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18Kienlongbank tổ chức họp mặt  
Tri ân Giảng viên nội bộ Sự hy sinh thầm lặng của nghề “ Không ngủ”

Kienlongbank nơi tình yêu bắt đầu

Quý bạn đọc thân mến, 
Chỉ còn mươi ngày nữa là năm 2015 đã chính thức khép lại. Có thể nói đây là 
năm đánh dấu sự ổn định và phát triển của ngành ngân hàng nói chung, và 
cũng là cột mốc ghi dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của Ngân 
hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank).
Với những giải pháp tập trung ổn định, tái cấu trúc, xử lý nợ xấu, tăng trưởng 
doanh thu, duy trì ổn định, an toàn và phát triển hợp lý; Hạ lãi suất cho vay; 
Hỗ trợ khách hàng bằng các chính sách miễn, giảm lãi vay; Triển khai Gói vay 
tín dụng ưu đãi G2000, G600..., Ngân hàng TMCP Kiên Long đã chia sẻ, đồng 
hành cùng khách hàng trong năm 2015. Những ngày này, các đơn vị trên toàn 
hệ thống Kienlongbank đang nỗ lực thi đua hoàn thành kế hoạch kinh doanh 
năm 2015, chuẩn bị các nội dung chăm sóc, thăm viếng khách hàng sau một 
năm cùng đồng hành phát triển. 
Bước sang năm mới 2016, với nhiều cơ hội lẫn thách thức, Kienlongbank khẳng 
định luôn là người bạn đáng tin cậy của Quý khách hàng. Hãy cùng chúng tôi 
mang đến những cơ hội trao tay, cùng chia sẻ kinh nghiệm và nguồn vốn để ổn 
định cuộc sống, duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh.
Trước thềm năm mới 2016, Bản tin Kienlongbank xin gửi đến Quý bạn đọc 
những bài viết về không khí đón Tết Dương lịch, những ngày nghỉ lễ của người 
dân khắp nơi trên thế giới, chia sẻ cảm nghĩ và hạnh phúc của các cán bộ, nhân 
viên Kienlongbank. Như thường lệ, Bản tin Kienlongbank sẽ mang đến cho Quý 
bạn đọc những thông tin, sự kiện nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội trong nước 
và hoạt động của Kienlongbank trong tháng 12.
Ban biên tập Bản tin kính chúc Quý bạn đọc một mùa Giáng sinh An lành và 
Năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên những người thân yêu.

7 sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về Lễ Giáng sinh



Kỷ niệm 71 năm Ngày Thành lập Quân đội  Nhân dân Việt Nam  (22/12/1944 – 22/12/2015)

THEO DÒNG LỊCH SỬ

22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt 
Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân - 
Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân 

Việt Nam.

Tên gọi “Quân đội Nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa 
“từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”.

Tháng 12/1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam 
Tuyên truyền Giải phóng quân. Chỉ thị nhấn mạnh: “Tên Đội Việt Nam 
Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân 
sự. Nó là đội tuyên truyền..., đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng 
quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc...”

Ngày 22/12/1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), 
Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức làm lễ 
thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến 
sĩ Cao-Bắc-Lạng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là 
đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền 
thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Hoàng Sâm 
làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng (Dương Mạc Thạch) làm chính trị 
viên, đồng chí Hoàng Văn Thái phụ trách Kế hoạch - Tình báo, đồng chí 
Vân Tiên (Lộc Văn Lùng) quản lý. Đội có chi bộ Đảng lãnh đạo.

Chỉ có 34 người, với 34 khẩu súng các loại nhưng đó là những chiến sĩ 
kiên quyết, dũng cảm trong các đội du kích Cao-Bắc-Lạng, Cứu quốc 
quân,... là con em các tầng lớp nhân dân bị áp bức, họ có lòng yêu 
nước, chí căm thù địch rất cao, đã siết chặt họ thành một khối vững 
chắc, không kẻ thù nào phá vỡ nổi. Sau lễ thành lập, đội tổ chức một 
bữa cơm nhạt không rau, không muối để nêu cao tinh thần gian khổ 
của các chiến sĩ cách mạng, đội tổ chức “đêm du kích” liên hoan với 

Lịch sử & 
Ý nghĩa 
Ngày 
Thành lập 
Quân đội 
Nhân dân 
Việt Nam 
22/12

đồng bào địa phương để thắt chặt tình 
đoàn kết quân dân.

Chấp hành chỉ thị “phải đánh thắng 
trận đầu”, ngay sau ngày thành lập, 
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân đã mưu trí, táo bạo, bất ngờ đột 
nhập vào đồn Phai Khắt (17 giờ chiều 
25/12/1944) và sáng hôm sau (7 giờ 
ngày 26/12/1944) đột nhập đồn Nà 
Ngần, tiêu diệt gọn 2 đồn địch, giết 
chết 2 tên đồn trưởng, bắt sống toàn 
bộ binh lính, thu toàn bộ vũ khí, quân 
trang, quân dụng.

Hai trận đánh đồn Phai Khắt, Nà Ngần 
thắng lợi đã mở đầu truyền thống đánh 
tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng 
trận đầu của quân đội ta suốt hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ 
cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn.

Từ ngày thành lập, Đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân luôn phát triển 
và trưởng thành. Ngày 22/12/1944 
được xác định là ngày thành lập Quân 
đội Nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra 
đời của một tổ chức quân sự mới của 
dân tộc ta. Một quân đội của dân, do 
dân, vì dân; luôn gắn bó máu thịt với 
dân, luôn luôn được dân tin yêu, đùm 
bọc.

Lịch sử xây dựng và trưởng thành của quân đội ta gắn liền với lịch sử đấu tranh 
anh dũng của dân tộc. Một đội quân được Đảng và Bác Hồ rèn luyện, đã từng là 
những đội tự vệ đỏ trong cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, đội du kích Bắc Sơn, Nam 
Kỳ, Ba Tơ, Cao - Bắc - Lạng, Cứu quốc quân đến Đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân. Một đội quân lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp nhau bao thế hệ 
cầm súng chiến đấu, cùng toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược hung bạo, 
giành lại độc lập thống nhất và bảo vệ vững chắc bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc 
Việt Nam XHCN và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang đối với cách mạng hai nước 
Lào và Cam-pu-chia.

Năm 1989, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính 
phủ, ngày 22/12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân 
dân Việt Nam mà còn là ngày Hội quốc phòng toàn dân. Từ đó, mỗi năm, cứ đến 
ngày này, toàn dân Việt Nam lại tiến hành các hoạt động hướng vào chủ đề quốc 
phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước 
của dân tộc và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH, động 
viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ 
quốc. Các hoạt động như mít tinh, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, giáo dục 
truyền thống, biểu diễn văn nghệ, đại hội thanh niên, thi đấu thể thao, hội thao 
quân sự,... được diễn ra ở khắp làng, xã, cơ quan đoàn thể, cơ sở đơn vị...

Những hoạt động của ngày hội như vậy nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ không 
ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình độ quân sự, 
không ngại gian khổ, vượt qua khó khăn, trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ.

Phát huy thành tích to lớn đã đạt được trong 71 năm qua, Quân đội nhân dân Việt 
Nam tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 
hiện đại; tham gia xây dựng kinh tế đất nước và thực hiện tốt hơn chức năng làm 
nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng 
thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa 
bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi: 
Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nguồn: Uel.edu.vn

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số I 
Quyết định thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền 
Giải phóng quân (22/12/1944)

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 đã diễn ra 
trang trọng tại Quảng trường Ba Đình

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (đứng), người học trò  xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Bản tin Kienlongbank Số 26 - Tháng 12/2015



THỊ TRƯỜNG

Nguồn http://tuoitre.vn/

TTO - Lễ ký kết chính thức Hiệp định đối tác kinh tế xuyên 
Thái Bình Dương (TPP) sẽ diễn ra vào ngày 04/02/2016 tại 
New Zealand. 

Quốc hội các nước thành viên TPP sẽ có hai năm phê chuẩn trước 
khi hiệp định đi vào hiệu lực. Như vậy, bắt đầu từ năm 2018, các 
cam kết trong TPP sẽ được thực thi.

Quyết định này vừa được thông qua tại thủ đô Manila trong một 
cuộc họp được sắp xếp bởi Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề 
Hội nghị thượng đỉnh APEC ngày 18/11 ở Philippines.

12 nước thành viên gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Hoa Kỳ, 
Malaysia, Mexico, Nhật Bản, New Zealand, Peru, Singapore và VN 
cũng cam kết sẽ thúc đẩy quốc hội nước mình sớm phê chuẩn 
hiệp định.

Theo tuyên bố chung của các nước tham gia đàm phán TPP trước 
đó, một khi hiệp định có hiệu lực, 18.000 sản phẩm sẽ được dỡ bỏ 
thuế quan, và đây là thành công của quá trình 5 năm đàm phán.

Việc lựa chọn thời điểm 04/02/2016 được xem là một quyết tâm 
lớn của lãnh đạo các nước TPP, khi hôm 05/11 vừa qua, Tổng thống 
Obama chính thức thông báo với Quốc hội nước này về ý định ký 
hiệp định.

Theo đạo luật quyền đàm phán nhanh (fast-track), tổng thống 
phải thông báo ý định này ít nhất trước 90 ngày, và như vậy ngày 
cận nhất thời điểm đó là sau ngày 03/02/2016.

Ngành Ngân hàng hưởng ứng phong 
trào “Cả nước chung sức xây dựng 
nông thôn mới”.

Chung tay cùng cả nước

Theo báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện 
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2011 - 2015 và định hướng xây dựng 
các chương trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ gửi các đại 

sẽ chính thức ký 
vào năm 2016TPP

Theo Foxnews, lãnh đạo 12 nước TPP cho biết rất hài lòng về nội 
dung cam kết trong TPP, tuy nhiên cũng gặp không ít áp lực với việc 
loại bỏ hàng rào thuế quan, quy định mới về công đoàn lao động,… 
Trước đó đã có những thông tin TPP có thể phải đàm phán lại trong 
một số vấn đề.

TPP được ca ngợi là tạo ra một mô hình mới cho thương mại mới và 
hấp dẫn cho khu vực phát triển năng động và nhanh nhất thế giới. 
Đàm phán TPP được tuyên bố kết thúc vào ngày 05/10 và toàn văn 
nội dung TPP cũng được các nước công bố một tháng sau đó.

Giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Tân - 
xã đạt chuẩn NTM của huyện Kiến Xương, Thái Bình

Tín dụng ngân hàng                 
về nông thôn mới

Đức Nghiêm/ Thời báo Ngân hàng

biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII thì tổng kinh phí huy động thực hiện 
chương trình trong giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 192.922 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách trung ương là 5.900 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 36.031 tỷ đồng, trái 
phiếu Chính phủ là 9.815 tỷ đồng, nguồn vốn khác là 75.840 tỷ đồng và vốn vay tín dụng là 
65.336 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguồn vốn trên chủ yếu mới chỉ đáp ứng cho việc xây dựng 
các công trình hạ tầng, còn vốn để hỗ trợ người dân nông thôn phát triển kinh tế, nâng cao 
đời sống hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) thì dựa vào hệ thống Ngân hàng (NH) 
là chính. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành 

kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng 
hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới”.

Theo đó, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành 
phố chỉ đạo các Tổ chức Tín dụng (TCTD) trên 
địa bàn cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp 
thời nhu cầu vốn của các huyện, thị xã và các 
xã được Ban Chỉ đạo địa phương lựa chọn xây 
dựng nông thôn mới; nắm bắt kịp thời tình 
hình cho vay phục vụ xây dựng nông thôn 
mới của các TCTD và thực hiện hỗ trợ giải 
quyết khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa 
TCTD với khách hàng vay vốn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu các TCTD chủ 
động cân đối nguồn vốn để đáp ứng nhu 
cầu vốn cho vay xây dựng NTM tại các địa 
phương trên toàn quốc, tích cực vận động 
hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Cả 
nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 
trong toàn hệ thống.

Tính đến cuối tháng 9/2015 dư nợ cho vay 
nông nghiệp nông thôn của toàn Ngành 
ước đạt 815.361 tỷ đồng, tăng 9,5% so với 
31/12/2014 và tăng gần 1,64 lần so với cuối 
năm 2011. Kết quả này đã tạo khí thế phấn 
khởi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng NTM và nâng cao đời sống 
nhân dân trong thời gian qua.

Cần đẩy mạnh hơn cho vay xây dựng cơ 
sở hạ tầng

Báo cáo của các tỉnh, thành phố cũng cho 
thấy nguồn vốn cho vay lĩnh vực NTM luôn 
được ưu tiên. Đơn cử như tại tỉnh Bình Định, 
lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh này cho biết, 
để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng NTM, Chi nhánh NHNN tỉnh đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn ưu tiên vốn cho vay 
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Các TCTD đã thực hiện nghiêm túc quy định của NHNN về lãi suất cho vay đối với các nhóm 
lĩnh vực ưu tiên, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn khi mức trần lãi suất cho vay 
trong thời điểm hiện nay là 7%/năm. Trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho khách hàng, một số TCTD 
trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tự cân đối để triển khai nhiều chương trình cho vay lãi suất thấp 
hơn mức trần quy định đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời, các TCTD cũng đã và đang rà soát, đánh giá để thực hiện cơ cấu lại nợ các khoản 
vay cũ nhằm hỗ trợ khách hàng nông nghiệp, nông thôn duy trì và phát triển sản xuất kinh 
doanh.

Nhờ đó, dư nợ cho vay xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bình Định đến hết tháng 9/2015 là 
7.904 tỷ đồng, tăng 4,79% so với quý II/2015. Hay tại tỉnh miền núi Tuyên Quang, đầu tư cho 
vay phát triển nông nghiệp, nông thôn là 6.245 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cuối năm 2014, 
chiếm tỷ trọng 62%/tổng dư nợ tín dụng; với 153.426 khách hàng đang còn dư nợ. Riêng dư 
nợ cho vay của các TCTD tại 10 xã điểm của tỉnh về xây dựng NTM là 783.335 triệu đồng, với 
20.319 khách hàng còn dư nợ.

Còn tại tỉnh Bến Tre, giai đoạn năm 2011 - 2015, doanh số cho vay phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM toàn ngành trên địa bàn ước đạt 55.890 tỷ đồng, chiếm 
49,1% tổng cho vay toàn ngành trên địa bàn trong cùng thời kỳ với hơn 5,5 triệu lượt khách 
hàng vay vốn.

Lãnh đạo NHNN nhiều chi nhánh cho rằng, bên cạnh các kết quả đã đạt được trong cho vay 
phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng NTM, hiện nay vẫn còn một số khó 
khăn, vướng mắc làm cho hiệu quả sử dụng vốn ngân hàng chưa được phát huy toàn diện.

Các NH cho biết vướng mắc nhiều nhất hiện nay là cho vay lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng ở nông thôn. Đây là lĩnh vực nằm trong các lĩnh vực được cho vay phục vụ phát triển 
nông nghiệp nông thôn.

Tuy nhiên, cơ chế về cho vay lĩnh vực này chưa được hướng dẫn cụ thể, còn hạn chế. Bên 
cạnh đó, nhận thức chung của người dân đối với chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn vẫn còn biểu hiện tâm lý trông chờ vào vốn vay ưu đãi từ ngân hàng, thiếu 
chủ động đổi mới trong sản xuất, kinh doanh, dẫn đến hiệu quả sản xuất thấp.

Các mô hình sản xuất, liên kết sản xuất hiệu quả chưa được nhân rộng nên ngân hàng chưa 
thể triển khai cho vay. Chẳng hạn, dù các NH rất tích cực nhưng Chương trình cho vay thí 
điểm phục vụ cho phát triển nông nghiệp theo các mô hình liên kết, áp dụng công nghệ 
cao và sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu (theo Nghị quyết số 14/
NQ-CP) vẫn chưa thêm nhiều khách hàng mới.

Nguyên nhân do người dân còn chưa sẵn sàng tham gia chuỗi liên kết vì chưa quen với việc 
ký hợp đồng, tuân thủ hợp đồng, còn tình trạng bán hàng theo cảm tính, nơi nào giá cao thì 
bán. Về phía doanh nghiệp chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng về hồ sơ vay hoặc doanh nghiệp 
chưa vào mùa sản xuất và họ đang sẵn vốn chưa có nhu cầu vay.

Theo báo cáo của Chính phủ, đến hết quý II năm 2015, đã có 889 xã (đạt 9,94%) và 5 huyện 
đạt chuẩn, bình quân mỗi xã đạt 11,56 tiêu chí, tăng 6,7 tiêu chí so với năm 2011; 15,4% 
số xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 35,8% số xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 31,09% số xã đạt từ 5 
đến 9 tiêu chí; 7,75% số xã đạt dưới 5 tiêu chí và không còn xã trắng tiêu chí. Dự kiến đến 
hết năm 2015 cả nước sẽ có khoảng 10 huyện và 1.800 xã đạt chuẩn (đạt 20%); 1.527 xã 
(17,33%) đạt từ 15 đến 18 tiêu chí và chỉ còn 600 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

76

HỘI NHẬP

Bản tin Kienlongbank Số 26 - Tháng 12/2015



đăng ký dịch vụ lên tới 2.643 khách hàng. Trong đó, tổng số lượng giao 
dịch được thực hiện qua Mobile Banking 6 tháng là 91.591 lượt với 
doanh số giao dịch lên đến gần 100 tỷ đồng. Đây là những kết quả rất 
đáng ghi nhận mà dịch vụ Mobile Banking mang lại, góp phần mang 
đến những tiện ích, thói quen giao dịch điện tử cho khách hàng khi 
tận hưởng dịch vụ 3 KHÔNG từ Kienlongbank.

