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Quý bạn đọc thân mến!

Chào mừng 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 
nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Ban biên tập Bản tin Kienlongbank kính gửi 
đến toàn thể độc giả những lời chúc tốt đẹp nhất.

Bản tin Kienlongbank tiếp tục đồng hành cùng với độc giả khi mang đến những 
thông tin hữu ích, sinh động về thị trường nói chung và của Kienlongbank nói 
riêng. Trong số này, Kienlongbank chào mừng sự kiện Đất nước đổi mới sau 
40 năm, Đại hội đồng Cổ đông thường niên Kienlongbank 2015 và khai trương 
thành lập 04 Phòng Giao dịch mới, … cùng các chương trình gắn kết với cộng 
đồng, xã hội phù hợp phương châm hoạt động của Kienlongbank. 

Hãy cùng đón đọc và khám phá những chuyên mục hấp dẫn của bản tin số 19. 
Kienlongbank mến chúc độc giả tràn đầy sức khỏe và thành công.

Khai mạc Giải Bóng đá Cúp quốc gia & Giải Hạng Nhất quốc gia  
Kienlongbank 2015



Đất nước đổi mới 
sau 40 năm KỶ NIỆM 129 NĂM  NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1890 - 01/5/2015)

TIÊU ĐIỂM

Thành phố Hồ Chí Minh sau 40 năm xây dựng và phát triển

Sưu tầm

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một 
trong những mốc son chói lọi nhất trong 
lịch sử dựng nước và giữ nước của dân 

tộc ta; kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu 
dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống 
ngoại xâm của dân tộc, giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào kỷ 
nguyên mới, hòa bình, độc lập, tự do và đi lên 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng đó 
được làm nên bởi sự lãnh đạo sáng suốt, tài 
tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền 
thống yêu nước, đoàn kết một lòng của 
nhân dân Việt Nam và sự kết hợp chặt 
chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại.

Sau 40 năm giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước, nhiều địa 
phương trên cả nước đã có sự thay 
đổi ngoan mục.

Cầu vượt Ngã 3 Huế - Công trình Kỷ niệm 40 năm Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước 

Trong cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư bản và nhân dân 
lao động, vấn đề thời gian có ý nghĩa quan trọng. Ngay 
sau khi thành lập Quốc tế I năm 1864, Mác coi việc rút 

ngắn thời gian lao động là nhiệm vụ đấu tranh của giai cấp vô 
sản. Tại Đại hội I Quốc tế I họp tại Giơ-Ne-Vơ  tháng 9 năm 1866 

vấn đề đấu tranh cho ngày làm việc 8 giờ được coi là nhiệm vụ 
trước mắt. Khẩu hiệu ngày làm 8 giờ đã sớm xuất hiện trong một 

số nơi của nước Anh, nước có nền công nghiệp phát triển sớm nhất. 
Yêu sách này dần dần lan rộng sang các nước khác.

Phong trào đòi làm việc 8 giờ phát triển mạnh mẽ ở nước Mỹ từ năm 
1827 đi đôi với sự phát triển phong trào Công Đoàn. Năm 1868, giới 

cầm quyền Mỹ buộc phải thông qua đạo luật ấn định ngày làm việc 
8 giờ trong các cơ quan xí nghiệp của chính phủ. Nhưng xí nghiệp tư 

nhân vẫn giữ ngày làm việc 11 đến 12 giờ. Tháng 4 năm 1884 tại Thành 
Phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội liên đoàn lao động Mỹ thông qua 

Nghị quyết nêu rõ: từ ngày 01-5-1886 ngày lao động của tất cả công nhân 
sẽ là 8 giờ.

Ngày 01-5-1886 công nhân tại Thành Phố Chi Ca Gô tiến hành bãi công với số 
lượng lớn, hơn 40 nghìn người không đến nhà máy, họ tổ chức mít tinh, biểu 

tình trên Thành Phố với biểu ngữ “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc 
quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi và 8 giờ học 

tập”, cuộc đấu tranh cũng đã lôi cuốn đông đảo mọi người tham gia. Cùng ngày 
đó các trung tâm công nghiệp ở nước Mỹ đã tổ chức ra 5000 cuộc bãi công với 

340 nghìn công nhân tham gia. Ở một số nơi như Niu Oóc, Pi Xbớc, Ban Ti Mo. Oa 
Sin Tơn… có khoảng 12 vạn rưởi công nhân giành được quyền làm việc 8 giờ một 

ngày, khẩu hiệu “Ngày làm việc 8 giờ”  trở thành tiếng nói chung của toàn thể giai cấp 
công nhân.

Mặc dù cuộc bãi công ở Chicago bị trấn áp, nhưng 
khí phách anh hùng của công nhân và yêu cầu 
thiết thực của cuộc đấu tranh đã gây chấn động lớn 
trong giai cấp công nhân thế giới; công nhân nhiều 
nước đã đồng tình và hưởng ứng yêu sách của công 
nhân Chicago. Vì vậy tại Đại hội thành lập Quốc tế 
II do Ăngghen lãnh đạo họp ngày 14-7-1889, Đại 
biểu của giai cấp công nhân thông qua Nghị quyết 
và lấy ngày 01-5 hàng năm, là ngày đoàn kết đấu 
tranh của giai cấp vô sản trên toàn thế giới.

Ngày 01-5 ở các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), đã 
coi là ngày mừng thắng lợi và đã nêu được quyết 
tâm hoàn thành nhiệm vụ mới và biểu lộ tình đoàn 
kết với những người lao động các nước khác. Ở các 
nước thuộc hệ thống Tư bản chủ nghĩa (TBCN), 
ngày 01-5 là ngày biểu dương cho các lực lượng lao 
động, đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã 
hội.

Ở nước ta kỷ niệm ngày 01-5  gắn liền với quá trình 
lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động có thể kể đến một vài sự kiện 
quan trọng dưới đây:

Ngày 01-5-1930 sau khi Đảng Cộng Sản Đông 
Dương Việt Nam ra đời. Lần đấu tiên giai cấp công 
nhân và nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày quốc tế 
lao động, từ các thành phố đông dân như Hà Nội, 

Huế, Vinh, Sài Gòn… đến các vùng nông 
thôn như Thái Bình, Nghệ An, Long xuyên, 
Sa Đéc… tùy theo điều kiện mà treo cờ 
búa liềm, rải truyền đơn, biểu tình, mít tinh. 
Đặc biệt ở Bến Thủy-Vinh, hàng ngàn nông 
dân kéo về sát cánh cùng giai cấp công 
nhân biểu tình đòi ngày làm 8 giờ, tăng 
tiền lương, bỏ sưu, giảm thuế. Cuộc đấu 
tranh đó mở đầu cho một cao trào cách 
mạng đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
đánh dấu một cuộc tổng diễn tập lần thứ 
nhất của cách mạng Việt Nam đó chính là 
cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931). 
Do thắng lợi của Mặt Trận Dân Chủ Đông 
Dương, Đảng ta đã tổ chức một cuộc mít 
tinh lớn, thu hút đến 25 nghìn người tham 
gia tại khu đấu xảo Hà Nội (khu vực nhà hát 
nhân dân hiện nay). Đại diện các giai cấp 
công nhân, nông dân, tiểu thương và các 
đoàn thể xã hội đứng theo hàng ngũ, hát 
quốc tế ca, hô vang khẩu hiệu cách mạng, 
chống chiến tranh đế quốc. Những hoạt 
động sôi nổi trong cả nước kỷ niệm ngày 
Quốc tế lao động đã góp phần thắng lợi 
vào cuộc tổng diễn tập lần thứ hai, là cơ 
sở, tiền đề cho cách mạng Việt Nam giành 
thắng lợi.

Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ngày 
01-5 trở thành ngày hội lớn của nhân dân 
lao động, là dịp biểu dương lực lượng 
mạnh mẽ trong công cuộc và xây dựng 
đất nước. Ngày 18-2-1946, Hồ Chủ Tịch ký 
sắc lệnh số 22-SL công bố: Ngày 01-5 là 
một trong những ngày quốc tế lớn, Ngày 
01-5-1946, Hồ Chủ Tịch đã viết lời kêu gọi 
nhân ngày Quốc tế lao động đầu tiên của 
nước Việt Nam độc lập. Như vậy, ngày 
Quốc tế lao động 01-5 rõ ràng đã sớm đến 
với phong trào yêu nước của nhân dân Việt 
Nam. Công lao này trước tiên thuộc về Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, bởi khi đưa phong trào 
đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân 
dân ta gắn với phong trào công nhân thế 
giới, Bác Hồ đã hiểu rõ và làm cho nhân dân 
ta, dân tộc ta ý thức được ý nghĩa lịch sử và 
các tác động của việc kỷ niệm ngày Quốc tế 
lao động 01-5.

Ngày nay, Ngày Quốc tế lao động là ngày 
hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công 
nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới 
trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
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TIÊU ĐIỂM

Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, 
phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo liên Bộ về phối hợp trong  
quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô quý I/2015.

“Mặc dù USD được đánh giá tăng 
mạnh, nhưng chỉ với các ngoại tệ 

mạnh như Euro, Bảng Anh, còn các đồng 
tiền khác trong khu vực không 
thay đổi nhiều. Do đó, trong 
thời gian tới Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN) sẽ 
tiếp tục điều hành 
tỷ giá ổn định trong 
biên độ đề ra từ đầu 
năm.” Đây là thông 
tin được NHNN đưa ra 
tại buổi họp báo diễn ra 
chiều 25/3 tại Hà Nội.

Tại cuộc họp báo, Phó Thống đốc NHNN 
Nguyễn Thị Hồng cho biết, những ngày 
vừa qua, trên thị trường ngoại hối, tỷ giá 
có diễn biến tăng. Nguyên nhân chủ yếu 
là do yếu tố tâm lý trước xu hướng tăng 
giá mạnh của đồng USD trên thị trường 
thế giới.

Thủ tướng Chính phủ:

Ngày 30/3/2015, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc 
họp Ban Chỉ đạo liên Bộ về phối 

hợp trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ 
mô quý I/2015.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Ban chỉ đạo 
liên Bộ cho rằng tình hình kinh tế vĩ mô 
quý I/2015 tiếp tục xu thế ổn định và tốt 
hơn; tốc độ tăng trưởng phục hồi tích 
cực, nhiều ngành, lĩnh vực tăng trưởng 
cao hơn cùng kỳ năm trước; lạm phát tiếp 
tục được kiểm soát ở mức thấp; tín dụng 
tăng trưởng dương; thu ngân sách đảm 
bảo tiến độ so với dự toán mặc dù chịu 
tác động tiêu cực của giá dầu giảm trên 
thị trường thế giới...

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP quý I ước 
tăng 6,03%, cao hơn mức tăng 5,06% 
cùng kỳ năm 2014. Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 
10% so với cùng kỳ năm năm 2014. Tổng 
mức đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 9,1% 
so với quý I/2014 (cùng kỳ năm 2014 chỉ 
tăng 8,8%); tổng kim ngạch xuất khẩu 
ước tăng khoảng 6,9%.

Dự báo, tình hình kinh tế vĩ mô quý II và 
cả năm 2015 tiếp tục xu thế ổn định. Lạm 
phát được duy trì ở mức thấp. Tăng trưởng 
GDP quý II được dự báo cao hơn cùng kỳ 
năm trước. Tuy nhiên, thời gian tới vẫn 
chứa đựng nhiều yếu tố bất lợi như kinh 
tế thế giới được dự báo tăng trưởng thấp 
hơn và giá hàng hóa thế giới có xu hướng 
giảm có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng và 
xuất khẩu; giá dầu thế giới sẽ tiếp tục có 
những diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng nhấn mạnh sự ổn định của kinh 
tế vĩ mô có ý nghĩa hết sức quan trọng đối 
với sự phát triển bền vững của đất nước. 
Chính phủ xác định rõ, tình hình kinh tế vĩ 
mô phải được thường xuyên đánh giá để 
chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, 
bảo đảm cho sự ổn định của kinh tế vĩ mô 

trong điều kiện chúng ta thực hiện quy 
chế kinh tế thị trường ngày càng đầy đủ 
và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, 
những nhận định, dự báo tình hình đã 
đưa ra thời gian qua là đúng và được 
chứng minh bởi nền kinh tế dần phục 
hồi, kinh tế vĩ mô ổn định hơn, tăng 
trưởng tốt hơn và với sự tăng trưởng GDP 
trong quý I ước tăng 6,03%. Đặc biệt sản 
xuất công nghiệp tăng khá mạnh; lĩnh 
vực nông nghiệp, dịch vụ cũng đạt được 
nhiều kết quả tích cực; tỷ giá ổn định; dự 
trữ ngoại hối tăng; công tác an sinh xã hội 
tiếp tục được bảo đảm. Từ những kết quả 
đạt được, lòng tin của người dân, doanh 
nghiệp về cơ chế, chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội ngày càng được củng cố 
và tăng cường.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kết 
quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I/2015 
đã tạo thêm cơ sở để khẳng định có thể 
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề 
ra cho năm 2015, trong đó có mục tiêu 
tăng trưởng đạt 6,2%; xuất khẩu tăng 
10%; kiểm soát tốt lạm phát, giữ vững ổn 

định về tỷ giá.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành 
chức năng tiếp tục làm tốt công tác dự 
báo, phân tích, đánh giá tình hình để chủ 
động đề ra các giải pháp linh hoạt, hiệu 
quả; chủ động trong đề xuất cơ chế, chính 
sách cho phát triển. Trước hết phải phấn 
đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng 
6,2%; xuất khẩu tăng 10%, làm rõ nguyên 
nhân tại sao một số mặt hàng nông sản 
xuất khẩu giảm, đi liền với đó là kiểm soát 
tốt nhập khẩu; tiếp tục giữ vũng ổn định 
về tỷ giá; phối hợp chặt chẽ giữa chính 
sách tài khóa và tiền tệ trong điều hành, 
đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Cùng với đó là tiếp tục tập trung tháo gỡ 
khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ 
cần thiết đối phát phát triển nông nghiệp, 
công nghiệp; giữ vững đà tăng trưởng 
của công nghiệp. Đồng thời quan tâm 
hơn nữa đến việc cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh; mở rộng thị trường 
tiêu thụ, nhất là thị trường xuất khẩu.

Phó Thống đốc NHNN:

Tỷ giá sẽ ổn định trong biên độ đề ra
Trong khi đó, các yếu tố cung - cầu ngoại 
tệ trong nước về cơ bản không có biến 
động lớn và đáng quan ngại. Mặc dù 

biến động tăng, nhưng 
mặt bằng tỷ giá 

vẫn thấp so 
với mức trần 

tỷ giá theo 
quy định 
của NHNN, 
thị trường 

ngoại hối vẫn 
hoạt động bình 

thường và thông 
suốt; các nhu cầu ngoại tệ 

hợp pháp của các tổ chức và cá nhân đều 
được đáp ứng đầy đủ và kịp thời.

