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Tri ân Giảng viên nội bộ Kienlongbank

Kienlongbank: Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 
Kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 & Định hướng 
kinh doanh năm 2016

CHO VAY Quý bạn đọc thân mến!
Những tháng cuối của năm 2015 đang dần khép lại, thời khắc chuyển mùa 
của năm cũ sang năm mới đang đến gần. Khí trời cũng đang dần thay đổi 
với những cái se lạnh nhè nhẹ của trời vào đông.Dường như mọi người, ai 
cũng đang tất bật để hoàn thành cho những công việc đang còn dang dở 
của mình. Và với Kienlongbank cũng thế, các CB, NV Kienlongbank đang 
nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015.
Trong bản tin Kienlongbank kỳ số 25 này, Kienlongbank xin giới thiệu đến 
Quý bạn đọc những thông tin về các hoạt động, sự kiện của Kienlongbank, 
nổi bật là Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và 
Định hướng kinh doanh năm 2016; Khánh thành trụ sở mới Hội sở và Chi 
nhánh Rạch Giá tại Kiên Giang. Với trụ sở mới này, Kienlongbank mong 
muốn sẽ phục vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày một tốt hơn.
Song song đó, như một lời tri ân Quý thầy cô nhân kỷ niệm 33 năm Ngày 
nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015), Kienlongbank kính chúc 
Quý thầy cô giáo, Giảng viên nội bộ của Ngân hàng lời chúc sức khỏe và 
tâm - trí - lực để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng 
người.
Hãy cùng chúng tôi, khám phá những điều thú vị trong từng trang báo của 
bản tin Kienlongbank kỳ này. Mến chúc Quý bạn đọc sẽ luôn có thật nhiều 
niềm vui và thành công trong cuộc sống. 

Kienlongbank tưng bừng khánh thành trụ sở mới 
Hội sở Ngân hàng TMCP Kiên Long & Chi nhánh 
Rạch Giá

Kienlongbank: Tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập 
& Tri ân khách hàng tại 28 địa phương trên cả nước



Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng có rất nhiều sự kiện 
vàng son, không chỉ đánh dấu mốc mà còn chứa đựng những bài học kinh 
nghiệm cho mai sau. Khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra từ ngày 23/11/1940 đến ngày 
31/12/1940, cách đây 75 năm là một trong những mốc son chói lọi ấy.

 Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Sự chà đạp và tước 
đoạt của thực dân Pháp đối với nhân dân ta lên đến cực điểm cùng mưu mô 
đầu hàng thỏa hiệp với phát-xít Nhật đã đặt ra trước mắt vấn đề sống còn 
của các dân tộc Ðông Dương. Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp 
ngày càng gay gắt.

 Phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, không cam chịu cuộc sống nô 
lệ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Nam Bộ nhất tề đứng lên tranh đấu. 
Ðến giữa tháng 11/1940, trước tình hình phong trào cách mạng sôi sục, tinh 
thần phản chiến trong binh lính người Việt lên cao, Xứ ủy Nam Kỳ đã quyết 
định phát động toàn Nam Kỳ nổi dậy đánh đổ chính quyền thuộc địa, giành 
chính quyền về tay nhân dân.

Một số nơi giành được quyền làm chủ, làm cho địch thiệt hại, đánh đổ nghiêm 
trọng uy thế kìm kẹp của địch. Lần đầu tiên trong lịch sử, cờ đỏ sao vàng tung 
bay trên nóc các trụ sở chính quyền thực dân được quân ta tiến chiếm, đã trở 
thành biểu tượng niềm tin tất thắng và tinh thần tự tôn dân tộc.

 Tuy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng khởi nghĩa Nam Kỳ là cuộc 
khởi nghĩa vũ trang có phạm vi rộng nhất và quyết liệt nhất kể từ khi thực 
dân Pháp xâm lược nước ta. Thực dân Pháp đàn áp hết sức dã man cuộc khởi 
nghĩa. Rất nhiều đồng bào, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đã bị địch bắt, tra tấn, 
tù đày, giết chóc vô cùng tàn bạo với bao tổn thất. Các đồng chí lãnh đạo, 

Lễ  kỷ niệm 19 năm Ngày thành lập Kienlongbank - Chi nhánh Hậu Giang

Kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa  Nam kỳ  (23/11/1940 – 23/11/2015)

Khởi  
nghĩa  
Nam  
Kỳ  

- Tinh thần 
quật khởi  

của dân tộc

Đồng chí Nguyễn Thị Thập về thăm Tiền Giang và nói chuyện về diễn tiến cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở tỉnh Mỹ Tho.

những người con ưu tú của của dân tộc, 
của Đảng như Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, 
Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn 
Hữu Tiến, Phan Ðăng Lưu... đã anh dũng hy 
sinh trước họng súng quân thù.

 So với cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930-
1931) cũng như so với hai cuộc khởi nghĩa 
cùng diễn ra trong năm 1940 (khởi nghĩa 
Ba Tơ: 11/3 và khởi nghĩa Bắc Sơn: 27/9), thì 
khởi nghĩa Nam Kỳ có quy mô rộng khắp. 
Đó là một cuộc diễn tập lớn nhất và mạnh 
mẽ nhất của đồng bào Nam Bộ và của cả 
nước, kể từ khi thực dân Pháp xâm lược 
(năm 1858) cho đến lúc đó.  

 Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tuy thất bại 
nhưng đã có tiếng vang lớn, không những 
trong nước mà còn làm nức lòng cả những 
chiến sĩ cách mạng ở Pháp. Sau cuộc khởi 
nghĩa Nam Kỳ, Đảng Cộng sản Pháp đã 
gửi đến Đảng Cộng sản Đông Dương một 
bức thư, trong đó có đoạn: “Chúng tôi cúi 
đầu trước vong linh những người chiến sĩ 

đấu tranh cho tự do đã hy sinh hồi tháng 11 dưới súng liên thanh của Decoux, Beaudouin, 
Pétain… Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước những người anh hùng đó, đặc biệt chúng 
tôi nghiêng mình trước những anh chị em ruột thịt anh hùng là đảng viên của Đảng Cộng 
sản Đông Dương”.

           Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 tháng 5/1941 phân tích ba cuộc 
khởi nghĩa Bắc Sơn - Nam Kỳ - Đô Lương diễn ra trong hơn 3 tháng ở ba miền Trung Nam 
Bắc, đã cho rằng: “Đó là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước 
đấu tranh bằng võ lực của các dân tộc Đông Dương”. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ mang tính 
chất của một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, tính chất nhân dân rộng rãi, sâu sắc. 
Các tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong xã hội đều tham gia khởi nghĩa trên quy mô 
rộng lớn khắp Nam Kỳ.

           Ngày 14/4/1948, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh số 163/SL tặng Huân chương Quân 
công hạng nhất cho Đội quân khởi nghĩa Nam Bộ, nhằm tôn vinh ý nghĩa to lớn của cuộc 
khởi nghĩa đối với lịch sử cách mạng Việt Nam. Tinh thần quyết tử cho dân tộc quyết sinh 
của các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa đã góp phần hun đúc lòng dũng cảm, chí kiên cường 
cho Đảng ta, cho cả dân tộc ta để giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 
1945, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

 75 năm đã qua, nhưng khí thế hào hùng, tinh thần chiến đấu oanh liệt và ý chí quật 
cường của đồng bào và chiến sỹ trong khởi nghĩa Nam Kỳ sẽ mãi mãi sống trong lịch sử 
đấu tranh cách mạng của dân tộc ta.Đêm 22, rạng sáng ngày 23/11/1940, cả Nam Kỳ rung chuyển dưới sức nổi dậy 

của quần chúng cách mạng. Cuộc khởi nghĩa nổ ra ở 20/21 tỉnh, thành phố ở 
Nam Kỳ, kéo dài từ đêm 22 rạng sáng 23/11 đến ngày 31/12/1940, mạnh nhất là 
ở Gia Ðịnh, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Vĩnh Long.

Nguồn Baotintuc.vn

THEO DÒNG LỊCH SỬ
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Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi xin gửi đến các quý thầy cô, giảng 
viên nội bộ của Kienlongbank – những người đang phục vụ cho sự 
nghiệp trồng người lời chúc sức khỏe, thành công và những điều tốt 
đẹp nhất.

Chị Lâm Thị Mỹ Trinh – Nhân viên CSKH (bìa trái) 

Thời gian cứ thế đi qua, thấm thoát đã 4 tháng trôi qua từ lúc tôi được 
tham gia khóa đào tạo chức danh K01 với sự dìu dắt của các Anh/Chị 
giảng viên đào tạo nội bộ Kienlongbank.

Dù các Anh/Chị nghiêm khắc trong việc học, nhưng chính nhờ sự 
nghiêm khắc ấy đã giúp cho chúng tôi biết thế nào là nhiệt huyết, 
năng nổ, và trên hết là sự chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong 
công việc của các Anh/Chị dành cho những nhân viên mới gia nhập 
vào đại gia đình Kienlongbank như chúng tôi.

Khóa đào tạo chức danh K01đã 
giúp tôi học được cách ứng xử 
trong công việc, giúp tôi tự tin 

hơn trong giao tiếp, hiểu được 
môi trường làm việc chuyên 

nghiệp là như thế nào, và điều 
quan trọng nhất là đã giúp tôi hiểu 

rõ hơn về tất cả sản phẩm, nghiệp 
vụ, giải đáp những vướng mắc, khó 

khăn trong công việc và cả những kinh nghiệm trong cuộc sống.

Nhân ngày 20/11, tôi xin phép đại diện các học viên Khóa K01 thay 
mặt gửi lời chúc mừng đến Quý Anh/Chị giảng viên nội bộ khóa K01 
nói riêng và toàn thể Quý giảng viên nội bộ của Kienlongbank nói 
chung lời tri ân, lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất. Xin chúc Quý 
Anh/Chị sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt công việc 
chuyên môn. Kính chúc Quý giảng viên nội bộ của Kienlongbank có 
Ngày Tết Thầy Cô 20/11 thật vui vẻ và  hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng – Nhân viên CSKH 

Khi đến với Kienlongbank, từ bước chân bỡ ngỡ, tôi nhận được nhiều 
sự quan tâm từ Ban lãnh đạo, qua các khóa học để rèn luyện về kiến 
thức nghiệp vụ, trao dồi những kỹ năng để thực hiện tốt trong công 
việc. Điều làm cho tôi thay đổi về suy nghĩ mặc cảm tự ti của mình 
đó là câu nói “Trình độ không bằng thái độ” của Tổng Giám đốc - Võ 
Văn Châu và những câu nói nhẹ nhàng, mềm mại, ấm áp, sự chia sẻ 
bằng tất cả những cảm xúc chân tình của chị Trần Tuấn Anh – Phó 
TGĐ đã cho tôi một động lực, một niềm tin mãnh liệt vào tương lai 
của Kienlongbank và của bản thân tôi khi chọn nơi làm việc. Tôi cảm 
nhận được niềm tự hào được là nhân viên của Kienlongbank và xin 
chân thành cảm ơn tâm huyết, nhiệt huyết từ những tấm gương đi 

trước như thắp lên những 
ngọn đuốc sáng, soi đường 
cho thế hệ sau tiếp bước đi 

lên, hướng tới sự phát triển 
bền vững và thịnh vượng 

của Kienlongbank đúng với 
phương châm hoạt động “Sẵn 

lòng chia sẻ”.

THEO DÒNG LỊCH SỬ

Tri ân Giảng viên nội bộ
THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

20/11
Ông VÕ VĂN CHÂU - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank

Thân gửi Tập thể đội ngũ Giảng viên nội bộ Kienlongbank,

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban lãnh đạo Kienlongbank, tôi xin 
gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất cũng như lời cám ơn chân thành đến Quý Giảng 
viên nội bộ đã dành thời gian, tâm huyết cho sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực tại Kienlongbank. 

Qua kết quả ghi nhận được từ những buổi đào tạo nội bộ được diễn ra thường xuyên 
trong năm 2015, tôi trân trọng đánh giá cao sự đóng góp quý báu của Anh, Chị 
trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần 
“Sẵn lòng chia sẻ”, tập thể đội ngũ Giảng viên nội bộ của Kienlongbank sẽ ngày càng 
phát triển về chuyên môn, thành thạo về kỹ năng dẫn giảng để dẫn dắt từng thế hệ 
cán bộ, nhân viên có đủ năng lực, phẩm chất và trí tuệ để góp phần thành công vào 
sự phát triển chung của Kienlongbank. 

Một lần nữa, xin cám ơn Anh, Chị đã luôn đồng hành cùng Kienlongbank trong công 
tác đào tạo nội bộ và thân chúc Anh, Chị cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc 
và thành đạt. 

