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Kienlongbank tiếp tục mở rộng mạng lưới và tập trung thị trường bán lẻ 
tại khu vực nông thôn

Kienlongbank khánh thành Chi nhánh Bạc Liêu và chào mừng 20 năm 
Ngày thành lập Ngân hàng

Kienlongbank khai mạc Chương trình Đánh giá và Đào tạo Phó Giám đốc 
năm 2015

Quý bạn đọc thân mến!
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, tất cả chúng ta hãy hướng về thiếu 
niên nhi đồng - chủ nhân tương lai của đất nước. Hãy chăm sóc, giáo dục trẻ em thật 
tốt; hãy dành tấm lòng đối với các cháu thiếu niên nhi đồng thật sâu đậm, thật mênh 
mông như câu thơ Bác viết năm 1948 tặng báo Xung phong:

Bác yêu các cháu muôn vàn

Bác gửi các cháu một ngàn cái hôn 

Bản tin Kienlongbank số 20 kỳ này sẽ thông tin về kết quả Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2015, Chương trình học bổng: “Chia sẻ ước mơ”, Chương trình Đánh 
giá và Đào tạo Phó Giám đốc năm 2015, cùng việc khánh thành các trụ sở mới trong 
thời gian qua.
Ngoài ra, Bản tin Kienlongbank số 20 xin giới thiệu đến bạn đọc những bài viết về các 
mô hình sản xuất giỏi của khách hàng Kienlongbank trên các chuyên mục quen thuộc.

Chúc quý bạn đọc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.



Sinh thời, Bác Hồ đã dành tình cảm 
sâu đậm cho các cháu thiếu niên 
và nhi đồng - chủ nhân tương lai 

của đất nước và xem việc bồi dưỡng thế 
hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất 
quan trọng và cần thiết. Mở đầu bài thơ 
“Trẻ con” của Bác viết năm 1941 thật cảm 
động:

Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan

Chẳng may vận nước gian nan

Trẻ em cũng phải lầm than cực lòng

 Trẻ em như búp trên cành là quan niệm 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là quan 
niệm của dân tộc ta về thiếu nhi, về việc 
chăm sóc cho thiếu nhi. Búp trên cành 
mơn mởn, xanh tơ, dễ bị chà đạp, ngược 
đãi. Nhưng búp trên cành cũng là phần 
tươi non, đẹp đẽ, là cành lá xum xuê trong 
tương lai. Chăm sóc thiếu nhi, chăm sóc, 
bảo vệ “búp trên cành” là chăm lo cho 
hạnh phúc của chính chúng ta hôm nay, 
của tương lai chúng ta mai sau.

Ngay từ những ngày đầu tiên của Nhà 
nước Việt Nam non trẻ, Bác Hồ dù bộn bề 
công việc nhưng vẫn không quên “những 
người tiểu quốc dân của một nước độc lập”. 
Tết Trung thu độc lập đầu tiên năm 1945, 
Người gửi thiếu nhi Việt Nam hai bức thư 
trong vòng một tuần lễ. Hai bức thư ấy 
tràn đầy niềm vui, niềm tự hào vì nước 
nhà đã độc lập.

Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

Sau đây Bác viết mấy dòng

Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung.

TIÊU ĐIỂM

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 01-6:

Bác Hồ với tấm lòng yêu thư ơng thiếu nhi
Trong báo “Cứu quốc” số 49 ngày 
22/9/1945, Bác gửi gắm muôn vàn tình 
yêu thương đối với thiếu nhi trong bài 
viết: “Trẻ em Việt Nam sung sướng. Việt 
Nam độc lập muôn năm”. Tiếp theo đó, 
ngày 1/10/1945, tờ báo “Thiếu sinh” - tờ 
báo đầu tiên viết về chủ đề trẻ em ra số 
đầu tiên theo sự chỉ đạo của Bác, Bác 
nhắn nhủ: “Báo trẻ em đã ra đời. Báo này 
là của trẻ em, vậy các em nên giúp báo 
phát triển, các em gửi tin tức, tranh vẽ và 
bài viết cho báo. Người lớn thì nên đọc 
cho trẻ em chưa biết chữ nghe. Tất 
cả mọi người nên làm cho tờ báo 
ngày càng phát triển hơn”.

Luôn cánh cánh bên lòng 
tình thương yêu vô cùng to 
lớn đối với thế hệ trẻ, Bác 
ân cần dặn dò từng li từng 
tí: Các em phải ngoan, ở 
nhà phải vâng lời bố mẹ, 
đi học phải siêng năng. Đối 
với bạn bầu phải yêu mến. Với 
việc động viên, nhắc nhở thế hệ 
trẻ cố gắng vươn lên trong cuộc 
sống mới, cuộc sống của người dân 
độc lập, tự do, Bác viết: “Thanh, thiếu nhi 
cần thực hành đời sống mới. Phải cương 
quyết, không sợ khó, không sợ khổ, phải 
siêng học, siêng làm”.

Tết Trung thu năm 1952 tiếp theo, Bác 
Hồ lại viết thư gửi tới tất cả các cháu 
thiếu nhi trong và ngoài nước. Cuối thư 
Bác làm thơ, một bài thơ mà tất cả chúng 
ta đều không thể nào quên: Ai yêu các 
nhi đồng/ Bằng Bác Hồ Chí Minh/ Tính 
các cháu ngoan ngoãn/ Mặt các cháu 
xinh xinh/ Mong các cháu cố gắng/ Thi 
đua học và hành/ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ 
Tuỳ theo sức của mình/ Các cháu hãy 

xứng đáng/ Cháu Bác Hồ Chí Minh.

Tết Trung thu năm 1953, vui sướng về 
những chiến thắng vang dội của quân 
dân cả nước trong sự nghiệp kháng 
chiến của dân tộc, trong đó có sự đóng 
góp rất tích cực của trẻ em, bác lại làm 
thơ: Chín tết trung thu/ 
Tám năm 

k h á n g 
chiến/ Các cháu 
khôn lớn/ Bác rất vui lòng/ Thu này Bác 
gửi thư chung/ Bác hôn các cháu khắp 
vùng gần xa/ Thu này hơn những thu 
qua/ Kháng chiến thắng lợi gấp ba bốn 
lần”...Và Bác kết luận: Các cháu vui thay/ 
Bác cũng vui thay/ Thu sau so với thu này 
vui hơn.

Chiến thắng Điện Biên Phủ mở ra cho 
dân tộc Việt Nam một trang sử mới. 
Nhưng đất nước vẫn bị chia cắt hai miền.

Người đã đặt niềm tin yêu vào những 
chủ nhân tương lai của đất nước, rằng: 
“… Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp 
hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới 
đài vinh quang để sánh vai với các cường 
quốc năm châu hay không, chính là nhờ 
một phần lớn ở công học tập của các 
cháu…”

Người đã để lại muôn vàn 
tình thân yêu cho toàn 

dân, toàn Đảng và 
đặc biệt cho 

“toàn thể 
bộ đội, 

cho các 
c h á u 
thanh 
n i ê n 
và nhi 
đồng”. 

Tr o n g 
m ỗ i 

giai đoạn 
của cách 

mạng cũng 
như của cuộc 

đời đầy cống hiến và 
hy sinh của mình, trẻ em 

luôn là lớp “công dân đặc biệt” 
được Hồ Chí Minh dành sự quan tâm sâu 
sát. Chăm lo cho thế hệ trẻ, cho trẻ em 
thể hiện trong phong cách sống, trong 
đạo đức, trong tầm nhìn chiến lược và 
khoa học của Người. Trong bản di chúc 
của mình, Bác Hồ hai lần nhắc đến nhi 
đồng. Đoạn mở đầu, Bác viết: “Tôi có ý 
định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền 
Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ 
và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ 
lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu 

quý của chúng ta”. Ở đoạn kết thúc, Bác lại 
viết:“Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình 
thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho 
toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và 
nhi đồng”.

Tình thương yêu trẻ luôn thường trực 
trong Bác. Xúc động biết bao khi đọc 
bài viết của Bác trước lúc từ biệt thế giới 
này để gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị 
cách mạng đàn anh khác, Bác viết: “Thiếu 
niên, nhi đồng là người chủ tương lai của 
nước nhà. Vì vậy chăm sóc giáo dục tốt 
các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn 
dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ... 
Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi 
người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm 
sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt”.

Nỗi thương nhớ các cháu thiếu nhi miền 
Nam càng cồn cào trong tấm lòng của 
Bác Hồ. Bác ao ước:

Đến ngày Nam Bắc một nhà các cháu 
xúm xít thì ta vui lòng

Bắc Nam sẽ sum họp một nhà

Bác cháu ta gặp mặt, trẻ già vui chung

Nhớ thương các cháu vô cùng

Mong sao mỗi cháu là một anh hùng 
thiếu nhi

(Gửi các cháu miền Nam năm 1965)

Tấm lòng của Bác Hồ đối với thiếu nhi 
Việt Nam ví như trời biển. Nỗi thương 
nhớ của Bác đối với các cháu không bao 
giờ vơi cạn. Cho đến ngày Bác phải đi 
xa, trong di chúc của mình, Bác còn gửi 
gắm: Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình 
thương yêu cho các cháu thiếu niên và 
nhi đồng...

Thấm nhuần tư tưởng của Bác “Chăm sóc 
và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của 
toàn Đảng, toàn dân”, Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ta đã thường xuyên quan tâm 
đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em.

Tình yêu thương vô hạn của Bác để lại 
cho nhi đồng Việt Nam của những ngày 
đã qua, bây giờ và mãi về sau là niềm tự 
hào mãnh liệt, lòng thành kính cao vời 
và niềm kiêu hãnh biết bao khi được hát 
về Người:

Ai yêu các nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh

Hơn chúng em nhi đồng

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh

Hơn thiếu nhi Việt Nam...

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm 
nay, tất cả chúng ta hãy hướng về thiếu 
niên nhi đồng - chủ nhân tương lai của 
đất nước. Hãy chăm sóc, giáo dục trẻ em 
thật tốt; hãy dành tấm lòng đối với các 
cháu thiếu niên nhi đồng thật sâu đậm, 
thật mênh mông như câu thơ Bác viết 
năm 1948 tặng báo Xung phong:

Bác yêu các cháu muôn vàn

Bác gửi các cháu một ngàn cái hôn

 HOÀNG MINH
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THỊ TRƯỜNG

Ba tháng đầu năm, kiều hối đổ về 
TP.HCM đạt 1,2 tỷ USD

(TBKTSG) - Trong suốt 40 năm hòa bình 
thống nhất vừa qua, khó khăn lớn nhất và 
lặp đi lặp lại hàng năm đối với nông dân 
vẫn là thị trường đầu ra, nhất là thị trường 
xuất khẩu trong thời kỳ hội nhập toàn cầu 
với nhiều hiệp định thương mại quốc tế 
đã hoặc sắp có hiệu lực.

Nông nghiệp Việt Nam đã làm nên kỳ tích 
khiến thế giới vừa thán phục vừa lo lắng. 
Thán phục nông dân ta sản xuất nông thủy 
sản với khối lượng dư thừa quá lớn, đưa 
nước Việt Nam lên hàng thứ hai trong các 
quốc gia xuất khẩu gạo, cà phê, cá da trơn... 
nhưng lại lo lắng cho tương lai lợi tức nông 
dân ta sẽ như thế nào nếu cứ tiếp tục cách 
làm cũ trong một thế giới hội nhập? Đầu ra 
tiêu thụ sản phẩm của nông dân luôn bấp 
bênh.

Không chỉ các công ty và doanh nghiệp tư 
nhân mà ngay cả những công ty lớn của 
Nhà nước cũng mua nguyên liệu nông 
sản qua thương lái là chính, hiếm khi mua 
trực tiếp của nông dân. Quyết định 899/
TTg ban hành giữa năm 2013 và sang đầu 
năm 2014 được Thủ tướng nhấn mạnh 
cho phép nông dân không nhất thiết phải 
trồng lúa, mà có thể nuôi trồng cây con gì 
có giá trị cao nếu có thị trường đầu ra.

Vừa qua có những tin mừng là thị trường 
thế giới qua các cơ quan kiểm định chất 
lượng nông sản của châu Âu, Mỹ, Nhật, 
đã cho phép nhập khẩu một số mặt hàng 
nông sản của Việt Nam, phần lớn là trái cây 
nhiệt đới như chuối, khóm, xoài cát Hòa 
Lộc, chôm chôm, nhãn, vải thiều. Nhưng 
có thị trường và được chứng nhận bởi cơ 
quan kiểm định của quốc gia nhập khẩu và 
giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của 
Văn phòng Quốc gia SPS Việt Nam chưa 
phải là điều kiện đủ để xuất khẩu! Nhà 
doanh nghiệp xuất khẩu phải bảo đảm sản 
phẩm của mình luôn luôn tươi tốt, mẫu mã 
đẹp. Như thế thì nhà nông của ta không 
thể nuôi trồng tùy ý mình rồi bán mão cho 
thương lái như trước; và doanh nghiệp 
không thể tiếp tục làm theo kiểu “ăn xổi ở 
thì” đi thu gom, mua lại của thương lái như 

GS. Võ Tòng Xuân /Hiệu trưởng Đại học Nam Cần ThơCó thị trường rồi, làm sao giữ chân khách hàng?

