồng cho các em học sinh THPT 

tỉnh Long An. 

này, Kienlongbank trao cho đại diện Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Kiên 

Giang 300 suất học bổng trị giá 300 triệu 

đồng.

Cùng hân hoan chào mừng sự kiện 

Lễ kỷ niệm 19 năm Ngày thành lập 

Kienlongbank, hơn 3 tháng qua, toàn thể 

CB, NV Kienlongbank hào hứng tham 

gia hàng loạt sự kiện được triển khai tại 

Kienlongbank. Các Hội thi được tổ chức 

là sân chơi nhằm tăng cường sự đoàn kết, 

giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa CB, NV trên 

toàn hệ thống. Tại Lễ kỷ niệm 19 năm 

thành lập, Kienlongbank đã công bố kết 

quả và trao giải thưởng cho các nhân viên 

đạt thành tích cao nhất trong Hội thi. 

KLB
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“ Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày thành lập, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) xin bày tỏ lòng tri ân  và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý cổ đông, 
Quý khách hàng đã ủng hộ và hợp tác với Kienlongbank trong suốt những năm qua. 
Trong quá trình phục vụ, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, song  với 
phương châm: “ Ngân hàng Kiên Long - Sẵn 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, Quý đối tác.”

Ông Võ Văn Châu - Q. Tổng Giám đốc Kienlongbank tặng quà tri ân cho khách hàng thân thiết - Chi nhánh Long An

Ông Đào Văn Nghiệp - Giám đốc 
NHNN Việt Nam - Chi nhánh Long An  
phát biểu tại buổi lễ.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao bảng tượng trưng  
chương trình “Chia sẻ ước mơ” cho ông  Hà  Tấn  Phước - Phó Giám đốc  NHNN  
Việt Nam - Chi nhánh Long An.

Ông Lê Văn Thi
Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang

Phát biểu của

Thưa toàn thể quý vị đại biểu!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ 

niệm 19 năm thành lập Ngân hàng TMCP 

Kiên Long, thay mặt lãnh đạo tỉnh Kiên 

Giang xin gởi lời chúc mừng đến lãnh đạo 

và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng 

TMCP Kiên Long luôn dồi dào sức khỏe, 

thành đạt, chúc Ngân hàng ngày càng lớn 

mạnh, phát triển bền vững. 

Kính thưa quý vị!

Là Ngân hàng TMCP được hình thành 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Ngân 

hàng TMCP Kiên Long qua 19 năm hoạt 

động đã không ngừng lớn mạnh, vượt 

qua nhiều khó khăn, thách thức từng 

bước đẩy mạnh các hoạt động kinh 

doanh, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tích 

cực đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ,...

từng bước khẳng định vị thế, uy tín tại 

tỉnh nhà và đứng vững trên thị trường 

tài chính Việt Nam.

Với chiến lược phát triển phù hợp, Ngân 

hàng TMCP Kiên Long đã có những bước 

tiến vượt bậc và mục tiêu phấn đấu trở 

thành 1 trong những Ngân hàng TMCP 

hàng đầu tại Việt Nam. Cùng với hoạt 

động kinh doanh có hiệu quả, Ngân hàng 

TMCP Kiên Long luôn quan tâm đến hoạt 

động cộng đồng, an sinh xã hội và đã tài 

trợ hàng tỷ đồng cho bà con nghèo trong 

tỉnh mua bảo hiểm y tế, cũng như xây 

dựng các công trình an sinh xã hội trên 

khắp các địa phương trong tỉnh, thể hiện 

sự chia sẻ với cộng đồng và mang tính 

nhân văn cao.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đánh giá cao 

kết quả hoạt động Ngân hàng TMCP 

Kiên Long trong thời gian qua, đồng thời 

ghi nhận và biểu dương những nỗ lực 

và đóng góp của Ngân hàng TMCP Kiên 

Long đã cùng với Đảng, chính quyền và 

nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia xây 

dựng phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế, góp phần đảm bảo 

an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn xã hội của tỉnh nhà.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kiên Giang là tỉnh có rất nhiều tiềm năng, 

lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngoài thế mạnh truyền thống là sản xuất 

nông nghiệp thì hiện nay tỉnh Kiên Giang 

đã có nhiều cơ chế để thu hút, kêu gọi đầu 

tư ở tất cả lĩnh vực nhất là công nghiệp 

và dịch vụ du lịch. Số lượng các tập đoàn, 

doanh nghiệp tìm hiểu và đầu tư cũng 

như số lượng doanh nghiệp thành lập 

mới trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng 

lên; nhiều khu công nghiệp, khu du lịch 

đang được đầu tư mạnh, các lĩnh vực sản 

xuất được đầu tư theo chiều sâu nhằm 

tạo ra giá trị kinh tế cao,... hứa hẹn sẽ đưa 

Kiên Giang trở thành địa phương có tốc 

độ tăng trưởng cao, đa dạng ngành nghề 

và phát triển đồng bộ so với các tỉnh, 

thành trong khu vực và cả nước. Lãnh đạo 

tỉnh Kiên Giang luôn quan tâm và tạo mọi 

Ông Lê Văn Thi – Chủ tịch UBND tỉnh 
Kiên Giang phát biểu tại Lễ kỷ niệm  
19 năm thành lập Kienlongbank

điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp và 

các tổ chức tín dụng gặp gỡ, đẩy mạnh 

quan hệ hợp tác cũng như tháo gỡ các 

khó khăn trong việc thực hiện các cơ chế, 

chính sách nhằm giúp cho các doanh 

nghiệp cũng như các tổ chức tín dụng 

trên địa bàn tỉnh phát triển hiệu quả và 

bền vững.

Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Kiên 

Giang kỳ vọng Ngân hàng TMCP Kiên 

Long sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống 

ngân hàng, cơ sở vật chất, phát triển các 

dịch vụ, cung cấp sản phẩm đa dạng 

hiện đại và tiện ích cho khách hàng. 

Đồng thời, sẽ cùng các tổ chức tín dụng 

khác trong tỉnh tiếp tục tham gia hỗ trợ, 

tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp và bà con nông ngư dân tiếp cận 

nguồn vốn hiệu quả để đẩy mạnh phát 

triển sản xuất, kinh doanh,... góp phần 

vào sự phát triển của kinh tế địa phương. 

Tiếp tục cùng chính quyền tỉnh thực hiện 

tốt hơn các hoạt động hướng về cộng 

đồng, các chính sách an sinh xã hội thiết 

thực, cùng chung sức xây dựng nông 

thôn mới để quê hương đất nước ngày 

càng đổi mới, giàu mạnh.

Một lần nữa, kính chúc quý vị đại biểu 

nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành 

công. Chúc Ngân hàng TMCP Kiên Long 

tiếp tục thành công và phát triển ngày 

càng lớn mạnh.

Xin cám ơn!

TIÊU ĐIỂM

(Trích phát biểu của ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT 
Kienlongbank tại lễ kỷ niệm 19 năm thành lập)
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Mục tiêu 2015 rất áp lực, 
nhưng khả thi

Thống đốc:

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nói 
về các mục tiêu năm tới mà Quốc hội vừa thông qua...

Theo MINH ĐỨC (Vneconomy)

Chiều 10/11, Quốc hội đã thông 

qua nghị quyết về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2015. 

Trong đó, một số chỉ tiêu lớn gắn chặt 

và nêu rõ yêu cầu đối với việc điều hành 

chính sách tiền tệ và quản lý hoạt động 

của các tổ chức tín dụng.

Có thể thấy, đó là những mục tiêu, yêu cầu cao 

hơn so với những gì dự kiến thực hiện được 

trong năm nay. Nếu thực hiện được, 2015 sẽ 

là một năm chuyển biến tích cực, đặc biệt là 

trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát 

lạm phát và xử lý nợ xấu.

Trao đổi với VnEconomy ngày 11/11, Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình 

tin tưởng có thể thực hiện tốt các mục tiêu đề 

ra cho ngành.

“Nợ xấu tăng không phải là bất ngờ”

Lần đầu tiên mục tiêu giảm nợ xấu với con 

số rất cụ thể được đặt ra tại Nghị quyết 

của Quốc hội. Theo đó, năm 2015 Ngân 

hàng Nhà nước phải phấn đấu giảm được 

nợ xấu về dưới 3%. Thống đốc nói gì về 

khả năng hoàn thành mục tiêu này?

Thời gian qua, trong bối cảnh nền kinh tế 

còn nhiều khó khăn, ngành ngân hàng đã 

tích cực, chủ động triển khai các giải pháp tự 

xử lý nợ xấu và bước đầu đã đạt được những 

kết quả nhất định. Những kết quả đó, vừa qua 

tôi cũng đã thay mặt ngành báo cáo trước Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, cũng như qua trả lời 

chất vấn của các đại biểu.

Do vậy, Ngân hàng Nhà nước tin tưởng rằng 

với nỗ lực xử lý nợ xấu của ngành ngân hàng, 

sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành và 

tình hình kinh tế vĩ mô dự báo sẽ tiếp tục cải 

thiện trong năm 2014 và 2015, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp bớt khó 

khăn, thị trường bất động sản phục hồi, thì 

chúng ta có thể thực hiện được mục tiêu đưa 

nợ xấu về dưới 3% đến cuối năm 2015.

Thế nhưng năm tới, cơ chế cho cơ cấu lại 

nợ mà không phải chuyển nhóm chấm 

dứt, Thông tư 09 với yêu cầu phân loại nợ 

và trích lập dự phòng khắt khe hơn, dự 

kiến nợ xấu theo đó sẽ được xác định sát 

thực hơn, minh bạch hơn và có thể tăng 

lên. Điều này sẽ gây áp lực lên mục tiêu 

giảm được về dưới 3% nói trên như thế 

nào, nhất là khi không dùng nguồn lực 

ngân sách để xử lý?

Với Thông tư 09 thì chúng ta đã biết, từ tháng 

6/2014, một số quy định chặt chẽ hơn đã 

được áp dụng. Nợ xấu của hệ thống ngân 

hàng cũng đã tăng, nhưng tôi xin nói rằng đây 

không phải là yếu tố bất ngờ, mà nằm trong 

sự tính toán và chủ động của Ngân hàng Nhà 

nước trong quá trình xây dựng và ban hành 

các quy định mới về phân loại nợ, trích lập dự 

phòng rủi ro.

Những quy định mới đó được xây dựng theo 

hướng thắt chặt, có lộ trình, nhằm đánh giá 

chính xác, minh bạch hơn tình hình nợ xấu, 

chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng.

Chúng tôi cũng dự tính nợ xấu có thể tăng 

lên trong năm 2015 khi các quy định chặt chẽ 

về phân loại nợ được áp dụng đầy đủ. Do đó, 

dù đã xử lý được một lượng lớn nợ xấu trong 

thời gian qua, nhưng Ngân hàng Nhà nước 

vẫn yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy 

mạnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp để xử lý.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã 

đề nghị các bộ, ngành liên quan chủ động, 

tích cực phối hợp với ngành ngân hàng trong 

việc triển khai các giải pháp đồng bộ để góp 

phần đẩy nhanh xử lý nợ xấu và kiềm chế nợ 

xấu gia tăng trong thời gian tới.

Nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua 

cũng yêu cầu gắn xử lý nợ xấu với tái cơ 

cấu hệ thống ngân hàng. Ông có thể cho 

biết định hướng và mục tiêu triển khai sự 

kết hợp này trong năm tới?

Trong quá trình thực hiện cơ cấu lại các tổ 

chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước luôn 

xác định xử lý nợ xấu là một trong những cấu 

phần quan trọng nhất khi thực hiện cơ cấu lại 

hệ thống ngân hàng.

Thời gian qua, việc tái cơ cấu các tổ chức tín 

dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng yếu kém 

luôn gắn liền với xử lý nợ xấu của các tổ chức 

tín dụng này. Do vậy, trong thời gian tới, Ngân 

hàng Nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ các 

giải pháp tái cơ cấu, gắn với xử lý nợ xấu.

Đó là tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ 

các giải pháp cơ cấu lại, xử lý nợ xấu hệ thống 

các tổ chức tín dụng theo đề án đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 254/QĐ-TTg và đề án xử lý nợ xấu đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo triển khai và thực 

hiện công tác thanh tra, đặc biệt là thanh 

tra chuyên đề chất lượng tín dụng và kiểm 

toán bắt buộc chất lượng tín dụng theo 

đúng quy định, yêu cầu, nội dung đặt ra 

để đánh giá đúng thực trạng nợ xấu, từ đó 

có giải pháp xử lý phù hợp.

Thứ ba, tăng cường công tác giám sát thị 

trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, 

kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động 

của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài; phát hiện và xử lý 

nghiêm, kịp thời những sai phạm để đảm 

bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ 

thống các tổ chức tín dụng.

Cũng như trong thời gian qua, Ngân hàng 

Nhà nước sẽ tăng cường giám sát, phân tích 

và đánh giá thường xuyên việc chấp hành các 

tỷ lệ, giới hạn an toàn của các tổ chức tín dụng, 

trọng tâm là mức độ đủ vốn, mức vốn điều 

lệ thực, tỷ lệ sở hữu ngân hàng, rủi ro thanh 

khoản và rủi ro tín dụng... để cảnh báo sớm rủi 

ro và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong 

hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Thứ tư là tăng cường quản lý và thực hiện 

chặt chẽ, thận trọng về công tác cấp phép, 

mở rộng mạng lưới ngân hàng thương mại 

theo chủ trương của Chính phủ và quy định 

của Ngân hàng Nhà nước, gắn với việc thực 

hiện đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và 

kế hoạch rà soát mạng lưới hoạt động của các 

tổ chức tín dụng. 

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục 

triển khai xây dựng, ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật hướng dẫn hai luật về ngân 

hàng, các văn bản pháp lý hỗ trợ cho đổi mới 

công tác thanh tra, giám sát và thực hiện cơ 

cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu.

“Không thể chủ quan với lạm phát”

Ngoài các yêu cầu trên, Nghị quyết của 

Quốc hội đã xác định mục tiêu kiềm chế 

lạm phát ở mức 5%. Liệu đây có phải là 

một mục tiêu tham vọng và chính sách 

tiền tệ sẽ thực hiện như thế nào để đảm 

bảo hoàn thành?

Đến thời điểm này có thể thấy rằng, trong 

năm 2014, với việc thực thi đồng bộ các giải 

pháp của Chính phủ nhằm mục tiêu kiểm 

soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ 

tăng trưởng ở mức hợp lý, trong đó có chính 

sách tiền tệ chủ động, linh hoạt của Ngân 

hàng Nhà nước, lạm phát tiếp tục ổn định ở 

mức thấp và dự kiến cả năm có thể đạt thấp 

hơn mức 5%.