Trân trọng.

nhằm giúp các bạn lĩnh hội được các kiến thức cũng như các kinh 
nghiệm một cách hiệu quả nhất. 

Nhân ngày 20/11, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban 
lãnh đạo, Trung tâm đào tạo Kienlongbank đã tạo mọi điều kiện tốt 
nhất để tổ chức các lớp học bổ ích cho các bạn nhân viên mới vào 
làm trong suốt thời gian vừa qua. Xin cám ơn các anh chị giảng viên 
nội bộ đồng nghiệp đã luôn hỗ trợ nhau hoàn thành tốt công việc 
giảng dạy trong các khóa học đã qua. Xin chúc cho các bạn học 
viên khi về đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc công việc của mình để 
giúp đơn vị mình nói riêng và Kienlongbank nói chung luôn phát 
triển vững mạnh.

Chị Đặng Hồng Diễm – Nhân viên Tin học – Giảng viên nội bộ 
Kienlongbank

Sau một thời gian đứng lớp tại Kienlongbank, từ sự ngỡ ngàng ban 
đầu đến khi được trang bị những kỹ năng thiết kế, dẫn giảng lớp 
học chuyên nghiệp, tôi đã rút ra được cho bản thân mình rất nhiều 
bài học quý báu. Mình phải tự tin thì học viên mới yên tâm tiếp thu 
kiến thức. Để tạo được tự tin cho bản thân trước khi đứng lớp, đòi 
hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ các nội dung của bài học, đây là điều mà 
một giảng viên nào cũng mong muốn được hoàn thiện nó. 

Tự tin khi đứng lớp là điều quan trọng, và quan trọng hơn nữa là làm 
sao để lớp học không tẻ nhạt, 
buồn chán. Giảng viên luôn 
lấy học viên làm trọng tâm, để 

học viên là người tự khám phá, 
tìm hiểu kiến thức trước những 

định hướng từ giảng viên, điều đó 
sẽ thu hút được sự năng động hơn 

của học viên. Với những sự hỗ trợ rất 
nhiều từ công cụ, phương tiện học tập, 

ngày nay giảng viên có thể linh động thiết kế bài giảng và các hoạt 
động sinh động hơn rất dễ dàng như các ứng dụng nhạc phim ảnh, 
các phần mềm bổ trợ: thiết kế slide trình chiếu, vẽ tóm tắt bài học 
từ Mind Map, dùng Nettop Teacher trong lớp học có máy tính,… 

Đối với tôi, được tham dự vào đội ngũ giảng viên nội bộ của 
Kienlongbank, được mang những kiến thức mà mình đã học đến 
với các học viên đó là một niềm vinh dự lớn của bản thân tôi. Bằng 
lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự tận tâm của một người giảng 
viên, tôi sẽ cố gắng trau dồi kiến thức và những kỹ năng chuyên 
môn để phục vụ cho công tác giảng dạy của mình tốt hơn nữa 
trong thời gian tới. 

Anh Vũ Đình Trung – Phó GĐ Chi nhánh Bình Dương – Giảng viên 
nội bộ Kienlongbank

Trong  mô hình doanh nghiệp hiện đại ngày nay, giảng viên nội bộ 
luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc đào tạo nên một lực 
lượng nhân sự chất lượng cao, tinh nhuệ và phù hợp với văn hóa 
của từng doanh nghiệp. Công tác giảng dạy tại Kienlongbank không 
chỉ đơn thuần là công việc chuyên môn mà nó còn là cả một nghệ 
thuật để truyền đạt các kiến thức, các kinh nghiệm công việc thực 
tế sao cho thật lôi cuốn và cuốn hút các học viên, đồng thời phải 
truyền cho được cảm hứng, nhiệt huyết để các học viên khi về đơn 
vị có thể áp dụng kiến thức ngay vào công việc vì mục tiêu chung 
của cả tổ chức.

Tự hào là một trong những 
giảng viên nội bộ của Ngân 
hàng, bản thân tôi đã không 

ngừng trao dồi thêm các 
kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng 

thuyết trình, trình bày… để có 
thể có được phong thái tự tin, 

vững vàng, thu hút các học viên 

Chị Trương Thị Thùy Dương – Giám đốc PGD Dĩ An

Tôi còn nhớ 1 câu trong bài hát Những 
nụ cười trở lại: “Trường yêu hỡi chúng 
tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ nay khác xưa 

rồi”. Đối với tôi “khác” ở đây là sự trưởng 
thành, và hơn ai hết những người Thầy tại 

Kienlongbank chính là người đã dìu dắt tôi 
trên chặng đường này. 

Gia nhập đại gia đình Kienlongbank đã được 
hơn 6 năm, có lẽ tôi thuộc “Top” những nhân sự 

được tham gia các khoá đào tạo của ngân hàng nhiều nhất. Và tôi mãi 
nhớ trên bước đường trưởng thành của mình luôn có sự dìu dắt, động 
viên, chia sẻ của các anh chị em đồng nghiệp, những người Thầy cũng 
như là các anh chị giảng viên nội bộ tại Kienlongbank. Những con người 
đầy nhiệt huyết với công tác giảng dạy và luôn sẵn sàng chia sẻ khi học 
viên gặp khó khăn, vướng mắc.

Nhân ngày Lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, tôi xin gửi lời tri ân sâu 
sắc đến các giảng viên nội bộ tại Kienlongbank. 
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THỊ TRƯỜNG

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát 
đánh giá TPP có 8 cơ hội chính, 7 
thách thức và đề ra 7 giải pháp:

VỀ CƠ HỘI

1. Mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng 
cường tiếp cận các thị trường lớn nhất 
thế giới với ưu thế đáng kể.

2. Tham gia vào những chuỗi cung ứng 
toàn cầu;

3. Tạo động lực và sức ép cho doanh 
nghiệp trong nước đầu tư sản xuất trong 
nước theo hướng giảm xuất khẩu nguyên 
liệu và sơ chế, đầu tư phát triển chuỗi giá 
trị và chuỗi cung ứng, tăng cường xuất 
khẩu sản phẩm chế biến có giá trị gia 
tăng cao;

4. Tăng cường cơ hội tiếp cận vốn và khoa 
học công nghệ thông qua đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI);

5. Tăng cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập 
cho người lao động;

TPP LIÊN QUAN ĐẾN NÔNG NGHIỆP:  
8 CƠ HỘI, 7 THÁCH THỨC…

6.  Nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động;

7.  Tạo thêm động lực phát triển ngành, phát triển kinh tế và xã hội

8.  Tạo động lực đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thể chế và môi trường chính sách; thúc 
đẩy tính minh bạch của môi trường chính sách

BẢY THÁCH THỨC

1. Hạn chế về năng lực cạnh tranh

2. Khó khăn trong việc đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ do sự phụ thuộc 
vào nguyên liệu nhập khẩu

3. Thiếu thông tin, nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường thế giới, thị trường nhập 
khẩu và thị trường trong nước.

4. Thiếu vốn và công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ kỹ thuật thông minh nhằm 
thích ứng với biến đổi khí hậu và kiểm soát dịch bệnh.

5. Hạn chế về trình độ lao động và nguồn nhân lực.

6. Hạn chế trong việc vận dụng công cụ hữu ích trong thương mại quốc tế nhằm tái lập 
công bằng thương mại và giải quyết tranh chấp

7. Môi trường chính sách chưa hoàn thiện đầy đủ; chưa được thực hiện đồng bộ và 
thiếu biện pháp chế tài, tồn tại hạn chế trong thực thi quy định.

BẢY GIẢI PHÁP

1. Nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp và hàng hóa nông lâm 
thủy sản Việt Nam

2. Tăng cường nhân lực; nâng cao năng 
suất lao động; phát triển lực lượng lao 
động tiên tiến phục vụ cho ngành

3. Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành 
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững, giảm thiểu sự phụ 
thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu

4. Khẩn trương hoàn thiện môi trường 
chính sách; nâng cao năng lực thực thi 
pháp luật và các quy định khác

5. Nâng cao năng lực phân tích và dự báo 
thị trường;

6. Nâng cao khả năng vận dụng cam kết 
và các biện pháp được áp dụng trong các 
FTAs

7. Tăng cường năng lực cho Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam trong bối 
cảnh hội nhập kinh tế.

Ngành chăn nuôi lợn Việt Nam lo ngại nhưng Bộ NNPTNT khẳng định còn từ 8-13 năm nữa 
thuế mặt hàng này mới về 0%.

Việt Nam cùng một số nền kinh tế khác 
như Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil, Philippines 
được đánh giá là có cơ hội lớn để trở nên 

nổi bật về kinh tế số trong tương lai.

Theo khảo sát mới đây của Trường Kinh doanh 
Đại học Harvard (Mỹ), các quốc gia trên thế giới 
được phân thành 4 nhóm về sự phát triển kinh tế 
số. Nhóm “Nổi bật” là các nhóm duy trì được tốc 
độ phát triển ở trình độ cao, “Chững lại” là những 
trường hợp từng phát triển, song đã mất đà và có 
nguy cơ tụt hậu. “Đột phá” là nhóm có tiềm năng 
phát triển mạnh mẽ, có thể trở nên nổi bật trong 
tương lai dù hiện tại còn ở mức thấp. Nhóm cuối 
- “Dè chừng” chỉ những nước có nhiều cơ hội và 
thách thức song song, tốc độ tăng trưởng hiện 
tại không cao.

Các chuyên gia đánh giá, nhóm quốc gia thuộc 
nhóm “Đột phá” bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, 
Brazil, Việt Nam và Phillipines đang cải thiện mức 
độ sẵn sàng số của mình nhanh chóng. Tuy nhiên, 
vẫn cần một quá trình để những nước này bước 
sang giai đoạn phát triển cao hơn. Điều này đồng 
nghĩa với việc đối mặt với những thách thức như 
cải thiện cơ sở vật chất nguồn cung và hỗ trợ cho 
người tiêu dùng trong nước phát triển nhận thức 
cao hơn.

Việt Nam 
thuộc 
nhóm 
quốc gia 
đột phá về 
kinh tế số Để tính toán và hiểu rõ hơn về những thay đổi, các nhà nghiên cứu thuộc 

Trường Fletcher (Đại học Tufs, Mỹ) đã đưa ra chỉ số Phát triển số (Digital 
Evolution Index - DEI). DEI có thể đánh giá mức độ sẵn sàng cho nền kinh tế 
số của các quốc gia.

Kết quả đánh giá theo DEI gồm thứ hạng của 50 nước được lựa chọn dựa 
trên hai tiêu chí: số người tiêu dùng Internet nhiều nhất trong 3 tỷ người 
dùng trên thế giới hoặc có triển vọng tăng số lượng người dùng Internet 
nhanh chóng. 

Các nước đang phát triển ở châu Á và châu Mỹ Latin đang dẫn đầu về tốc độ, 
phản ánh rõ những thành tựu kinh tế tổng thể của các quốc gia này. Vốn chủ 
sở hữu tư nhân và vốn liên doanh đang được theo cách từng đổ vào cơn sốt 
tại Thung lũng Silicon trước đây.

Tính riêng trong mùa hè 2014, 3 tỷ USD đã đổ vào lĩnh vực thương mại điện 
tử ở Ấn Độ. Tại đây, ngoài các công ty tiên phong như Flipkart và Snapdeal, 
có gần 200 mô hình startup thương mại số phát triển nhờ nguồn vốn chủ sở 
hữu tư nhân và vốn liên doanh. Đây là điều đang xảy ra ở nơi phần lớn những 
người bán hàng trực tuyến giao hàng thu tiền tận nơi (Cash on delivery - 
COD). Thẻ tín dụng hay PayPal đều ít được sử dụng.

Theo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, 90% các giao dịch tiền tệ được thực hiện 
bằng tiền mặt. Khi Amazon tiếp cận thị trường này, họ cũng phải chấp nhận 
hình thức thanh toán COD. Ấn Độ và một số nước có mức thu nhập trung 
bình như Indonesia và Colombia đều lệ thuộc nhiều vào tiền mặt. Nhưng 
dù tiền mặt đang chiếm ưu thế, các sàn giao dịch số vẫn đang phát triển 
bùng nổ.

Chuyên gia của trang tin kinh tế HBR (Đại học Harvard) nhận định các nền 
kinh tế mới nổi sẽ tiếp tục phát triển theo những hướng riêng để thích ứng 
với người tiêu dùng trực tuyến mới. “Các công ty sẽ phải sáng tạo bằng cách 
tùy biến hướng tiếp cận hướng tới mục tiêu hành tinh kỹ thuật số, tháo gỡ 
trở ngại về thể chế và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ở các thị trường hứa hẹn sẽ 
có thêm hàng tỷ người tiêu dùng trực tuyến trong tương lai”, ông nói.