Thu hoạch nhãn ở ĐBSCL. Nhãn là một trong nhiều loại trái cây được xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, Nhật. 

trước được; và Nhà nước (Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Bộ 
Công Thương) không thể để cho nông dân 
tự phát, mạnh ai nấy bắt chước nhau nuôi 
trồng một cách vô tổ chức như hiện nay.

Chính sách tái cấu trúc nông nghiệp để 
thoát ly “hội chứng an ninh lương thực”, sẽ 
cho chúng ta hy vọng khắc phục những 
nguyên nhân đã khiến nông dân trồng 
lúa bấy lâu nay sản xuất nhiều nhưng vẫn 
chưa giàu.

Việc tổ chức cho nông dân sản xuất là một 
yêu cầu cần thiết để nông dân kết hợp 
nhau thành lực lượng lớn mới có thể tạo 
nên nguồn nguyên liệu với khối lượng 
lớn, có chất lượng an toàn thực phẩm 
cao nhất, thu hoạch đúng theo thời điểm 
hợp đồng, và giá thành thấp. Nghị quyết 
26TW và Quyết định 899/TTg của Thủ 
tướng tạo hành lang pháp lý để tổ chức 
sản xuất và chế biến sản phẩm có đầu 

ra ổn định. Nhưng ai là người đứng ra tổ 
chức? Phải là vai trò của các doanh nghiệp 
có tâm huyết và có kỹ thuật chuyên môn 
kết hợp với chương trình công nghiệp hóa 
nông nghiệp của Bộ NN&PTNT và Bộ Công 
Thương.

Cơ hội tái cấu trúc nông nghiệp miền Bắc

Nhân dịp mặt hàng vải thiều mà Mỹ đã 
cho phép nhập khẩu, chúng tôi thấy đây 
là một cơ hội có thể giải thoát nông dân 
vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) khỏi 
cái nghèo. Kinh nghiệm ngàn năm cho 
thấy trồng lúa ở miền Bắc là phải chống lại 
bốn kẻ thù: đó là xuân, hạ, thu, đông! Suốt 
năm bà con nông dân miền Bắc hết chống 
rét, đến chống hạn, rồi chống úng, chống 
bão. Làm vừa đủ ăn hoặc thiếu ăn. Nhưng 
những vùng trồng vải và nhãn như Thanh 
Hà, Lục Ngạn... thì bà con hưởng được 
những mùa bội thu nhờ khí hậu ở miền 
Bắc mới có. Thật thế vải thiều chỉ thích hợp 

ở ĐBSH, tại sao ta không mạnh dạn tái cấu 
trúc cây lúa ĐBSH thành các vùng sản xuất 
vải thiều và nhãn long?

Đây là một trường hợp điển hình áp dụng 
Quyết định 899/TTg tái cấu trúc vùng lúa 
ĐBSH để làm giàu cho nông dân miền Bắc, 
có thể phác họa như sau: trong khi doanh 
nghiệp có thị trường Mỹ cho vải thiều thì 
những người có trách nhiệm phải tổ chức 
những “trung tâm công nông nghiệp vải 
thiều”. Do đó, cần quy hoạch lại các vùng 
đất thích hợp nhất ở miền Bắc thích nghi 
nhất với vải thiều, mạnh dạn chuyển trồng 
lúa sang trồng vải thiều trong những 
khu công nông nghiệp chế biến và bảo 
quản vải thiều (khu CBVT). Đồng thời Bộ 
NN&PTNT cần nghiên cứu toàn bộ quy 
trình trồng vải thiều, từ sản xuất cây vải 
con, trồng, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, 
tưới tiêu nước... đúng theo kỹ thuật nông 
nghiệp cao theo quy định của Bộ Nông 
nghiệp Mỹ để có được logo chứng nhận 
USDA. Chính quyền địa phương vùng có 

quy hoạch khu CBVT sẽ tổ chức cho nông 
dân xây dựng lại đồng ruộng của mình trở 
thành vườn vải thiều, nhận cây giống và tài 
liệu hướng dẫn canh tác. Mỗi khu CBVT, do 
một doanh nghiệp tư nhân quản lý điều 
hành với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, 
được xây dựng và trang bị đầy đủ thiết 
bị đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ từ nhà máy sơ 
chế, khử khuẩn bám trên vỏ từng trái vải, 
bộ phận phục hồi màu đỏ vỏ trái vải, đến 
phòng sấy lạnh 5 độ C sơ khởi, và phòng 
bảo quản dài hạn lạnh 5 độ C. Trong khi đó, 
bộ phận ngoại thương của khu CBVT sang 
Mỹ, nắm bắt các chuỗi siêu thị Mỹ, chuỗi 
siêu thị của người Mỹ gốc Việt để chào 
hàng và ký hợp đồng nhập khẩu...

Quy hoạch cho chương trình tái cấu trúc 
nông nghiệp

Thông thường, khi những sản phẩm 
nguyên liệu của một đất nước mất dần 
tính cạnh tranh trong thị trường thế giới 
thì Nhà nước phải có kế hoạch tái cấu 
trúc nông nghiệp. Thái Lan đã có chính 

sách tái cấu trúc đất lúa của họ từ tháng 
8-2012 nhưng mãi đến năm 2014 mới cụ 
thể được loại cây trồng thay thế cây lúa, đó 
là cây mía. Hiện tại theo các bản tin trên 
báo Bangkok Post thì chính quyền quân sự 
của Thái Lan khuyến khích các tỉnh chuyển 
30% đất lúa sang mía.

Nguyên tắc chung của một chương trình 
tái cấu trúc là phải kiểm soát được lượng 
cung của mỗi mặt hàng nông sản, quy 
hoạch vùng sản xuất mỗi loại nông sản đã 
xác định thị trường, có dây chuyền công 
nghệ chế biến tăng giá trị của thành phẩm 
đầu ra. Mục tiêu sau cùng là làm tăng giá trị 
sản phẩm và tăng lợi tức nông dân.

Quy hoạch nông nghiệp phải được nông 
dân tuân thủ nhưng trong thực tế nhiều 
quy hoạch của ta không phù hợp với nhu 
cầu thị trường, nên đối với những ai phá vỡ 
quy hoạch nhà nước không có chế tài nào. 
Chính quyền địa phương làm ngơ, không 
nỡ ép nông dân trồng theo quy hoạch 
lỗi thời để không bán được sản phẩm. 
Tuy nhiên, chúng ta thường nghe và thấy 
nông dân tự phát “trồng rồi chặt” từ năm 
này sang năm khác, gây thiệt hại cho bản 
thân họ và cả xã hội, vì họ chạy theo phong 
trào mà không biết thị trường có tiêu thụ 
hết không.

Tương tự như thí dụ về vải thiều trên đây, 
chúng ta có thể đề cập những thí dụ khác 
về tái cấu trúc nông nghiệp tại các điều 
kiện sinh thái của từng vùng miền trong 
nước. ĐBSCL - vựa lúa của cả nước đang 
rất lo vì khối lượng lúa ngày càng dư thừa 
quá nhiều. Hướng chuyển đổi cơ cấu có 
thể nhằm vào các loại trái cây nhiệt đới của 
miền Tây vốn đã được nhiều quốc gia ưa 
thích. Rất mong các tỉnh miền Tây sớm xây 
dựng một số khu công nông nghiệp chế 
biến xoài, vú sữa, bưởi, chôm chôm, mãng 
cầu xiêm... đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Có một điều chắc chắn là cách làm hiện tại 
của chúng ta vẫn còn phải chỉnh sửa một 
cách toàn diện hơn nữa mới có thể nhanh 
chóng thay đổi bộ mặt của nông thôn Việt 
Nam.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN KIENLONGBANK 2015

KLB

Ngày 24/4/2015, tại thành phố 
Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, 
Ngân hàng TMCP Kiên Long 

(Kienlongbank) đã tổ chức thành 
công Đại hội cổ đông thường niên 
năm 2015 với 95,96% cổ đông có 
quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2014, các 
chỉ tiêu kinh doanh của Kienlongbank 
đều tăng trưởng ổn định: Tổng tài sản 
tăng 8,10%, đạt 23.104 tỷ đồng; Huy 
động vốn từ tổ chức kinh tế dân cư 
tăng 24,56% đạt 16.571 tỷ đồng; Dư 
nợ tín dụng tăng 11,52%, đạt 13.526 
tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế giảm 
40,59%, đạt 233,71 tỷ đồng và tỷ lệ nợ 
xấu được kiểm soát ở mức 1,95%/tổng 
dư nợ; Mức chia cổ tức năm 2014 là 5% 
bằng tiền mặt.

Giải trình tại Đại hội lý do lợi nhuận 
giảm so với năm 2013, Ông Võ Quốc 
Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị cho 
rằng, trong năm qua, Kienlongbank đã 
đồng hành và tích cực chia sẻ khó khăn 
với khách hàng là những doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, bà con nông dân thông qua 
việc miễn/giảm lãi vay gần 120 tỷ đồng, 
trích lập dự phòng rủi ro đến cuối năm 
2014 trên 136 tỷ đồng và dự phòng trái 
phiếu đặc biệt (VMAC) là 36 tỷ đồng. 

TIN TỨC SỰ KIỆN

Kienlongbank tiếp tục 
mở rộng mạng lưới 
và tập trung thị 
trường bán lẻ 
tại khu vực 
nông thôn

Trong 
s u ố t 

quá trình 
hoạt động, 

Kienlongbank 
luôn thực hiện tốt 

quy định về các tỷ 
lệ an toàn trong hoạt 

động, tỷ lệ an toàn vốn tối 
thiểu 18,38%, đảm bảo hoạt 

động của Kienlongbank luôn 
an toàn và bền vững. 

Đầu tư mở rộng mạng lưới 

Trong kế hoạch phát triển và chuẩn 
hóa mạng lưới hoạt động giai đoạn 
2013 -2015, Kienlongbank đã liên tục 
đầu tư, chỉnh trang hàng loạt trụ sở, 
điểm giao dịch mới, an toàn, hiện đại, 
đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập 
trong giai đoạn mới.

Trong năm 2015, sau tòa nhà Hội 
sở mới Kienlongbank khánh thành, 
Kienlongbank sẽ chuyển trụ sở chính 
từ địa chỉ cũ là 16-18 Phạm Hồng Thái, 

phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang sang địa điểm mới là 
40 – 42 – 44 Phạm Hồng Thái, phường 
Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang.

Việc Ban lãnh đạo Ngân hàng chú 
trọng đầu tư cơ sở hạ tầng cho thấy 
Kienlongbank đang thực hiện theo 
định hướng chiến lược xây dựng Ngân 
hàng hoạt động an toàn lành mạnh, 
phát triển bền vững, tạo tiền đề hoàn 
thành các chỉ tiêu chiến lược dài hạn 
đến năm 2020.

Tập trung tiềm lực sở trường tại thị 
trường bán lẻ khu vực nông thôn

Được thành lập từ năm 1995, tiền thân 
là Ngân hàng TMCP nông thôn, đến 
nay Kienlongbank đã hoạt động tròn 
20 năm. Phát huy thế mạnh của mình 
về am hiểu thị trường bán lẻ tại khu vực 
nông thôn, năm 2015, Kienlongbank 
tiếp tục đầu tư vào thị trường này. Chú 
trọng công tác đào tạo đội ngũ, trong 
2 năm qua Ngân hàng đã mạnh dạn 
đầu tư nguồn kinh phí lớn cho công 
tác đào tạo đội ngũ phù hợp văn hóa 
Kienlongbank, có tay nghề và đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của ngành. Có 
thể nói, Kienlongbank đang sở hữu 

một nguồn nhân lực dồi dào với gần 
3.500 cán bộ, nhân viên và cộng tác 
viên lành nghề trong lĩnh vực ngân 
hàng, am hiểu khách hàng và đã thực 
sự thành công trong lĩnh vực khai thác 
cho vay lĩnh vực sản xuất – kinh doanh 
- dịch vụ của tiểu thương nhỏ lẻ, nông 
dân. Cùng với lợi thế là ngân hàng đi 
lên từ thị trường nông nghiệp, nông 
thôn, Kienlongbank hiểu rõ thị trường, 
hiểu rõ khách hàng, xây dựng nhiều 
sản phẩm tiện ích, lãi suất hợp lý, cạnh 
tranh, đáp ứng được nhu cầu vốn của 
khách hàng.

Đại hội cũng đã thống nhất cao các 
chỉ tiêu kế hoạch 2015. Trong đó, tổng 
tài sản dự kiến 26.170 tỷ đồng, tăng 

13,27%; Tổng huy động vốn dự kiến 
22.180 tỷ đồng tăng 14,61%; Dư nợ 
cho vay khách hàng dự kiến 16.200 tỷ 
đồng, tăng 19,77%; Lợi nhuận trước 
thuế dự kiến 388 tỷ đồng, tăng 66,02%; 
Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%; Cổ 
tức dự kiến là 8% và tăng thêm ít nhất 
7 Chi nhánh, PGD mới trên toàn quốc, 
nâng tổng số điểm giao dịch lên 103 
điểm.

