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Ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Chư Ban Biên tập

Quý bạn đọc thân mến,

Những ngày của Tháng 4 lịch sử rực đỏ màu cờ luôn khắc sâu vào 

tâm khảm của nhân dân Việt Nam ta, niềm tự hào, hạnh phúc được 

sống trong hòa bình, độc lập, tự do.

Bản tin Kienlongbank số tháng 4 kỳ này xin mời quý bạn đọc cùng 

điểm lại những sự kiện lịch sử của dân tộc trong tháng 4 năm nay 

nhé. Đó là: Giỗ Quốc tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3), Kỷ niệm 

41 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2016).

Đặc biệt tháng 4/2016, như thông lệ hàng năm, Kienlongbank tổ 

chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên để báo cáo với Cổ đông 

kết quả hoạt động 2015 và biểu quyết các chỉ tiêu hoạt động kinh 

doanh năm 2016. Đây là một  trong những sự kiện quan trọng của 

Ngân hàng được sự chuẩn bị rất nghiêm túc của Ban lãnh đạo và tập 

thể CB, NV Kienlongbank.

Ban biên tập bản tin Kienlongbank kính chúc quý bạn đọc có những 

ngày nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình, người thân. Chúc cho phiên họp Đại 

hội đồng Cổ đông  thường niên Kienlongbank năm 2016 thành công 

tốt đẹp.

11 Kienlongbank tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường 
niên 2016

19006929

10 Năm thứ 3 liên tiếp, Kienlongbank  tài trợ chính 
cho Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc Gia và Cúp 
Quốc Gia 2016

Kienlongbank - Khai trương, khánh thành nhiều 
PGD đầu năm 2016



THỊ TRƯỜNG  - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Chính sách với công dân khi đăng 
ký nghĩa vụ quân sự; quy định việc 
mua sắm tài sản nhà nước theo 

phương thức tập trung; mức bồi thường 
bảo hiểm bắt buộc 100 triệu đồng/người/
vụ... là những chính sách mới có hiệu lực 
từ tháng 4/2016.

Chính sách với công dân khi đăng ký 
nghĩa vụ quân sự

Theo Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 
19/02/2016 của Chính phủ quy định trình 
tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách 
của công dân trong thời gian đăng ký, 
khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự 
có hiệu lực từ 08/4/2016, công dân đang 
làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương 
từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà 
nước trong thời gian thực hiện đăng ký 
nghĩa vụ quân sự; khám, kiểm tra sức khỏe 
theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban 
Chỉ huy quân sự cấp huyện được hưởng 
nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền 
tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện 
hành của pháp luật.

Quy định thi hành một số điều của Bộ 
luật Lao động

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 
03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Bộ luật Lao động về lao động 
nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu 
lực  từ 01/4/2016.

Nghị định quy định cụ thể về người lao 
động nước ngoài là người di chuyển trong 
nội bộ doanh nghiệp, tình nguyện viên, 
chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều 
hành và lao động kỹ thuật; xác định công 
việc được sử dụng người lao động nước 
ngoài; người lao động nước ngoài không 
thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp 
giấy phép lao động; cấp lại giấy phép lao 
động; thu hồi giấy phép lao động, trục 
xuất người lao động nước ngoài.

Quy định việc mua sắm tài sản nhà 
nước theo phương thức tập trung

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016

Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc 
mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung có hiệu lực từ 01/4/2016.

Quyết định quy định cụ thể về nguồn kinh phí mua sắm tập trung; áp dụng cách thức 
thực hiện mua sắm tập trung; danh mục tài sản mua sắm tập trung; trách nhiệm của đơn 
vị mua sắm tập trung; lộ trình áp dụng mua sắm tập trung; quản lý, sử dụng nguồn thu, 
kinh phí tiết kiệm được thông qua mua sắm tập trung; công khai mua sắm tập trung.

Thủ tục biên phòng điện tử tại các cảng biển

Quyết định 10/2016/QĐ-TTg  ngày 03/3/2016 quy định thực hiện thủ tục biên phòng 
điện tử tại các cảng biển do Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý có hiệu 
lực từ 18/4/2016.

Việc thực hiện các thủ tục biên phòng cảng biển phải đảm bảo sự bình đẳng, an toàn, 
công khai, minh bạch, nhanh chóng, thuận tiện và tuân thủ các quy định của pháp luật 
Việt Nam về giao dịch điện tử và xuất nhập cảnh phù hợp với các điều ước quốc tế có liên 
quan mà Việt Nam là thành viên.

Mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc 100 triệu đồng/người/vụ

Theo Thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 có hiệu lực từ 01/4/2016, mức trách 
nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới 
gây ra là 100 triệu đồng/1 người/vụ.

Cùng với đó, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, 
xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho 
người tàn tật) gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, 
xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an 
ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) 
gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

Hoàng Diên/ http://baochinhphu.vn

Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ông Lê Minh Hưng - Tân Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam

Ngày 09/4/2016, ông Lê Minh Hưng 
trúng cử Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam theo tờ trình 

của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trước 
khi được bổ nhiệm vào vị trí mới, ông là 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh văn 
phòng Trung ương Đảng.

Sinh năm 1970, ông Hưng là một trong 
những người đứng đầu trẻ nhất trong lịch 
sử ngành ngân hàng Việt Nam khi được 
bổ nhiệm ở tuổi 46 và cũng là thành viên 
Chính phủ trẻ nhất.

Thống đốc Lê Minh Hưng quê quán tại Sơn 
Tân, Hương Sơn, Hà Tĩnh, là con của cố Bộ 
trưởng Công an Lê Minh Hương. Quá trình 
công tác của ông Hưng bắt đầu từ năm 
1993 và kinh qua nhiều vị trí khác nhau 
nhưng đa số thời gian đều gắn bó với Ngân 
hàng Nhà nước. 

Năm 1993, ông bắt đầu làm việc với vị trí 
chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế, Vụ 
Quan hệ quốc tế của Ngân hàng Nhà nước. 
Trong 5 năm làm việc tại đây, ông từng 
tham dự các khóa học kinh tế thị trường và 

Thống đốc Ngân hàng là thành viên 
Chính phủ trẻ nhất

phân tích tài chính của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) khi khóa học được tổ chức 
tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng 
theo học và lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản.

Năm 1998, ông Hưng được bổ nhiệm vào vị trí Phó trưởng phòng rồi sau đó 
là Trưởng phòng, phòng Ngân hàng Phát triển châu Á, Vụ Hợp tác quốc tế 
và giữ chức vụ này đến năm 2002. 

7 năm sau, năm 2009, ông trở thành Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và một 
năm sau là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân 
hàng Nhà nước.

Từ năm 2011 đến 2014, ông là Ủy viên Ban Cán sự  Đảng, Phó thống đốc. Từ 
tháng 11/2014 đến trước khi được bổ nhiệm làm Thống đốc, ông Hưng là 
Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Trích nguồn: VnExpress.net
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THEO DÒNG LỊCH SỬ

Phụ nữ Việt Nam

 Theo Phunutoday.vn

Ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Hùng Vương. Nhưng niên hiệu lập quốc là 
năm 2879 trước công nguyên , thời Kinh 
Dương Vương, người sáng lập ra họ Hồng 
Bàng.

Kinh Dương Vương lấy Long Nữ sinh ra Lạc 
Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh 
ra Hùng Vương. Hùng Vương là cháu đích 
tôn của Kinh Dương Vương. Giỗ Tổ vì vậy 
phải là giỗ Tổ Kinh Dương Vương. Trong 
thời khai quốc, Kinh Dương Vương, Lạc 
Long Quân, Hùng Vương đều là những Tổ 
Phụ quan trọng của nòi giống Lạc Hồng. 
Giỗ Tổ vì thế nên cũng nhớ đến các Tổ Phụ 
Tổ Mẫu thời khai quốc, không nên chỉ nhớ 
đến Hùng Vương không mà thôi.

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương xuất hiện từ khi 
nào? Theo những tài liệu còn lưu lại, hình 
thức sơ khai của Ngày Giỗ Tổ đã xuất hiện 
rất sớm trong lịch sử, cách đây hơn 2000 
năm. Dưới thời Thục Phán – An Dương 
Vương, cột đá thề đã được dựng trên núi 
Nghĩa Lĩnh, ghi rõ: “Nguyện có đất trời lồng 
lộng chứng giám, nước Nam được trường tồn 
lưu ở miếu Tổ Hùng Vương, xin đời đời trông 
nom lăng miếu họ Hùng và gìn giữ giang sơn 
mà Hùng Vương trao lại; nếu nhạt hẹn, sai thề 
sẽ bị gió giăng, búa dập”. Trong suốt hàng 
ngàn năm lịch sử, nhiều vị vua có tên tuổi 
của các triều đại phong kiến Việt Nam ngay 
từ khi lên ngôi đã từng bước xác lập “ngọc 
phả” về thời đại Hùng Vương, khẳng định 
vai trò to lớn của các Vua Hùng đối với non 
sông đất nước.

Ý nghĩa của ngày Mùng 
10 tháng 3
Tại sao tiền nhân lại chọn ngày 10/3 chứ 
không phải là một ngày khác? Theo Dịch học:

- Số 3 trong tháng 3 giỗ tổ là số của Địa chi

- Số 10 trong ngày 10 là số của Thiên can.

Tháng 3 âm lịch là tháng Thìn theo lịch nhà 
Hạ, Thìn là con rồng, Hoa ngữ đọc là LUNG, 
âm Hán Việt là LONG, Lung và Long là đồng 
âm của LANG, chính vì điều này con Rồng 
được dùng tượng trưng cho Vua.

Ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm đã trở thành “điểm hẹn” 
tâm linh trong mỗi người dân nước Việt. Cứ đến ngày này, dù ai ở 
xa, dù ai đang bận rộn, dù đi đâu về đâu, cũng tìm đường về chân 

núi Nghĩa Lĩnh dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng 
nước.

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ tổ mùng mười tháng ba”

Đã là người Việt Nam không ai là không biết đến câu ca ấy và đến ngày 
Giỗ tổ hàng triệu bước chân của con Lạc cháu Hồng lại nô nức hành 
hương về Đền Hùng, thành kính một niềm tin thiêng liêng trở về cội 
nguồn dân tộc.

Nguồn gốc của lễ Giỗ Tổ
Như một niềm kiêu hãnh sâu trong tâm linh, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều 
có truyền thuyết riêng cho nguồn gốc của mình. Nếu người Trung Quốc 
giải thích sự ra đời của vũ trụ, của đất nước họ bằng truyền thuyết Bàn Cổ, 
người Nhật giải thích nguồn gốc dân tộc mình bằng truyền thuyết Izanagi và 
Izanami, người Việt có truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Truyền thuyết kể rằng Tổ Phụ Lạc Long Quân lấy Tổ Mẫu Âu Cơ sinh ra 100 
con, 50 con theo Cha xuống biển, 50 con theo Mẹ lên núi và con cả được 
truyền ngôi lấy hiệu là Hùng Vương. Thường đến giỗ Tổ là nói đến giỗ Tổ 

- Năm là số trung cung của Hà - Lạc nơi điều hòa ngũ hành nên được dùng chỉ thủ lãnh, vua, 
người cầm đầu,

- Trong tiếng Việt: năm hay lăm - lang

Ngôn ngữ Thái và Mường hiện nay từ lang cũng có nghĩa là Thủ lãnh, người cầm đầu.

- Tóm lại: ý nghĩa của số 3 – Thìn chính là Lang là vua.

- Số 10 là can KỶ; đi hết 1 vòng trở về khởi đầu là Kỷ, nên ngày KỶ cũng là Kỵ, ngày KỴ tức ngày 
Giỗ.

- Số 10 và số 3 căn cứ trên 2 hệ Can - Chi theo Dịch học họ HÙNG giải mã ra là: KỴ LONG ý tứ rất 
rõ ràng nghĩa là ngày GIỖ VUA.

Vua ở đây là vua tổ như đã trình bày ở trên, ngày giỗ của vua tổ cũng chính là ngày lên ngôi 
của vua đầu tiên, ngày khởi đầu của vương triều thứ nhất, ngày bắt đầu của Lịch sử quốc gia.