Nguồn http:// vnexpress.net

Nguồn http://tuoitre.vn/
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                                TƯNG BỪNG KHÁNH THÀNH 
TRỤ SỞ MỚI HỘI SỞ NGÂN HÀNG TMCP 
KIÊN LONG & CHI NHÁNH RẠCH GIÁ

Ban lãnh đạo Kienlongbank cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và NHNN VN - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở mới 
Hội sở Kienlongbank và Chi nhánh Rạch Giá

Khách hàng đến giao dịch tại trụ sở mới của Chi nhánh Rạch Giá

Hòa trong không khí tưng bừng 
chào mừng 20 năm Ngày thành 
lập Ngân hàng TMCP Kiên Long 

(27/10/1995 – 27/10/2015), vào sáng ngày 
24/10/2015,  Ngân hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) đã long trọng tổ chức Lễ 
cắt băng khánh thành trụ sở mới Hội sở 
Kienlongbank và Chi nhánh Rạch Giá tại 
tỉnh Kiên Giang.

Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Kiệt – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang, cùng các Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Chi nhánh tỉnh Kiên Giang; Ông Nguyễn Văn Phích – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND  

Tp. Rạch Giá; Bà Nguyễn Thị Thu Tâm – Chủ tịch UBND phường Vĩnh Thanh Vân; Ông Trần 

Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang, đơn 

vị thi công xây dựng tòa nhà; Ban lãnh đạo cùng toàn thể các cấp quản lý Kienlongbank 

trong toàn hệ thống.

Được sự chấp thuận của Ngân hàng 

Nhà nước tỉnh Kiên Giang, vào ngày 

09/6/2014, Hội sở Kienlongbank và 

Chi nhánh Rạch Giá đã khởi công xây 

dựng tại 40 – 42 – 44 Phạm Hồng Thái, 

phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá 

– tỉnh Kiên Giang. Sau gần 1 năm khởi 

công xây dựng, trụ sở mới của Hội sở 

Kienlongbank và Chi nhánh Rạch Giá 

đã được nghiệm thu và đưa vào sử 

dụng. Với vị trí đắc địa, đông dân cư, 

giao thương của các tuyến đường 

trọng yếu ngay trung tâm Tp. Rạch Giá, 

cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm 

dịch vụ, cải thiện chất lượng dịch vụ, 

Kienlongbank mong muốn mang đến 

cho khách hàng một ngân hàng tin 

cậy, thân thiết và gần gũi với bất cứ ai 

khi đến với Kienlongbank.

Trong ba năm trở lại đây, Kienlongbank 

đã không ngừng mở rộng mạng lưới 

giao dịch, đầu tư nâng cao chất lượng 

dịch vụ và cơ sở hạ tầng, gia tăng hình 

ảnh thương hiệu và uy tín trong lòng 

khách hàng. Được biết, dự kiến trong năm 2016, Kienlongbank sẽ thành lập thêm 16 

Phòng Giao dịch và 01 Chi nhánh, nâng tổng số điểm giao dịch lên 120 điểm trong cả 

nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. 

Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang trước trụ sở mới của Kienlongbank

Khách hàng đến giao dịch tại trụ sở mới Chi nhánh Rạch Giá

TIÊU ĐIỂM
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TIÊU ĐIỂM

Sáng ngày 24/10/2015, tại Tp.Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long (Kienlongbank) tổ chức 

Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 
tháng đầu năm 2015 và định hướng kinh 
doanh năm 2016. Tham dự Hội nghị có 
ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT, ông 
Lê Khắc Gia Bảo – Trưởng Ban Kiểm soát, 
ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, Tổng 
Giám đốc cùng các thành viên HĐQT, BKS, 
BĐH và toàn thể Giám đốc các đơn vị, 
phòng ban, Trung tâm Hội sở trong toàn 
hệ thống Kienlongbank.

Tại Hội nghị, ông Võ Văn Châu – Thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank công 
bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng 
đầu năm 2015. Trong đó, công tác huy động 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT  
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 
 & ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2016

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

vốn, dư nợ cho vay tăng trưởng tốt, nợ xấu 
được kiểm soát chặt chẽ, công tác thu hồi 
nợ được đặc biệt chú trọng, các tỷ lệ an 
toàn hoạt động được duy trì đúng quy định 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN 
VN). Bên cạnh đó, công tác phát triển mạng 
lưới chi nhánh và phòng giao dịch được 
Kienlongbank mở rộng và đầu tư khang 
trang,  như khai trương và khánh thành của 
các Chi nhánh: Bạc Liêu, Trà Vinh, Tây Ninh. 
Song song đó, công tác nhân sự, đào tạo 
được chú trọng nhằm xây dựng một đội 
ngũ CB, NV chuyên nghiệp, năng động, giàu 
nhiệt huyết, đáp ứng tốt các mục tiêu phát 
triển của Ngân hàng, thông qua các chương 
trình đạo tạo đồng loạt triển khai liên tục từ 
đầu năm: Đào tạo và đánh giá cấp Giám 
đốc; Phó Giám đốc đơn vị; Đào tạo chức 
danh; Đào tạo đội ngũ CB, NV cho vay tín 
dụng nhỏ lẻ, …

Phát biểu chỉ đạo tại  Hội nghị, ông Võ Quốc 
Thắng – Chủ tịch HĐQT đã định hướng kế 
hoạch phát triển năm 2016. Ông mong 
rằng Giám đốc các đơn vị hãy nhìn về phía 
trước với tinh thần lạc quan, lấy cơ sở của 
năm 2015 cùng nhau phát triển năm 2016 

và định hướng kế hoạch đến năm 2020. Đồng thời, trong năm 2016, Kienlongbank cần đẩy 
mạnh công tác tín dụng vào quý 1 và quý 2 để đem đến hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

Với những nỗ lực không ngừng cùng với kết quả đạt được qua 20 năm, Kienlongbank tự tin 
phát triển ổn định, tạo tiền đề cho Ngân hàng hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược dài hạn đến 
năm 2020, trở thành một trong những thương hiệu uy tín tại Việt Nam.

Ông Trần Văn Thiên - Giám đốc Chi nhánh Bình Định phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Không cần phải đi lại, không lo lắng về việc chi tiêu bằng 
tiền mặt và hoàn toàn miễn phí là những tiện ích, ưu 
đãi mà Kienlongbank dành cho chủ thẻ khi mua sắm 

trực tuyến và thanh toán bằng thẻ Kienlongbank. Đây là 
một trong những tiện ích dịch vụ, góp phần mang đến cho 
khách hàng kênh thông tin giao dịch hiện đại, thuận tiện. 
Đồng thời, cũng là giải pháp tài chính mà Kienlongbank 
mong muốn mang đến cho khách hàng, nhằm nâng cao 
chất lượng dịch vụ.

Ngày 03/11/2015, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 
hợp tác với Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính quốc 
gia Việt Nam (Banknetvn) triển khai dịch vụ thanh toán trực 
tuyến qua Cổng thanh toán trực tuyến Banknetvn.

Theo đó, khách hàng có thể sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Hoàng 
Sa Việt Nam, Trường Sa Việt Nam do Kienlongbank phát hành 
để mua sắm hàng hóa, dịch vụ trên các trang website thương 
mại điện tử và thanh toán như: hàng tiêu dùng, hàng không, 
viễn thông, du lịch và truyền hình, ….

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ 
Kienlongbank đã tập trung phát triển các dịch vụ gia tăng 
trên thẻ. Bên cạnh các tiện ích và ưu đãi của thẻ như: Rút tiền 

thanh toán trực tuyến qua thẻ
mặt miễn phí tại tất cả các trụ ATM trên toàn quốc, chuyển khoản, thanh toán hàng 
hóa dịch vụ trực tiếp tại các đơn vị hoặc thanh toán hóa đơn điện, nước,.. thẻ ghi nợ 
nội địa Kienlongbank còn có thể mua sắm hàng hóa, dịch vụ trực tuyến và thanh 
toán dễ dàng, nhanh chóng với mạng lưới website thương mại điện tử rộng lớn 
trên cả nước.

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 1900555539; Email:chamsockhachhang@kienlongbank.com.

“Cặp lá yêu thương”
Với thông điệp “200.000 đồng mỗi 

tháng, trao cơ hội đi học, trao cơ 
hội đổi đời”. Vào ngày 01/10/2015, 

Trung tâm tin tức VTV24 (Đài Truyền 
hình Việt Nam) phối hợp với Bộ Lao 
động – Thương binh & Xã hội và Ngân 
hàng Chính sách – Xã hội cho ra mắt 
chương trình “Cặp lá yêu thương”. Đây 

là một chương trình giàu tính nhân văn, 
có ý nghĩa thiết thực, góp phần động 

viên, chia sẻ và giúp đỡ những em nhỏ 
nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Qua chương trình này, đã thể hiện được tinh thần 
“Lá lành đùm lá rách” của những người con đất Việt dành cho nhau. 

Ngoài ra, chương trình còn là hoạt động thiện nguyện được tổ chức nhằm 
tạo cầu nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn thông qua 
02 tài khoản:

1. Tài khoản VNĐ

Tên tài khoản: Cặp lá yêu thương

Số tài khoản: 1000001001242424

Tại: Ngân hàng Chính sách xã hội – Sở giao dịch

Mã Ngân hàng: 01207001

- San sẻ tình người
2. Tài khoản USD

Tên tài khoản: Cặp lá yêu thương

Số tài khoản: 0011374262951

Tại: Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã Ngân hàng: BFTVVNVX001

Chung tay ủng hộ cho chương trình, Kienlongbank hoàn toàn 
miễn phí giao dịch chuyển tiền vào 02 số tài khoản trên, dành 
cho mọi khách hàng, nhà hảo tâm có nguyện vọng đóng góp. 
Kienlongbank tin rằng chương trình sẽ giúp các em nhỏ đang còn 
khó khăn có thêm điều kiện để vươn lên trong học tập và cuộc 
sống, giúp các em có được một tương lai tươi sáng và vững vàng 
hơn.

Được biết, “Cặp lá yêu thương” được phát sóng 2 phóng sự/
tuần vào 11h15 và 18h30 thứ Ba và thứ Năm trong chương trình 
Chuyển động 24h (VTV24). Bên cạnh đó, hàng tháng, vào trưa 
Chủ nhật tuần đầu tiên, Cặp lá yêu thương sẽ có chương trình 
truyền hình trực tiếp tại một số tỉnh, thành phố với thời lượng 30 
phút để kết nối các nhà hảo tâm và những em nhỏ kém may mắn. 
Các chương trình truyền hình trực tiếp này sẽ lần lượt diễn ra tại 
63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

KLB
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Nhằm mục đích tri ân khách hàng đã đồng hành với 
ngân hàng, Kienlongbank tiếp tục kế thừa, phát triển 
không ngừng các giá trị cốt lõi trong suốt 20 năm 
qua về ý thức trách nhiệm với đất nước, sự phát triển 
của xã hội và đề cao giá trị con người. Kienlongbank 
đã trao bảng tượng trưng của chương trình học 
bổng “Chia sẻ ước mơ” cho đại diện NHNN VN ở 
26 tỉnh, thành, với 5.350 suất học bổng, giá trị 5,35 
tỷ đồng trong năm học 2016. Đây là chương trình 
được Kienlongbank phối hợp NHNN VN thực hiện 
3 năm liền. Song song đó, Kienlongbank trao tặng 
10 tỷ đồng cho đại diện Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, 
cùng chính quyền hỗ trợ 70 ngàn hộ nghèo tỉnh 
mua bảo hiểm y tế. 

Ông Nguyễn Văn Kiệt – Giám đốc NHNN VN tỉnh 
Kiên Giang ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, 
trưởng thành và phát triển của Kienlongbank qua 
20 năm, ông chia sẻ: “Có thể nói rằng trong chặng 
đường sắp tới của Ngân hàng Kiên Long là những 
chặng đường mới nhiều thử thách hơn, nhưng tôi hy 
vọng và tin chắc rằng với những tiềm năng, lợi thế sẵn 
có, chiến lược phù hợp, mục tiêu rõ ràng, năng lực tài 
chính quản trị điều hành được nâng cao, ứng dụng 
công nghệ hiện đại, thì Ngân hàng Kiên Long sẽ thành 
công trong việc tái cơ cấu và tương lai sẽ phát triển một 
cách vững chắc.  Chúc Ngân hàng Kiên Long luôn đổi 
mới theo hướng chuyên nghiệp, phát triển an toàn, 
bền vững và phục vụ khách hàng theo đúng giá trị cốt 
lõi Tâm – Tín – Kiên – Xanh mà Kiên Long hướng đến”. 