Về tính khả thi của việc thực hiện kế 
hoạch lợi nhuận 2015 mà cổ đông 
nêu tại Đại hội, Ông Võ Quốc Thắng 
– Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chia 
sẻ: Với kết quả khởi đầu thuận lợi của 
quý I/2015: Lợi nhuận trước thuế đạt 
gần 95 tỷ đồng; Số lượng khách hàng 

tăng thêm trên 12.000 khách hàng; Dự 
kiến mỗi quý còn lại lợi nhuận sẽ đạt 
khoảng 100 tỷ/quý nên Kienlongbank 
tự tin sẽ hoàn thành các chỉ tiêu được 
thông qua tại Đại hội lần này. 

Trả lời câu hỏi của cổ đông tại Đại hội 
về việc Kienlongbank có thực hiện việc 
sáp nhập, hợp nhất trong thời gian tới 
hay không, Ông Võ Quốc Thắng – Chủ 
tịch Hội đồng quản trị khẳng định hiện 
tại Kienlongbank chưa có kế hoạch về 
việc này và trong chiến lược hoạt động 
của ngân hàng, Kienlongbank luôn 
luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác 
có uy tín trong và ngoài nước để cùng 
xây dựng và phát triển Kienlongbank 
ngày càng lớn mạnh.

Chủ tọa đoàn Biểu quyết

Toàn cảnh đại hội Cổ đông bỏ phiếu

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao hoa 
cảm ơn Ông Nguyễn Văn Kiệt – Giám đốc NHNN Việt Nam - 
Chi nhánh Kiên Giang
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Thân gửi: Các cháu học sinh nhận Học bổng “Chia sẻ ước mơ”

Lời đầu tiên, thay mặt Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên Long, chú 
xin gửi những lời chúc mừng đến gia đình, ba mẹ và các cháu học sinh 
được nhận học bổng “Chia sẻ ước mơ” của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

 
Các cháu thân mến,

Cách đây hơn 30 năm, ở lứa tuổi các cháu, chú đã sớm bước chân vào 
đời để vừa học vừa làm, với nhiều đam mê và không ngừng mơ ước. 
Những năm đất nước còn nhiều khó khăn, chuyện được tổ chức, cá 
nhân tặng học bổng đi học là điều không tưởng và nhiều gia đình đã 
rất vất vả để vừa trang trải cuộc sống vừa lo cho con cái đến trường. 
Nhưng chú và các cô chú khác thời điểm ấy cũng đã không ngừng mơ 
ước và cố gắng sau này thành tài, thành danh giúp ích cho gia đình, 
cho xã hội và cho bản thân mình.

Hạnh phúc của các cháu ngày hôm nay không phải là điều kiện sống 
tốt như những bạn bè đồng trang lứa khác, mà chính là tình thương của ba mẹ, của thầy cô, của gia đình và 
xã hội đã quan tâm và tạo mọi điều kiện để các cháu được học hành nên người và thành công trong tương lai. 
Học bổng “Chia sẻ ước mơ” của Ngân hàng TMCP Kiên Long trao cho các cháu hôm nay là từ sự tiết kiệm, là 
tình cảm của tất cả các cô chú, anh chị cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Kiên Long chia sẻ trách nhiệm cùng 
với xã hội chăm lo và động viên các cháu trong học tập. Số tiền học bổng không nhiều, chỉ vừa đủ để trang 
trải học phí cho năm học, nhưng qua đó đã gửi gắm rất nhiều tình thương, sự kỳ vọng của các cô chú, anh chị 
dành cho các cháu.

Chú không muốn các cháu mang ơn để nặng lòng trong hành trang cuộc sống. Chú hy vọng các cháu sẽ cố 
gắng học hành, trước là để nên người, sau là để trả công lao sinh dưỡng của ba mẹ dành cho mình. Sau này, khi 
các cháu trưởng thành, có sự nghiệp và thành công thì các cháu hãy tiếp tục tinh thần tương trợ, chia sẻ này 
gởi đến các thế hệ sau nữa. Chính nguồn lực tiếp nối và tình yêu thương chia sẻ của thế hệ đi trước dành cho 
lớp trẻ kế thừa sẽ giúp cho đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn và dân tộc ta ngày càng mạnh hơn.

Chú chúc các cháu thật nhiều sức khỏe, khỏe để có tinh thần minh mẫn, trí tuệ sáng suốt và sức khỏe để học 
tập, lao động. Chú chúc các cháu luôn là con ngoan, trò giỏi và học tập thật tốt.

Thân ái,

Võ Quốc Thắng

Thư Ngỏ
của Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank

Chương trình học bổng “CHIA SẺ ƯỚC MƠ” năm 2015 Kienlongbank dành 5,3 tỷ đồng trao học 
bổng cho học sinh phổ thông trung học 

Từ đầu năm 2015, chương trình “Chia sẻ ước mơ” đã tiếp sức kịp thời cho các em trên các địa bàn tỉnh Bình Thuận, Bình 
Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Tiền Giang. Đây là hoạt động thường niên của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 
phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tại 26 tỉnh, thành dành cho các em học sinh THPT có hoàn cảnh khó 

khăn nhưng chăm ngoan học giỏi. Chương trình mong muốn chắp cánh những ước mơ để các em tự tin bước vào đời. Tiếp tục 
trong tháng 4 và tháng 5 năm 2015, chương trình “Chia sẻ ước mơ” đã đồng loạt triển khai tại các tỉnh Cà Mau, Hậu Giang, Sóc 
Trăng, Vũng Tàu, Trà Vinh, Đắk Lắk, Cần Thơ Phú Yên và Đà Nẵng. Sau đây là những ghi nhận từ Cộng tác viên trong hệ thống 
Kienlongbank gửi về BBT Bản tin.

Ông Lê Khắc Gia Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát trao học bổng và quà tặng cho các em học sinh.

Lãnh đạo Kienlongbank cùng lãnh đạo địa phương trao học bổng và quà tặng cho các em học sinh 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ngày 26/4, tại huyện Cái Nước, chương 
trình đã tiếp tục đồng hành cùng 

với 200 em học sinh THPT trên địa bàn 
tỉnh. Đến tham dự buổi lễ trao học bổng 
tại tỉnh Cà Mau có sự hiện diện của ông 
Trần Quốc Khởi - Giám đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau 
cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, 
huyện và địa phương. Về phía Ngân hàng 
Kiên Long có sự hiện diện của ông Phạm 
Trần Duy Huyền - Thường trực HĐQT, ông 
Lê Khắc Gia Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát, 
ông Vũ Đức Cần - Phó Tổng Giám đốc 
Kienlongbank cùng với các thầy cô giáo, 
phụ huynh, học sinh nhận học bổng của 
chương trình.

Tại buổi lễ trao học bổng, nhiều tấm 
gương học sinh giỏi vượt khó đã được 
tuyên dương. Đơn cử như em Lê Hoài 
Nhớ - học sinh lớp 10 C2 Trường THPT 
Tân Đức có hoàn cảnh hết sức khó khăn, 
gia đình có 6 anh chị em, cha mất vào 
tháng tư năm ngoái, mẹ bệnh nặng, riêng 
em Nhớ còn bị ảnh hưởng bởi chất độc 
màu da cam. Vượt qua nghịch cảnh, em 
cố gắng đến trường để thực hiện ước mơ 
của mình là bước vào cánh cửa đại học. 

Em Phan Thị Diễm My - học sinh lớp 12 T1, 
Trường THPT huyện Cái Nước chia sẻ: dù 
các em xuất thân từ mỗi gia đình có hoàn 
cảnh khác nhau và học tại các trường khác 
nhau trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhưng tất 
cả đều có chung ước muốn được học 
hành đến nơi đến chốn.

“Phần học bổng này sẽ giúp chúng em 
trang trải một phần kinh phí cho học tập và 
chắp cánh cho chúng em thực hiện ước mơ 
được cắp sách đến trường”, My nói.

Tại Cà Mau

Thanh Nguyệt /P. Marketing
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Chương trình học bổng “CHIA SẺ ƯỚC MƠ” năm 2015

Tại Sóc TrăngTại Bến Tre

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi 
nhánh Bến Tre, Ngân hàng TMCP Kiên 

Long, Hội Khuyến học tỉnh Bến Tre vừa phối 
hợp tổ chức lễ trao học bổng Chia sẻ ước mơ 
cho 200 học sinh có học lực khá, giỏi, hạnh 
kiểm tốt, có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc 
Kienlongbank cho biết: đây là chương trình 
hàng năm của đơn vị, đã thực hiện trên khắp 
26 tỉnh, thành trong cả nước, với mong muốn 
hỗ trợ một phần kinh phí giúp các em học 
sinh có điều kiện đến trường thực hiện ước 
mơ và hoài bão của mình. Số tiền nhỏ này sẽ 
là nguồn động viên lớn giúp các em vượt qua 
mọi khó khăn, chăm ngoan, học giỏi để vươn 
lên trong cuộc sống.

Được biết, năm 2014, Kienlongbank trao 
1.250 suất học bổng (2,5 tỷ đồng). Năm 2015, 
trao 5.300 suất (5,3 tỷ đồng). Trong đó, Ngân 
hàng Kiên Long Chi nhánh Bến Tre trao 200 
suất (1 triệu đồng/suất), với tổng số tiền 200 
triệu đồng.

Bà Trần Tuấn Anh - Phó TGĐ Kienlongbank phát biểu

Đại diện lãnh đạo NHNN Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre và Kienlongbank trao học bổng.

Ngày 15/6/2015, tại Trường THPT Huỳnh Cương, Kienlongbank phối 
hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng tổ chức 

lễ trao học bỗng “Chia sẻ ước mơ” cho 200 em học sinh THPT có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 Phát biểu tại lễ trao học bỗng ông Vũ Đức Cần - 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 khắp các vùng miền cả nước. Đây là những 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 thực làm chủ tương lai của đất nước”.

Em Dương Thị Thùy Trang học sinh lớp 
11 Trường THPT Lương Định Của huyện 
Long Phú chia sẻ cảm nghĩ: “Cháu rất 
cảm động và biết ơn các cô chú rất nhiều! 
Học bổng này sẽ giúp cho cháu trang 
trải trong học tập. Cháu xin hứa sẽ luôn 
cố gắng học tập hết mình, để không phụ 
những tấm lòng mà các cô chú đã dành 
cho chúng cháu.”

Chị Nguyễn Thị Phương Dung, phụ 
huynh em Dương Thị Thùy Trang chia sẻ: 
“Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, 
rất mong Ban lãnh đạo Ngân hàng Kiên 
Long tiếp tục duy trì chương trình nhằm 
tạo điều kiện giúp cho con em chúng tôi 
được tiếp bước đến trường.”

Dịp này Kienlongbank – Chi nhánh Sóc 
Trăng đã trao 200 suất học bỗng cho các 
em học sinh THPT thuộc 36 điểm trường 
địa bàn toàn tỉnh, với mỗi suất học bổng 
trị giá 1.000.000 đồng.

Ông Vũ Đức Cần - Phó TGĐ Kienlongbank  phát biểu

Ông Mạch Quốc Phong – GĐ Chi nhánh Sóc Trăng và Bà Lâm Thị Thiên Lan - Phó Trưởng phòng Quản lý THPT Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Sóc  Trăng trao quà cho các em học sinh

Trần Văn Thuận/ GĐ CN  Bến Tre

Quang Huy/ CN  Sóc Trăng
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TIN TỨC SỰ KIỆN

Tại Hậu Giang

Chương trình trao học bổng “Chia sẻ 
ước mơ” cũng được diễn ra cùng 

ngày. Đến tham dự có Bà Nguyễn Hoài 
Thuý Hằng – Phó chủ tịch UBND Thành 
phố Vị Thanh, ông Hồ La Thành Giám 
đốc NHNN Việt Nam – Chi nhánh Hậu 
Giang, ông Sầm Hoàng Minh – Phó GĐ 
Sở Giáo dục & Đào tạo, ông Võ Văn Châu 
– TGĐ Kienlongbank cùng đại diện các 
cơ quan ban ngành Thành phố Vị Thanh.

Ông Hồ La Thành Giám đốc NHNN Việt 
Nam – Chi nhánh Hậu Giang đánh giá: 
Chương trình trao học bổng của Ngân 
hàng Kiên Long phù hợp với định hướng 
an sinh xã hội của Ngân hàng Nhà nước. 
Hy vọng những học bổng này tiếp sức 
kịp thời cho những học sinh THPT, tạo 
điều kiện tốt để các em vươn lên học tập.

Vui mừng khi nhận được học bổng, em 
Trần Hoàng Nguyễn học sinh lớp 11 A3, 
Trường THPT Vị Thanh cho biết: “Học 
bổng này có ý nghĩa rất lớn với chúng 
cháu để chúng cháu tiếp tục vững bước 
vượt qua mọi thử thách, vươn lên đạt ước 
mơ của mình”. Không dấu được niềm 
vui khi đưa các em đến nhận học bổng, 
cô Võ Thị Thu Hồng – Phó Hiệu trưởng 
Trường THPT Hoàng Diệu – TP. Vị Thanh 
chia sẻ: “Mấy ngày nay các em cứ háo 
hức, trông chờ đến ngày nhận học bổng, 
bởi nhiều em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ 
được ra tỉnh. Dịp này vừa được tham quan 
vừa được nhận học bổng nhìn các em mà 
mình cảm thấy vui lây”.

Ông Võ Văn Châu - TGĐ Kienlongbank phát biểu Ông Hồ La Thành - Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang 
trao học bổng

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh

Tại Trà Vinh Ngày 17/5/2015, Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Trà Vinh phối hợp cùng NHNN 
Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh, Hội khuyến học tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình trao học 

bổng “Chia sẻ ước mơ” cho các em học sinh có thành tích học tập tốt và hoàn cảnh khó khăn. 