Cùng đó, tăng trưởng kinh tế đã có những cải 

thiện tích cực so với cùng kỳ các năm trước, 

cán cân thanh toán tiếp tục thặng dư ở mức 

cao, thị trường tiền tệ, ngoại hối và hoạt động 

ngân hàng ổn định.

Đó cũng là các kết quả đã được các tổ chức 

quốc tế đánh giá cao. Gần đây các tổ chức 

xếp hạng Moody’s, Standard & Poor và 

Fitch Ratings đã nâng mức xếp hạng của 

Việt Nam lên một bậc nhờ các thành công 

đạt được trong kiểm soát lạm phát, ổn định 

hệ thống ngân hàng và kinh tế vĩ mô trong 

thời gian qua.

Tuy nhiên, chúng ta không thể chủ quan với 

diễn biến của lạm phát. 

Mục tiêu lạm phát 5% của năm 2015 là mức 

tương đối thấp so với các năm gần đây, do đó 

đòi hỏi các chính sách vĩ mô phải được thực 

hiện theo hướng thận trọng, linh hoạt có sự 

phối hợp chặt chẽ để kiểm soát lạm phát, 

nhưng đồng thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh và góp phần tăng 

trưởng kinh tế.

Đối với chính sách tiền tệ, nhiệm vụ trọng tâm 

chúng tôi xác định là điều hành lãi suất phù 

hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để điều 

tiết lãi suất thị trường ở mức hợp lý, góp phần 

ổn định thị trường tiền tệ; điều hành tỷ giá 

linh hoạt, đảm bảo ổn định giá trị đồng Việt 

Nam và tăng dự trữ ngoại hối; tiếp tục thực 

hiện đồng bộ các giải pháp chính sách quản 

lý ngoại hối theo hướng chống đô la hóa và 

vàng hóa, hạn chế tình trạng đô la hóa trong 

nền kinh tế.

Với tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển 

khai các giải pháp gắn với chính sách tín dụng 

ngành, lĩnh vực để đáp ứng vốn cho nền kinh 

tế đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng.

Còn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,2% 

trong năm mà nghị quyết đề ra, cao hơn 

năm nay. Chính sách tiền tệ sẽ hướng tới 

mục tiêu này như thế nào, nhất là xét về 

nguồn lực tín dụng, theo ông?

Bám sát mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ, 

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện 

các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, 

nhưng không chủ quan với lạm phát, đảm 

bảo ổn định kinh tế vĩ mô một cách vững 

chắc cũng như an toàn hoạt động của hệ 

thống ngân hàng.

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, 

quá trình tái cơ cấu nền kinh tế vẫn đang tiếp 

tục, theo tôi thì mục tiêu tăng trưởng 6,2% của 

năm 2015 là mức tương đối cao. Vì vậy, cần có 

sự triển khai đồng bộ các giải pháp chính sách 

vĩ mô của các bộ, ngành để tiếp tục tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy 

tăng trưởng nền kinh tế theo mục tiêu nghị 

quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Xin được hỏi Thống đốc một câu về cá 

nhân: việc thực hiện những mục tiêu đó, 

đối với ông áp lực như thế nào?

Việc thực hiện tốt những mục tiêu đó là rất áp 

lực, đòi hỏi phải rất nỗ lực. Tuy nhiên, Quốc 

hội đã xác định một cách chặt chẽ, và đây là 

những mục tiêu khả thi.

Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam
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Chào mừng kỷ niệm ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11), sáng ngày 

13/11/2014, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể 

thao huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

đã diễn ra Lễ khai mạc giải Bóng chuyền 

năm 2014.

Tham gia giải năm nay có 216 vận 

động viên nam của 18 trường THCS và  

liên quân các trường Tiểu học trên toàn 

huyện. Ngay sau Lễ khai mạc, các trận 

thi đấu đã diễn ra sôi nổi với tinh thần 

đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các 

trường. Các đội thi đấu theo thể thức 

loại trực tiếp 01 lần thua để lựa chọn ra 

các đội có thành tích xuất sắc vào tranh 

bán kết và chung kết.

Đồng hành cùng mùa giải bóng chuyền 

năm nay, Ông Trần Hùng Thanh - Giám 

đốc Kienlongbank Phòng Giao dịch Vạn 

Ninh chia sẻ “Kienlongbank hân hạnh tài 

trợ Giải bóng chuyền với mong muốn 

tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các 

Kienlongbank - Phòng Giao dịch Vạn Ninh
tài trợ Giải Bóng chuyền 
mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đại diện các đội chụp ảnh lưu niệm tại giải thi đấu

Ông Trần Hùng Thanh - Giám đốc 
Kienlongbank PGD Vạn Ninh phát biểu 
tại sự kiện

thầy cô giáo nhân ngày 20/11, đồng 

thời tăng cường tình đoàn kết và sự 

hiểu biết lẫn nhau giữa các trường, 

thúc đẩy phong trào TDTT, rèn luyện 

thân thể, nâng cao sức khỏe cho cán 

bộ, giáo viên góp phần hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-

2015”.

Kienlongbank Tiền 
Giang tham gia
Giải bóng chuyền hơi

Chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày 

thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2014), 

từ ngày 13/10 đến 19/10/2014, Công 

đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước 

tỉnh Tiền Giang - Đại diện Công đoàn 

Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn 

tỉnh kết hợp với Ngân hàng Nhà 

nước - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang tổ 

chức Giải bóng chuyền hơi ngành 

Ngân hàng với sự tham gia đông đủ 

của các đơn vị trong ngành.

Dịp này, Kienlongbank – Chi nhánh 

Tiền Giang tham gia hoạt động với 

tinh thần thần vui khỏe, sôi nổi, hào 

hứng, đoàn kết và thi đấu hết mình 

dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ 

động viên. Đây thực sự là một sân 

chơi hữu ích, tạo điều kiện để cán 

bộ, công nhân viên và người lao 

động các ngân hàng giao lưu lẫn 

nhau nhằm thắt chặt hơn nữa tình 

đoàn kết giữa các ngân hàng trên 

địa bàn. 

Kienlongbank được NHNN Việt Nam chấp thuận thành lập
1 chi nhánh và 6 phòng giao dịch

Ngày 06/11/2014, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam (NHNNVN) đã có 

các văn bản chấp thuận cho Ngân hàng 

TMCP Kiên Long (Kienlongbank) thành 

lập thêm 1 Chi nhánh Tây Ninh và 6 

Phòng giao dịch gồm: Sông Cầu (Phú 

Yên), An Nhơn (Bình Định), Đầm Dơi (Cà 

Mau), Vĩnh Châu (Sóc Trăng), Bến Lức, 

Đức Hòa (Long An).

Tính đến cuối tháng 10/2014, 

Kienlongbank đã có 96 điểm giao dịch 

tại 25 tỉnh, thành trên toàn quốc bao 

gồm: 01 Hội sở, 26 Chi nhánh và 70 

Phòng giao dịch. Việc được NHNNVN 

chấp thuận thành lập thêm 1 chi nhánh 

và 6 Phòng giao dịch ở Khu vực miền 

Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ và 

miền Trung đã tạo cho Kienlongbank 

có điều kiện thuận lợi thực hiện kế 

hoạch mở rộng mạng lưới trong thời 

gian tới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu 

của dân cư và doanh nghiệp trong cả 

nước, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, góp 

phần nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Ngân hàng, đồng thời khẳng định uy 

tín, vị thế thương hiệu và tính an toàn 

trong các hoạt động kinh doanh của 

Kienlongbank.

Trụ sở giao dịch của Kienlongbank

Kienlongbank ủng hộ chương trình
“Đồng hành vì người nghèo” quận Phú Nhuận

Ngày 16/11/2014, Quận ủy - Ủy ban 

nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam quận Phú Nhuận tổ chức 

chương trình cuộc đi bộ gây Quỹ xã hội 

quận Phú Nhuận  năm 2014 với chủ đề 

“Đồng hành vì người nghèo”. Đây là 

một trong những hoạt động thường 

niên của quận Phú Nhuận, thu hút đông 

đảo sự tham gia của các đơn vị, doanh 

nghiệp, mạnh thường quân, cán bộ, 

viên chức, người lao động và nhân dân 

trong, ngoài quận Phú Nhuận. Với mong 

muốn, thông qua chương trình để vận 

động gây quỹ xã hội quận, góp phần 

chăm lo cho diện chính sách, người có 

công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo có điều kiện vượt qua khó khăn, 

từng bước ổn định cuộc sống và trẻ em 

có hoàn cảnh cơ nhỡ được cắp sách đến 

trường.

Năm 2014, cuộc đi bộ với chủ đề “Đồng 

hành vì người nghèo”, Ngân hàng TMCP 

Kiên Long (Kienlongbank) vinh dự đồng 

hành cùng với chương trình, góp phần 

chia sẻ khó khăn cùng với cộng động, 

thể hiện tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ” của 

Kienlongbank. Cuộc đi bộ với lộ trình 3,2 

km qua các trục đường: Hoa Phượng - 

Bờ kè Nhiêu Lộc - Phan Đình Phùng - 

Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long được 

khép lại trong không khí vui tươi và 

phấn khởi.

PGD Vạn Ninh CN Tiền Giang

KLB

KLB
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Kienlongbank
chia sẻ gánh nặng cùng ngư dân
tại Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Định

Ngày 18/10/2014, tại Khánh Hòa 

và Ninh Thuận, Báo Thanh Niên 

đã trao học bổng Nguyễn Thái 

Bình cho con em ngư dân có hoàn cảnh 

khó khăn, học giỏi.

Tại thành phố Nha Trang, Báo Thanh 

Niên, Ngân hàng TMCP Kiên Long 

(Kienlongbank), Tỉnh đoàn Khánh 

Hòa trao học bổng cho con em ngư 

dân khó khăn, đỗ đại học năm 2014.  

Tối cùng ngày, trong chương trình “Thắp 

sáng ước mơ” do Tỉnh đoàn và Đài PT-

TH Ninh Thuận tổ chức, Báo Thanh Niên 

cũng đã trao học bổng Nguyễn Thái Bình 

cho các học sinh là con em ngư dân tỉnh 

Ninh Thuận.

Nằm trong số các sinh viên nhận học 

bổng, em Lê Thị Thùy Trinh (Khoa Kinh tế 

Trường ĐH Nha Trang), chia sẻ: “Gia đình 

em rất khó khăn. Bố mẹ phải lo cùng lúc 

cho hai anh em ăn học. Nhận được học 

bổng này, em rất vui vì đỡ được một 

phần gánh nặng cho gia đình”.

Em Nguyễn Võ Trường Thảo, HS lớp 9/3 

Trường THCS Trương Văn Ly, xã Phước 

Diêm, H.Thuận Nam, Ninh Thuận đạt 

danh hiệu học sinh giỏi 8 năm liền tâm 

sự: “Ba đi biển có khi cả tháng mới về 

nhà một lần. Mẹ gánh cá thuê, thu nhập 

không ổn định. Ba mẹ phải vay mượn bà 

con hàng xóm để chữa bệnh cho anh trai 

bị bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống gia 

đình rất khó khăn. Em rất vui khi được 

nhận học bổng Nguyễn Thái Bình của 

Báo Thanh Niên. Đây cũng là niềm vui 

của ba mẹ vì đầu năm học nhiều khoản 

phải chi cho mấy chị em đến trường”.

Đưa con đến tham dự chương trình, ông 

Bùi Văn Trung, phụ huynh em Bùi Văn 

Trường (HS lớp 7/2 Trường THCS Đông 

Hải, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm) kể lại: 

“ngoài giờ đi học, Trường còn thay mẹ 

nấu cơm, chăm sóc các em và bà nội 

năm nay đã ngoài 80 tuổi, số tiền học 

bổng này đối với gia đình ngư dân như 

chúng tôi, nhất là thời điểm đầu năm 

học là hết sức có ý nghĩa”.

Phát biểu tại chương trình, ông 

Nguyễn Đình Minh, Quyền Giám đốc 

Kienlongbank - Chi nhánh Khánh Hòa, 

cho biết: “Thông qua những suất học 

bổng này, Kienlongbank mong muốn 

chia sẻ với con em ngư dân phần nào 

khó khăn, mong các em cố gắng hơn 

Đây là hoạt động nằm trong 
chương trình “Đồng hành cùng 
ngư dân trẻ ra khơi” của Báo 
Thanh Niên, nhằm tiếp sức đến 
trường cho con em ngư dân vượt 
khó, học giỏi. Tại Khánh Hòa 
có 11 sinh viên được nhận học 
bổng, mỗi suất 5 triệu đồng, do 
Kienlongbank tài trợ. Tại Ninh 
Thuận có 20 suất, mỗi suất 2 
triệu đồng được trao cho các em. 

Theo Thanh Niên Online

Ông Nguyễn Đình Minh Q.GĐ  Kienlongbank  
-  CN Khánh Hòa trao học bổng cho sinh viên 

Đại diện Kienlongbank trao học bổng cho 
các sinh viên Trường đại học Quy Nhơn 

nữa trong học tập”.

Tối 22/10/2014, Báo Thanh Niên, Ngân 

hàng TMCP Kiên Long phối hợp với 

Tỉnh đoàn Bình Định và Đoàn trường 

Đại học Quy Nhơn trao 9 suất học 

bổng Nguyễn Thái Bình cho các sinh 

viên đang học tại đây.

Trước đó, ban tổ chức đã trao 5 suất học 

bổng cho 2 sinh viên Đại học Tài chính 

- Kế toán Quảng Ngãi và 3 sinh viên Đại 

học Phú Yên. Đợt này, Quỹ học bổng 

Nguyễn Thái Bình trao tổng cộng 60 suất 

học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng cho các 

tân sinh viên là con em ngư dân ở các 

tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi.  

Trong năm học 2014 - 2015, 

Kienlongbank đồng hành cùng Báo 

Thanh Niên trao 360 suất học bổng 

Nguyễn Thái Bình trị giá 1,8 tỉ đồng cho 

sinh viên cả nước.

Sinh viên Nguyễn Duy Phúc (ở thôn Tây, 

xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn), học lớp 

Giáo dục chính trị K37 - Trường đại học 

Quy Nhơn, cho biết số tiền học bổng này 

sẽ giúp các tân sinh viên trang trải rất 

nhiều khoản phải đóng trong năm học 

mới. Sáu người trong gia đình em Phúc 

thì có 2 anh em đang học đại học, bà 

nội già, mẹ làm nông và cha làm nghề 

đi biển. “Nghe tin mình được nhận học 

bổng Nguyễn Thái Bình, em đã báo tin 

về cho gia đình mừng. Với một gia đình 

ngư dân sống ở đảo, số tiền này rất lớn”, 

Phúc nói.

Sinh viên Lê Thị Thùy Linh (thôn Đông, 

xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn), học lớp 

Sư phạm văn K37 - Trường đại học Quy 

Nhơn, tâm sự: “Đây là nguồn động lực 

tinh thần rất lớn lao, giúp chúng em 

vững tin vào cuộc sống, cố gắng phấn 

đấu vươn lên trong học tập”.