Kienlongbank được thành lập và đi vào hoạt động 
tại huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang vào ngày 
27/10/1995, qua 20 năm xây dựng và phát triển, 

                              tổ chức 
Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập

Chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ngân hàng TMCP Kiên Long (27/10/1995 – 27/10/2015), Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) đã tổ chức Lễ kỷ niệm và tri ân khách hàng tại 28 địa phương trên cả nước. Dịp này, Kienlongbank dành 
tặng những phần quà tri ân đến khách hàng; trao tặng 5.350 suất học bổng “Chia sẻ ước mơ” tổng giá trị 5,35 tỷ đồng cho 

đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) các tỉnh, trong năm học 2016; và tiếp tục trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ 70 ngàn 
hộ nghèo của tỉnh Kiên Giang mua bảo hiểm y tế.

Kienlongbank đã không ngừng nâng cao 
năng lực tài chính và mở rộng mạng lưới hoạt 
động giao dịch trong cả nước. Với triết lý kinh 
doanh  “Sẵn lòng chia sẻ” được quán triệt và 
thực hiện xuyên suốt 20 năm, Kienlongbank 
đã đạt được kết quả tăng trưởng ổn định 

theo các tiêu chí  “An toàn, bền vững và lợi nhuận hợp lý”.  Tính đến 30/9/2015, Kienlongbank 
tổng tài sản đạt 23.956 tỷ VND, tăng 3,69% so năm 2014; huy động vốn thị trường 1 đạt 19.894 
tỷ VND, tăng 18,84% so với năm 2014; dư nợ cho vay đạt 15.144 tỷ VND, tăng 11,96% so năm 
2014. 

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao bảng tượng trưng 
học bổng “Chia sẻ ước mơ” cho ông Đào Văn Nghiệp – Giám đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An

Ban lãnh đạo Kienlongbank cùng Quý khách mời thực hiện nghi 
thức thắp nến mừng Kienlongbank tròn 20 tuổi

Ban lãnh đạo Kienlongbank cùng Quý khách mời thực hiện nghi 
thức thắp nến mừng Kienlongbank tròn 20 tuổi

Ban lãnh đạo Kienlongbank tặng quà tri ân khách hàng

Ban lãnh đạo Kienlongbank cùng Quý khách mời nâng ly chúc mừng 
sinh nhật Kienlongbank

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao bảng tượng trưng 10 tỷ 
đồng dành cho bà con cận nghèo mua bảo hiểm y tế cho đại diện UBMTTQ Việt Nam  
tỉnh Kiên Giang

Ông Trần Văn Đức – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh  
tỉnh Bến Tre nhận bảng tượng trưng học bổng “Chia sẻ ước mơ” từ ông  
Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank 

TẠI LONG AN

TẠI BẾN TRE

TẠI SÀI GÒN

TẠI VŨNG TÀU

TẠI HÀ NỘI

TẠI RẠCH GIÁ

TẠI RẠCH GIÁ

TẠI RẠCH GIÁ

KLB
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Ông Nguyễn Văn Kiệt – Giám đốc NHNN VN tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi lễ
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Công đoàn  
sÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG, PHONG TRÀO 
MỪNG 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

Chào mừng 20 năm Ngày Thành lập Ngân hàng TMCP Kiên Long (27/10/1995 – 27/10/2015), Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP 
Kiên Long (Kienlongbank) đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt, thi đua, vui chơi như: Văn nghệ, Hội thao, thi Nghiệp vụ giỏi, …
thu hút được sự tham gia đông đảo của CB, NV trong toàn hệ thống. Đây là những hoạt động thiết thực, thể hiện được sự quan 

tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo Kienlongbank dành cho toàn thể CB, NV. Qua đó, tạo cơ hội được giao lưu, học hỏi, thắt chặt thêm tình 
đoàn kết, mối quan hệ đồng nghiệp giữa các thành viên trong đại gia đình Kienlongbank.

Văn nghệ

Ông Nguyễn Quang Toan - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Kienlongbank phát biểu tại Hội thi

Chi nhánh Đà Nẵng - Đơn vị xuất sắc đạt Giải Nhất trong Đêm chung kết

Chi nhánh  Đắk Lắk - Đơn vị đạt Giải Nhì Chi nhánh Bình Dương - Đơn vị đạt Giải Ba

Chi nhánh Long An - Đơn vị đạt Giải Khuyến khích

Chi nhánh Rạch Giá - Đơn vị đạt Giải Khuyến khích

Ban Giám khảo nhận hoa cảm ơn từ Ban tổ chức cuộc thi
Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao Giải Nhất cho 
Chi nhánh Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó GĐ NHNN VN Chi nhánh tỉnh Kiên Giang 
và Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp hình lưu niệm cùng CN Rạch Giá

Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp hình lưu niệm cùng CN Đà Nẵng

Chi nhánh Vũng Tàu - Đơn vị đạt Giải Khuyến khích

Chi nhánh Hà Nội - Đơn vị đạt Giải Khuyến khích

KLB
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HỘI thao
  Công đoàn                         sÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG, PHONG TRÀO  
                                                                                                        MỪNG 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP  

Các đội chuẩn bị bước vào tham gia thi đấu
Ông Nguyễn Châu - Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank trao giải cho cá 
nhân xuất sắc môn Bóng đá

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao Cúp vô địch 
Bóng đá nam cho Chi nhánh Rạch Giá

Ông Lê Khắc Gia Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát trao giải cho cá nhân xuất sắc 
môn  Bóng bàn

Ông Võ Văn Châu - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank trao giải cho 
cá nhân xuất sắc môn Cầu lông đơn nam

Các VĐV thi đấu môn Bóng bàn Các VĐV thi đấu môn Cầu lông

Ông Nguyễn Quang Toan - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Kienlongbank phát biểu tại Chung kết Hội thao

Pha thi đấu quyết liệt giữa các VĐV trên sân bóng đá Ban lãnh đạo Kienlongbank và khách mời chụp hình lưu niệm cùng với 
đội bóng Chi nhánh Bình Thuận

Ban lãnh đạo Kienlongbank và khách mời chụp hình lưu niệm cùng với 
các đội đoạt giải tại vòng Chung kết Hội thao Kienlongbank  2015
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Cuộc thi “Nghiệp vụ giỏi năm 2015” được tổ chức 

từ ngày 05/7/2015 đến trung tuần tháng 9/2015 

dành cho giao dịch viên, nhân viên tín dụng và 

cộng tác viên trong toàn hệ thống. Trải qua 03 vòng thi 

gồm: Thi nghiệp vụ, thi viết và thi phỏng vấn, với tinh thần 

tự giác cao và chấp hành nghiêm túc nội quy cuộc thi của 

các thí sinh, Ban tổ chức đã chọn ra được 21 thí sinh có số 

điểm cao nhất để trao giải.

Cuộc thi  
“Nghiệp vụ giỏi  
                    năm 2015”

Chị Nguyễn Ngọc Xuân Thanh - Phòng Giao dịch Lái Thiêu, 
Chi nhánh Bình Dương đạt Giải Nhất Cuộc thi Nghiệp vụ giỏi 
năm 2015, dành cho nhóm chức danh Giao dịch viên

Anh Đỗ Trình Vạn Nhơn - Chi nhánh Đồng Nai đạt Giải Nhất 
cuộc thi Nghiệp vụ giỏi năm 2015, dành cho nhóm chức danh 
Cộng tác viên Các doanh nghiệp và cá nhân phải xếp hàng chờ đợi đến lượt nộp thuế

Anh Nguyễn Văn Cường - Phòng Giao dịch Tân Thành, Chi nhánh 
Rạch Giá đạt Giải Nhì Cuộc thi Nghiệp vụ giỏi năm 2015, dành 
cho nhóm chức danh nhân viên Tín dụng

Thuế là một trong những khoản thu ngân sách quan trọng 
nhất của Nhà nước. Nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ 
của mọi người dân và các tổ chức xã hội khác. Hiện nay, 
Nhà nước thông qua việc nộp thuế để điều tiết một phần 
thu nhập của người giàu, nhằm góp phần giảm khoảng 
cách giàu nghèo đang ngày một nới rộng của xã hội nước 
ta. Đối với Việt Nam, nguồn ngân sách Nhà nước được tài 
trợ chủ yếu bằng thuế và lệ phí. Bên cạnh đó, trong quá 
trình mở cửa nền kinh tế, Việt Nam đã thu hút ngày càng 
nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thông qua các công 
ty đa quốc gia (TNCs) đến từ nhiều nước trên thế giới.

Thế nhưng, việc nộp thuế tại Việt Nam vẫn đang còn gặp 
rất nhiều điều bất cập. Khi đi nộp thuế, các cá nhân, doanh 
nghiệp phải đợi hàng giờ để chờ được đến lượt của mình, 
vì thế, tâm trạng chung của mọi người khi đến kỳ hạn nộp 
thuế rất mệt mỏi vì sợ chờ đợi và tốn thời gian như: đến 
cơ quan thuế thì được báo chưa có hóa đơn, lúc thì không 
nộp được thuế vì quá đông, thậm chí không nộp được 
thuế đúng hạn vì nhân viên kho bạc họp nội bộ và chỉ thu 
theo giờ riêng, …

Hiểu được những khó khăn cũng như bất tiện mà người 
nộp thuế đang gặp phải, nhiều ngân hàng đã có sự đầu 
tư trọng tâm trong việc cung cấp dịch vụ tiện ích đến các 
doanh nghiệp, qua đó cũng góp phần thực hiện mục tiêu 
hiện đại hóa nhằm cải cách hành chính công của chính 
phủ. Theo ông Nguyễn Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng 
cục Thuế cho biết: “Đến cuối tháng 6/2015 có 286.000 
doanh nghiệp (tương ứng 61%) đã đăng ký nộp thuế qua 
mạng; có 181.900 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục ngân 
hàng và thuế để nộp thuế điện tử. Hiện mỗi ngày có gần 3.000 
doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Tháng 9/2015, chúng tôi sẽ 
triển khai nộp thuế điện tử với 90% doanh nghiệp” (*).

Đồng cảm với những trăn trở của các doanh nghiệp, 
Kienlongbank nhanh chóng triển khai dịch vụ NTĐT, như 
một lợi ích cần có cho các khách hàng. Ngoài mục đích 

                       Nộp thuế điện tử  
sẽ tiết kiệm tối đa chi phí  

cho doanh nghiệp
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính và thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công, 

tiếp nối thành công của Hệ thống khai thuế trực tuyến, Tổng cục Thuế đã triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử (NTĐT). Do đó, 
Kienlongbank nhanh chóng triển khai dịch vụ mới này, như một lợi ích cần có cho các khách hàng. Ngoài mục đích đa dạng hóa 
sản phẩm dịch vụ, Kienlongbank mong muốn mang đến những giải pháp tài chính hiện đại, chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn 
phí từ nay cho đến 30/6/2016.

đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, Kienlongbank mong muốn mang đến 
những giải pháp tài chính hiện đại, chuyên nghiệp và tối ưu, tiết kiệm 
chi phí tối đa cho khách hàng. Từ cuối tháng 10/2015, Kienlongbank 
đã chính thức cho ra mắt dịch vụ này dành cho khách hàng doanh 
nghiệp, áp dụng trên toàn hệ thống của Kienlongbank.  Theo đó, khách 
hàng doanh nghiệp có thể NTĐT online thông qua Cổng thông tin 
điện tử của Tổng cục Thuế, với hệ thống thanh toán được kết nối trực 
tuyến giữa Tổng cục Thuế và Kienlongbank.

Để sử dụng dịch vụ này, khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán 
tại Kienlongbank chỉ cần đăng ký dịch vụ qua Cổng thông tin điện tử 
của Cơ quan Thuế và đến bất kỳ địa điểm giao dịch của Kienlongbank 
trên toàn quốc để hoàn tất thủ tục ủy quyền trích tiền tự động từ tài 
khoản tiền gửi thanh toán để thanh toán thuế. Sau đó, Kienlongbank tự 
động hạch toán và thông báo kết quả tức thời cho khách hàng.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đến 5 phút, việc nộp thuế điện tử của 
doanh nghiệp tham gia dịch vụ sẽ được hoàn tất một cách nhanh 
chóng, an toàn, thuận tiện với máy tính có kết nối internet. Dịch vụ này 
sẽ đặc biệt có ích cho khách hàng vào những dịp cao điểm trong năm. 
Đặc biệt, nhân dịp triển khai, Kienlongbank dành tặng chương trình 
ưu đãi: Miễn phí chuyển tiền nộp thuế và Miễn phí sử dụng dịch vụ 
Ngân hàng điện tử đến hết 30/6/2016.