Cứ ngày 10 tháng 3 âm lịch người người trẩy hội đến với Đền Hùng - tìm về nguồn cội của 
mình. Lễ hội là dịp để con Lạc, cháu Hồng hành hương về nơi đã sinh ra dân tộc Việt Nam anh 
hùng - một dân tộc chưa biết cúi đầu khuất phục bất kỳ một tên giặc ngoại xâm nào, kể cả 
những tên hùng mạnh nhất trên thế giới như Pháp và Mỹ. Đây không chỉ thể hiện niềm tự hào, 
tự tôn dân tộc của mỗi người Việt Nam mà còn trở thành niềm kiêu hãnh đối với các dân tộc 
đã, đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới; bạn 
bè khắp năm châu cảm phục, kính nể dân tộc Việt Nam anh hùng.

Tượng đài Vua Hùng được đặt tại  tỉnh Phú Thọ

Đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương về dâng hương trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ

Nghi lễ dâng hương trong ngày Giỗ Tổ Mùng 10 tháng 3

Tháng 12/2012, tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng của dân tộc Việt Nam đã được 
UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự công 
nhận của thế giới trước tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng chính là sự đánh giá tầm 
quan trọng bậc nhất việc một dân tộc luôn biết gìn giữ văn hóa nguồn cội trong 
“vòng xoáy” hội nhập.
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THEO DÒNG LỊCH SỬ

Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước 
và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành được sứ 
mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 

đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau 
xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh.

Để có được cuộc sống ấm no và hạnh phúc như ngày hôm nay, đã có biết bao xương máu 
của ông, cha ta đổ xuống. Vì vậy, chúng ta – những người đang sống trong thời kỳ hòa 
bình, độc lập phải luôn ghi nhớ và biết ơn các vị Lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam 
Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, 
gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa 
tuyến cùng đồng bào, đồng chí trên mọi miền đất nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã cống 
hiến máu xương, trí tuệ, tài năng, công sức, của cải cho cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại.

Như một lời tri ân nhân kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 
đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016), bản tin Kienlongbank xin chia sẻ đến quý bạn đọc những 
hình ảnh ghi lại thời khắc lịch sử mùa xuân 1975, để cùng xem và cảm nhận niềm tự hào 
của dân tộc.

Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016)

Những hình 
ảnh ghi lại 
thời khắc 
lịch sử  
Mùa Xuân 
1975

Cuối tháng 3/1975, ông Lê Đức Thọ từ miền Bắc vào Nam cùng các ông 
Phạm Hùng, Đại tướng Văn Tiến Dũng thay mặt Bộ Chính Trị trực tiếp chỉ 
đạo chiến dịch giải phóng Sài Gòn

Cán bộ, chiến sĩ khu Sài Gòn - Gia Định vượt Rạch Sơn về tham gia 
giải phóng Sài Gòn, tháng 4/1975

Nhân dân  Sài Gòn đón mừng chiến thắng ngày 30/4/1975

Xe tăng của quân ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975Các chiến sĩ quân Giải phóng kéo cờ mặt trận dân tộc Giải phóng miền 
Nam lên cột cờ Thủ Ngữ bên sông Sài Gòn

Quốc tế lao động 01/5 là ngày lễ lớn không chỉ riêng đối với nước ta mà 
còn là ngày lễ lớn của nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là ngày lễ để 
nhằm tôn vinh lao động và xây dựng sự đoàn kết lao động thế giới. 

Tuy nhiên không phải tất cả các quốc gia đều chọn ngày 01/5 hằng năm làm 
Ngày lao động của nước mình và mỗi nước cũng có những cách tổ chức đặc 
trưng riêng.

Ngày 01/5/1886, công nhân tại Chicago (Mỹ) đã tổ chức thành công cuộc bãi 
công và biểu tình với quy mô lớn. Ba năm sau, Đại hội lần thứ nhất của Quốc 
tế Cộng sản II đã  định ngày 01/5 hằng năm là Ngày Quốc tế lao động. Từ đó, 
các đoàn thể công nhân các nước trên thế giới đã tổ chức các hoạt động chúc 
mừng vào ngày này.

Mỹ: Ngày lễ lao động không phải ngày 01/5

Một điều hết sức thú vị là Ngày Quốc tế lao động bắt nguồn từ nước Mỹ nhưng 
Chính phủ Mỹ lại chọn ngày thứ Hai của tuần đầu tiên trong tháng 9 làm Ngày 
lễ lao động. Vào ngày này, người dân Mỹ được nghỉ một ngày và tổ chức các 
hoạt động chúc mừng như: diễu hành, mít tinh, tiệc dã ngoại, ca hát, nhảy múa, 
đốt pháo…

Nhật Bản: Ngày lễ lao động – Tuần lễ vàng

Nhật Bản là nước có tương đối rất nhiều ngày lễ. Trước và sau ngày 01/5 cũng có 
rất nhiều. Do đó, tại Nhật Bản, các hoạt động chúc mừng ngày lao động được 
dần dần thay thế bằng “Tuần lễ vàng 01/5”. Bắt đầu vào ngày 29/4, Nhật Bản đã 
bước vào “Tuần lễ vàng”. Vào dịp này, người dân Nhật được nghỉ ít nhất 1 tuần, 
lâu nhất có thể lên đến 11 ngày.

Vào “Tuần lễ vàng”, nhiều trung tâm vui chơi, giải trí đưa ra nhiều chương trình 
quảng cáo nhằm thu hút khách hàng và giá phòng khách sạn của thường tăng 
gấp đôi.

 Nga: Tưng bừng diễu hành, mít tinh và giải trí

Vào ngày 01/5, cả nước Nga nghỉ làm và tổ chức các hoạt động chúc mừng và 
diễu hành quần chúng. Thông thường, đội diễu hành ngày  01/5 trước tiên phải 
đi qua các con đường chính, quảng trường của thành phố và sau đó tổ chức 
mít tinh và lễ kỷ niệm quy mô lớn tại các quảng trường cổ hoặc lớn. Ngoài ra, 
các câu lạc bộ trên khắp nước Nga còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải 
trí. Tâm trạng của mọi người rất phấn khởi.

Việt Nam: Lễ lớn 30/4 và 01/5

Tại Việt Nam, sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời (1930), giai cấp 
công nhân Việt Nam đã lấy ngày 01/5 hàng năm làm ngày đỉnh cao của 
phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc. Ngày nay, ngày Quốc tế 
Lao động đã trở thành ngày hội lớn của hai giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động ViệtNam. 

Đặc biệt, ngày 30/4 ngay trước ngày Quốc tế lao động là ngày kỷ niệm 
lớn của dân tộc Việt Nam– Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. Chính 
vì thế rất nhiều hoạt động mừng kỷ niệm được tổ chức mừng kỷ niệm 
hai ngày trọng đại này. Người dân được nghỉ cả hai ngày để mừng đại lễ.

Canada: Ngày lễ lao động đánh dấu mùa hè kết thúc

Ngày lễ lao động của Canada cũng vào ngày thứ hai của tuần đầu tiên 
tháng 9. Tại các thành phố lớn đều tổ chức diễu hành và mít tinh để biểu 
dương cống hiến của công nhân.

Ngoài ra, một điều đặc biệt là trong quan niệm của người Canada, ngày 
này cũng là ngày đánh dấu sự kết thúc của mùa hè. Nhân dịp nghỉ này, 
người dân cũng tận dụng để mua đồ dùng học tập cho con em của 
mình. Chính vì thế các cửa hàng tạp hóa cũng nhân cơ hội này thúc đẩy 
kinh doanh văn phòng phẩm.

Australia – Ngày Quốc tế lao động thay đổi theo từng vùng

Vào ngày 01/5, chỉ một số Nghiệp đoàn của Đảng Xã hội và Cộng sản 
tổ chức kỷ niệm trọng thể cho công nhân và người lao động. Nhưng ở 
miền tây, người dân lại lấy ngày 04/3 để nghỉ ngơi, vui chơi. Còn vùng 
Queensland và miền bắc lại chọn ngày 6/5. Thủ phủ Canberra, thành 
phố lớn Sydney và miền nam Australia thì lấy ngày 07/10.

Italia: Không chúc mừng cũng không nghỉ

Khác với đa số các nước trên thế giới, Italia mặc dù thừa nhận Ngày Quốc 
tế lao động 01/5 và chính phủ cũng thể hiện sự tôn trọng đối với công 
nhân nhưng ở nước này lại không tổ chức các hoạt động chúc mừng 
đặc biệt và cũng không có ngày nghỉ 01/5 mang tính toàn quốc.

Những điểm thú vị về ngày  
                                                Quốc tế Lao động 01/5

Theo Baomoi.com
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Marketing

Chiều ngày 23/3/2016, tại Tp.HCM, 
Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên 
nghiệp (VPF) đã tổ chức Lễ ký kết 

với các nhà tài trợ chính Giải bóng đá 
Hạng Nhất Quốc gia & Cúp Quốc gia, 
các nhà tài trợ đồng hành giải bóng đá 
chuyên nghiệp quốc gia  2016.

Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Giải 
bóng đá Cúp Quốc gia nằm trong hệ 
thống các giải bóng đá chuyên nghiệp 
Việt Nam do VPF tổ chức, quản lý và điều 
hành. Năm nay, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) sẽ tiếp tục đồng 
hành Giải bóng đá Cúp Quốc gia và Giải 
bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2016 với vai 
trò Nhà tài trợ chính .

Với phương châm hoạt động “Sẵn lòng 
chia sẻ”, trong chiến lược phát triển kinh 
doanh, Kienlongbank không chỉ chú trọng 
việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng tốt nhất, mà còn tích cực tham 
gia các hoạt động xã hội, tài trợ các sự kiện 
văn hóa, thể dục thể thao để cùng chia sẻ 
thành công với toàn xã hội. Mùa giải 2016 
là năm thứ 3 liên tiếp, Kienlongbank đồng 
hành cùng bóng đá chuyên nghiệp Việt 
Nam và Công ty VPF. 

Năm thứ 3 liên tiếp,   
tài trợ chính cho Giải bóng đá Hạng Nhất 
Quốc Gia và Cúp Quốc Gia 2016

Ông Nguyễn Quang Toan - Phó TGĐ Kienlongbank phát biểu

Ông Nguyễn Quang Toan - Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank (ngồi bên phải) và ông Cao Văn Chóng 
- Tổng Giám đốc VPF ký kết hợp tác

Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2016 có tên 
gọi chính thức là Giải bóng đá Cúp Quốc 
gia - Kienlongbank 2016 (Kienlongbank 
National Cup 2016), với sự tham dự của 
24 đội bóng và sẽ được diễn ra từ ngày 
02/4/2016 đến ngày 29/9/2016. 

Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2016 
có tên gọi chính thức là Giải bóng đá 
Hạng Nhất Quốc gia Kienlongbank 2016 
(Kienlongbank V.League 2016), với sự 
tham dự của 10 đội bóng, diễn ra từ ngày 
09/4/2016 đến ngày 20/8/2016. 

Kienlongbank

Ngày 22/4/2016, tại thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 

tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường 
niên năm 2016.

Trong văn kiện trình Đại hội, các chỉ tiêu kinh 
doanh năm 2015 của Kienlongbank đều 
tăng trưởng ổn định, cụ thể: Tổng tài sản đạt 
25.322 tỷ đồng, hoàn thành 96,76% kế hoạch, 
tăng 9,60% so với năm 2014;  Vốn huy động 
từ dân cư và tổ chức kinh tế  đạt 20.081 tỷ 
đồng, đạt 97,10% kế hoạch và tăng 21,18% 
so với 2014; Cho vay nền kinh tế đạt 16.218 
tỷ đồng, hoàn thành 100,11% kế hoạch, tăng 
19,90% so với năm 2014; Lợi nhuận trước 
thuế đạt 211,66 tỷ đồng, hoàn thành 54,55% 
kế hoạch, giảm 9,43% so với năm 2014; Tỷ lệ 
nợ xấu là 1,13%/Tổng dư nợ.