Anh Võ Đình Toàn – Khách hàng đạt doanh số thanh toán cao nhất, 
nhận giải đặc biệt trong chương trình chia sẻ: “Tôi gửi lời cảm ơn chân 
thành đến Ban lãnh đạo của Ngân hàng Kiên Long đã có một chương 
trình hay, thu hút sự tham gia của rất đông khách hàng, thông qua 
chương trình này đã giúp cho tôi được biết thêm những dịch vụ tiện ích 
của Ngân hàng. Mong rằng trong thời gian tới, Kienlongbank sẽ tiếp tục có 
thêm nhiều chương trình kích cầu như vậy, để khách hàng có cơ hội được 
tham gia và cùng trải nghiệm những chương trình của Kienlongbank”.

Tổng kết chương trình, Kienlongbank đã tìm ra được 1.121 chủ nhân 
được nhận thưởng từ Ngân hàng. Trong đó, có 21 khách hàng đạt 
doanh số cao nhất được nhận quà với giá trị hấp dẫn. Đây là những 
giải thưởng thay lời cảm ơn chân thành nhất mà Kienlongbank dành 
tặng cho quý khách hàng vì sự tín nhiệm và sử dụng các sản phẩm 
dịch vụ của Kienlongbank.

Với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, trong những năm qua, 
Kienlongbank đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng 
hóa và đổi mới các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng, giúp khách hàng 
có những trải nghiệm thực tế với các giao dịch ngân hàng thông qua 
các phương tiện thanh toán hiện đại, tiện lợi, đáp ứng được nhu cầu 
giao dịch tài chính hằng ngày.

Ban lãnh đạo Kienlongbank cùng các giảng viên nội bộ chụp ảnh lưu niệm họp mặt 20/11

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank (phải) 
trao chiếc điện thoại Iphone 6 trị giá 16 triệu đồng cho khách 
hàng đạt doanh số thanh toán cao nhất

Ông Hồ Sỹ Hòa – Phó Giám đốc CN  Sài Gòn (phải) 
trao tặng giải thưởng cho khách hàng trúng thưởng

Ông Nguyễn Quang Toan - Phó TGĐ, Chủ tịch CĐCS Kienlongbank (bìa phải)  trao giải 
thưởng đến khách hàng thuộc top 1 - 10 về doanh số thanh toán

KLB KLB

Trao 1.121 giải thưởng

                                      TỔ CHỨC HỌP MẶT
              Tri ân giảng viên nội bộ

Nhằm góp phần mang đến những tiện ích, thói quen 
giao dịch điện tử cho khách hàng khi tận hưởng dịch 
vụ 3 KHÔNG: Không chi phí; Không khoảng cách; 

Không thời gian, dịch vụ Kienlong Mobile Banking đã được 
triển khai như một tiện ích thiết yếu, cần có, phù hợp nhu 
cầu tài chính của mọi khách hàng có thói quen sử dụng 
công nghệ hiện đại.

Sáng ngày 14/11/2015, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 
đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng chương trình “Trải 
nghiệm Kienlong Mobile Banking - Rinh Iphone 6” với sự tham dự 
của ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (TGĐ) 
Kienlongbank; ông Nguyễn Quang Toan – Phó TGĐ , Chủ tịch CĐCS 

Kienlongbank, cùng các khách 
hàng đạt giải trong chương 

trình.

Chương trình “Trải 
nghiệm Kienlong 
Mobile Banking 
– Rinh  Iphone 6” 
được triển khai 
từ tháng 5/2015. 

Qua 06 tháng thực 
hiện, chương trình 

đã nhận được sự tham 
gia hưởng ứng của đông 

đảo khách hàng với số lượng 

Chương trình “Trải nghiệm Kienlong 
Mobile Banking - Rinh Iphone 6”.

“Sĩ tử tri ân ”, “Tôn sư trọng đạo” là 
truyền thống kính trọng, biết ơn 
thầy cô giáo và là đạo lý tốt đẹp 

của dân tộc ta, truyền thống ấy được kế 
thừa và phát huy từ bao đời nay. 

Trong không khí sôi nổi của cả nước chào 
mừng kỷ niệm 33 năm ngày Nhà Giáo Việt 
Nam (20/11/1982 – 20/11/2015), chiều ngày 
20/11, tại Tp.HCM, Kienlongbank đã tổ chức 
buổi họp mặt Tri ân giảng viên nội bộ về 
những đóng góp dành cho công tác đào 
tạo nguồn nhân lực của Ngân hàng trong 
thời gian qua. Đây là dịp để Ban lãnh đạo 
Kienlongbank gửi lời tri ân và cảm ơn chân 

thành đến các giảng viên nội bộ đã dành thời gian và công sức để truyền tải những kiến 
thức bổ ích và kinh nghiệm quý báu của mình cho các học viên, góp phần thành công trong 
công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Kienlongbank.

Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank thay mặt cho Ban lãnh đạo Ngân 
hàng đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể giảng viên nội bộ. Ông đánh giá cao sự đóng góp 
quý báu của các giảng viên trong công tác nâng cao chất lượng nhân sự và tin 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 dắt từng thế hệ  CB, NV có hành trang 
kiến thức, sự tự tin áp dụng ngay vào công việc.

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, TGĐ 
Kienlongbank phát biểu tại buổi họp mặt

Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT,  Tổng Giám đốc Kienlongbank trao quà cho các giảng viên
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Tiếp nối thành công của Lễ hội Đua ghe Ngo được 
tổ chức cách đây 2 năm (2013), Ngân hàng TMCP 
Kiên Long (Kienlongbank) – Chi nhánh (CN) Sóc 

Trăng tiếp tục vinh dự là một trong những đơn vị đồng 
hành và gắn bó cùng với Lễ hội đua ghe Ngo tỉnh Sóc 
Trăng - lần thứ II được khai mạc vào ngày 24/11/2015 
vừa qua. 

Đây là lễ hội văn hóa, thể thao đặc sắc của vùng sông 
nước Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), được tổ chức 
hàng năm nhằm mục tiêu bảo tồn, giữ gìn và phát huy 
giá trị truyền thống, văn hóa độc đáo của đồng bào 
Khmer, góp phần xây dựng văn hóa tiên tiến và đậm 
đà bản sắc dân tộc của Việt Nam nói chung và khu vực 
ĐBSCL nói riêng. Với nhiều hoạt động văn hóa nghệ 
thuật phong phú và hội thi đua ghe Ngo sôi nổi trên 
dòng sông Maspero, đã quy tụ hàng ngàn người là đồng 
bào dân tộc Khmer và khách tham quan đến tham dự.

Bên cạnh hoạt động chính là hội thi đua ghe Ngo với sự 
tham dự của 56 đội ghe nam, nữ tranh tài, tại Lễ hội lần 
thứ II này còn diễn ra nhiều nội dung khác như: chương 
trình văn nghệ quần chúng, Lễ cúng trăng, thả đèn 
nước, ngày hội văn hóa ẩm thực ba dân tộc Kinh – Hoa – 
Khmer, đã tạo nên một buổi lễ hội sôi động, mang đậm 
bản sắc dân tộc.

Lễ hội đua ghe Ngo năm 2015 đã diễn ra thành công 
tốt đẹp, thu hút được sự quan tâm đông đảo của khách 
tham quan trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội để 
quảng bá nét văn hóa của người dân tộc Khmer trở 
thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn tương xứng với 
giá trị vốn có của nó.  

                                         tiếp tục đồng hành 
cùng Lễ hội “Đua ghe Ngo Sóc Trăng” 
lần thứ II, khu vực ĐBSCL năm 2015
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Vui Giáng sinh - Quà rủng rỉnh cùng

Ấn phẩm Xuân 2016 -  
Thay lời tri ân  
từ Kienlongbank

Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long (Kienlongbank) phát hành Bộ Lịch 
Xuân Bính Thân Kienlongbank 2016 và gửi tặng 

đến Quý khách hàng trong cả nước như tri ân và ghi 
nhận sự ủng hộ của khách hàng trong suốt năm vừa 
qua.

Món quà nhỏ thay lời cảm ơn chân thành của tập thể 
CB, NV Kienlongbank gửi đến Quý khách hàng đã đồng 

hành và hợp tác 
cùng Ngân hàng 
trong năm vừa qua. 
Kính chúc Quý khách 
hàng và gia đình đón 
một năm mới “An 
Khang Thịnh Vượng 
-  Vạn Sự Như  Ý ”.

Với mong muốn tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại các điểm giao dịch nhân dịp Giáng sinh và chào đón năm mới 2016, góp phần giúp 
cho các đơn vị có một không gian sinh động, đẹp mắt, tạo ấn tượng cho khách hàng khi đến giao dịch, Kienlongbank đã triển khai 
đồng loạt hoạt động trang trí Giáng sinh 2015 và đón năm mới 2016. 

Song song đó, trong ba ngày từ 24/12 – 26/12/2015, Kienlongbank còn dành 
tặng gần 8.000 phần quà cho khách hàng khi đến giao dịch tại Kienlongbank 
với chương trình bốc thăm may mắn. Cùng với những lời chúc mừng và quà 
tặng giáng sinh, Kienlongbank mong muốn góp thêm niềm vui cho khách 
hàng khi đón nhận một mùa Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc. 

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sự thuận tiện cho khách 
hàng khi giao dịch, được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam và ủng hộ của chính quyền địa phương, từ ngày 23/11/2015, 

Kienlongbank – PGD Tân Châu – Chi nhánh An Giang chính thức đi vào hoạt 
động tại trụ sở mới số 30 Nguyễn Văn Linh, P. Long Thạnh, TX. Tân Châu, T. 
An Giang. (Trụ sở cũ: Đường số 2, khóm Long Thạnh A, P.Long Thạnh, TX. Tân 
Châu, An Giang)

Bên cạnh đó, ngày 12/12/2015, Kienlongbank - PGD Cộng Hòa – Chi nhánh 
Sài Gòn sẽ chính thức đổi tên thành PGD Phú Nhuận và chuyển địa điểm 
hoạt động về tòa nhà số 117 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, 
Tp. HCM. Theo đó, PGD Cộng Hòa sẽ được đổi tên thành PGD Phú Nhuận.  

 
Từ năm 2013 trở lại đây, Kienlongbank 
đã tập trung chỉnh trang lại hầu hết 
trụ sở các CN, PGD trên cả nước. Đây 
là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng trong chiến lược phát triển của 
Kienlongbank, nhằm mở  rộng mạng 
lưới, phát triển và làm rõ nhận diện 
thương hiệu, tạo ấn tượng, niềm tin, 
cũng như đem đến cho khách hàng sự 
hài lòng về chất lượng phục vụ. Tính 
đến nay, Kienlongbank đã có 103 điểm 
giao dịch tại 26 tỉnh, thành trên toàn 
quốc bao gồm: 01 Hội sở chính, 27 chi 
nhánh và 76 phòng giao dịch.

Kienlongbank chuyển địa điểm 
hoạt động 02 Phòng Giao dịch: 
Tân Châu và Cộng Hòa

Màn thi đấu quyết liệt giữa các đội

Quảng cảnh về đêm của Lễ hội
Phòng Giao dịch Tân Châu KLB

KLB

“ Vui Giáng sinh 
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KLB

KLB

KLB

KLB

TIN TỨC SỰ KIỆN

                           BẾ GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH  
     ĐÀO TẠO CHỨC DANH KHÓA 04

Khai giảng từ ngày 26/10/2015, chương trình đào tạo chức 
danh khóa 04 do Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 
tổ chức dành cho các đối tượng học viên là nhân viên Tín 

dụng, nhân viên Chăm sóc khách hàng và Giao dịch viên trên toàn 
hệ thống. Qua 3 tuần đào tạo, chương trình đã bế giảng vào chiều 
ngày 13/11/2015.

Tiếp nối thành công của 3 khóa học trước, khóa đào tạo “Chức danh 
khóa 04” được Kienlongbank cải tiến về quy mô, chương trình đào tạo, 
cũng như khai thác tối đa vai trò đứng lớp của các giảng viên nội bộ 
Kienlongbank. Bên cạnh những buổi học nhằm nâng cao kiến thức 
về chuyên môn nghiệp vụ; Sản phẩm huy động, tín dụng, thẻ, thanh 

toán quốc tế,… Các học viên nữ còn được hướng dẫn chi tiết về 
cách trang điểm, trang phục sao cho phù hợp với môi trường công 
sở. Đặc biệt, khóa học đã giúp các học viên có thêm các kỹ năng 
mềm về giao tiếp ứng xử, quản lý thời gian, làm việc nhóm giúp 
cho các học viên thêm tự tin để hoàn thành tốt công việc của mình. 
Bên cạnh đó, tham gia khóa học sẽ giúp các nhân viên tân tuyển có 
dịp tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm 
việc tại Kienlongbank từ các anh chị đi trước, cũng như từ các giảng 
viên nội bộ.

Chị Hồ Nhật Trinh – Nhân viên Chăm sóc khách hàng Chi nhánh 
Sài Gòn chia sẻ về khóa học  “Thông qua khóa học này, bản thân tôi 
cùng các học viên khác cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong công việc. 
Được áp dụng những kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ cũng như các 
kỹ năng chăm sóc khách hàng và giao tiếp ứng xử phục vụ cho công 
việc hàng ngày,… Ngoài những giờ học chúng tôi còn có cơ hội được 
trải nghiệm thực tế qua những chuyến tham quan nhà máy xí nghiệp, 
được gặp gỡ giao lưu với các bạn trong đại gia đình Kienlongbank từ 
Bắc tới Nam”.

Từ đầu năm đến nay, Kienlongbank thường xuyên mở các khóa đào 
tạo, tập huấn và hội thảo dành cho các CB, NV trên toàn hệ thống. 
Qua đó, chất lượng nguồn nhân lực ngày một cải thiện, nâng cao kỹ 
năng chuyên môn và tác phong chuyên nghiệp, sự tự tin và gắn kết 
được thể hiện rõ với các thành viên trong đại gia đình Kienlongbank.

                                      THÍ ĐIỂM PHẦN MỀM              
quản lý nhân sự online

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank phát biểu 
tại buổi lễ

Kienlongbank phổ biến thông tin phòng chống 
gián điệp mạng Turla

Nhằm tối ưu hóa công tác quản trị nguồn 
nhân lực tại Kienlongbank, vừa qua, 
Kienlongbank đã triển khai thí điểm phần 

mềm quản lý nhân sự online, mang tên Kienlongbank 
Humance Resource Management (KHRM). Đây là 

chương trình giúp lãnh đạo đơn vị theo dõi tình hình 
nhân sự tại đơn vị mình thông qua thông tin nhân sự, 

bảo hiểm, thời hạn ký hợp đồng, …  Chương trình có thể 
tra cứu các thông tin nhân sự trực thuộc cấp quản lý dễ 

dàng. Đồng thời, có thể giúp các cấp quản lý theo dõi tình 
hình biến động nhân sự qua từng tháng.

Đây là một trong những chương trình quản trị nhân sự ứng 
dụng CNTT, tra cứu dữ liệu điện tử, giúp Kienlongbank nâng 

cao năng lực quản trị và cải tiến các quy trình, tinh gọn thủ tục 
hành chính. 

Turla một loại mã độc tinh vi, đang âm thầm ảnh hưởng đến hàng 
trăm máy tính của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt 
Nam. Nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn kịp thời dòng mã 

độc Turla kết nối đến các hệ thống máy tính tại Kienlongbank, đồng 
thời nhằm tuân thủ an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông 
tin tại các đơn vị, vừa qua, Kienlongbank đã chính thức phổ biến 
thông tin phòng chống nhóm gián điệp mạng Turla. 

Theo đó, Kienlongbank khuyến cáo CB, NV cũng như các khách 
hàng có thói quen sử dụng máy tính tuyệt đối không mở thư 
điệp tử từ người lạ; các nguồn không xác định và xóa ngay lập 
tức ngay khi phát hiện; không được sử dụng các thiết bị lưu 
trữ ngoài để lưu trữ, sao chép các tài liệu giữa các máy tính 
với nhau và máy tính có kết nối internet. Việc này, sẽ hạn chế 
được việc lấy cắp các thông tin liên quan đến nhiều lĩnh vực 
và cả thông tin cá nhân.

G600 là gói tín dụng ưu đãi dành cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống tại 05 thành phố 
lớn. Đây là một trong những chương trình có lãi suất ưu đãi gần 30% so với lãi suất hiện hành, nhằm mang đến nguồn vốn cho các 
khách hàng chưa được tiếp cận các gói vay vừa qua tại Kienlongbank.