TIN TỨC SỰ KIỆN

Kienlongbank đồng hành chương trình “Khát 
vọng trẻ 7” - Hướng vể biển đảo quê hương

Ngày 15/11/2014, Chương trình Khát vọng trẻ lần thứ 7 do Báo Thanh Niên tổ chức được diễn ra tại huyện đảo 

Phú Quốc – Kiên Giang, truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV9, Let’s Việt. Dịp này, Ngân hàng TMCP Kiên Long 

(Kienlongbank) hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

Chọn Phú Quốc cùng với chủ đề Đảo ngọc ngày nắng lên, chương trình nhằm hướng về biển đảo thân yêu, hưởng ứng 

kỷ niệm 74 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2014), mang thông điệp về lòng yêu nước, thể hiện trách 

nhiệm, tinh thần quyết tâm bảo vệ biển đảo, chủ quyền thiêng liêng và sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Ngoài ra, Chương 

trình được tổ chức nhằm gây Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình, Quỹ học nghề để hỗ trợ thanh niên sinh viên và thanh niên 

công nhân Việt Nam. Qua đó, góp phần chuyển tải đến quý khán giả thông điệp về lòng yêu nước, thể hiện tinh thần trách 

nhiệm quyết tâm bảo vệ biển đảo, chủ quyền thiêng liêng và sự nghiệp xây 

dựng Tổ quốc, về niềm tin sâu sắc của tuổi trẻ đối với Đảng quang vinh cùng 

truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh; qua đó, các tầng lớp thanh niên 

hôm nay khẳng định việc xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng 

tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Việc tham gia tài trợ cho chương trình Khát vọng trẻ lần thứ 7, ngoài ý nghĩa 

nhân văn nói trên, Kienlongbank xác định trách nhiệm của ngân hàng với 

cộng đồng xã hội, phù hợp với phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ” 

của Kienlongbank, phù hợp với thông điệp “tương thân, tương ái”, “nhường 

cơm xẻ áo”, một tinh thần cao đẹp của dân tộc Việt. Ngoài ra, chương trình 

còn trao 50 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh con em ngư dân, 

cảnh sát biển Phú Quốc. KLB
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Chiều ngày 21/10/2014, tại Ngân 

hàng TMCP Kiên Long – Chi 

nhánh Sài Gòn, Lễ ký kết thỏa 

thuận hợp tác giữa Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) 

và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

đã được diễn ra trang trọng và ý nghĩa.  

Đến tham dự lễ ký kết có ông Phạm 

Trần Duy Huyền – Thường trực HĐQT 

Kienlongbank, Ông Võ Văn Châu – 

Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám 

đốc Kienlongbank, Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng – Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn 

Tất Thành, cùng sự hiện diện của các lãnh 

đạo hai đơn vị.

Kienlongbank được thành lập cách đây 19 

năm. Hiện Ngân hàng đã phát triển mạng 

lưới hoạt động khắp 25 tỉnh, thành với 96 

điểm giao dịch và trên 3.300 cán bộ, nhân 

viên, cộng tác viên đang làm việc tại Ngân 

hàng. Là một trong những tổ chức tín 

dụng có uy tín trên thị trường Việt Nam, 

Kienlongbank nhiều năm liền nhận được 

bằng khen của lãnh đạo các tỉnh, thành, 

bằng khen của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam và Huân chương Lao động Hạng Ba 

do Chủ tịch nước trao tặng.

Kienlongbank ký kết thỏa thuận hợp tác
cùng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Kienlongbank triển khai
gói ưu đãi lãi suất 1.000 tỷ VND

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được 

nâng cấp từ trường cao đẳng Nguyễn Tất 

Thành theo quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ vào năm 2011. Hiện trường có 

đội ngũ hơn 2.200 cán bộ, giáo viên, công 

nhân viên và trên 26.000 học sinh, sinh viên 

đang theo học ở 40 chuyên ngành thuộc 

các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, khoa học 

bảo vệ sức khỏe, ngoại ngữ…Hàng năm, 

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cung cấp cho 

thị trường lao động 94 -95% sinh viên tốt 

nghiệp ra trường có việc làm. 

Theo nội dung thỏa thuận được ký kết, từ 

nay cho đến năm 2017, hai bên thống nhất 

hợp tác song phương trên một số lĩnh vực, 

như: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp 

triển khai các chương trình đào tạo ngắn 

hạn cho cán bộ, nhân viên Kienlongbank, 

tổ chức các cuộc thi học thuật có chuyên 

ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động của 

Kienlongbank; Về phía Kienlongbank hợp 

tác tài trợ cho trường ĐH Nguyễn Tất Thành 

thông qua các gói ưu đãi tài chính trong 

việc đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp các trải 

nghiệm tài chính dành cho các cán bộ, giáo 

viên, sinh viên thông qua các sản phẩm và 

dịch vụ như: phát hành thẻ, gửi tiết kiệm, chi 

lương, thu hộ học phí tại trường và qua hệ 

thống điểm giao dịch của Kienlongbank,… 

Đặc biệt, Kienlongbank cam kết hỗ trợ các 

chương trình dành cho sinh viên Đại học 

Nguyễn Tất Thành nhằm phục vụ sự nghiệp 

phát triển nguồn nhân lực cho xã hội nói 

chung và ngành ngân hàng nói riêng, như: 

Đào tạo chuyên ngành, Ngày hội việc làm, 

Hội thảo chuyên đề do Trường tổ chức, 

Hoạt động thực tập và giới thiệu việc làm tại 

Kienlongbank, Xây dựng quỹ học bổng theo 

chính sách của Kienlongbank.

Được biết đến là Ngân hàng với phương 

châm hoạt động “sẵn lòng chia sẻ”, 

Kienlongbank mong muốn giúp các thế hệ 

tương lai của đất nước thêm nguồn động 

lực hỗ trợ về mặt tinh thần, vật chất thông 

qua Quỹ học bổng “Chia sẻ ước mơ” dành 

cho các em học sinh, sinh viên tại 25 tỉnh, 

thành cả nước. Cùng với việc mở rộng liên 

kết với các trường Đại học nói chung và 

trường Đại học Nguyễn Tất Thành nói riêng, 

Kienlongbank không chỉ tạo điều kiện cho 

các sinh viên được tiếp cận các dịch vụ ngân 

hàng, mà còn góp phần mang lại những 

tiện ích cho chính các em, gia đình và xã hội 

như nộp học phí tại Kienlongbank, chuyển 

tiền từ quê vào TP.HCM, hạn chế sử dụng 

tiền mặt, tăng tính bảo mật, an toàn, tạo 

điều kiện cho cho các em có cơ hội thực tập, 

trải nghiệm thực tế, cơ hội việc làm sau tốt 

nghiệp…

Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần 

nâng tầm hoạt động của 2 đơn vị và hỗ trợ 

thiết thực nhất cho cán bộ, nhân viên, giáo 

viên và học sinh, sinh viên của Kienlongbank 

và Đại học Nguyễn Tất Thành. Chương trình 

sẽ được Ban lãnh đạo 2 đơn vị thường xuyên 

theo dõi và chỉ đạo thực hiện và đánh giá 

tổng kết sau 3 năm triển khai.

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT,  Q. Tổng Giám đốc Kienlongbank và Ông Nguyễn Mạnh Hùng 
– Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác

TIN TỨC SỰ KIỆN

Với mục đích tài trợ vốn và chia sẻ với Khách hàng trong bối cảnh 

khó khăn của nền kinh tế, đồng thời nhằm cải tiến và đáp ứng đa 

dạng các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Kiên Long 

(Kienlongbank) chính thức ra mắt chương trình “Gói 1.000 tỷ đồng cho 

vay lãi suất ưu đãi mừng xuân Ất Mùi”.

Theo đó, mọi Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để 

phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và thỏa các điều kiện quy định của 

Kienlongbank, có thể vay tiền thông qua chương trình với lãi suất ưu đãi 9%/năm đối với Khách hàng doanh nghiệp và 9,5%/năm đối với 

Khách hàng cá nhân. Điều kiện chung là Khách hàng phải cam kết không trả nợ trước hạn trong suốt thời gian ưu đãi lãi suất, nếu Khách 

hàng trả nợ trước hạn thì khoản vay được áp dụng lãi suất trên biểu lãi suất cho vay của Kienlongbank tại thời điểm giải ngân và truy thu 

phần chênh lệch tiền lãi tính từ ngày giải ngân; đồng thời mức lãi suất trên chỉ ưu đãi trong 3 tháng đầu của thời hạn vay.

“Gói 1.000 tỷ đồng cho vay lãi suất ưu đãi mừng xuân Ất Mùi” là một trong những chương trình phục vụ nhu cầu vay vốn của mọi khách 

hàng, kéo dài từ nay đến hết ngày 31/12/2014 hoặc có thể kết thúc sớm hơn nếu đã sử dụng hết hạn mức của chương trình. Kienlongbank 

kỳ vọng mang đến nhiều chính sách ưu đãi, giải quyết nhu cầu vốn tức thì và đáp ứng đa dạng nhu cầu kinh doanh cho khách hàng.

Trải nghiệm Mobile Banking
                    Rinh Iphone 6

Nhằm mục đích giúp Cán bộ, nhân viên 

(CB, NV) hiểu rõ về các tính năng, tiện 

ích và cách thức sử dụng dịch vụ Kienlong 

Mobile Banking, đồng thời giúp người sử 

dụng được tiếp cận và làm quen với các 

phương thức thanh toán hiện đại, từ ngày 

11/11/2014 – 12/12/2014, Kienlongbank 

chính thức triển khai chương trình “Trải 

nghiệm Mobile Banking – Rinh Iphone 6”. 

Đây là một trong những hoạt động truyền 

thông nội bộ được Kienlongbank triển khai 

trên toàn hệ thống, dành cho mọi CB, NV 

khi đăng ký và sử dụng các dịch vụ trên ứng 

dụng Kienlong Mobile Banking đều có cơ 

hội nhận giải thưởng hấp dẫn từ ngân hàng.

Để tham gia chương trình, mỗi CB, NV phải 

đăng ký Kienlong Mobile Banking  (dành 

cho điện thoại di động thuộc các hệ điều 

hành iOS, Android, 

Window phone và 

điện thoại có hỗ trợ 

Java) và có phát sinh 

các giao dịch thanh 

toán. Theo đó,  tổng 

số tiền thanh toán 

của các giao dịch 

thanh toán hóa đơn, 

mua thẻ cào, nạp tiền 

điện thoại di động, 

tương ứng 500.000 

VND sẽ được tích lũy 

1 mã số dự thưởng. 

CB, NV có doanh số thanh toán càng lớn thì 

càng có nhiều mã số dự thưởng. Giải thưởng 

sẽ thuộc về các cá nhân tích cực tham gia.  Cụ 

thể 01 Giải đặc biệt là chiếc Iphone 6 dành 

cho 01 mã số may mắn và 20 phần quà hấp 

dẫn dành Top 20 cá nhân có doanh số giao 

dịch thanh toán cao nhất.

Từ việc am hiểu về dịch vụ, cùng với sự cảm 

nhận thực tế những tiện ích mang lại cho 

bản thân, Kienlongbank mong muốn thông 

qua chương trình, mỗi CB, NV sẽ tự tin về 

kiến thức chuyên môn và linh hoạt trong 

việc tư vấn, giải đáp, hướng dẫn khách hàng 

sử dụng dịch vụ Kienlong Mobile Banking 

của Ngân hàng.

“Trải nghiệm Mobile Banking – Rinh Iphone 

6” là một trong những hoạt động truyền 

thông nội bộ, là cơ hội để CB, NV  trải 

nghiệm về chính các sản phẩm dịch vụ của 

Kienlongbank, để từ đó có thể bán chéo sản 

phẩm cho ngân hàng. Đây còn là sân chơi 

bình đẳng, là cầu nối để gắn kết các đơn vị 

trên toàn hệ thống và thể hiện văn hóa của 

Kienlongbank. Quà tặng của chương trình 

sẽ là món quà tinh thần, khích lệ CB, NV tích 

cực tham gia, góp phần tạo sự lan tỏa đến 

người thân, gia đình và bạn bè của mỗi CB, 

NV Kienlongbank.KLB

KLB

KLB
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THƯ CHÚC MỪNG
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đại diện Ngân hàng Kiên Long, tôi thân ái gửi lời 

cảm ơn và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Quý Giảng viên nội bộ Kienlongbank.

Thời gian qua, Anh/Chị đã có những đóng góp quan trọng đối với công tác đào tạo và 
phát triển, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tôi trân trọng ghi nhận và 
đánh giá cao đóng góp của Anh/Chị vào thành quả đó.

Tôi tin tưởng và mong rằng Anh/Chị tiếp tục phát huy tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ”, đào tạo 
đội ngũ cán bộ, nhân viên Ngân hàng đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ và nhiệt huyết góp 
phần vào sự phát triển chung của Ngân hàng Kiên Long.

Chúc Anh/Chị cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.
Thân ái
Thành viên HĐQT, Q.Tổng Giám đốc
VÕ VĂN CHÂU

Thông điệp từ Trung tâm Đào tạo Kienlongbank

Kienlongbank vừa qua đã tổ chức thành công các chương trình đào tạo, khoá học cho các CB, NV trên 
toàn hệ thống. Trong thành công đó, không thể không nhắc đến công lao từ các giảng viên nội bộ ngân 
hàng - người lái đò thầm lặng trên mỗi chuyến đò tri thức. 

Hòa cùng không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trung tâm Đào tạo  xin gửi tất cả tấm 
chân tình đến anh chị giảng viên với lời chúc luôn sức khỏe, nhiều vui vẻ, tràn ngập niềm tin trong cuộc 
sống, gia đình hạnh phúc, an lành, và thành công trên con đường trồng người của mình.

Trương Thị Thuỳ Dương (Học viên Khóa 01 - Nhà Quản lý chuyên nghiệp)

Chương trình đào tạo của Kienlongbank luôn bám sát theo nhu cầu thực tế, đặc biệt là các lớp: Lãnh đạo 
tiềm năng, Nhà quản lý chuyên nghiệp, kỹ năng bán hàng qua điện thoại, chăm sóc khách hàng, ... Sau mỗi 
một khóa học, học viên lại tiếp thu những kiến thức mới và cách thức vận dụng vào thực tế. Trong thời gian 
tới, hy vọng Trung tâm Đào tạo sẽ xây dựng nhiều hơn nữa các chương trình đào tạo gắn liền với thực tế hoạt 
động kinh doanh để cùng nhau hướng tới sự phát triển của thương hiệu Kienlongbank trên khắp cả nước.
Về Giảng viên Kienlongbank, khi tham gia các khóa học tại Ngân hàng, tôi nhận thấy giảng viên nội bộ đã 
dành rất nhiều thời gian cho mỗi bài giảng mặc dù các anh chị cũng bận rộn với công việc như bao nhân 
viên khác tại Ngân hàng. Các anh chị luôn cố gắng để truyền đạt đến học viên những vấn đề chủ chốt theo 
những cách dễ hiểu nhất, đôi lúc có pha trộn thêm những trò chơi sinh động tạo không khí vui tươi cho lớp 
học. Điều tôi thật sự yêu thích là thái độ gần gũi, chân thành của các anh chị đối với học viên, chúng tôi đã 
có những trao đổi cởi mở về những vấn đề gặp trong hoạt động kinh doanh và thực tế. 
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi xin gửi lới chúc sức khỏe đến toàn bộ các anh chị giảng viên 
Kienlongbank, các anh chị em ở Trung tâm Đào tạo. Chúc các anh chị em luôn gặp nhiều thành công trong 
công việc và cuộc sống.