Nhiều ý kiến lo ngại khi cho rằng, nếu 
tỷ giá tiếp tục “nóng” rất có thể NHNN 
sẽ phải tính toán, cân nhắc tới việc điều 
chỉnh biên độ tỷ giá để lập lại thị trường 
và hỗ trợ xuất khẩu, giống động thái mà 

cơ quan điều hành đưa ra hồi cuối tháng 
1/2015.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng 
định: Sau khi đã theo dõi sát diễn biến 
kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc 
tế, những thông tin về định hướng chính 
sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) 
công bố hôm 18/3, và trên cơ sở đánh giá, 
phân tích dưới nhiều góc độ của kinh tế vĩ 
mô, tiền tệ… việc tiếp tục duy trì ổn định 
tỷ giá sẽ có lợi nhiều hơn việc điều chỉnh 
tỷ giá trong giai đoạn này.

“NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá ổn định 
theo đúng biên độ, định hướng này đã được 
NHNN cân nhắc trên nhiều góc cạnh và 
để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối. 
NHNN sẽ điều hành đồng bộ công cụ của 
chính sách tiền tệ và thực hiện những biện 
pháp cần thiết để ổn định thị trường”, Phó 
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cam kết.

Ba tháng đầu năm, kiều hối đổ về 
TP.HCM đạt 1,2 tỷ USD
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM cho 

biết, trong ba tháng đầu năm, lượng kiều hối đổ về 
TP.HCM đạt 1,2 tỷ USD.

Tổng huy động vốn nói chung ở các ngân hàng tính đến 
cuối tháng 3 đạt gần 1.400.000 tỷ đồng, tăng gần 16% 
so với cùng kỳ. Huy động bằng ngoại tệ tiếp tục tăng 
khoảng 3% so với cùng kỳ, đạt 217.300 tỷ đồng.

Theo NHNN Chi nhánh TP.HCM, việc biến động tỉ giá thời 
gian qua chỉ là do yếu tố tâm lý. Về cơ bản, tỉ giá trong ba 
tháng đầu năm tiếp tục ổn định theo đúng điều hành 
của NHNN. Cung cầu ngoại tệ ổn định và tỷ giá niêm yết 
tại các ngân hàng vẫn ở mức thấp hơn so với biên độ quy 
định của Nhà nước.

Theo Báo điện tử Chính phủ

Theo VOV Trung tâm tin tức

Y. Trang
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Thông điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị
Kính thưa Quý Cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng,

Thay mặt Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank), 
tôi trân trọng gửi đến Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng lời chúc 
sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất vì đã tin tưởng và đồng hành với 
Kienlongbank trong năm vừa qua.

Năm 2014, tình hình kinh tế trong nước đã dần ổn định nhờ nhiều giải 
pháp, chính sách ổn định vĩ mô của Chính phủ, nhất là trong lĩnh vực tài 
chính ngân hàng. Sự hỗ trợ tích cực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
đã tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng, 
nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của 
các doanh nghiệp phục hồi chậm, lượng cầu tiêu dùng trong nước vẫn ở 
mức thấp, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao.

Nhờ sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, 
hoạt động của Kienlongbank ngày càng ổn định, phát triển bền vững, 
an toàn. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước 
về các giải pháp giữ vững sự ổn định và phát triển của nền kinh tế, trong 
những năm qua cũng như trong năm 2014, Kienlongbank lấy yếu tố 
khách hàng làm quan trọng nhất: luôn đồng cảm, đồng hành và chia 

sẻ khó khăn với khách hàng, cũng như tạo điều kiện ổn định và phát triển 
cho khách hàng. Bằng nhiều giải pháp cấp bách, kịp thời, linh hoạt chia sẻ với khách hàng mà Kienlongbank đã tạo uy tín 
và niềm tin với hơn 200.000 khách hàng hiện có. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 tuy chưa đạt được như mong 
muốn của Hội đồng quản trị và cổ đông, nhưng với kết quả khích lệ và khả quan tạo tiền đề ổn định cho phát triển những 
năm tới. Theo đó, tổng tài sản Kienlongbank đạt 23.104 tỷ đồng (tăng 8,10% so với 2013), dư nợ tín dụng đạt 13.526 tỷ 
đồng (tăng 11,52% so với 2013), huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 16.571 tỷ đồng đạt (tăng 24,56% so với 2013), lợi 
nhuận trước thuế đạt 233,71 tỷ đồng, nợ xấu chiếm 1,95% tổng dư nợ. 

Để tạo tiền đề cho sự phát triển trong năm 2015, cũng là năm đánh dấu 20 năm hoạt động của Kienlongbank, Hội đồng 
quản trị - Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, đặt trọng tâm hiệu quả, an toàn 
lên cao; phát triển mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng; khai thác các sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh phát 
triển thị phần; xử lý và kiểm soát nợ xấu ở mức thấp nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; tiếp tục tái cơ cấu tổ 
chức, nâng cao chất lượng nhân sự, tập trung công tác đào tạo. Bên cạnh đó, Kienlongbank vẫn tiếp tục phát huy tinh thần 
“sẵn lòng chia sẻ” trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.

Chúng tôi tin rằng, với tinh thần lao động trách nhiệm và nỗ lực hết mình, không ngại đổi mới, cùng với sự đồng hành, ủng 
hộ của Quý cổ đông, Quý đối tác và Quý khách hàng, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Kienlongbank 
sẽ hoàn thành tốt kế hoạch 2015, tiến đến xây dựng kế hoạch 5 năm (2015- 2020).

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

Trân trọng.

Rạch Giá, ngày 24 tháng 4 năm 2015
                                                                                                                                                                                             Võ Quốc Thắng

                                                                                                                                                                 Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Đ ại hội sẽ thông qua báo 
cáo kết quả hoạt động của 
Hội đồng quản trị, báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
hợp nhất, phương án phân phối lợi 
nhuận năm 2014, định hướng kinh 
doanh năm 2015. 

     Năm 2014, tổng tài sản 
Kienlongbank đạt 23.104 tỷ đồng, 
tăng 8,01% so với năm 2013; dư nợ 
tín dụng đạt 19.353 tỷ đồng, tăng 
11,52% so với năm 2013; huy động 
vốn thị trường đạt 16.864 tỷ đồng, 
tăng 10,53% so với năm 2013; lợi 
nhuận trước thuế đạt trên 233,71 tỷ 

Hội thao kienlongbank Open 2015

đồng, đồng thời tất cả các chỉ tiêu 
về chất lượng và an toàn hoạt động 
bảo đảm theo quy định của Ngân 
hàng Nhà nước.

     Năm 2015, Kienlongbank tiếp tục 
hoạt động theo mục tiêu: “An toàn, 
bền vững và lợi nhuận hợp lý ”.  Đẩy 
mạnh hoạt động kinh doanh bán 
lẻ, dịch vụ tài chính vi mô với đối 
tượng chủ yếu là khách hàng cá 
nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ/
siêu nhỏ; Mở rộng thị phần qua 
việc đa dang hóa sản phẩm dịch vụ, 
hướng tới phát triển dịch vụ ngân 
hàng điện tử; Tập trung đào tạo 

nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực; Tiếp tục đầu tư đổi mới công 
nghệ và nâng cao quản trị rủi ro, 
xử lý kiểm soát nợ xấu ở mức thấp 
nhất theo quy định của Ngân hàng 
Nhà nước. Dự kiến trong năm 2015, 
Kienlongbank  nâng tổng tài sản 
lên 26.170 tỷ đồng, tổng vốn huy 
động 22.180 tỷ đồng, dư nợ cho vay 
16.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước 
thuế 388 tỷ đồng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN KIENLONGBANK 2015

Ngày 24/4/2015, Kienlongbank tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

KLB

Đại  hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2014

98

HỘI NHẬP

Bản tin Kienlongbank Số 19 - Tháng 4/2015



Tổng giám đốc Kienlongbank  
Võ Văn Châu cho hay, năm 2015, 

nhà băng này đặt kế hoạch lợi 
nhuận trước thuế vào khoảng 388 
tỷ đồng, tăng gần 150 tỷ đồng so 
với năm 2014.

Theo kế hoạch, Đại hội cổ đông thường 
niên của Kienlongbank sẽ diễn ra tại 
tỉnh Kiên Giang vào ngày 24/4 tới. 
Tổng giám đốc Võ Văn Châu chia sẻ 
với VnExpress về những tham vọng 
của nhà băng này trong năm 2015. 

* Năm 2014 lợi nhuận trước thuế của 
KienLongbank chỉ đạt khoảng 233 tỷ 
đồng, giảm so với kế hoạch đề ra. Tại Đại 
hội sắp tới, Kienlongbank sẽ thông báo 
gì tới các cổ đông?

-  Mặc dù lợi nhuận năm 2014 không đạt 
kế hoạch đề ra nhưng Kienlongbank đã 
hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng 
được giao, đảm bảo hoạt động của 
Kienlongbank được an toàn, bền vững, 
tạo nền tảng vững chắc để Kielongbank 
phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Số liệu chúng tôi sẽ báo cáo với cổ đông 
tại phiên họp sắp tới sẽ gồm tổng tài sản 
Kienlongbank đạt 23.104 tỷ đồng, hoàn 
thành 96,90% kế hoạch (tăng 8,10% so 
với năm 2013); Vốn huy động từ dân cư và 
tổ chức kinh tế đạt 16.571 tỷ đồng, hoàn 
thành 108,27% kế hoạch (tăng 24,56% so 
với năm 2013); Cho vay nền kinh tế đạt 
13.526 tỷ đồng, hoàn thành 101,39% kế 
hoạch (tăng 11,52% so với năm 2013); Lợi 
nhuận trước thuế đạt 233,71 tỷ đồng, hoàn 
thành 55,78% kế hoạch (giảm 40,59% so 
với năm 2013); Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,95%/
tổng dư nợ (kế hoạch < 3%).

* Việc Kienlongbank giảm lợi nhuận so 
với năm 2013 do nguyên nhân nào thưa 
ông?

KienLongbank đặt mục tiêu lợi nhuận 388 tỷ đồng năm 2015

TIN TỨC SỰ KIỆN

Theo VnExpress.net

- Ngay từ cuối năm 2013, Kienlongbank 
xác định mục tiêu chính của năm 2014 là 
tập trung thực hiện thành công đề án tái 
cơ cấu toàn hệ thống theo chủ trương của 
Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Trong 
đó tập trung chia sẻ khó khăn với khách 
hàng thông qua các hình thức miễn/giảm 
lãi vay, tập trung giải quyết nợ xấu, điều 
hành hoạt động của Kienlongbank phù 
hợp với tình hình thực tế và định hướng 
của Ngân hàng Nhà nước.

Nhìn vào kết quả trên thì đúng là lợi nhuận 
trong năm 2014 Kienlongbank không đạt 
kế hoạch đã đề ra nhưng cũng không 
thấp so với mặt bằng chung của toàn 
ngành, đối với cá nhân tôi thì có thể nói 
đây là kết quả rất đáng khích lệ và rất có 
ý nghĩa trong điều kiện thực tế của ngành 
ngân hàng hiện nay.

Trong năm 2014, Kienlongbank đã triển 
khai tích cực chia sẻ khó khăn với khách 
hàng thông qua các hình thức miễn/giảm 
lãi vay, hỗ trợ cho khách hàng đang gặp 
khó khăn, đặc biệt là đối tượng doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương, nông dân 

trên cả nước. Kienlongbank đã thành lập 
Ban chỉ đạo tập trung thu hồi nợ với thành 
phần nòng cốt là các thành viên Hội đồng 
quản trị và Ban điều hành để tập trung 
giải quyết nợ xấu tồn đọng từ những năm 
trước đó. Kienlongbank cũng đã xây dựng 
chính sách lãi suất rất linh hoạt, cạnh tranh 
cho nhóm đối tượng khách hàng vay mới 
tạo điều kiện tốt nhất cho bà con nông 
dân yên tâm sản xuất kinh doanh. Tổng 
số tiền mà Kienlongbank đã hỗ trợ miễn, 
giảm lãi vay cho khách hàng gần 120 tỷ 
đồng và qua đó nợ xấu của Kienlongbank 
cũng đã giảm được về mức 1,95%.

Về trích lập dự phòng rủi ro đến cuối năm 
2014, Kienlongbank đã trích lập trích lập 
dự phòng trên 136 tỷ đồng, và dự phòng 
rủi ro trái phiếu đặc biệt (VMAC) là 36 tỷ 
đồng, tạo điều kiện để Kienlongbank 
tích lũy thêm nguồn lực xử lý rủi ro trong 
thời gian tới, đảm bảo hoạt động của 
Kienlongbank luôn an toàn và bền vững.

* Kế hoạch kinh doanh mà Kienlong- 
bank đặt ra trong năm 2015 là gì, thưa 
ông?

Ông Võ Văn Châu - Tổng Giám đốc Kienlongbank

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành 
Kienlongbank đã dự thảo các chỉ tiêu kế 
hoạch và giải pháp thực hiện trong năm 
2015. Theo đó, Kienlongbank vẫn tiếp tục 
định hướng tập trung vào lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn, đối tượng khách hàng 
của chúng tôi là những doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, bà con nông dân, tiểu thương 
buôn bán, sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ.

Bám sát mục tiêu hoạt động “An toàn, 
bền vững và lợi nhuận hợp lý”, năm 2015, 
Kienlongbank dự kiến một số chỉ tiêu kế 
hoạch cụ thể như: Tổng tài sản 26.170 
tỷ đồng, tổng vốn huy động 22.180 tỷ 
đồng, dư nợ cho vay 16.200 tỷ đồng và lợi 
nhuận trước thuế 388 tỷ đồng. Kết thúc 
quý 1 năm 2015, Kienlongbank đạt được 
lợi nhuận trước thuế gần 95 tỷ đồng, với 
3 quý còn lại của năm 2015, chúng tôi kỳ 
vọng lợi nhuận mỗi quý ít nhất đạt 100 
tỷ đồng. Do đó, khả năng hoàn thành kế 
hoạch lợi nhuận 388 tỷ đồng là rất khả thi.

Thực hiện theo chủ trương của Ngân hàng 
Nhà nước về tăng cường tính minh bạch 
trong hoạt động ngân hàng và từng bước 
niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán 
thì kể từ năm 2014 Kienlongbank đã mời 
công ty kiểm toán quốc tế KPMG (một 
trong số các tổ chức kiểm toán uy tín nhất 
thế giới) để kiểm toán chất lượng tín dụng 
và Báo cáo tài chính năm 2014.

Kế hoạch kinh doanh này sẽ được Hội 
đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2015 của Kienlongbank xem 
xét thông qua vào ngày 24/4/2015 tại 
tỉnh Kiên Giang. Với những kinh nghiệm 
đã được đúc kết từ năm 2014 cùng với 
nền tảng hiện có và điều kiện kinh doanh 
hiện tại của Kienlongbank thì chúng tôi 
tin rằng sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu 
kế hoạch năm 2015 được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua, làm tiền đề phát triển 

trong giai đoạn mới.

* Thời gian qua, nhân sự trong lĩnh vực 
ngân hàng có nhiều biến động trong đó 
nổi cộm là vấn đề chảy máu chất xám. 
Ông có thể chia sẻ thêm làm thế nào 
để điều hành đội ngũ 3.500 con người 
Kienlongbank cùng thực hiện mục tiêu 
trên?