Trong những năm qua, Kienlongbank luôn mang đến cho khách hàng 
những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh đó, cùng với sự phát 
triển không ngừng của xã hội, Kienlongbank luôn đổi mới và cải tiến, 
nâng cao chất lượng dịch vụ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu kịp thời 
cho khách hàng. Đơn giản, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả là những 
gì mà dịch vụ NTĐT tại Kienlongbank sẽ mang đến cho khách hàng, 
phù hợp với phương châm hoạt động của Ngân hàng: “Kienlongbank 
– Sẵn lòng chia sẻ”.

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ nộp thuế điện tử, 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 1900555539; 
Email: chamsockhachhang@kienlongbank.com.

KLB

KLB

(*) – Nguồn Báo Đầu tư, đăng ngày 17/7/2015
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TIN TỨC SỰ KIỆN

SSEAYP là kết quả của Tuyên bố chung giữa 
Nhật Bản và các nước Indonesia, Malaysia, 
Philippines, Singapore và Thái Lan vào 
tháng 1/1974. Năm 1985, Brunei Darussalam 
tham gia chương trình một năm sau khi 
tuyên bố độc lập và gia nhập ASEAN. Năm 
1996, Việt Nam trở thành thành viên thứ 8 
của SSEAYP. Hai năm sau, Lào và Myanmar 
đã cử đoàn đại biểu đến với chương 
trình. Thành viên cuối cùng của Asean - 
Campuchia gia nhập SSEAYP vào năm 2000.  
 
Việt Nam chính thức tham gia SSEAYP từ 
năm 1996, một năm sau khi trở thành thành 
viên chính thức của Hiệp hội các Quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN). Chính phủ Việt Nam 
coi đây là hoạt động đối ngoại quan trọng 
của thanh niên nhằm tăng cường tình hữu 
nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên 
Việt Nam - Nhật Bản, tăng cường tình đoàn 
kết nội khối ASEAN. 

Kienlongbank 2 năm liên tiếp tài trợ chương trình  
Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP)

Tham gia sự kiện có hơn 300 lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp,  
đồng thời là Hội viên của Hội Doanh nhân trẻ trong Cụm Miền Đông Nam bộ 
bao gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Ninh 
Thuận và Hội Doanh nhân trẻ tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tại đây, các doanh nhân trẻ đã được nghe nhà sử học Dương Trung Quốc giới 
thiệu về truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam, những yếu tố làm nên thành 
công của một doanh nhân trong thời kỳ hội nhập, văn hóa ứng xử trong kinh 
doanh, ...  Bên cạnh đó, các doanh nhân trẻ được chia sẻ từ Tiến sĩ tài chính Mai 
Hữu Tín – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV, Phó Chủ tịch HĐQT 
Ngân hàng TMCP Kiên Long bàn luận về chủ đề “Cộng đồng kinh tế ASEAN và 
doanh nhân trẻ ASEAN”, những cơ hội và thách thức của các doanh nhân Việt 
Nam khi tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN.

Thông qua việc đồng hành với sự kiện, Kienlongbank tin tưởng Hội Doanh 
nhân trẻ Việt Nam nói chung và các tỉnh, thành nói riêng sẽ ngày càng phát 
triển mạnh mẽ. Chúc các doanh nhân trẻ, doanh nghiệp đạt nhiều thành công 
trên con đường góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân kỷ niệm 11 năm ngày Doanh nhân 
Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2015), 
ngày 09/10/2015, Hội Doanh nhân trẻ 

Bà Rịa – Vũng Tàu đã đăng cai tổ chức Hội nghị 
“Doanh nhân trẻ và hội nhập” cùng Hội thi 
“Tiếng hát Doanh nhân trẻ Cụm Miền Đông 
Nam Bộ” lần thứ I  –  2015 với sự tài trợ chính của 
Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank).

Hội thi
“Tiếng hát 
Doanh nhân trẻ 
Cụm Miền Đông 
Nam Bộ”

tài trợ

lần thứ I - 2015

Chương trình Tàu Thanh niên Đông 
Nam Á – Nhật Bản (tên tiếng Anh: 
The Ship for South East Asian and 

Japanese Youth Program – SSEAYP) được 
chủ trì bởi Chính phủ Nhật Bản cùng sự 
tham gia và hợp tác tích cực của Chính phủ 
10 quốc gia ASEAN.

Vinh dự là đơn vị tài trợ, đồng hành cùng chương trình SSEAYP 2 năm liên tiếp, không 
chỉ góp phần vào thành công chung của Đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam mà còn 
là cơ hội để Kienlongbank giới thiệu, quảng bá hình ảnh trong các hoạt động của 
chương trình tại Việt Nam, Nhật Bản và các nước ASEAN.

Chương trình SSEAYP là hoạt động hợp tác thường niên giữa chính phủ các nước trong 
khối ASEAN và Nhật Bản trong lĩnh vực thanh niên, với tiêu chí tăng cường tình đoàn kết, 
hữu nghị và hợp tác giữa các thanh niên, nhân dân các nước ASEAN và Nhật Bản.

SSEAYP bao gồm nhiều hoạt động mang tính chất quốc tế, với sự tham dự của lãnh đạo 
cấp cao của các quốc gia ASEAN và Nhật Bản, cũng là nơi chia sẻ những ý kiến đóng góp 
cho sự phát triển toàn diện và ổn định đối với đất nước của 330 thanh niên ưu tú - đại 
diện cho những nhà lãnh đạo tương lai của Nhật Bản và 10 quốc gia ASEAN.

Chương trình SSEAYP lần thứ 42 năm 2015 sẽ kéo dài từ ngày 27/10 – 17/12/2015 với 
hành trình sẽ đi qua các nước Nhật Bản, Philippines, Myanmar, Malaysia và Việt Nam. Dự 
tính thời gian tàu cập cảng tại Tp. HCM là từ ngày 17/11 – 21/11/2015.

SSEAYP là cơ hội quý báu để các bạn trẻ được tìm hiểu, trải nghiệm các nền văn hóa khác 
nhau trong khu vực; mở rộng tầm nhìn ra thế giới, nâng cao kiến thức và kỹ năng bản 
thân về nhiều lĩnh vực; giới thiệu đến bạn bè quốc tế một thế hệ thanh niên Việt Nam trẻ 
trung, năng động và đầy nhiệt huyết trong các hoạt động xã hội.

KLB
KLB

TIN TỨC SỰ KIỆN

Anh Võ Quốc Lợi (thứ tư, từ trái sang) – Trợ lý Tổng Giám đốc Kienlongbank, thành viên Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á năm 2013
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lửa niềm tin và nghị lực, dìu dắt các em đi trọn vẹn con đường học vấn. 
Thành người là điều quan trọng nhất trước khi trở thành người thành đạt. 
Học bổng “Chia sẻ ước mơ” của Kienlongbank thực hiện trong 03 năm 
qua đã được sự đồng thuận ủng hộ của lãnh đạo ngành ngân hàng, của 
lãnh đạo các địa phương và sự trân quý của phụ huynh và các em học 
sinh. Tính đến nay, chỉ riêng chương trình này, Kienlongbank đã trao gần 
12.000 suất học bổng cho các em học sinh trung học phổ thông có hoàn 
cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. 

Đào tạo, giáo dục một thế hệ là nhiệm vụ thiêng liêng của những người 
thầy, những người đưa đò thầm lặng. Kienlongbank tri ân và trân trọng 
những người thầy đã dạy bảo các em nên người. Chúng tôi xin chia sẻ 
trách nhiệm và cùng tiếp bước các em trên con đường thực hiện ước mơ 
học làm người ấy.

Ngân hàng Kiên Long chia sẻ ước mơ  
chắp cánh tương lai các em học sinh

TIN TỨC SỰ KIỆN

Trong thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu 
tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ viết: 
“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không, 

dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các 
cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần 
lớn ở công học tập của các em”. Bác cũng đã thường xuyên nhắc 
nhở: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì 
phải trồng người”. 

Hiểu rõ và thấm nhuần tư tưởng nhân văn cao đẹp ấy, trong 
suốt những năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) đã không ngừng tham gia các hoạt động xã hội 
góp phần chăm lo giáo dục cho các em, như chương trình tặng 
học bổng cho các em học sinh vùng sâu vùng xa, con em cựu 
chiến binh, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, học bổng 
cho sinh viên, tặng cặp sách và dụng cụ học tập cho các em, 
quà Tết thiếu nhi, Tết Nguyên đán, phần thưởng cho con em 
cán bộ, nhân viên,…Có những chương trình Kienlongbank trực 

tiếp tổ chức, có chương trình phối hợp với Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh tỉnh, thành, phối hợp các tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức đoàn thể trung ương, chính quyền địa phương, 
các trường Cao đẳng – Đại học. Những hoạt động ấy đã được 
sự hưởng ứng và tham gia tích cực của tất cả cán bộ, nhân viên 
Kienlongbank.

Trong rất nhiều lần khi tham dự trao học bổng cho các em, Ban 
lãnh đạo Ngân hàng luôn nhấn mạnh, có thể giá trị vật chất từ 
học bổng đến các em chưa nhiều, chưa đáp ứng hết các nhu 
cầu học tập, trang trải cuộc sống của các em, nhưng giá trị 
tinh thần, ý nghĩa của niềm tin, là chỗ dựa, sự động viên, đồng 
hành của xã hội cùng với gia đình các em để mong muốn các 
em phải gắng chí yên tâm học hành nên người. Mỗi người khi 
sinh ra, lớn lên, không phân biệt giàu nghèo đều được quyền 
có ước mơ cho riêng mình. Mỗi ước mơ cần có nền tảng, bệ 
phóng và nuôi dưỡng nó thành sự thật. Các em kém may mắn 
hơn bạn bè cùng tuổi khi điều kiện để thực hiện nó thật sự 
chưa trọn vẹn. Ý chí, niềm tin của các em và sự chia sẻ của 
Kienlongbank sẽ chắp cánh cho các em nuôi dưỡng ước mơ 
thành người.

Hơn lúc nào hết, ở xã hội hiện đại trong thế kỷ 21 này, nếu 
không có học vấn thì khó có thể thành tài. Không một đất 
nước nào hùng cường mà công dân không có trình độ học 
vấn. Đó không còn là trách nhiệm của cha mẹ, của gia đình mà 
là trách nhiệm của toàn xã hội. Các em chính là tương lai của 
đất nước, là hình ảnh của một thế hệ sẽ xây dựng, giữ gìn, bảo 
vệ và phát triển đất nước. 

Không ví mình là những người có công trong sự nghiệp trồng 
người, Kienlongbank mong muốn là người bạn đồng hành với 
gia đình, nhà trường, thầy cô của các em, là những người tiếp 

Ông Vũ Đức Cần - Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank  trao quà cho 
các em học sinh  tại  Chi nhánh Hà Nội

Đại diện NHNN Việt Nam Tp. Hải Phòng, Thành Đoàn Tp. Hải Phòng 
cùng Lãnh đạo Kienlongbank chụp hình lưu niệm cùng các em được 
nhận học bổng

Học bổng Nguyễn Thị Minh Khai được xuất phát từ sáng kiến 
của Hội LHPN Quận 5, chương trình quỹ học bổng mang tên 
người nữ Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ - Bí Thư Thành ủy đầu tiên, 
Nguyễn Thị Minh Khai, đã được triển khai đều khắp từ cấp 
Thành phố đến quận, huyện nhằm chăm lo đỡ đầu cho 
những em có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 1990 đến nay đã 
tròn 25 năm được duy trì và phát triển.

Dịp này, Kienlongbank – Chi nhánh Sài Gòn vinh dự là đơn vị 
đồng hành với chương trình và trao tặng 30 suất học bổng 
cho các em học sinh. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa của 
Kienlongbank dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn, nhằm khích lệ tinh thần cho các em vươn lên trong học 
tập thực hiện được ước mơ và hoài bão của mình.