Đầu tư mở rộng mạng lưới

Năm 2016, được sự cấp phép của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, Kienlongbank tiếp tục 
thực hiện chiến lược mở rộng mạng lưới và 
sẽ khai trương hoạt động 14 CN, PGD, nâng 
tổng số điểm giao dịch của Kienlongbank 
lên 117 điểm, có mặt tại 26 tỉnh, thành trên 
cả nước. Đồng thời đầu tư, cải tạo và chỉnh 
trang các trụ sở Kienlongbank, tạo không 
gian sạch đẹp, sang trọng, hiện đại và thuận 

tổ chức họp Đại hội  
đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Quang cảnh Đại hội đồng Cổ đông  năm 2015

tiện cho khách hàng khi đến giao dịch.

Ngày 14/3 vừa qua, Kienlongbank đã chính thức khai trương hoạt động Kienlongbank  CN 
Đồng Tháp - PGD Tháp Mười tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Kế hoạch lợi nhuận dự kiến năm 2016: trên 300 tỷ đồng, cổ tức 6%

Dự kiến, Đại hội sẽ thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của Kienlongbank trong 
năm 2016. Trong đó, Kienlongbank dự kiến tổng tài sản đạt 29.450 tỷ đồng, tăng 16,30% 
so với năm 2015; Tổng vốn huy động 25.500 tỷ đồng, tăng 19,98% so với năm 2015; Dư nợ 
cho vay 19.462 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2015; Lợi nhuận dự kiến trên 300 tỷ đồng, 
tăng 41,74 % so với năm 2015; Nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5%; Cổ tức dự kiến là 6%.  

Nâng cấp hệ thống công nghệ ngân hàng và phát hành Thẻ tín dụng quốc tế

“Nâng cao tính ổn định, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo an toàn” là phương châm hoạt động 
trong công tác vận hành hệ thống của Kienlongbank. Năm 2016, Kienlongbank nâng cấp 
hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng quy mô hoạt động ngày càng lớn mạnh, an 
toàn của Ngân hàng, như: Nâng cấp Trung tâm dữ liệu dự phòng; Nâng cấp ngân hàng lõi 
Corebanking; Cải tiến hệ thống và quy trình của Trung tâm Chăm sóc khách hàng (Contact 
Center); Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị điện tử bảo đảm công tác quản trị điều hành an 
toàn và hiệu quả; Xây dựng chương trình mua bán vốn nội bộ; Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 
và phát hành Thẻ tín dụng quốc tế.

Kiên trì định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng, Kienlongbank tiếp tục mục 
tiêu hoạt động mang tính chiến lược trung, dài hạn là phát triển Kienlongbank trở thành một 
trong mười lăm ngân hàng bán lẻ hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Với phương 
châm “Hoạt động an toàn, bền vững và lợi nhuận hợp lý” thông qua việc mở rộng thị phần, 
đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, hướng tới phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, kế thừa nền 
tảng phát triển và kết quả đáng ghi nhận 21 năm qua, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CB, NV 
Kienlongbank tự tin hoàn thành kế hoạch hoạt động, hứa hẹn nhiều thành công trong thời 
gian tới.
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khai trương, khánh thành nhiều  
Phòng giao dịch đầu năm 2016

Khai trương PGD Tháp Mười ngày 14/3/2016Phòng Giao dịch Phú Mỹ (Vũng Tàu) Phòng Giao dịch Cai Lậy (Tiền Giang)

Phòng Giao dịch Long Mỹ (Hậu Giang)

Kienlongbank

Khánh thành PGD Cam Ranh ngày 27/3/2016 

Trong quá trình phát triển gần 21 năm qua, với việc tập 
trung đẩy mạnh các hoạt động tài chính Ngân hàng 
cùng với sự tin tưởng và tín nhiệm của quý khách hàng 

trong những ngày đầu thành lập, Kienlongbank đã từng 
bước vươn mình trở thành một trong những ngân hàng bán 
lẻ, đa năng và hiện đại trong cả nước. Một trong những chiến 
lược mà Kienlongbank đã thực hiện trong quá trình hoạt 
động kinh doanh là không ngừng mở rộng mạng lưới và 
chỉnh trang cơ sở, vật chất các Chi nhánh, Phòng giao dịch 
trong toàn hệ thống.

Đầu năm 2016, Kienlongbank đã được đón nhận tin vui từ Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam với việc cấp giấy phép mở rộng thêm 14 
CN, PGD tại 10 tỉnh, thành trong cả nước. Ngay sau khi nhận được 
quyết định này, tập thể Ban lãnh đạo và CB, NV Kienlongbank đã 
gấp rút chủ động chuẩn bị các thủ tục cần thiết, điều kiện cơ sở 
vật chất và nhân lực để sớm khai trương hoạt động các CN và 
PGD được cấp phép.Với sự chuẩn bị chu đáo của CB, NV và sự 
quan tâm sau sát của Ban lãnh đạo Ngân hàng, ngày 14/3/2016, 
Kienlongbank PGD Tháp Mười đã được chính thức khai trương tại 
địa chỉ 16/D – Nguyễn Văn Tre – Khóm 4 – Thị trấn Mỹ An – huyện 
Tháp Mười – tỉnh Đồng Tháp. 

Đến tham dự Lễ khai trương PGD Tháp Mười – Chi nhánh Đồng 
Tháp, bà Trần Thị Tuyết Mai – Phó Giám đốc NHNNVN – CN tỉnh 
Đồng Tháp cho biết: “Kienlongbank Tháp Mười là 1 trong 8 tổ chức 
tín dụng có mặt tại huyện. Việc Kienlongbank Phòng giao dịch Tháp 
Mười đi vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, phù 
hợp với chủ trương chính sách của NHNNVN về việc các tổ chức tín 
dụng tập trung huy động nguồn vốn, cho vay phát triển kinh tế xã 
hội, mở rộng hoạt động tín dụng và các sản phẩm dịch vụ ngân 
hàng ở khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn góp phần tạo 
động lực cho “tam nông phát triển”.

Bên cạnh đó, trong 02 ngày 26, 27/3/2016, Kienlongbank đã 
tưng bừng tổ chức Lễ khánh thành PGD Vĩnh Hải tại địa chỉ số 
420 đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa và PGD 
Cam Ranh tại địa chỉ Số 72-74 Đường 22/8, P. Cam Thuận, Tp. 
Cam Ranh, Khánh Hòa. 

Phát biểu tại Lễ khánh thành PGD Vĩnh Hải, ông Đoàn Vĩnh Tường 
– Giám đốc NHNN CN Khánh Hòa chia sẻ: “Ngày hôm nay, Ngân 
hàng Kiên Long có mặt tại đây với một trụ sở mới khang trang góp 
phần tô điểm thêm sắc đẹp cho Tp Nha Trang. Thay mặt cho cán bộ 
quản lý nhà nước trên địa bàn, tôi xin gửi lời chúc mừng đến sự kiện 
quan trọng của Kienlongbank nói chung và PGD Vĩnh Hải nói riêng. 
Trong những năm qua, Kienlongbank được biết đến với thế mạnh là 
Ngân hàng bán lẻ, đối tượng là các khách hàng cá nhân, các doanh 
nghiệp vừa và lớn. Hiện tại, Kienlongbank là một trong những ngân 
hàng có vị thế vững chắc trên thị trường và được sự đánh giá rất 
cao của Thống đốc NHNN. Với việc được NHNN chấp thuận việc cho 
ra đời thêm 1 CN và 13 PGD, điều này sẽ góp phần vào việc nâng 
cao những tiềm năng của Ngân hàng để ngày càng phục vụ khách 
hàng tốt hơn. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng PGD Vĩnh Hải sẽ 
có những bước phát triển nhanh, mạnh và hiệu quả hơn để góp 
phần đưa Kienlongbank tiến bước theo lộ trình mà HĐQT đã đề ra”.

Kienlongbank Phòng giao dịch Tháp Mười đi vào hoạt động, đáp 
ứng yêu cầu trong tình hình mới, phù hợp với chủ trương chính 
sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc các tổ chức tín 
dụng tập trung huy động nguồn vốn, cho vay phát triển kinh tế xã 
hội, mở rộng hoạt động tín dụng và các sản phẩm dịch vụ ngân 
hàng ở khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn góp phần tạo 
động lực cho “tam nông” phát triển. Dù chỉ mới đi vào hoạt động 
chưa đầy 1 tháng, nhưng đến thời điểm hiện tại Kienlongbank Tháp 
Mười đã huy động được gần 20 tỷ đồng trong tổng số huy động 
vốn, số lượng khách hàng đến giao dịch tại đơn vị lên đếnhàng 
trăm khách hàng, dư nợ cho vay thực hiện được 2,149 tỷ đồng. Với 
những con số này đã cho thấy được tín hiệu lạc quan trong hoạt 
động kinh doanh của Kienlongbank Tháp Mười tại địa phương, góp 
phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 2016 của PGD nói riêng 
và Kienlongbank nói chung. 

Ông Đoàn Vĩnh Tường – Giám đốc NHNN CN Khánh Hòa  
phát biểu tại buổi lễ Khánh thành PGD Vĩnh Hải

Tại buổi Lễ khai trương PGD Tháp Mười và khánh thành, PGD Vĩnh Hải, 
PGD Cam Ranh Kienlongbank đã trao tặng 150 suất học bổng “Chia 
sẻ ước mơ” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 
huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), phường Vĩnh Hải và Tp Cam Ranh 
(Khánh Hòa) tương ứng mỗi địa phương 50 suất.

Được biết, trong ngày 15/4/2016, Kienlongbank sẽ đồng loạt tổ chức 
Lễ khánh thành trụ sở mới của PGD Long Mỹ - CN Hậu Giang tại địa 
chỉ số 44N Cách Mạng Tháng 8, Khu vực 2, phường Thuận An, thị xã 
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và PGD Tiểu Cần – CN Trà Vinh tại địa chỉ số 
125A Quốc lộ 60, Khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà 
Vinh. Ngoài ra, dự kiến trong tháng 5/2016, hàng loạt điểm giao dịch 
sẽ được đưa vào hoạt động như PGD Cai Lậy (Tiền Giang), PGD Đồng 
Xuân (Hà Nội), PGD Đống Đa (Hà Nội)…..

Với chiến lược phát triển là mở rộng mạng lưới giao dịch và đảm 
bảo mục tiêu hoạt động “An toàn, hiệu quả và lợi nhuận hợp lý”, 
Kienlongbank đã và đang trở thành nơi đáng tin cậy của mọi khách 
hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động, đáp ứng 
được sự tin yêu và quý mến của khách hàng đã đồng hành cùng 
Kienlongbank cũng như những khách hàng tiềm năng sẽ đến với 
Kienlongbank trong thời gian tới. 

Dự kiến trong tháng 5/2016, hàng loạt điểm giao dịch sẽ 
được đưa vào hoạt động. Trong đó, PGD Phú Mỹ (Vũng Tàu) 
và PGD Cai Lậy (Tiền Giang) là 2 đơn vị được khai trương mới 
theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, 
Kienlongbank đổi tên và chuyển địa điểm đối với các PGD 
sau:

PGD Đống Đa đổi tên thành PGD Cầu Giấy và chuyển về địa 
chỉ: Số 85 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

PGD Đồng Xuân đổi tên thành PGD Ba Đình và chuyền về địa 
chỉ: Số 17 Phố hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận 
Ba Đình, Tp Hà Nội

PGD Quận 12 chuyển về địa chỉ: 166 Nguyễn Ảnh Thủ, ấp 
Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.
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Ông Lê Khắc Gia Bảo -  Trưởng Ban Kiểm soát Kienlongbank, trao học bổng “ Chia sẻ ước mơ” 
năm 2015 cho các em học sinh tại Cà Mau.

Đến hẹn lại lên, cứ vào cuối tháng 
3 và đầu tháng 4 hàng năm, tập 
thể CB, NV Kienlongbank lại bắt 

tay vào các công tác để chuẩn bị khởi động 
chương trình trao học bổng “Chia sẻ ước 
mơ” cho các em học sinh THPT trên cả 
nước. Đây là chương trình thường niên 
của Kienlongbank phối hợp với Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức từ năm 
2013 cho đến nay. 

Qua 04 năm tổ chức, chương trình đã trao 
tặng gần 10.000 phần học bổng đến các 
em học sinh THPT. Với những phần học 
bổng trao gửi đến các em, Kienlongbank 
mong muốn góp một phần giúp các em 
thực hiện được những ước mơ và hoài bão 
của mình, và trên hết chính là sự cổ vũ, 
động viên tinh thần cho các em, giúp các 
em có động lực niềm tin về sự yêu thương 
của xã hội, cộng đồng để từ đó giúp các 
em sẽ mạnh mẽ và cố gắng nhiều hơn nữa 
trong học tập, trở thành người có ích cho 
xã hội. 