Với mục đích đáp ứng kịp thời nhu cầu của mọi khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp trong việc sản xuất kinh doanh và phục vụ nhu cầu mua sắm 
nhân dịp cuối năm 2015, đồng tạo lợi thế cạnh tranh cho các đơn vị tại 05 thành phố trực thuộc Trung ương là Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội, Tp. Hải Phòng, 
Tp. Đà Nẵng và Tp. Cần Thơ phát triển kinh doanh, Kienlongbank chính thức triển khai gói G600 với lãi suất ưu đãi 7,8%/năm. 

Theo đó, khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đang cư trú hoặc có trụ sở tại 05 thành phố trên sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi của 
gói tín dụng này với thời hạn cho vay linh hoạt phù hợp với 
phương án, chu kỳ sản xuất kinh doanh của khách hàng. 
Thời hạn áp dụng G600 từ ngày 02/12/2015 đến hết ngày 
31/12/2015 hoặc đến khi giải ngân hết giá trị gói tín dụng 
(tuỳ điều kiện nào đến trước).

Được biết trước đó, Kienlongbank đã triển khai gói tín 
dụng ưu đãi lãi suất, trị giá 2.000 tỷ đồng (G2000) với mức 
lãi suất hấp dẫn 7,5%/năm. Đây là chương trình dành cho 
những khách hàng có nhu cầu vay vốn thuộc lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn trên toàn quốc. Thời hạn của gói 
tín dụng này sẽ được Kienlongbank áp dụng đến hết ngày 
15/12/2015.

TRIỂN KHAI GÓI TÍN DỤNG ƯU ĐÃI LÃI SUẤT (G600)
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Tập thể CB, NV Phòng Giao dịch Thủ Đức

Ông Lê Thanh Hưng - Giám đốc Phòng Giao 
dịch Thủ Đức và khách hàng Nguyễn Văn Nhật

Phòng giao dịch (PGD) Thủ Đức trực 
thuộc Chi nhánh Sài Gòn, được 
thành lập và đi vào hoạt động từ 

ngày 17/7/2009. Trải qua hơn 6 năm 
xây dựng và phát triển, PGD Thủ Đức 
luôn thực hiện đúng chủ trương chính 
sách của Kienlongbank và có những 
giải pháp thực hiện mới trong hoạt 
động kinh doanh của đơn vị.

Phòng Giao dịch Thủ Đức  
- Chi nhánh Sài Gòn

Vui lòng 
khách đến,  
vừa lòng 
khách đi

Nền kinh tế của cả nước trong những 
năm qua nói chung và ngành Ngân hàng 
nói riêng đã gặp không ít thách thức, khó 
khăn. Thực tế trên địa bàn Quận Thủ Đức 
và các địa bàn lân cận, các ngân hàng có 
sự cạnh tranh mạnh trong việc tìm và giữ 
chân khách hàng. Chính vì vậy đòi hỏi việc 
chăm sóc và giữ khách hàng của từng CB, 
NV trong đơn vị được chú trọng làm sao 

Lê Thanh Hưng - Giám đốc Phòng Giao dịch 
Thủ Đức 

có hiệu quả nhất. Để có được sự tin tưởng của khách hàng, tập thể CB, NV PGD Thủ Đức 
quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng với phương châm “Vui lòng khách 
đến, vừa lòng khách đi”. Bằng sự tận tâm, tận tình phục vụ khách hàng và giới thiệu, tư 
vấn các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tốt nhất đến khách hàng với phương châm “Hết 
việc chứ không hết giờ”.

Để các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có thể cạnh tranh trên thị trường, PGD Thủ Đức 
luôn bám sát địa bàn và tìm hiểu thêm những sản phẩm, dịch vụ nào của Kienlongbank 
phù hợp với nhu cầu của từng loại khách hàng, cũng như tìm hiểu các sản phẩm, dịch 
vụ của các ngân hàng bạn. Từ đó, nhân viên kinh doanh sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng 
những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Việc tăng trưởng dư nợ cho vay không nhất thiết 
khách hàng ở gần hay xa địa bàn hoạt động, miễn là khách hàng chấp nhận sản phẩm 
của Kienlongbank là tập thể CB, NV của PGD sẽ chạy hết công suất.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, PGD Thủ Đức luôn chú trọng công tác phục vụ, 
chăm sóc khách hàng, luôn tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của khách hàng về sản phẩm, 
dịch vụ của Kienlongbank để ngày càng hoàn thiện và phục vụ khách hàng ngày 
càng tốt hơn.

Anh Nguyễn Văn Nhật là khách hàng thân thiết của Kienlongbank PGD Thủ Đức. Sau 
khi được Kienlongbank tài trợ cho vay phát triển kinh tế trang trại, anh Nhật chia sẻ: 
“Khi đến giao dịch với PGD Thủ Đức, tôi cảm thấy rất gần gũi và thân thiện, đã được lãnh 
đạo tư vấn hỗ trợ cho tôi hiểu rõ những sản phẩm vay vốn của Kienlongbank, và tư vấn 
sử dụng vốn vay hiệu quả cho ngành chăn nuôi, vốn là nghề có nhiều rủi ro hơn các nghề 
kinh doanh khác. Từ đó, tôi đã có sự chuẩn bị kỹ hơn để chuẩn bị phương án đầu tư. Tôi 
đã quyết định đầu tư vào trang trại chăn nuôi và đã được Kienlongbank tài trợ vốn phát 
triển trang trại chăn nuôi gia cầm. Khi giao dịch với PGD Thủ Đức, tôi đã được CB, NV rất 
nhiệt tình hướng dẫn, các thủ tục được giải quyết nhanh chóng đáp ứng nhu cầu vay vốn 

của tôi. Từ khi được Kienlongbank tài trợ vốn, tôi đã phát triển kinh tế trang trại và đã thu 
hoạch được 03 lứa gà thịt, nhờ đó đã giúp cho kinh tế gia đình tôi ổn định hơn”.

Bên cạnh chú trọng công tác kinh doanh, PGD Thủ Đức còn tham gia các hoạt động xã 
hội tại địa bàn Quận Thủ Đức, như tham gia Giải bóng đá giao lưu của phường, ủng hộ  
kinh phí lắp đặt camera giám sát trên đường Võ Văn Ngân, ủng hộ  tặng quà Tết cho bà 
con nghèo tại địa phương,... Với những việc làm này, PGD Thủ Đức mong muốn sẽ góp 
một phần trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế tại địa phương.

Khi nền kinh tế đất nước phát triển, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ của khách hàng tăng cao, PGD Thủ Đức nhận thấy rõ điều đó. Vì thế, tập thể CB, NV 
đơn vị rất chú trọng công tác phục vụ khách hàng, xem khách hàng là những người 
đồng hành cùng với Kienlongbank và luôn trung thành với phương châm “Sẵn lòng chia 
sẻ” của Ngân hàng.

Mới đó mà đã hơn 03 năm 
Kienlongbank – Chi nhánh 
Bình Định được thành lập và 

đi vào hoạt động. Trong 03 năm qua, 
Chi nhánh (CN) đã dần dần cải thiện 
công tác tổ chức, tạo được sự tín nhiệm 
với khách hàng và trên hết là đạt được 
kết quả kinh doanh nhất định. Để có 
được những thành quả đáng ghi nhận 
đó, Ban lãnh đạo CN Bình Định đã lên ý 
tưởng thiết lập các đội nhóm đặc trưng 
cho từng nghiệp vụ, như: huy động, 
chuyển tiền, thẻ, thanh toán quốc tế, … 
có giải pháp cụ thể và đưa ra phương 
pháp, cách thức hành động để từ đó 
đạt được mục tiêu chung của cả đơn 
vị. Qua đó, CN Bình Định đã phát động 
phong trào thi đua trong các đội nhóm, 
tạo thêm sự cạnh tranh trong công tác 
kinh doanh, tạo động lực thông qua các 
giải thưởng về vật chất lẫn nguồn động 
viên tinh thần.  

nơi khát vọng thăng hoa
Nguyễn Thị Như Ý - Giao dịch viên – Chi nhánh Bình Định 

Các thành viên trong nhóm Huy động vốn đang thảo luận công việc

Sau khi nhận thấy được ưu và khuyết điểm của bản thân cùng với sự đam mê công tác tín 
dụng, tôi tự nguyện tham gia vào nhóm huy động vốn. Không riêng tôi mà hầu hết các 
thành viên trong nhóm ai cũng cảm nhận được sự hào hứng và phấn khởi. Sau khi bàn 
bạc, thảo luận với nhau, cả nhóm chúng tôi đã quyết định lấy tên “Đoàn kết là sức mạnh”  
làm tên riêng của nhóm. Chúng tôi quyết định lấy tên này vì thể hiện sự đoàn kết, sức 
mạnh của mỗi thành viên trong trong nhóm với cùng một ý chí quyết tâm, đồng lòng, 
cố gắng trong mọi công việc được giao cũng như đề ra các kế hoạch cụ thể cho đơn vị 
để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh mà đơn vị đã đặt ra, góp phần đưa Kienlongbank 
ngày càng phát triển. 

Với phương châm đoàn kết, nâng cao trách nhiệm bản thân và cùng nhau nỗ lực phát 
triển mảng huy động vốn tăng vượt bậc cho nhóm chúng tôi nói riêng và đơn vị nói 
chung. Cuộc họp đầu tiên đã được khởi động với nhiều bỡ ngỡ. Từng cá nhân riêng biệt 
với từng tính cách khác nhau nhưng cuối cùng vì mục đích chung cho công việc thì mọi 
người cũng đã thống nhất được mục tiêu, cách thức tổ chức và cách đánh giá hiệu quả 
hoạt động của nhóm. 

Hàng tuần, các thành viên dành ra 30 phút để cùng nhau ngồi lại, thảo luận và đóng 
góp ý kiến của mình cho những hoạt động của nhóm. Những lần đi tiếp xúc dự án đền 
bù, thuyết phục người dân đến với Kienlongbank, sử dụng các tiện ích Kienlongbank 
mang lại, và thành quả sau những lần đi đến nhà bà con nông dân đã trở thành động 
lực thúc đẩy nhóm chúng tôi nỗ lực hơn nữa. Cái cảm giác vui sướng từ thành quả của 
cả nhóm đã cố gắng đạt được thật là hạnh phúc vô bờ bến. Mỗi lần như thế, mỗi thành 
viên trong nhóm đều tự nhủ lòng rằng sẽ cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa, để mang 

thật nhiều hiệu quả kinh doanh về cho 
nhóm nói riêng và Kienlongbank – CN 
Bình Định nói chung. Điểm chung 
của nhóm chúng tôi là mọi người làm 
việc với sự tận tâm, đoàn kết, thống 
nhất. Có những lúc khó khăn, trở ngại 
trong công việc thì cùng nhau ngồi lại 
tháo gỡ, rút kinh nghiệm để tiếp tục 
hoàn thiện nhóm mình. Dần dần mọi 
người cũng quen với cách thức hoạt 
động và phát huy được những hiệu 
quả của làm việc nhóm thông qua 
việc sắp xếp thời gian, giải quyết công 
việc, chia sẻ và hiểu nhau hơn. Đúng 
như với cái tên của nhóm “Đoàn kết là 
sức mạnh”. Sức mạnh của sự đoàn kết 
làm mọi người gắn bó, làm việc tích 
cực hơn và đã mang lại được những 
hiệu quả cao trong công tác huy động 
vượt mong đợi.

PHÁT TRIỂN
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KIENLONGBANK ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN

Thời gian qua, một trong những loại 
cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế 
cao và góp phần tăng thu nhập cho 

nhiều hộ gia đình ở các huyện trong tỉnh 
Vĩnh Long là cam sành. 

Cách đây vài năm, giá cam trong nước luôn 
ổn định ở mức cao, nên nông dân đang có 
xu hướng chuyển đổi một số cây trồng kém 
hiệu quả sang trồng cam. Riêng huyện Trà 
Ôn đã có đến 3.000 hecta trồng cam. Cam 
là loại cây rất dễ trồng, lại cho trái nhiều đợt 
trong năm, việc tiêu thụ rất dễ dàng. Vào 
mùa thuận, cam sành cho năng suất trung 
bình 25 tấn/1 hecta, giá bán từ 20.000 - 
25.000 đ/kg. Tuy nhiên, cam sành vụ nghịch 
có giá cao hơn gấp 2 lần so với mùa thuận. 
Sau khi thu hoạch, trừ chi phí, nhà vườn 
trồng cam thu lợi từ 250 - 350 triệu đồng/1 
hecta.

Điển hình trong việc làm giàu từ cây cam là 
gia đình ông Phan Văn Đẻo tại ấp Vĩnh Hoà, 
xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Nửa đầu năm 2011, nhận thấy điều kiện đất 
đai thích hợp với việc trồng cây cam sành, 
phù hợp với quy hoạch của chính quyền 
địa phương, nhưng do còn khó khăn, nên 
gia đình ông Phan Văn Đẻo đã thử nghiệm 

NÔNG DÂN LÀM GIÀU  
TỪ CÂY CAM SÀNH

chuyển đổi 2.000 m2 đất lúa sang trồng cam sành. Sau hai năm, vườn cam của gia đình ông 
cho trái vụ đầu tiên với giá 25.000 đ/kg,  ông thu về 125 triệu đồng.

Tháng 04 năm 2014, nhận thấy việc trồng cam sành mang hiệu quả cao, bản thân ông Phan 
Văn Đẻo cũng tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm chăm sóc và ông đã mạnh dạn tìm đến 
Kienlongbank – Chi nhánh (CN) Vĩnh Long vay 150 triệu đồng để mua phân bón và tiếp tục 
đầu tư mở rộng trồng thêm trên diện tích đất trồng lúa còn lại của gia đình là 6.000 m2. 

Không ngừng nâng cao năng suất cũng như chất lượng của quả cam sành, gia đình ông 
Phan Văn Đẻo luôn chú trọng tới khâu chăm sóc, tham gia các lớp tập huấn sản xuất cam an 
toàn theo mô hình VietGap do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long tổ 
chức. Tính theo giá thị trường hiện tại, mỗi kg cam sành dao động từ 25.000 - 35.000 đ/kg và 
diện tích 6.000 m2 đang cho trái, với diện tích cam của gia đình, mỗi năm ông Phan Văn Đẻo 
thu được khoảng 600 triệu đồng. Đây thực sự là nguồn thu lớn giúp gia đình ông phát triển 
kinh tế, đầu tư mở rộng sản xuất và là một trong những hộ gia đình điển hình thành công 
trong mô hình trồng cam sành.

Với sản phẩm cam sành nổi tiếng đã giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Trà Ôn 
phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Và để không ngừng hỗ trợ gia đình ông Phan Văn Đẻo, 
quý I năm 2015, Kienlongbank  – CN Vĩnh Long tiếp tục phát vay cho ông 280 triệu đồng. 
Từ đó, ông Phan Văn Đẻo đã thuê thêm diện tích 5.000 m2 đất liền kề trồng cam sành. Nay, 
vườn cam của ông đã được 6 tháng tuổi, nâng tổng diện tích trồng cam sành của gia đình 
lên 13.000 m2.

Có thể khẳng định, sự thành công của ông Phan Văn Đẻo đã tạo thêm động lực cho những 
cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cũng như các khách hàng của Kienlongbank 
phấn đấu vươn lên làm giàu. Không chỉ riêng gia đình ông Đẻo, những gia đình đang phát 
triển mô hình này đã, đang góp phần tạo ra thương hiệu sản phẩm uy tín trên thị trường 
trong nước và quốc tế. Thời gian tới, cây cam sẽ tiếp tục là cây trồng mũi nhọn của huyện, 
mang lại thu nhập cao cho người nông dân.

Đồng Tấn Tài - NVTD Chi nhánh Vĩnh Long

Ngày 26/11/2015, tại huyện Tuy An, tỉnh 
Phú Yên, Ngân hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) - Chi nhánh Phú Yên phối hợp 

cùng UBND huyện Tuy An đã tổ chức hội thảo “Cơ 
hội làm giàu cùng Kienlongbank”. Đây là lần thứ 4, 
Kienlongbank tổ chức hội thảo tại các huyện, xã trên 
địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo bà con nông dân, các 
hộ kinh doanh, tiểu thương đang hoạt động trên địa 
bàn huyện Tuy An.

Bà Lê Thị Hà - Chủ hộ kinh doanh trên địa bàn huyện 
Tuy An chia sẻ: “Chúng tôi rất hoan nghênh cách tiếp 
cận khách hàng của Ngân hàng Kiên Long, đó là trực 
tiếp giải đáp thắc mắc cũng như tổ chức hội thảo này 
rất ý nghĩa và thiết thực. Qua đó giúp chúng tôi có thêm 
nhiều thông tin cũng như chính sách cho vay của ngân 
hàng”.

Hội thảo được Kienlongbank tổ chức nhằm giới 
thiệu những sản phẩm dịch vụ của Kienlongbank, 
giải đáp những thắc mắc của bà con nông dân khi 
tiếp cận vốn vay tại ngân hàng, trong đó là gói ưu 
đãi tín dụng G2000. Đây là cơ hội để Kienlongbank 
tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu của 

Hội thảo “Cơ hội làm giàu cùng  
Kienlongbank” lần thứ 4

Kienlongbank đến với công chúng trên địa bàn huyện Tuy An.  
Được biết, G2000 là gói tín dụng ưu đãi lãi suất trị giá 2.000 tỷ đồng 
với mức lãi suất 7,5%/năm, đối tượng áp dụng là những khách hàng 
thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên toàn quốc. Thời hạn 
của gói tín dụng này sẽ được Kienlongbank áp dụng đến hết ngày 
15/12/2015.