Ngày 03/10/2015, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) quận 
Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 
25 năm thực hiện học bổng Nguyễn Thị Minh Khai 

(1990 – 2015). Nhân dịp này, Ngân hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) dành tặng 30 suất học bổng năm học 2015 - 
2016 cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
đang theo học tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

KLB
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Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Uỷ viên Thường vụ Trưởng Ban Dân vận quận ủy cùng ông Võ Đức Thọ - Giám đốc CN Sài Gòn chụp hình lưu niệm 
cùng các em học sinh

Ông Võ Đức Thọ - Giám đốc Kienlongbank - CN Sài Gòn trao 
học bổng cho các em học sinh

  
TRAO TẶNG  

30 SUẤT HỌC BỔNG  
NGUYỄN THỊ MINH KHAI
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STT CMND

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

565.49****

236.01****NGUYEN KHAC TIEP 37126**** 097642**** KLB - CN SAI GON

VO DINH TOAN 02493**** 090713**** KLB - PGD NGO GIA TU

45.82****BUI THI TAM 33416**** 098644**** KLB - CN TRA VINH

76.97****BANH MY HUONG 37116**** 090255**** KLB - CN SAI GON
DOAN MINH DUC 02503**** 090315**** 171.58****KLB - PGD TAN SON NHI

HUYNH THIEN UYEN 32103**** 094541**** 51.74****KLB - PGD AN LAC

HUYNH MINH NHUT 02321**** 090966**** 277.59****KLB - CN SAI GON

47.11****TRAN THANH QUYEN 38110**** 090306**** KLB - CN SAI GON

25.66****DUONG DUC THANH 38051**** 091805**** KLB - CN CA MAU

LU TAN HIEP 02422**** 090290**** 64.02****KLB - PGD AN LAC

42.47****NGUYEN T. ANH PHUONG 37127**** 091966**** KLB - PGD SO 4

73.02****TRUONG QUOC THANH 36174**** 091839**** KLB - PGD THOT NOT

LAM QUOC TUAN 02445**** 090290**** 23.27****KLB - CN SAI GON

LE THI THUY LIEN 22032**** 091500**** 44.58****KLB - CN KHANH HOA

32.43****CHIEM TRI NGUYEN 37120**** 097805**** KLB - PGD LONG MY
27.00****TRAN KHOI NGUYEN 36372**** 093966**** KLB - PGD LONG MY

NGUYEN NGOC THANH 22512**** 090520**** 25.78****KLB - CN KHANH HOA

25.46****NGO THI NGOC MAI 37114**** 093939**** KLB - CN PHU QUOC
24.11****DO THI DIEM THUY 27064**** 090398**** KLB - CN VUNG TAU

NGUYEN HONG NHUNG 22544**** 091720**** 23.86****KLB - PGD VAN NINH

TRUONG THI NHU QUYNH 18341**** 096903**** 22.77****KLB - CN VUNG TAU

TIN TỨC SỰ KIỆN

Nằm trong chiến lược phát triển và mở rộng mạng lưới, 
chỉnh trang cơ sở vật chất, quảng bá hình ảnh thương 
hiệu Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đến 

với đông đảo khách hàng. Ngày 21/10/2015, Kienlongbank 
Phòng Giao dịch Đức Hòa – Chi nhánh Long An đã chính thức 
được đưa vào hoạt động tại địa chỉ số: 159 -161, tổ 03, ấp Bình 
Tả 01, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trong 03 năm qua, Kienlongbank đã không ngừng mở rộng và 
thành lập mới các chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước. 

Điều này đã thể hiện được sự phát triển lớn mạnh không ngừng 

PHÒNG GIAO DỊCH ĐỨC HÒA 
CHI NHÁNH LONG AN  
chính thức đi vào hoạt động

của Kienlongbank. Cùng với mong muốn mang đến cho khách 
hàng những sản phẩm, dịch vụ tiện ích và hiện đại nhất, Ban lãnh 
đạo cùng tập thể CB, NV Kienlongbank đã không ngừng nỗ lực, cải 
tiến thông qua việc đầu tư hệ thống, chỉnh trang cơ sở vật chất, cải 
tiến các quy trình giao dịch với khách hàng, triển khai nhiều sản 
phẩm mới phù hợp với phương châm phục vụ khách hàng “Sẵn 
lòng chia sẻ”.

Nhân dịp Phòng Giao dịch Đức Hòa – Chi nhánh Long An được đưa 
vào hoạt động, Kienlongbank dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn 
và thiết thực cho những khách hàng khi đến giao dịch. 

KLB
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Hiện nay, với xu hướng phát triển về sản phẩm dịch vụ và sự cạnh tranh trong hệ thống các 
ngân hàng thương mại thông qua hệ thống mạng lưới, thương hiệu, tạo sự cạnh tranh, 
thu hút khách hàng đến giao dịch. Trong khi đó, việc thu hút nguồn vốn huy động trên thị 

trường 1 cũng gặp không ít khó khăn do chia cắt thị phần. Thiết nghĩ, hành trình huy động vốn 
cũng giống như là hành trình chinh phục đỉnh Olympia, mà tổ chức tín dụng (TCTD) nào có nội lực, 
sự dẻo dai và sự chịu khó sẽ sớm chinh phục được thành tích cao là điều tất yếu.

Thành phố Cần Thơ, là 1 trong những thành phố lớn của cả nước, địa bàn đông dân cư và tập 
trung rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Do đó, đây còn là thị trường rất tiềm năng, vì thế hành trình 
chinh phục đỉnh Olympia càng trở nên quyết liệt đối với các ngân hàng trên địa bàn. Vấn đề cạnh 
tranh giành lấy thị phần, thu hút nguồn vốn của các TCTD tương đối gay gắt không chỉ là lãi suất, 
mà còn là các chương trình khuyến mãi, các sản phẩm tiền gửi, và đặc biệt là công tác chăm sóc 
khách hàng.

Nhận thấy được những thử thách chung hệ thống, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank)  
– Chi nhánh (CN) Cần Thơ đã xác định và đưa ra những giải pháp kinh doanh phù hợp, để nâng 
cao khả năng cạnh tranh cho đơn vị, phát huy những thế mạnh của đội ngũ CB, NV nhằm thu hút 
khách hàng. Trong đó, giải pháp để nâng cao nguồn vốn huy động của CN Cần Thơ chú trọng là 
luôn luôn chú ý lắng nghe và tìm hiểu thấu đáo từng đối tượng khách hàng, từ đó đưa ra những 
sản phẩm huy động vốn và những chính sách khách hàng phù hợp với tâm lý, nhu cầu nhằm tạo 
cho khách hàng cảm giác tin tưởng, hài lòng khi đến với Kienlongbank CN Cần Thơ.

Tuy có mặt tại Cần Thơ muộn hơn so với các Ngân hàng Thương mại khác tại đia bàn, nhưng từ 
khi được thành lập đến nay, Kienlongbank CN Cần Thơ đã nhanh chóng tạo được lòng tin với 
bất cứ khách hàng nào khi đã đặt chân đến với Kienlongbank. Tính đến tháng 9/2015, các đơn 
vị Kienlongbank tại Cần Thơ 
có tổng số dư huy động 
vốn khá ấn tượng, đứng vị 
trí thứ 8/61 TCTD tại địa bàn. 
Theo đánh giá về số liệu 
hoạt động của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam (NHNN 
VN) - CN Cần Thơ thì huy 
động vốn của Kienlongbank 
CN Cần Thơ đến thời điểm 
đó, đã lọt vào tốp các Ngân 
hàng có số dư huy động trên 
1.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc 
Kienlongbank CN Cần Thơ 

CHI NHÁNH CẦN THƠ:  
HUY ĐỘNG VỐN - 
HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC 
ĐỈNH OLYMPIA

đã vạch ra hai phương hướng kinh doanh rõ 
ràng trên mặt trận huy động vốn để đẩy nhanh 
công tác huy động vốn cho ngân hàng trong 
năm 2015. 

Thứ nhất, đó là giữ vững khách hàng hiện hữu 
thông qua các chính sách chăm sóc khách 
hàng, tạo niềm tin với khách hàng qua thái 
độ phục vụ, hình ảnh chuyên nghiệp. Nhiệm 
vụ này được giao cho “đội quân hậu phương” 
bằng mọi giải pháp phải giữ chân bằng được 
các khách hàng đến hạn để giữ vững số dư huy 
động, tư vấn tốt công tác tiếp thị bán chéo sản 
phẩm tại quầy để gia tăng số dư. Thực hiện tốt 
công tác thương lượng đàm phán với khách 
hàng, tìm hiểu nguyên nhân vì sao khách hàng 
rút tiền để kịp thời tư vấn giữ chân khách hàng, 
tạo sự ổn định về khách hàng giao dịch, doanh 
số huy động cho đơn vị.

Thứ hai, là tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới 
thông qua đi tiếp thị để gia tăng số dư huy 
động, nhiệm vụ này được giao cho ”đội quân 
tiền phương”. Nhiệm vụ của đội quân này dàn 
trải cho toàn thể CB, NV của CN và không bỏ 
sót một ai, từ một anh bảo vệ, lái xe đến cô giao 
dịch viên và cao nhất là Ban Giám đốc phải đi 
tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới về giao dịch 
với CN. Định kỳ hàng tuần, Ban Giám đốc tổ 
chức họp toàn thể CB, NV để triển khai định 
hướng kế hoạch tuần tiếp theo, luôn quan 
tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cũng như 
kịp thời động viên, khuyến khích CB, NV làm tốt 
và hoàn thành công việc. Thông qua các buổi 
chia sẻ để CB, NV bám sát nhiệm vụ trọng tâm 
của từng cá nhân và bộ phận, mỗi cá nhân phải 
tăng tốc hơn nữa trong công tác huy động vốn 
và tiến hành về đích chinh phục đỉnh Olympia 
như đơn vị đặt ra. 

Hưởng ứng tích cực với kế hoạch tăng tốc, 
CB, NV CN Cần Thơ đã quyết tâm nỗ lực, đoàn 
kết chung tay hoàn thành nhiệm vụ được Ban 
Giám đốc giao phó, các anh chị em đã không 
ngại đường xa, sông nước, qua đò lặn lội đến 
từng hộ dân để giới thiệu, tư vấn về dịch vụ của 
Kienlongbank.

Chỉ còn 1 khoảng thời gian ngắn nữa là kết 
thúc kế hoạch năm 2015. Vì vậy, mỗi CB, NV 
Kienlongbank CN Cần Thơ luôn luôn nỗ lực hết 
mình để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tập thể 
Kienlongbank CN Cần Thơ luôn có một niềm 
tin rằng dù con đường về đích còn lắm chông 
gai, thử thách nhưng với sự đồng tâm, đồng 
lòng chung sức chung tay thì sẽ hoàn thành 
nhiệm vụ được giao về huy động vốn trong 
thời gian sớm nhất, góp phần vào công cuộc 
xây dựng Kienlongbank ngày càng vững mạnh 
và phát triển.Anh Trần Thủ Đức - Phó Giám đốc Kienlongbank  CN Cần Thơ 

tặng quà sinh nhật cho khách hàng VIP

Chị Nguyễn Ngọc Ánh - Trưởng phòng Kế toán - Ngân quỹ  CN Cần Thơ

Nguyễn Thị Tuyết Sương – NVTD Kienlongbank  CN Đà Nẵng

Là đơn vị hoạt động tại một trong những 
trung tâm kinh tế lớn của cả nước, bên 
cạnh việc chú trọng tập trung cho vay 

phục vụ sản xuất kinh doanh, Ngân hàng TMCP 
(Kienlongbank) - Chi nhánh Đà Nẵng vẫn luôn 
quan tâm hỗ trợ cho đông đảo khách hàng 
có nhu cầu vay tiêu dùng, phục vụ đời sống, 
phát triển kinh tế hộ gia đình. Điển hình trong 
số các khách hàng đã tiếp cận, sử dụng vốn từ 
Kienlongbank và thành công trên địa bàn là gia 
đình chị Phạm Nữ  Y  Vân.

Nhớ lại thời điểm cách đây hơn 5 năm, vợ 
chồng chị Vân đã tìm đến Kienlongbank – Chi 
nhánh Đà Nẵng vay vốn để mua đất. Chị vẫn 
nhớ như in thời gian khó khăn đó, gia đình anh 
chị đang còn phải chật vật với việc kiếm sống 
bằng tủ bánh mì cọc cạch vỉa hè, với nguồn thu 
lợi nhuận mỗi ngày chỉ từ 100 đến 200 ngàn 
đồng, gia đình anh chị không thể xây dựng 
được một căn nhà để có nơi trú ngụ qua ngày. 
Nhưng may mắn hơn vì được ở gần và ở chung 
với bố mẹ, anh chị giảm bớt gánh nặng chi phí 
thuê nhà. Sau một thời gian tích góp và chịu 
khó làm ăn, anh chị quyết định tiếp tục đến 
Kienlongbank để vay thêm hai trăm triệu đồng 
nữa để xây dựng nhà cửa trên chính mảnh đất 
anh chị mua được từ khoản vay trước đó được 
Kienlongbank hỗ trợ. 