Tri ân
Giảng viên nội bộ

nhân ngày 20/11

Trương Thị Thu Thảo (Học viên Khóa 01 - Nhà Quản lý chuyên nghiệp)

Mỗi năm, cứ đến ngày 20/11 thì Tôi thấy lòng nôn nao nhớ về thuở học trò. Tôi đã được các thầy cô uốn nắn 
từ lúc vở lòng cho đến giảng đường đại học. Đến khi ra trường và đi làm, tôi tưởng chừng như đã không còn 
được sự dìu dắt của thầy cô. Nhưng đến với Kienlongbank, tôi được in đậm hơn trong tim cái giá trị cao quý 
hơn khi các thầy, cô của tôi không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người anh, người chị đã cho tôi những kiến 
thức, những kinh nghiệm trong công việc và trong cuộc sống. Không những thế mà còn giúp tôi thay đổi tư 
duy và giúp tôi trưởng thành hơn. Nhân ngày 20/11, tôi muốn gửi lời tri ân đến Ban Lãnh đạo cũng như các 
anh chị đang là giảng viên nội bộ của Kienlongbank  lời cám ơn chân thành. Kính chúc anh, chị tràn đầy niềm 
vui, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người tại Kienlongbank.

Ông Trần Văn Thiên - Giảng viên môn Kỹ năng bán hàng và 
Chăm sóc khách hàng, cảm nhận về một Trung tâm Đào tạo

Trong những năm gần đây việc đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đã trở thành cấp 
bách và rất cần thiết, bởi sinh viên ra trường thường chưa được trang bị tốt kiến thức và kỹ năng 
mềm về ngành nghề mà họ chuẩn bị đón nhận. Trong khi đó CB, NV cũ cũng cần được cập nhật lại 
kiến thức mới phù hợp hơn với xu thế và yêu cầu hiện tại.
Trung tâm Đào tạo Kienlongbank ra đời đã đáp ứng rất tốt những nhu cầu cấp bách của đông đảo CB, NV nhằm có 
thêm sự nhận thức đúng đắn hơn về Văn hóa doanh nghiệp, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng cho những lớp người kế 
tục sự nghiệp lớn mà Kienlongbank đang trên đà vươn tới.
Những lớp bồi dưỡng cho các cấp lãnh đạo từ các thầy cô trường doanh nhân như: thầy Giản Tư Trung, thầy Dương 
Thành Truyền (Nhà xuất bản Trẻ) đã giúp cho mỗi người tham gia lớp học hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của 
chính mình, muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho Kienlongbank và cho gia đình và xã hội.
Những lớp học lãnh đạo tân tuyển hoặc mới bổ nhiệm đã tạo một nền tảng vững chắc cho một thế hệ tiếp theo. 
Các khóa học cho nhân viên chăm sóc khách hàng sau khi tuyển dụng tuy chủ yếu là đào tạo nội bộ nhưng các 
em đã được trang bị cơ bản các kiến thức từ những anh chị đi trước có nhiều kinh nghiệm trong ngành và vốn 
sống thực tế. Việc này không những tiết kiệm chi phí mà còn giúp cho nhân viên nhanh chóng hội nhập gia đình 
Kienlongbank, đồng thời bổ sung kiến thức chuyên môn và rèn luyện thêm kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, 
… giúp cho các em có hành trang bước vào đời một cách tự tin và áp dụng hiệu quả ngay trong công việc.
Trong những năm qua, Trung tâm Đào tạo đã phát huy tốt nội lực của mình là cầu nối để học tập giao lưu bổ sung 
kiến thức phát triển trí tuệ và cũng là nơi chắp cánh ước mơ cho các thế hệ mới, thế hệ tiếp bước con đường thành 
công của  những anh chị đi trước.

Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT, Q. Tổng Giám đốc
Giảng viên Văn hóa Doanh nghiệp và Tác phong chuyên nghiệp

“Sẽ vô ích nếu như tôi có kiến thức nhưng chỉ giữ cho riêng mình”, trong vai trò một người giảng viên, 
tôi không phải là một người giảng dạy cho học viên mà là người dẫn dắt và chia sẻ những kiến thức, kinh 
nghiệm rút ra từ những thành công, cũng như những thất bại mà tôi biết đến tất cả các bạn, từ đó giúp các 
bạn rút ra những bài học phát triển cho bản thân. Ngoài ra, đây cũng là dịp tôi được học hỏi, cập nhật những 
điều mới từ sự chia sẻ của chính các bạn, nhất là từ các bạn trẻ. Theo quan niệm của tôi, một người sếp tuyệt 
vời cũng thường chia sẻ những điều tuyệt vời. Sự chia sẻ giúp cho sếp và nhân viên hiểu nhau hơn và làm 
việc đạt kết quả cao hơn, khiến mỗi người luôn yêu và gắn bó với Kienlongbank - Mái nhà chung của tất cả 
chúng ta.

Nguyễn Đức Dũng (Học viên Khóa 01 - Nhà Quản lý chuyên nghiệp)

Trước đây khi tiếp xúc với khách hàng, có đôi lúc tôi cảm thấy mình thiếu tự tin khi nói chuyện. 
Tôi cũng biết mình có một số điểm khiếm khuyết nhưng chưa tìm ra phương án nào để thay 
đổi, hoàn thiện được. Sau khi tham gia khóa đào tạo, từ chia sẻ những kinh nghiệm thực tế với 
sự nhiệt tình hướng dẫn rèn dũa của các thầy, cô, tôi đã nhìn nhận rõ bản thân mình hơn sau 
khi tham gia lớp đào tạo “Nhà quản lý chuyên nghiệp”. Điều này rất quan trọng vì nhờ đó tôi có 
thể xác định được các điểm mạnh, điểm yếu, các thiếu sót của mình. Sau đó, tôi đã lên kế hoạch nhằm thay 
đổi bản thân. Ngoài vấn đề chuyên môn cần phải nắm vững, tôi chú ý hơn đến các vấn đề về tác phong, cách 
ăn mặc, nói chuyện của mình khi tiếp xúc khách hàng. Điều này đã mang đến những chuyển biến rất tích cực 
đối với tôi và thể hiện rõ trong công việc hàng ngày. Tôi đã trở nên tự tin hơn, tư duy tích cực hơn. Tôi luôn 
tin rằng mình sẽ là “người thắng cuộc”.
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, xin gửi lời tri ân nhất của tôi đến những người thầy, người cô kính mến 
của tôi. Những người đã nâng bước dìu dắt tri thức, chia sẻ kinh nghiệm cho tôi có được ngày hôm nay. Xin 
chúc cho các quý thầy cô luôn được mạnh khỏe để có thể truyền đạt thêm nhiều kiến thức quý báu cho các 
thế hệ nối tiếp của Kienlongbank.
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cùng nữ Phó Tổng Giám đốc

Chị Trần Tuấn Anh

Trò chuyện

Trẻ trung, năng động, nhiệt 
huyết, nụ cười luôn nở trên 
môi là điều mọi người dễ nhìn 

thấy khi tiếp xúc với Chị. Cảm giác 
chân thành, thân thiện, gần gũi, 
dễ chia sẻ từ Chị với cán bộ, nhân 
viên giúp Chị có thêm sự tương 
tác trong công tác điều hành tại 
Ngân hàng. Hiện nay là người phụ 
nữ duy nhất trong Ban Tổng Giám 
đốc của Kienlongbank, Chị Trần 
Tuấn Anh có thể ví là “em út” trong 
lớp đàn anh dày dặn kinh nghiệm 
của ngân hàng. Với Chị, mỗi ngày 
đi làm là một niềm vui và mỗi ngày 
đến Kienlongbank là một niềm 
hạnh phúc, là sự hãnh diện. Chị 
mong muốn điều này có thêm sự 
đồng cảm và lan tỏa đến mỗi cán 
bộ, nhân viên của Kienlongbank.

Cùng Bản tin Kienlongbank trò 
chuyện với chị Trần Tuấn Anh. Tuy 
chỉ gói gọn trong đôi phút trò 
chuyện, nhưng với sự tự tin, tinh 
thần lạc quan và suy nghĩ tích cực 
từ cuộc trao đổi sẽ giúp các bạn 
khám phá nhiều điều thật ý nghĩa 
ở bản thân và cuộc sống xung 
quanh.

BBT: Chào chị, ấn tượng đầu tiên về tên 

chị “Trần Tuấn Anh” nghe có vẻ mạnh 

mẽ?
Chị Trần Tuấn Anh: 

Chào em, về tên Trần Tuấn Anh, có khá 
nhiều câu chuyện tôi không thể kể hết. 
Nhưng có một giai thoại khá thú vị, đó là 
khi tôi đi học, giáo viên gọi tên, tôi đứng 
lên thì Thầy chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục 
gọi, tôi trả lời “Thưa Thầy, em đây”, Thầy 
vẫn không tin “Tôi gọi Trần Tuấn Anh, 
không gọi em”, cả lớp cười ồ lên.

Rồi cũng quen và nhờ đó mà tôi dễ tạo sự 
chú ý/ khó quên đến người khác 

BBT: Những thói quen thường ngày của 
chị là gì?

Chị Trần Tuấn Anh: 

Hằng ngày, tôi đều dành ít nhất 30 phút 
để tập thể dục và có thói quen uống 
chanh nóng mật ong. Khi đến văn phòng 
làm việc thì tôi luôn chủ động cập nhật 
các văn bản của ngân hàng, thực hiện 
công việc theo kế hoạch định sẵn, ngoài 
ra tôi luôn ghi chú/ chuẩn bị công việc. 
Cuối ngày khi còn thời gian, tôi thường 
trao đổi công việc với các đồng nghiệp, và 
dành vài phút đọc tin tức. Đặc biệt, thói 
quen thường ngày với tôi là luôn mỉm 
cười, cười khi gặp đồng nghiệp, nhân viên 
và mọi người khi tôi được tiếp xúc. 

Cuối tuần, tôi thường giải trí bằng cách 
đọc sách, xem tin tức, hoặc họp nhóm 
bạn bè. Theo tôi, mỗi ngày cố gắng loại 
bỏ những thói quen dễ làm cho mình 
bị stress. Vì làm trong lĩnh vực tài chính 
ngân hàng (cũng như các công việc 
khác), chúng ta dễ dàng bị stress nhất là 
khi mình cứ muốn ôm đồm công việc và 
muốn kiểm soát hết mọi thứ.

BBT: Chị ghét nhất điều gì ở bản thân 
mình?

Chị Trần Tuấn Anh: 

Không phải là ghét mà là mong muốn 
được tốt hơn nữa khi biết đó là điểm yếu 
của mình, chẳng hạn như: sức khỏe, kiến 
thức, chuyên môn, …

BBT: Chị yêu và ghét nhất điều gì trong 

cuộc sống?
Chị Trần Tuấn Anh: 

Cảm xúc luôn tồn tại 2 trạng thái đối 
lập, cũng như mọi người thôi yêu cái 
gì mình thích và ghét những gì mình 
không muốn. Tuy nhiên, trong công 
việc, Tôi luôn giữ cho mình cảm xúc tích 
cực nhất dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 
 
BBT: Nguyên tắc làm việc của chị như thế 
nào?

Chị Trần Tuấn Anh: 

Luôn suy nghĩ và hành động vì mục tiêu 
của tổ chức chứ không vì một cá nhân, 
một nhóm nào cả. Tôi thích sự công bằng.

BBT: Ai là người chị ngưỡng mộ nhất?
Chị Trần Tuấn Anh: 

Tôi không thể trả lời cụ thể là ai là người 
tôi ngưỡng mộ nhất, vì tôi ngưỡng mộ rất 
nhiều người, có người nổi tiếng và cũng 
có người hết sức bình thường, giản dị 
trong xã hội. Tôi ngưỡng mộ họ bởi cách 
họ dấn thân, cách họ giúp người khác 
phát triển chứ không chỉ bởi thành tích họ 
đạt được. Với tôi, mỗi người đều là những 
người đi trước, những người thầy dạy dỗ 
tôi ở mỗi lĩnh vực, giúp tôi có thêm kiến 
thức, kinh nghiệm trong cuộc sống và ở 
đó đều có giá trị cho tôi học hỏi. Ngược 
lại, tôi cũng từng ở vai trò là người thầy, 
người hướng dẫn, tôi cũng phải đào tạo 
cho các em, nhân viên như thế nào cho 
phù hợp nhằm đáp ứng công việc. 

Tại Kienlongbank, thông qua các chương 
trình đào tạo, tôi rất vinh hạnh khi được 
cùng các Lãnh đạo, các đồng nghiệp tại 
Kienlongbank chia sẻ về nghiệp vụ, về 
Kienlongbank cùng với các cấp quản lý, 
nhân viên mới khi gia nhập ngân hàng. 
Với tôi, ai ai cũng có cái hay để mình học 
hỏi cho dù mình đang ở vị trí người dạy 
hay người học, người đi trước hoặc người 
đi sau.

BBT: Có sự ưu tiên nào trong công tác 
điều hành khi chị là người phụ nữ duy 
nhất?

Chị Trần Tuấn Anh: 

Tôi nghĩ theo quan điểm chung hiện nay 
đã hình thành xu hướng không phân biệt 
nam nữ trên mọi lĩnh vực mà rõ nhất là 
trong công việc và họat động xã hội. Về 
nguyên tắc không có sự ưu tiên nhất định 
nào cả nhưng là nữ, lại là “em út” nên dễ 
được sự cảm thông và chia sẻ khó khăn 
từ các Anh trong Ban Tổng Giám đốc và 
đồng nghiệp các cấp và thực tình Tôi 
cũng mong được như vậy.

BBT: Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị khi 

công tác tại Kienlongbank?

Chị Trần Tuấn Anh: 

Nhân dịp lễ kỷ niệm 19 năm thành lập 
Kienlongbank vừa qua, có cô khách hàng 
nhất định đòi ôm hôn Tuấn Anh và chụp 
hình lưu niệm, khoảnh khắc đó tôi rất xúc 
động và bất ngờ.