Năm 2015, với 5.300 suất học bỗng trị giá 5,3 tỷ đồng được 
Kienlongbank trao tặng tại 26 tỉnh thành trong cả nước, trong đó 
Kienlongbank - Chi nhánh Trà Vinh trao tặng 200 suất học bổng, mỗi 
suất trị giá 01 triệu đồng. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân 

văn nhằm giúp cho các em học sinh có học lực khá – giỏi, gia 
đình khó khăn để tự tin vươn lên học tập, trở thành con ngoan, 
trò giỏi.

 Bà Bùi Thị Sáu – Giám đốc NHNN Việt Nam - 
Chi nhánh Trà Vinh phát biểu

Ông Nguyễn Quang Toan – Phó TGĐ Kienlongbank 
phát biểu

Lãnh đạo Chính quyền địa phương, NHNN Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh, Kienlongbank và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm

KLB

Nguyễn Thanh/ CN   Trà Vinh
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Sáng ngày 18/5, Hội Khuyến học TP 
Cần Thơ phối hợp với Ngân hàng 

TMCP Kiên Long, Công ty TNHH Phát 
triển Phú Mỹ Hưng, Quỹ châu Á tổ chức 
lễ Tiếp nhận và tuyên dương các nhà tài 
trợ quỹ khuyến học khuyến tài và trao 
học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao 340 suất học 
bổng Tiếp sức mùa thi cho học sinh THPT 
nghèo, hiếu học trên địa bàn TP. Cần Thơ; 
trong đó, 200 suất do Ngân hàng TMCP 
Kiên Long và 50 suất do Công ty TNHH 
phát triển Phú Mỹ Hưng tài trợ trị giá 1 
triệu đồng/suất; 90 suất do Quỹ Châu Á 
tài trợ với trị giá 1.980.000 đồng/suất.

Theo đại diện Hội Khuyến học TP. Cần 
Thơ, trong 5 năm qua (2010 - 2015), 
Hội Khuyến học các cấp đã đẩy mạnh 

Tại Đắk Lắk

Tại Cần Thơ

Chương trình học bổng “CHIA SẺ ƯỚC MƠ” năm 2015

TIN TỨC SỰ KIỆN

Kienlongbank - Chi nhánh Đắk Lắk vừa 
tổ chức chương trình “Chia sẻ ước 

mơ”, trao học bổng vượt khó cho 200 
em học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Đắk 
Lắk. Đến tham dự chương trình có ông 
Trần Vĩnh Phúc - Giám đốc NHNN Việt 
Nam - Chi nhánh Đắk Lắk, Ông Nguyễn 
Ngọc Quang – Phó Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo. Về phía Kienlongbank có 
bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương – Thành 
viên HĐQT, bà Trần Tuấn Anh – Phó Tổng 
Giám đốc Kienlongbank cùng sự hiện 
diện của các thầy cô giáo và 200 em học 
sinh đến nhận học bổng trên địa bàn 
tỉnh Đắk Lắk.

Ông Trần Vĩnh Phúc - Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh 
Đắk Lắk phát biểu

Lãnh đạo NHNN  Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk, Kienlongbank và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm

Ông Nguyễn Quang Toan – Phó Tổng Giám  đốc Ngân hàng Kiên Long 
trao học bổng cho các em học sinh

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn  
đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ, cùng đại diện Ngân hàng Kiên Long - Ông Nguyễn Quang Toan –  
Phó Tổng Giám đốc chụp ảnh lưu niệm cùng các em

vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, toàn 
thành phố đã cấp 396.567 suất học bổng, quà, phần 
thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học trị giá 
gần 103 tỉ đồng.

Với kết quả trên, quỹ khuyến học các cấp không chỉ góp 
phần giảm tỉ lệ học sinh bỏ học từ 1,28% vào năm 2010 
xuống còn 0,65% năm 2014. Ngoài ra còn góp phần xóa đói 
giảm nghèo bền vững, thực hiện an sinh xã hội.

Theo thống kê của Hội Khuyến học TP. Cần Thơ, sau thời gian 
vận động, tiếp nhận và tuyên dương các nhà tài trợ cho quỹ 
khuyến học, khuyến tài đợt 1 năm 2015, đến nay đã có 35 tổ 
chức và các cá nhân đăng ký tài trợ với tổng số tiền và hiện 
vật quy ra tiền hơn 2,8 tỉ đồng.

Tiếp theo đó, học bổng chương trình “Chia sẻ ước mơ” được 
diễn ra tại các Chi nhánh: Vũng Tàu, Phú Yên và Đà Nẵng.

Từ nay đến cuối tháng 8/2015, Kienlongbank tiếp tục 
xét, trao học bổng ở các đại phương còn lại.

Tại buổi lễ, em Đinh Quốc Trung học 
sinh lớp 11A1, Trường THPT Thực hành 
Cao Nguyên phát biểu: “Em xin đại diện 
cho các bạn học sinh của Trường được 
nhận học bổng gửi lời cảm ơn đến quý 
Ngân hàng đã trao học bổng cho chúng 
em. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập 
và rèn luyện để đạt kết quả cao hơn nữa, 
xứng đáng với sự mong mỏi của quý Ngân 
hàng, quý thầy cô và cha mẹ”.

Thầy Nguyễn Tiến Chương, Phó Hiệu 
trưởng Trường THPT Thực hành Cao 
Nguyên chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn 
và tri ân sâu sắc tới Ban lãnh đạo Ngân 
hàng Kiên Long đã trao tặng học bổng cho 

các em học sinh của trường tôi, đây sẽ là 
nguồn động lực để các em nhận học bổng 
vươn lên học tốt”.

Cũng trong buổi lễ, Ông Nguyễn Văn 
Hòa, phụ huynh em Nguyễn Quốc Vương 
học sinh lớp 12A4 trường THPT Buôn Hồ 
cho biết:  “Chương trình đã khích lệ tinh 
thần cho con em chúng tôi có điều kiện 
vươn lên học tốt. Tôi mong rằng chương 
trình này sẽ đồng hành cùng các em học 
sinh trong những năm sau.”

Lê Toàn Thắng/ Phó GĐ CN  Đắk Lắk
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Ngày 25/4/2015, tại thành phố Bạc Liêu, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) đã long trọng tổ chức khánh thành trụ sở 
mới Chi nhánh Bạc Liêu và chào mừng 20 năm thành lập Ngân 

hàng Kiên Long.

Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Phạm Thanh Bình – Giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Bạc Liêu cùng đại diện 
lãnh đạo tỉnh, thành phố Bạc Liêu, lãnh đạo Sở ban ngành huyện, thị 
và chính quyền địa phương. Về phía Ngân hàng TMCP Kiên Long có 
ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT, ông Mai Hữu Tín – Phó Chủ tịch 
HĐQT cùng các thành viên HĐQT, ông Lê Khắc Gia Bảo – Trưởng Ban 
kiểm soát, ông Võ Văn Châu – Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban 
điều hành và trên 400 khách hàng cùng CB, NV Chi nhánh – Phòng 
Giao dịch Bạc Liêu.

Ngân hàng Kiên Long – Chi nhánh Bạc Liêu được thành lập và đi 
vào hoạt động từ ngày 12/9/2008, nhờ mạnh dạn tiếp cận, khai thác 
các sản phẩm bán lẻ như: hỗ trợ vốn vay cho bà con sản xuất nông 
nghiệp, khách hàng buôn bán nhỏ lẻ và các doanh nghiệp vừa & nhỏ, 
Kienlongbank – Chi nhánh Bạc Liêu đã tạo được niềm tin và sự ủng hộ 
của khách hàng. Bên cạnh đó, Chi nhánh Bạc Liêu thường xuyên phối 
hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều chương trình an sinh xã 

TIN TỨC SỰ KIỆN

Kienlongbank khánh thành Chi nhánh Bạc Liêu  
             và chào mừng 20 năm Ngày thành lập Ngân hàng

Nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở mới Chi nhánh Bạc Liêu

Trụ sở mới Kienlongbank - Chi nhánh Bạc Liêu

hội. Đặc biệt trong 2 năm gần đây, theo 
chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng, chi 
nhánh đã phối hợp rất tốt với Ngân hàng 
Nhà nước – Chi nhánh Bạc Liêu tổ chức 
chương trình trao học bổng cho các em 
học sinh THPT học giỏi, có hoàn cảnh 
khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành trụ sở 
mới Chi nhánh Bạc Liêu và chào mừng 
20 năm thành lập Ngân hàng Kiên Long, 
ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Bạc 
Liêu cho biết: “Việc Ngân hàng Kiên Long 
đầu tư xây dựng trụ sở mới Chi nhánh Bạc 
Liêu là một quyết định đúng đắn, chúng tôi 
rất hoan nghênh…với trụ sở mới khang 
trang và hiện đại này sẽ tăng nhiều sản 
phẩm, dịch vụ tạo điều kiện phát huy mở 
rộng nguồn lực về vốn hỗ trợ hoạt động 
sản suất, kinh doanh của doanh nghiệp, 
cá nhân trên địa bàn theo định hướng 
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh”.

Trong năm 2015, Kienlongbank sẽ chính 
thức khai trương hoạt động Chi nhánh 
Tây Ninh, 6 Phòng giao dịch mới thành 
lập (trong tháng 4/2015 đã khai trương 
4 Phòng Giao dịch gồm: An Nhơn – Bình 
Định, Sông Cầu – Phú Yên, Bến Lức – 

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQ trao bảng tượng trưng 200 suất học 
bổng cho ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc NHNN Việt Nam – Chi nhánh 
Bạc Liêu

Ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc NHNN Việt Nam – Chi nhánh 
Bạc Liêu phát biểu tại buổi lễ

Long An, Vĩnh Châu - Sóc Trăng) và đồng 
loạt khánh thành các trụ sở Chi nhánh/ 
Phòng giao dịch trên cả nước. Đây là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng trong 
chiến lược phát triển mạng lưới và đầu 
tư xây dựng cơ sở vật chất Kienlongbank.

Khách hàng đến giao dịch trong ngày khánh thành trụ sở mới

KLB
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(Xây dựng) - Sáng ngày 27/5, tại tỉnh 
Long An, Công ty Cổ phần Đồng Tâm tổ 
chức thành công Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2015.

Có thể nói, năm 2014 là năm Đồng Tâm 
Group có kết quả sản xuất kinh doanh 
khả quan và tốt nhất trong 4 năm gần 
đây. Doanh thu thuần đạt 1.764 tỷ đồng 
bằng 98,02% kế hoạch (tăng 11,52% so 
với năm 2013), lợi nhuận sau thuế đạt 
176,6 tỷ đồng bằng 130,84% kế hoạch 
(tăng 40,5% so với năm 2013), đóng góp 
vào ngân sách nhà nước đạt 129,4 tỷ 
đồng.

Trong năm 2014, thị trường bất động 
sản đã dần dần được khôi phục, Công ty 
đã tăng cường công tác sản xuất VLXD 
và đẩy mạnh hệ thống phân phối ra thị 
trường gạch lát nền, ốp tường, gạch 
bông, ngói, sơn, sứ, cửa nhựa, bột trét 
tường, keo dán gạch, cọc, cống và bê 
tông tươi.

Ngày 12/6/2015 tới đây, Kienlongbank 
đồng loạt khai trương Phòng Giao 

dịch Đầm Dơi – Cà Mau và Chi nhánh Tây 
Ninh (ngày 26/6/2015). Đây là một bước 
cụ thể hóa chủ trương của Hội đồng 
quản trị Kienlongbank nhằm không 
ngừng cải thiện cơ sở vật chất, tạo dựng 

Đồng Tâm Group lợi nhuận năm 2014 
đạt 176,6 tỷ đồng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Bắt kịp xu thế thiết kế xây dựng của thị 
trường, Công ty đã mạnh dạn đầu tư 
thêm dây chuyền sản xuất để đối mới 
công nghệ, đa dạng kích cỡ và mẫu mã. 
Sản phẩm gạch bông là sản phẩm truyền 
thống, thế mạnh của thương hiệu Đồng 
Tâm từ ngày đầu thành lập đã và đang 

được yêu chuộng ở thị trường quốc tế 
nay lại rất thu hút tại thị trường trong 
nước, phục vụ nhu cầu xây dựng cho các 
công trình, dự án bất động sản cao cấp 
và các khu đô thị mới…

Theo báo cáo HĐQT, chiến lược phát 
triển các dự án đầu tư của Đồng Tâm 
Group có nhiều thuận lợi trong năm 
2015 và những năm sắp tới. Đối với dự 
án Khu đô thị Green City tại đây UBND 
tỉnh Long An đã khởi công xây dựng 
Trung tâm Hành chính tỉnh. Không lâu 
nữa Khu đô thị Green City sẽ được phủ 
kín bởi những cư dân có trình độ cao và 
trở thành khu đô thị xanh, đẹp bậc nhất 
tại Long An. Hiện nay dự án Khu đô thị 
Green City đã hoàn thành nhiều hạng 
mục về hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ và cây 
xanh…

Ngoài ra, Đồng Tâm Group cũng đã tham 
gia đầu tư xây dựng KCN, Cảng Long 
An, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành vào 
cuối năm 2015 và đưa vào khai thác sử 
dụng năm 2016. Bên cạnh đó, Công ty 
đã tiếp tục đầu tư mở rộng trạm sản xuất 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Cổ đông biểu quyết

Chi nhánh Tây NinhPhòng Giao dịch Đầm Dơi - Cà Mau

Cổ đông bỏ phiếu 

Kienlongbank khai trương 
Phòng Giao dịch Đầm Dơi & Chi nhánh Tây Ninh

một hình ảnh về Ngân hàng hiện đại, 
thân thiện để nâng cao chất lượng phục 
vụ khách hàng.