Ngoài ra, ngày 12/12/2015, tại xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, 
tỉnh Phú Yên diễn ra lễ bàn giao Công trình Thanh niên “Thắp sáng 
đường quê”. Đây là công trình được Ban chấp hành Chi đoàn phòng 
An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Xã đoàn, Chi đoàn 
Ngân hàng Nhà nước CN Phú Yên và Kienlongbank CN Phú Yên triển 
khai thực hiện. Dịp này, Kienlongbank đã trao tặng 40 suất quà bao 
gồm tập và viết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn. Có thể nói, với những phần quà thiết thực, Kienlongbank muốn 
gửi đến thông điệp hãy cố gắng vươn lên trong học tập, chúng tôi sẽ 
luôn dõi theo và hỗ trợ các em.

Quang cảnh buổi Hội thảo “ Cơ hội làm giàu từ Kienlongbank” lần 4

Kienlongbank Chi nhánh Phú Yên tặng quà 
khách hàng đến dự Hội thảo

Nguyễn Nhất Tuấn - Giám đốc Chi nhánh Phú Yên
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Đ iều gì làm cho bạn mỗi buổi sáng thức dậy muốn đi 
làm? Có bao giờ bạn cảm thấy không muốn bước 
đến công ty hay không? Hãy thử dành thời gian để 

suy nghĩ rằng mình có yêu thích công việc mình đang làm 
hay không? Trên hết, bạn cần được sự ghi nhận về công việc 
của bạn đã, đang và sẽ tiếp tục làm việc, cho dù các bạn sẽ 
phải “không ngủ”, khi người khác được yên giấc.

Một vị Chủ tịch HĐQT tại một ngân hàng chia sẻ “Để đánh giá 1 
công ty làm ăn, hiệu quả hay không thì ngoài việc đánh giá về kết 
quả hoạt động kinh doanh, một yếu tố then chốt cần xem xét đó là 
công việc chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, người mà chúng ta có 
thể cảm nhận không ở đâu xa mà ngay khi bước chân vào công 
ty đó, hãy nhìn cách anh nhân viên bảo vệ chăm sóc khách hàng 
như thế nào thì sẽ rõ. Chưa hết, đội ngũ chăm sóc khách hàng qua 
điện thoại, một kênh giao dịch gián tiếp cũng là một trong những 
đội ngũ phải lưu tâm. Tất cả đều là những “bộ mặt” giao tiếp của 
1 doanh nghiệp”.

Tại Ngân hàng Kiên Long, trong số những CB, NV tâm huyết 
cống hiến nỗ lực cho thành công chung của Kienlongbank, có 
những bộ phận cũng đang ngày đêm làm việc để góp phần 
vào sự thành công chung ấy. Đó chính là những nhân viên 
chăm sóc khách hàng và nhân viên bảo vệ, những người hy 
sinh một cách thầm lặng, gắn liền với cái nghề được mệnh 
danh là “không ngủ”. Hàng ngày, phải tiếp nhận hàng trăm 
cuộc gọi, gặp gỡ hàng trăm khách hàng ra vào Ngân hàng, đón 
nhận rất nhiều cung bậc cảm xúc từ khách hàng, nhưng các 
anh, chị đều vẫn tươi vui và rạng rỡ với nụ cười luôn nở trên 
môi. Họ là những nhân viên đang hy sinh một cách thầm lặng, 
cùng với những đơn vị khác trong Ngân hàng góp phần đưa 
Kienlongbank ngày một đi lên và phát triển bền vững.

Sau một ngày làm việc vất vả và áp lực, mọi người ai cũng cần 
có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Có người sẽ 
phải hối hả chạy về nhà để cùng quây quần bên bữa cơm với 
gia đình thân yêu, những bạn trẻ thì tụ tập cùng bạn bè để café, 
trò chuyện, …  Thế nhưng, vì tính chất của công việc là phải 
làm việc 24/7 (24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần) để chăm 
sóc khách hàng, để bảo vệ sự an toàn cho Ngân hàng, đối với 
các anh, chị, dù là bất kể ban ngày hay ban đêm, ngày thường 
hay ngày lễ, đều phải túc trực tại nơi làm việc để bảo đảm công 
việc được xuyên suốt và hiệu quả nhất. 

Sự hy sinh thầm lặng của nghề 

“KHÔNG NGỦ”

Đối với nhân viên chăm sóc khách hàng thì đòi hỏi các anh, chị 
phải nắm vững về kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng lắng nghe 
và kiềm chế cảm xúc khi “Thượng đế” cần giúp đỡ. Hiểu rõ và 
thường xuyên cập nhật những thông tin cũng như những sản 
phẩm mới nhất của Ngân hàng, phải biết cười và giọng nói luôn 
vui vẻ khi giao tiếp với khách hàng, dù không bao giờ nhìn thấy 
mặt. Hàng ngày, giao tiếp với khách hàng qua chiếc ống nghe 
điện thoại, các anh, chị phải luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và 
giải đáp kịp thời những thắc mắc của khách hàng. Không kể 
những ngày lễ, Tết, các anh, chị phải thay phiên nhau trực điện 
thoại mà cả những dịp Ngân hàng đi du lịch, nghỉ mát thì các 
anh, chị cũng phải hy sinh niềm vui cá nhân vì công việc chung 
của Ngân hàng. Có thể ví các anh, chị như những nhân viên 
trực tổng đài chuyên nghiệp của 1080 hay tổng đài của các nhà 
cung cấp viễn thông, …. nhưng khác ở chỗ, các anh, chị chăm 
sóc khách hàng ở Kienlongbank còn phải có thêm nhiệm vụ 
làm sao để thu hút được khách hàng đến giao dịch với Ngân 
hàng bằng cách tư vấn sản phẩm, dịch vụ của mình. 

Chúng tôi không ngủ, để có thể hỗ trợ nhanh chóng cho 
khách hàng

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng – Nhân viên CSKH tâm sự: “Yếu tố 
và động lực cho một nhân viên CSKH đó là yêu nghề và nguyên 
tắc cho công việc đó là trân quý khách hàng, tận tâm, kiên nhẫn 
và luôn đặt tiêu chí hướng tới làm hài lòng của khách hàng trong 
quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ, … Vì thế, Bộ phận CSKH của 
chúng tôi đã phải làm việc không ngừng nghỉ xuyên suốt thời gian, 
vượt qua cái tôi của bản thân, kể cả những nhu cầu thiết yếu trong 
cuộc sống như: khi đến những ngày Nghỉ, Lễ mọi người sum họp 
bên gia đình, ấm áp trong niềm vui, tràn ngập trong tiếng cười 
cùng với người thân thì đó là những ngày mà Bộ phận CSKH của 
chúng tôi phải trực tổng đài, tiếp chuyện từng cuộc gọi của khách 
hàng một cách khẩn trương để có thể hỗ trợ nhanh chóng thỏa 
mãn cho khách hàng”.

Nếm trải hương vị cuộc sống qua chiếc ống nghe điện thoại

Chị Lâm Thị Mỹ Trinh – Nhân viên CSKH chia sẻ: “Tuy là một 
công việc yêu cầu kỹ năng giao tiếp nhưng chúng tôi lại khá thầm 
lặng. Một ngày chúng tôi phải tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi từ 
khách hàng, được tiếp nhận rất nhiều cung bậc cảm xúc như vui, 
buồn, giận dữ, của khách hàng. Nhưng khi đó, chúng tôi chỉ có thể 
cho phép mình duy nhất với một cảm xúc là luôn vui vẻ và tươi cười, 
không được phản ứng hay cáu gắt. Niềm vui của tôi đó là hàng 
ngày được nếm trải tất cả hương vị cuộc sống qua chiếc ống nghe 
điện thoại được cuốn theo công việc khi tiếp xúc với khách hàng, 
được giải đáp thắc mắc hay xử lý yêu cầu thỏa mãn khách hàng”.

Nơi tiếp nhận xả stress

Chị Nguyễn Thị Thúy Loan – Nhân viên CSKH cho biết: “Đôi 
khi mình vừa mở lời chào, đã phải nghe khách hàng xối xả với rất 
nhiều bức xúc từ anh A, B C, đơn vị X, Y, Z, vấn đề 1, 2, 3… Với mình 
khi đó chỉ có thể lắng nghe một cách bị động hoàn toàn. Đến khi 
khách hàng bình tâm thì mình mới có thể hỗ trợ, giải đáp, tư vấn, 
với khách hàng dễ dàng hơn. Dù công việc có nhiều áp lực, stress 
tứ phía như thế, nhưng mình vẫn luôn ý thức là mình phải làm vì 
Kienlongbank. Chỉ cần một thái độ tích cực làm việc, cũng góp 
phần làm thay đổi suy nghĩ, cách đánh giá và giữ chân được khách 
hàng”.

Còn đối với nghề bảo vệ thì đòi hỏi các anh phải luôn nghiêm 
nghị vì đây là một trong những công việc mang tính kỷ luật cao, 
các anh phải luôn trong tư thế sẵn sàng đương đầu với các vấn 
đề khó khăn nguy hiểm, các tình huống xấu xảy ra. Đối vối công 
việc bảo vệ thì ngoài điều kiện cần có là sức khỏe tốt, ngoại hình 
ưa nhìn, trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản về an 
toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, … Khi khách hàng 
đến giao dịch tại Kienlongbank, các anh còn là những người 
đầu tiên gặp gỡ và tiếp xúc với khách hàng, phải tạo ra sự gần 
gũi và thân thiện, để tạo cho khách hàng một cảm giác thoải 
mái khi bước chân vào Kienlongbank. Bên cạnh việc bảo vệ sự 
an toàn cho Ngân hàng, các anh còn là những người bảo vệ 

màu xanh cho Kienlongbank qua việc chăm sóc và cắt tỉa cây 
cảnh trong Ngân hàng. Môi trường trong lành, xanh sạch sẽ 
giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn và khách hàng cũng cảm 
thấy thoải mái hơn khi đến Kienlongbank. Một ngày lao động 
12h/ca, luân phiên trực ngày đêm. Nếu rơi vào ca đêm các anh 
phải tăng cường tuần tra, canh gác và không được phép ngủ 
trong ca trực. Công việc yêu cầu tinh thần kỷ luật khắt khe, 
nhưng các anh luôn vui vẻ thân thiện với tất cả mọi người.

Tôi luôn cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ  
 Anh Nguyễn Văn Bình – Nhân viên bảo vệ Kienlongbank 
cho biết: “Nhiều khi trực ca đêm, đến giữa khuya cơn buồn ngủ 
lại ập đến, nhiều lúc mắt mở lên không nổi, nhưng tôi cũng phải 
cố gắng để không bị ngủ quên. Cách chống lại cơn buồn ngủ là 
tôi phải chạy đi rửa mặt, sau đó pha ly cafe uống để tự làm tỉnh 
mình. Vì nhiệm vụ là phải bảo vệ sự an toàn cho Ngân hàng trên 
hết, nên tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mỗi ca trực”.

Công việc vất vả, nguy hiểm là thế nhưng đổi lại niềm vui của 
các anh, chị chính là bản thân mình đã góp một phần không 
nhỏ vào công cuộc xây dựng Ngân hàng phát triển và bền 
vững. Kienlongbank tin rằng dù ở vị trí nào, công việc nào, các 
anh, chị - những nhân viên chăm sóc khách hàng hay nhân 
viên bảo vệ luôn là những nhân tố đóng góp cho sự ổn định, 
phát triển bền vững của Kienlongbank. Chúc Anh, chị luôn 
thành công với nghề nghiệp đã chọn. 

Nhân viên chăm sóc khách hàng Kienlongbank

Nhân viên bảo vệ  Kienlongbank
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sinh về, tôi được mẹ dắt đi nhà thờ. Hình ảnh ngôi sao dẫn đường được 
treo chót vót trên tháp chuông nhà thờ, hang đá được trang hoàng với 
vẻ đẹp lung linh huyền diệu với những ngọn đèn rực rỡ bên Chúa hài 
đồng cùng với những chú lừa hiền hòa nằm kế bên. Cả gia đình cùng 
nhau vui vẻ đi nhà thờ, hòa tâm hồn vào những bài Thánh ca Giáng sinh 
để cùng dâng lên lời nguyện cầu tới Chúa 
mong cho gia đình và mọi người luôn 
an lành. Tất cả những hình ảnh lung 
linh và linh thiêng đó đã ăn sâu vào 
tâm trí của tôi theo từng năm tháng 
của tuổi thơ. Giờ đây, khi đã lớn, 
tất cả những điều đó mãi là ký 
ức đẹp trong tôi. Qua từng năm 
tháng tiếp nối những suy nghĩ 
trưởng thành là những mùa 
Giáng sinh ở xa nhà, phải tạm xa 
sự ấm áp của gia đình. Nhưng tôi tin dù ở bất cứ nơi đâu, thì mùa Giáng 
sinh luôn là mùa của yêu thương. Là dịp để mọi người thể hiện tình cảm 
của mình đối với gia đình, người thân và bạn bè. Vậy nên nếu bạn còn có 
người ở bên cạnh để bày tỏ tình cảm thì đừng ngần ngại nói những lời 
yêu thương và hãy cùng tận hưởng những giây phút ngọt ngào để biết 
rằng giữa mùa đông lòng mình vẫn luôn ấm áp bạn nhé.

Nguyễn Thị Quỳnh Như – Nhân viên Phòng Thẻ

Thoáng nghe qua một bài hát Giáng sinh từ một quán cà phê lãng mạn 
tại trung tâm Sài Gòn, tôi chợt nhận ra một mùa Giáng Sinh lại tới. Thả 
mình trên những con đường tấp nập, tôi hòa vào dòng người, nhìn 
ngắm xung quanh và mang một tâm trạng háo hức khó tả. Đây là năm 
thứ 6 tôi đón Giáng Sinh xa nhà. Người ta nói, mùa Giáng Sinh là mùa 
yêu thương. Đúng vậy, với cái thời tiết se lạnh mỗi sáng sớm chỉ khiến 
lòng tôi nhớ về những người thân thương 
nhất và điều đó dường như vơi bớt 
khi bên cạnh tôi vẫn còn bạn bè và 
các đồng nghiệp tại Kienlongbank 
- ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi còn 
nhớ như in, mùa Giáng sinh năm 
ngoái, chúng tôi cùng nhau tham 
gia trang trí văn phòng, làm 
các món quà nhỏ để tặng mọi 
người và cùng nhau tổ chức 
một bữa tiệc chào đón Noel thật 
đầm ấm. Mọi người dường như quên đi cái lạnh của thời tiết, quên đi 
những phút giây làm việc mệt mỏi để cùng nhau vui hết mình, chơi 
hết mình.

Một mùa Giáng sinh nữa lại về, mùa của yêu thương, mùa của hy vọng. 
Chúc cho tất cả mọi người một Giáng sinh chứa chan những giây phút 
bình yên, hạnh phúc và vui vẻ.

những chùm sáng pháo hoa rực 
rỡ, đón chào một mùa an lành, 
hạnh phúc. Tôi không phải là 
người Công giáo, nhưng mỗi 
khi được bước vào Thánh 
đường vào dịp Giáng sinh, 
lắng nghe giai điệu du 
dương của bản Thánh 
ca, không gian yên tĩnh, 
luôn tạo cho tôi cảm giác 
an bình, tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng.

Giờ đây, khi đang ngồi viết những dòng cảm xúc này, bản nhạc Secret 
Garden du dương nhẹ nhàng, một chút gió nhẹ của buổi tối chớm 
đông thổi qua ô cửa, cảm giác thanh, mát, làm tương mới lại căn 
phòng. Mong ước một mùa Giáng sinh An lành, Hạnh phúc sẽ về với 
các thành viên trong đại gia đình Kienlongbank.

Chị Nguyễn Thanh Huyền – Phó Giám đốc PGD Cư Kuin

Không khí Giáng sinh đã ngập tràn trên khắp những con phố, trên 
hàng cây nhấp nháy ánh đèn và trên cả những gương mặt hồng hồng 
rạng rỡ. Và dường như không khí ấy cũng đang lan tỏa vào từng không 
gian của Kienlongbank. Đơn vị nơi tôi công tác nằm trong lòng xóm 
Đạo, người dân nơi đây đa phần là giáo dân. Họ sống rất giản dị, chân 
tình, nồng hậu và luôn đề cao giá trị sống tốt đời đẹp đạo của đạo 
Thiên Chúa giáo. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị 
khách hàng, chúng tôi đã có một không gian trang hoàng đẹp mắt để 
đón chào Lễ Giáng sinh. Những tấm thiệp, những cỗ xe tuần lộc chở 
đầy quà, những hàng thông phủ tuyết trắng xóa chạy dài trên các ô 
cửa kính, Giáng sinh giờ đã trở thành ngày vui chung của mọi người…
Ngoài trời, gió vẫn lạnh nhưng lòng người lại thấy ấm áp lạ thường.