BBT: Điều gì chị chưa làm được và đang 

nỗ lực triển khai cho Kienlongbank?
Chị Trần Tuấn Anh: 

Bạn hỏi đã làm được gì thì tôi có thể chia 
sẻ, còn rất nhiều việc ngổn ngang chưa 
thể hoàn thành một sớm một chiều được.

BBT: Cảm nhận của Chị về nhân viên tại 

Kienlongbank?
Chị Trần Tuấn Anh: 

Anh chị em chân thành và nhiệt tình lắm.

BBT: Theo chị, điều gì có thể giúp 1 nhân 

viên thành công tại Kienlongbank?
Chị Trần Tuấn Anh: 

Suy nghĩ tích cực, phục vụ với niềm đam 
mê, riêng với nhân viên Kienlongbank 
cần có thêm sự sáng tạo.

BBT: Chị có thể chia sẻ về một nửa của 
mình?

Chị Trần Tuấn Anh:

Trong xã hội hiện đại ngày nay bên cạnh 
sự nghiệp, ai ai cũng luôn cần có một nửa 
còn lại cùng đồng hành, chia sẻ với mình 
trong cuộc sống. Cũng là phụ nữ, tôi cũng 
có mơ ước về một “gia đình” và tôi nghĩ 
sẽ phải nỗ lực rất nhiều với những ai vừa 

BBT
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muốn có gia đình hạnh phúc vừa muốn 
thành đạt trong xã hội. Và ngay thời điểm 
này đây, tôi có thể chia sẻ với mọi người 
về “Gia đình Kienlongbank” này, đây là 
nơi tôi đang làm việc và cảm thấy yêu 
mến vô cùng. Dù thời gian ngồi làm việc 
tại Kienlongbank chỉ 8 tiếng trong ngày, 
nhưng thời gian, suy nghĩ và hành động 
dành cho Kienlongbank phải hơn thế rất 
nhiều. Riêng về một nửa, tôi xin phép 
được giữ riêng cho mình.

BBT: Điều chị quan tâm nhất bây giờ là 
gì?

Chị Trần Tuấn Anh: 

Mọi người có cuộc sống hạnh phúc và có 
những thành công nhất định trong công 
việc, “Nước lên, thuyền lên” là vậy. Bản 
thân tôi cố gắng hòan thành tốt nhiệm vụ 
được giao. 

Với Kienlongbank, tôi sẽ cố gắng hết mình 
cùng Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, 
nhân viên phấn đấu, nỗ lực thực hiện với 
trách nhiệm cao nhất giúp Kienlongbank 
hoạt động, phát triển bền vững và ổn 
định.

Ban biên tập cám ơn Chị đã dành thời gian 
cho cuộc trao đổi này. Kính chúc Chị luôn 
trẻ đẹp, vui khỏe, thành công và hạnh phúc 
trong cuộc sống!

2524

PHÁT TRIỂN

Bản tin Kienlongbank Số 17 - Tháng 12/2014



Yếu tố then chốt
và đồng hành trong chiến lược 

phát triển của Kienlongbank

Đào tạo

TẬP HUẤN “NGHIỆP VỤ THẨM 

ĐỊNH TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG 

TƯƠNG LAI”

Với mục đích bồi dưỡng và tái đào 

tạo nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên 

(CB, NV), ngày 22/11/2014, tại Hội sở 

Kienlongbank đã diễn ra buổi học trực 

tuyến “Nghiệp vụ thẩm định tài sản hình 

thành trong tương lai”. Buổi học đã diễn 

ra trong không khí sôi nổi, hào ứng với 

sự tham gia, đóng góp ý kiến của các CB, 

NV Phòng Thẩm định Tài sản cùng các 

Phòng, Ban Hội sở và đơn vị trên toàn hệ 

thống. 

Với chủ trương tuân thủ pháp luật, tiêu 

chuẩn thẩm định Việt Nam, bảo đảm 

tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ 

và tính trung thực, khách quan đồng thời 

bảo mật các thông tin của đơn vị được 

thẩm định, Kienlongbank mong muốn 

thông qua buổi học này sẽ giúp CB, NV 

nhận biết tài sản hình thành trong tương 

lai, phương pháp thẩm định, những rủi 

ro khi nhận những tài sản làm tài sản 

đảm bảo, cũng như giải đáp các thắc 

mắc phát sinh trong quá trình công tác 

thực tế.

KHÓA HỌC “NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VÀ 

PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN”

Nhận biết được tầm quan trọng của 

Ngân hàng thương mại là “phòng tuyến 

tiên phong” trong vấn đề phòng chống 

rửa tiền, ngày 8/11/2014, Kienlongbank 

đã tổ chức khóa học “Nghiệp vụ kế toán 

và phòng chống rửa tiền”.

Đứng trước vấn nạn rửa tiền ngày càng 

tinh vi, phòng chống rửa tiền trở nên cấp 

bách, Kienlongbank luôn đi đầu trong 

việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế 

trong kế toán, phân loại khoản vay và 

cơ chế phòng, chống rửa tiền thông qua 

các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng 

cao trình độ, nhận thức của CB, NV cũng 

như hoàn thiện các giải pháp phòng, 

chống rửa tiền với công nghệ hiện đại.

Sau khóa học, CB, NV Kienlongbank 

thường xuyên thực hiện các giao dịch 

tăng cường nghĩa vụ xác nhận khách 

hàng, mở rộng phạm vi báo cáo như 

yêu cầu bằng chứng của việc thực hiện 

nghĩa vụ xác nhận khách hàng, mở rộng 

đối tượng báo cáo đối với các loại hình 

giao dịch và các hành vi liên quan đến 

rửa tiền; thiết lập và quản lý hệ thống 

theo dõi liên tục, theo dõi các mẫu giao 

dịch của khách hàng như là phương thức 

tối ưu trong việc phòng chống rửa tiền.

“THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH 

NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ” – KHÓA 03 VÀ 

KHÓA 04

Nhằm đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ 

thẩm định tín dụng đối với công tác  

tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, từ ngày 9/11 đến ngày 23/11/2014, 

Kienlongbank tổ chức chương trình đào 

tạo “Thẩm định tín dụng doanh nghiệp 

vừa và nhỏ” – Khóa 03 và Khóa 04. Khóa 

học được tổ chức tập trung tại trụ sở các 

chi nhánh lớn của Kienlongbank bao 

gồm: Hà Nội, Khánh Hòa, Sài Gòn, Cần 

Thơ, Rạch Giá, với sự tham dự đông đủ 

của CB, NV là Ban Giám đốc Chi nhánh, 

các cấp quản lý phòng kinh doanh, các 

nhân viên tín dụng, nhân viên tái thẩm 

định có liên quan. 

Nội dung của khóa học được thiết kế 

sinh động, vừa kết hợp lý thuyết cùng 

với trao đổi các tình huống thực tế, giúp 

học viên tiếp thu nhiều kiến thức chuyên 

sâu về công tác tín dụng ngân hàng như: 

Cách thức thẩm định, hồ sơ, thủ tục vay 

vốn, ... dành cho các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ. Trong chương trình, các học 

viên được thực hành trực tiếp bằng 

các bài tập gắn với thực tiễn phát sinh 

trong quá trình thẩm định tín dụng tại 

đơn vị. Bên cạnh đó, được nghe những 

chia sẻ, nhiều ý kiến, kinh nghiệm thực 

tiễn của chính các giảng viên trong quá 

trình công tác tại các tổ chức kinh tế, tài 

chính là những bài học có giá trị áp dụng 

cho học viên trong quá trình công tác tại 

Kienlongbank. 

KHOÁ ĐÀO TẠO “TUYỆT CHIÊU PHÁT 

ÂM”

Nhằm hỗ trợ và nâng cao khả nâng giao 

tiếp bằng anh ngữ, phát âm chuẩn cho 

đội ngũ CB, NV của Kienlongbank, ngày 

19/11/2014, Trung tâm Đào tạo phối hợp 

Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Anh Quốc 

(BIC) tổ chức khóa đào tạo “Tuyệt chiêu 

phát âm”. Với việc đứng lớp của Thạc sĩ 

Từ Minh Huấn, khóa học sẽ giúp học viên 

có thể tự phát âm chuẩn các từ vựng, kể 

cả những từ mới anh ngữ.

Việc tham gia khóa học, giúp CB, NV 

trẻ, năng động của Kienlongbank sẽ tự 

tin trong giao tiếp, tự tin phát âm các từ 

mới và làm giàu thêm vốn từ của mình. 

Ngoài ra, buổi học mang đến không 

khí vui tươi, sinh động và sôi nổi đã làm 

cho các học viên thêm yêu thích và tích 

cực tham gia các hoạt động đào tạo tại 

Kienlongbank.

Kienlongbank luôn xác định con người 

là yếu tố quan trọng nhất của tổ chức. 

Việc nâng cao kỹ năng chuyên môn, đào 

tạo nghiệp vụ là một trong những chiến 

lược hàng đầu giúp Kienlongbank có 

những hoạt động kinh doanh ổn định, 

bền vững nhờ yếu tố nội lực, để hoàn 

thành  các chỉ tiêu tăng trưởng an toàn 

với hiệu quả hợp lý. 

KLB
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Công tác đào tạo tại Kienlongbank

Giảng viên nội bộ là đội ngũ chủ chốt trong công tác đào đạo tại Kienlongbank
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Cuộc thi “Gia đình em – Ước mơ của em” 

được Kienlongbank triển khai bắt đầu từ 

ngày 02/10/2014 đến hết ngày 14/11/2014. Đây 

là 1 sân chơi, cuộc thi mang ý nghĩa gắn kết, 

đồng hành, chia sẻ từ Kienlongbank đến bản 

thân và gia đình mỗi CB, NV trên toàn hệ thống. 

Chương trình được Ban Lãnh đạo quan tâm và 

đánh giá cao sự hưởng ứng, tuyên truyền của 

mỗi Đơn vị trên toàn hệ thống.

 

Hiện nay, cuộc thi đã nhận gần 100 bài dự thi 

của các em học sinh đang học các cấp 1, cấp 2 

và cấp 3 trên cả nước. Với những dòng chữ viết 

tay, những suy nghĩ từ tuổi thơ, những cảm xúc 

tự phát từ các em làm cuộc thi trở nên có ý nghĩa 

hơn bao giờ hết.

Từ những trang vở Kienlongbank, cùng với những 

dòng chữ của các em đã làm người xem cảm 

thấy lay động và tuôn trào cảm xúc. Thiết nghĩ, 

bằng sự cống hiến của CB, NV Kienlongbank, 

bằng việc tham gia của chính các em đã giúp 

Kienlongbank đánh giá cao được ý thức của các 

đơn vị, và tự hào về văn hóa Kienlongbank – văn 

hóa “Sẵn lòng chia sẻ”.

“Gia đình em
Cuộc thi mang nhiều ý nghĩa sâu sắc

Ước mơ của em”

Kết quả cuộc thi đọc và làm theo sách 
“Những đòn tâm lý trong bán hàng”

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

thông qua sách và nâng cao ý thức tự phát triển của bản thân 

mỗi cán bộ, nhân viên, Kienlongbank đã tổ chức cuộc thi “Đọc và 

làm theo sách” trên phạm vi toàn hệ thống. Đây là hoạt động nằm trong 

chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 19 năm Ngày thành lập Kienlongbank 

(27/10/1995 - 27/10/ 2014). Kết quả chung cuộc cuộc thi đọc và làm theo 

sách “Những đòn tâm lý trong bán hàng” đã được công bố, dành cho 29 

cá nhân có thành tích cao nhất.

Qua 4 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 758 nhân sự tham gia là các 

Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng / Phó Phòng kinh doanh, kế toán ngân 

quỹ, nhân viên tín dụng, kiểm soát viên, giao dịch viên và nhân viên chăm 

sóc khách hàng thuộc các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Kienlongbank 

trên 25 tỉnh, thành trong cả nước. Với tiêu chí đánh giá bài viết mang tính 

khách quan, minh bạch, và có giá trị thực tiễn cao cho công việc, Ban tổ 

chức đã chọn ra 29 giải cá nhân xuất sắc bao gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 

5 giải ba và 20 giải khuyến khích. Việc trao thưởng sẽ do Ban chấp hành 

Công đoàn cơ sở Kienlongbank thực hiện tại các đơn vị.

Thông qua cuộc thi này, Kienlongbank mong muốn chia sẻ những 

phương thức tự phát triển bản thân, góp phần nâng cao các kỹ năng 

mềm giúp cho mỗi Cán bộ, nhân viên Kienlongbank tự trao dồi thêm 

kiến thức, và làm giàu thêm kỹ năng chuyên môn.
KLBKLB
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Thành công với mô hình
“Trồng sen kết hợp chăn nuôi cá”

Với đặc điểm là xã thuần nông, 

chuyên canh cây lúa nhưng hiệu 

quả mang lại chưa cao, đời sống 

người dân còn nhiều khó khăn, … đó là 

những điểm đặc trưng khi nói đến xã Thạnh 

Lợi, huyện Tháp Mười,  tỉnh Đồng Tháp.

 

Qua một lần trao đổi, tiếp xúc cùng 

nhân viên tín dụng Ngân hàng TMCP 

Kiên Long và được giới thiệu về mô 

hình “Trồng sen kết hợp chăn nuôi cá” 

mang lại hiệu quả cao, anh Nguyễn Văn 

Dương – một nông dân tại xã Thạnh Lợi 

với tấm lòng nhiệt huyết, mơ ước một 

khát vọng đổi đời, nâng cao hiệu quả 

trên cùng diện tích sản xuất đã dám 

mạnh dạn “thử tay nghề”. Sau nhiều lần 

học hỏi kinh nghiệm từ những hộ dân tại 

huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, cùng 

với những chia sẻ từ những người đi 

trước, anh Dương đã quyết định chuyển 

Chi nhánh Đồng Tháp

đổi mô hình từ sản xuất lúa sang “Trồng 

sen kết hợp chăn nuôi cá”. Với mơ ước 

đó, sức trẻ, sự đam mê trong công việc 

cùng với sự hỗ trợ đầu tư vốn từ Ngân 

hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Đồng 

Tháp, anh Dương đã có đủ sự tự tin vào 

bản thân để thực hiện ước mơ làm giàu.

Với chi phí sản xuất 150 triệu đồng/10 

ha cho một vụ sen, sau khi trừ chi phí 

sản xuất anh còn lợi nhuận từ 200 - 250 

triệu đồng/vụ, với thời gian canh tác 1 

vụ khoảng 6 tháng đã giúp gia đình anh 

Dương tăng thu nhập từ 200 triệu đồng/

năm từ trồng lúa lên đến 500 triệu đồng/

năm từ trồng sen. 