Tuy nhiên, việc xây dựng còn dở dang thì lại 
phát sinh thêm chi phí. Do đó, tháng 4/2012 
vợ chồng chị Vân tiếp tục xin vay thêm một 
trăm năm mươi triệu đồng từ Kienlongbank để 
hoàn thiện ngôi nhà. Tuy có chút lo lắng về khả 
năng trả nợ của khách hàng nhưng thông cảm 
và chia sẻ với hoàn cảnh hiện tại, có niềm tin 
với khách hàng từ những lần giao dịch trước 
đó, và cảm nhận sự chịu khó vươn lên từ anh 
chị nên sau khi thẩm định kỹ càng, Chi nhánh 
Đà Nẵng đã quyết định cùng đồng hành với 
anh chị. Chính nhờ sự chịu khó và siêng năng 
của vợ chồng anh chị, sau một thời gian, dư nợ 
vay và áp lực trả nợ của vợ chồng chị Vân giảm 
đáng kể. Chị Vân chia sẻ: “Với công việc bán bánh 
mì, bình quân mỗi ngày, gia đình tôi thu lợi nhuận 
về khoảng 800 ngàn đồng/ngày. Ngoài ra, nhờ có 
sự phụ giúp của chồng trong việc giao bánh mì 
cho khách khi đặt hàng và làm thêm nghề bơm 
vá xe hoặc chở khách. Nhờ đó mà mỗi ngày gia 
đình tôi còn kiếm thêm khoản thu nhập hơn 100 
ngàn đồng. Tuy ít, nhưng đấy là đồng tiền chân 
chính của gia đình và từ mồ hôi, công sức của vợ 
chồng tôi”.

Một lần vay Kienlongbank, lần thứ hai đến 
với Kienlongbank, lần thứ ba trở lại với 

Kienlongbank, … và một lần nữa anh chị không ngại khi tiếp tục chọn Kienlongbank để vay vốn. 
Vào tháng 7/2013, với nhu cầu vay thêm một trăm năm mươi triệu đồng của vợ chồng chị Vân để 
mua sắm vật dụng trang thiết bị gia đình của khách hàng, Kienlongbank – Chi nhánh Đà Nẵng 
hoàn toàn yên tâm khi đáp ứng nguyện vọng của khách hàng.

Giờ đây, khi cuộc sống của gia đình chị Vân đã nhiều sự thay đổi đáng kể. Căn nhà 2 tầng với đầy đủ 
tiện nghi, từ 2 chiếc xe máy cho các con đi làm và đi học, đến chiếc tivi, tủ lạnh, điều hòa, … và cả 
chiếc xe bánh mì mới cứng được trang bị thêm lò vi sóng và máy phun sương giúp giữ độ tươi cho 
rau hành, để khách hàng ăn được ngon miệng và cảm nhận vị tươi ngon của rau, thịt. 

Chị tâm sự: “Nhờ những đồng vốn mà Kienlongbank hỗ trợ từ những ngày đầu cho đến những quyết 
định đồng hành cùng tôi những lần sau này mà chúng tôi mới đủ tự tin, quyết tâm kinh doanh và tích 
lũy để gia đình tôi có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Cho dù thế nào, với Kienlongbank tôi sẽ luôn luôn 
là 1 khách hàng trung thành vì những ân tình suốt 5 năm qua và còn hơn thế nữa”.

Là người trực tiếp giải quyết và quản lý hồ sơ của chị Vân, tôi vui mừng khi nhìn khách hàng của 
mình kinh doanh đạt kết quả tốt và giải ngân khoản nợ cho Kienlongbank. Tôi thực sự quý mến, 
trân trọng sự lao động nghiêm túc của anh, chị. Tự hào là một CB, NV của Kienlongbank, tôi cảm 
thấy niềm vui vì mình đã góp công nhỏ bé để đưa nguồn vốn Kienlongbank đến đúng khách hàng 
và nó đã phát huy hiệu quả rõ ràng.

Thực hiện theo chủ trương tập trung phân khúc bán lẻ, Kienlongbank Chi nhánh Đà Nẵng sẽ tiếp 
tục nỗ lực mang nguồn vốn của Kienlongbank tới những khách hàng có nhu cầu để phục vụ đời 
sống, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là một phần trách nhiệm 
của Kienlongbank với cộng đồng và xã hội.  

Khách hàng Phạm Nữ Y Vân 
CHẶNG ĐƯỜNG HƠN 5 NĂM  
GẮN BÓ CÙNG  
chi nhánh ĐÀ NẴNG

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Nhân viên Kienlongbank đến thăm hỏi khách hàng 
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Hiện nay, với tình hình hoạt động kinh 
doanh của ngành ngân hàng đã cải 
thiện về chất lượng phục vụ hơn 

trước rất nhiều nhưng vẫn còn gặp nhiều 
khó khăn do sự cạnh tranh ngày càng rõ 
rệt. Tuy đó là khó khăn chung của ngành, 
nhưng riêng Chi nhánh Phú Yên luôn cố 
gắng hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản 
như lợi nhuận, huy động vốn, chuyển 
tiền,… trong đó huy động vốn đơn vị đã 
đạt vượt hơn so với kế hoạch của cả năm 
2015 là 110% (tức 352/340 tỷ đồng). Kết 
quả đó là một sự nỗ lực rất lớn của tập thể 
CB, NV toàn Chi nhánh trong suốt thời gian 
qua và trong số đó không thể không nhắc 
đến một cái tên thường xuyên đạt chỉ tiêu 
huy động vốn cao nhất đó là chị Phan Thủy 
Tiên - Nhân viên phụ quỹ. 

Chị Phan Thủy Tiên là người thường xuyên 
đạt chỉ tiêu huy động vốn của các tháng, 
quý và được Ban Giám đốc Chi nhánh khen 
thưởng danh hiệu nhân viên xuất sắc của 
Chi nhánh trong công tác huy động vốn 
của tháng và quý.

CHỊ PHAN THỦY TIÊN  
& NHỮNG NỖ LỰC TRONG CÔNG TÁC 

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Chia sẻ với toàn thể CB, NV Chi nhánh trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của 
Chi nhánh, bí quyết để đạt được chỉ tiêu huy động vốn của chị Tiên đó là thường 

xuyên quan tâm chăm sóc khách hàng nhân dịp sinh nhật, lễ tết và các ngày kỷ 
niệm đặc biệt của khách hàng, … bằng những món quà nhỏ và gọi điện chúc 

mừng khách hàng cũng như gặp gỡ trao đổi, nói chuyện với khách hàng tại 
nhà. Đặc biệt là thường xuyên giữ mối quan hệ với khách hàng thông qua 
việc gọi điện thoại, nhắn tin hoặc gặp gỡ trao đổi tâm sự với khách hàng 
về vấn đề sức khỏe của khách hàng, sự thành đạt của con cái khách hàng, 
chuyện làm ăn của khách hàng… Mà đó là một trong những công việc 
chăm sóc khách hàng không phải nhân viên nào cũng có thể hiểu hay tiếp 

cận, qua đó đã giúp mối quan hệ giữa khách hàng và Kienlongbank thân 
thiết hơn và gắn kết hơn. 

Khách hàng Nguyễn Thị Bích Liên và Phan Tấn Kiệt cùng nhận xét: “Chị Tiên 
là người rất gần gũi và biết quan tâm đến khách hàng. Chị quan tâm và chia sẻ với 

chúng tôi bằng cái tâm và sự “Sẵn lòng chia sẻ”. Chính điều đó làm chúng tôi quý mến và 
ủng hộ chị để gia tăng thêm khách hàng và doanh số huy động”. 

Ông Lê Kim Hùng - Phó phòng phụ trách kế toán ngân quỹ nhận xét: “Chị Tiên là người 
thường xuyên đạt chỉ tiêu huy động vốn và là người mạnh dạn đề xuất những chính sách tặng 
quà cho khách hàng nhân những sự kiện quan trọng của khách hàng như sinh nhật, 20/10, 
8/3,… và chị cũng đã có những đề xuất chăm sóc khách hàng rất hay và thực tế”.

Với những việc đã làm được của chị Tiên trong suốt thời gian qua đã góp phần làm tăng 
thêm hiệu quả chăm sóc khách hàng tại Chi nhánh cũng như gia tăng thêm số lượng 
khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh. Chúng tôi tin rằng trong thời gian tới, tại Chi nhánh 
Phú Yên sẽ có thêm nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác kinh doanh của đơn vị góp 
phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng.

Anh Nguyễn Nhất Tuấn – Giám đốc Chi nhánh Phú Yên

Gương mặt Kienlongbank TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Còn thương nhau...
                                                                  thì về Buôn Ma Thuột

Anh Nguyễn Trần Hoài Bảo – Giám đốc Chi nhánh ĐắkLắk

Mới đó mà đã tròn 1 năm kể từ ngày 
tôi rời xa mảnh đất An Giang - sông 
nước đậm tình đậm nghĩa, đến với 

vùng đất mới mà tôi chưa từng có dịp trải 
nghiệm trước đây: Đắk Lắk. Với ai thì không 
biết nhưng riêng bản thân tôi thì tôi luôn 
luôn hứng thú và say mê khám phá, học hỏi 
và hào hứng trải nghiệm những vùng đất 
khác nhau với những đặc điểm văn hoá - 
xã hội khác nhau. Một vùng đất với hơn 44 
dân tộc anh em sinh sống, trong đó đồng 
bào Ê Đê, M’Nông và J’Rai là các tộc người 
địa phương chính, còn các dân tộc khác di 
cư đến trong 30 năm qua, như Tày, Nùng, 
Mường, Dao, Thái và Mông, ... khiến tôi 
choáng ngợp bởi những nét di sản văn hoá 
riêng đặc sắc mà đồng bào các dân tộc vẫn 
gìn giữ, tạo thành một mảng màu đặc sắc 
trong toàn bộ đời sống văn hoá Cao Nguyên 
Việt Nam, hay còn gọi là Tây Nguyên. 

Sống và làm việc trong một địa bàn như 
vậy mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm 
và cảm xúc đặc biệt. Tuy trụ sở chính Ngân 
hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) – Chi 
nhánh (CN) ĐắkLắk đặt ngay tại thành phố 
Buôn Ma Thuột, nhưng ngay từ lúc khởi đầu 
hoạt động, khách hàng chính của chúng tôi 
đã là bà con nông dân tại các huyện vùng 
sâu vùng xa. Có những nơi cách xa trung 
tâm thành phố đến hơn 80km như Ea H’Leo 
và gần nhất là Cư Kuin hay Cư M’Gar cũng 
hơn 20km. Dãi nắng, dầm mưa, quanh năm 
suốt tháng canh tác trên những ruộng vườn 
cà phê, tiêu, bắp, cao su, điều,... đồi dốc bạt 
ngàn để tìm cách sinh tồn và vươn lên đã là 
công việc đặc thù của bà con nông dân nơi 
đây trải qua bao thế hệ. Mỗi khi đi thẩm định, 
nhìn những hình ảnh cần cù, những giọt mồ 
hơi đẫm trên những chiếc áo phong sương 
mà bản thân tôi không thể cầm lòng được 
và thầm khâm phục ý chí và nỗ lực vươn lên 
của họ. Đối với tôi, họ là những khách hàng 
mang lại nguồn lợi nhuận cho Ngân hàng và 
tôi tâm niệm bằng trách nhiệm của mình “Tôi 
không chỉ cho vay mà phải hỗ trợ, giúp đỡ 
họ để cuộc sống họ ngày càng tốt hơn lên”. 

Ở một vùng đất mà các tộc người đồng bào chiếm đến 30% dân số thì khách hàng của 
Kienlongbank Đắk Lắk chúng tôi cũng không thể không có bóng dáng họ. Những giọng nói 
tiếng Việt lơ lớ, những bộ váy áo sặc sở đủ mọi sắc màu, đã dần trở nên quen thuộc và là một 
phần trong công việc của chúng tôi mỗi ngày khi đi thực tế địa bàn. Bản thân tôi luôn quán 
triệt anh em tín dụng xem xét và thẩm định khách quan, rõ ràng, nhất là đối với các khách 
hàng vay vốn là người đồng bào. Bởi đơn giản họ cũng là người Việt mình, cũng có người tốt 
người xấu. Thế nên, nếu có thể giúp được cho họ đồng vốn để cải thiện cuộc sống thì đó là 
việc nên làm và phải làm. Đó không chỉ là trách nhiệm của chúng tôi mà còn là tôn chỉ của 
Kienlongbank: “Sẵn lòng chia sẻ” đã được duy trì, kế thừa 20 năm qua!

Đi và nghe, được nhìn và cảm nhận những điều khách hàng của chúng tôi nói chung và người 
đồng bào nói riêng, chia sẻ về sự hỗ trợ của Kienlongbank mà tôi cảm thấy thật vui và tự hào. 
Tôi vui vì thấy nhân viên mình đang ngày một thay đổi theo chiều hướng tích cực lên, sau một 
năm về đây công tác. Tôi tự hào vì những điều anh em chúng tôi đã làm được: hỗ trợ đồng vốn 
cho họ để họ trồng trọt, chăn nuôi và cải thiện cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn.

Đi thực tế địa bàn, một khi đã ghé qua nhà người đồng bào là anh em chúng tôi buộc phải 
ngồi uống chén rượu, ăn chén cháo gà mới được về. Đối với đồng bào thì đó là “yêu sách” duy 
nhất mà chúng tôi phải “phục tùng”. Chỉ khi họ rất quý mình thì mới mời và nếu mình không 
nhận lời thì họ ghét lắm! Người đồng bào khó quá phải không các bạn?