Giáng sinh không chỉ là dịp chúng ta tìm về những khoảnh khắc ấm 
áp bên gia đình, mà Giáng sinh còn là cơ hội tuyệt vời để trao nhau 
những món quà thật ý nghĩa, thay cho lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng 

người thân yêu. Chính vì vậy, mỗi dịp 
Giáng sinh về, Kienlongbank lại phát 
động các phong trào hưởng ứng dịp 
lễ, từ việc trang hoàng cơ sở vật chất 

đến tổ chức chương trình tri ân khách 
hàng – “Vui Giáng sinh - Quà rủng rỉnh 

cùng Kienlongbank” với những phiếu 
bốc thăm may mắn những phần quà 

nhỏ nhưng mang đậm ý nghĩa tinh thần, 
tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng khách hàng 

gần xa. 

Giáng sinh về, cầu chúc cho đại gia đình Kienlongbank mùa Giáng sinh 
an lành, niềm vui, hạnh phúc và may mắn đến với tất cả mọi người, để 
rồi chúng ta cùng chào đón một năm mới 2016 – tràn đầy những điều 
mới mẻ, tốt đẹp. 

Đỗ Thị Hồng – Nhân viên Truyền thông, Phòng Marketing

Tiết trời đang vào đông se lạnh, một mùa Giáng sinh nữa đang rộn ràng 
gõ cửa. Dù có phải là người theo đạo Thiên Chúa giáo hay không thì 
chắc hẳn ai cũng muốn được hòa mình vào cái không khí vui tươi mà 
Giáng sinh mang lại. Một vẻ đẹp choáng ngợp và huyền ảo với muôn 
sắc ánh đèn lấp lánh được trưng bày khắp nơi. Riêng tôi, Giáng sinh 
là dịp lễ vô cùng đặc biệt và có ý nghĩa. Nhớ lúc nhỏ, mỗi khi Giáng 

Gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa, vì thế, từ bé, những kỷ niệm gắn liền 
với ngày Lễ Giáng sinh luôn là những ký ức tuổi thơ đầy tươi đẹp và hạnh 
phúc. Nhớ lúc còn bé, cứ hễ gần đến Giáng sinh, tôi lại bắt đầu nôn nao, 
háo hức cùng các bạn trong ca đoàn đi tập văn nghệ ở nhà thờ để chuẩn 
bị cho đêm canh thức chào đón Chúa ra đời. Những năm khi tôi 13, 14 
tuổi, tôi còn được vinh dự đọc thánh kinh 
trong ngày Lễ đặc biệt này. Đó không chỉ là 
niềm vui của riêng tôi mà còn là sự tự hào, 
hãnh diện của Ba Mẹ tôi. Sau khi tham dự 
thánh lễ ở nhà thờ, dâng lên Chúa những 
lời tạ ơn và cầu nguyện an lành, gia đình 
tôi cùng nhau chụp những tấm hình 
để làm kỷ niệm. Sau thánh Lễ Noel, 
chúng tôi cùng trở về nhà và chuẩn 
bị những món ăn đơn giản để gia đình 
cùng ngồi quây quần với nhau và cùng dành những lời chúc an lành và 
hạnh phúc nhất đến cho nhau. 

Lễ Giáng sinh năm nay, mặc dù tôi không được ở bên cạnh gia đình, 
nhưng tôi vẫn không quên việc đi nhà thờ và cầu nguyện với Chúa về 
những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Ba, Mẹ cùng những người thân yêu 
của tôi. 

Những ngày này, không khí Giáng sinh cũng đang tràn ngập trong mái 
nhà chung Kienlongbank qua các cuộc thi trang trí Noel và các chương 
trình tặng quà cho khách hàng, nhờ đó mà đã làm cho tôi vơi bớt đi nỗi 
nhớ quê nhà và làm lòng tôi cũng thấy ấm áp hơn. Nhân dịp Lễ Giáng 
sinh và năm mới 2016, tôi xin gửi đến Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CB, 
NV Kienlongbank, đặc biệt là các anh, chị đang công tác tại Chi nhánh Sài 
Gòn lời chúc an lành và hạnh phúc. Chúc cho tất cả mọi người chúng ta 
sẽ có 1 ngày Lễ thật sự ý nghĩa bên gia đình và những người thân yêu.

Chị Vũ Tuyết Mai – Nhân viên Hành chánh, Chi nhánh Hải Phòng

Lại một mùa Giáng sinh đang về, cũng là khoảng thời gian 05 mùa X-mas 
trôi qua ở Kienlongbank của tôi. Tôi cảm nhận được những niềm vui buồn 
đan xen về cuộc sống, công việc, tình người,…có những khi như bị cuốn 
trôi, như quên mất đi mình cần những khoảng lặng để cảm nhận những 
điều tốt đẹp xung quanh mình.

Tôi rất thích đêm Giáng sinh được hòa cùng dòng người dạo quanh phố 
phường, ngắm nhìn những nhánh thông được trang hoàng với ánh 
sáng lung linh của những ngọn đèn được thắp sáng nơi Giáo đường, với 
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Mỗi năm cứ đến tháng 12, làn gió Đông lại kéo đến và kéo 
theo cả mùa Lễ Giáng sinh, mừng năm mới đến. Cứ như 
trong cơn rét lạnh, có thêm ánh sáng, đèn hoa thì Lễ Giáng 

sinh năm đó càng đẹp hơn. Hãy cùng với bản tin Kienlongbank kỳ 
này lắng nghe những chia sẻ, cảm nhận của các CB, NV đang công 
tác tại các đơn vị Kienlongbank, xem họ đón Giáng sinh như thế 
nào các bạn nhé!

Chị Hoàng Thị Thanh Thư – Giao dịch viên , Chi nhánh Hà Nội

Giáng Sinh Hà Nội năm nào cũng đẹp với phố Hàng Mã sắc đỏ rực rỡ 
của những bộ quần áo ông già Noel, vẫn 

đông nghịt người qua lại bên nhà Thờ 
Lớn. Dường như Giáng sinh nay không 

phải chỉ  “thưởng thức” một không khí 
ngày lễ đơn thuần mà còn “thưởng thức” 

những hương vị thương mến, ngọt ngào 
trong tình cảm bạn bè, vị mặn muối biển 

trong tình yêu của Cha Mẹ, vị nồng đượm 
trong tấm lòng của bà, vị nhẹ nhàng trong 

cử chỉ của “người ấy”. Giáng Sinh lạnh lắm nhưng 
phố đông người với những khuôn mặt ửng hồng ta lại thấy ấm áp 
đến kỳ lạ. Hòa trong không khí đón mừng Noel, Ngân hàng Kiên 
Long cũng đang khoác trên mình bộ cánh mới để đón không khí 
tuyệt vời ấy. Đó là những hình ảnh cây thông, ông già Noel, ... cùng 
nhiều phần quà may mắn nhỏ xinh. Mong rằng khách hàng đến với 
Kienlongbank trong dịp này, sẽ luôn cảm thấy ấm áp, thân tình và 
cảm nhận những tình cảm chân thành từ Kienlongbank gửi đến. 
Chúc cho mọi người đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc!

Trần Thị Hoàng Yến – Giao dịch viên - Chi nhánh Sài Gòn  

Một mùa Giáng sinh nữa lại đang về trên các con phố ngập tràn sắc 
màu và đèn hoa rực rỡ. Cảm xúc của tôi trong mùa Giáng sinh năm 
nào cũng thật nhẹ nhàng và êm ái, với một chút háo hức, một chút 
nhớ nhung hoài niệm về những ngày cũ đã qua. Giáng sinh là cột 
mốc để tôi điểm lại những kỷ niệm trong năm, để tôi mơ về tương 
lai tươi đẹp hơn, mơ về hạnh phúc và những tháng ngày tràn ngập 
yêu thương.

Giáng Sinh  
   trong tôi!
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C hắc chắn rằng trong cuộc 
sống, ai trong chúng ta đều 
sẽ trải qua những cảm xúc 

yêu thương của tình yêu mang đến. 
Đó có thể là tình yêu thương Ba Mẹ 
dành cho con cái, cũng có thể là 
tình yêu thương anh chị em dành 
cho nhau, tình yêu thương của bạn 
bè, tình yêu đôi lứa,… tất cả những 
tình yêu thương ấy đều mang 
chung một hương vị ngọt ngào.

Nhưng có lẽ thứ tình yêu mà để lại 
cho chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc 
nhất đó là tình yêu đôi lứa. Vui - buồn 
- giận - hờn - đau khổ - hạnh phúc, 
những trạng thái cảm xúc luôn tồn tại 
từ khi bắt đầu bước vào yêu cho đến 
lúc cả hai cùng quyết định sẽ đi cùng 
nhau đến hết cuộc đời.

Người xưa thường nói rằng, khi mối 
tình được nên duyên là nhờ sự mai 
mối, dẫn đường chỉ lối của ông tơ 
bà nguyệt đã giúp cho hai người 
gặp nhau, yêu nhau và quyết định 
chung sống trọn đời với nhau. Còn 
tại Kienlongbank, nơi có hơn 3.500 
CB, NV đang làm việc, trong đó có 

Nơi tình yêu bắt đầu
những thành viên đã tìm được một nửa của mình tại mái 

nhà chung Kienlongbank. Do vậy, có thể ví ông tơ bà 
nguyệt ở đây chính là chiếc cầu nối Kienlongbank đã 

se duyên cho các cặp vợ chồng.

Duyên xa – tình gần:
Anh Lê Hoàng Tuấn và chị Phan Diễm Minh.  
Từ những thành viên xa lạ, không quen biết, qua 
một thời gian làm việc cùng nhau, cùng hỗ trợ 

những vấn đề liên quan đến công việc, họ đã cảm 
nhận một tình cảm đặc biệt dành cho nhau và qua 

thời gian tìm hiểu thì đã quyết định tiến tới hôn nhân. 
Trường hợp của chị Phan Diễm Minh – Nhân viên Trung 

tâm Đào tạo và anh Lê Hoàng Tuấn – Nhân viên phòng Công 
nghệ thông tin (IT ) là một trong số những cặp đồng nghiệp vợ 

chồng cái duyên gắn kết tại Kienlongbank. Anh, chị gặp nhau và đến 
với nhau một cách tình cờ, khi máy tính bàn của chị Minh xảy ra sự cố không 
thể mở được các chương trình giao dịch và người khắc phục những sự cố ấy 
chính là chồng chị hiện nay – anh Tuấn. Lúc ấy chị là giao dịch viên tại Bến Tre, 
còn anh là IT tại Hội sở, do thời điểm đó chưa có nhân sự phụ trách IT tại Chi 
nhánh nên nhân sự IT Hội sở đã hỗ trợ từ xa khắc phục các sự cố liên quan đến 
công nghệ.

Chị tâm sự: “Chúng tôi gia nhập đại 
gia đình Kienlongbank từ năm 
2008, tính đến nay chúng tôi 
gắn kết với Kienlongbank đã 
hơn 7 năm, trong chừng ấy 
năm với biết bao tình cảm 
và hiện tại chúng tôi cùng 
công tác tại Hội sở. Có 
nhiều người hỏi chúng 
tôi “ hai vợ chồng làm 
chung, gặp mặt nhau 
suốt ngày như vậy 
không chán à?” Lúc 
ấy chúng tôi chỉ cười 
và nói một câu “Đó 
lại là niềm vui của 
chúng tôi”. Vì ngoài việc 
chăm sóc cho nhau ở gia đình chúng tôi cũng dễ dàng hỗ trợ, chia sẻ các thông tin 
nhau trong công việc,…Có lẽ do chúng tôi cùng công tác tại Kienlongbank nên dễ 
đồng cảm với nhau hơn. Có những lúc tôi phải đi công tác xa vài ngày, chồng tôi đã 
không ngại ở nhà chăm sóc gia đình, con cái”.

Từ tình bạn đến tình yêu: Anh Trần 
Thanh Tùng và chị Phạm Thị Ngọc 
Xuân

Một trường hợp khác là anh Trần 
Thanh Tùng và chị Phạm Thị Ngọc 
Xuân. Anh Tùng hiện tại đang là 
Trưởng bộ phận của Phòng Công 
nghệ Thông tin, chị Xuân là nhân viên 
Kế toán thuộc Phòng Kế toán tài chính 
của Kienlongbank. Anh, chị quen biết 
và gặp gỡ nhau sau thời gian vào làm 
việc tại Ngân hàng. Chị kể: “Những 
ngày đầu khi mới vô Ngân hàng, vì công 
việc cần sự hỗ trợ thường xuyên của bộ 
phận Hỗ trợ phần mềm Phòng CNT T, vì 
thế hai người rất hay gặp nhau. Nhưng 
lúc đó, mình lại không cảm thấy có tình 
cảm gì, cả anh và mình đều không nghĩ 
là sau này mình sẽ về cùng một nhà như 
hôm nay. Sau 02 năm thường xuyên 
làm việc cùng nhau thì hai đứa bắt đầu 
nảy sinh tình cảm và bắt đầu quá trình 
tìm hiểu. 10 tháng sau, cả hai cảm thấy 
hợp nhau nên tụi mình đã quyết định đi 
đến hôn nhân”.

Anh Tùng cười nói: “Tuy hai vợ chồng 
làm khác công việc, nhưng lại có liên 
quan đến nhau, nên chúng tôi thường 
xuyên trao đổi những công việc chuyên 
môn sau giờ tan tầm, nhờ đó mà cả hai 

vợ chồng đã chia sẻ, thông cảm và hỗ trợ cho nhau rất nhiều, có khó khăn thắc mắc 
gì cũng được giải đáp nhanh chóng”. Hiện tại chị Xuân, anh Tùng đang chuẩn bị 
đón thành viên mới của gia đình. Biết được áp lực công việc và sự vất vả khi 
mang thai của vợ, nên anh Tùng cũng thường xuyên tranh thủ về nhà sau giờ 
tan ca để phụ giúp việc nhà cùng với chị. 

Yêu từ cái nhìn đầu tiên: Anh Bùi Quang Tú và chị Phù Ngọc Linh 

Tâm sự về quá trình gặp gỡ, tìm hiểu và cùng về một nhà, anh Bùi Quang Tú – 
Quyền Giám đốc PGD Hà Tiên – Chi nhánh Rạch Giá kể: “ Vợ tôi là Phù Ngọc Linh 
- Giao dịch viên, PGD số 04.  Tôi và cô ấy quen nhau tại PGD số 04 - Chi nhánh Rạch 
Giá. Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã cảm thấy trái tim xao động, có cảm tình với Linh 
ngay từ lần đầu gặp mặt, cái nét đẹp dịu dàng và đằm thắm cùng với giọng nói nhẹ 
nhàng mang đậm chất miền Tây của em đã làm cho tôi cảm thấy xao xuyến, ngay 
từ lần gặp ấy, tôi đã quyết định phải quyết tâm “cua” được em và cưới em làm vợ. 
Và quyết tâm ấy của tôi đã trở thành 
hiện thực, hiện tại tôi và em đã 
có được 01 bé gái 03 tuổi, và 
chuẩn bị chào đón 01 thành 
viên mới là bé trai.”

Ai đã từng tiếp xúc với 
vợ chồng anh chị đều 
cảm nhận được tình yêu 
thương mà cả hai dành 
cho nhau, nhẹ nhàng 
và tình cảm – đó là 
những gì mà mọi 
người nhận xét về vợ 
chồng anh chị. 

Khi nói đến việc hai vợ chồng làm cùng một nơi thì chắc chẳn ai cũng sẽ nghĩ 
đến những điều rất tiêu cực như: Không thoải mái, sợ bị vợ ghen tuông khi thân 

thiết với đồng nghiệp khác giới, tài khoản lương bị “theo dõi”, …Thế nhưng 
tại Kienlongbank, các cặp vợ chồng được làm cùng một nơi đó là niềm 

vui và niềm hạnh phúc. Bởi vì, ngoài việc có thể hiểu được tính chất 
công việc lẫn nhau, cả hai còn có thể trợ giúp và hỗ trợ cho nhau 
mỗi khi cần. 

Gặp nhau, yêu nhau và được cùng chung sống dưới một mái nhà đó 
là niềm may mắn và hạnh phúc của các cặp vợ chồng, không những 
chung sống dưới mái nhà nhỏ của mình, mà còn được cùng nhau làm 
việc chung sống dưới mái nhà chung Kienlongbank, cùng chung sức 
xây dựng Kienlongbank phát triển. Mùa xuân đang đến rất gần, mọi 
người mọi nhà vui vẻ chuẩn bị đón Tết sum vầy. Xin chúc gia đình anh 
Tuấn – chị Minh, anh Tùng – chị Xuân, anh Tú – chị Linh và những gia 
đình của tất cả CB,NV Kienlongbank luôn hạnh phúc. 

KLB

CHIA SẺ 
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CHIA SẺ 

Dù làm việc gì, ở đâu thì khi về với gia đình, người phụ nữ vẫn 
còn vai trò là người vợ, người mẹ. Trách nhiệm cao cả của 
phụ nữ ngoài công việc khi tan sở thì phải trở về với nhiệm 

vụ quán xuyến gia đình. Đặc biệt với tôi, là nhân viên Thủ quỹ ngân 
hàng, công việc phải thường xuyên đi sớm và về trễ, thì vai trò nào 
cũng quan trọng với tôi. Tôi tâm nguyện, miễn sao mình làm tròn 
trách nhiệm của việc mình làm, đó sẽ là niềm vui, sự bình an qua 
ngày.