- Hoạt động ngân hàng là kinh doanh 
tiền tệ, là lĩnh vực hoạt động hết sức nhạy 
cảm. Do đó, vấn đề mấu chốt sống còn 
của ngân hàng chính là con người. Con 
người quyết định đa số tỷ lệ thành công 
của hoạt động ngân hàng. Trong công tác 
điều hành Kienlongbank, chúng tôi rất 
chú trọng đến công tác nhân sự, làm sao 
để thu hút nhân tài? Làm sao để giữ chân 
người tài? Làm sao để đào tạo nhân sự tại 
Kienlongbank là những người có chuyên 
môn nghiệp vụ ngày càng giỏi và đạo đức 
tốt và cùng đưa con tàu Kienlongbank 
luôn đi về phía trước.

Nhận thức tầm quan trọng đó, 2 năm 
gần đây, Ban lãnh đạo Kienlongbank xây 
dựng rất nhiều chương trình đào tạo 
từ cấp quản lý đến nhân viên, cử nhân 
viên đi học các lớp nghiệp vụ, lớp chức 
danh quản lý tại các trung tâm có uy tín, 
luân chuyển cấp quản lý trong hệ thống 
Kienlongbank để học tập kinh nghiệm. 
Đặc biệt, trong năm 2014, Kienlongbank 
đã thành lập Trung tâm đào tạo, tách ra từ 
Phòng Tổ chức – Nhân sự, nâng cao vai trò 
của công tác đào tạo trong giai đoạn mới. 
Đa số thành viên Hội đồng quản trị - Ban 
điều hành cùng các chuyên gia trong và 
ngoài nước trực tiếp đứng lớp đào tạo nội 
bộ, chia sẻ kinh nghiệm, truyền lửa cho 
nhân viên. Công tác tuyển dụng minh 
bạch và tạo nhiều cơ hội thu hút người 
tài. Tại Kienlongbank luôn có đội ngũ Ban 
giám đốc lưu động sẵn sàng hỗ trợ các 

đơn vị khi có nhu cầu và Ban giám đốc lưu 
động là những người có kinh nghiệm góp 
phần xây dựng các chính sách kinh doanh, 
nhân sự tại Kienlongbank. Các chính sách 
thu nhập theo hiệu quả kinh doanh, chính 
sách lương linh hoạt, đãi ngộ đã kích thích 
anh em chủ động tìm kiếm khách hàng, 
tăng hiệu quả phục vụ, chăm sóc khách 
hàng, làm nhiều hưởng nhiều làm ít 
hưởng ít. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Ngân 
hàng phối hợp tổ chức công đoàn luôn 
quan tâm đời sống, tinh thần của cán bộ, 
nhân viên. Các chế độ phúc lợi hướng đến 
người lao động được tất cả cán bộ, nhân 
viên ủng hộ.

Thông qua các lớp đào tạo và các công 
cụ truyền thông nội bộ, thông điệp của 
Ban lãnh đạo Ngân hàng luôn nhắc nhở 
cán bộ, nhân viên ý thức thực hiện và xây 
dựng văn hóa Kienlongbank. Con người 
Kienlongbank phải giỏi tay nghề, giỏi 
nghiệp vụ và phải có đạo đức tốt. Con 
người Kienlongbank phải có đức tính 
“Tâm – Kiên – Khiêm”, càng phải có “Đam 
mê” và “Hy sinh”. Tôi nghĩ môi trường văn 
hóa cũng là yếu tố quan trọng để làm 
động lực cho sự phát triển của ngân hàng, 
cũng là yếu tố để giữ chân người tài.

Tôi có thể khẳng định rằng gần 3.500 
cán bộ, nhân viên và cộng tác viên 
Kienlongbank hiện nay luôn đoàn kết, cố 
gắng hết sức mình, ý thức trách nhiệm 
từng vị trí công việc thực hiện nhiệm vụ 
được giao. Chúng tôi xác định năm 2015 
là năm then chốt cùng quyết tâm hoàn 
thành kế hoạch mà Đại hội cổ đông thông 
qua, lập thành tích chào mừng 20 năm 
thành lập Kienlongbank.
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“Kienlongbank - Mở rộng mạn g lưới - Nâng cao chất lượng phục vụ”

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và 

tạo sự thuận tiện cho khách hàng 

khi giao dịch, đồng thời được sự 

phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam chấp thuận cho Ngân hàng Kiên Long 

(Kienlongbank) 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, 

trong cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2015, 

Kienlongbank đã lần lượt khai trương và 

chính thức đi vào hoạt động 4 Phòng giao 

dịch: Sông Cầu (Phú Yên), An Nhơn (Bình 

Định), Bến Lức (Long An) và Vĩnh Châu (Sóc 

Trăng). 

Tương tự như các điểm giao dịch khác trên 

toàn quốc, các Phòng Giao dịch được xây mới 

đều có trụ sở khang trang, hiện đại, được kết 

nối trực tuyến với Hội sở và toàn hệ thống 

nhằm phục vụ khách hàng các sản phẩm dịch 

vụ ngân hàng từ cơ bản đến hiện đại, thiết thực với 

nhu cầu đời sống của mọi người dân và các thành 

phần kinh tế. 

Mở rộng mạng lưới hoạt động là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của 

Kienlongbank, nhằm tạo ấn tượng tốt về hình ảnh 

thương hiệu, cũng như đem đến cho khách hàng sự 

hài lòng khi đến giao dịch. Hiện nay, Kienlongbank 

đã có 100 điểm giao dịch tại 25 tỉnh thành trên toàn 

quốc.

Nhân dịp khai trương các điểm giao dịch mới, 

Kienlongbank triển khai nhiều chương trình ưu 

đãi và quà tặng hấp dẫn dành cho các khách hàng. 

Với phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ”, 

Kienlongbank cam kết mang đến những sản phẩm 

dịch vụ tốt nhất đáp ứng nhu cầu của mọi khách 

hàng cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Nghi thức cắt băng khai trương Kienlongbank – Phòng Giao dịch An Nhơn - Bình Định Nghi thức cắt băng khai trương Kienlongbank – Phòng Giao dịch Sông Cầu - Phú Yên

Nghi thức cắt băng khai trương Kienlongbank – Phòng Giao dịch Vĩnh Châu - Sóc Trăng

TIN TỨC SỰ KIỆN
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Kienlongbank khai trương trụ sở mới  PHÒNG GIAO DỊCH BẾN LỨC

Chiều ngày 03/4/2015 Ngân hàng 
TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 
tổ chức lễ khai trương Phòng Giao 

dịch Bến Lức, tỉnh Long An. Đến dự lễ và 
cắt băng khai trương có Ông Nguyễn Nam 
Việt – Bí thư Tỉnh ủy Long An, Ông Đỗ Hữu 
Lâm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Long An, Ông Võ Lê Tuấn - Ủy viên 
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt 
Nam tỉnh, Ông Cao Xuân Ninh – Trưởng 
Văn phòng đại diện Phía Nam - Ngân hàng 
Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh, Ông Đào Tấn 
Nghiệp Giám đốc NHNN- Chi nhánh Long 
An, lãnh đạo Sở, ban ngành tỉnh, chính 
quyền huyện Bến Lức, Cần Đước, đại diện 
các doanh nghiệp cùng hơn 150 khách 
hàng đã đến dự lễ khai trương trụ sở mới 
Phòng Giao dịch Bến Lức. 

Phát biểu tại lễ khai trương, Ông Võ Văn 
Châu – Tổng Giám đốc Kienlongbank nhấn 
mạnh: “Để đáp ứng yêu cầu của nguồn 
khách hàng ngày càng lớn, đồng thời nâng 
cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng 
tại địa bàn huyện Bến Lức và các huyện lân 
cận, Ban lãnh đạo Kienlongbank đã quyết 
định chọn vị trí tại Khu công nghiệp Thuận 
Đạo (Bến Lức) là nơi phát triển thêm mạng 
lưới tại Long An trong năm 2015. Đây là vị trí 
tốt nhất, thuận lợi nhất tại Khu công nghiệp 
Thuận Đạo và gần khu dân cư đông đúc.
Chúng tôi nhận thấy sự cần thiết phải đầu 
tư phòng giao dịch quy mô, hiện đại, khang 
trang và đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên 
nghiệp sẵn sàng phục vụ khách hàng”.

Tại lễ khai trương , ông Đào Tấn Nghiệp 
Giám đốc NHNN- Chi nhánh Long An phát 
biểu: “ Với vai trò quản lý các tổ chức Ngân 
hàng đóng trên địa bàn Long An, chúng tôi 
đánh giá Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi 
nhánh Long An là một trong những đơn vị 
có sự tăng trưởng ổn định và bền vững, các 
hoạt động kinh doanh dịch vụ tốt, thu hút 
nhiều khách hàng. Ngoài ra, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long còn đảm bảo được chất 
lượng tín dụng nhờ việc chú trọng quản lý 
rủi ro, duy trì tín dụng an toàn và hiệu quả. 

Dù xuất phát điểm kinh doanh của Kiên 
Long là hướng đến khách hàng trong lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn, tuy nhiên 
Ngân hàng cũng đã linh động, đa dạng đối 
tượng khách hàng phù hợp với địa phương 
hoạt động. Điều đó đã đem đến thành 
công cho Ngân hàng TMCP Kiên Long – CN 
Long An đến ngày hôm nay”.

Hiện Khu công nghiệp Thuận Đạo có gần 
20 doanh nghiệp sử dụng khoảng 40 
ngàn lao động thường xuyên làm việc, tới 
đây sẽ có thêm 10 ngàn lao động  khi Khu 
công nghiệp Thuận Đạo mở rộng khai 
thác đủ năng suất và gần 100 ngàn lao 
động đang làm việc tại cá doanh nghiệp 
sản xuất -kinh doanh dịch vụ trong vùng. 
Đây là dịp Kienlongbank triển khai các 
sản phẩm, dịch vụ tiện ích đến khách 
hàng trong địa bàn huyện Bến Lức.

Nghi thức cắt băng khai trương tại PGD Bến Lức - Long An

Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Long An cùng lãnh đạo Kienlongbank tại lễ khai trương

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank  đón khá   ch đến dự lễ khai trương Khách tham quan trụ sở mới PGD Bến Lức

 Ông Đào Văn Nghiệp - GĐ NHNN Chi nhánh Long An phát biểu tại buổi lễ
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Một số trụ sở mới của Kienlong bank 
                  sẽ khai trương và khánh thành vào quý II và quý III năm 2015

Chi nhánh Bạc Liêu khánh thành vào ngày  25/4/2015

PGD Bình Tân - Khánh Hòa sẽ khánh thành vào tháng 6/2015 Chi nhánh Trà Vinh sẽ  khánh thành vào tháng 6/2015

PGD  Châu Đốc - An Giang khởi công xây dựng vào tháng 4/2015 

Chi nhánh Tây Ninh sẽ khánh thành vào tháng 6/2015

PGD Ba Tri - Bến Tre khởi công xây dựng vào cuối tháng 4/2015
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PGD Hộ Phòng - Bạc Liêu đã đi vào hoạt động ngày 28/3/2015PGD Vĩnh Hải  -  Khánh Hòa khởi công xây dựng vào cuối tháng 4/2015 PGD Cam Ranh -  Khánh Hòa khởi công xây dựng vào cuối tháng 4/2015

PGD Long Mỹ - Hậu Giang khởi công xây dựng vào tháng 4/2015 PGD Tiểu Cần - Trà Vinh khởi công xây  dựng vào tháng 4/2015 PGD  Đầm Dơi - Cà Mau sẽ khánh thành  vào tháng 6/2015

Một số trụ sở mới của Kienlong bank 
             sẽ khai trương và khánh thà nh vào quý II và quý III năm 2015 (tt)
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Chiều 4/4, tại Sân vận động 19/8, 
thành phố Nha Trang, Công ty 
Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp 

Việt Nam thuộc Liên đoàn Bóng đá 
Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Khánh Hòa tổ chức 
khai mạc giải bóng đá Cúp quốc gia - 
Kienlongbank 2015.

 

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng ban 

tổ chức giải cho biết đây là giải bóng 

đá có quy mô và tầm quan trọng thứ 

hai sau giải bóng đá vô địch quốc gia 

V. League.

Tại lễ khai mạc, đại diện nhà tài trợ 

ông Võ Văn Châu - Tổng Giám đốc 

Kienlongbank phát biểu: “Với mong 

muốn góp một phần nhỏ bé của mình 

vào sự nghiệp phát triển bóng đá nói 

riêng và thể thao Việt Nam nói chung, 

Ngân hàng TMCP Kiên Long quyết định 

đồng hành với Giải Cúp Quốc Gia năm 

2015, đây là năm thứ hai Kienlongbank 

tài trợ cho giải thi đấu này. Chúng tôi xin 

hứa sẽ thực hiện đầy đủ các trách nhiệm 

đã cam kết của nhà tài trợ, cùng Ban tổ 

chức Giải đi suốt mùa bóng để Giải Bóng 

đá Cúp Quốc gia 2015 kết thúc thành 

công tốt đẹp”. 

Tham gia giải năm nay có 22 đội 

bóng ngoại hạng và hạng nhất gồm: 

Becamex Bình Dương, Đồng Nai, Đồng 

Tâm Long An, Đồng Tháp, Hà Nội 

T&T, Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng, 

QNK Quảng Nam, Sanna Khánh Hòa 

–  Biển Việt Nam (BVN), SHB Đà Nẵng, 

Sông Lam Nghệ An, XSKT Cần Thơ, 

Bình Phước, CLB bóng đá Huế, Công 

an Nhân dân, Đắk Lắk, Hà Nội, Nam 

Khai mạc Giải bóng đá Cúp quốc gia & Giải Hạng Nhất quốc gia - Kienlongbank 2015

Định, Phú Yên, Thanh Hóa, Than Quảng 

Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh; trong 

đó có 12 đội phải bốc thăm chia cặp đá 

vòng loại trực tiếp, chọn 6 đội thắng vào 

thi đấu ở vòng 1/8 với 10 đội được chọn. 

Các đội tiếp tục đấu loại trực tiếp để vào 

tứ kết, bán kết và chung kết. Câu lạc bộ 

đoạt Cúp quốc gia sẽ đại diện cho bóng 

đá Việt Nam tham dự vòng play off AFC 

Champions League năm 2016 và thi đấu 

trận Siêu Cúp quốc gia 2015.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận mở màn 

giữa đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa – BVN 

gặp đội bóng Đắk Lắk. Kết quả đội bóng 

Đắk Lắk đã thắng đội chủ nhà Sanna 

Khánh Hòa – BVN với tỷ số 1- 0.

 Giải bóng đá Cúp quốc gia - Kienlongbank 

2015 diễn ra đến ngày 26/9.

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Kienlongbank phát biểu tại lễ khai mạc Giải bóng đá Cúp 
Quốc gia Kienlongbank 2015

CLB Sanna Khánh Hòa - BVN và Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu

KLB

Chiều ngày 11-4, tại Sân vận động Phú 

Yên , Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên 

nghiệp Việt Nam thuộc Liên đoàn Bóng 

đá Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Phú Yên tổ chức khai 

mạc giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia – 

Kienlongbank 2015.

Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 

nay có sự tham dự của tám CLB, gồm: Hà 

Nội, Phú Yên, Bình Phước, Công An Nhân 

Dân (CAND), Huế, TP Hồ Chí Minh, Nam 

Định và Đắk Lắk.