5.400 suất học bổng sẽ được tiếp tục trao 
cho các em học sinh đang sinh sống và 
học tập tại 26 tỉnh, thành trên cả nước 
trong năm học 2016 – 2017. Chương trình 

Học bổng “Chia sẻ ước mơ” 
- Ươm mầm tương lai thế hệ trẻ

sẽ được tổ chức kéo dài từ nay cho đến hết tháng 10/2016. Dự kiến, chương trình 
trao học bổng đầu tiên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/ 2016 tại Thành phố Đà 
Nẵng.

Với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, trong 21 năm qua, Kienlongbank luôn duy trì 
củng cố nền móng quan hệ giữa ngân hàng với cộng đồng và đã có những tín hiệu 
rất lạc quan trong công tác này. Trong 03 năm trở lại, học bổng “Chia sẻ ước mơ” của 
Kienlongbank đã nhận được sự đánh giá rất cao từ Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, 
thành, chính quyền địa phương và công chúng. Chương trình đã trở thành nguồn 
động viên tinh thần, ý chí vươn lên vượt khó cho các em học sinh, sinh viên. Bước 
vào năm thứ 4, chương trình rất hy vọng sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành cùng 
các em. 

Là một tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam, Kienlongbank luôn coi trách nhiệm 
với cộng đồng là một trong những ưu tiên trong chiến lược phát triển của mình. 
Năm 2015, Kienlongbank đã dành nhân lực, thời gian và ngân sách để chia sẻ với 
cộng đồng thông qua nhiều chương trình lên đến gần 30 tỷ đồng. Không chỉ chú 
trọng vào hiệu quả kinh doanh, Kienlongbank luôn giữ vững định hướng chung tay 
góp sức vào các hoạt động xã hội thiết thực, xoay quanh 3 lĩnh vực: Giáo dục, Chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng và Phát triển nông thôn.

Kienlongbank – một thương hiệu luôn sẵn lòng chia sẻ, chủ động, tự nguyện chung 
tay với cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu 
đẹp và phát triển. 

Kienlongbank

Chi nhánh Phú Yên
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khai giảng chương trình đào tạo 
“Lãnh đạo tiềm năng”

Nằm trong chiến lược đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực, Kienlongbank định hướng xây dựng một 
đội ngũ CB, NV chuyên nghiệp, năng động, sáng 

tạo và đầy nhiệt huyết, có chuyên môn, kinh nghiệm 
để đưa Kienlongbank trở thành một trong những ngân 
hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam trong tương lai. Trong 
đó, việc chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo tiềm năng trên các 
thế hệ CB, NV kế thừa luôn là một trong những lộ trình 
được Kienlongbank thực hiện trong vài năm trở lại đây.

Sáng ngày 21/3/2016, tại Tp.HCM, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) đã khai giảng chương trình Đào tạo 
lãnh đạo tiềm năng dành cho nhân viên đang công tác 
ở các vị trí: Giao dịch viên; Tín dụng viên; Nhân viên hành 
chánh; Kiểm soát nội bộ, Kiểm soát viên giao dịch trong 
toàn hệ thống Kienlongbank. 

Lãnh đạo tiềm năng là một trong những chương trình đào 
tạo quan trọng trong năm 2016 đặc biệt được Kienlongbank 
chú trọng trong công tác bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân 
lực. Theo đó, đội ngũ CB, NV được tham gia trong khóa đào 
tạo này phải trải qua vòng sơ tuyển dựa trên tính chất công 
việc phù hợp, hiệu quả làm việc, sự cầu tiến và sự gắn kết 
với Ngân hàng. Khóa học được tổ chức trong 03 tuần, từ 
ngày 21/3 đến ngày 09/4/2016. Học viên sẽ được các giảng 
viên nội bộ và giảng viên bên ngoài đào tạo các môn học 
về kỹ năng chuyên môn cùng với các chuyên đề liên quan 
đến kỹ năng mềm thực tế trong cuộc sống.

Vinh dự là học viên của khóa học, anh Đinh Quốc Thiên – 
Nhân viên Tín dụng của Chi nhánh Bạc Liêu chia sẻ: “Tôi 
xin cảm ơn Ban lãnh đạo Kienlongbank đã tạo điều kiện để 
chúng tôi được tham gia khóa đào tạo này. Qua đây, chúng 
tôi có cơ hội được bồi dưỡng thêm về kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ và tự tin định hướng phát triển cá nhân của mình 
được Ban lãnh đạo tiếp sức. Mặc dù chỉ mới là ngày đầu tiên 
của khóa đào tạo, nhưng tôi rất háo hức với các môn học và 
các chuyên đề sẽ được tiếp thu trong khóa đào tạo này. Đặc 
biệt, với chuyên đề giao tiếp và xây dựng mối quan hệ, tôi 
cảm thấy đây sẽ là chuyên đề rất lý thú và bổ ích dành cho 
tôi. Bởi vì, đây là một môn học về kỹ năng mềm trong cuộc 
sống, giúp chúng tôi bổ sung những kỹ năng khi giao tiếp và 
tạo dựng được mối quan hệ tốt với khách hàng.”

Qua mỗi kỳ đào tạo, Ban lãnh đạo Kienlongbank mong 
muốn sẽ tìm ra những nhân tố xuất sắc để tiếp tục bồi 
dưỡng, rèn luyện và đề bạt đảm nhiệm những chức vụ 
quan trọng, tham gia đội ngũ quản lý chuyên nghiệp tại 
Kienlongbank, góp phần vào sự phát triển và thành công 
chung của Ngân hàng. 

Kienlongbank

Ông Võ Văn Châu – Tổng Giám đốc Kienlongbank đang thuyết giảng chuyên đề 
“Văn hóa cá nhân và văn hóa doanh nghiệp”

Lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh cùng các học viên của Khóa đào tạo

Ông Võ Văn Châu – Tổng Giám đốc Kienlongbank đang  phát biểu

K ienlongbank định hướng xây dựng một đội ngũ 
CB, NV chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và đầy 
nhiệt huyết, có chuyên môn, kinh nghiệm để đưa 

Kienlongbank trở thành một trong những Ngân hàng bán lẻ 
hàng đầu Việt Nam trong tương lai.

Nhằm giúp nâng cao kiến thức chuyên môn, cũng như kỹ 
năng phục vụ công việc để sẵn sàng cho những cơ hội mới 
tại Ngân hàng, ngày 07/3/2016, tại Tp.HCM, Ngân hàng TMCP 
Kiên Long (Kienlongbank) đã tổ chức chương trình đào tạo 
bồi dưỡng năng lực Trưởng phòng, Trưởng bộ phận nghiệp 
vụ. Đây là khóa học được thiết kế dành riêng cho các Trưởng 
phòng kinh doanh, Trưởng phòng kế toán Ngân quỹ tại 27 
Chi nhánh trong toàn hệ thống và các Trưởng bộ phận Hội sở 
Kienlongbank.

Khóa học được diễn ra trong 07 ngày từ ngày 07/3 đến ngày 
13/3/2016, với các chuyên đề đào tạo liên quan đến công tác 
chuyên môn như: Phân tích tài chính doanh nghiệp; Quản trị 
tài chính tại đơn vị; Huy động vốn và kinh doanh ngoại tệ; 
Thiết kế khoản vay, … cùng các kỹ năng mềm phục vụ trong 
giao tiếp hàng ngày như: Nghệ thuật thương thuyết khách 
hàng; Tác phong chuyên nghiệp.

Là một trong những học viên tham gia khóa học, anh Huỳnh 
Tiến Dũng - Công tác tại CN Tây Ninh cho biết: “Khóa học đã 
giúp tôi và đơn vị tiếp cận nhiều thông tin, những tình huống 
thực tế từ các CN, PGD trên toàn hệ thống mà chúng tôi chưa gặp 
phải. Tôi cảm nhận sâu sắc sự quan tâm, chia sẻ từ phía Ban lãnh 

Đào tạo bồi dưỡng năng lực  
Trưởng phòng, Trưởng bộ phận nghiệp vụ

đạo dành cho chúng tôi khi tổ chức riêng khóa đào tạo này, … 
Và quan trọng nhất là giúp tôi hiểu được vị trí, tầm quan trọng 
của bản thân mình tại CN Tây Ninh nói riêng và Kienlongbank 
nói chung, giúp tôi càng tự tin và nỗ lực hết mình để hoàn 
thành công việc được giao”.

Anh Lê Tiến Hoàng - Trưởng Bộ phận Chăm sóc khách hàng 
chia sẻ: “Thông qua khóa học, giúp tôi có những nhìn nhận 
đúng về hoạt động tại đơn vị kinh doanh mà đôi khi mình công 
tác tại Hội sở chưa có va chạm thực tế, có cơ hội giao lưu, gắn 
kết và bổ sung thêm nhiều kiến thức chuyên môn. Với những 
kiến thức và kỹ năng được các giảng viên truyền đạt, chúng tôi 
đã tự tin và thay đổi tư duy trong công việc”.
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Sáng ngày 27/3/2016, tại Tp.HCM, Ngân hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) đã tổ chức khóa tập huấn “Quản lý và sử dụng 
công cụ hỗ trợ” dành cho nhân viên đang công tác ở vị trí 
nhân viên bảo vệ, hành chính và nhân viên tin học trên toàn 
hệ thống.

Chương trình tập huấn “Quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ” là 
một chương trình đặc biệt, được thiết kế riêng cho các nhân 
viên an ninh về những kỹ năng cần thiết, phục vụ cho công tác 
giữ gìn trị an cho ngân hàng. Bên cạnh đó, khóa tập huấn này 
còn hướng dẫn cách thức xử trí khi rơi vào những tình huống 
khẩn cấp, giúp cho các nhân viên bảo vệ có được sự chủ động 
hơn trong việc sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ nghiệp vụ. 

Là một trong những học viên tham gia khóa tập huấn, anh Trần 
Quang Đại – nhân viên bảo vệ - PGD Phú Nhuận chia sẻ: “Tôi xin 
cảm ơn Ban lãnh đạo Kienlongbank đã tạo điều kiện để chúng tôi 
được tham gia lớp tập huấn này. Được tiếp cận kiến thức và những 
tình huống thực tế, giúp tôi và các anh em có thêm nhiều kinh 

TIN TỨC SỰ KIỆN

tổ chức khóa tập huấn  
“Quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ”

duyên dáng 
2016

Bà Trần Tuấn Anh - Phó Tổng Giám Đốc Kienlongbank cùng các học viên 

tại khóa học

Kienlongbank định hướng xây dựng một đội ngũ CB, NV chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, có chuyên 
môn, kinh nghiệm để đưa Kienlongbank trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam trong tương lai. 
Việc đào tạo không chỉ được chú trọng ở những vị trí chủ chốt mà cả những chức danh kiểm soát về an ninh cũng được 

Ban lãnh đạo Kienlongbank quan tâm, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật nhiều kỹ năng cần thiết.
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nghiệm, sự tự tin để ứng phó với các tình huống phát sinh hàng ngày. Tôi 
hy vọng chúng tôi sẽ có dịp được quay trở lại và được trao dồi thêm những 
kiến thức thật sự bổ ích giống như ngày hôm nay để nâng cao nghiệp vụ 
chuyên môn”.

Hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập 
Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành 
phố Hồ Chí Minh (28/3/1976 – 28/3/2016), 

ngày 18/3/2016, tại Tp. HCM, Công đoàn Báo Người 
Lao động phối hợp với Cung văn hóa lao động 
Tp. HCM đồng tổ chức chương trình “Những năm 
tháng không quên”. Dịp này, Kienlongbank vinh dự 
là nhà tài trợ chính cho chương trình.

                              tài trợ chương trình  
giao lưu “Những năm tháng không quên”

Ông Nguyễn Quang Toan – Phó TGĐ Kienlongbank nhận lẵng hoa cảm 
ơn từ ông Nguyễn Văn Tín – Phó TBT Báo Người Lao động.

Tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ cựu Thanh niên 
Xung phong Tp. HCM

Cuộc  thi “Duyên dáng áo dài” trong  lễ Kỷ niệm 19 năm 
Ngày thành lập Kienlongbank

Đến tham dự buổi họp mặt, các nhà văn, nhà thơ là cựu Thanh niên Xung phong đã được 
giao lưu, gặp gỡ và cùng nhau ôn lại những ký ức của một thời hào hùng và đầy nhiệt 
huyết với màu áo xanh của Thanh niên Xung phong Tp. HCM. 

Là nhà tài trợ chính của chương trình, Kienlongbank mong muốn là nhịp cầu nối kết các 
thế hệ Thanh niên Xung phong Tp. HCM được gặp gỡ, chia sẻ, yêu thương và động viên 
nhau. Buổi giao lưu đã diễn ra thành công rực rỡ trong tình đồng đội, đồng chí, niềm vui 
đoàn tụ và chia sẻ với những cán bộ Thanh niên Xung phong Tp.HCM. 

đưa trang phục áo dài 
truyền thống vào  
môi trường công sở Nhằm tôn vinh nét đẹp thanh lịch, duyên dáng và tinh 

tế của người phụ nữ Việt Nam qua chiếc áo dài truyền 
thống, Kienlongbank phát động cuộc thi mang tên 

“Duyên dáng Kienlongbank 2016”. Đây là một sân chơi thú vị 
giúp nữ CB, NV Kienlongbank có cơ hội thể hiện vẻ đẹp, sự tự 
tin và năng động của nữ nhân viên Ngân hàng.

Cuộc thi “Duyên dáng Kienlongbank 2016” dành cho là tất 
cả nữ CB, NV, có độ tuổi không quá 30 và đang công tác tại 
Kienlongbank, đạt được những tiêu chuẩn về chiều cao, sức 
khỏe và những chuẩn mực nhất định theo thể lệ cuộc thi đã 
đề ra.

Để tham gia cuộc thi, các thí sinh phải trải qua 03 vòng thi: vòng 
sơ tuyển, vòng loại và vòng chung khảo. Kết quả được công bố 
vào đêm chung kết diễn ra tại thành phố Rạch Giá trong tháng 
4/2016.

Đến với cuộc thi “Duyên dáng Kienlongbank 2016”, ngoài việc 
nhận được những giải thưởng hiện kim lên đến hơn 20 triệu 
đồng, cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác, các thí sinh còn 
có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc chăm sóc 
bản thân, sắc đẹp và trong công việc. Đây là một trong những 
phong trào được Ban Lãnh đạo, Công đoàn cơ sở Kienlongbank 
quan tâm bởi ý nghĩa của chương trình: Tìm kiếm những ứng 
viên sáng giá trong các hoạt động văn thể mỹ; Kế thừa và phát 
triển những giá trị văn hóa của Kienlongbank; Xây dựng nếp 
sống văn hóa, tạo sức hút, sức hấp dẫn cho môi trường công 
sở thêm sinh động; Giúp cho nữ CB, NV gần gũi hơn với chiếc 
áo dài - sẽ trở thành đồng phục của Kienlongbank trong thời 
gian tới.

Chiếc áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam đã 
xuất hiện rất lâu trước đây, từ khoảng thế kỷ 18, 
được xem là quốc phục dưới triều Chúa Nguyễn 

Vũ Vương (1734 -1765). Từ “Áo dài” sau này cũng đã trở 
thành một trong những từ ngữ của Tiếng việt được đưa 
nguồn bản vào từ điển Oxford và được giải thích là loại 
trang phục của Phụ nữ Việt Nam với thiết kế hai tà áo dài 

trước và sau dài đến mắt cá chân che 
bên ngoài chiếc quần dài.

Nhằm tạo ra sự đa dạng về trang 
phục, tăng nét thùy mị, duyên 
dáng cho nữ CB, NV Kienlongbank 
cũng như giữ gìn và phát huy 
các giá trị truyền thống lâu 
đời của dân tộc Việt Nam, từ 
tháng 6/2016, Ban lãnh đạo 
Kienlongbank đã triển khai chủ 
trương trang bị thêm đồng 
phục áo dài dành cho tất cả  
CB, NV  nữ trên toàn hệ thống.  
Chiếc áo dài Kienlongbank 
được thiết kế với gam màu 
chủ đạo là màu xanh đặc 
trưng của Kienlongbank 
thể hiện ý nghĩa của sự tươi 
mới, niềm hy vọng cho một 
Kienlongbank phát triển 
bền vững và thịnh vượng. 

Trang phục áo dài truyền 
thống của Kienlongbank 
chính thức áp dụng vào 
tháng 6/2016 và là đồng 
phục dành cho CB, NV nữ 
chào cờ thứ hai đầu tuần.  

Kienlongbank
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Trong những năm qua, với sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của Ban lãnh đạo, tập thể CB, NV Kienlongbank đã không ngừng 
đoàn kết, nỗ lực và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh mà Ban lãnh đạo đã đề ra, góp phần đưa 
Kienlongbank trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng và phát triển. Để có được điều ấy, không thể 

không nhắc đến vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở Kienlongbank. Nhân dịp, kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 
– 01/5/2016), Ban biên tập bản tin Kienlongbank đã có cuộc trò chuyện ngắn với Chủ tịch Công đoàn cơ sở Kienlongbank về “Tháng 
công nhân” 2016.

PV: Xin ông cho biết, hoạt động “Tháng công nhân” hàng năm có ý nghĩa như thế nào đối với đội ngũ người lao động của Kienlongbank?

Ông Nguyễn Quang Toan:

Ngày Quốc tế Lao động từ lâu đã trở thành ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu thị 
tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đoàn viên công đoàn và chăm lo bảo về quyền lợi cho công nhân, bắt đầu từ 
năm 2012, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng công nhân”. Việc làm này có ý nghĩa to 
lớn đối với toàn thể người lao động nói chung và tập thể CB, NV Kienlongbank nói riêng. Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo 
cùng vào cuộc, chung tay với tổ chức Công đoàn chăm lo nhiều hơn, thiết thực và cụ thể hơn cho người lao động. Riêng tại Kienlongbank, 
vào dịp này hàng năm, với các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoạt động văn hóa thể theo, thăm hỏi người lao động…. có ý nghĩa 
thiết thực trong việc động viên bằng vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, đồng thời biểu dương, tôn vinh đội ngũ CB, NV 
Kienlongbank đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ. 

PV: Theo Ông, hoạt động Công đoàn tại Kienlongbank đã đạt được những thành quả gì trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Quang Toan:

Đồng hành cùng sự phát triển của Kienlongbank  trong 21 năm qua, các hoạt động của Công đoàn Ngân hàng đã sôi nổi và nhộn nhịp 
hơn với rất nhiều hoạt động tổ chức dành cho tập thể CB, NV. Tiêu biểu phải kế đến là các hoạt động chăm lo cho đời sống vật chất cũng 
như tinh thần của CB, NV như: tặng quà Tết cho cho công đoàn viên; Vận động đóng góp, ủng hộ “Qũy tình nghĩa Kienlongbank”; Hỗ trợ 
vé tàu xe về quê ăn Tết cho công đoàn viên. 

Bên cạnh việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, Công đoàn cơ sở Kienlongbank còn chỉ đạo các cấp 
Công đoàn trong toàn hệ thống căn cứ vào đặc thù của từng đơn vị để xây dựng các nội dung thi đua phù hợp, hiệu quả như tổ chức các 
cuộc thi hội thao, văn nghệ, chăm lo CB, NV, …, góp phần hoàn thành nhiệm vụ vào sự phát triển chung của Kienlongbank. 

P.V: Trong điều kiện hiện nay, làm thế nào để hoạt động Công đoàn tại Kienlongbank phát huy được hiệu quả cao, đặc biệt là thực hiện 
chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thưa Ông?

Ông Nguyễn Quang Toan:

Như chúng ta đã biết, Công đoàn là tổ chức 
chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của 
người lao động, hoạt động dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Tuy có tính độc lập của một tổ chức 
trong doanh nghiệp, nhưng đều có cùng mục 
tiêu là xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Do 
vậy, phát huy vai trò và xây dựng tổ chức Công 
đoàn vững mạnh là trách nhiệm không chỉ của 
tổ chức Công đoàn mà còn là trách nhiệm của 
các cấp lãnh đạo và toàn thể CB, NV.

Và để các hoạt động Công đoàn tại Kienlongbank 
phát huy được hiệu quả cao, đặc biệt là thực hiện 
chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
chính đáng của người lao động cần phải thực 
hiện tốt những nội dung sau:

Thứ nhất: phải tập trung trí tuệ, năng lực của 
mình vào việc xác định mục tiêu, xây dựng 
phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho từng 
giai đoạn, thời kỳ cụ thể. Đồng thời, phải biết 

Công đoàn Kienlongbank:  Phát huy 
vai trò tiếng nói người lao động

Chị Đỗ Thị Hồng – Nhân viên Truyền thông – Phòng  Marketing

“Tuy chỉ mới gia nhập vào đại gia đình Kienlongbank, nhưng 
tôi cảm nhận nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Tại 
Kienlongbank, ngoài sự quan tâm chia sẻ của Ban lãnh đạo 
và đồng nghiệp dành cho những nhân viên tân tuyển như tôi. 
Kienlongbank còn có nhiều nét văn hóa đặc trưng, mang lại cảm 
giác gần gũi đối với người làm việc. Bằng những bữa cơm trưa 
thân mật tại Ngân hàng, hay những nụ cười luôn nở trên môi 
của tất cả CB, NV Kienlongbank tại nơi làm việc và cả những món 
quà nho nhỏ dành tặng nhau vào mỗi dịp Lễ, Tết. Tất cả những 
điều đó giúp tôi cảm thấy các anh, chị như những người thân 
trong gia đình. Ngoài ra, khi được làm việc tại Kienlongbank, tôi 
và mọi người còn có cơ hội được thể hiện bản thân, được vui chơi 
qua các hoạt động do Công đoàn cơ sở phát động như: Các hội 
thi văn nghệ, thể thao, duyên dáng áo dài,… Bằng những hoạt 
động ý nghĩa và thiết thực như vậy, tôi tin tưởng đây sẽ là điểm 
tựa cho bản thân tiếp tục phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng 
thương hiệu Kienlongbank ngày càng phát triển vững mạnh.” 

chủ động tổ chức các hoạt động gắn kết với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong từng thời kỳ. Đặc biệt, phải tham gia, tháo gỡ, 
giải quyết những vấn đề thiết thực mà người lao động đang quan tâm. 

Thứ hai: phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, quy định của Ngân hàng 
tới người lao động; phải luôn tìm biện pháp và các hình thức phù hợp để chuyển tải sâu rộng đến toàn thể CB, NV Kienlongbank trên toàn 
hệ thống.

 Thứ ba: phải thường xuyên chăm lo giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, “lấy việc xây dựng nguồn lực con người làm động lực 
phát triển” và coi “việc nâng cao chất lượng quản trị, điều hành là nhân tố quyết định sự thành công trong kinh doanh”.

Do đó, Ban chấp hành Công đoàn phải thường xuyên tham gia với Ban lãnh đạo để xây dựng kế hoạch đầu tư cho đào tạo một cách thích 
đáng, để có được đội ngũ lao động giỏi, nhiều lao động sáng tạo, nhiều bàn tay vàng nhằm phục vụ cho sự phát triển của Kienlongbank 
hiện tại cũng như lâu dài.

Pv: Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn ngày hôm nay và xin chúc ông có nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống. Chúc cho 
Công đoàn Kienlongbank sẽ ngày càng phát triển!