 

Bên cạnh đó, việc chăn nuôi các loại cá 

(cá sặc rằn, cá chép, cá trắng, ...) trong 

ruộng sen cũng đã đem lại cho gia đình 

anh Dương khoản thu nhập không nhỏ 

hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Khi 

được hỏi về kinh nghiệm trồng sen, anh 

Dương cho biết: “Cần chú ý đến việc chọn 

giống, thời điểm chuyển từ bông sang 

gương lên hạt để bón phân hợp lý, nhầm 

đạt hiệu quả canh tác cao nhất. Sen còn có 

đặc tính là chỉ thích “nước trong”, không 

ưa “nước đục”. Khi gặp nước đục lâu ngày, 

ao sen sẽ bị thúi ngó dẫn đến tàn lụi, chết 

cây nên cần chọn thời gian bơm nước để 

lấy nước trong”.

 

Nhờ thành công với mô hình sản xuất 

“Trồng sen kết hợp chăn nuôi cá”, hiện 

nay gia đình anh Dương đã có cuộc sống 

ổn định. Ngoài  làm kinh tế gia đình, anh 

Dương còn là một cán bộ xã (Phó trưởng 

CA xã Thạnh Lợi) luôn hướng dẫn, chia 

sẻ kinh nghiệm cho nhiều người dân 

khác trong vùng cùng phát triển kinh tế, 

đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho 

nhiều người dân.

 

Nhân viên Kienlongbank cùng 
anh Nguyễn Văn Dương chụp ảnh lưu niệm

Chăm sóc bản thân
đơn giản hơn bao giờ hết!

Chăm sóc sức khỏe bản thân là 

cách để bạn tiếp thêm năng 

lượng cho công việc, gia đình, và 

những người xung quanh mình. Được 

chứng minh bởi khoa học và những câu 

chuyện thật, yoga là phương pháp hiệu 

quả cho các vấn đề về sức khỏe. Không 

ít người đã tiếp cận, trải nghiệm để cảm 

nhận sự thăng hoa trong cuộc sống với 

hàng loạt các lớp học khác nhau trên cả 

nước và mang lại một hiệu quả khả quan.

Với mong muốn mang đến “Một cơ thể 

khoẻ mạnh, một tinh thần minh mẫn” 

cho quý khách hàng, Kienlongbank đã 

hợp tác cùng Trung tâm Vyoga World 

nhằm tạo ra chương trình ưu đãi đặc 

quyền, dành riêng cho các Chủ thẻ của 

Kienlongbank trong việc chăm sóc sức 

khỏe. Cùng đội ngũ giảng viên dày dặn 

kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, 

Trung tâm Vyoga World đã thiết kế 

nhiều bài tập Yoga công phu, khoa học, 

phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau, 

mang tính thực tiễn cao trong việc cải 

thiện sức khỏe, nâng cao tinh thần của 

người tập luyện.

Trải qua 19 năm hoạt động và phát triển, 

bên cạnh việc tập trung mở rộng thị 

trường, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, 

hiện đại hoá công nghệ, Kienlongbank 

còn phát triển đa dạng các sản phẩm và 

dịch vụ, để đáp ứng ngày càng tốt hơn 

nhu cầu của quý khách hàng. Lấy sự hài 

lòng của quý khách hàng làm kim chỉ 

nam hoạt động, Kienlongbank tin rằng 

khi liên kết với các thương hiệu uy tín, 

doanh nghiệp lớn để gia tăng lợi ích của 

quý khách hàng khi lựa chọn sản phẩm 

dịch vụ của Kienlongbank.

Kienlongbank đang thiết lập một hệ 

thống điểm ưu đãi rộng khắp tại các tỉnh/ 

thành phố lớn, nơi có các chi nhánh/ 

phòng giao dịch của Kienlongbank đang 

hoạt động với nhiều ngành nghề, lĩnh 

vực khác nhau nhằm đem đến các tiện 

ích tốt nhất cho quý khách hàng.

Chương trình ưu đãi tại Trung tâm Vyoga World: 

Ưu đãi 30% đối với chủ thẻ Kienlongbank

Thời hạn áp dụng: 17/03/2014  - 16/03/2015

Website: www.vyogaworld.net

Địa điểm áp dụng

TT1: Vyoga World Maximark 3/2 - Tầng 05, Số 3C, đường 3/2, Quận 10, Tp.HCM

Tel : 08 6264 5793

TT2: Vyoga World Maximark Cộng Hòa - 15 - 17 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Tel : 08 6292 3001

TT3: Vyoga World Minh Sáng - Tầng 02 Minh Sáng Plaza, 888 Đại Lộ Bình Dương, 

TX. Thuận An, Bình Dương 

Tel : 065 0378 4955 
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Chi nhánh Phú Yên

Của cho,không bằng cách cho

Một năm có 365 ngày là có 

bao nhiêu dịp để mọi người 

tặng quà cho nhau: sinh 

nhật, lễ Tết, kỷ niệm hay đơn giản tặng 

quà chỉ để làm vui lòng ai đó. Tặng quà 

là cách chúng ta thể hiện sự quan tâm 

đến nhau. Có một điểm chung mà ta 

dễ dàng nhận thấy được khi tặng quà 

là món quà luôn làm cho người nhận 

cảm thấy vui vẻ. Nhớ đến câu nói của 

ông bà ta thường nhắc “Của cho không 

bằng cách cho”, CB, NV Kienlongbank 

đã áp dụng trong việc chăm sóc khách 

hàng hằng ngày tại đơn vị và góp phần 

nâng cao uy tín của Kienlongbank, sự 

tín nhiệm của khách hàng.

 

Cảm nhận từ khách hàng Võ Thị Bạch 

Tuyết (Phú Yên): “Đúng hôm nay là một 

ngày rất đặc biệt với tôi, vừa là ngày Phụ 

nữ Việt Nam, cũng là ngày sinh nhật 

của tôi. Tôi rất cảm ơn Ngân hàng Kiên 

Long, cảm ơn món quà nhỏ chúc mừng 

ngày  sinh nhật, bó hoa tươi thắm nhân 

ngày Phụ nữ Việt Nam. Tuy những món 

quà này không lớn về giá trị bằng những 

món quà mà tôi đã từng nhận, nhưng 

tôi cảm nhận được nó rất lớn và có ý 

nghĩa, bởi vì cách gọi điện chúc mừng, 

cách tặng quà hết sức trân trọng, tặng 

vào đúng dịp,... thể hiện sự quan tâm 

của Ngân hàng đối với khách hàng. Tôi 

gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Ngân 

hàng Kiên Long, cảm ơn Ban Giám đốc 

và nhân viên của Chi nhánh Phú Yên và 

chúc Chi nhánh Kienlongbank Phú Yên 

ngày càng phát triển”.

Riêng với cảm nhận của khách hàng 

Nhân viên Kienlongbank tặng quà cho Khách hàng nhân ngày 20/10

Tập thể Cán bộ Chi nhánh Phú Yên

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Nguyễn Thị Bích Liên (Phú Yên), chị 

chia sẻ rất chân tình: “Tôi đang đi chợ, 

khi nhận được điện thoại của các em (CB, 

NV chi nhánh) là tôi chạy xe về ngay. Tôi 

cảm ơn Ngân hàng Kiên Long rất nhiều 

về bó hoa này và thiệp chúc mừng của 

Giám đốc Chi nhánh; cảm ơn về sự quan 

tâm của Ngân hàng Kiên Long đối với 

khách hàng. Tuy giá trị vật chất phần 

quà này không cao, nhưng mang giá trị 

tinh thần rất lớn, mong Lãnh đạo Ngân 

hàng Kiên Long tiếp tục duy trì việc phục 

vụ và chăm sóc khách hàng này”.

 

Là nhân viên tại Kienlongbank, chị Trần 

Thị Anh Minh – Chi nhánh Phú Yên cho 

biết cảm nghĩ về ngày 20/10/2014 “Đó 

là 1 ngày thật sự khác biệt so với các 

ngày 20/10 mà tôi đã từng làm việc tại 

Kienlongbank. Mặc dù được biết trước 

chương trình nhưng tôi vẫn cảm thấy 

hồi hộp lắm! Và niềm vui đó được nhân 

đôi khi khách hàng đến giao dịch cũng 

được Ban lãnh đạo trao tận tay những 

bó hoa tươi thắm! Tôi rất vui!”.

Cùng suy nghĩ trên, chị Nguyễn Thị 

Phương Thi (Chi nhánh Phú Yên) tâm 

sự : “Với tôi ngày Phụ nữ Việt Nam năm 

nay là một ngày thật đáng nhớ và ý 

nghĩa. Tuy đang ngồi làm việc trong văn 

phòng, nhưng tôi có cảm nhận hòa chung 

niềm vui với các chị em phụ nữ ở mọi nơi. 

Với những bó hoa tươi thắm và  những lời 

chúc mừng của Lãnh đạo Chi nhánh Phú 

Yên dành cho chị em CB, NV và toàn bộ 

Khách hàng nữ của Chi nhánh càng làm 

cho không khí ngày “Phụ nữ Việt Nam” 

thêm vui và ý nghĩa”.

Hy vọng rằng với truyền thống tốt đẹp 

ấy sẽ tiếp tục được phát huy trong công 

việc, đặc biệt là công tác chăm sóc khách 

hàng của từng CB, NV. 

3332

ĐỒNG HÀNH

Bản tin Kienlongbank Số 17 - Tháng 12/2014



CHIA SẺ NGHIỆP VỤ

Với tiến trình phát triển kinh tế hội 

nhập và sự cạnh tranh gay gắt 

giữa các ngân hàng trong nước, 

mức sống, nhận thức của người tiêu 

dùng được nâng cao, nhu cầu của khách 

hàng tài chính không chỉ dừng lại ở chất 

lượng sản phẩm mà còn ở chính các dịch 

vụ chăm sóc khách hàng (CSKH). Việc 

được đầu tư một cách bài bản và chuyên 

nghiệp nhằm giúp các ngân hàng có 

được sự hài lòng cao nhất của khách 

hàng. Chính điều này, Kienlongbank 

đã đầu tư xây dựng một đội ngũ CSKH 

chuyên nghiệp, năng động, trực tiếp, 

gián tiếp chăm sóc khách hàng qua các 

kênh giao dịch, tuy “sinh sau, đẻ muộn” 

so với các ngân hàng cùng ngành, 

nhưng Kienlongbank cũng đang từng 

bước hoàn thiện mô hình hoạt động và 

các chức năng CSKH góp phần cải thiện 

công tác chăm sóc khách hàng và xây 

dựng được hình ảnh thương hiệu thân 

thiện với khách hàng.

Một nhân viên CSKH ngồi làm việc nhằm 

trả lời khách hàng bất cứ thông tin gì họ 

cần qua điện thoại, qua email, qua fax, 

… Bên cạnh đó, ngoài công tác chuyên 

môn, nhân viên CSKH còn chủ động 

thực hiện các công việc liên quan trong 

việc  bán chéo sản phẩm hoặc thực hiện 

việc khảo sát thị trường, tham gia vào 

quá trình thiết kế sản phẩm dịch vụ,… 

và điều quan trọng là dù làm công việc 

thầm lặng, không xuất hiện trước khách 

hàng, không gặp gỡ thường xuyên với 

các đồng nghiệp và thậm chí đôi khi phải 

ngồi làm việc một mình đối diện bốn 

bức tường trong những lúc mọi người 

đang yên giấc, … nhân viên CSKH luôn 

cảm thấy an ủi vì “nhân viên CSKH là 

người bạn đồng hành của khách hàng”. 

Chính vì vậy, bên cạnh những yếu tố 

quyết định phần lớn thành công trong 

nghề như khả năng chăm sóc khách 

hàng, khả năng giao tiếp qua điện thoại, 

nhân viên CSKH cần thiết phải có tính 

tình nhẹ nhàng, kiên trì, nhẫn nại, điềm 

tĩnh và quan trọng là phải có niềm đam 

mê, sự khéo léo trong giao tiếp với khách 

hàng… Ngoài ra biết “cười” cũng là một 

trong những yêu cầu cơ bản cần phải có.

Những kỹ năng mềm cần có của nhân 

viên CSKH

- Khả năng lắng nghe một cách tỉ mỉ;

- Giao tiếp bằng lời rõ ràng;

- Khả năng đồng cảm với khách hàng;

- Khả năng sử dụng vi tính cơ bản và 

nhập liệu;

- Hiểu tâm lý con người;

- Có kỹ năng diễn xuất cơ bản;

- Khả năng ghi nhớ những nguyên tắc 

hướng dẫn;

- Kỹ năng quản trị thời gian. Phân tích và 

đánh giá hoàn cảnh, tình huống.

Vì mỗi lần nhấc điện thoại là một lần các 

nhân viên như bắt tay vào giải một “bài 

toán”, các tình huống giao tiếp thường 

không giống nhau, mỗi khách hàng 

có một cá tính, mỗi sự cố lại có những 

hướng giải quyết … Khách hàng khi 

gọi đến Bộ phận CSKH luôn mang một 

tâm lý bức xúc và coi người nhận điện 

thoại ở đầu dây bên kia là chỗ để than 

phiền hay muốn giải quyết gấp vấn đề. 

Những cuộc trò chuyện ấy ban đầu sẽ 

căng thẳng, tuy nhiên khi “bài toán” đã 

được giải đáp, thắc mắc khách hàng đã 

được thông suốt thì đó chính là niềm vui 

không thành lời của các nhân viên CSKH.

Anh Nguyễn Khắc Tiệp - nhân viên CSKH 

chia sẻ “Ban đầu tôi chọn nghề CSKH như 

một công việc tạm thời. Tuần đầu tiên đi 

làm tôi cảm thấy công việc này quá gò bó, 

càng tư vấn tôi càng cảm thấy kiến thức 

nghiệp vụ là vô chừng, không theo một 

trật tự nào, tôi cảm thấy rất bối rối khi 

nghe điện thoại hoặc loay hoay tìm thông 

tin để trả lời cho khách hàng, ngoài ra còn 

bị trưởng nhóm nhắc nhở làm tôi thấy 

thực sự “ngao ngán” vô cùng. Thế nhưng 

có thể nói đó là cái “duyên với nghề”. Tôi 

bắt đầu tìm hiểu về công việc CSKH, tìm 

hiểu về cách phát ngôn, tham gia các lớp 

học nghiệp vụ, thông tin các sản phẩm 

dịch vụ của Kienlongbank, từ đó tôi ghi 

chép tỉ mỉ lại những điều cần chú ý cộng 

với sự giúp đỡ của các anh, chị trong bộ 

phận CSKH tôi cảm thấy tự tin hơn với 

công việc CSKH. Đến giờ, tôi bắt đầu có 

“tình cảm” hơn với nghề CSKH và cảm 

thấy mình sinh ra để làm công việc này 

thì phải? Trong những ngày được nghỉ, 

tôi luôn cảm thấy nhớ đến các cuộc gọi 

và nhớ khách hàng”.