Trận khai mạc Giải bóng đá HNQG giữa 2 đội Phú Yên và Bình Phước 
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Sáng ngày 08/4/2015 tại khách sạn Windsor, thành 
phố Hồ Chí Minh, Công ty CP BĐCN Việt Nam (VPF) 
đã tổ chức Lễ ký kết và ra mắt Nhà tài trợ chính Giải 

bóng đá Hạng Nhất Quốc Gia & Cúp Quốc gia 2015.

Tham dự chương trình có Ông Dương Vũ Lâm, Trưởng Văn phòng 
đại diện VFF phía Nam; Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT VPF; 
Ông Phạm Ngọc Viễn, TGĐ VPF; Ông Phạm Phú Hòa, Phó TGĐ VPF; 
Ông Nguyễn Quang Toan, Phó TGĐ Kienlongbank; cùng đông đảo 
nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo đài trung 
ương và địa phương.

Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc Gia và Giải bóng đá Cúp Quốc Gia 
nằm trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam do 
VPF tổ chức, quản lý và điều hành. Năm nay, Giải bóng đá Cúp Quốc 
Gia và Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc Gia 2015 sẽ tiếp tục đồng hành 
cùng Nhà tài trợ chính – Ngân hàng TMCP Kienlongbank.

Ngân hàng TMCP Kienlongbank là một trong những ngân hàng uy 
tín tại Việt Nam. Ngân hàng cũng luôn không ngừng nỗ lực mở rộng 

Kienlongbank tiếp tục là Nhà tài trợ  chính Giải bóng đá HNQG và Cup QG 2015

mạng lưới rộng khắp trên cả nước, đồng thời đẩy mạnh phát 
triển dịch vụ ngân hàng điện tử. Với phương châm hoạt động 
“Kienlongbank – Sẵn lòng chia sẻ”, Kienlongbank không chỉ 
chú trọng việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
tốt nhất, mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tài 
trợ các sự kiện văn hóa, thể dục thể thao để cùng chia sẻ 
thành công với toàn xã hội. Mùa giải 2015 là năm thứ hai liên 
tiếp, Kienlongbank đồng hành cùng VPF vì sự phát triển của 
bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2015 có tên gọi chính thức là Giải 
bóng đá Cúp Quốc gia -Kienlongbank 2015 (Kienlongbank 
National Cup 2015), với sự tham dự của 22 đội bóng (14 đội 
tham dự giải VĐQG và 8 đội tham dự giải HNQG), diễn ra từ 
ngày 4/4/2015 đến ngày 26/9/2015. Đội đoạt Cúp Quốc gia 
sẽ nhận giải thưởng trị giá 1 tỷ đồng, CLB thứ Nhì 500 triệu 
đồng, hai CLB đồng hạng Ba 200 triệu đồng. Ngoài ra, BTC 
cũng sẽ thưởng cho CLB thắng ở từng vòng đấu, cụ thể: 
thắng vòng loại là 10 triệu đồng, thắng vòng 1/8 là 20 triệu 
đồng và thắng vòng Tứ kết là 40 triệu đồng. Đội đoạt Cup QG 
sẽ được tham dự trận Siêu Cúp QG và vinh dự đại diện cho 
VN tham dự đấu trường Châu Á.

Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2015 có tên gọi chính 
thức là Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia Kienlongbank 
2015 (Kienlongbank V.League 2-2015), với sự tham dự của 
8 đội bóng, diễn ra từ ngày 11/4/2015 đến ngày 29/8/2015. 
Giải thưởng cho Đội xếp thứ Nhất là 1 tỷ đồng, Đội xếp thứ 
Nhì là 500 triệu đồng, Đội xếp thứ Ba là 250 triệu đồng, Đội 
đoạt giải phong cách là 100 triệu đồng. Ngoài ra, còn có giải 
thưởng 20 triệu đồng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng 
nhất và giải thưởng 40 triệu đồng cho 8 cầu thủ xuất sắc 
nhất mỗi CLB.

Đại diện VPF – ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng giám đốc cho biết: 
“Với sự hỗ trợ và đồng hành của Nhà tài trợ chính Kienlongbank, 
VPF cũng như BTC giải cam kết sẽ nỗ lực hết sức vì một mùa giải 
cống hiến với tinh thần Fair play, trong sạch, hấp dẫn và có chất 
lượng chuyên môn cao”.

Ông Nguyễn Quang Toan – Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank 
phát biểu: “Với trách nhiệm xã hội của mình, trên phương châm 
“Sẵn lòng chia sẻ”, Kienlongbank qua gần 20 năm phát triển 
đã luôn đồng hành cùng sự phát triển đất nước với rất nhiều 
chương trình tài trợ xã hội, từ thiện khác nhau. Năm nay là năm 
thứ hai Kienlongbank tài trợ chính cho Giải Bóng đá Hạng Nhất 

Quốc Gia Kienlongbank và Giải bóng đá Cup Quốc Gia, Kienlongbank 
không mong gì hơn là được góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát 
triển của thể thao nước nhà, đặc biệt là môn bóng đá”

Vòng đấu đầu tiên của Giải Bóng đá Cúp Quốc gia Kienlongbank 
2015 đã khởi động vào ngày 04/4/2015 tại Khánh Hòa và Giải Bóng 
đá Hạng Nhất Quốc gia Kienlongbank 2015 cũng đã khai mạc vào 
chiều ngày 11/4/2015 tại sân vận động Phú Yên. Cầu thủ các CLB 
đều thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt tình, quyết tâm với nhiều trận 
sôi nổi hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao đáp ứng sự mong 
đợi của người hâm mộ cả nước.

Ông Phạm Ngọc Viễn – Tổng Giám đốc VPF phát biểu

Đại diện nhà tài trợ Kienlongbank ông Nguyễn Quang Toan – Phó Tổng Giám 
đốc phát biểu

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch VPF, Ông Dương Vũ Lâm - Trưởng Văn phòng đại diện VFF phía Nam chứng kiến tại lễ ký kết

Ông Nguyễn Quang Toan (bìa phải) - Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank và 
ông Phạm Ngọc Viễn – Tổng Giám đốc VPF tại lễ ký kết
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Trong năm học 2015, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 
tổ chức trao 5.100 suất học bổng 

với tổng trị giá là 5,1 tỉ đồng cho các em 
học sinh THPT tại 25 tỉnh, thành trong 
cả nước nơi có trụ sở Kienlongbank 
hoạt động. Ngoài tiền học bổng, 
Kienlongbank còn gởi đến các em 
những phần quà thiết thực và ý nghĩa 
giúp ích cho việc học tập của các em.

Chương trình “Chia sẻ ước mơ” là một hoạt 
động thường niên của Kienlongbank, 
nhằm mục đích tiếp thêm sức mạnh tinh 
thần và vật chất cho các em học sinh THPT 
có hoàn cảnh khó khăn nhưng chăm 
ngoan học giỏi, giúp các em có điều kiện 
đến trường, thực hiện ước mơ và hoài bão 
của mình.

* Chi nhánh Bình Thuận là địa phương 
đầu tiên tổ chức trao học bổng trong 
năm 2015

Ngày 27/01/2015, Kienlongbank – Chi 
nhánh Bình Thuận đã tổ chức chương 
trình “Chia sẻ ước mơ”, trao học bổng cho 
200 em học sinh THPT hoàn cảnh khó 
khăn có thành tích học tập tốt, chương 
trình do Kienlongbank - Chi nhánh Bình 
Thuận phối hợp cùng Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận 
thực hiện.

Kienlongbank triển khai chương trình:  
“CHIA SẺ ƯỚC MƠ” NĂM 2015 

TIN TỨC SỰ KIỆN

Đến tham dự chương trình có sự hiện diện 
của ông Bùi Xuân Chỉnh – Giám đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Bình 
Thuận, ông Phan Đoàn Thái – Phó Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 
Thuận, ông Võ Văn Châu – Tổng Giám đốc 
Kienlongbank cùng sự hiện diện đông đủ 
của các em học sinh nhận học bổng.

Tại buổi lễ trao học bổng chương trình 
“Chia sẻ ước mơ”, ông Bùi Xuân Chỉnh – 
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Chi nhánh Bình Thuận chia sẻ: “Tôi xin bày 
tỏ lòng biết ơn đến toàn thể Cán bộ, nhân 
viên Kienlongbank và tôi hy vọng đây là 
niềm động viên giúp các em vượt qua khó 
khăn, học tập thật tốt, chuẩn bị cho mình 
một hành trang về kiến thức để bước vào 
đời”.

Thay mặt cho 200 học sinh THPT nhận 
học bổng năm 2015, em Giang Khiết Đình 
– Học sinh lớp 12K Trường THPT Bắc Bình, 
tỉnh Bình Thuận tâm sự: “chúng con xin hứa 
sẽ tiếp tục phấn đấu học giỏi, chăm ngoan 
và giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn nữa. Kết quả 
học tập của chúng con trong năm học này 
và thời gian tới sẽ là phần quà ý nghĩa nhất 
chúng con dành tặng đến ba mẹ, thầy cô và 
các cô chú. Chúng con xin hứa sẽ học tập 
nên người và sẽ giúp đỡ những bạn bè của 
mình trong học tập, chia sẻ quan tâm hơn 
đến tất cả mọi người xung quanh”.

* Tại Chi nhánh Bình Dương

Chương trình trao học bổng được diễn ra 
vào sáng ngày 11/4/2015 tại hội trường 
Hội Khuyến học, tỉnh Bình Dương với sự 
có mặt của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam Chi nhánh Bình Dương, Sở Giáo dục 
và Đào tạo Bình Dương, Hội Khuyến học 
cùng 200 em học sinh THPT có thành tích 
học tập tốt, đời sống gia đình khó khăn, 
mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, bà 
Trần Tuấn Anh – Phó tổng giám đốc 
Kienlongbank cho biết: Là ngân hàng 
đề cao giá trị con người, luôn sẵn lòng vì 
cộng đồng và xã hội, Kienlongbank luôn 
dành ngân sách nhất định hàng năm để 
tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, 
tặng học bổng cho các em học sinh khắp 
các vùng miền cả nước. Đây là hành động 
thiết thực để Kienlongbank cùng góp sức 
với các tổ chức xã hội chăm lo cho các em 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn được 

tiếp tục đến trường, được học hành đến 
nơi đến chốn, để trở thành những thanh 
niên trí thức làm chủ tương lai đất nước.

Vui mừng khi nhận được học bổng em 
Nguyễn Thị Kim Phượng, lớp 10 A1, 
trường THPT Nguyễn Trãi bày tỏ: Mỗi 
người trong chúng cháu hôm nay, dù 
hoàn cảnh có khác nhau nhưng đều có 
chung ước muốn được học hành đến nơi 
đến chốn để sau này có nghề nghiệp phụ 
giúp gia đình thoát nghèo. Học bổng này 
có ý nghĩa rất lớn với chúng cháu để vững 
bước vượt qua khó khăn, thử thách, vươn 
lên đạt ước mơ của mình.

 
* Ngày 12/4/2015 - Chi nhánh Đồng Nai 
Dự Lễ trao học bổng có sự hiện diện của 
ông Võ Quốc Tuấn – Giám đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đồng 
Nai, ông Võ Ngọc Thạch – Phó GĐ Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, ông Thái 
Văn Chín – Phó Chánh văn Phòng UBND 

Ông Nguyễn Trường Chinh - Phó GĐ NHNN Chi nhánh Bình Dương và bà 
Trần Tuấn Anh - Phó TGĐ Kienlongbank cùng trao học bổng cho các em

Ông Nguyễn Can Trường - GĐ Chi nhánh Bình Dương trao học bổng 
cho các em 2524

PHÁT TRIỂN

Bản tin Kienlongbank Số 19 - Tháng 4/2015



huyện Thống Nhất, các thầy cô giáo, phụ 
huynh học sinh và 200 học sinh THPT 
nhận học bổng chương trình “Chia sẻ ước 
mơ” năm 2015.

Khác với những địa bàn khác, năm nay 
Chi nhánh Đồng Nai đã chọn huyện 
Thống Nhất là trung tâm cửa ngỏ để cho 
các em học sinh thuận tiện đi lại nhận 
học bổng. Do từ trung tâm tỉnh Đồng Nai 
quá xa với huyện Thống Nhất, nên CB,NV 
Kienlongbank Chi nhánh Đồng Nai đã tập 
trung lúc 6h15 và khởi hành lúc 6h30 để 
kịp trao học bổng cho các em. Dù thấm 
mệt trên đoạn đường gần 40 km, nhưng 
trên các khuôn mặt của các thành viên 
trong đoàn công tác ai nấy đều phấn 
khởi, bắt tay vào công việc chuẩn bị cho 
lễ trao học bổng. 

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông Võ 
Văn Châu – Tổng Giám đốc Kienlongbank 
cho biết: “ Với phương châm hoạt động 
sẵn lòng chia sẻ, chung tay vì cộng đồng, 
Kienlongbank mong rằng với phần học 
bổng này, sẽ giúp các em yên tâm học 
hành, vui đến trường với thầy cô, bạn bè 
và trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành 
người có ích cho gia đình và xã hội “

Tại buổi lễ trao học bổng  “Chia sẻ ước mơ”, 
ông Võ Quốc Tuấn – Giám đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai 
chia sẻ: “Trong hai năm qua, Kienlongbank 
dành một khoảng kinh phí khá lớn cho 
chương trình trao học bổng cho các em 
học sinh THPT trên phạm vi 25 tỉnh thành. 
Đây là một trong những chương trình có 
giá trị nhân văn nhằm chia sẻ trách nhiệm 

với cộng đồng và xã hội. Tôi mong muốn 
Kienlongbank tiếp tục duy trì chương trình 
này nhằm giúp các em học sinh có điều kiện 
vươn lên học tốt ”.

Một phụ huynh học sinh ở huyện Thống 
Nhất, tỉnh Đồng Nai nói lên niềm vui của 
mình: “ Gia đình tôi rất lấy làm vui khi con 
tôi nhận được học bổng của Ngân hàng 
Kiên Long. Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên khi 
có một ngân hàng quan tâm trao học bổng 
để tiếp sức gia đình chúng tôi nuôi con ăn 
học trong lúc khó khăn này”.

Từ nay đến 30/8/2015, Kienlongbank tiếp 
tục xét, trao học bổng ở các đại phương 
khác. 

TIÊU ĐIỂM

TẾT DƯƠNG LỊCH BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU

ý kiến đóng góp được Phòng Kế toán - 
Tài chính ghi nhận và giải đáp cụ thể cho 
từng đầu cầu.

Đây là một trong những buổi đào tạo nội 
bộ cho CB,NV Kienlongbank nhằm cập 
nhật các kiến thức và quy định mới về 
nghiệp vụ Kế toán tại Kienlongbank. 

các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ 
(FATCA).