Ông Nguyễn Quang Toan - Phó TGĐ , Chủ tịch Công đoàn cơ sở Kienlongbank tặng quà 
Tết cho người lao động nhân dịp xuân Bính Thân 2016

Chị Đỗ Thị Hồng  - NV truyền thông P. Marketing (bìa bên  trái)

Tiếng nói người lao động

Kienlongbank

Chị Trần Thị Thu Tuyền – Trưởng Bộ phận Thanh toán chuyển tiền – Trung tâm 
Thanh toán quốc tế và trong nước

“ Tôi gia nhập vào đại gia đình Kienlongbank đã được 12 năm. Từ khi mới bước 
chân vào Ngân hàng tôi đã cảm nhận được tình cảm và sự thân thiện của Ban 
lãnh đạo cũng như của các CB, NV dành cho nhau. Kienlongbank đối với tôi giống 
như một gia đình thứ hai với rất nhiều kỷ niệm gắn bó giữa các đồng nghiệp và 
khách hàng. Điều khiến tôi gắn bó với Kienlongbank  trong suốt thời gian dài như 
vậy chính là Ngân hàng luôn tạo điều kiện thuận tiện cho các nhân viên để họ có 
thể cống hiến hết mình cho công việc. Cụ thể, đối với các chính sách, chế độ đãi 
ngộ dành cho CB, NV, Ban lãnh đạo và Công đoàn Kienlongbank thường xuyên 
triển khai những chương trình cũng như những hoạt động như: Tặng vé xe Tết cho 
CB, NV về quê ăn Tết, thăm và tặng quà cho các cá nhân bị ốm đau, bệnh tật, bố trí 
phòng nghỉ dành cho CB, NV khi đi công tác xa, đào tạo, tập huấn, tặng quà Tết cho 
CB, NV, tổ chức chương trình Mã số may mắn dành cho các cá nhân có ngày sinh 
nhật trong các tháng, chương trình 8/3…. Thông qua những chương trình và hoạt 
động như vậy đã thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo và Công 
đoàn Kienlongbank dành cho CB, NV Ngân hàng. Tôi mong muốn, trong thời gian 
tới, Công đoàn Kienlongbank sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động cũng như 
tạo ra những sân chơi bổ ích dành cho CB, NV, để từ đó giúp cho các thành viên 
trong đại gia đình Kienlongbank có thêm tinh thần và động lực trong công việc 
chuyên môn, góp phần vào sự thành công chung của Kienlongbank.”

Chị Trần Thị Thu Tuyền (thứ 2 bên trái)– Trưởng Bộ phận Thanh toán 
chuyển tiền – Trung tâm Thanh toán quốc tế và trong nước
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Phòng giao dịch (PGD) Cư Kuin trực thuộc Chi nhánh 
Đắk Lắk được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 
01/2014, qua 2 năm phát triển và gắn bó, PGD Cư 

Kuin đã tạo được sự tin yêu và tín nhiệm của khách hàng 
tại địa phương. Bằng sự nỗ lực và phấn đấu không mệt 
mỏi, sự đồng lòng của tập thể CB, NV, PGD Cư Kuin đã đạt 
được những kết quả khả quan. Để có được những kết quả 
này, ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban giám đốc và 
tập thể CB, NV PGD Cư Kuin xác định phương châm hoạt 
động “Xem khách hàng là người nhà” và “Sẵn lòng chia sẻ” 
của Kienlongbank, PGD Cư Kuin không chỉ tập trung đẩy 
mạnh các sản phẩm tài chính Ngân hàng, mà còn đặc biệt 
quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng qua những 
hành động đơn giản nhưng chứa đựng sự nhiệt tâm của 
mỗi thành viên trong đơn vị. 

Cư Kuin là một huyện có gần 20 dân tộc chung sống, nơi đây 
hội tụ nhiều bản sắc văn hóa cũng như phong tục tập quán 
khác nhau của khắp đất nước. Chính vì thế, khi tiếp xúc với 
bất cứ một khách hàng mới nào thì điều đầu tiên mà PGD 
Cư Kuin phải làm là phải tìm hiểu về nếp sống và phong tục 
tập quán của gia đình khách hàng ấy để có cách giao tiếp 
phù hợp. 

Việc chăm sóc khách hàng được PGD Cư Kuin thực hiện chủ 
yếu là tạo cho khách hàng một sự thoải mái và yên tâm khi 
đến giao dịch, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của 
khách hàng, thường xuyên thăm hỏi và gặp gỡ khách hàng 
tại nơi sản xuất kinh doanh. Để có được điều ấy thì mỗi thành 
viên khi tiếp xúc với khách hàng đều phải  xem họ như người 
thân của mình. Trong công tác thăm hỏi, Ban giám đốc phân 
nhóm khách hàng theo từng nhóm, sau đó, hàng tuần sẽ 
lên một danh sách các khách hàng cần thăm hỏi và trực 
tiếp cùng với nhân viên để đến nhà trò chuyện. Việc làm ấy 
không chỉ đối với những khách hàng hiện hữu đang giao 
dịch tại Kienlongbank, mà còn đối với những khách hàng đã 
từng giao dịch với Ngân hàng. Những cuộc nói chuyện ấy, có 
thể là những câu chuyện xoay quanh về tình hình sản xuất 
kinh doanh của gia đình, hay những tâm sự về con cái, vợ 
chồng, …Những việc làm tuy giản dị và đơn sơ, thế nhưng 
đã thực sự chạm đến trái tim của khách hàng, bởi, nó thể 
hiện sự quan tâm và tình cảm quý mến của Kienlongbank 
dành cho khách hàng. 

Chị Mai Thị Tin – một trong những khách hàng thân thiết tại 
Kienlongbank chia sẻ: “Tôi gắn bó với PGD Cư Kuin từ những 

Phòng Giao dịch Cư Kuin:  “Khách hàng là người nhà”
ĐỒNG HÀNH

ngày đầu thành lập, trong thời gian giao dịch với Ngân hàng tôi 
cảm thấy rất hài lòng về công tác chăm sóc khách hàng tại đây. 
CB, NV ở đây rất tận tình và chu đáo. Ngay từ ngày đầu khi tôi đến 
giao dịch, các cô chú niềm nở đón tiếp và hướng dẫn rất tận tình 
sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng. Đặc biệt, điều tôi cảm nhận 
được là sự tôn trọng của các cô chú dành cho khách hàng, không 
chỉ khách hàng tiền gửi mà cả khách hàng tiền vay. Chính sự thân 
thiện và nhiệt tình của các cô, chú mà tôi quyết định sẽ gắn bó với 
Kienlongbank trong thời gian lâu dài”.

Chị Võ Lê Hằng – Nhân viên Tín dụng cho biết: “Chị Tin là một 
khách hàng tiền gửi tại PGD Cư Kuin. Chị đến với KienLongbank như 
một cái duyên khi chúng tôi đi phát triển địa bàn, và chị đã gắn bó 
với PGD Cư Kuin từ khi phòng thành lập đến ngày hôm nay. Chị 
và gia đình quý chúng tôi lắm, mỗi khi đi địa bàn cũng phải ghé 
nhà thăm chị, chị gói cho chúng tôi những chùm chôm chôm chín 
mọng hay những quả sầu riêng thơm nồng. Chị có vẻ giống chị gái 
hơn là khách hàng, vui buồn chị đều chia sẻ và ngược lại, mối quan 
hệ giữa chúng tôi và chị trở nên khăng khít hơn, gần gũi hơn. PGD 
Cư Kuin được chị tin yêu và được chị truyền đạt đến người dân Cư 
Kuin những điều tốt đẹp, chúng tôi thầm cảm ơn chị nhiều lắm và 
mong chị luôn gắn bó với Kienlongbank”.

Không chỉ là sự thăm hỏi vào hàng tuần hay các dịp Lễ, Tết, CB, 
NV PGD Cư Kuin còn thường xuyên nắm bắt tình hình của từng 
hộ gia đình khách hàng trên địa bàn. Khi có thông tin về bất cứ 
khách hàng nào bị ốm đau, bệnh tật, Ban giám đốc đơn vị cùng 
với nhân viên ngay lập tức đến nhà thăm hỏi. Chính sự quan tâm 
kịp thời và chân thành ấy đã tạo nên một sợi dây gắn kết và lan 
tỏa giữa khách hàng với Kienlongbank Cư Kuin.

Chị Nguyễn Thanh Huyền – Phó Giám đốc PGD Cư Kuin chia 
sẻ: “Với chúng tôi, khách hàng không chỉ  là thượng đế mà còn 
là người thân như trong một nhà. Chúng tôi đến với khách hàng 
không chỉ vì lợi ích kinh doanh mà đó còn là 1 tình cảm quý 
mến dành cho nhau. Tại huyện Cư Kuin, đa số bà con đều theo 
tín ngưỡng là Thiên Chúa giáo, vì thế, vào những dịp lễ lớn như 
Giáng sinh hay Lễ Phục sinh, chúng tôi đều nhận được lời mời 
của khách hàng đến nhà để dự tiệc hay những phiên chầu lượt 
của giáo dân. Những tình cảm quý mến ấy của bà con, chúng 
tôi vô cùng trân trọng. Chúng tôi hiểu rằng, để tạo được sự tin 
tưởng và yêu mến của khách hàng không phải là một điều dễ, 
tất cả đều phải trải qua thời gian và phải được thể hiện bằng 
tấm lòng chân thành của mình”.

Chú Nguyễn Sơn – khách hàng PGD Cư Kuin tâm sự: “Ban 
đầu cô chú không biết xoay đồng vốn từ đâu về mua giống cây 
tiêu, mua phân, kéo ống, khoan giếng…tình cờ chú biết đến 
Kienlongbank qua người bạn giới thiệu. Năm 2013 chú tìm đến 
Ngân hàng Kiên Long – CN Đắk Lắk để hỏi và vay số tiền về đầu 
tư. Qua năm 2014, Kienlongbank thành lập tại Cư Kuin, chú vui 
lắm, vì gần nhà, và tiếp cận nguồn vốn Kienlongbank dễ dàng 
hơn, nhân viên ở đây như con cháu của chú, các con nhiệt tình 
lắm, vui vẻ và thân thiện nữa chứ. Mối thâm tình này chắc chú 
phải gắn bó với PGD Cư Kuin lâu dài quá.”

Nghe những lời tâm sự của chú Sơn, cô Tin hay nhiều khách 
hàng khác, chúng tôi – những thành viên của đại gia đình 
Kienlongbank như có thêm sức mạnh trong công việc. 
Không chỉ tại PGD Cư Kuin mà ở tất cả các đơn vị trong toàn 
hệ thống, Kienlongbank đều xem công tác chăm sóc khách 
hàng là một trong những yếu tố quan trọng và then chốt 
trong quá trình kinh doanh. Đây là một nét văn hóa truyền 
thống tốt đẹp được Ban lãnh đạo và tập thể CB, NV lưu giữ, 
phát huy qua các thời kỳ.

Các doanh nghiệp hoạt động thường quan niệm khách hàng 
là thượng đế. Tuy nhiên, đối với Kienlongbank, khách hàng 
không chỉ là thượng đế mà còn là người thân, người nhà. Tại 
đây, Ban lãnh đạo và tập thể CB, NV Ngân hàng luôn đồng 
hành cùng với khách hàng trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch 
vụ tiện ích, hiện đại nhất, đáp ứng được những nhu cầu cấp 
thiết của bà con về nguồn vốn phát triển trong kinh doanh, 
sản xuất nông nghiệp, từ đó góp phần vào công cuộc xây 
dựng quê hương ngày càng phát triển và giàu đẹp. Chị Võ Lê Hằng đến thăm gia đình chị Mai Thị Tín  

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, đến thăm gia đình 
anh Nguyễn Sơn tại huyện Cư Kuin - Tỉnh Đắk Lắk 

Võ Lê Hằng - NV Tín dụng PGD Cư Kuin 
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ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN

Chi nhánh Bình Định nhanh chóng 
triển khai Gói tín dụng ưu đãi 

Ngày 01/3/2016, Gói tín dụng lãi suất ưu đãi XUÂN PHÁT LỘC được Kienlongbank triển khai và áp dụng trên toàn hệ thống, 
dành cho tất cả khách hàng trong toàn hệ thống Kienlongbank với giá trị 1.500 tỷ đồng, mức lãi suất ưu đãi 8%/năm. Nắm 
bắt cơ hội quảng bá sản phẩm dịch vụ mới, để tăng trưởng kinh doanh và phát triển khách hàng, ngay sau khi nhận được 

thông báo triển khai, các đơn vị kinh doanh trong toàn hệ thống đã nhanh chóng triển khai cho các CB, NV tại đơn vị để đưa gói 
tín dụng này đến rộng rãi khách hàng tại địa phương. 