Nghề CSKH quả không khó nhưng 

để làm tốt công việc này điều đầu 

tiên cần có là “nghiệp vụ vững”, sau 

đó phải có “kỹ năng truyền tải thông 

tin” để khách hàng hiểu nhanh nhất 

và đặc biệt nhất là phải biết chịu áp 

lực cao. 

Tại Kienlongbank, CSKH là công việc 

tưởng chừng đơn giản nhất, không áp 

lực, tuy nhiên lại đòi hỏi một số sự kiên 

nhẫn từ mỗi nhân viên CSKH bên cạnh 

những kỹ năng liên quan. Đặc biệt, có 

thể nói CSKH là môi trường học tập 

và rèn luyện rất tốt cho bất kỳ ai mới 

bước vào ngành Ngân hàng. Tất nhiên 

công việc tại Bộ phận CSKH cũng là 

một công việc khó và nhiều áp lực 

như các bộ phận khác. Nếu mỗi nhân 

viên CSKH luôn có đam mê và được 

hướng dẫn bài bản, chuyên nghiệp thì 

công việc được thực hiện ngày càng 

dễ dàng và góp phần thành công cho 

hoạt động Ngân hàng.

Và hy vọng rằng nhân viên CSKH dù 

mới bắt đầu hay là một chuyên gia khi 

luôn có ngọn lửa đam mê cũng như 

tìm thấy những điều thú vị, bổ ích cho 

chính bản thân và cho công việc.

Hạnh phúc là được cống hiến

Trương Văn Huy cái tên mà ai trong 

chi nhánh Phú Yên khi nhắc đến cũng 

nghĩ ngay đến hình ảnh một anh Cộng 

tác viên luôn vui vẻ, hoạt bát, chăm chỉ, 

chịu khó và sẵn lòng hỗ trợ, chia sẻ cùng 

đồng nghiệp.

Anh gia nhập đại gia đình Kienlongbank 

từ tháng 11/2011 cho đến nay. Trong 

suốt quá trình công tác anh luôn được 

đồng nghiệp, lãnh đạo chi nhánh đánh 

giá cao về những công việc anh đã làm. 

Anh luôn nằm trong danh sách những 

cộng tác viên có doanh số phát vay cao 

nhất tại chi nhánh Phú Yên, với doanh số 

bình quân 1,4 tỷ/tháng, dư nợ bình quân 

800 triệu/tháng.

Bên cạnh đó, anh là người luôn chịu khó 

học hỏi từ những công việc thực tế hàng 

ngày thông qua đồng nghiệp, cấp trên 

và khách hàng. Và hơn hết lúc nào trong 

anh cũng toát lên một tinh thần thái độ 

làm việc tích cực và sẵn sàng lắng nghe 

để nâng cao sự hiểu biết và sự học hỏi của 

mình. Với tinh thần suy nghĩ tích cực và 

sẵn sàng lắng nghe đó,  anh đã tích luỹ 

cho mình được nhiều trải nghiệm và điều 

đó đã giúp cho anh đạt được thành tích 

tốt trong kỳ thi nghiệp vụ giỏi dành cho 

cộng tác viên do Kienlongbank tổ chức 

tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

vừa qua (kết quả Giải nhì toàn ngân hàng 

dành cho Cộng tác viên). Khi nhận được 

danh hiệu này, anh Huy chia sẻ “Với em 

như thế là quá hạnh phúc vì được cống 

hiến chính là hạnh phúc”.

 

Vâng! Hạnh phúc có thể có nhiều góc 

nhìn khác nhau ở mỗi người nhưng với 

anh Huy hạnh phúc là được cống hiến 

cho tổ chức, nơi mình công tác, nơi 

mình được gặp gỡ nhiều đồng nghiệp 

và khách hàng mỗi ngày, đó cũng như là 

ngôi nhà thứ 2 của mình. 

Nguyễn Nhất Tuấn - Giám đốc CN Phú Yên.

Anh Trương Văn Huy (đứng thứ 2 từ phải qua trái) nhận thư khen và quà tặng của 
Ban Giám đốc Chi nhánh Phú Yên
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Thói quen nhỏ
thành công

Hiện nay, cuộc 
sống hiện đại 
khiến con người 
phải cạnh tranh để 
“giành giật” cơ hội 
thăng tiến trong 
công việc. Cạnh 
tranh càng khốc 
liệt thì áp lực công 
việc càng lớn. Hầu 
hết nhân viên đều 
cảm thấy mệt mỏi, 
căng thẳng vì áp 
lực công việc quá 
lớn. Họ cảm thấy 
công việc lúc nào 
cũng ngập đầu; 
không thể làm hết 
việc trong ngày; 
Tất cả nhiệt huyết 
và năng lượng 
dành cho công việc 
dường như biến 
mất. Điều này là 
một trong những 
nỗi “ám ảnh” 
đáng sợ đối với 
hầu hết nhân viên.

Nguyễn Thanh Phong (sưu tầm)
Q. Giám đốc PGD Hồng Ngự

Đôi khi, bạn cứ “khoe” những mệt mỏi, vất 

vả mình gặp phải, tôi phải làm cả “núi” 

công việc, mất ngủ và hoàn toàn áp lực, 

thậm chí phải nằm viện vì kiệt sức : 

“ Tôi không còn chút sức lực nào nữa. Tôi cảm thấy 

quá mệt mỏi và kiệt sức”

“ Mọi người coi tôi không ra gì. Sếp tôi không nhìn 

thấy năng lực thật sự của tôi”

“ Tôi bị thúc ép bằng mọi giá phải đạt được chỉ tiêu 

doanh số. Tôi không thể chịu nổi áp lực công việc 

như thế. Tôi không đủ thời gian cũng như sức lực để 

hoàn thành việc gì cả.”

Đặt ở vị trí một ai đó nghe bạn tâm sự chỉ bấy 

nhiêu cũng đủ mệt, huống chi là bạn. Vậy thì sao 

bạn không xem lại thói quen của mình : 

- Bạn có thường xuyên phải đi làm từ sáng sớm, khi 

trời tối mịt bạn mới lò mò về đến nhà?

- Bạn có nghiện chơi facebook, chát zalo, lang thang 

trên mạng rất khuya?

- Bạn có cảm nhận giảm hiệu suất làm việc, sức khỏe 

kém và mệt mỏi vào ngày hôm sau?

Vậy bạn phải làm gì để thành công trong công 

việc và cuộc sống?

1. Làm việc có hệ thống

Để vượt qua áp lực công việc, bạn phải lập kế 

hoạch làm việc thật chi tiết, khoa học cho từng 

công việc theo thứ tự từ dễ đến khó, từ đơn giản 

đến phức tạp…

Cụ thể, lên kế hoạch những việc làm theo từng 

ngày sẽ giúp nhân viên sử dụng thời gian hiệu 

quả. Đây là cách hiệu quả nhất trong việc quản lí 

thời gian vì nó giúp bạn biết chắc chắn điều bạn 

đang làm và có thể giúp bạn tập trung vào công 

việc. Đồng thời, nhân viên đưa ra một danh sách 

công việc cần phải làm cho mỗi ngày và khoảng 

thời gian bạn hoàn thành một công việc. Tùy theo 

mức độ quan trọng và gấp rút về mặt thời gian 

để biết công việc nào ưu tiên hàng đầu. Bạn cũng 

nên để ra một chút thời gian trống trong lịch trình 

của bạn vì có thể sẽ có những việc bất ngờ xảy ra.

2. Hãy quyết tâm làm cho xong một việc

Khi bạn toàn tâm toàn ý, cả thể xác lẫn tinh 

thần, đặt hết 100% vào một dự án hoặc công 

việc, bạn chẳng cần ai nhắc nhở bạn phải 

đúng giờ, phải tập trung cho công việc, và 

không gì có thể ngăn cản bạn thành công.

3. Lắng nghe kỹ càng

Lắng nghe đóng vai trò rất quan trọng trong 

công việc. Muốn thành công trong bất cứ 

ngành nghề nào cũng phải biết lắng nghe, 

đặc biệt là làm lãnh đạo, nghề bán hàng, tư 

vấn, thư ký, luật sư,... Lắng nghe giúp bạn nắm 

rõ được công việc được giao, giúp bạn học hỏi 

kinh nghiệm, thấu hiểu tâm tư tình cảm, tính 

cách, sở thích, thói quen của đồng nghiệp, 

khách hàng, đối tác và những người xung 

quanh. Từ đó tạo sự gắn kết, hợp tác và tăng 

hiệu quả công việc.

4. Tự hào về kết quả mình làm được

Khi đã đặt quyết tâm và tâm huyết vào công 

việc mình làm thì cho dù là việc nhỏ hay lớn, 

bạn sẽ thấy tự hào vì thành quả của mình làm 

ra. Đó là động lực cho bạn quyết tâm thực 

hiện những việc lớn hơn và quan trọng hơn.

Ngoài tập trung vào những gì sẽ phải làm, 

bạn cũng nên nhìn lại việc mình đã làm được. 

Dành ra một phút mỗi ngày để tổng kết lại 

những điều đã hoàn thành sẽ tạo ra 

động lực làm việc, nhất là sau một ngày 

bận rộn, bạn nhận ra mình đã vượt chỉ 

tiêu. Một nghiên cứu về chỉ số hạnh 

phúc chỉ ra rằng thói quen tưởng như rất 

bình thường này sẽ khiến mức độ hạnh 

phúc của bạn tăng lên đáng kể.

5. Tạo mối quan hệ tốt:

Áp lực công việc đè nặng đôi khi khiến 

bạn có ý nghĩ chán nản và muốn buông 

xuôi tất cả. Lúc này, bạn hãy tựa vào 

đồng nghiệp, gia đình và bạn bè để 

đứng vững.

Đừng ngại chia sẻ những cảm xúc, khó 

khăn của mình trong công việc với một 

người bạn thân hay với người đồng 

nghiệp am hiểu công việc mà bạn 

đang làm. Bạn có thể nhờ bạn bè, đồng 

nghiệp tư vấn, giúp đỡ thêm. Đôi khi, chỉ 

một gợi ý nhỏ của đồng nghiệp lại giúp 

bạn giải quyết triệt để được vấn đề mà 

mình đang gặp phải. Đừng bao giờ xem 

thường tình cảm, mối quan hệ của mọi 

người đối với mình, bởi không ai có thể 

sống và làm việc một mình cả.

6. Đừng đợi ngày mai :

Hãy cố gắng hoàn tất công việc hôm 

nay, đừng để dây dưa sang ngày khác. 

Nếu công việc trong ngày đã được hoàn 

tất sớm hơn dự định, bạn hãy bắt tay vào 

chuẩn bị cho việc của ngày hôm sau.

Điều quan trọng là trước khi chuẩn bị 

làm việc gì, bạn hãy xác định rõ mục tiêu 

của mình. Điều này giúp bạn hạn chế 

việc lãng phí thời gian vì không biết bắt 

đầu công việc từ đâu.

Cần cố gắng rèn luyện để trở thành 

người “lập tức ra tay hành động”. Khi đó, 

bạn mới được toại nguyện với những 

thành công.

7.Viết ra điều bạn cần phải làm

Bạn có thể sử dụng chức năng “Notes” trên 

thiết bị di động thay cho cuốn sổ tay truyền 

thống. Chỉ khi bắt đầu ghi lại các việc cần 

làm, bạn mới nhận ra trí nhớ mình đã rò rỉ 

ghê gớm thế nào khi xem lại những điều đã 

chép lại. Trí nhớ của ta không hề đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, những ý tưởng hay ho có 

thể nảy sinh trong các thời điểm lạ lùng 

nhất và chúng thường không ở lại lâu 

trong tâm trí bạn. Vì thế, bạn cần nắm lấy 

chúng thật nhanh, nếu không chúng sẽ 

biến đi mau chóng.

8. Đọc sách nhiều hơn

Thay vì dành thời gian cho công việc thì 

bạn lại nghiện chơi facebook, chát zalo, 

lang thang trên mạng hay xem tivi mọi 

lúc có thể, điều đó không được hoan 

nghênh tại nơi bạn làm việc. Bạn có thể 

đọc sách trên các thiết bị di động vô 

cùng tiện lợi khi rãnh rỗi.

Rất nhiều người thành công dành ít nhất 

30 phút mỗi ngày để đọc sách, nhưng họ 

chỉ thích đọc loại sách không hư cấu, tức 

là sách viết về người thật việc thật, nhất 

là những cuốn viết về việc tự hoàn thiện 

bản thân. Đọc sách có thể mở mang tri 

thức của bạn. Dành thời gian đọc sách 

tức là bạn đang phấn đấu hoàn thiện 

bản thân, giúp mình nổi bật và khác biệt 

với những người xung quanh.

9. Giành thời gian nghỉ ngơi hợp lý

Luyện tập thể dục thường xuyên, giữ 

thói quen dậy sớm và ngủ đủ giờ, đó là 

bí quyết gìn giữ sức khỏe của hầu hết 

những người nổi trên thế giới từ trước 

tới nay. Coi trọng sức khỏe cũng gồm cả 

việc gìn giữ tinh thần, bởi lẽ mọi bệnh tật 

đều có liên quan đến sự căng thẳng của 

não bộ. Bạn phải nghỉ ngơi, thư giãn và 

tự cho phép bản thân có những khoảng 

nghỉ ngơi hợp lý để tái tạo năng lượng.

Những người thành công chỉ phản hồi 

lại điện thoại và email của một nhóm 

người nhất định sau giờ làm việc.

Bất cứ ai cũng có thể tự làm cho cuộc 

sống của chính mình tốt hơn với những 

thay đổi nhỏ. Tôi tin bạn có thể làm được, 

không phải ta thay đổi hoàn cảnh sống 

mà bạn hãy thay đổi chính bản thân, để 

đổi lấy một cuộc sống nhẹ nhàng, thoải 

mái và thành công.

CHIA SẺ NGHIỆP VỤ

ĐỐ VUI TRÚNG THƯỞNG
Bạn là độc giả thường xuyên của Bản tin Kienlongbank? Bạn từng theo dõi những 

trang tin phát hành định kỳ hàng tháng. Quả đúng vậy thì quà tặng may mắn 
đang trong tầm tay bạn. Hãy tham gia trò chơi Đố vui có thưởng bằng việc trả lời 
các câu hỏi bên dưới. 03 độc giả có đáp án chính xác và gửi về sớm nhất sẽ được 
nhận quà giá trị cao từ Kienlongbank. 
Đáp án gửi về địa chỉ email: hoanglti@kienlongbank.com, vui lòng ghi rõ thông 
tin người tham gia: Họ và tên, số điện thoại liên lạc, nơi làm việc, chỗ ở hiện tại.

TÌM HIỂU KIENLONGBANK
Câu 01: Vào ngày 10/06/2014, tại toà soạn Báo Thanh Niên, Kienlongbank chính 
thức ký kết biên bản thoả thuận cùng Báo Thanh Niên về vấn đề gì? 
Câu 02: Ngày 30/6/2014, Hội đồng quản trị KienLongbank công bố quyết định 
bổ nhiệm thêm 2 phó Tổng Giám đốc mới là ai?