Bên cạnh phần chia sẻ từ giảng viên, học 
viên tại các đầu cầu trực tuyến tích cực 
đặt câu hỏi liên quan đến những điểm 
mới trong quy định và trao đổi những 
tình huống thực tế, vướng mắc trong 
quá trình tác nghiệp tại đơn vị. Những 

Chiều ngày 21/3/2015, Ngân 
hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) tổ chức khóa 

tập huấn trực tuyến “Quy định lập, 
kiểm soát, lưu trữ chứng từ, tài liệu kế 
toán và đạo luật FATCA” dành cho cán 
bộ, nhân viên (CB, NV) thuộc Phòng 
Kế toán tài chính, Phòng Kiểm toán 
nội bộ thuộc Hội sở và Trưởng/Phó 
Phòng Kế toán – Ngân quỹ chi nhánh, 
Kiểm soát viên, Giao dịch viên của tất 
cả đơn vị thuộc Kienlongbank.

Tại buổi tập huấn, Bà Phạm Thị Mỹ Chi 
– Kế Toán Trưởng kiêm Giám đốc Phòng 
Kế toán - Tài chính Kienlongbank đã 
hướng dẫn nội dung quy định lập, kiểm 
soát, lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán 
(theo Quyết định 5110/QĐ-NHKL ngày 
07/11/2014); chia sẻ và giải đáp các thắc 
mắc liên quan đến nội dung về việc sử 
dụng biểu mẫu mở và sử dụng tài khoản. 
Ngoài ra, học viên đã được hướng dẫn 
thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với 

KLB

Kienlongbank tổ chức khóa tập huấn 
 “Quy định lập, kiểm soát, lưu trữ chứng từ,  
            tài liệu kế toán và đạo luật FATCA”

Quang cảnh khóa tập huấn 

Bà Phạm Thị Mỹ Chi – Kế Toán Trưởng kiêm Giám đốc Phòng Kế toán - Tài chính Kienlongbank chia sẻ 
và giải đáp thắc mắc tại buổi tập huấn.

Ông Võ Quốc Tuấn – Giám đốc NHNN VN Chi nhánh Đồng Nai phát biểu Ông Võ Văn Châu - TGĐ Kienlongbank trao học bổng cho các em

Lãnh đạo Kienlongbank và NHNN Chi nhánh Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm với các em
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Kienlongbank tổ chức Hội thảo  
“Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn Basel”
Sáng ngày 31/3/2015, Ngân hàng 

TMCP Kiên Long phối hợp cùng 
Công ty Komtek tổ chức Hội thảo 
“Quản lý rủi ro theo chuẩn Basel”dành 
cho cán bộ, nhân viên các Phòng ban 
Hội sở. Buổi hội thảo còn có sự tham 
dự  của Ban lãnh đạo Kienlongbank

Tại buổi hội thảo, ông Sanjeev Newar  - 
Chủ tịch, Venkatesh Kallur – Giám đốc 
điều hành  tổ chức Aarsh Management 
đã chia sẻ một số nội dung cơ bản về 
Hiệp ước Basel II và ảnh hưởng đến hoạt 
động của ngân hàng, điều kiện cần và 
có, phương thức triển khai Basel II tại 
Kienlongbank, kinh nghiệm triển khai 

Basel II tại các ngân hàng và sơ lược về 
Basel III.

Buổi hội thảo đã mang lại những kiến 
thức, thông tin và kinh nghiệm bổ ích 
giúp Kienlongbank nâng cao năng lực 
quản lý rủi ro.

Chiều ngày 04/4/2015, Kienlongbank 

tổ chức khóa tập huấn trực tuyến 

“Triển khai Quy định sử dụng bộ biểu 

mẫu Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng 

bảo đảm của Kienlongbank” dành cho 

đại diện Ban Giám đốc, Thành viên Hội 

đồng tín dụng, Trưởng/Phó Phòng Kinh 

doanh, Nhân viên Tín dụng trên toàn hệ 

thống.

Tại buổi tập huấn, Phòng Pháp chế và xử lý 

nợ, Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng 

Khách hàng doanh nghiệp phối hợp 

hướng dẫn nội dung thay đổi và rút gọn 

trong Bộ Biểu mẫu mới, cũng như hướng 

dẫn việc sử dụng từng biểu mẫu đối với 

từng sản phẩm cho vay.

Chia sẻ tại buổi tập huấn, bà Trần Tuấn 

Anh – Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank 

khẳng định việc đơn giản hóa các bộ biểu 

mẫu hợp đồng (giảm hơn 30% lượng giấy 

tờ so với biểu mẫu cũ) nhằm tạo thuận lợi 

cho khách hàng nhưng vẫn đảm bảo đầy 

đủ tính pháp lý, từ đó nâng cao chất lượng 

dịch vụ và chất lượng tín dụng.

Bên cạnh phần chia sẻ từ giảng viên, học 

viên tại các đầu cầu trực tuyến tích cực đặt 

câu hỏi liên quan đến những điểm mới 

trong quy định, đặc biệt là việc sử dụng 

từng loại biểu mẫu những tình huống 

thực tế, vướng mắc trong quá trình tác 

nghiệp tại đơn vị.

Kienlongbank tổ chức khóa tập huấn Triển khai Quy định sử dụng bộ biểu mẫu  

Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng bảo đảm

Phạm Thị Ngọc Trân/
Trung tâm Đào tạo

Bùi Ngọc Thành/
Trung tâm Đào tạo

Quang cảnh buổi tập huấn

Bà Trần Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank chia sẻ tại buổi tập huấn 

Ông Đinh Việt Quân – Phó Giám đốc Phòng Pháp chế & Xử lý nợ chia sẻ tại buổi tập huấn

Cán bộ, nhân viên và Lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Công ty Komtek tại Hội thảo

Quang cảnh buổi Hội thảo Ông Sanjeev Newar  - Chủ tịch, Venkatesh Kallur – Giám đốc điều hành  tổ 
chức Aarsh Management chia sẻ tại buổi Hội thảo
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Hoạt động tuân thủ theo tiêu chí 
an toàn, hiệu quả và lợi nhuận 
hợp lý, cùng với mục tiêu tăng 

trưởng và hoạt động kinh doanh, 
Kienlongbank được Lãnh đạo các cấp 
quản lý Nhà nước, Chính quyền địa 
phương đánh giá cao về một tổ chức 
có trách nhiệm với cộng đồng xã hội. 

Các chương trình hoạt động cộng đồng 
mang tính thiện nguyên gồm: “Học bổng 
con em cựu chiến binh”, hỗ trợ người cận 
nghèo có đủ kinh phí mua bảo hiểm xã 
hội, tài trợ giải bóng đá cho trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt, xây dựng nhà tưởng 
niệm, các công trình giao thông nông 
thôn, nhà tình nghĩa…cùng hàng loạt 
các chương trình có ý nghĩa khác. Trong 
đó, những chương trình nỗi bật cần phải 
nhắc đến: 

Chương trình “Chia sẻ ước mơ” dành 
cho các em học sinh THPT có hoàn cảnh 
khó khăn nhưng chăm ngoan học giỏi 
được Kienlongbank tổ chức thường niên 
nhằm kịp thời tiếp sức cho các em có đủ 
điều kiện đến trường thực hiện ước mơ 
và hoài bão của mình.

Chương trình “San sẻ yêu thương – Thêm 
hương ngày Tết” được Kienlongbank 
phát động vào dịp Tết đến xuân về giúp 
những gia đình còn khó khăn hưởng 
niềm vui ngày Tết trọn vẹn và ấm cúng. 
Xuân Ất Mùi 2015,   Kienlongbank đã đẩy 
mạnh chương trình và trao tặng 6.800 
phần quà và tiền với tổng giá trị gần 2 tỷ 
đồng tại 114 địa phương khắp 26 tỉnh, 
thành trong cả nước.

Chương trình “Chung tay góp sức bảo 
vệ Biển Đông” do Báo Thanh Niên tổ 
chức, Kienlongbank trao tặng 2,5 tỷ đồng 
cho Quỹ ủng hộ lực lượng Bảo vệ Biển 
Đông với mong muốn thể hiện tình yêu 

TIN TỨC SỰ KIỆN

Kienlongbank gắn liền với hoạt động cộng đồng

Ông Lê Trung Việt - Phó TGĐ Kienlongbank tặng quà Tết cho bà con khó khăn tại Tây Ninh

Đại diện Kienlongbank tặng quà Tết cho bà con khó khăn tại  Quận Gò Vấp, Tp. HCM

Đại diện Kienlongbank tặng quà Tết cho bà con khó khăn tại  ĐăkLắk

Ông Bùi Thanh Hải - Thành viên HĐQT Kienlongbank tặng quà Tết cho bà con khó khăn tại Tây Ninh
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Khởi nguồn văn hóa

Xuất phát từ nhận thức chào cờ 
đầu tuần là một nghi thức truyền 
thống, là niềm tự hào dân tộc, có 

ý nghĩa quan trọng, thể hiện tình yêu 
quê hương đất nước và sự kính trọng với 
những đóng góp của bao thế hệ đi trước 
cho độc lập tự do của dân tộc, tập thể 
cán bộ, nhân viên (CB,NV) Kienlongbank 
đã luôn tích cực thực hiện và duy trì 
nghi thức chào cờ đầu tuần kể từ năm 
2013. Cho đến nay, nghi thức này đã trở 
thành nếp văn hóa của Kienlongbank. 
Qua đó, góp phần tạo nên nét đẹp văn 
hóa được hình thành tại Kienlongbank. 
 
Cũng từ nhận thức đó, Ban Lãnh đạo 
Kienlongbank nhận thấy cần khuyến khích, 
cổ vũ trong toàn hệ thống, trong tập thể 
CB,NV Kienlongbank luôn có sự  kính trọng, 
tin yêu với thương hiệu Kienlongbank,... 
Mỗi CB,NV phải biết thể hiện tình yêu 
nghề, yêu đơn vị của mình đang công 
tác và cao hơn nữa là sự kính trọng, 
biết ơn các thế hệ CB,NV  Kienlongbank 
đã xây dựng, vun đắp và phát triển 
Kienlongbank đến ngày hôm nay. 
Trân trọng biểu tượng cũng chính là 
trân trọng bản thân, trân trọng nghề 
nghiệp, từ đó có tư duy, thái độ hành 
xử trong công việc, trong các mối 
quan hệ với đồng nghiệp với khách 
hàng chuẩn mực hơn, đạo đức hơn, 
đúng với văn hóa Kienlongbank. 
Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT 
Kienlongbank chia sẻ “Mỗi con người, 
ngay từ khi sinh ra đã là cá thể của một 
xã hội. Xã hội thu nhỏ là gia đình. Rộng 
lớn hơn là trường lớp, công sở. Rộng 

hơn nữa là quê hương, đất nước. Ở đâu, 
con người cũng được dạy phải biết yêu 
thương nhau, yêu thương đồng loại, 
yêu quê hương, yêu tập thể, ... Tình yêu 
có sức mạnh to lớn, nó hàn gắn nỗi đau 
của mỗi cá nhân cũng như của cả thế 
giới. Nhờ có tình yêu mà thế giới trở nên 
tốt đẹp hơn. Nhờ có tình yêu mà những 
con người xa lạ trở thành thân thiết. Với 
tất cả CB,NV Kienlongbank đã được gắn 
kết bởi mái nhà chung Kienlongbank. 
Do đó, chúng ta cũng phải yêu thương 
nhau và phải nuôi lớn tình yêu này với cả 
Kienlongbank, giúp CB, NV Kienlongbank 
đoàn kết hơn trong công việc và giúp 
Kienlongbank ngày càng phát triển”. 

Cho nên, nghi thức chào biểu tượng 
Kienlongbank không chỉ là một hành 
động  mà còn là sự nhận thức sâu sắc của 
mỗi CB,NV mà còn là sự thể hiện bản sắc 
văn hóa của Kienlongbank. Chính vì lý do 
đó, Ban Lãnh đạo Kienlongbank khuyến 
khích thực hiện nghi thức “Cúi chào biểu 
tượng (Logo) của Kienlongbank” tại các 
sự kiện được Kienlongbank tổ chức. Đây 
là một nghi thức trang trọng, nghiêm 

túc phải có trong môi trường văn hóa 
Kienlongbank. Qua đó, hình ảnh tốt đẹp 
của văn hóa Kienlongbank được kết tinh 
trong sản phẩm dịch vụ và chất lượng 
dịch vụ và con người Kienlongbank sẵn 
sàng phục vụ khách hàng.

 “Tự hào lắm chúng tôi là Ngân hàng Kiên 
Long. 

Tự hào thay đất nước thêm giàu thêm 
mạnh hôm nay. 

……

Vì niềm tin yêu của người dân

Tự hào thay đất nước đổi mới

Kiên Long vững vàng đi tới…”

Cán bộ Ngân hàng Kiên Long thực hiện nghi thức cúi chào biểu trưng Kienlongbank

KLB

chào biểu tượng Kienlongbank

VĂN HÓA KIENLONGBANK

quê hương đất nước, sự đồng lòng luôn 
hướng về biển đảo quê hương của mỗi 
người dân Việt Nam. Số tiền này được trích 
từ doanh thu hoạt động giao dịch thanh 
toán  thẻ Hoàng Sa Việt Nam – Trường Sa 
Việt Nam của Kienlongbank, tương ứng 
5.000 VND/ mỗi thẻ mới được phát hành; 
và 3.000 VND/, đặc biệt việc trích gây quỹ 
này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền 
lợi nào từ phía khách hàng. Trong dịp Tết 
Ất Mùi 2015 vừa qua, Kienlongbank đã 
cùng báo Thanh Niên trao quà Tết cho 
700 gia đình ngư dân trẻ khó khăn tại 7 
tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Nam, Ninh 
Thuận, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Bến Tre với 
tổng số tiền là 350 triệu đồng. Đây là một 
trong những  hành động thiết thực nằm 
trong chương trình “Chung tay góp sức 
bảo vệ biển đông” và các chương trình 
khác như: “Đồng hành cùng ngư dân trẻ 
ra khơi”, “Học bổng Nguyễn Thái Bình”…
của Kienlongbank và Báo Thanh Niên 
phối hợp triển khai.

Những hoạt động ý nghĩa và thiết thực 
trên là những hoạt động thường niên, thể 
hiện trách nhiệm của tất cả cán bộ, nhân 
viên Kienlongbank với cộng đồng, xã hội 
và cũng là phương châm hoạt động của 
Kienlongbank “Sẵn lòng chia sẻ” .

KLB

Đại diện Kienlongbank tặng quà Tết cho các gia đình ngư dân khó khăn tại  Vũng Tàu

CB,NV  Kienlongbank tặng quà Tết cho các gia đình ngư dân  khó khăn tại Sóc Trăng

Bà con khó khăn tại  Bến Tre vui mừng đón nhận quà Tết từ Kienlongbank

TIN TỨC SỰ KIỆN
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Công đoàn Chi nhánh ĐắkLắk tổ chức Giải bóng đá
Chào mừng Lễ 30/4 và 01/5

KLB

Tham dự giải có 06 đội gồm: 
Phòng Giao dịch Tân Lập, Cư 
Kuin, Phòng ban Chi nhánh Đắk 

Lắk, đội Cộng tác viên và 02 đội nữ là 
cán bộ, nhân viên (CB, NV) Chi nhánh.