Quang cảnh buổi Hội thảo

Cán bộ, nhân viên Kienlongbank CN Bình Định đang trình bày trong buổi Hội thảo

Với Kienlongbank – Chi nhánh Bình Định, việc triển khai 
gói tín dụng Xuân Phát Lộc đã thu hút được sự chú 
ý của các cơ quan truyền thông, lãnh đạo các chính 
quyền địa phương và bà con nông dân tại các địa bàn 
nông thôn thông qua hình thức hội thảo, gặp gỡ trực 
tiếp với bà con nông dân để qua đó tư vấn cách thức 
thực hiện hồ sơ vay. Việc làm này của Kienlongbank đã 
được đông đảo bà con ủng hộ vì cách tiếp cận rất gần 
gũi và dễ hiểu cũng như sự hướng dẫn nhiệt tình của 
CB, NV Kienlongbank - CN Bình Định. 

Để có cách thức tiếp cận phù hợp đặc thù với khách 
hàng, Ban lãnh đạo Chi nhánh và toàn thể CB, NV Phòng 
Kinh doanh đã mở một cuộc họp khẩn ngay trong 
ngày 29/02/2016 để thống nhất xác định khách hàng 
mục tiêu, đối tác chiến lược, những hoạt động cần 
thiết, các kênh truyền thông và phương thức tiếp cận, 
…. Sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến đóng góp từ các 
CB, NV, đồng thời xem xét các yếu tố khách quan liên 
quan, Ban lãnh đạo Chi nhánh Bình Định đã quyết định 
chọn mục tiêu là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp 
tại các phường, xã lân cận cách Chi nhánh chừng 50 
km trở lại. Địa điểm mà Chi nhánh Bình Định quyết 
định chọn để tổ chức kế hoạch tuyên truyền là các xã 
Cát Tiến, huyện Phù Cát và xã Phước Lộc, Phước Sơn, 
huyện Tuy Phước thông qua Chương trình hội thảo với 
chủ đề: “Gói tín dụng Xuân Phát Lộc 2016 và cơ hội hợp 
tác kinh doanh cùng Kienlongbank”. Đây là những địa 
phương được Ban lãnh đạo Chi nhánh Bình Định đánh 
giá có rất nhiều khách hàng tiềm năng đang có nhu 
cầu được vay vốn để làm ăn phát triển kinh tế.

Chương trình hội thảo đã nhận được sự tham gia của 
đông đảo người dân tại địa phương. Ban lãnh đạo và 
CB, NV Kienlongbank đã nhận được rất nhiều câu hỏi. 
Nhiều thắc mắc của người dân về phương thức vay, 

thời hạn được hưởng lãi suất ưu đãi, kinh doanh ngành của bà 
con có được vay gói này không? Thông qua sự giải đáp của CB, 
NV Kienlongbank Chi nhánh Bình Định đã giúp cho bà con hiểu 
rõ hơn về chính sách cũng như các gói sản phẩm dịch vụ của 
Kienlongbank.

Có mặt tại buổi Hội thảo vào ngày 11/3/2016 tại xã Phước Sơn, 
huyện Tuy Phước, anh Trần Văn Đường - Chủ tịch Hội Nông 
dân xã Phước Sơn chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có ngân 
hàng xuống trực tiếp giải thích, tư vấn rõ ràng về hồ sơ vay cho 
bà con nông dân. Đồng thời, với gói lãi suất cho vay 8%/năm của 
Kienlongbank lúc này thật sự cũng đã giúp cho bà con giảm được 
một phần chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Rất mong 
Kienlongbank sẽ tiếp tục đồng hành với bà con bằng nhiều chương 
trình thiết thực như thế này.”

Chị Đặng Thị Ánh - Một khách hàng tiềm năng  của Kienlongbank 
Bình Định cho biết: “Tôi biết Ngân hàng Kiên Long sau khi tham dự 
Hội thảo “Gói tín dụng Xuân Phát Lộc 2016 và cơ hội hợp tác kinh 
doanh cùng Kienlongbank” do Chi nhánh Bình Định tổ chức. Sau 
buổi hội thảo, tôi đã quyết định tìm đến Ngân hàng và làm thủ tục 
để vay vốn gói tín dụng này. Bởi vì, bản thân tôi thấy Kienlongbank 
đã chia sẻ gói tín dụng với lãi suất 8% rất đúng lúc, đúng thời điểm để 
hỗ trợ nguồn vốn cho các cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp 
có điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, sự nhiệt tình 
hướng dẫn của CB, NV Kienlongbank cũng làm tôi an tâm, tin tưởng 
khi giao dịch với Ngân hàng”.

Những lời chia sẻ chân tình của khách hàng đã cho CB, NV của 
Kienlongbank Chi nhánh Bình Định càng thấy có trách nhiệm 
hơn với công việc của mình. Đó cũng là động lực và niềm vui 
để Chi nhánh tiếp tục phát huy những điều đã làm được nhằm 
góp phần nâng cao đời sống của bà con ở các vùng nông thôn. 
Trong thời gian từ nay cho đến khi hết giá trị giải ngân gói tín 
dụng Xuân Phát Lộc, Kienlongbank – CN Bình Định sẽ tiếp tục tổ 
chức thêm nhiều buổi hội thảo ở các địa phương, để từ đó mang 
thông tin về gói tín dụng này đến các hộ khách hàng có nhu 
cầu vay vốn sản xuất kinh doanh và cải thiện kinh tế gia đình. Với 
phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, Kienlongbank sẽ không ngừng 
mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ hiện đại 
và tiện ích cũng như các gói tín dụng ưu đãi dành cho bà con 
nông dân. Niềm vui khi mang đồng vốn của Kienlongbank về với 
doanh nghiệp và nông thôn, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp 
cận nguồn vốn và làm ăn hiệu quả, là món quà động viên vô giá 
đối với đội ngũ CB, NV Chi nhánh Bình Định Kienlongbank.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chi nhánh Bình Định đã giải ngân gói 
tín dụng ưu đãi Xuân Phát Lộc 2016 với tổng số tiền là gần 3 tỷ 
đồng. Đây chỉ là bước khởi đầu, hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển 
thêm khách hàng mới, tăng trưởng dư nợ. Bên cạnh đó, với cách 
triển khai của Chi nhánh Bình Định còn góp phần quảng bá hình 
ảnh thương hiệu Kienlongbank với khách hàng và người dân trên 
địa bàn tỉnh Bình Định.

Trần Văn Thiên – Giám đốc  Chi nhánh Bình Định

K inh tế nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn 2015-
2016 là tâm điểm của sự chú ý trong việc phát triển 
nền kinh tế nước nhà theo chủ trương của Chương 

trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2010-2020. Thực hiện theo chủ trương của Nhà 
nước, Kienlongbank luôn là tổ chức tín dụng áp dụng 
những giải pháp tín dụng linh hoạt, phù hợp đáp ứng nhu 
cầu của người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế - xã hội cho từng địa phương.

Được sự quan tâm của Nhà nước và các tổ chức, người nông 
dân đã dần có cuộc sống ổn định và chất lượng sống tốt 
hơn thông qua những chính sách phát triển kinh tế, phù 

              đồng hành 
cùng nông thôn mới

hợp với đặc thù vùng miền. Chính vì lẽ đó, thay vì chỉ gắn bó 
với ruộng đồng, bà con nông dân bắt đầu biết làm kinh tế bằng 
việc đẩy mạnh trồng trọt và chăn nuôi theo mô hình công nông 
nghiệp dưới sự hướng dẫn của những nhà chuyên môn. Bộ mặt 
nông thôn ngày một đổi mới, những con đường đất đã dần được 
thay bằng đường nhựa, bê tông hóa, những nhà cấp 4 được nâng 
cấp lên. 

Cuộc sống của bà con nông dân ngày càng được nâng cao, ngoài 
sự quan tâm của Nhà nước thì không thể không đề cập đến sự 
đồng hành của các ngân hàng, trong đó có Kienlongbank đã 
tài trợ vốn cho bà con nông dân phát triển kinh tế. Một minh 
chứng cho nhận định này là sự thay đổi của mảnh đất Quốc Oai. 

  ( Đọc tiếp trang 26)
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ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN

đồng hành cùng nông thôn mới (tt)
Nằm cách Trung tâm Hà Nội khoảng 
25km, là một vùng quê mà người dân 
chỉ sống tập trung bằng việc trồng cây 
lúa và chăn nuôi, nay đã trở nên trù phú. 
Những trang trại chăn nuôi mọc lên san 
sát theo khu quy mô tập trung. Những 
vườn cây ăn quả dần phát triển một cách 
mạnh mẽ.

Ông Cấn Văn Học – một khách hàng 
đang sinh sống tại huyện Quốc Oai chia 
sẻ: “Chúng tôi được Kienlongbank tạo điều 
kiện cho vay vốn phát triển kinh tế trang 
trại từ năm 2011. Thời gian đó, để phát 
triển kinh tế trang trại, chúng tôi rất khó 
khăn trong việc tiếp cận đồng vốn từ các 
ngân hàng. Các ngân hàng thời điểm đó 
chủ yếu tập trung đầu tư vào bất động sản 
và những doanh nghiệp/cá nhân làm ăn 
lớn. Chúng tôi rất cảm ơn Kienlongbank - 
PGD Láng Hạ đã tạo điều kiện cho vay vốn 
nên chúng tôi mới có quy mô phát triển 
như ngày hôm nay”.

Ông Cấn Văn Học là một trong những 
khách hàng tiêu biểu của Kienlongbank 
– PGD Láng Hạ trong việc phát triển kinh 
tế trang trại trên địa bàn huyện Quốc 
Oai. Qua công tác tiếp thị Kienlongbank 
– PGD Láng Hạ đã đầu tư vốn vào phát 
triển mảng nông nghiệp nông thôn 
trên địa bàn huyện. Huyện Quốc Oai là 
một địa bàn trọng điểm trong Chương 
trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới của nhà nước giai đoạn 
2010-2020. Tại thời điểm trước khi vay 
vốn Kienlongbank, ông Học mới chỉ 
chăn nuôi số lượng gà là 3.000 con và 
chỉ có một trại nuôi gà với diện tích 
khoảng 400m2. Với nhu cầu mở rộng 
quy mô trang trại nên ông Học đã được 
Kienlongbank hỗ trợ số vốn trong lần 
vay đầu tiên năm 2011 là 800 triệu đồng 
để xây dựng trang trại. Đến năm 2015, 
Kienlongbank tiếp tục giải ngân tiếp với 
số tiền là 498 triệu đồng để tiếp tục nâng 
cấp và xây dựng trang trại. Hiện nay, tổng 

diện tích trang trại gà của ông Học lên tới gần 1.500m2, nuôi khoảng trên 10.000 con. 
Để có được thành tựu như ngày hôm nay, ông Học đã trải qua bao nhiêu khó khăn 
thử thách trong việc làm kinh tế trang trại. Với việc liên tục trau dồi kinh nghiệm đồng 
thời sử dụng vốn hiệu quả trong việc chăn nuôi gà đẻ siêu trứng đã mang lại cho cuộc 
sống của gia đình ông Học ngày một ổn định và kinh tế gia đình ngày một phát triển 
hơn.

Ông Học cho hay: “Tôi có quan hệ với nhiều tổ chức tín dụng như Agribank, Quỹ tín dụng 
xã/huyện, Kienlongbank,… Tuy nhiên tôi cảm thấy Kienlongbank rất gần gũi với người 
dân chúng tôi và sẵn sàng chia sẻ những khó khăn cùng chúng tôi. Mặc dù, có những thời 
gian do giá trị định giá tài sản là bất động sản tại Quốc Oai quá thấp do biến động thị 
trường nên Kienlongbank cũng không thể giải quyết cho chúng tôi vay bổ sung thêm vốn. 
Trong quá trình đồng hành với chúng tôi, thấy rõ được khả năng phát triển của chúng tôi 
cũng như biến động về giá thị trường, Kienlongbank tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong việc 
phát triển kinh tế. Tôi nhận thấy CB, NV, CTV Kienlongbank nhiệt tình và hết lòng hỗ trợ 
chúng tôi. Hàng tháng, mặc dù có thể chuyển khoản để trả nợ vay nhưng chúng tôi đều 
cố gắng sắp xếp thời gian ra Kienlongbank để trả nợ vay cũng như gặp gỡ các CB, NV của 
Kienlongbank. Tôi hy vọng rằng, thời gian tới Kienlongbank sẽ có nhiều chính sách ưu đãi 
hơn nữa hỗ trợ người nông dân chúng tôi phát triển mạnh mẽ kinh tế trang trại, kinh tế 
nông nghiệp nông thôn”.