Cộng tác cùng bản tin Kienlongbank kỳ này, tôi xin được chia sẻ những 
kinh nghiệm trong việc cân đối hài hòa giữa công việc và gia đình, đặc 
biệt là với phụ nữ để các chị em tham khảo. Những chia sẻ chỉ mang 
tính gợi ý, giúp chị em phụ nữ vận dụng khôn léo nhất trong cuộc sống.

Thứ nhất: 5S trong công việc

Thời gian làm việc tại Ngân hàng, với tôi là vô cùng quý báu. Tôi phải tận 
dụng quỹ thời gian này để giải quyết tất cả công việc. Phải làm sao đừng 
phí thời gian vào những việc như lục tìm file hồ sơ, ngó nghiêng mấy cái 
email rác hay thậm chí phí thời gian đi tìm cây viết. Chính vì vậy, hãy tuân 
thủ quy định về 5S: Sắp xếp – Sàng lọc – Sẵn sàng – Săn sóc – Sạch sẽ. 
Hãy sắp xếp bàn làm việc, tài liệu thật gọn gàng, khoa học và đảm bảo 
những thứ thường dùng luôn nằm trong tầm tay.

Thứ  2: Lên kế hoạch làm việc hàng tuần/ ngày

Ghi chép bằng giấy, thói quen lên kế hoạch những việc cần làm. Tốt nhất 
nên ghi chép kế hoạch công việc và kế hoạch dành cho con cái, gia đình 
vào chung một lịch để tiện theo dõi và so sánh. Tuy nhiên, kế hoạch luôn 
luôn cần sự linh hoạt vì không thể đợi đến đúng kế hoạch vạch sẵn mới 
làm. Vì vậy, cố gắng để trống thời gian dự phòng cho công việc khi tôi có 
việc gia đình cần ưu tiên giải quyết và ngược lại.

Thứ  3: Mẹ và con cùng làm việc

Khi con còn nhỏ, hay giữ bé tránh xa phòng làm việc, che chắn cẩn thận 
máy vi tính, khóa kỹ tủ hồ sơ nếu không muốn các chứng từ 
đầy vết mực. Thay vào đó, tạo cho bé một chỗ vui chơi 
ngay bên cạnh và phải đảm bảo bạn có thể kiểm 
soát được bé. Khi bé lớn hơn, có thể cho bé giúp 
mẹ bằng những việc nhỏ như bóc các bao 
thư, bỏ giấy vụn vào sọt rác, sắp xếp các vật 
dụng nhỏ.

Thứ 4: Làm vài việc nhà vào buổi tối

Sau một ngày dài làm việc và chăm sóc 
con, tôi cố gắng tập thói quen dọn dẹp 
nhà cửa, chuẩn bị đồng phục đi học cho 
con, lau chùi bàn ghế, ... sau đó tập thể dục 
nhẹ trước khi đi ngủ. Sáng mai với bao nhiêu 
việc phải làm cho một một ngày mới, bạn sẽ 
hiểu rằng chút nhọc công tối hôm qua đắc 
dụng như thế nào. 

Thứ 5: Tập trung vào việc đang làm

Cái khó của nhiều bà mẹ là lúc làm việc mà trong đầu 
luôn suy nghĩ ai sẽ đón con, lúc nào đi mua quần áo mới 
cho con,... Tôi lên danh sách những việc cần làm và giải 
quyết từ từ. Một khi đã liệt kê ra được những điều đó thì thấy 

Bí quyết
để cân bằng  
giữa công việc  
và gia đình

Trịnh Ngọc Bình - NV Thủ quỹ - CN Đồng Tháp

mọi việc đơn giản hơn bao giờ hết.

Thứ 6: Đề nghị chồng cùng tham gia

Đề nghị chồng chia sẻ việc nhà, trông con và phân chia rõ ràng. Thực tế, 
không phải người đàn ông nào cũng cho rằng nội trợ là việc của họ. Họ 
luôn sẵn lòng làm, nhưng người vợ khôn ngoan phải biết tận dụng sự 
sẵn lòng đó.

Hãy thử vận dụng những gợi như như trên, để có thể cân đối được giữa 
công việc và gia đình các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ trở thành những 
người mẹ, người vợ tuyệt vời đối với chồng con và là một người người 
nhân viên gương mẫu, nhiệt tình trong công việc.

Khi nói đến Trà Vinh, là nói đến một tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 6 
huyện. Trà Vinh có một điểm độc đáo mà khi du khách đến tham 

quan ít biết được. Đó là  Trà Vinh có khoảng 14.346 cây xanh cỡ lớn, 
trong đó hơn 800 cây cổ thụ từ 1 đến 300 năm tuổi, ở các tuyến phố 
được quản lý đặc biệt và ngay Trung tâm Thành phố có cây cổ thụ to, 
phải mười người ôm không xuể. Ngoài ra, . Chính vì vậy, Trà Vinh luôn 
tự hào vì mình là “công viên xanh của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long”. Hiện tại, Trà Vinh đang thực hiện dự án “Thoát nước và xử lý nước 
thải”, đây là dự án được sử dụng từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính 
phủ Đức và phần vốn đối ứng 30% từ ngân sách của Trung ương và địa 
phương hưởng lợi. Theo đó, hệ thống thoát nước sẽ được xây dựng ở 
giữa đường thay vì thực hiện ở 2 bên đường như những tỉnh thành khác. 
Cách làm này nhằm tránh chặt phá những cây cổ thụ lâu năm, được bảo 
tồn qua các năm, nhằm mang đến sự tươi xanh và mát mẻ từ cây xanh 
mang lại cho Tp. Trà Vinh. 

Tuy nhiên, nếu chỉ nói 
Trà Vinh chỉ có cây cổ thụ 
không thì chưa đủ mà 
còn phải nhắc đến những 
ngôi nhà có từ thời Pháp 
thuộc. Nay là trụ sở cơ quan 
nhà nước, công ty, doanh 
nghiệp,…với khoảng sân 
rộng gấp nhiều lần nhà ở 
thông thường. Trong đó, 
khoảng sân có nhiều cây cổ 
thụ to thẳng tấp như giữa 
một khu rừng nguyên sinh. 

Tự hào là công dân của tỉnh 
Trà Vinh và càng tự hào hơn 

khi là nhân viên của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) khi 
có cùng định hướng về việc phát triển một “Ngân hàng xanh” trong hệ 
thống tài chính thông qua việc được làm việc trong một môi trường 
chuyên nghiệp, đặc biệt là được làm việc trong môi trường mà mọi 
người hay nói với nhau là “môi trường xanh”. Kienlongbank có đội ngũ 
nhân viên trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, luôn được chú trọng đào tạo về 
chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao khả năng phục vụ khách hàng và 
có nhiều cơ hội thăng tiến do được Ban lãnh đạo Kienlongbank luôn 
chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân sự kế thừa. Điều này, càng 
làm tôi cảm thấy yêu quý nơi mình sinh sống, nơi mình làm việc hơn 
bao giờ hết.

Chỉ riêng về Kienlongbank Chi nhánh (CN) Trà Vinh được xây dựng lại trụ 
sở mới và đưa vào hoạt động ngày 06/7/2015 trên nền đất rộng khoảng 

XanhXanh
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Lê Thanh Vàng - Phó Giám đốc PGD Tiểu Cần

800m2, với 2 mặt tiền đường Hùng Vương và đường Lý Thường Kiệt. Đây là 
một trong những trục đường lớn đi vào chợ Trà Vinh. Kết hợp với những giá 
trị cốt lõi ngân hàng xanh và khai thác thế mạnh của địa phương, CN Trà 
Vinh được thiết kế theo kiểu kiến trúc Châu Âu, trồng nhiều hoa kiểng, cây 
cảnh tạo không khí thoáng mát, tươi xanh, giúp cho những khách hàng khi 
đến giao dịch tại Kienlongbank cảm thấy mát mẻ và thoải mái. Lãnh đạo và 
CB, NV Kienlongbank Trà Vinh luôn ý thức về việc tạo một môi trường làm 
việc trong lành, thoáng mát dễ chịu, giúp nhân viên cảm thấy thoải mái, an 
tâm khi làm việc, giảm bớt áp lực công việc và từ đó có thể cống hiến hết 
sức cho thành công chung của Kienlongbank – CN Trà Vinh. 

Ngoài thời gian làm việc, tập thể Kienlongbank – CN Trà Vinh luôn tranh thủ 
thời gian lúc nghỉ ngơi, hết  giờ  để chăm sóc từng cây hoa kiểng nhỏ đến 
những cây to che bóng mát phía trước ngân hàng, chăm chút từng nét đẹp 
để Kienlongbank Trà Vinh có môi trường xanh - sạch - đẹp. Vì cây cảnh và 
hoa kiểng không những làm đẹp không gian cơ quan, văn phòng mà còn 
cung cấp dưỡng khí, giúp cho môi trường trở nên trong lành và thoáng 
mát hơn.

Ý thức được tác dụng tuyệt vời đó, bên cạnh việc chăm chút không gian, CB, 
NV CN Trà Vinh còn bổ sung thêm bộ sưu tập của mình với một số loại hoa 
kiểng có tác dụng giải độc, vừa đẹp lại vừa tốt cho môi trường sống. Sự lãng 
mạn, tình yêu thiên nhiên đã tồn tại từ lâu và ăn sâu vào lòng người dân Trà 
Vinh. Thoải mái, dễ chịu, trong lành, an toàn và tin cậy không phải chỉ là cảm 
nhận của CB, NV Kienlongbank – CN Trà Vinh mà đó cũng là cảm nhận của 
tất cả khách hàng đã từng giao dịch tại đây.

 “Ngân hàng Kiên Long – Sẵn lòng chia sẻ”. Nếu có cơ hội hãy đến với chúng 
tôi - Ngân hàng TMCP Kiên Long - CN  Trà Vinh. Chắc chắn chúng tôi sẽ 
mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cùng với 
một đội ngũ nhân viên tận tình, chuyên nghiệp và môi trường thân thiện, 
xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, quý khách sẽ cảm nhận về một môi trường làm 
việc Xanh – Sạch – Đẹp như phương châm của ngân hàng. 

Thành phố Trà Vinh nổi tiếng với hệ 
thống cây xanh dày đặc

Kienlongbank - Chi nhánh Trà Vinh

2524

CHIA SẺ

Bản tin Kienlongbank Số 26 - Tháng 12/2015



 

Gương mặt Kienlongbank Sách hay

Anh Lê Hoàng Luân với khách hàng

Đến Kienlongbank – Chi nhánh 
(CN) Bình Thuận, nhắc đến tên 
anh Lê Hoàng Luân thì hầu như ai 

cũng biết, đặc biệt là bà con, hộ gia đình 
vay vốn tín dụng nhỏ lẻ. Mặc dù mới gia 
nhập đại gia đình Kienlongbank được hơn 
2 năm, nhưng anh Luân đã được bầu làm 
Tổ trưởng Tổ cho vay tín dụng nhỏ lẻ với 
việc quản lý hơn 30 cộng tác viên (CTV). 
Sự gương mẫu và nhiệt huyết với công 
việc của anh được toàn thể anh chị em 
cũng như Ban lãnh đạo CN yêu mến và tín 
nhiệm. Bên cạnh đó, sự kiên trì cùng với 
tính cách vui vẻ, hòa đồng, xông xáo của 
anh đã góp phần rất lớn giúp công tác cho 
vay tín dụng nhỏ lẻ tại CN đạt hiệu quả 
cao. Anh đã trực tiếp giúp bà con trong 
địa bàn Tp. Phan Thiết vay vốn thuận lợi, sử 
dụng vốn có hiệu quả vào phát triển sản 
xuất, giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc 
sống. 

Hiện Tổ cho vay tín dụng nhỏ lẻ tại CN 
do anh Luân làm Tổ trưởng có tổng dư 
nợ gần 12,3 tỷ đồng với hơn 1.200 khách 
hàng được tiếp cận sản phẩm vay. Đồng 
vốn đều được bà con sử dụng đúng mục 

ANH TỔ TRƯỞNG nhiệt huyết
đích. Từ nguồn vốn này, bà con đã sử dụng vào sản 
xuất, kinh doanh, mua bán nhỏ đã tạo ra nguồn 
thu nhập góp phần cải thiện cuộc sống. Nhiều hộ 
gia đình đã có nguồn thu nhập ổn định, bền vững 

và khá lên. Đặc biệt, trong thời gian dài, Tổ Cho vay 
tín dụng nhỏ lẻ của anh không có tổ viên nợ quá 

hạn, chậm trả nợ, trả lãi cho Ngân hàng. Để được kết 
quả như vậy,  anh Lê Hoàng Luân phải thường xuyên 

tuyên truyền, hướng dẫn giải thích cho các tổ viên về 
chủ trương, chính sách của Kienlongbank về công tác 

cho vay nhỏ lẻ, các quy định, thủ tục vay vốn của ngân 
hàng. Song song đó, anh còn tích cực hướng dẫn khách 

hàng cách thức làm ăn, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng 
mục đích, hiệu quả. 

Trường hợp gia đình anh Lê Sĩ, ở Khu phố 5, P. Lạc Đạo, Tp. Phan 
Thiết là một ví dụ tiêu biểu trong việc sử dụng nguồn vốn tín dụng 

nhỏ lẻ của Kienlongbank. Thấy gia đình anh Sĩ thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó 
khăn, anh Luân đã chủ động liên hệ, giúp đỡ gia đình anh vay vốn ngân hàng số 
tiền 40 triệu đồng và hướng dẫn nuôi bò vỗ béo. Ngoài ra, hàng ngày với công việc 
đi trồng thanh long cho bà con ở địa phương, anh Sĩ đã tranh thủ thời gian cắt cỏ, 
tận dụng các dây thanh long làm thức ăn cho 2 con bò của gia đình. Đến nay, 2 con 
bò của anh Sĩ sắp xuất chuồng. Anh Sĩ vui mừng cho biết: “Hoàn cảnh gia đình tôi 
khó khăn lắm, nhờ anh Luân nên tôi mới có được nguồn vốn để nuôi bò, dự kiến sau khi 
xuất chuồng, hoàn trả vốn cho ngân hàng tôi tiếp tục xin vay lại, cùng với số lãi có được 
sẽ tăng số lượng đàn bò lên để cải thiện cuộc sống gia đình”.

Trong thực tế, việc quản lý nguồn vốn, thu hồi vốn, xử lý nợ quá hạn đôi khi cũng 
gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm của người tổ trưởng, anh 
Luân đã kiên trì, nhẫn nại, động viên, chia sẻ những khó khăn cùng các tổ viên bằng 
những giải pháp hợp tình, hợp lý, giúp hài hòa trong việc quản lý nhưng vẫn đảm 
bảo được các quy định về cho vay của ngân hàng. 

“Hơn một năm làm Tổ trưởng Tổ cho vay tín dụng nhỏ lẻ, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi 
hy vọng sẽ giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt lên chính mình, ổn định 
cuộc sống, và cũng cố gắng giúp đỡ các anh chị em CTV hoàn thành tốt công việc mình 
cũng có thêm niềm vui”, anh Luân chia sẻ.

Với những thành tích và kết quả đạt được trong thời gian qua, anh Lê Hoàng Luân 
được toàn thể anh chị em trong CN yêu mến, tin tưởng; được Giám đốc CN hết lời 
khen ngợi về thành tích tiêu biểu trong thực hiện tăng trưởng dư nợ cho vay tín 
dụng nhỏ lẻ. Ông Trần Hữu Nghị - Nguyên Phó Giám đốc CN Bình Thuận cho biết: 
“Anh Luân là người rất nhiệt tình trong công tác, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, 
và luôn sát cánh cùng Ngân hàng thực hiện tốt công tác tín dụng nhỏ lẻ trên địa bàn Tp. 
Phan Thiết, anh là một Tổ trưởng đáng được nêu gương và học tập”.

Huỳnh Thị Phương Uyên – TP. Kế toán  Ngân Quỹ, CN Bình Thuận

Arthur Hailey (1920 - 2004) là một nhà văn người Anh di cư sang 
Canada nhưng tác phẩm của ông chủ yếu lấy bối cảnh sáng tác 
tại Hoa Kỳ. Đề tài trong hầu hết các tiểu thuyết của ông là các 

ngành nghề trong xã hội như: “Lời chẩn đoán cuối cùng” (ngành y), 
“Trong khách sạn” (ngành dịch vụ khách sạn), “Bản tin chiều” (ngành 
báo chí), “Phi trường” (ngành dịch vụ hàng không), “Bánh xe nghiệt 
ngã” (ngành công nghiệp ô tô), “Nhà băng” (ngành ngân hàng)...và 
cuốn nào ông cũng dẫn dắt người đọc đi đến tận cùng ngóc ngách 
của ngành nghề đó. Đối với những ai đang làm việc trong ngành ngân 
hàng hay quan tâm đến hoạt động ngân hàng thì không thể bỏ qua 
“Nhà băng” vì theo nhận định của người viết đây là một cuốn tiểu 
thuyết xuất sắc mọi mặt về ngành Ngân hàng.