Sau một ngày thi đấu, kết qua giải vô 
địch thuộc về Phòng Giao dịch Tân Lập, 
giải nhì đội Phòng ban Chi nhánh và 
giải vua phá lưới thuộc về bạn Trần Thị 
Ái (PGD Cư Kuin: 4 bàn). Từ ngày chuyển 
đổi sang mô hình hoạt động, Công đoàn 
bộ phận Chi Đắk Lắk thường xuyên tổ 
chức rèn luyện bóng đá, cầu lông hàng 
tuần cho đoàn viên công đoàn, cộng 
tác viên tham gia. Đồng thời, hàng quý 
Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Chi 
nhánh tổ chức các giái đấu nội bộ cho 
CB,NV nhằm rèn luyện sức khỏe cũng 
như tạo sự giao lưu đoàn kết để hoàn 
thành kế hoạch được giao.

Khai mạc giải bóng đá Kienlongbank Đắk Lắk 2015

Không khí của buổi  tập luyện bộ môn cầu lông

CB,NV Kienlongbank rất hào hứng trong các phong trào TDTT

Ông Nguyễn Trần Hoài Bảo (bìa phải) – Quyền Giám đốc Chi nhánh và Ông Lê Toàn 
Thắng (bìa trái) – Phó Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch Công đoàn bộ phận trao giải cho 
đội vô địch

VĂN HÓA KIENLONGBANK

Hòa cùng không khí toàn hệ 
thống đang chuẩn bị đón chào 
Kienlongbank tròn 20 tuổi 

(27/10/1995 – 27/10/2015), Công đoàn 
Kienlongbank đã và đang triển khai 
chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ kỷ niệm 
như sau:

1. Phong trào cùng vui, cùng khỏe: 
Công đoàn đã triển khai phát động, tổ 
chức cho cán bộ, nhân viên (CB, NV), đoàn 
viên công đoàn (ĐVCĐ) tham gia các hoạt 
động rèn luyện thân thể, tập dợt thể dục 
thể thao hàng ngày với nhiều bộ môn 
thông dụng, bổ ích như cầu lông, bóng 
bàn, bơi lội, đá bóng,… Đây cũng là dịp 
để CB, NV, ĐVCĐ có thời gian giao lưu sau 
những giờ làm việc.

2. Phong trào nữ công: Nhằm nâng cao 
hình ảnh chuyên nghiệp, năng động của 
nữ nhân viên Kienlongbank, Ban chấp 
hành Công đoàn dự kiến đề xuất chương 
trình tiếp tục đồng hành cùng đối tác 
Shiseido trong việc rèn luyện kỹ năng 
trang điểm, hỗ trợ soi da và hướng dẫn 
chị em trong việc chăm sóc da hàng ngày, 
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống 
cá nhân cũng như hỗ trợ cho công việc. 
Chương trình dự kiến diễn ra trong tháng 
5/2015, trước mắt tổ chức tại Hội sở và Chi 
nhánh Sài Gòn, sau khi đánh giá hiệu quả 
sẽ nhân rộng ra các đơn vị còn lại. 

3. Chương trình “Mã số may mắn”: 

Ban chấp hành Công đoàn phát động 
chương trình “Mã số may mắn” với hình 
thức sổ số điện tử. Chương trình được chia 
thành 03 nội dung:

3.1. “Mã số may mắn của tháng”: Hàng 
tháng tất cả CB,NV, CTV có ngày sinh nhật 

trong tháng sẽ được tham dự chương 
trình sổ số may mắn. Với mỗi mã số nhân 
viên sẽ có 01 cơ hội duy nhất trúng thưởng 
trong chương trình;

3.2. “Mã số may mắn Tháng 10”: Nhân 
dịp tổ chức kỷ niệm Kienlongbank tròn 
20 tuổi, tất cả CB, NV sẽ được tham dự 
chương trình sổ số may mắn. Với mỗi mã 
số nhân viên sẽ có 01 cơ hội duy nhất 
trúng thưởng trong chương trình;

3.3. “Mã số may mắn của năm”: Theo 
nội dung này, tất cả CB, NV sinh vào các 
năm thuộc tuổi Mùi (sinh vào các năm: 
1955, 1967, 1979, 1991) đều được tham 
dự chương trình sổ số may mắn. Với mỗi 
mã số nhân viên sẽ có 01 cơ hội duy nhất 
trúng thưởng trong chương trình. 

Với những phong trào, hoạt động hữu 
ích này, Ban chấp hành Công đoàn 
Kienlongbank mong muốn mang đến cho 
công đoàn viên không khí lao động hăng 
say, tinh thần đoàn kết vì sự phát triển của 
Kienlongbank.

Nhiều hoạt động chào mừng  
                         KIENLONGBANK TRÒN 20 TUỔI

Nguyễn Thị Bảo Trân/
Phòng Nhân sự
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Chào mừng kỷ niệm 40 năm Giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 

– 30/4/2015), Ngày Quốc tế Lao động 
01/5 và kỷ niệm ngày Thành lập Ngân 
hàng 06/5. Sáng ngày 05/4/2015, Ngân 
hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 
tổ chức Hội thao Kienlongbank mở 
rộng 2015 bao gồm các bộ môn: bóng 
đá, tennis, bơi lội.

Tham gia hội thao có trên 200 vận động 
viên và cổ động viên các đội: Văn phòng 
UBND tỉnh Long An, Công ty trách nhiệm 
hữu hạn KPMG Việt Nam, Kienlongbank, 
Ngân hàng An Bình, Bệnh viện Chợ Rẫy và 
Công ty Cổ phần Đồng Tâm. 

Sau hơn một buổi thi đấu với tinh thần 
fairlay, trung thực, các vận động viên đã 
cống hiến cho khán giả những pha bóng 
hay, những đường banh đẹp và đường 
bơi chuyên nghiệp từ các động viên của 
06 đội. Kết quả bộ môn thi đấu bóng đá: 
giải Nhất thuộc về đội Ngân hàng An 
Bình, giải Nhì đội Kienlongbank, giải Ba 
đội Công ty CP Đồng Tâm. Giải bơi lội 
nam: giải Nhất thuộc về vận động viên 
Lê Đình Dũng (Kienlongbank) và môn bơi 
lội nữ, Giải nhất thuộc về vận động viên 
Ninh Lê Sylvia (Công ty TNHH KPMG Việt 
Nam). Riêng với bộ môn tennis, Giải Nhất 
đôi nam thuộc 02 vận động viên Nguyễn 
Phong – Công Bình (Bệnh viện Chợ Rẫy), 
Giải Nhì đôi nam thuộc 02 vận động viên 
Võ Thành Nhiệm – Nguyễn Kim Hùng 
(Công ty CP Đồng Tâm ) và hai đội đồng 
giải ba thuộc về  02 vận động viên Quang 
Vinh – Minh Đỉnh (Bệnh viện Chợ Rẫy) và 
Huỳnh Paul – Võ Văn Vũ (Công ty TNHH 
KPMG Việt Nam).

Hội thao Kienlongbank mở rộng 2015 là 
một sân chơi lành mạnh nhằm giúp cho 
các đơn vị giao lưu học hỏi lẫn nhau, đồng 
thời tạo mối quan hệ cũng như việc rèn 
luyện sức khỏe để phục vụ tốt cho công 
việc.

Hội thao Kienlongbank mở rộng 2015

Tranh tài bóng đá giữa đội KPMG và Kienlongbank

Các VĐV tranh tài  môn tennis tại nhà thi đấu Khu Green City  - Tp. Tân An, tỉnh Long An

Các VĐV tranh tài  môn bơi lội tại Khu Green City - Tp. Tân An, tỉnh Long An  

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao thưởng cho các VĐV môn Tennis

Kienlongbank đoạt Giải Nhì môn Bóng đáÔng Võ Quốc Thắng  trao Giải bơi lội nữ

VĂN HÓA KIENLONGBANK
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Khi nhắc đến anh Xà Tâm Hùng thì 

bà con ở thị trấn Ba Tri, tỉnh Bến 

Tre  đều nhắc đến đây là một 

người chí thú làm ăn và thường giúp 

đỡ bà con nghèo khi gặp khó khăn. 

 

Xuất thân từ nghề mua bán xe gắn máy, 

tích góp, dành dụm được ít vốn, vợ 

chồng anh Hùng bàn bạc và quyết định 

làm đại lý cho Công ty Yamaha Việt Nam 

và lấy tên doanh nghiệp tư nhân Hùng 

Dũng. Ban đầu công việc kinh doanh 

gặp  nhiều khó khăn, nào là thiếu nguồn 

vốn, nào là phải quan hệ, tìm kiếm khách 

hàng đã làm anh nhiều đêm trăn trở, 

nhưng với bản tính cần cù, siêng năng, 

chịu khó cùng với sự hỗ trợ tích cực từ 

phía gia đình nên công việc kinh doanh 

của anh dần ổn định, đi vào nề nếp và 

phát triển.

Anh về giao dịch với Ngân hàng Kiên 

Long - Phòng Giao dịch Ba Tri vào đầu 

năm 2013 và gắn bó cho đến ngày hôm 

nay.

Một lần đến thăm anh nhân dịp sinh 

nhật, tôi hỏi anh: Tại sao chọn Ngân hàng 

Kiên Long để giao dịch

Anh chia sẻ:

“Làm ăn có lúc này lúc khác, lúc dư thì gửi, 

thiếu thì vay, bản thân tôi trước đây cũng 

đã giao dịch với rất nhiều Ngân hàng, đến 

khi được các anh bên Ngân hàng Kiên 

Long đến tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, dịch 

vụ, ban đầu chỉ giao dịch làm quen nhưng 

càng giao dịch càng cảm thấy hài lòng. 

Vì ngoài việc sử dụng các tiện ích của sản 

phẩm, dịch vụ còn có sự phục vụ tận tình, 

chu đáo của cán bộ, nhân viên Phòng Giao 

dịch Ba Tri dành cho tôi”. 

Hiện nay anh Hùng là khách hàng VIP của 

đơn vị, ngoài gửi tiền, anh còn thường 

xuyên chuyển tiền cho các đối tác trong 

và ngoài tỉnh, đồng thời giới thiệu bạn 

bè, đối tác, người thân đến giao dịch.

Với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, 

Phòng Giao dịch Ba Tri luôn mong muốn 

mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách 

hàng của mình. Để làm được điều này, 

toàn thể cán bộ, nhân viên đơn vị không 

ngừng nỗ lực phấn đấu, thường xuyên 

trao dồi kỹ năng, nghiệp vụ. Đặc biệt, 

Phòng Giao dịch luôn chú trọng nâng 

cao chất lượng phục vụ để ngày càng 

nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng 

các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng 

Kiên Long như anh Xà Tâm Hùng.

PHÒNG GIAO DỊCH DĨ AN  
Niềm vui lớn khi giúp bà con  
               mua bán nhỏ làm ăn hiệu quả

Qua tìm hiểu được biết gia đình anh Thành có 

nghề truyền thống là thu mua và bỏ mối đậu 

sống cho các cơ sở tại Dĩ An và địa bàn lân cận. 

Vào thời điểm đó, việc kinh doanh gặp nhiều khó 

khăn khi nguồn vốn không đủ để nhập hàng, từ 

đó lợi nhuận thấp. Sau nhiều đêm trăn trở, anh 

đã bàn với gia đình thay đổi phương thức kinh 

doanh từ thu mua, bỏ mối đậu sống sang cung 

cấp đậu nấu chín và anh mạnh dạn đến Ngân 

hàng Kiên Long – Phòng Giao dịch Dĩ An vay 150 

triệu đồng để đầu tư cơ sở vật chất 

và nhập hàng. Sau thời gian kinh 

doanh khối lượng nhập hàng từ 

vài trăm ký/ngày đã tăng lên 1 tấn/

ngày, từ đó đem lại lợi nhuận ngày 

một tăng. Công việc kinh doanh 

ngày một ổn định, tiền lãi hàng 

tháng anh đều đóng đúng hạn. 

Không chỉ cung cấp đậu nấu chín 

anh Thành còn mạnh dạn vay 

thêm vốn Ngân hàng Kiên Long 

để cung cấp thêm mặt hàng đậu 

rang. Hiện nay trung bình mỗi 

ngày, gia đình anh Thành cung cấp 

ra thị trường từ 2 đến 2,5 tấn đậu 

bao gồm: đậu tươi, đậu nấu và đậu 

rang, thị trường phân phối được 

mở rộng sang khu vực TP. Hồ Chí 

Minh, Đồng Nai và các tỉnh lân cận. 

 Sau hai năm vay vốn làm ăn, gia 

đình anh Thành đã xây được ngôi 

nhà khang trang, có của ăn của để. 

Đây là niềm vui lớn tạo thêm động 

lực để tập thể Phòng Giao dịch Dĩ 

An tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, 

đồng tâm hiệp lực, cùng nhau 

hoàn thành kế hoạch kinh doanh 

năm 2015. 

38 Bản tin Kienlongbank 39Số 17 - Tháng 11/2014

Trương Thị Thùy Dương / GĐ Phòng Giao dịch Dĩ An

Nguyễn Văn Hai/ GĐ Phòng Giao dịch Ba Tri

Sự lựa chọn vì niềm tin

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG DŨNG

Để mở rộng kinh doanh, anh Hùng đã tìm đến nguồn vốn vay của Ngân hàng Kiên Long 

Ắt hẳn trong chúng ta, ai cũng 

từng được ăn và yêu thích món 

đậu phộng luộc, món ăn dân dã 

đậm chất quê hương. Tuy nhiên, không 

phải ai cũng có thời gian để chuẩn bị 

một rổ đậu luộc thơm mềm hàng ngày. 

Nắm bắt được nhu cầu chung, có 1 gia 

đình đã quyết tâm chọn con đường khởi 

nghiệp gắn liền với món ăn dân dã này. 

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Võ 

Tuấn Thành ở phường Dĩ An, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương vào trung tuần 

tháng 3 năm 2015, ấn tượng đầu tiên là 

nụ cười hiền lành cùng phong thái nói 

chuyện đậm chất miền Đông Nam Bộ. 
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Tân Hồng là huyện biên giới thuộc 

tỉnh Đồng Tháp, giáp với nước 

bạn Campuchia. Ngoài thế mạnh 

sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản truyền 

thống, huyện còn có lợi thế để phát triển 

ngành chăn nuôi bò. 

Hiện tại huyện Tân Hồng có trên 10.000 

con bò và có trên 20.000 ha diện tích 

đất bãi, đất gò trồng cỏ chất lượng cao. 

Những năm qua, huyện đã đẩy mạnh 

việc thực hiện chuyển đổi mùa vụ, giống 

cây trồng, vật nuôi theo đề án tái cơ cấu 

Kienlongbank:

Đồng hành với bà con chăn nuôi bò    
         huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

ngành nông nghiệp của huyện đến năm 

2015. Từ đó nhiều hộ nông dân đã mạnh 

dạn chuyển đổi diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng 

cỏ thâm canh, bên cạnh đó còn tận dụng 

các phế phẩm nông nghiệp có sẳn tại địa 

phương (như rơm rạ, thân bắp …) phục 

vụ chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh 

tế cao.