Câu 03: Vào ngày 13/10/2014, Kienlongbank đã diễn ra sự kiện gì?
Câu 04: Vào tháng 10/2014, sự kiện lớn nhất được Kienlongbank tổ chức là gì? 
Câu 05: Năm học 2014, Kienlongbank trao bao nhiêu suất học bổng qua chương 
trình “Học bổng cho học sinh THPT”.
Câu 06: Ngày 14/4/2014, tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Kienlongbank tổ 
chức sự kiện gì? 

TRÒ CHƠI “IQ”
Câu 07: Hãy giúp 1 gia đình 5 người qua sông bằng thuyền, thuyền chỉ chở tối 
đa 2 người. Thời gian đi của từng người là 1 giây, 3 giây, 6 giây, 8 giây, 12 giây. 
Nếu 2 người cùng đi trên chiếc thuyền, thuyền sẽ đi với vận tốc của người 
chậm hơn. Trong 30 Giây hãy đưa cả gia đình sang bên kia sông
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Thói quen nhỏ
thành công

Hãy một lần đến
 
Rực vàng mùa lúa chín
Núi tiếp núi, đồi tiếp đồi, ruộng leo lên đồi, ruộng lồi lên non, 
đó là ấn tượng ban đầu khi đặt chân lên vùng đất thâm sơn 
cùng cốc tỉnh Yên Bái: huyện Mù Cang Chải, nơi được mệnh 
danh có hệ thống ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới.

Mù Cang Chải đã trở nên gần 

gũi và nổi tiếng hơn với khách 

du lịch trong và ngoài nước. 

Cả H. Mù Cang Chải có 2.200 ha ruộng 

bậc thang, trong đó 500 ha ruộng bậc 

thang của ba xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha 

và Dế Xu Phình được Bộ Văn hóa - Thể 

thao - Du lịch công nhận là một trong 

những danh thắng độc đáo vào bậc 

nhất của Việt Nam và được xếp hạng di 

tích danh thắng cấp quốc gia vào ngày 

18/10/2007.

Đặc biệt khi bạn đến vào thời điểm giữa 

thu, núi rừng Mù Cang Chải (Yên Bái) hiện 

lên như một bức tranh với những thửa 

ruộng bậc thang vàng óng hút tầm mắt. 

Những thửa ruộng bậc thang tầng tầng, 

lớp lớp như những nấc thang khổng lồ 

bắc lên trời, tạo thành từng đường vân 

mềm mại đã khiến khung cảnh của mảnh 

đất ở độ cao hơn 1.000 m làm đắm say 

lòng người. 

Cứ ngỡ như thiên nhiên - tạo hóa hình 

thành nên, sắp đạt những tầng nấc chân 

ruộng, thế nhưng không phải vậy, ruộng 

bậc thang - kiệt tác hiếm có trong nền 

văn minh lúa nước Việt Nam lại do đồng 

bào dân tộc sáng tạo ra để thích ứng với 

điều kiện khí hậu, đất đai và thủy lợi ở 

vùng núi, trung du.

Những thửa ruộng bậc thang này, không 

chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho người 

dân vùng núi mà ngày càng biết tới như 

một thắng cảnh nhân tạo đẹp tuyệt vời. 

Những thửa ruộng đó đã trở thành điểm 

đến thu hút khách du lịch, trở thành 

“đất thánh” mà bất kỳ nhiếp ảnh gia nào 

cũng mong muốn 1 lần thu vào ống kính 

những khuôn hình đẹp đến “nghẹt thở”.

Đường đến Mù Cang Chải nếu muốn đi 

theo kiểu dân dã hay “phượt”, bạn có thể 

đi bằng xe máy. Chặng đường đi sẽ là: Hà 

Nội - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải. 

Nếu đi bằng ôtô, hằng ngày đều có xe từ 

bến Mỹ Đình đi Mù Cang Chải.

Đoạn đường đến Mù Cang Chải tuy xa 

vả khó khăn nhưng lại là cung đường 

đầy mê hoặc, hùng vĩ tuyệt đẹp mà chỉ 

ở nơi đây mới có được. Những đường 

đèo quanh co, uốn lượn, ôm lấy những 

thửa ruộng bậc thang, trùng trùng điệp 

điệp, như một tấm áo của núi rừng, được 

điểm tô bằng màu xanh chen vàng đến 

choáng ngợp.

Đến Mù Cang Chải, đến với Đèo Khau Phạ, 

bạn sẽ được chứng kiến một trong tứ đại 

đỉnh đèo miền Bắc Việt Nam. Khau Phạ là 

con đèo dài nhất, hiểm trở nhất và cũng 

đẹp nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài 

trên 40 km. Nằm ở độ cao trên 1200 m so 

với mực nước biển, đèo Khau Phạ thường 

xuyên mịt mù sương phủ, vì thế người 

Thái mới đặt cho con đèo cái tên Sừng 

Trời (Khau Phạ có nghĩa là chiếc sừng nhô 

lên tận trời). Con đèo ngoằn nghèo uốn 

lượn quanh những dãy núi điệp trùng, len 

lỏi giữa đại ngàn nguyên sơ.

Bạn không nên bỏ qua những đặc sản 

nơi đây. Ngoài táo Mèo, gạo nếp nương, 

gà đồi, chim rừng xào măng, … nơi đây 

còn nổi tiếng với các món chế biến từ 

nhộng ong đất, được người dân bản địa 

lấy trong rừng sâu. Những chú nhộng 

ong trắng nõn, mũm mĩm còn nguyên 

trong tổ được hấp lên, ăn có vị béo và 

thoảng hương thơm hoa rừng rất lạ 

miệng, rất hợp với vị cay nồng của rượu 

táo mèo bản địa.

Dù ruộng bậc thang có nhiều nơi ở khắp 

các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc, tuy nhiên 

Mù Cang Chải vẫn là điểm đến thu hút 

khách du lịch trong và ngoài nước, cũng 

như các nhiếp ảnh gia vì những nét riêng 

không lẫn vào đâu được của mình. Hãy 

đến với Mù Cang Chải để thưởng thức 

hết vẻ đẹp của non nước Việt Nam, để 

yêu hơn nữa non sông gấm vóc, đất mẹ 

quê nhà.

Sưu tầm

SỐNG XANH
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Mỗi người trong chúng ta đều 

thỉnh thoảng mắc phải những 

sai lầm. Điều đó dễ hiểu, vì mỗi 

chúng ta đều là một con người, và không 

con người nào có thể hoàn toàn không 

mắc phải sai lầm.

Cá tính mỗi người có những khuyết điểm 

nhất định, và trong cuộc sống thỉnh 

thoảng lại có những khoảnh khắc sai 

lầm nhất định. Và hơn thế nữa, bản thân 

chúng ta cũng không tránh khỏi thỉnh 

thoảng có những lúc sai lầm. Vì thế, tha 

thứ và được tha thứ sẽ đan xen lẫn nhau 

và vấn đề có thể được xem như hoàn 

toàn công bằng.

Nhưng các bạn có biết rằng sâu thẳm của 

sự tha thứ chính là vì bản thân bạn.

Theo (William Arthur Ward) “Tha thứ là 

một điều thật buồn cười. Nó làm ấm con 

tim là và làm mát cơn đau”. Thật vậy, khi 

chúng ta biết tha thứ cho những người 

làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác 

yên bình mà ta không thể có được khi ôm 

riết lấy mối hận thù. Ngoài ra, tha thứ còn 

làm ta khoẻ mạnh hơn cả về thể chất lẫn 

tinh thần. 

Tha thứ để trút bỏ gánh nặng cuộc sống

Chúng ta lấy đâu cái suy nghĩ là, nếu ta 

không tha thứ cho người khác, họ sẽ phải 

sống trong dằn vặt? Điều đó thật vớ vẩn 

hết sức!

Chẳng hạn, bạn là sếp của tôi và bạn cho 

tôi nghỉ việc, hoặc bạn là bạn gái của tôi 

và bạn lại quay sang yêu người bạn thân 

nhất của tôi”. Và tôi sẽ nói: “Tôi sẽ không 

bao giờ tha thứ cho bạn!” Nhưng ai sẽ là 

người dằn vặt, khổ sở đây? Chắc chắn, 

người đó là tôi!

Tôi cảm thấy lòng mình đau thắt. Tôi mất 

ngủ. Trong khi đó, có thể bạn đang vui 

vẻ tiệc tùng. Khi tôi oán trách bạn, tôi là 

người đau khổ. Mặc dù tôi có thể tự nhủ 

rằng “mình đúng”, nhưng “đúng” đâu có 

nghĩa là tôi sẽ hạnh phúc.

Bài học về lòng tha thứ

Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang 

một túi nilông sạch và một bao tải khoai 

tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng 

tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào 

đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết 

tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó 

vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi 

trở nên vô cùng nặng.

Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải 

luôn mang cái túi theo bên mình dù đi 

bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, 

làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức 

khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi 

cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần 

mà mình đang chịu đựng. Không những 

thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến 

nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở 

những chỗ chẳng tế nhị chút nào. 

Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân 

huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. 

Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái 

giá mà chúng ta phải trả cho việc khư 

khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong 

thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha 

thứ là một món quà đối với người được 

tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng 

là món quà cho chính chúng ta.

Và đây mới là mấu chốt của vấn đề. Khi 

tha thứ cho người khác, không có nghĩa 

bạn phải đồng ý với những việc họ làm. 

Bạn chỉ muốn cuộc sống của bạn được 

thoải mái hơn. Bạn không cần phải tha 

thứ cho người khác vì những lợi ích của 

họ. Bạn tha thứ vì chính bản thân bạn.

Vậy nên, nhiệm vụ của bạn trong 24 

giờ tới sẽ là

Hãy nghĩ về ai đó đã từng làm bạn đau 

lòng. Ngay hôm nay, hãy luyện tập thái 

độ rũ bỏ mọi oán trách bạn dành cho họ. 

Hãy tập hợp mọi ý nghĩ tức tối trong bạn, 

những ý nghĩ kiểu như “tôi đúng, họ sai” 

rồi vứt bỏ chúng đi.

Có thể bạn sẽ cần vận dụng chút óc 

tưởng tượng sáng tạo của mình. Hãy đặt 

mọi hờn oán trong một quả bong bóng 

tưởng tượng rồi thả nó bay lên trời. 

Trong cả ngày, hãy lặp đi lặp lại suy nghĩ 

đó. Bạn sẽ thấy dễ chịu hơn.

Tha thứ cho người khác không dễ dàng, 

nhưng hoàn toàn có thể làm được. Hãy 

tha thứ cho người khác vì chính bạn, để 

được hạnh phúc hơn.

Nhớ rằng tha thứ chưa phải là lãng quên 

Những cảm giác đau đớn sẽ vẫn tồn tại 

cho dù bạn đã bỏ qua chuyện cũ. Có 

những lúc bạn sẽ cần phải làm mới lại 

sự tha thứ của mình. Nhưng vượt qua sự 

hận thù sẽ làm bạn thảnh thơi bước tiếp. 

Nghiên cứu cũng cho thấy những ai tha 

thứ sẽ cảm thấy nỗi đau không còn nặng 

nề như trước. 

Cuối cùng, đưa bản thân vào danh sách 

tha thứ. Tha thứ cho người khác cũng 

chính là tha thứ cho chính mình.

Hãy tha thứ cho nhau đi
Hữu xạ
tự nhiên hương

Nhắc tới cái tên Kienlongbank có 

lẽ nhiều người vẫn còn khá xa lạ, 

đặc biệt với những khách hàng ở 

khu vực phía Bắc. Trước đây bản thân tôi 

cũng thế. Trong tiềm thức của tôi, khi đó 

Kienlongbank là một ngân hàng TMCP 

trung bình, rất xa xôi nhưng giờ thì suy 

nghĩ của tôi về các bạn đã khác.  

Một ngày mùa thu tháng 8, tình cờ 

vào mạng và cái tên Kienlongbank 

đã xuất hiện trên danh mục tìm kiếm 

của tôi. Tiếp tục truy cập vào website 

của ngân hàng và thật vui vì khi đó tại 

Kienlongbank đang diễn ra chương 

trình “Dạo web liền tay – Nhận ngay quà 

tặng”. Lướt web có thưởng, thật hiếm có 

ngân hàng nào đưa ra một chương trình 

thú vị như thế từ trước đến nay. Tôi thầm 

nghĩ vậy và nhấp chuột tham gia ngay. 

Cơ hội quá rõ ràng và dễ dàng đúng 

An Thị Mai Lan
(Khách hàng trúng thưởng chương trình 
Dạo web liền tay – Nhận ngay quà tặng, 
đang công tác tại BIDV)

không? Người tham gia thì sẽ có quà, 

còn Kienlongbank sẽ nhận được những 

nhận xét, đóng góp quý báu để cải tiến 

hơn giao diện website của mình. Nóng 

lòng mong chờ kết quả của giải thưởng 

ngày rồi giải thưởng cuối chương trình, 

tôi lại tiếp tục mò mẫm trên các chuyên 

mục của Kienlongbank. Tuy sản phẩm 

dịch vụ còn chưa nhiều, chưa đa dạng 

nhưng cách thức thiết kế thông tin 

trên website khá khoa học, rõ ràng. 

Hầu như mỗi ngày tôi đều vào website 

của Kienlongbank để đọc và tìm kiếm 

những thông tin mới nhất về ngân hàng. 

Trong đó, chuyên mục tôi yêu thích nhất 

chính là Bản tin Kienlongbank. Mỗi kỳ 

là một loạt tin bài về các hoạt động và 

con người Kienlongbank. Các hoạt động 

mang tính cộng đồng dường như là 

kim chỉ nam xuyên suốt hoạt động của 

Kienlongbank vì hầu như kỳ nào cũng 

có những câu chuyện như thế nhưng ở 

những địa phương khác nhau. 

Đọc tin Kienlongbank, được nhận 

thưởng từ chương trình “Dạo web liền 

tay – Nhận ngay quà tặng” rồi lại tiếp tục 

có tên trong danh sách bạn đọc trúng 

thưởng cuộc thi “Thử tài đoán ô chữ”. 

Cảm giác về một cái “duyên” vô hình 

giữa tôi và Kienlongbank đã bắt đầu 

nhen nhóm và tồn tại. Giá trị quà tuy 

không nhiều nhưng tận đáy lòng mình 

tôi cảm nhận và trân trọng những món 

quà đó. Chúng thực sự là món quà tri 

ân khách hàng hết sức sâu sắc và cũng 

là một cách để Kienlongbank PR chính 

mình thông qua câu nói “Của cho không 

bằng cách cho” hay “Hữu xạ tự nhiên 

hương”.

Sưu tầm
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