Câu chuyện xoay quanh số phận thăng trầm của Ngân hàng Thương mại số 
Một Hoa Kỳ với những tranh chấp quyền lực, tiền bạc, tình yêu, vụ án, điều 
tra, lừa lọc, nhà tù,… Người đọc không thể gấp cuốn sách lại khi chưa theo 
dõi hết số phận của các nhân vật và tình tiết của câu chuyện. Bên cạnh đó, 
Arrthur Hailey còn cung cấp cho người đọc những kiến thức, quy trình vận 
hành, kỹ xảo trong ngành ngân hàng một cách vô cùng cuốn hút: từ hệ 
thống bảo vệ ngân hàng cho đến quy trình xét duyệt hồ sơ vay; từ quy trình 
đóng - mở kho tiền đến các bước làm việc của một Giao dịch viên; thậm chí 
ông còn mô tả chi tiết các công đoạn làm tiền giả và thẻ tín dụng giả hay 
là thủ thuật ăn cắp tiền từ tài khoản của khách hàng,... Người đọc còn hình 
dung được mô hình tổ chức một ngân hàng thương mại cũng như chức vụ 
của các cấp lãnh đạo và nhân viên ngân hàng; tác giả còn dẫn dắt người đọc 
mục sở thị quy trình vận hành của một trung tâm điều hành thẻ tín dụng lớn 
nhất Hoa Kỳ và Châu Âu vào buổi bình minh của thẻ tín dụng, hay tìm hiểu 
cách thức hoạt động của trung tâm kinh doanh nguồn vốn của một trong 
những ngân hàng thuộc top 20 của Hoa Kỳ những năm 70 của thế kỷ 20.

Tiểu thuyết thì có quyền hư cấu nhưng ở đây Arthur Hailey cho thấy ông như 
là một người hoạt động ngân hàng thực thụ với những mô tả rất chân thực 
và chi tiết về nghiệp vụ ngân hàng, chẳng hạn hoạt động của Phòng quản 
lý kho quỹ được ông mô tả: “Phòng quản lý kho tiền lúc nào cũng nắm chắc 
số tiền mặt dự trữ trong kho lúc này là bao nhiêu, số tiền chi trả và thu vào 
của các chi nhánh nhà băng ở khắp mọi nơi. Trưởng phòng theo dõi sự lên 
xuống của số tiền mặt hiện có trong tất cả các chi nhánh, 
giống như bác sĩ theo dõi mạch của bệnh nhân từng giờ 
từng phút”. Hay người đọc có thể hiểu ngay được quy 
trình mở sổ tiết kiệm của ngân hàng chỉ qua một đoạn 
văn ngắn: “Trước hết khách hàng phải điền vào một tờ 
mẫu in sẵn: họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia 
đình, số thẻ bảo hiểm xã hội rồi ký vào làm chữ ký mẫu. 
Sau đó khách phải xuất trình thẻ căn cước để nhân viên 
kiểm tra đối chiếu. Sau đấy nhân viên đem hồ sơ đến một 
người chuyên phụ trách thẩm tra, đối chiếu lại lần nữa rồi 
ký vào, chấp nhận việc mở tài khoản. Cuối cùng nhân viên 
giao dịch nhận tiền và cấp cho khách một cuốn sổ tiết 
kiệm và một cuốn séc tạm thời”. Và nhiều chi tiết khác nữa 
cung cấp cho người đọc một cái nhìn rất cụ thể và rõ ràng 
về hoạt động của một ngân hàng thương mại.

đạo đức và uy tín của người làm ngân hàng
“NHÀ BĂNG”

Nhưng trên hết, điều đọng lại trong lòng độc giả là tính cách, nghệ thuật 
ứng xử và triết lý kinh doanh ngân hàng của những nhà lãnh đạo có tâm 
và hết mình vì ngân hàng: Một vị Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Ben 
Rosselli luôn lo lắng cho sự tồn vong của Ngân hàng ngay cả khi biết mình 
mắc bệnh hiểm nghèo không còn sống được bao lâu, ông luôn tâm niệm 
rằng nhà lãnh đạo ngân hàng phải là “người không chỉ giỏi nghiệp vụ, mà 
còn biết cách làm lợi cho các khách hàng loại nhỏ và trung, bởi chính loại 
khách hàng này tạo nên nền tảng cho sức mạnh của ngân hàng”. Là vị 
Phó Tổng Giám đốc Alex Vandervoort năng động và sẵn sàng sống chết 
vì nghề bởi “được làm việc, được say sưa hăng hái, được đổ mồ hôi, được 
ganh đua, được chỉ huy, được chiến đấu đã là một lý do để sống trên cõi 
đời” đồng thời thẳng thừng phủ quyết một chương trình quảng cáo vô 
cùng công phu và tốn kém vì ông cho rằng quảng cáo quá trớn là một 
hình thức lừa đảo những khách hàng nhỏ thiếu hiểu biết. Đó là nữ Giám 
đốc Chi nhánh Edwina d’Orsey tận tụy với công việc, chăm chút từng li 
từng tí cho đơn vị mình và suốt 15 năm làm việc “chưa bao giờ nề hà việc 
gì, kể cả những việc phụ nữ có quyền từ chối”. Rồi ông Trưởng ban bảo vệ 
Nolan Wainwright luôn ngiêm khắc với bản thân và “tuyệt đối không bao 
giờ bị mua chuộc” kể cả đó là Tổng Giám đốc của mình.

Ở phía ngược lại là hình ảnh của ông Phó Tổng Giám đốc Roscoe Heyward 
đầy tham vọng và cực đoan khi cho rằng mục tiêu duy nhất và cao nhất 
của ngân hàng “tất cả là lợi nhuận”.  Và chính vì tư duy cực đoan đó cùng với 
sự ủng hộ của một số thành viên thiếu hiểu biết và tham lam đã đẩy ngân 
hàng đến tình trạng cực kỳ nguy cấp rồi chính ông cũng nhận được một 
kết cục vô cùng bi thảm. Đó là anh chàng Phó ban Tổ chức Miles Eastin 
tháo vát, một nhà thông thái về lịch sử tài chính tiền tệ nhưng lại sa chân 
vào cờ bạc đến nỗi phải ăn cắp tiền từ những tài khoản ngủ của khách 
hàng và lợi dụng sơ hở của đồng nghiệp để thụt két để rồi phải lãnh nhận 
hậu quả cay đắng.

Một điều thú vị nữa là thông qua “Nhà băng”, Arthur Hailey đã đúc kết được 
những nguyên tắc chuẩn mực trong kinh doanh ngân hàng, đó là: “trong 
ngân hàng, một quy tắc tuyệt đối là người vay tiền càng giầu thì lãi suất 
càng thấp ” hay “ trong nghề ngân hàng chỉ có một diều duy nhất cần cân 
nhắc: khả năng rủi ro đến đâu và có thể chấp nhận được hay không? Bên 

cạnh đó có một nguyên tắc đã được quy định trong ngành 
là ngân hàng không được quyền phán xét những chuyện 
thuộc đời tư của khách hàng”,...

Những tình tiết gay cấn và số phận của các nhân vật trong 
câu chuyện sẽ do người đọc tự khám phá nhưng rốt cuộc 
chúng ta nhận ra rằng trong bất cứ ngành nghề nào, đặc 
biệt là ngành ngân hàng thì trách nhiệm xã hội luôn gắn 
liền với việc tìm kiếm lợi nhuận, còn đối với người làm ngân 
hàng thì đạo đức và uy tín luôn là những phẩm chất được 
đặt lên hàng đầu bởi “Là một doanh nghiệp góp phần vào 
sự nghiệp xã hội, nhà băng có quyền dựa vào đạo đức 
trong sạch của những người làm việc ở đó. Nhưng nhà 
băng không chỉ là một doanh nghiệp mà là một tổ chức 
dựa trên lòng tin”.

Ngô Thanh Tuấn – Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng
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GÓC DU LỊCH

Kỳ nghỉ Tết dương lịch 2016 năm 
nay kéo dài trong 3 ngày (từ 
01 - 03/01/2016), là khoản thời 

gian rất lý tưởng cho một chuyến đi 
chơi xa cho bạn và cả gia đình trong 
dịp này. Dưới đây là một số gợi ý về 
những điểm du lịch trong nước với 
những phong cảnh đặc sắc mà Quý 
bạn đọc có thể tham khảo cho kỳ 
nghỉ này.

 
Hà Nội – Trái tim của cả nước

Phố hàng Mã – Lương Văn Cang, Nhà 
thờ lớn Hà Nội, Nhà thờ Hàm Long, Hồ 
Gươm… là những địa điểm hấp dẫn 
nhất ở Hà Nội trong dịp Noel và Tết 
Dương lịch hàng năm. Khung cảnh 
vui nhộn trong đêm Giáng sinh với 
những cây thông khổng lồ cùng ông 
già Noel hay những buổi làm lễ ở nhà 
thờ Lớn, chương trình đại nhạc hội 
đếm ngược để đón chào năm mới, …

Đi đâu chơi vào dịp Noel 
và Tết Dương lịch 2016 ?

Đà Lạt – Xứ sở của ngàn hoa

Nên đi đâu trong dịp 
nghỉ lễ Tết Dương lịch 
là đẹp nhất? Không thể 
bỏ qua Đà Lạt tình yêu 
thơ mộng, bởi trong thời 
gian này Đà Lạt tràn ngập 
sắc màu rực rỡ của các 
loài hoa như hoa trạng 
nguyên hay hoa dã quỳ. 
Bạn sẽ được thả bộ trên 
con đường vắng lặng, hai 

bên hoa trạng nguyên, 
hoa dã quỳ và hít thở không 

khí trong lành của buổi sớm trên cao nguyên.

Hay thưởng thức một ly cafe nóng và cảm nhận cái rét của Đà Lạt mùa Noel. 
Trong những ngày này, ở Đà Lạt trên khắp những con đường du khách trong 
trang phục mùa đông, khăn choàng tập trung tại nhà thờ Domaine và nhà thờ 
Con Gà để cảm nhận không khí Giáng sinh đang về trên phố núi Đà Lạt.

Sapa – Đà Lạt thứ 2

Du lịch Sapa dịp Noel có gì hay? Sapa được mệnh danh là “Đà Lạt thứ 2 của Việt 
Nam“. Tới Sapa trong thời gian này bạn sẽ được cảm nhận khí hậu đặc trưng của 
miền nhiệt đới, nếu có cơ hội bạn sẽ được ngắm tuyết và nghịch tuyết, chụp 
ảnh cùng tuyết rất hấp dẫn. Đón Noel ở Sapa ngày nay là lựa chọn số 1 của 
nhiều du khách.

Trước ngày lễ Giáng sinh trên khắp 
đường phố ở Sapa được trang trí 
những cây thông Noel khổng lồ cùng 
với tuần lộc và xe trượt tuyết. Đặc biệt 
trong những năm có nhiều tuyết rơi 
người dân Sapa gom tuyết đắp thành 
hình người, ông già Noel và những 
con vật ngộ nghĩnh. Tới Sapa trong 
những ngày này bạn nên tới Thác Bạc 
để hóa thành ông già Noel cưỡi xe 
tuần lộc và phát quà cho trẻ em.

 
Mai Châu - Nguyên sơ

Có khí hậu ôn hòa cùng với vẻ đẹp 
hoang sơ của núi rừng, là điều hấp 
dẫn của Mai Châu đối với nhiều du 
khách, nhất là khoảng tháng 12 là thời 
điểm đẹp nhất để du lịch Mai Châu. 
Tới Mai Châu trong thời điểm này bạn 
sẽ được chiêm ngưỡng một màu xanh 
bạt ngàn của núi rừng xen kẽ với màu 
trắng của hoa cải. Chiêm ngưỡng Mai 
Châu từ trên cao xuống giống như 
một bức tranh thu nhỏ, mà tất cả các 
đường nét đều ăn khớp với nhau một 
cách hoàn hảo.

Hay đi dạo quanh những bản làng, 
đèo, thung lũng để hòa mình cùng 
thiên nhiên giữa núi rừng Mai Châu. 
Đặc biệt, bạn sẽ được thưởng thức 
những món ăn ngon, đặc sản Mai 
Châu và tham gia những lễ hội độc 
đáo nơi đây. Chắc chắc bạn sẽ có 
chuyến du lịch Noel và Tết Dương 
lịch đáng nhớ và nhiều kỉ niệm. 

Sài Gòn - Nhộn nhịp

Tới Sài Gòn khoảng đầu tháng 11, bạn sẽ thấy trên khắp con đường, ngõ hẻm 
nơi đây tràn ngập bày bán các 
vật dụng trang trí Noel và 
Tết Dương lịch hay bắt gặp 
một bản nhạc của ca khúc 
mừng ngày Chúa ra đời 
đâu đó. Vào dịp Noel trên 
các con đường ở Sài Gòn 
rực rỡ sắc màu và du khách 
tham quan, đặc biệt là ở 
khu vực Nhà thờ Đức Bà.

 
Kienlongbank mến chúc 
Quý bạn đọc có những 
ngày lễ tuyệt vời bên gia 
đình và những người bạn 
thân yêu!

Nhà thờ chánh tòa Hà Nội

Hoa dã quỳ khoe sắc dưới nắng mai

Nhà thờ Đá ở Sapa

Nhà thờ chánh tòa Đức Bà Sài Gòn

Vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Mai Châu
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BẠN CÓ BIẾT?

sự thật thú vị có thể 
bạn chưa biết về  
Lễ Giáng sinh

Không khí Giáng sinh đang tràn 
ngập trên khắp phố phường, từng 
con ngõ nhỏ, từng ngôi nhà xinh 

xắn. Tại mỗi quốc gia, mỗi khu vực trên 
thế giới lại đều có những phong tục độc 
đáo riêng để đón chào ngày lễ này. Tuy 
nhiên, có lẽ có những sự thật thú vị về 
những vấn đề liên quan đến ngày Lễ 
Giáng sinh mà không phải ai cũng biết. 
Hãy cùng bản tin Kienlongbank kỳ này 
khám phá những điều thú vị này nhé!

1. Cây thông Noel đã bị cấm như một 
phần của lễ Giáng sinh cho tới tận năm 
1640

Xuất phát từ truyền thống cây cối màu 
xanh này mang ý nghĩa của phong tục 
ngoại giáo, bị cấm bởi Thiên Chúa, về sau 
này, tiếp tục đến Giáo Hội Sơ Khai cấm 
chúng.

Trường hợp cây thông đầu tiên bị cấm ghi 
nhận tại thành phố Riga ở Latvia, người ta 
mang một cây ra quảng trường thành phố, 
trang trí nó và sau đó bị đốt cháy. Hiện nay, 
ở Mỹ mỗi năm có khoảng 35 đến 40 triệu 
cây thông Noel được bán ra.

2. Ông già Noel được lấy cảm hứng từ vị Thánh Odin

Đa số người đều biết về sự hung dữ vị thần huyền thoại Bắc 
Âu Thiên Chúa, Odin, nhưng không nhiều người biết rằng ông là 
nhân vật thần thoại có ảnh hưởng lớn nhất về truyền cảm hứng cho 
sự ra đời của Santa Claus. Theo Pagan huyền thoại, Odin là nhà lãnh 
đạo của Wild Hunt mỗi lễ Yule - dịp tương đương của Giáng sinh cho Đức 
Pagan Tribes - và ông sẽ đi xe ngựa tám chân của mình là Sleipnir. Sleipnir có 
thể thực hiện khoảng cách dài trong một thời gian rất ngắn thời gian, giống như xe 
trượt tuyết và tuần lộc của ông già Noel. Theo truyền thống đó, trẻ em sẽ để bốt của mình 
với cà rốt, rơm và đường, và đặt chúng gần ống khói cho ngựa bay của Odin để ăn trong 
khi nghỉ ngơi. Odin sau đó sẽ trở lại với lợi và khen thưởng những trẻ em cho lòng tốt của 
họ bằng cách để lại quà tặng, đồ chơi, bánh kẹo trong giày.

3. Màu sắc truyền thống của Giáng sinh là xanh lá cây, đỏ và vàng

Luôn luôn câu hỏi được đặt ra là tại sau Ông già Noel lại mặc quần áo đỏ, cây thông 
màu xanh và đồ trang trí màu vàng kim tuyến? Những truyền thống quan niệm 
về màu sắc đến từ vùng phía Tây và Bắc của Châu Âu. Màu xanh lá cây là màu 
của cây tầm gửi, trong đó tượng trưng cho cuộc sống và sự tái sinh, màu đỏ là 
màu của tình yêu và năng lượng tượng trưng cho máu của Chúa Kitô và vàng 
tượng trưng cho ánh sáng, của cải và tiền bạc.

4. Lý do tại sao mũi tuần lộc lại màu đỏ

Chúng ta đã quen thuộc với hình ảnh với chiếc mũi đỏ của tuần lộc khi 
Giáng sinh đang đến nhưng chưa có bất kỳ giải thích nào cho nó? Tạp 
chí Y học Anh đã lấy mẫu nước nhầy từ mũi của năm con người và hai 
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con tuần lộc, tất cả những người sống ở những nơi rất lạnh, giống như Rudolph. Các 
kết quả nghiên cứu khoa học này đã kết luận rằng cái mũi đỏ Rudolf là một kết quả 

của nhiệt độ cực thấp, phải đối mặt trong khi bay trong đêm lạnh giá, cùng với sự mệt 
mỏi quá mức từ làm việc quá sức trong thời gian Giáng sinh. Lý do khoa học này hoàn 

toàn giải thích mũi đỏ Rudolph.

5. Tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên xuất hiện năm 1843, tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên 
được xuất hiện tại London bởi Sir Hery Cole - một công chức

Anh đã quá bận rộn để viết lời chúc mừng Giáng sinh cho cá nhân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp 
kinh doanh nên ông hỏi người bạn của mình, họa sĩ John Callcott Horsley, để thiết kế một tấm thẻ với một 

hình ảnh và lời chào ngắn gọn và ông có thể gửi thay thế lời chúc mừng đó.

6. Bài hát Jingle Bells nguyên thủy có tựa khác và không phải là bài hát Giáng sinh

Bạn chắc chắn rất quen thuộc với  ‘’Jingle Bells”  vào ngày Giáng sinh. Những gì bạn có thể không biết, đó là Jingle Bells 
đã không được sáng tác trong ánh sáng của Giáng sinh. Bài hát không được tạo ra cho Giáng sinh và tiêu đề ban đầu 
là “One Horse Open Sleigh”. Nó được sáng tác cho một lễ hội liên quan đến Lễ Tạ Ơn. Sau một lúc, do một số thay đổi 
trong lời bài hát thay đổi để thành  “Jingle Bells”.

7. Magi tặng cho Chúa Giêsu vàng, trầm hương và thảo dược

Theo truyền thống Kitô giáo, các Magi Kinh Thánh khôn ngoan đã cung cấp vàng, nhũ hương và thảo dược làm quà 
tặng cho sinh của Chúa Giêsu. Magi tặng cho Chúa Giêsu vàng, trầm hương và thảo dược. Việc lựa chọn những 

món quà đặc biệt là không phải ngẫu nhiên, vì mỗi một trong những món quà có biểu tượng tuyệt vời. Vàng 
là một món quà thường được cung cấp cho các vua vào thời điểm đó, vì vậy đây là cách khôn ngoan ông 

công nhận Chúa Giêsu là một vị vua. Đối với trầm hương, nó đã và vẫn thường xuyên được sử dụng trong 
các nghi lễ tôn giáo, và tượng trưng cho thần tính của Chúa Giêsu. Cuối cùng, mộc dược được sử dụng 

thường xuyên tại thời đó để nước hoa mạnh mẽ và dễ chịu của nó - trong ướp xác người chết. Gần 
như các con chiên biết rằng Chúa Giêsu một ngày sẽ thực hiện sự hy sinh cuối cùng và chết cho tội 

lỗi của mọi người.

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, mùa của tình yêu thương, mỗi chúng ta chắc hẳn đang háo hức 
lên kế hoạch chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Giáng sinh 

không chỉ là dịp chúng ta tìm về những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, mà còn là cơ hội 
tuyệt vời để trao nhau những món quà thật ý nghĩa, thay cho lời chúc tốt đẹp nhất dành 

tặng người thân yêu. Kienlongbank xin chúc tất cả Quý bạn đọc một mùa Giáng sinh An 
lành và Năm mới Hạnh phúc – Merry Christmas and Happy New Year.
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Hơi thở của mùa xuân đã tràn về. Năm nào cũng vậy, tùy 
theo múi giờ và phong tục, các quốc gia, vùng lãnh thổ 
trên thế giới cùng nhau tổ chức các lễ hội đón chào năm 

mới mang đậm nét văn hóa đặc sắc, độc đáo riêng của dân tộc 
mình.Tết năm mới ở các nước phương Tây diễn ra vào ngày 1.1, 
theo hệ thống lịch do Giáo hoàng Gregory XIII (1502 - 1585) đưa 
ra và cũng là hệ thống lịch mà thế giới ngày nay vẫn đang dùng. 
Lễ hội mừng năm mới luôn là dịp của vô số những cuộc vui tưng 
bừng thú vị. Hãy cùng bản tin Kienlongbank đi đến một số nước 
ở Phương Tây để khám phá những phong tục tập quán đón tết 
Dương lịch ở các nước bạn như thế nào nhé!

1. Anh quốc

Ngày đầu năm mới ở Anh chính thức bắt đầu từ năm 1752. Người 
Anh rất coi trọng 

“tục xông nhà” 
đầu năm mới. 
Họ quan niệm 

rằng nếu người 
đầu tiên bước vào 

nhà là người có 
tóc vàng hoe hay 

màu đỏ, hoặc một 
phụ nữ, sẽ mang đến 

những điều xui xẻo 
trong năm cho cả nhà, 

nên họ chọn một thanh 
niên có mái tóc đen, chưa 

vợ mang theo tiền, một 
mẩu than hoặc bánh mì. Họ cho rằng những vật này tượng trưng 
cho sự giàu sang, may mắn và hạnh phúc, đây cũng được xem như 
món quà khởi đầu một năm đầy hứa hẹn.

Có một phong tục khác lạ nữa ở quốc gia này là “đốt bụi cây” để xóa 
bỏ tất cả những sự kiện trong quá khứ, để bắt đầu một năm mới 
trọn vẹn niềm vui, không còn chút vướng bận nào.

Lễ hội năm mới ở Anh lúc nào cũng tràn ngập sắc màu. Lễ hội đón 
chào năm mới được xem như lễ hội quan trọng nhất của họ. Nào là 
các cuộc diễu hành dọc các con đường đi qua Whitehall và trung 
tâm mua sắm Pall, và cuối cùng dừng chân ở quảng trường Berkley, 
mọi người tập hợp lại cùng hát vang các bài hát truyền thống đón 
chào năm mới. Rồi đến những bữa tiệc linh đình, những chai rượu 
champagne cùng những điệu nhạc dân tộc và khiêu vũ, pháo 
hoa… tất cả vẽ nên một bức tranh đón chào năm mới không thể 
quên được của người dân nước này.

Ở CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY 
Phong tục đónTết

2. Đức

Năm mới ở Đức được gọi là Nuejahr. Người Đức tổ chức tiệc 
chia tay năm cũ và đón chào năm mới theo vũ điệu rock. Họ ca 
hát, nhảy múa, chúc tụng nhau… và vẫn không quên những 
phong tục truyền thống của dân 
tộc mình.

Bleigiessen - phong tục 
nhúng chì đã nấu chảy 
vào nước lạnh để dự đoán 
tương lai sẽ ra sao dựa 
vào hình dáng của viên 
chì trong nước. Nếu có 
hình trái tim thì sẽ có 
đám cưới, hình con 
tàu là chuyến đi du 
lịch… Khi đồng hồ 
điểm 0h đêm giao 
thừa cũng là lúc mà 
người dân ở Đức ôm và trao nhau những nụ hôn nồng thắm, 
chúc nhau năm mới an lành: “Gutes Nue Jahr” hoặc “Happy New 
Year”. Sau đó, mỗi gia đình quây quần bên nhau trong những 
bữa tiệc thịnh soạn với đầy đủ món ăn và cùng nhau xem các 
chương trình truyền hình đặc biệt. Người Đức quan niệm nếu 
ăn cà rốt và bắp cải sẽ mang đến sự ổn định về tài chính.

Mỗi gia đình người Đức được phép bắn pháo hoa trong sân nhà 
mình để đón chào năm mới và họ đã hân hoan chuẩn bị pháo 
từ những ngày trước Tết. Tiếp đến, tiếng chuông nhà thờ ngân 
vang, pháo hoa làm sáng rực cả bầu trời. Đó là cách đón chào 
năm mới của người Đức.

3.  Pháp

Người Pháp gọi đêm giao thừa là La Saint-Sylvestre. Người dân 
nước này quan niệm một buổi tiệc tối linh đình trong trong thời 

gian này sẽ mang đến thịnh vượng cho gia đình họ trong năm tới. 
Thức ăn của bữa tiệc thường là bánh nướng, thịt vịt hoặc ngỗng 
và rượu champagne. Lễ hội đón năm mới ở Pháp được xem như 
“lễ hội ánh sáng”. Người dân tham gia vào các cuộc diễu hành 
với ánh sáng lung linh của ngọn đuốc và cùng nhau uống rượu 
mừng năm mới. Hàng ngàn ca sĩ, nghệ sĩ thực hiện các show 
diễn tuần hành trên khắp các nẻo đường, tiến đến Trocadéro, bên 
dưới tháp Eiffel vào ngày đầu năm mới. Theo phong tục, năm mới 
cũng là dịp để người Pháp thể hiện tình yêu đôi lứa. Họ ôm hôn 
nhau chúc mừng năm mới.

4. Brazil

Brazil là quốc gia được cả thế giới chú ý về màn trình diễn pháo 
bông mừng năm mới. Lễ hội mừng năm mới luôn diễn ra trong 

5. Mỹ

Người Mỹ quan niệm bước sang năm mới là phải “làm mới” mình. 
Năm mới mang đến sự quyến rũ và may mắn. Thanh niên Mỹ 
thường đeo mặt nạ và tổ chức những buổi tiệc nhỏ và vui chơi 
bên bạn bè, gia đình trước thời khắc giao thừa. Khi đồng hồ 
điểm đúng thời khắc giao thừa, họ sẽ gỡ bỏ mặt nạ và khui rượu 
Champagne mừng năm mới.

không khí thật tưng bừng, sôi động. Từ các quán bar, các đại sảnh, 
bãi biển đến khắp các đường phố đều chật ních người. Người dân 
nước này tin rằng ăn đậu và gạo sẽ mang lại sự thịnh vượng và 
niềm may mắn cho họ trong năm mới.

Đêm giao thừa mang một ý nghĩa quan trọng trong buổi lễ đón 
chào năm mới của người Brazil. Lễ hội đón chào năm mới được 
tổ chức ở Rio de Janeiro - thành phố lớn thứ nhì ở Brazil và lớn 
thứ ba ở Nam Mỹ. Tất cả mọi người cùng tụ họp bên bãi biển 
Copacabana nổi tiếng thế giới để chào đón giờ khắc bước sang 
năm mới. Họ quan niệm nếu nhảy qua 7 ngọn sóng trong đêm 
giao thừa thì điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Những màn trình diễn pháo bông ngoạn mục và đặc sắc trên nóc 
các khách sạn hoặc xà lan ngoài khơi làm sáng rực cả bầu trời. Mọi 
người trong trang phục dạ hội, dạo quanh khắp các nẻo đường 
vừa hát vừa nhảy vũ điệu samba truyền thống.

Bữa ăn tối đêm giao thừa cũng là một phần quan trọng trong buổi 
lễ đón chào năm mới của người Brazil, gồm salad, gạo, thịt gà, trái 
cây, những thứ mang lại hương vị cho năm mới.

Theo quan niệm của người Brazil, màu sắc tượng trưng cho những 
điều tốt lành và niềm hy vọng. Đó là màu trắng (tượng trưng cho 
hòa bình), màu đỏ (tượng trưng cho tình yêu) và màu vàng (tượng 
trưng cho sự giàu có). Do đó, trang phục trong buổi lễ mừng năm 
mới chắc chắn có những màu này.

Theo Thúy Huỳnh ( Thanh Niên)

Giao thừa là thời khắc mà người Mỹ chứng kiến nghi thức thả 
quả cầu rực sáng ánh đèn ở quảng trường Time, New York. Bầu 
trời chói sáng giữa những làn pháo hoa và màn trình diễn ánh 
sáng đẹp mắt. Vào khoảnh khắc giao thời, nhiều cặp tình nhân 
trao những nụ hôn ngọt ngào, thậm chí có không ít chàng trai 
cầu hôn bạn gái vào thời khắc quan trọng này.

6. Nga

Biểu tượng năm mới ở 
Nga là “cây năm mới”, 
gọi là Novogodnaya 
Yolka, với những 
ngôi sao rực sáng 
đèn. Năm mới là 
dịp để cha mẹ 
trao quà cho các 
con dưới cây 
này. Cũng như 
một số quốc 
gia phương 
Tây khác, 
người Nga 
cũng đón năm 
mới trong màn trình diễn pháo hoa và những buổi tiệc linh 
đình, gồm: thịt, đậu xanh, dưa chua, hành, sốt mayonnaise, cà rốt 
và khoai tây. Đặc biệt, người Nga có phong tục lắng nghe Tổng 
thống đọc lời chúc Tết đầu năm. Ngày Tết ở Nga kết thúc vào 
ngày 13.1, đây là ngày đầu năm theo lịch juliêng (lịch do Julius 
Caesar giới thiệu, có hiệu lực từ năm 45 TCN dành cho những 
quốc gia theo chính thống giáo).
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SỐNG KHỎE

NHỮNG LỜI KHUYÊN    

                     sống khỏe theoPhong thủy

1. Bỏ giày, dép trước khi bước vào nhà

Đây là cách bỏ lại nguồn năng lượng xấu từ bên ngoài ngôi 
nhà, cũng là hình thức để những lo lắng, phiền hà, căng 
thẳng trong công việc, trong các mối quan hệ xã hội… 
không ảnh hưởng đến không khí gia đình.

Nếu có thể, nên đặt một chậu cây xanh nhỏ ngay bên trong 
cửa vừa để ngăn chặn nguồn năng lượng xấu vào nhà, vừa 
để nguồn năng lượng tốt bên trong không bị phân tán ra 
ngoài.

Để ngôi nhà luôn là nơi mang lại sức khỏe và nguồn năng lượng tốt cho cơ thể, bạn nên vận dụng sáu lời khuyên 
trong tác phẩm Feng Shui Your Life (tạm dịch: Sống khỏe theo Phong thủy) của tác giả Jonn Coolidge.

2. Làm sạch không gian sống

Một không gian sống bừa bộn sẽ khiến các luồng năng 
lượng không thể luân chuyển hài hòa và tạo ra nhiều nơi ẩm 
thấp, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của các thành viên 
trong gia đình, nhất là trẻ em và người lớn tuổi.

Bằng việc thường xuyên lau chùi dọn dẹp nhà ở, sửa sang 
nhà cửa, vứt bỏ những đồ vật đã không còn được sử dụng là 
bạn đã tích cực làm sạch không gian sống.

3. Không gian trong ngôi nhà đủ 
ánh sáng, không khí dễ lưu thông 
và có cây xanh

Ban ngày, nên mở các cửa ra để nguồn 
năng lượng tốt từ thiên nhiên bên 
ngoài thâm nhập và phân tán khắp 
các phòng. Đêm đến, nên hạn chế 
ánh sáng gắt từ các bóng điện, tăng 
cường sử dụng loại đèn mát dịu trong 
khoảng một giờ trước khi đi ngủ để 
giúp cơ thể đi vào giấc ngủ một cách 
tự nhiên.

Muốn tăng sự hài hòa của căn phòng 
và thêm chút không khí tươi mát cho 
phòng ngủ, có thể đặt gần giường 
ngủ một cây nhỏ nhiều lá xanh.

4. Ngủ sâu hơn nhờ có không gian 
phòng ngủ thích hợp

Vị trí tốt nhất cho chiếc giường là ở góc 
sau cuối căn phòng, theo hướng chéo 
đối diện với cửa ra vào. Vị trí này khá an 
toàn và ổn định nhờ ở bức tường vững 
chắc ngay phía sau giường và luồng 
khí di chuyển từ cửa chính không 
hướng thẳng được vào giường.

Không nên để góc tường nhọn chĩa vào giường và không để đầu giường sát 
cửa sổ vì như vậy gây cảm giác bất an, dễ bị giật mình, ngủ không ngon giấc, 
ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cũng không nên để đầu giường hướng về phía bếp ăn hoặc nhà vệ sinh vì 
hai nơi này có nhiệt độ không ổn định, không khí cũng thiếu trong lành, ảnh 
hưởng không tốt đến giấc ngủ.

5. Chọn màu sắc phù hợp để luôn cảm thấy thoải mái, thư giãn

Bên trong nhà nên kết hợp nhiều màu sắc nhẹ nhàng, ví dụ xanh dương, tím 
nhạt, xanh lá cây, hồng đào, cam nhạt… để trang trí tường của các phòng tùy 
theo sở thích của từng thành viên trong gia đình.

Việc lựa chọn màn che cửa, tranh ảnh, đèn ngủ, các đồ vật trang trí khác nên 
theo ý kiến thống nhất của cả gia đình để ai cũng hài lòng với màu sắc không 
gian chung cũng như không gian riêng biệt của từng người.

6. Bổ sung âm thanh của thiên nhiên

Trong nhà nên có một đĩa nhạc mang âm sắc của tự nhiên như tiếng sóng biển 
nhẹ nhàng, tiếng suối trong, chim hót líu lo hay một làn gió nhẹ nhàng qua 
những hàng cây để giúp cả gia đình cảm thấy phấn chấn ngay đầu buổi sáng 
hoặc thư giãn trước khi đi ngủ.

Âm thanh của thiên nhiên giúp cho nhịp tim của chúng ta chậm lại, hơi thở sâu 
hơn. Đó được xem là liệu pháp giúp làm giảm bớt các căn bệnh có liên quan 
đến hệ thần kinh.

Âm thanh tự nhiên như tiếng nước chảy nhẹ, tiếng đung đưa của chuông gió 
hay tiếng lá xào xạc cùng giúp cho ngôi nhà trở nên ấm cúng, có hồn hơn.

Theo songkhoe.net

Nên thường xuyên lau chùi dọn dẹp nhà ở, để có một không 
gian sống sạch sẽ.

Giường ngủ đặt  ở vị trí phù hợp sẽ có một giấc ngủ ngon

Cần bố trí không gian trong ngôi nhà đủ ánh sáng, không khí dễ lưu thông  và có thêm cây xanh
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