Ông Nguyễn Văn Tổng ở xã Tân Hộ Cơ 

đã mạnh dạn vay Ngân hàng TMCP Kiên 

Long – PGD Hồng Ngự 90 triệu đồng 

để phát triển thêm đàn bò hiện có. Qua 

tìm hiểu, được biết gia đình ông Tổng 

có 8 công đất trồng lúa nhưng ông đã 

chuyển hẳn 3 công sang trồng cỏ phục 

vụ chăn nuôi bò. Hiện  đàn bò của ông 

có 10 con, trong đó có 6 bò cái lai sind, 

hàng năm ông xuất bán bò thịt và bò 

giống từ 4 đến 6 con với thu nhập bình 

quân 150 triệu đồng/năm. Ông Tổng cho 

biết: “Nhờ vay vốn từ ngân hàng Kiên Long 

để nuôi bò mà kinh tế gia đình tôi ổn định, 

không còn đi làm thuê như trước”.

Còn đối với ông Nguyễn Hữu Dư tại Cửa 

khẩu Quốc tế Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, 

chuyên chăn nuôi bò vỗ béo và mua bán 

bò cho biết: “Trước đây gia đình tôi định 

cư trên Cù Lao Long Khánh thuộc huyện 

Hồng Ngự, kinh tế chính chỉ dựa vào sản 

xuất lúa và trồng rẫy, giá cả thị trường bấp 

bênh không ổn định, đồng lời không đủ 

trang trải cuộc sống gia đình. Tôi thấy hoạt 

động mua bán bò tại vùng biên giới nhộn 

nhịp sôi nổi, nên đã chuyển về đây làm ăn 

sinh sống”.

 Sau thời gian về đây làm ăn, ông Dư đã 

mạnh dạn đến Ngân hàng Kiên Long 

vay vốn với số tiền 200 triệu đồng nhằm 

mở rộng hoạt động mua bán bò và chăn 

nuôi bò vỗ béo. Đồng thời ông thuê 4 

công đất ruộng để trồng cỏ phục vụ 

chăn nuôi bò. Hiện gia đình ông xuất 

bán bò thịt khoảng 15 con/tháng, lợi 

nhuận thu được sau khi trừ đi chi phí 

mua vào, vận chuyển và vỗ béo ước đạt 

30 triệu đồng/tháng.

Huyện Tân Hồng – Đồng Tháp đã có 

chính sách khuyến khích các thành phần 

kinh tế đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi bò 

và tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi 

thành lập hợp tác xã, trang trại. Với cơ 

chế mở nhằm phát triển chăn nuôi bò 

CB,NV Kienlongbank đến thăm bà con chăn nuôi bò ở huyện Tân Hồng, Đồng Tháp 

NÔNG DÂN LÀM GIÀU

tại đây, Ngân hàng TMCP  Kiên Long 

– Phòng Giao dịch Hồng Ngự cam kết 

đồng hành cùng bà con chăn nuôi bò để 

làm giàu trên quê hương Tân Hồng, tỉnh  

Đồng Tháp.

Võ Lâm Quốc Tùng/NVTD PGD Hồng Ngự
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Mọi người làm việc để kiếm tiền và 
tồn tại. Đó là thực tế. Nếu chúng 
ta không kiếm được tiền, chúng 

ta không thể đáp ứng nhu cầu cơ bản cuộc 
sống như chỗ ở, thực phẩm và quần áo. 
Nhưng nếu kiếm được tiền bằng công việc 
mà mình không yêu thích, bạn sẽ như thế 
nào?

Và vấn đề hiện nay là hầu hết mọi người làm 
công việc mà họ không thích chỉ để kiếm 
tiền. Họ nghĩ rằng nếu kiếm được đủ tiền 
để mua xe hơi đắt tiền, quần áo,… họ sẽ 
được hạnh phúc. Còn bạn, bạn nghĩ gì…??? 
* Chị Võ Nguyễn Thanh Trúc (Nhân viên 
Marketing Ngân hàng Kiên Long):

“Nếu bạn làm việc chỉ để kiếm tiền, bạn chỉ 
kiếm được tiền. Nhưng nếu bạn làm việc để 
tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, bạn sẽ tìm 
được ý nghĩa của cuộc sống và có thể cả rất 
nhiều tiền”.

Đây là câu mà tôi tâm đắc nhất trong cuốn 
sách “Sống và Khát 

Đừng làm việc chỉ vì tiền…
Vọng”. Cũng chính vì thế, trong suốt nhiều 
năm, tôi làm việc qua nhiều công ty, tổ chức 
khác nhau chỉ với mục đích duy nhất, học 
hỏi và không ngừng học hỏi từ những đồng 
nghiệp xung quanh, từ cấp trên. Có dạo tôi 
làm phụ trách tài chính cho một công ty du 
lịch để hiểu các thuật ngữ du lịch và những 
gì tôi cảm thấy quan trọng, có thể không 
liên quan đến ngành mình đã học nhưng tôi 
cảm thấy hài lòng với những gì mình đã học 
được trong công việc đó. Còn nhớ thời sinh 
viên, tôi từng đi làm phục vụ, bán hàng để 
có thêm nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, 
mức thu nhập vừa đủ để tôi mua cho mình 
những cuốn sách kinh tế, tài chính giúp ích 
cho sự học. Đến bây giờ, khi đã làm việc cho 
Kienlongbank đến năm thứ hai, tôi vẫn luôn 
quan niệm: “Tiền lương không quá quan 
trọng, hãy làm việc vì chính mình”. Không có 
việc gì làm ra là lãng phí, có thể thời điểm 
này chưa thực hiện được, nhưng đến lúc 
phù hợp, nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. 
Thành công chỉ đến với những ai thực sự nỗ 
lực.

* Anh Đinh Công Trường (Giảng viên 
trường Đại học Sư Phạm Kỹ  Thuật):

Theo tôi nghĩ người ta làm việc để tồn 
tại, làm những việc họ không hề thích, họ 
không muốn nhưng họ không chịu thay đổi 
hoặc không muốn thay đổi. Làm những việc 
không thích thì không bao giờ đạt kết quả 
tối ưu và thực sự hạnh phúc, không phải có 
nhiều tiền là có hạnh phúc, tiền chỉ giúp 
người ta hạnh phúc hơn thôi, trừ những 
người yêu tiền. Có khoảng 70% người Việt 
Nam làm việc không đúng ngành. Trong 
những người làm việc đúng ngành thì có 
khoảng 70% không thích công việc họ làm. 
Như vậy, người hạnh phúc về công việc và 

làm đúng chuyên ngành học không nhiều.

* Chị Lê Mộng Trinh (Giao dịch viên, Ngân 
hàng Kiên Long – Chi nhánh Bình Dương):

 Mỗi sinh viên khi mới ra trường không ai 
mà không mong muốn tìm được  công việc 
mình yêu thích và theo đúng chuyên ngành 
mình đã học, nhưng số lượng sinh viên tìm 
được hay làm đúng chuyên ngành của mình 

ngày càng ít đi. Nhưng vì nhiều lí do 
khác nhau họ vẫn buộc phải chọn 

công việc không yêu thích, không 
đam mê . Hay nói cách khác là làm 

việc chỉ để kiếm tiền.

Tôi may mắn khi có được công việc mà 
mình yêu thích và gắn bó cùng nó trong 

một thời gian dài.  Là một Giao dịch  viên 
của Ngân hàng Kiên Long – Chi nhánh Bình 
Dương, mỗi ngày đều được tiếp xúc, làm 
việc với các khách hàng khác nhau, cho tôi 
những kinh nghiệm trong công việc và các 
trải nghiệm thú vị trong cuộc sống để tôi 
nhận ra rằng: Tiền thì thật sự quan trọng, và 
không thể thiếu đối với mỗi người, nhưng 
không vì thế mà ta lệ thuộc vào nó. Hãy 
sống và làm việc vì chính bản thân, vì hạnh 
phúc của mình. Mình hạnh phúc, mình mới 
lan tỏa hạnh phúc đó đến người khác được.

Trần Bích Uyên (Biên tập viên – Truyền 
hình An Viên):

Trước hết, tôi nghĩ ai cũng có nhu cầu tìm 
một công việc để làm, kiếm tiền và trang 
trải sinh hoạt. Tôi may mắn là được quyền 
lựa chọn công việc và làm công việc mà 
mình thích. Tuy nhiên, nếu không được làm 
công việc mà mình yêu thích, tôi chấp nhận 

làm 1 công việc mà mình không thích thú 
lắm, trong một khoảng thời gian nào đó để 
phục vụ cho nhu cầu cuộc sống. Cho dù là 
làm công việc nào thì tôi cũng sẽ làm hết 
trách nhiệm với nó. Tôi quan niệm rằng: 
nhận tiền lương ở đâu, sẽ hết lòng với nơi 
đó. Tuy nhiên, tôi sẽ luôn không ngừng tìm 
kiếm công việc mà mình cảm thấy phù hợp. 
Vì với tôi, môi trường và công việc phù hợp 
thì mình mới có nhiều hứng khởi, sáng tạo. 
Có thể thu nhập sẽ có nhiều chênh lệch 
nhưng tôi chọn công việc yêu thích chứ 
không chọn công việc chưa phù hợp với 
mình. Tôi nghĩ, điều này cũng tuỳ vào cá 
tính của mỗi người. Riêng với tôi, cái gì mình 
yêu thích, mình mới có thể gắn bó hết lòng. 
Hạnh phúc, đôi khi không phải là những thứ 
quá lớn lao, quá xa vời mà chỉ là những điều 
rất bình dị. Vật chất có thể đem lại niềm vui 
thực tại nhưng sự thoải mái trong tinh thần 
mới đem đến hạnh phúc bền vững!

Nguyễn Phương Phi (đạo diễn – làm việc 
tự do):

Với tôi, tôi luôn chọn công việc mà tôi thích. 
Và công việc đó làm ra tiền, vậy là tuyệt vời. 
Còn đôi khi, cũng có 1 số người sẽ chấp 
nhận làm công việc mình không thích để 
kiếm cơm nhưng “lấy ngắn nuôi dài” tôi 
cũng ủng hộ điều này. Nói chung, tôi rất 
đơn giản, lựa chọn điều mình ưa thích là 
yếu tố hàng đầu, vì vậy mới lâu dài, vì tôi tin 
rằng : Khi ta làm việc bằng tất cả cái tâm, ta 
sẽ có được nhiều thứ, không chán, say mê, 
giỏi lên theo thời gian, có Tâm sẽ có Tầm, rồi 
tiền tự nhiên sẽ đến…

Rõ ràng có nhiều ý kiến khác nhau về chủ 
đề “Đừng làm việc chỉ vì tiền…” nhưng tất 
cả đều có chung một nhận định rằng: Hãy 
làm công việc mà bạn yêu thích, thay vì làm 
việc vì tiền và để tiền điều khiển cuộc sống 
của mình hãy làm việc theo những gì bạn 
thích và sống cùng đam mê ấy. Có yêu thích 
có đam mê là có tầm nhìn rộng. Thành công 
là biết truyền sự đam mê của mình cho mọi 
người và cảm thấy hạnh phúc với những gì 
bạn làm để mỗi mai thức dậy, bạn có thể nói 
rằng: “Vâng, thật cám ơn cuộc đời đã mang 
đến cho tôi một ngày mới”. 
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Bạn là người năng động? Bạn 
không ngại khám phá? Bạn yêu 
thích cuộc sống hiện đại? Hãy đến 

với dịch vụ Kienlong Mobile Banking để 
trải nghiệm và tận hưởng.

Cùng với sự phát triển của công nghệ hiện 
đại đòi hỏi các Ngân hàng không ngừng 
cải tiến và đa dạng dịch vụ cung cấp để 
phục vụ khách hàng (KH). Các dịch vụ 
ngân hàng hiện đại dần được ra đời như 
thẻ, máy giao dịch tự động (ATM), dịch vụ 
SMS Banking, Internet Banking… giúp KH 
hoàn toàn chủ động lựa chọn hình thức 
giao dịch phù hợp. 

Không nằm ngoài xu hướng đó, dịch vụ 
Mobile Banking ra đời cung cấp thêm 
một phương thức mới cho KH lựa chọn. 
Nếu như giao dịch thẻ đòi hỏi KH phải 
luôn mang theo chiếc thẻ bên mình và 
giao dịch tại các điểm chấp nhận thẻ,  
hay giao dịch qua Internet Banking buộc 
KH phải truy cập vào địa chỉ website do 
Ngân hàng cung cấp để thực hiện thì với 
dịch vụ Kienlong Mobile Banking, KH có 
thể làm tất cả những điều đó chỉ với chiếc 
điện thoại di động bên mình.

Chỉ cần một lần đăng ký sử dụng dịch vụ 
với Kienlongbank, KH được cung cấp dịch 
vụ qua ứng dụng miễn phí, được cài đặt 
trực tiếp trên điện thoại di động với đầy 
đủ các tính năng như: xem thông tin số 
dư tài khoản, chuyển khoản, thanh toán, 
nạp tiền điện thoại di động, mua thẻ cào 
và các chức năng khác ngay trên ứng 
dụng. Đặc biệt, KH có thể chuyển khoản 
ngay lập tức đến số điện thoại di động 
người nhận từ danh bạ lưu trên máy mà 
không cần phải ghi nhớ bất cứ thông tin 
nào.

Kienlongbank Mobile Banking
Một dịch vụ ngân hàng hiện đại an toàn, 
nhanh chóng và nhiều tiện ích

Ứng dụng Kienlong Mobile Banking có 
thể cài đặt và sử dụng trên tất cả các dòng 
điện thoại từ thiết bị di động chạy hệ điều 
hành iOS, Android, Window phone hay 
các dòng điện thoại có hỗ trợ Java… và 
có kết nối wifi, GPRS… Chỉ với một vài 
thao tác trên ứng dụng, KH có thể hoàn 
tất giao dịch chỉ trong vòng vài phút.

Một ưu điểm vượt trội không thể bỏ qua là 
KH được đăng ký và sử dụng dịch vụ hoàn 
toàn miễn phí. Kienlongbank còn thực 
hiện ưu đãi phí với các giao dịch chuyển 
khoản,  miễn phí hoàn toàn các giao dịch 
còn lại. Ngoài ra KH  còn được hưởng 
chiết khấu lên đến 25% khi nạp tiền, mua 
thẻ qua Kienlong Mobile Banking.

Bênh cạnh tính năng dịch vụ đa dạng, các 

giao dịch qua Kienlong Mobile Banking 
còn được bảo mật qua hai lớp mật mã xác 
thực, bao gồm mã PIN giao dịch do KH 
tùy đặt và mã xác thực do hệ thống phát 
sinh ngẫu nhiên để xác nhận việc thực 
hiện giao dịch.

Trong thời gian tới, Kienlongbank sẽ tiếp 
tục tích hợp và phát triển thêm nhiều tính 
năng mới trên ứng dụng Kienlong Mobile 
Banking như gửi tiết kiệm trực tuyến, 
chuyển tiền nhanh liên ngân hàng, đặt vé 
máy bay, thanh toán thẻ tín dụng… đáp 
ứng nhu cầu đa dạng của Khách hàng.

Kienlong Mobile Banking - Một dịch 
vụ Ngân hàng hiện đại an toàn, nhanh 
chóng và nhiều tiện ích. Còn chần chờ gì 
nữa, hãy cùng trải nghiệm và cảm nhận!