Được biết trong tháng 3 và 4/2015, 
Kienlongbank đã khánh thành và đưa 
vào hoạt động 4 Phòng giao dịch gồm: 

Sông Cầu – Phú Yên, An Nhơn – Bình 
Định, Vĩnh Hải – Sóc Trăng, Bến Lức – 
Long An. Dự kiến trong tháng 9/2015, 
Kienlongbank sẽ tiếp tục khai trương 
Phòng giao dịch Đức Hoà – Long An, 
từ đó nâng lên 103 điểm giao dịch hoạt 
động trong cả nước.

bê tông tươi số 2 đặt tại Long An, nâng 
công suất sản xuất từ 540.000 m3/năm 
lên 1.080.000 m3/năm.

Không dừng ở lĩnh vực kinh doanh cốt 
lõi, trong năm 2014, Đồng Tâm mạnh 
dạn đầu tư gián tiếp vào ngành lương 
thực, thực phẩm bằng việc mua cổ phần 
phát hành thêm của Công ty Cổ phần 
Kinh Đô, bước đầu mang lại hiệu quả 
khả quan.

Tự tin với những thời cơ và thuận lợi 
cùng với những thách thức trong năm 
2015, HĐQT Công ty CP Đồng Tâm quyết 
tâm phấn đấu năm 2015 doanh thu 
thuần đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau 

thuế đạt 220 tỷ đồng, cổ tức dự chi 15%.

Thương hiệu Đồng Tâm với hơn 45 năm 
có mặt tại thị trường Việt Nam và hơn 
20 năm đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam 
chất lượng cao”, với hệ thống chi nhánh, 
showroom, cửa hàng trưng bày và bán 
sản phẩm, cửa hàng cộng tác, nhà phân 
phối trải dài khắp các tỉnh, thành trên cả 
nước. Sản phẩm Đồng Tâm đã có mặt 
khắp các châu lục. Với những kết quả 
đáng ghi nhận trong năm 2014 và tín 
hiệu khởi đầu 2015 khá thuận lợi, Công 
ty Cổ phần Đồng Tâm hứa hẹn nhiều 
thành công trong thời gian tới.
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Toàn cảnh buổi khai mạc

Giảng viên chia sẻ trong chương trình đào tạo Học viên trình bày báo cáo đánh giá

Ngày 18/5/2015 Ngân hàng TMCP 

Kiên Long (Kienlongbank) khai 

mạc Chương trình Đánh giá và Đào 

tạo Phó Giám đốc năm 2015.

Đến dự có ông Phạm Trần Duy Huyền 

– Thường trực HĐQT, ông Võ Văn Châu – 

Tổng Giám đốc, đại diện các thành viên 

HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 

cùng trên 100 Phó Giám đốc Phòng, Ban, 

Trung tâm Hội sở và Phó Giám đốc Chi 

nhánh, Phòng Giao dịch Kienlongbank.

Đây là hoạt động thường niên nhằm 

đánh giá lại năng lực đối với Phó Giám 

đốc đơn vị thông qua báo cáo kết quả 

kinh doanh và đánh giá nghiệp vụ. Riêng 

về chương trình đào tạo dự kiến sẽ có 6 

chuyên đề được giảng dạy gồm: Quản lý 

sự thay đổi; Tầm nhìn và phong cách lãnh 

đạo; Giao tiếp là chìa khóa thành công; 

Phương pháp tiếp cận khách hàng; Xây 

dựng và phát triển đội ngũ; Lập và triển 

khai hoạt động kinh doanh.

Tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Châu TGĐ 

Kienlongbank chia sẻ: “Mục tiêu của 

chương trình nhằm đánh giá kiến thức 

nghiệp vụ cũng như vai trò của Phó Giám 

đốc đối với đơn vị kinh doanh trong những 

tháng đầu năm 2015. Thông qua chương 

trình này nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức 

về nghiệp vụ, kỹ năng điều hành để các 

bạn về “truyền lửa”, tạo cảm hứng cho 

nhân viên. Qua đó, phát hiện những nhân 

tố tài năng để chăm bồi, tạo nguồn lãnh 

đạo mới để đảm trách các vị trí cao phục 

vụ cho sự phát triển của Kienlongbank ”.

Ngoài đánh giá và đào tạo, các Phó Giám 

đốc được tham gia buổi ngoại khóa tại 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và được 

Lãnh đạo Kienlongbank chia sẻ 3 chuyên 

đề về: Định hướng hoạt động tín dụng, 

hoạt động thẩm định tài sản và triển khai 

một số định hướng hoạt động của Ngân 

hàng trong thời gian tới. 

Kienlongbank

Khai mạc 
Chương 
trình 
Đánh giá 
và Đào 
tạo Phó 
Giám đốc 
năm 2015

Khai mạc 
Chương 
trình 
Đánh giá 
và Đào 
tạo Phó 
Giám đốc 
năm 2015

Chương trình Đánh giá và Đào tạo Phó 

Giám đốc năm 2015 được diễn ra từ ngày 

18 đến ngày 30/5/2015.

Ông Võ Văn Châu - TGĐ Kienlongbank phát biểu 
tại buổi lễ khai mạc
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VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM BAN GIÁM ĐỐC 

Mở đầu buổi nói chuyện, ông Võ Quốc 
Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank đã 
trải lòng bằng việc chia sẻ một vài kinh 
nghiệm từ chính bản thân mình đã trải 
nghiệm trên thương trường. Ông nói: 
Sự thất bại hay thành công đều do mình 
nắm bắt thông tin và sai lầm lớn nhất dẫn 
đến thất bại trong kinh doanh thường là 
do thiếu cập nhật thông tin, thiếu hiểu 
biết về thị trường. Do vậy, đối với các anh, 
chị là những người điều hành trực tiếp 
tại đơn vị phải thường xuyên cập nhật 
thông tin hàng giờ, hàng ngày để nắm 
bắt, để hiểu biết và để thực hành. Ban 
Lãnh đạo rất làm vui khi được biết nhiều 
anh, chị đã tự ứng cử Phó Giám đốc đơn 
vị. Từ sự tự tin này, Ban Lãnh đạo nghĩ các 
anh, chị sẽ có đủ bản lĩnh để đảm trách 
công việc kinh doanh tại đơn vị mình.

Tại buổi nói chuyện, câu hỏi đặt ra của 
ông Võ Quốc Thắng mà nhiều học viên 

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank:

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank chia sẻ kinh nghiệm vai trò quản lý điều hành đối với  cấp Phó Giám đốc

Sôi nổi các hoạt động ngoài trời Sinh hoạt tập thể, học cách làm việc nhóm

CHIA SẺ KINH NGHIỆM VAI TRÒ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH ĐỐI VỚI CẤP PHÓ GIÁM ĐỐC

Chiều ngày 23/5/2015, dù bận rộn nhiều công việc, nhưng ông Võ Quốc Thắng Chủ tịch HĐQT Kienlongbank vẫn dành thời 

gian đến TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận chia sẻ về một số kinh nghiệm trong vai trò, quản lý  điều hành đối với cấp quản lý 

Phó Giám đốc trong hệ thống Kienlongbank. Biên tập viên Bản tin Kienlongbank lược ghi một số nội dung từ buổi chia sẻ này.

lãnh đạo là phải biết phục vụ. Tôi phục 
vụ để các anh, chị hoàn thành tốt công 
việc và ngược lại các anh, chị phải phục 
vụ tốt để nhân viên hoàn thành công 
việc được giao và nhân viên phải phục 
tốt cho khách hàng. Tôi sẵn sàng trả 
lời thắc mắc của các anh, chị bất cứ lúc 
nào trên các phương tiện thông tin như: 
Nhắn tin, email, điện thoại và nếu không 
tiện, tôi sẽ sắp xếp buổi trao đổi để trả lời 
các thắc mắc mà các anh, chị đang gặp 
phải. Tôi nghĩ: Nếu biết nâng cao tính 
phục vụ như vậy thì việc gì có khó khăn 
gắp bội cũng được giải quyết nhanh và 
đạt hiệu quả.

LÀM LÃNH ĐẠO, CẦN CÓ 7 CHỮ: “TÂM – 
KIÊN – KHIÊM - ĐAM MÊ - HY SINH”

Ông Võ Quốc Thắng chia sẻ: Để là người 
thành công, cần có 3 chữ: TÂM – KIÊN –
KHIÊM. Để là người nhân viên giỏi, ngoài 
3 chữ trên cần có thêm 2 chữ ĐAM MÊ. 
Để là người lãnh đạo giỏi, ngoài 5 chữ 

trên cần có thêm 2 chữ: HY SINH. Vậy 
Chúng ta cần hành động như thế nào 
để đảm trách vai trò Ban Giám đốc. 
Trước tiên cần phải có kỹ năng quản lý 
nhân sự gồm: Hiểu tâm lý của CB,NV mà 
mình quản lý. Trong đó vấn đề ở mỗi con 
người là: Khát vọng, khả năng, đam mê, 
sự dấn thân và cần sàng lọc những điểm 
kém hiệu quả.

Ông Võ Quốc Thắng chia sẻ thêm: Bảy 
chữ này tuy không có trong sách vở, 
nhưng đây là những điều tâm đắc mà 
tôi chắt lọc được trong mấy chục năm 
làm kinh doanh. Thực tế cho thấy nếu 
như tâm không sáng thì khó có thể làm 
kinh doanh được. Bởi TÂM ở đây là nói 
đến đạo đức nghề nghiệp trong kinh 
doanh. Còn KHIÊM là nói về khiêm tốn. 
Tôi đã học hỏi rất nhiều từ các nhân viên 
ngân hàng Kiên Long để học thêm về 
nghiệp vụ, thậm chí từ anh bảo vệ và 
kể cả chị tạp vụ để hỏi thêm về việc trực 
ca vào ban đêm, cũng như hỏi thêm về 
khẩu phần bữa cơm trưa của CB,NV để 

trong khán phòng quan tâm đó là câu 
hỏi: Khi Giám đốc vắng mặt thì trong 
điều hành, Phó Giám đốc sẽ làm những 
gì? Ông Võ Quốc Thắng chia sẻ: Tôi nghĩ 
có nhiều anh, chị điều hành rất tốt, song 
có không ít các anh, chị còn thụ động 
trong điều hành công việc. Không phải 
Giám đốc phân công phụ trách mảng 
công việc nào thì chỉ lo tập trung làm 
mảng công việc đó, mà  còn phải biết 
quán xuyến và điều hành tất cả mọi việc 
khi Giám đốc vắng mặt. Ngoài ra ông 
cũng chia sẻ kinh nghiệm là người lãnh 
đạo phải biết đưa ra các quyết định có lợi 
cho đơn vị mình và cho ngân hàng mình, 
đồng thời phải giám chịu trách nhiệm 
những quyết định mình đưa ra. Đặc biệt 
là biết chủ động đưa ra công việc và sẽ 
không có vị trí cho những cán bộ cấp 
trung còn thụ động trông chờ Lãnh đạo 
chỉ việc.

Ông Võ Quốc Thắng chia sẻ thêm: Làm 

hiểu thêm về công việc mà các cộng sự 
đang cùng tôi xây dựng nên ngôi nhà 
Kiên Long ngày một bền chắc.

Làm việc là phải biết ĐAM MÊ, phải biết 
yêu quý và trân trọng nghề nghiệp của 
mình thì mới phát triển và khi đã đam 
mê thật sự thì mới dễ thành đạt trong 
cuộc sống. Do vậy làm Lãnh đạo phải làm 
nhiều hơn nhân viên, phải HY SINH nhiều 
hơn nhân viên đồng thời có thêm tính 
kiên định và tự tin để thu hút nhân viên 
cùng làm việc, tạo ra nhiều kết quả cao 
trong công việc.

KỸ NĂNG ĐÀO TẠO

Về kỹ năng đào tạo ông Võ Quốc Thắng 
chia sẻ: Làm Lãnh đạo giỏi không thể 
hiện ở cá nhân người lãnh đạo mà thể 
hiện ở những nhân viên của anh/chị ấy là 
những người giỏi vì anh/chị ấy biết cách 
đào tạo, đúng người, đúng việc, đúng 
khả năng, đúng vị trí. Do vậy người lãnh 
đạo tại đơn vị cần tham gia đào tạo bằng 
nhiều hình thức như: Đào tạo trực tiếp, tổ 

chức đào tạo, tự đào tạo, chủ động sắp 
xếp mời chuyên gia bên ngoài, nếu bản 
thân không có kinh nghiệm.

 Triết lý của ông Võ QuốcThắng về kỹ 
năng đào tạo là: “Lãnh đạo giỏi không 
thể hiện ở cá nhân người lãnh đạo mà 
thể hiện ở những nhân viên của anh/
chị ấy là những người giỏi vì anh/chị ấy 
biết cách đào tạo, đúng người, đúng 
việc, đúng khả năng, đúng vị trí”.