Mới đó mà đã một năm trôi qua. Và tôi có lẽ đang dần trở nên một người con của núi rừng. 
Tôi yêu cái mảnh đất Tây Nguyên hừng hực lửa này. Bản thân tôi cũng như các nhân viên Chi 
nhánh Đắk Lắk xác định rõ chúng tôi còn nhiều việc phải làm để ngày một tốt hơn. Trong đó, 
phục vụ khách hàng bằng tất cả cái tâm và nhiệt huyết chính là yếu tố quan trọng nhất mà 
chúng tôi đang cải thiện và thay đổi hàng ngày. Nhất định chúng tôi luôn quyết tâm giữ được 
hình ảnh của một nhân viên Kienlongbank tốt đẹp trong mắt tất cả khách hàng.

Chị Phan Thủy Tiên tặng quà tri ân cho 
khách hàng

Ban Giám đốc Kienlongbank Chi nhánh Phú Yên trao Giấy khen cho chị Phan Thủy Tiên

Tập thể CB,NV Chi nhánh Đắk Lắk
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SỐNG ĐẸP

Điều 1: Sở dĩ người ta đau khổ vì mãi theo đuổi những thứ sai lầm.

Điều 2: Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người 
khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm 
bạn không buông xuống nổi.

Điều 3: Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho 
mình.

Điều 4: Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là 
vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng 
không trường tồn.

Điều 5: Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho 
ngày mai.

Điều 6: Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia 
ly là lẽ tất nhiên.

Điều 7: Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô 
phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa 
đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.

Điều 8: Bạn đừng có thái độ bất mãn với người ta hoài, bạn phải 
quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là 
chuốc khổ cho chính bạn.

Điều 9: Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho người 
khác thì lòng họ sẽ không bao giờ thanh thản.

Điều 10: Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ 
những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác 
mới khả dĩ tiếp nhận.

Xách Ba Lô Lên  & Đi

(Trích từ 66 điều Phật dạy về cuộc sống)

Điều 11: Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó 
đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung 
với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát 
hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn.

Điều 12: Sống một ngày là có diễm phúc một ngày. Khi tôi khóc, tôi 
không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.

Điều 13: Hận thù người khác là một mất mất lớn nhất đối với mình.

Điều 14: Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ 
đỡ phải hối hận hơn.

Điều 15: Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai 
lừa dối bạn.

Điều 16: Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong 
tâm mình, đừng lừa dối chính mình.

Điều 17: Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu 
bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì 
mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.

Điều 18: Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của 
bạn đi.

Điều 19: Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì 
chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.

Điều 20: Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân 
của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của 
người khác.

Tôi mượn bìa sách của tác giả “Huyền 
chip” để nói về những chuyến đi của 

chính mình. 

Còn nhớ khi còn bé, được làm bạn bên 
trang sách nói về những phiêu lưu của chú 
dế mèn, tôi đã không khỏi háo hức, tưởng 
tượng rất nhiều… để rồi không biết tự lúc 
nào, ước mơ được đi vòng quanh thế giới 
này luôn hiện diện trong tôi.

Chính vì niềm khao khát, phiêu lưu khám 
phá đó nên với tôi những chuyến đi là 
những kỷ niệm khó phai. Tôi vẫn nhớ như 
in chuyến du lịch được gọi là đầu tiên của 
đời mình là Thành phố biển Vũng Tàu. 
Ngày ấy, tôi nào biết biển là gì, chỉ thấy 
biển trên sách vở, tivi, lắng nghe sóng vỗ 
qua radio. Nên khi gặp biển, tôi đã yêu 
và nguyện mãi yêu biển. Biển cho tôi cái 
nắng ấm áp, đem đến những cơn sóng lăn 
tăn, nhẹ nhàng bên rặng dừa xanh mát… 
Vì yêu biển nên tôi quyết học bơi để được 
nô đùa cùng biển, vì yêu biển nên tôi luôn 
muốn đến gặp biển bất cứ lúc nào có thể.

Có biển thì phải có núi, nhìn những ngọn 
núi trùng điệp, hùng vĩ mà tôi không khỏi 
khát khao được chinh phục.. Đỉnh núi đầu 
tiên tôi đặt chân đến là Núi Bà Tây Ninh dù 
hành trình di chuyển phải nghỉ mệt đến 

tận ba bốn lần. Cảm giác buổi sáng tinh mơ, 
trong không khí se lạnh, trước mặt mọi thứ 
thật to lớn còn mình thì trở nên thật bé nhỏ. 
Ờ thì leo núi thôi mà, có gì đâu to tát, miễn là 
nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

Phận con gái, tôi luôn bị ràng buộc bởi rất 
nhiều lễ nghi, phép tắc, được làm những điều 
mình thích, đôi khi thấy vậy nhưng làm không 
dễ. Tôi thiết nghĩ: “Một lần không được thì hai, 
ba lần, sự kiên trì giúp ta thành công”. Đi để học 
hỏi, đi để hiểu biết hơn và đi để trải nghiệm 
những điều mà chỉ có cuộc sống mới dạy cho 
chúng ta. Càng đi tôi càng thấy mình trưởng 
thành hơn, dám dấn thân cho những điều 
mình đam mê. 

Với tôi, tuổi trẻ là sự khám phá và không 
ngừng học hỏi. Vì thế, hãy cứ đi khi còn có 
thể, những nơi bạn đi qua và những người 
bạn đã từng được gặp sẽ để lại trong bạn 
những kỷ niệm đẹp cho một thời tươi trẻ của 
mình. Đừng ngần ngại, “hãy xách ba lô lên và 
đi” bạn nhé! 
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trong cơ thể, bắt đầu từ ngón chân lên đến đỉnh đầu. Đầu tiên bạn phải tập trung vào 
thư giãn đôi chân, sau đó lên đến đầu gối, đùi và tiếp tục lên phần bụng, tay, cổ và 
đầu. Thiền sẽ giúp thư giãn một cách nhanh chóng và đem lại giấc ngủ sâu, dễ chịu.

9. Tắm trước khi đi ngủ

Nếu bạn muốn chìm 
vào giấc ngủ ngay lập 
tức, hãy thử các loại 
muối tắm có chứa 
magiê. Magiê có tác 
dụng tuyệt vời trong 
việc thư giãn cơ bắp, 
có tác dụng kích thích 
cơn buồn ngủ kéo 
đến. Nếu bạn thích 
mùi hương, hãy nhỏ 
vài giọt tinh dầu cúc 
la mã hay oải hương 
vào bồn tắm và ngâm 
mình trong đó mười 
lăm phút. Tinh chất sẽ 
thấm sâu vào cơ thể, 
khiến cho tinh thần được thư giãn, thoải mái trước lúc lên giường.

10. Giờ ngủ là quãng thời gian không được cắt xén

Hãy khiến cho thời gian nghỉ ngơi trên giường trở thành thời điểm tuyệt vời nhất 
trong ngày của bạn. Mặc bộ đồ ngủ thoải mái nhất, tạo ra không gian phòng ngủ 
ấm cúng, chiếc giường êm ái mời gọi, có thể tận hưởng một chút massage… Không 
những giúp bạn lấy lại sức lực sau cả ngày làm việc mệt mỏi, bạn sẽ cảm thấy giờ ngủ 
chính là giây phút được mong đợi nhất trong ngày.

SỐNG KHỎE

1. Chuẩn bị bữa sáng từ tối hôm trước 

Buổi sáng luôn là thời điểm rộn ràng cho tất cả mọi người nhất là chị em phụ 
nữ, vì vừa phải chuẩn bị bữa sáng cho chồng con, vừa phải tất bật chuẩn bị 
đến văn phòng. Nếu thế, tại sao bạn lại không bỏ chút thời gian của tối hôm 
trước để chuẩn bị chút ít? 

Hãy mua sẵn bánh mì, bánh sandwich, sáng hôm sau chỉ việc phết lên một ít 
bơ, mứt, có thể kẹp thịt, trứng và thêm một cốc sữa tươi là bạn đã có ngay một 
suất ăn bổ dưỡng. Hoặc nếu không, bạn có thể nấu sẵn một nồi cháo hoặc xôi 
để sáng ra cả nhà cùng thưởng thức. Bạn sẽ thấy buổi sáng thật thư thái, dễ 
chịu để bắt đầu một ngày làm việc mới.

2. Tập vài động tác thể dục trong lúc đánh răng

Khi bạn đánh răng vào buổi sáng, hãy thử đứng trên một chân trong một 
phút, sau đó lại đổi chân kia, cố gắng giữ ổn định. Sự vận động đơn giản này 
giúp cải thiện sự cân bằng của cơ thể, và đó cũng là một trong những cách tốt 
nhất để ngăn ngừa thương tích và ngã, nhất là khi bạn có tuổi.

3. Hãy ngồi như nam giới

Bạn có biết, cứ 100 bệnh nhân đau khớp hông hoặc xương bánh chè thì 99 
trong số đó là phụ nữ. Trong khi cấu tạo cơ thể đóng một vai trò nhất định 
trong việc này, nó cũng bởi vì phụ nữ được dạy từ bé để ngồi khép hai chân 
lại với nhau. Thực ra, tư thế ngồi với hai đầu gối hơi tách ra sẽ tốt hơn nhiều, 
do nó làm giảm căng gân ở đầu gối và hông, những sợi gân này thường gây 
đau khi bị giãn căng quá mức. 

4. Hãy tự hỏi bản thân xem đang cảm thấy thế nào 

Một vài lần một ngày, bạn hãy dừng công việc một chút và tự hỏi xem bạn 
đang cần gì lúc đó, và làm thế nào để có thể đáp ứng nhu cầu ngay lập tức? Ví 
dụ: Nếu bạn cảm thấy uể oải, hãy đứng lên đi bộ một chốc; còn nếu bạn thấy 
tư tưởng bị phân tán, không tập trung được, hãy nghỉ ngơi vài phút, đi ra ban 
công hay pha một tách trà xanh. Chỉ cần một vài phút có thể tạo ra sự khác 
biệt rất lớn, và giúp bạn trút bỏ những mệt mỏi trong ngày.

5. Tận dụng mọi thời điểm để vận động

Khi bạn nhận được một cuộc điện thoại, nếu có thể, hãy đứng lên để nói 

10 CÁCH  
để sống vui ,  

sống khỏe  
mỗi ngày

chuyện. Thử cử động đôi chân, xoay khớp cổ 
chân, đung đưa hông và vai để giúp giãn gân 
cốt, chống đau mỏi lưng - cổ vốn là bệnh kinh 
niên của dân văn phòng. 

6. Để đồ tập và trang thiết bị ở nơi dễ thấy

Thay vì cất chúng trong những hộc tủ hoặc 
góc khuất, hãy đặt thảm tập yoga trong phòng 
khách, để nhìn thấy nó, bạn có thể nhớ ra lịch 
tập và bắt tay thực hiện luôn. Tương tự, nếu bạn 
thích chạy bộ, hãy để giày tập ngay cửa ra vào 
khi bạn rời nhà vào buổi sáng, để khi về bạn 
có thể xỏ ngay chân vào và đảm bảo thời gian 
luyện tập thường xuyên.

7. Không đeo kính râm vào buổi sáng

Ánh nắng buổi sáng cực tốt cho sức khỏe. Nếu 
bạn mất ngủ liên tục nhiều ngày, sự hấp thu ánh 
sáng mặt trời vào buổi sáng sớm có thể tái thiết 
lập hệ thống đồng hồ sinh học cho cơ thể. Nó 
cũng giúp bạn nạp đầy năng lượng sau những 
ngày mất sức vì thiếu ngủ. Ánh sáng này sẽ tác 
động lên một vài khu vực của não bộ khiến bạn 
duy trì được sự chú ý, trạng thái tỉnh táo suốt cả 
ngày dù rằng đêm qua bạn mất ngủ. 

Vì vậy, hãy quên chiếc kính râm khi đến văn 
phòng đi nhé!

8. Tập thiền trên giường

Bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn với giấc ngủ, 
hãy tập trung vào việc thư giãn mỗi nhóm cơ 

Cuộc sống hàng ngày vẫn bề bộn với những 
chuyện công việc, cơm áo, những lo toan 
cho gia đình và những niềm vui, nỗi buồn. 

Tuy vậy nếu biết sắp xếp, cân bằng giữa nghỉ ngơi 
và công việc, đối phó với stress, ăn uống thông 
minh và thể dục lành mạnh, bạn vẫn có thể tận 
hưởng lối sống mơ ước.

Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích và thực tế để 
bạn sống khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày:
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