Quý 3/2014, Kienlongbank tổ 
chức cuộc thi “Đọc và làm 
theo sách” cho cán bộ, nhân 

viên (CB, NV) nhằm khuyến khích thói 
quen đọc sách, nâng cao khả năng tự 
học, qua đó phát triển bản thân. 02 
quyển sách được chọn để tham gia 
chương trình với tiêu đề “7 thói quen 
để thành đạt” và “Những đòn tâm lý 
trong bán hàng”. Người tham dự cuộc 
thi đọc và trích dẫn những điều tâm 
đắc nhất nói lên dự định, kế hoạch 
hành động nhằm thay đổi bản thân. 

Những người đạt giải sau cuộc thi ghi 
nhận đã có những thay đổi trước và 
sau khi đọc sách, hầu hết những thay 
đổi theo hướng tích cực. Là nhân viên 
thường xuyên giao dịch với khách 
hàng do đó việc giao tiếp và tư vấn 
cho khách hàng khá là quan trọng, 
theo chị Nguyễn Huỳnh Minh Thảo – 
Giao dịch viên Chi nhánh Tiền Giang: 
“Khi đọc sách xong,  tôi nhận thấy cách  
tiếp cận khách hàng nhanh hơn, gần 
gũi hơn, và tôi áp dụng một số cách 
theo quyển sách như: tiếp xúc, gặp gỡ, 
vui vẻ, tìm hiểu xem hoàn cảnh kinh 
tế của mỗi người để từ đó định hướng 
và tư vấn những dịch vụ phù hợp với 
khách”. 

Muốn thành công trong công việc ít 
nhiều trong chúng ta phải có sự đam 
mê và khát vọng, đó như là mục tiêu, 
là sự phấn đấu để mỗi chúng ta định 
rõ hướng đi “Sau khi đọc sách, tôi đặt 
cho mình mục tiêu phấn đấu cao hơn và 
cố gắng thực hiện, không ngừng hoàn 
thiện bản thân, tự tìm tòi, nghiên cứu 
phương pháp làm việc hiệu quả nhất, 
để khi có cơ hội sẽ đủ khả năng nắm 
bắt được thời cơ, nhằm có được vị trí 

Những hữu ích sau cuộc thi 

“ĐỌC VÀ LÀM THEO SÁCH” 
việc làm cũng như thu nhập cao hơn. Và 
đó cũng là điều để tôi có thể phấn đấu, 
vượt lên chính mình, vượt qua nỗi sợ hãi 
của bản thân để có thể trở thành một 
con người thành đạt cả về sự nghiệp 
lẫn gia đình” đó là lời nhận định của 
chị Ngô Thùy Linh – Giao dịch viên Chi 
nhánh Hậu Giang.

Tác phong cũng là một trong những yếu 
tố quan trọng trong việc xây dựng hình 
ảnh, thương hiệu Kienlongbank, theo 
chị Lý Thị Mỹ Ngân – Giao dịch viên Chi 
nhánh Phú Quốc: “Là một giao dịch viên 
của Ngân hàng Kiên Long, ngoài việc đi 
làm chăm chỉ đúng giờ, ăn nói hòa nhả, 
tận tình với khách hàng, tôi còn phải 
ăn mặc thật đẹp, sạch sẽ, gọn ràng và 
chuyên nghiệp theo quy định của Ngân 
hàng Kiên Long”.

Ngoài những thay đổi về cách giao 
tiếp, quản lý thời gian, tác phong,… 
còn có những thay đổi trong cách 
quản lý. “Lắng nghe và mở rộng vòng 
tròn ảnh hưởng: Để có được thành tích 
tập thể, bản thân tôi là cương vị điều 
hành luôn lắng nghe và thấu hiểu các 
nhân viên nơi mình quản lý. Nghe từ 
nhiều phía để định vị bản chất sự việc, 
ra quyết định đúng đắn và công bằng. 
Lắng nghe chính mình, lắng nghe 
những người xung quanh, xác định 
được trách nhiệm và bản chất con người 
thông qua ngôn từ để khẳng định:  tôi, 
anh là người chủ động hay bị động; là 
người luôn xem hiệu quả công việc là 
mục tiêu phải đạt đến hay là người chỉ 
biết nêu lý do để thoái thác công việc” 
đó là ghi nhận của chị Lê Thị Kim Liên 
– Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.

Nói về những chuẩn mực về đạo đức, 
anh Nguyễn Can Trường – Giám đốc 

CN Bình Dương ghi nhận những thay 
đổi: “Ngày càng hoàn thiện bản thân về 
những chuẩn mực về đạo đức, tính cách 
và bộ quy tắc vàng về ứng xử xã hội. 
Với cương vị là Giám đốc Chi nhánh, tôi 
thường xuyên có những buổi trao đổi 
với nhân sự tại đơn vị và nhân sự tại các 
PGD về những chuẩn mực đạo đức phù 
hợp với từng nhóm đối tượng đặc biệt 
là nhân viên tín dụng công tác tại Ngân 
hàng. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên 
chia sẻ với các anh chị em 9 nguyên tắc 
vàng trong giao tiếp ứng xử đồng thời 
bản thân cũng tự vận dụng trong giao 
tiếp hàng ngày”.

Nhìn chung, qua cuộc thi này CB, NV 
đã rút ra được nhiều kinh nghiệm 
cũng như được học hỏi, làm quen 
với những nguyên tắc, những cách 
thức dường như quá đơn giản mà 
chúng ta có thể áp dụng ngay. Đặc 
biệt là tạo thói quen đọc sách, từ đó 
chúng ta có thể “đọc và làm theo sách” 
những điều tâm đắc nhất trong cuộc 
sống, trong công việc. Trong thời gian 
tới, Kienlongbank sẽ tổ chức nhiều 
chương trình hữu ích nhằm nâng cao 
tinh thần học hỏi cũng như phát huy 
khả năng vốn có của cán bộ nhân viên 
phục vụ tốt vào công tác tại đơn vị.

Nguyễn Thị Thanh Thảo/ Phòng Thẻ
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5 BÀI HỌC RẤT CẦN CHO CUỘC SỐNG

Bài học về sự quan tâm

Trong tháng thứ hai của khoá học y tá, vị 
giáo sư của chúng tôi đã cho chúng tôi 
một câu hỏi hết sức bất ngờ trong bài thi 
vấn đáp. Tôi đã lướt qua hầu hết các câu 
hỏi trong bài thi, và ngạc nhiên dừng lại ở 
câu hỏi cuối cùng: “Hãy cho biết tên người 
phụ nữ quét dọn trường học của chúng 
ta?”. Một câu hỏi không có trong chuyên 
môn, chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi. 
Tôi đã nghĩ vậy! Thật ra, tôi đã nhìn thấy 
người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc 
sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi nhưng 
làm sao mà tôi có thể biết được tên cô ta 
cơ chứ?

Tôi đã kết thúc bài làm của mình với câu 
cuối cùng bị bỏ trống.

Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị 
giáo sư: “Liệu ông có tính điểm cho câu hỏi 
cuối cùng kia không?”, ông ta trả lời: “Chắc 
chắn rồi”, rồi ông nói tiếp: “Trong công việc, 
các em sẽ gặp rất nhiều người, tất cả họ đều 

Cuộc sống dạy cho ta những bài 
học quý giá mà ta nên biết trân 

trọng để đứng vững giữa cuộc đời! 
Cùng đọc và suy ngẫm những bài 
học cuộc sống ý nghĩa!

quan trọng, họ xứng đáng được nhận sự 
quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười 
hay một câu chào”.

Tôi đã không bao giờ quên bài học đó 
trên mỗi bước đường đời của mình sau 
này, và tôi cũng không bao giờ quên tên 
của người phụ nữ đó - cô Dorothy.

Bài học về sự giúp đỡ

Trong một đêm mưa bão bất thường trên 
đường phố Alabama vắng vẻ, lúc đó đã 
11:30 khuya, có một bà lão da đen vẫn cứ 
mặc cho những ngọn roi mưa quất liên 
hồi vào mặt, cố hết sức vẫy vẫy cánh tay 
để xin đi nhờ xe. 

Một chiếc xe chạy vút qua, rồi thêm một 
chiếc xe nữa, không ai để ý đến cánh tay 
dường như đã tê cứng vì lạnh cóng. Mặc 
dù vậy, bà lão vẫn hy vọng và vẫy chiếc 
xe kế tiếp. Một chàng trai da trắng đã cho 
bà lên xe (mặc cho cuộc xung đột sắc tộc 
1960). Bà lão trông có vẻ rất vội vã, nhưng 
cũng không quên cám ơn và ghi lại địa chỉ 
của chàng trai.

Bảy ngày trôi qua, cánh cửa nhà chàng 
trai tốt bụng vang lên tiếng gõ cửa. 
Chàng trai ngạc nhiên hết sức khi thấy 
một cái ti vi khổng lồ ngay trước cửa nhà 

mình. Một lá thư được đính kèm, trong đó 
viết: “Cám ơn cháu vì đã cho bà đi nhờ xe 
vào cái đêm mưa hôm ấy. Cơn mưa không 
những đã làm ướt sũng quần áo mà nó còn 
làm lạnh buốt trái tim và tinh thần của bà 
nữa. Rồi thì lúc đó cháu đã xuất hiện như 
một thiên thần. Nhờ có cháu, bà đã được 
gặp người chồng tội nghiệp của mình trước 
khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Một lần 
nữa bà muốn cám ơn cháu đã không nề hà 
khi giúp đỡ bà.” 

Cuối thư là dòng chữ: “Chân thành - Bà 
Nat King Cole”.

Bài học về lòng biết ơn

Vào cái thời khi mà món kem nước hoa 
quả còn rất rẻ tiền, có một câu chuyện 
về cậu bé 10 tuổi thế này: Ngày nọ, Jim - 
tên của cậu bé - sau một hồi đi qua đi lại, 
ngó nghiêng vào cửa hàng giải khát đông 
nhất nhì thành phố, nơi có món kem 
nước hoa quả mà cậu rất thích, mạnh dạn 
tiến lại gần cái cửa, đẩy nhẹ và bước vào. 
Chọn một bàn trống, cậu nhẹ nhàng ngồi 
xuống ghế và đợi người phục vụ đến.

Chỉ vài phút sau, một người nữ phục vụ 
tiến lại gần Jim và đặt trước mặt cậu một 
ly nước lọc. Ngước nhìn cô phục vụ, cậu 

bé hỏi: “Cho cháu hỏi bao nhiêu tiền một 
ly kem nước hoa quả ạ?”. “50 xu“, cô phục 
vụ trả lời. Nghe vậy, Jim liền móc trong 
túi quần ra một số đồng xu lẻ, nhẩm tính 
một hồi, cậu hỏi tiếp: “Thế bao nhiêu tiền 
một ly kem bình thường ạ?”. “35 xu”, người 
phục vụ vẫn kiên nhẫn trả lời cậu bé mặc 
dù lúc đó khách vào cửa hàng đã rất đông 
và đang đợi cô. Cuối cùng, người nữ phục 
vụ cũng mang đến cho Jim món kem mà 
cậu yêu cầu, và sang phục vụ những bàn 
khác. Cậu bé ăn xong kem, để lại tiền trên 
bàn và ra về.

Khi người phục vụ quay trở lại để dọn 
bàn, cô ấy đã bật khóc khi nhìn thấy 2 
đồng kẽm (1 đồng bằng 5 xu) và 5 đồng 
xu lẻ được đặt ngay ngắn trên bàn, bên 
cạnh 35 xu trả cho ly kem mà Jim đã gọi - 
Jim đã không thể có món kem nước hoa 
quả mà cậu ấy thích bởi vì cậu ấy chỉ có đủ 
tiền để trả cho một đĩa kem bình thường 
và một ít tiền boa cho cô.

 Bài học về sự tự giác và trách nhiệm

Xưa thật là xưa, có một ông vua nọ, một 
hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá 
lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông 
nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi. 

 Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân 
giàu có đi qua, rồi đến những cận thần 
của ông đi qua, nhưng không ai có ý định 
xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho 

lối đi cả, họ chỉ lẩm nhẩm đổ lỗi cho nhà 
vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con 
đường. 

Một lúc sau, nhà vua nhìn thấy một người 
nông dân đi tới với một xe rau cồng kềnh 
nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông 
dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất, cố 
hết sức mình ông ta đã đẩy được tảng 
đá sang bên kia vệ đường. Vừa làm ông 
ta vừa lẩm bẩm: “Thật không may nếu có 
ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là 
sẽ đau lắm đây”. Xong đâu đấy, khi người 
nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi, 
bỗng ông nhìn thấy một bao tiền to đùng 
đặt ngay chỗ mà ông đã di chuyển tảng 
đá. Đó là một món quà của đức vua cho 
người nào dịch chuyển được tảng đá. 

 Câu chuyện của người nông dân này đã 
giúp chúng ta nhận ra một điều quý giá 
mà rất nhiều người trong chúng ta không 
bao giờ nhận thấy: Vật cản đôi khi cũng 
có thể là một cơ hội tốt. 

Bài học về sự hy sinh

Đã lâu lắm rồi, nhiều năm đã trôi qua, khi 
tôi còn là tình nguyện viên tại một bệnh 
viện, tôi có biết một cô gái nhỏ tên Liz - 
cô bé đang mắc phải một căn bệnh hiểm 
nghèo.

Cơ hội sống sót duy nhất của cô là được 
thay máu từ người anh trai 5 tuổi của 

mình, người đã vượt qua được cơn bạo 
bệnh tương tự một cách lạ thường nhờ 
những kháng thể đặc biệt trong cơ thể. 
Bác sĩ đã trao đổi và giải thích điều này 
với cậu bé trước khi yêu cầu cậu đồng 
ý cho cô em gái những giọt máu của 
mình. Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy sự lưỡng lự 
thoáng qua trên khuôn mặt bé nhỏ kia. 
Cuối cùng, với một hơi thở thật sâu và dứt 
khoát, cậu bé đã trả lời: “Cháu đồng ý làm 
điều đó để cứu em cháu”.

Nằm trên chiếc giường kế bên em gái 
để thuận tiện hơn cho việc truyền máu, 
cậu bé liếc nhìn em gái và đôi mắt ngời 
lên niềm vui khi thấy đôi má cô bé hồng 
lên theo từng giọt máu được truyền sang 
từ người cậu. Nhưng rồi, khuôn mặt cậu 
bỗng trở nên tái xanh đầy lo lắng, cậu bé 
ngước nhìn vị bác sĩ và hỏi với một giọng 
run run: “Cháu sẽ chết bây giờ phải không 
bác sĩ?” Thì ra, cậu bé nhỏ của chúng ta đã 
nghĩ rằng cậu ta sẽ cho cô em gái tất cả 
máu trong người mình để cứu cô bé và rồi 
cậu sẽ chết thay em mình.

Bạn thấy không, sau tất cả những hiểu 
lầm và hành động của mình, cậu bé đã có 
tất cả nhờ đức hy sinh…

Cuộc sống có câu: “Hãy cho đi thứ bạn có, 
rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng”.

4746

CHIA SẺ

Bản tin Kienlongbank Số 19 - Tháng 4/2015



NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 
16 -18, Phạm Hồng Thái, TP. Rạch Giá, Kiên Giang  *  ĐT: (84-77) 386 9950  *  Fax: (84-77) 387 7538 

Hotline: 1900 5555 39 - (84-8) 3933 9797  *    Website: www.kienlongbank.com