Tại buổi nói chuyện, ông Võ Quốc Thắng 
- Chủ tịch HĐQT Kienlongbank cũng 
trao đổi về một số kinh nghiệm trong: 
Kỹ năng đối nội – đối ngoại; Kỹ năng 
quan sát, đặt câu hỏi; Tư duy không 
ngừng học hỏi; Tám điều Lãnh đạo bắt 
buộc làm được; 10 quan điểm Lãnh đạo 
không nên có; Văn hoá Kienlongbank; 
Xây dựng văn hoá cá nhân và một số 
vấn đề liên quan đến nhu cầu tuyển 
dụng cấp quản lý năm 2015.

Thạch Anh lược ghi
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TIN TỨC SỰ KIỆN

Ngày 16/04/2015, tại TP.HCM, 
Ngân hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) đã diễn ra lễ 

trao thưởng cho Cán bộ, nhân viên 
(CB,NV) đạt giải cuộc thi “Cải thiện 
môi trường làm việc”. Buổi lễ có sự 
tham dự của ông Võ Văn Châu - Thành 
viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank; Bà 
Trần Tuấn Anh – Phó Tổng Giám 
đốc; ông Lê Trung Việt - PTGĐ; ông 
Nguyễn Quang Toan PTGĐ, Chủ tịch 
Công Đoàn Cơ sở Kienlongbank,  
cùng các anh chị Đoàn viên công 
đoàn và người lao động. 

Đây là hoạt động được Kienlongbank 
triển khai nhằm hưởng ứng cuộc thi 
“Cải thiện môi trường làm việc” do 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và 
báo Lao Động phát động. Nhận thấy 
ý nghĩa của chương trình, Ban chấp 
hành Công đoàn Cơ sở Kienlongbank 
triển khai dành cho Đoàn viên công 
đoàn và người lao động nhằm tạo sân 

Kienlongbank 
trao thưởng 
cuộc thi  
“Cải thiện  
môi trường  
làm việc” 

 Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm cùng CB, NV đạt giải trong cuộc thi

chơi tại ngân hàng, mục đích tìm kiếm 
những đề xuất, sáng kiến góp phần 
cải thiện trong môi trường làm việc tại 
Kienlongbank. 

Qua thời gian phát động, cuộc thi đã 
thu hút sự tham gia của 178 bài dự 
thi từ đoàn viên công đoàn người lao 
động. Theo đánh giá của Ban tổ chức, 
các bài dự thi đều đạt được các tiêu 
chíđề ra của cuôc thi, đầy tính sáng tạo, 
tích cực nhằm xây dựng một văn hóa 
doanh nghiệp chuyên nghiệp, một môi 
trường làm việc hiện đại thân thiện cho 
Kienlongbank.

Chị Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Giám 
đốc Phòng Marketing là đoàn viên đạt 
giải nhất của cuộc thi cho biết: “Tôi rất 
hào hứng và nhiệt tình tham gia các 
hoạt động do Công đoàn Kienlongbank 
phát động, vì qua đó, tôi cảm nhận được 
sự quan tâm, chia sẻ và sự lắng nghe ý 
kiến của CB,NV từ Lãnh đạo các cấp. 
Với tôi, những sáng kiến đề xuất tất cả 

chỉ là ý tưởng trên giấy, đều quan trọng hết là những sáng kiến đó 
phải được chuyển tải thành hành động, ý thức tự giác của mỗi CB, NV 
về trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân 
thiện tại Kienlongbank. Tôi hy vọng trong thời gian tới, Công đoàn 
Kienlongbank tiếp tục phát động những cuộc thi tương tự để người 
lao động có thể đóng góp những điều đơn giản nhất cho doanh 
nghiệp mình đang công tác”.

 Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Toan – Phó Tổng Giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn Kienlongbank chia sẻ: “Ban lãnh đạo và Ban chấp 
hành Công đoàn Kienlongbank đánh giá cao sự phối hợp giữa các 
Công đoàn cơ sở thành viên, Tổ công đoàn khi phát động cuộc thi 
này. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều CB,NV Kienlongbank 
tham gia nhằm xây dựng một môi trường làm việc năng động, sáng 
tạo, chuyên nghiệp hơn”.

 Bà Trần Tuấn Anh - Phó TGĐ Kienlongbank trao thưởng cho chị Nguyễn Thị Bích Liên 
- Phó GĐ  Phòng Marketing – Đạt Giải Nhất tại cuộc thi

Ông Nguyễn Quang Toan - Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Kienlongbank trao thưởng cho đại diện Phòng Hành chánh 
- Quản trị đạt Giải Tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất.

KLB
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VĂN HÓA KIENLONGBANK

Chào mừng 64 năm Ngày thành 
lập ngành Ngân hàng Việt Nam 
, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Công đoàn Ngân hàng Việt 
Nam tại tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thao 
Cán bộ, công chức, viên chức – Người 
lao động ngành Ngân hàng tỉnh Vĩnh 
Long  Lần XII – Năm 2015.

 Tham dự Hội thao năm nay có 23 đơn vị 
trực thuộc Khối Ngân hàng, Quỹ tín dụng 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với các bộ 
môn thi đấu gồm: Bóng đá nam, bóng 
chuyền hơi nữ, cầu lông, quần vợt và một 
số trò chơi dân gian như: Nhảy bao bố, bịt 
mắt đập nồi, bóng ném.

Qua 07 ngày thi đấu sôi nổi, Ngân hàng 
Kiên Long - Chi nhánh Vĩnh Long đã giành  
Giải Vô địch Bóng đá nam.

Kienlongbank đạt Giải Nhất Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII-2015

 Bà Trần Thị Lộc – Phó Giám đốc NHNN, kiêm Chủ tịch CĐCS NHNN Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long, 
chụp ảnh lưu niệm cùng đơn vị

KLB

Tham gia trò chơi bịt mắt đập nồi Môn bóng ném Tranh tài nhảy bao bố cùng các đội bạn

Cầu thủ xuất sắc Đại diện đội Bóng đá nam lên nhận cúp, cờ từ Ban tổ chức cho giải vô địch  
Bóng đá nam

Chi nhánh Vĩnh Long
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VĂN HÓA KIENLONGBANK

Tham gia hội thao có sự góp 

mặt của 21 ngân hàng có Chi 

nhánh và Phòng giao dịch hoạt 

động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Kienlongbank Sóc Trăng vinh dự tham 

gia góp mặt ở bốn trên tổng cộng sáu 

bộ môn tranh tài gồm: bóng đá nam, 

chạy tiếp sức, bi sắt, cờ tướng.

Sau hơn hai ngày 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 

lối chơi bán chuyên nghiệp từ các vận 

động viên đến từ 21 đội. Kết quả đội 

Kienlongbank Sóc Trăng đạt Giải Nhì 

môn Bóng đá nam.

Ngoài ra, Kienlongbank Sóc Trăng còn 

đạt được một số kết quả ở các bộ môn 

tranh tài khác như: Giải Nhất môn chạy 

tiếp sức nam; Giải Nhì môn bi sắt đôi 

nam; Giải Nhì môn cờ tướng. Kết thúc 

Hội thao, Kienlongbank Sóc Trăng là 

đội có số giải nhiều nhất ở các bộ môn.

Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Sóc 

Trăng 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 kinh 

doanh sản xuất.

Từ phải qua hàng trên: Ông Phạm Kim Hùng (thứ 2) - Phó Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng, ông Mạch Quốc Phong (thứ 
3) - Giám đốc Kienlongbank Sóc Trăng, bà Hứa Thanh Hương - Phó Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng chụp ảnh lưu niệm với 
đội Bóng đá Chi nhánh Sóc Trăng

Bà Hứa Thanh Hương - Phó Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng trao giải môn Bóng đá nam 

Ông Mạch Quốc Phong - Giám đốc Kienlongbank Sóc Trăng trao giải môn Chạy tiếp sức nam

Ban Lãnh đạo Chi nhánh Sóc Trăng chụp hình lưu niệm cùng đội bóng

Hội thao ngành Ngân hàng Tỉnh Sóc Tră ng lần thứ XIII năm 2015

KLB
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VĂN HÓA KIENLONGBANK

Vừa qua, Công đoàn Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh 
Kiên Giang tổ chức Hội thao 

ngành Ngân hàng tỉnh Kiên Giang năm 
2015. Về tham dự Hội thao gồm 26 Tổ 
chức Tín dụng trên địa bàn tỉnh Kiên 
Giang trong đó có Ngân hàng Kiên Long 
– Chi nhánh Rạch Giá.

Ngân hàng Kiên Long – Chi nhánh Rạch 
Giá đăng ký tham gia giải đấu gồm các 
bộ môn: Bóng đá (nam, nữ), Bóng bàn, 
Cầu lông (đơn/đôi nam, đơn/đôi nữ), Ném 
bóng vào rổ, xe đạp chậm. 

Sau ba ngày tham gia thi đấu, kết quả 
Ngân hàng Kiên Long – Chi nhánh Rạch 
Giá đã đạt được các thành tích xuất sắc cụ 
thể như sau:

Tập thể đội Bóng đá nam nhận cúp và chụp hình lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang

Giải Nhì môn Bóng đá nữ (tập thể đội bóng nữ nhận cờ và giải thưởng)

Việc tham gia sân chơi lớn đã mang lại một 
tinh thần phấn khởi, thúc đẩy phong trào 
tập luyện thể dục, thể thao nhằm mang 
lại sức khỏe tốt cho toàn thể CBNV Ngân 
hàng Kiên Long – Chi nhánh Rạch Giá và 
các Phòng Giao dịch trực thuộc.  

Giải Nhì môn Cầu lông đôi nữ (Vận động viên Nguyễn Thúy Hằng - Giao dịch viên 
PGD Rạch Sỏi cùng với đồng đội nhận cờ và giải thưởng)

Giải Thủ môn xuất sắc môn Bóng đá nam (Thủ môn Phan Phước Minh 
nhận giải thưởng và cờ lưu niệm Thủ môn xuất sắc)

Vận động viên Bùi Văn Tiền nhận giải thưởng và cờ lưu niệm Giải Phong cách môn 
Bóng đá nam (Vua phá lưới)

Giải Thủ môn xuất sắc môn Bóng đã nữ (Thủ môn Đặng Thị Trà Vi Nhận giải thưởng và 
cờ lưu niệm Thủ môn xuất sắc)

Kienlongbank - Chi nhánh Rạch Giá đạt Giải Nhất môn Bóng đá

KLB
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Ngày 10/5/2015, tại sân bóng đá Tao 
Đàn, TP HCM, đã diễn ra lễ khai mạc 
Hội thao các cơ quan Trung ương 

Đoàn phía Nam.

Hội thao năm nay với sự tham gia của các 
đơn vị gồm: Báo Tiền Phong, Báo Sinh 
Viên - Hoa Học Trò, Tạp chí Thời Trang Trẻ, 
NXB Kim Đồng, Phân viện miền Nam, Văn 
phòng công tác Đoàn Phía Nam, Tổng đội 
Thanh niên xung phong Trường Sơn, Tập 
đoàn truyền thông Thanh niên, Nhà in 
Thanh Niên, Trung tâm Thanh Thiếu Niên 
Miền Nam, Công ty Du lịch Festival,  Báo 
Thanh Niên…

Hội thao quy tụ gần 500 vận động viên 
tham gia thi đấu ở các môn: bóng đá mini, 
chạy tiếp sức, kéo co, bịt mắt đập niêu, xe 
đạp chậm, nhảy cột chân, … Các nội dung 
thi diễn ra từ ngày 10 - 16/5.

Ngay sau lễ khai mạc, hội thao đã mở đầu 
bằng những trận đấu bóng đá hấp dẫn và 
gay cấn của 6 đội gồm: Liên quân Tổng đội 
TNXP- VP Đoàn - Hội – Báo Thiếu Niên Tiền 
Phong - Nhà xuất bản Kim Đồng, Tòa soạn 
Thanh Niên điện tử tiếng Việt, Công ty cổ 
phần tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, 
Báo Tiền Phong, Nhà in báo Thanh Niên và 
Trung tâm Thanh thiếu Niên miền Nam.

Kienlongbank tài trợ Hội thao cơ quan 
phía Nam Trung ương Đoàn năm 2015

Kết thúc vòng bảng, 4 đội: Tòa soạn Thanh 
Niên điện tử tiếng Việt, Công ty cổ phần 
tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Báo 
Tiền Phong và Nhà in báo Thanh Niên đã 
xuất sắc bước vào vòng bán kết.

Tại vòng bán kết, Báo Tiền Phong gặp đội 
bóng Công ty cổ phần tập đoàn Truyền 
thông Thanh Niên; Tòa soạn Thanh Niên 
điện tử tiếng Việt gặp Nhà in báo Thanh 
Niên. 

Sau trận bán kết quyết liệt, 2 đội Công ty 

cổ phần tập đoàn Truyền thông Thanh 
Niên và Tòa soạn Thanh Niên điện tử tiếng 
Việt sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Báo Tiền 
Phong và Nhà in báo Thanh Niên sẽ tranh 
giải ba vào ngày 16/5.

Tham gia hội thao mở rộng còn có các đơn 
vị tài trợ và đối tác gồm: Kienlongbank, Tập 
đoàn Hoa sen, Nam Á Bank, Hội nhà báo 
TP.HCM, Tổng cục an ninh 2, Trung đoàn 
88, Quân khu 7, Cụm cảng hàng không … 

Quang cảnh lễ khai mạc

Ông Nguyễn Quang Toan - Phó TGĐ Kienlongbank trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thao

KLB

VĂN HÓA KIENLONGBANK

Ưu điểm lớn nhất của dịch vụ này là khách hàng sẽ nhận 
được tiền ngay lập tức sau khi giao dịch được thực hiện, 
đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng một cách hoàn 
hảo nhất với thao tác dễ dàng và nhanh gọn.

Nhân dịp ra mắt dịch vụ chuyển tiền nhanh liên Ngân 
hàng, Kienlongbank triển khai ưu đãi miễn 100% cước phí 
dịch vụ trong vòng 2 tháng từ ngày 01/06/2015 đến hết 
ngày 31/07/2015 cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ, 
giúp khách hàng có một trải nghiệm thoải mái với nhiều 
tính năng, tiện ích và chuyên nghiệp.

Để biết thêm chi tiết, Khách hàng vui lòng liên hệ bất 
kỳ Chi nhánh/ Phòng Giao dịch Kienlongbank trên 
toàn quốc; truy cập website www.kienlongbank.com; 
Hoặc gọi đến tổng đài 1900 5555 39; Email về địa chỉ: 
chamsockhachhang@kienlongbank.com.

Kienlongbank triển khai dịch vụ chuyển 
tiền nhanh liên Ngân hàng

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán, chuyển khoản nhanh chóng của khách hàng, đồng thời gia tăng chất 
lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm của Ngân hàng, ngày 01/06/2015 Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) phối 

hợp với tổ chức chuyển mạch Banknetvn chính thức triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh liên Ngân hàng trên kênh giao dịch 
Internet Banking hoặc trực tiếp tại các Chi nhánh/ Phòng giao dịch Kienlongbank trên toàn hệ thống. 

Câu 01: Vào ngày 10/06/2014, tại toà soạn Báo Thanh 
Niên, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong-bank) 
chính thức ký kết biên bản thoả thuận cùng Báo 
Thanh Niên về  vấn đề gì? 

Đáp án:Việc ủng hộ lực lượng bảo vệ Biển Đông. 
Theo đó, Kienlongbank trao tặng số tiền lên đến 
2.500.000.000 VND (2,5 tỷ đồng) từ nguồn doanh số 
phát hành và giao dịch trên thẻ thanh toán mang 
tên Hoàng Sa Việt Nam - Trường Sa Việt Nam do 
Kienlongbank phát hành.

Câu 02: Ngày 30/06/2014, Hội đồng quản trị Ngân 
hàng TMCP Kiên Long (KienLongbank) công bố 
quyết định bổ nhiệm thêm 2 phó Tổng Giám đốc 
mới là ai

Đáp án: Bà Trần Tuấn Anh và ông Nguyễn Châu.

Câu 03: Ngày 21/07/2014, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long có sự kiện gì diễn ra?

Đáp án: Tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng 
đầu năm 2014

Câu 04: Vào ngày 13/10/2014  Ngân hàng TMCP Kiên 
Long đã diễn ra sự kiện gì?

Đáp án: Bổ nhiệm Ông Võ Văn Châu – Thành viên 
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long kiêm 
Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 13/10/2014  trong 
thời gian chờ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp 
thuận danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng 
giám đốc. 

KẾT QUẢ ĐỐ VUI TRÚNG THƯỞNG BẢN TIN SỐ 17 
Câu 05: Vào tháng 10 sự kiện lớn nhất Ngân hàng 
TMCP Kiên Long tổ chức là gì?

Đáp án: Kỷ niệm 19 năm thành lập Ngân hàng TMCP 
Kiên Long

Câu 06: Năm học 2013 – 2014, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) trao bao nhiêu  suất học bổng 
với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng qua chương trình “Học 
bổng cho học sinh THPT”.

Đáp án:Năm học 2013 – 2014, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) trao bao nhiêu 1.250 suất học 
bổng với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng qua chương trình 
“Học bổng cho học sinh THPT”.

Câu 07:Ngày 14 tháng 04 năm 2014, tại thành phố 
Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) tổ chức sự kiện gì?

Đáp án: Ngày 14 tháng 04 năm 2014, tại thành phố 
Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long  tổ chức công bố hỗ trợ 10 tỷ đồng giúp người 
cận nghèo có đủ kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT).

PHẦN TRÒ CHƠI “IQ”
Câu đố: 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.

Đáp án:

Đặt tên 5 người lần lượt theo số thời gian qua sông 
là : 1, 3, 6, 8, 12

B1: 1 và 3 qua trước

B2: 1 quay lại

B3: 1 và 6 qua sông

B4: 1 quay lại

B5: 8 và 12 qua sông

B6: 3 quay lại trở 1 qua

B7: 3 và 1 quay trở lại.
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Chị Vũ Thị Thanh Nguyên làm giàu từ  
mô hình nuôi gà khép kín

36 Bản tin Kienlongbank 37Số 17 - Tháng 11/2014

 NGUYỄN THỊ NGA/ Giám đốc PGD Lạch Tray

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Cán bộ Kienlongbank đến thăm khách hàng Vũ Thị Thanh Nguyên 

Vợ chồng chị Vũ Thị Thanh Nguyên 

đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng 

TMCP Kiên Long để đầu tư xây 

dựng trang trại nuôi gà theo quy trình 

khép kín rộng 600 m2. Sau hơn 3 tháng 

triển khai công trình đã được hoàn thành. 

Để đầu tư đem lại hiệu quả cao, anh chị 

liên kết với Công ty thức ăn chăn nuôi CP 

Chi nhánh tại Hải Phòng đầu tư con giống, 

thức ăn và bảo đảm bao tiêu sản phẩm 

đầu ra. Với mỗi lứa gà trên dưới 50 ngày 

được xuất bán, đạt trọng lượng trung bình 

từ 2,5-3 kg/con, giúp gia đình chị thu nhập 

từ 15-20 triệu đồng, lứa thu hoạch cao 

nhất lên tới 30 triệu đồng. 

Thu nhập hàng trăm triệu đồng từ mô 

hình nuôi gà khép kín.

Vào thăm khu trang trại nuôi gà của chị 

Nguyên ở quận Dương Kinh, TP. Hải 

Phòng chúng tôi thật sự ngạc nhiên về 

một hệ thống khép kín đồng bộ gồm: 

máy phát điện, hệ thống đèn chiếu 

sáng, dây chuyền chăn nuôi tự động, 

quạt thông gió làm mát khi trời nóng 

và hệ thống máy sưởi khi trời lạnh.  

Theo chị Nguyên thì chăn nuôi gà với quy 

mô lớn đòi hỏi tuân thủ yêu cầu kỹ thuật 

khắt khe hơn nhiều so với nuôi gà theo 

hình thức chăn thả tự nhiên. Giai đoạn gà 

nhỏ đến 21 ngày tuổi phải tiến hành nhỏ 

thuốc và tiêm đầy đủ vac xin đúng độ 

tuổi, bảo đảm thức ăn, điều chỉnh nhiệt độ 

trong chuồng nuôi phù hợp với từng giai 

đoạn và điều kiện môi trường thì gà nhanh 

lớn, phát triển tốt. Hơn nữa đối với những 

trang trại chăn nuôi quy mô lớn thì điều 

đáng lo nhất vẫn là vấn đề tìm đầu ra cho 

sản phẩm. Nhưng với chị Nguyên thì hoàn 

toàn yên tâm vì chị đã ký kết hợp đồng với 

Công ty CP. Với 6.000 gà mỗi lứa khi được 

bán Công ty đều có ô tô đến tận nhà vận 

chuyển hết sản phẩm đi tiêu thụ. 

Khi được hỏi về khó khăn trong chăn nuôi 

chị Nguyên tâm sự: “Lần đầu tiên nuôi 

với quy mô lớn nên cũng gặp khó khăn 

trong cách chăm sóc, cách tiêm phòng, 

kỹ thuật… do đó đàn gà bị bệnh nhiều. 

Về sau tôi vừa nuôi vừa học từ thực tế để 

rút kinh nghiệm cho những lứa gà sau đó 

và đến bây giờ các bệnh thông thường đã 

có đơn thuốc đặc trị”. Hiện, trang trại của 

gia đình chị chỉ có hai nhân công chăm 

sóc 6.000 gà đang trong giai đoạn hai tuần 

tuổi, hứa hẹn đây sẽ là lứa gà cho thu nhập 

cao trong thời gian tới. 

Theo tính toán một năm, anh chị có thể 

nuôi 5 lứa gà, sau khi trừ hết chi phí thì thu 

nhập của gia đình chị được trên 100 triệu 

đồng.  Đây thực sự là mô hình chăn nuôi có 

hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm vệ sinh môi 

trường, đầu ra ổn định mở ra một hướng 

làm ăn mới cho người dân. 

Nâng cao chất lượng phục vụ khách 

hàng.

Một lần đến thăm gia đình chị Nguyên, 

chúng tôi đặt câu hỏi vì sao chị lại chọn 

Ngân hàng Kiên Long để giao dịch? Chị 

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, 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 Lạch Tray dành cho tôi”.

Hiện nay Chị Nguyên là khách hàng VIP 

của đơn vị, ngoài vay tiền, chị Nguyên còn 

thường xuyên chuyển tiền cho các đối tác 

trong và ngoài tỉnh, đồng thời giới thiệu 

bạn bè, đối tác đến giao dịch. 

Với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, 

Phòng Giao dịch Lạch Tray luôn mong 

muốn mang lại nhiều tiện ích 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  Chị Vũ Thị Thanh Nguyên.

3736

ĐỒNG HÀNH

Bản tin Kienlongbank Số 20 - Tháng 6/2015



Ngân hàng Kiên Long  
cùng nhà nông phát triển

Ba Tri là huyện vùng biển của tỉnh 

Bến Tre, người dân nơi đây chủ 

yếu sống dựa vào nông nghiệp, 

trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và 

đánh bắt thủy sản, thương mại dịch 

vụ, tiểu thủ công nghiệp, …. Trong đó, 

con bò là thế mạnh của huyện, với hơn 

80.000 con.

Đến với Phú Lễ, khi nhắc đến anh Trần 

Tấn Hiệp và chị Nguyễn Thị Chi thì 

người dân ai cũng biết, chị là một giáo 

viên tiểu học, còn anh là một nông dân 

chân chất. Ra riêng với vỏn vẹn một 

công đất gia đình cho, vợ chồng anh 

phải bươn chải để mong có cuộc sống 

ổn định như bao người.

Với bản chất cần cù, siêng năng, chịu 

khó, vợ chồng anh đã dần vượt qua 

những khó khăn ban đầu của cuộc 

sống. Đầu năm 2013, nhận thấy trong 

vùng phế phẩm từ nông nghiệp khá 

dồi dào, cùng với sự tư vấn của nhân 

viên tín dụng, anh chị quyết định đến 

Ngân hàng Kiên Long Ba Tri vay vốn để 

gia tăng số lượng đàn bò của gia đình. 

Hiện nay, đàn bò của anh chị được 13 

con, trong đó có 7 bò sinh sản, hàng 

năm anh chị xuất bán khoảng 5 con, 

thu nhập bình quân 150.000.000 đồng.

Chúng tôi đến thăm trùng dịp anh 

chị đang xây dựng căn nhà 3 căn khá 

khang trang. Qua trò chuyện, anh chị 

cho biết sắp tới sẽ chuyển 3 công đất 

lúa vừa mua sang trồng cỏ để phục 

vụ chăn nuôi bò. Anh tâm sự: “Để có 

được kết quả như ngày hôm nay là nhờ 

một phần nguồn vốn hỗ trợ kịp thời của 

Kienlongbank Ba Tri, tới đây tôi sẽ giới 

thiệu bà con đến với Kienlongbank vay 

vốn để phát triển kinh tế gia đình vì thấy 

nhân viên Kienlongbank phục vụ vui vẻ, 

tận tình”. 

Theo Đề án tái cơ cấu ngành Nông 

nghiệp của huyện Ba Tri giai đoạn 

2013- 2015 và định hướng đến năm 

2020, tổng số lượng đàn bò của huyện 

khoảng 145.000 con. Với định hướng 

như vậy, Phòng Giao dịch Ba Tri cam 

kết sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho bà con 

nông dân trong huyện, đặc biệt là bà 

con chăn nuôi bò nhằm góp phần phát 

tiển kinh tế hộ gia đình nói riêng và 

kinh tế của huyện nói chung.  

Anh Trần Tấn Hiệp - Một khách hàng của PGD Ba Tri - Bến Tre,  
đang chuẩn bị bữa ăn cho đàn bò của mình.

CB,NV Kienlongbank tham quan mô hình chăn nuôi của khách hàng Phạm Văn Mười

NÔNG DÂN LÀM GIÀU

Phan Văn Tính/ NVTD PGD Ba Tri

Với đặc điểm là xã chuyên thâm 

canh trồng lúa nước, hiệu quả 

mang lại chưa cao, đời sống 

người dân còn nhiều khó khăn ... Đó 

là những điểm đặc trưng của xã Ninh 

Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

    Nhiều năm trước, cuộc sống của bà 

con nơi đây vẫn rất khó khăn không 

đủ trang trải cuộc sống gia đình, hiện 

nay cuộc sống bà con khấm khá hơn 

nhiều nhờ kết hợp trồng lúa, chăn 

nuôi. Trong số đó phải kể đến gia đình 

anh Phạm Văn Mười.

    Với ước mơ làm giàu từ mô hình nuôi 

heo, anh đã đi nhiều nơi học hỏi, 

tham gia các lớp tập huấn về thú y. Từ 

đó, anh quyết định đầu tư xây dựng 

chuồng trại và mua heo con và heo 

nái. Ban đầu anh chỉ nuôi 15 đến 20 

con heo thịt và 02 con heo nái, thấy 

có lãi, anh muốn mở rộng trang trại 

nhưng không có vốn. Sau nhiều đêm 

suy nghĩ anh quyết định mang giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất để đi 

vay tiền ở các ngân hàng trên địa bàn 

thì họ đều từ chối, sau đó anh đến với 

Ngân hàng Kiên Long xin vay, anh trình 

bày phương án muốn mở rộng đầu tư 

Kienlongbank 
ĐỒNG HÀNH 
CÙNG  
NÔNG DÂN
Trần Duy Nam/ GĐ Phòng GD Hồng Dân

trang trại nuôi heo và được Ngân hàng Kiên Long – Phòng 

Giao dịch Hồng Dân cho vay 400 triệu đồng để mở rộng trang 

trại. Hiện nay trang trại của anh trên 180 con heo thịt và trên 

15 con heo nái, mỗi năm trang trại anh xuất ra thị trường 3 

lứa với trên 25 tấn thịt thành phẩm, trừ chi phí anh lãi hơn 

100 triệu đồng.

Anh tâm sự hiện nay gia đình có cuộc sống khấm khá cũng 

nhờ đồng vốn Ngân hàng Kiên Long mạnh dạn đầu tư cho 

anh. Thế mới biết nguồn vốn vay khi được sử dụng hiệu quả 

đúng lúc, đúng chỗ, đã mang lại nguồn lợi kinh tế cho gia 

đình anh nói riêng và bà con nông dân trên địa bà xã Ninh 

Quới huyện Hồng Dân nói chung.
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Chỉ với 01 chiếc điện thoại, khách 
hàng có thể giao dịch ngân 
hàng mọi lúc mọi nơi, có cơ hội 

nhận hàng ngàn quà tặng, và cùng 
trải nghiệm dịch vụ Kienlong Mobile 
Banking: “3 KHÔNG” - Không chi phí, 
Không khoảng cách và Không thời gian. 

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch 
vu, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của 
ngân hàng, giúp khách hàng trải nghiệm 
các phương tiện thanh toán hiện đại và 
tận hưởng nhiều ưu đãi khi giao dịch, 
tháng 5/2015, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) chính thức ra mắt 
dịch vụ Kienlong Mobile Banking. Đây là 
dịch vụ cho phép khách hàng thực hiện 
các giao dịch với ngân hàng mọi lúc mọi 
nơi thông qua ứng dụng Mobile Banking, 
được cài đặt trên chính chiếc điện thoại di 
động của khách hàng và hoàn toàn miễn 
phí sử dụng đến hết năm 2015. 

Bên cạnh đó, để khuyến khích và dành 
tặng nhiều ưu đãi cho khách hàng khi 

Kienlongbank tiếp thu ý kiến khách hàng 
để nâng cao chất lượng phục vụ

Nhằm mục đích tìm hiểu, lắng nghe các ý kiến của khách hàng về sản 
phẩm dịch vụ, từ ngày 04/5/2015, Ngân hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank), triển khai kênh khảo sát ý kiến khách hàng tại 

website và các điểm giao dịch của Kienlongbank trên toàn quốc. Qua 
đó, với mỗi ý kiến đóng góp cho Kienlongbank sẽ giúp ngân hàng 
cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ cho khách hàng. 
Đồng thời, thông qua chương trình khảo sát, Kienlongbank 
mong muốn tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, đánh giá quý 
báu của khách hàng dành cho ngân hàng để ngày một 
cải thiện và phát triển ổn định bền vững, phù hợp với 
phương châm “sẵn lòng chia sẻ”.

Hãy chia sẻ với Kienlongbank về cảm nhận của 
bạn tại trang website khảo sát http://khaosat.
kienlongbank.com hoặc tại bất kỳ Chi nhánh, 
Phòng Giao dịch Kienlongbank trên toàn quốc. 
Vui lòng liên hệ điện thoại 1900555539 để 
có thêm thông tin chi tiết.

Tận hưởng  
“3 KHÔNG”  
với Kienlong  

Mobile Banking 
cùng 1.121 quà tặng

sử dụng dịch vụ, Kienlongbank triển 
khai đồng thời 03 chương trình khuyến 
mại. Cụ thể chương trình “Trải nghiệm 
Mobile Banking – Rinh Iphone 6”, dành 
cho khách hàng có doanh số thanh toán 
cao nhất; chương trình “Giảm giá 5% dịch 
vụ Topup” dành cho khách hàng nạp tiền; 
và chương trình “Cơn mưa quà tặng” dành 
cho 1.000 khách hàng đăng ký và có phát 
sinh doanh số thanh toán đầu tiên qua 
Mobile Banking. Các chương trình này 
được diễn ra trong vòng 6 tháng, từ ngày 
05/5/2015 đến hết ngày 31/10/2015.

Để sử dụng dịch vụ này, khách hàng chỉ 
cần có tài khoản tại Kienlongbank, có 
điện thoại đi động thuộc hệ điều hành 
iOS, Android, Window phone đến các 
điện thoại phổ thông có hỗ trợ Java và 
có kết nối Internet thông qua GPRS, 3G, 
hoặc Wifi. Với giao diện thân thiện, tính 
bảo mật và an toàn cao qua chính sách 
xác thực kép linh hoạt (như xác thực mã 
PIN, mã xác thực giao dịch 1 lần do hệ 
thống của ngân hàng tạo ra), Kienlong 

Mobile Banking giúp khách hàng có thể 
chủ động quản lý tài khoản, truy vấn số 
dư, chuyển tiền miễn phí trong hệ thống 
Kienlongbank. Ngoài ra còn thanh toán 
hóa đơn trả sau cho các nhà cung cấp 
dịch vụ như: Truyền hình cáp, tiền điện, 
tiền nước, … 

Thông qua dịch vụ này, Kienlongbank 
hướng đến việc đa dạng hóa kênh giao 
dịch thông qua kênh Internet Banking, 
Mobile Banking ATM và quầy giao dịch, 
cung cấp các sản phẩm dịch vụ tới khách 
hàng và giúp khách hàng có sự chủ động 
trong công việc. 

Để đăng ký dịch vụ hoặc thông tin về 
chương trình, khách hàng có thể đến 
bất kỳ Chi nhánh/ Quầy giao dịch của 
Kienlongbank hoặc truy cập

website www.kienlongbank.com;   
Hotline 1900555539;  
Email: chamsockhachang@kienlongbank.com.
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Cuộc sống vốn không công bằng, 

hãy tập quen dần với điều đó.

Quy luật 1: “Không ai quan tâm đến lòng 

tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông 

đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn 

cảm thấy hài lòng về bản thân”.

Quy luật 2: “Bạn sẽ không thể kiếm được 

60.000 đô la Mỹ mỗi năm ngay sau khi tốt 

nghiệp trung học. Bạn cũng không là một 

ông sếp lớn có điện thoại gắn trên ô tô 

cho đến khi bạn kiếm được hai thứ đó”.

  

Quy luật 3: “Nếu bạn nghĩ rằng ông thầy 

của mình thật hắc ám, hãy đợi đến khi 

bạn có một ông sếp”.

Quy luật 4: “Đi bán bánh mỳ kẹp thịt 

không hề hạ thấp tư cách của bạn. Thời 

11 Quy luật cuộc sống để đời  
         CỦA BILL GATESNguồn : GocTamHon.org 

trước, ông bà của bạn gọi việc bán bánh 

mỳ bằng một từ khác – cơ hội”.

Quy luật 5: “Nếu như bạn làm rối tung 

mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của 

bố mẹ bạn, thế nên đừng có ca thán, hãy 

rút kinh nghiệm”.

Quy luật 6: “Cuộc sống vốn không công 

bằng – Hãy tập quen dần với điều đó”.

Quy luật 7: “Trước khi bạn ra đời, bố mẹ 

của bạn đã chẳng ‘đáng chán’ như bây 

giờ. Họ ra nông nỗi như vậy là do phải trả 

những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo 

cho bạn và lắng nghe bạn kể xem bạn 

sành điệu như thế nào. Vì vậy trước khi 

lo chuyện chống phá rừng và phàn nàn 

về sự tàn phá môi trường của thế hệ phụ 

huynh thì bạn hãy dọn dẹp tủ quần áo 

của bạn cho ngăn nắp đi đã”.

Quy luật 8: “Ở trường học có thể không 

có người thắng kẻ thua nhưng ở trường 

đời thì không phải vậy. Ở một số trường 

học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt 

và cho bạn thi lại nhiều lần cho đến khi 

đậu. Trong cuộc sống thực không bao 

giờ có chuyện như thế đâu”.

Quy luật 9: “Cuộc sống không được chia 

thành những học kỳ. Bạn chẳng được 

nghỉ hè và rất ít ông chủ nào quan tâm 

và giúp bạn tìm lại mình. Bạn phải tự làm 

điều đó trong giờ riêng của cá nhân”.

Quy luật 10: “Truyền hình không phải là 

cuộc sống thực. Trong cuộc sống, ai cũng 

rời khỏi quán cà phê để đi làm việc”.

Quy luật 11: “Hãy hòa nhã với những kẻ 

dở hơi. Sau này biết đâu bạn phải làm 

việc cho một trong số đó”.

PHẠM THANH TÙNG
Làm việc năng nổ, có trách nhiệm cao

GƯƠNG MẶT KIÊN LONG

Khi được hỏi về anh Phạm Thanh 
Tùng phụ trách tin học-  Hành 
chính ở Chi nhánh Long An thì 

các anh em trong Phòng, Ban Hội sở 
và các đồng nghiệp tại chi nhánh đều 
có chung một nhận xét: Đam mê trong 
công việc và nhiệt tình hỗ trợ các đồng 
nghiệp trong các sự kiện lớn diễn ra tại 
Chi nhánh.

Sinh ra và lớn lên tại Long An, Trần 
Thanh Tùng không được may mắn như 
các bạn đồng trang lứa là sau khi thi đậu 
vào Trường Đại học Khoa học tự nhiên 
TP. Hồ Chí Minh, anh đã nghỉ học sau 
1 năm ngồi ghế giảng đường bởi hoàn 
cảnh gia đình khó khăn. Sau 1 năm về 
phụ giúp kinh tế gia đình dần ổn định, 
anh xin đăng ký học Cao Đẳng tin học 
Trường Đại học Khoa học tự nhiên và tốt 
nghiệp với tấm bằng loại khá.

Ra trường, anh đã làm việc cho 
nhiều siêu thị lớn tại 
TP. Hồ Chí Minh 

và tình cờ trong một dịp đọc báo anh 
phát hiện Ngân hàng Kiên Long thông 
báo tuyển nhân viên vào làm việc tại Chi 
nhánh Long An, anh đăng ký dự tuyển 
và ứng cử vào chức danh nhân viên tin 
học. Buổi đầu vào làm việc gặp không 
ít những khó, bởi ứng dụng tin học 
trong ngành Ngân hàng khác hẳn so 
với hệ thống siêu thị. Bằng sự đam mê 
học hỏi và được sự hướng dẫn tận tình 
từ Phòng Công nghệ - Thông tin Hội sở, 
chỉ trong thời gian ngắn anh đã sử dụng 
thông thạo và cài đặt các thiết bị giúp 
Chi nhánh vận hành tốt. Ngoài việc phụ 
trách tin học ở Chi nhánh, anh được lãnh 
đạo phân công phụ trách thêm công 
việc văn phòng và ở vị trí nào anh đều 
hoàn thành tốt công việc được giao.

Ngoài ra, anh còn tham gia nhiệt tình 

trong các sự kiện lớn do Hội sở tổ chức 
như: Hội thao Kienlongbank 2014, Giải 
Quần vợt mở rộng 2015, Chương trình 
khuyến mại thu hút khán giả đến xem 
các trận đấu giải Bóng đá Vô địch Quốc 
gia do Kienlongbank tài trợ trên sân thi 
đấu Long An. Nhờ sự năng nổ trong 
công việc, năm 2011 anh được bình 
chọn “ Chiến sĩ thi đua cơ sở” và nhiều 
năm liên tục anh nhận giấy khen của 
Lãnh đạo Hội sở vì có thành tích huy 
động vốn.

Đánh giá về năng lực làm việc của nhân 
viên, anh Đỗ Việt Hải – GĐ Chi nhánh 
Long An cho biết: “ Tùng là một nhân viên 
làm việc năng nổ, có trách nhiệm cao. Cái 
quý ở một nhân viên là khi lãnh đạo giao 
việc anh đều chấp hành và hoàn thành tốt 
công việc được giao. Đối với anh Tùng thì 
hội đủ các tố chất đó”.

KLB
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