Kienlongbank PGD Láng Hạ thấm nhuần phương châm hoạt động của Ngân hàng – 
“Sẵn lòng chia sẻ”, cụ thể hóa trong các phương thức tiếp cận, chia sẻ khó khăn với 
khách hàng, tạo cơ hội phát triển kinh doanh. Trong thời gian tới CB, NV Kienlongbank 
nói chung và CB, NV Kienlongbank Láng Hạ nói riêng sẽ tiếp tục đồng hành người 
nông dân, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để giúp cho các hộ nông dân được 
tiếp cận vốn vay Kienlongbank phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Hoàng Mạnh Thắng - Nhân viên Tín dụng PGD Láng Hạ

Trại gà của ông Cấn Văn Học ngày một phát triển nhờ nguồn vốn của Kienlongbank 

Có mặt tại tỉnh Phú Yên vào năm 2011, sau gần 05 năm 
hoạt động, Kienlongbank – Chi nhánh (CN) Phú Yên 
luôn phát triển không ngừng và chiếm một vị trí nhận 

diện khá cao đối với người dân của tỉnh Phú Yên. Trên nền 
tảng xây dựng là một “Ngân hàng xanh” với phương châm 
“Sẵn lòng chia sẻ”, Kienlongbank Phú Yên đã khẳng định được 
vị thế của mình trên thị trường tài chính ở địa phương. 

Là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Huy 
động vốn, với kết quả đạt được là 360 tỷ, đạt hơn 105% so với 
kế hoạch. Kienlongbank Phú Yên đã nhận được nhiều thành 
tích nổi bật trong năm. Và trong năm 2016, tính đến hết tháng 
02, Kienlongbank  CN Phú Yên đã vượt kế hoạch chỉ tiêu kinh 
doanh mà Ban lãnh đạo đã đề ra trong Quý 01/2016. Để đạt 
được điều này, ngoài sự tin tưởng và đồng hành của khách 
hàng, thì sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghĩ của toàn thể 
CB, NV tại Kienlongbank Phú Yên cũng đã đóng góp rất nhiều 
cho sự thành công chung của Chi nhánh. 

Chia sẻ về những thành quả mà đơn vị đã đạt được, Ban Giám 
đốc Kienlongbank CN Phú Yên cho biết: “Tại Kienlongbank - Chi 
nhánh Phú Yên, chúng tôi luôn hoạt động theo tiêu chí “Khách 
hàng là thượng đế”, phải thường xuyên chăm sóc khách hàng, 
việc chăm sóc và phục vụ khách hàng là yếu tố quyết định sự 
thành công của Ngân hàng. Điều quan trọng là phải tạo được 
sự tin tưởng và an tâm nơi khách hàng, khi có được điều đó, thì 
chúng ta đã có một nửa thành công” . Và một trong những cá 
nhân nổi bật tại đơn vị phải nhắc đến gương mặt thường 
xuyên được khen thưởng nhất trong tháng, luôn hoàn thành 
các chỉ tiêu huy động vốn là chị Nguyễn Thị Ngọc Mai – Giao 
dịch viên Kienlongbank – CN Phú Yên. 

Chị Mai gia nhập vào đại gia đình Kienlongbank từ tháng 
8/2011. Những ngày đầu khi mới nhận công việc tại ví trí giao 
dịch viên, chị đã gặp không ít khó khăn nhưng không vì thế mà 
chị nản lòng. Từng ngày từng ngày, chị cố gắng trao dồi thêm 
kiến thức chuyên môn, thường xuyên học hỏi kinh nghiệm 
từ các anh, chị đi trước trong công tác chăm sóc khách hàng. 
Chị tâm sự:  “Những ngày đầu đi làm, mặc dù cũng đã hình dung 
ra được công việc của mình, nhưng khi tiếp nhận và khi tiếp xúc 
với khách hàng thì tôi vẫn không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Có 
những khách hàng thoải mái, dễ chịu thì tôi cũng cảm thấy tự tin 
hơn khi tư vấn cho khách hàng, nhưng còn những khách hàng 
khó tính thì cứ mỗi lần tư vấn tôi lại toát hết cả mồ hôi”. 

Nhờ sự cố gắng và nỗ lực của chị Mai, chỉ trong một thời gian 
ngắn, chị đã chiếm được cảm tình và sự tin yêu của một số 
lượng lớn khách hàng tại Chi nhánh. Giờ đây, khi tiếp xúc với 
khách hàng, dù là dễ hay khó tính, chị đều có những cách tư 
vấn phù hợp làm hài lòng khách hàng. 

Để đạt được những thành quả như ngày hôm nay, là cả một 
quá trình rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm, trao dồi kiến thức 
của chị Mai trong 4 năm làm việc tại Kienlongbank. Bí quyết 
thành công của chị Mai chính là luôn nâng cao ý thức, thái độ 

GƯƠNG MẶT KIÊN LONG

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai: 

phục vụ khách hàng, biết lắng nghe và thấu hiểu những điều khách hàng mong 
muốn để từ đó đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng, tạo sự thân thiện, cởi mở, 
chia sẻ tâm tư nguyện vọng với khách hàng. Dù bận rộn với công việc chuyên 
môn và gia đình, nhưng chị Mai luôn dành thời gian gọi điện để thăm hỏi sức 
khỏe, công việc làm ăn của khách hàng và xem khách hàng như người thân để 
cùng chia sẻ với họ. Với những món quà nhỏ trong dịp sinh nhật, hay các ngày Lễ, 
Tết, chị Mai đã tạo được sự gần gũi và thân thiết với khách hàng.

Hiện tại, chị đang là nhân viên đạt chỉ số huy động cao nhất trong quý I/2016 là 
60 tỷ đồng và có số lượng phát hành thẻ cao nhất.

Ông Nguyễn Nhất Tuấn - Giám đốc CN Phú Yên chia sẻ: “Cá nhân tôi nhìn nhận chị 
Mai là một tấm gương của sự tận tâm với nghề. Chị luôn quan tâm đến chất lượng 
công việc của mình và trên hết đó là sự nghiêm túc trong nghề nghiệp. Và đó chính 
là yếu tố để giúp chị thường xuyên đạt kết quả huy động vốn của Ban Giám đốc đơn 
vị giao”.

Với những thành tích mà chị Mai đạt được, ngoài việc khen thưởng, Ban Giám đốc 
Chi nhánh còn đề cử chị Mai tham gia khóa đào tạo “Lãnh đạo tiềm năng” được tổ 
chức tại Hội sở Kienlongbank. Qua khóa đào tạo này, Ban lãnh đạo Kienlongbank 
sẽ tìm ra những nhân tố xuất sắc để đề bạt đảm nhiệm những chức vụ quan 
trọng, xây dựng một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp tại Kienlongbank.

Chị Mai chia sẻ “Tôi luôn mong muốn đóng góp sức lực của mình vào trong công 
cuộc xây dựng Kienlongbank phát triển và thịnh vượng. Và tôi cũng hy vọng, tất cả 
các thành viên trong đại gia đình Kienlongbank cũng sẽ đều cố gắng với mục tiêu 
chung ấy”.

Đối với chị Mai, kết quả đạt hay không đạt đều xuất phát từ sự quan tâm chân 
thành đến công việc của mình cũng như một sự nghiêm túc trong công việc, có 
sự đầu tư thời gian và trí lực thì mọi việc đều có thể (như tiêu chí của chị Mai đưa ra 
“Khó nhưng tôi làm được”) thì có lẽ không có khó khăn nào có thể cản bước tất cả 
chúng ta để vượt qua và bước đến con đường thành công. Bản tin Kienlongbank 
xin chúc cho chị Mai sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Chúc 
cho tập thể CB, NV Kienlongbank Chi nhánh Phú Yên nói riêng và đại gia đình 
Kienlongbank nói chung sẽ đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2016. 

Chi nhánh Phú Yên

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (thứ 3 bên phải) chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên 
Kienlongbank – CN Phú Yên. 

“Khó nhưng tôi làm được”
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Thư giãn

HÀNG NGANG:

1. Chào mừng khai mạc của Giải bóng đá 
Cúp quốc gia Kienlongbank 2016 diễn ra vào 
ngày 02/4/2016 tại đâu? 

2. Vừa qua, Kienlongbank được cơ quan nào 
cấp phép thành lập mới 14 CN, PGD? 

3. Chương trình trao học bổng cho học sinh 
THPT diễn ra hàng năm của Kienlongbank có 
tên gọi là gì?

4. Hội sở chính của Kienlongbank nằm ở trên 
đường nào của tỉnh Rạch Giá? 

5. Công tác được Kienlongbank chú trọng, 
đầu tư để phát triển nguồn nhân lực? 

6. Kienlongbank đồng hành chương trình 
“Những năm tháng không quên” nhân dịp 
…… 40 năm ngày thành lập Lực lượng 
Thanh niên xung phong Tp.HCM (28/3/1976 
– 28/3/2016).

7. Kienlongbank ưu đãi miễn phí dịch vụ gì 
đến tháng 6/2016? 

8. Phòng giao dịch đầu tiên được 
Kienlongbank khai trương trong năm 2016?

9. Ngày 26/3 và 27/3/2016, Kienlongbank 
đồng loạt tổ chức Lễ khánh thành tòa nhà 
trụ sở Kienlongbank tại 2 PGD Cam Ranh, 
Vĩnh Hải thuộc tỉnh nào? 

10. Chủ đề của Kienlongbank Radio số 14 là 
gì?

11. Sản phẩm Tiết kiệm nào cho phép khách hàng gửi/rút tiền tiết kiệm thông 
qua internet. 

12. Năm thứ 3 liên tiếp, Kienlongbank vinh dự tài trợ chính cho Giải bóng đá 
Hạng Nhất ............ và Cúp ……. 2016?

13. Kênh bản tin Kienlongbank giúp bạn có thể yêu cầu quà tặng âm nhạc? 

14. Hình thức cho vay nào áp dụng cho khách hàng thế chấp giấy tờ xe máy 
chính chủ? 

15. Ngày 01/3/2016, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) triển khai gói 
tín dụng …………….. trị giá 1.500 tỷ đồng với mức lãi suất 8%/năm, dành cho 
tất cả khách hàng của Kienlongbank trên toàn quốc. 

16. Thẻ ghi nợ nội địa màu xanh do Kienlongbank phát hành có tên gọi là gì? 

HÀNG DỌC

1. Sự kiện quan trọng trong năm được Kienlongbank tổ chức hàng năm? 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Marketing

* 05 đáp án đúng nhất và nhanh nhất gửi về Phòng Marketing theo địa chỉ: 
marketing@kienlongbank.com sẽ được nhận được những phần quà hấp 
dẫn. 

1. Thường xuyên phàn nàn

Những nhân viên tệ thường xuyên phàn nàn và đối với họ chẳng 
có gì đủ tốt để hài lòng cả.

2. Luôn bào chữa

Họ không bao giờ chịu trách nhiệm cho hành động của mình, 
thay vào đó là tìm mọi lý do để bào chữa. 

3. Thiếu nhiệt huyết 

Khi một công việc mới được triển khai, họ thường tỏ ra không 
mấy hứng thú. 

4. Không giúp đỡ những người khác

Câu cửa miệng của những người này là “Đó chẳng phải việc của 
tôi” khi đồng nghiệp hoặc ai đó đề nghị sự giúp đỡ.  

5. Chuyên ngồi lê đôi mách

Những người hay ngồi lê đôi mách, nói xấu người này với người 
kia sẽ ảnh hưởng xấu đến tinh thần đoàn kết của các nhân viên 
cũng như văn hóa của Kienlongbank. 

13 THÁI ĐỘ CẦN THAY ĐỔI ĐỂ PHÁT TRIỂN

6. Nói dối

Một nhân viên hay nói dối và thích bịa chuyện là mối nguy 
hiểm rất lớn cho Đơn vị của bạn. 

7. Thể hiện như mình biết tất cả mọi thứ

Họ thể hiện giống như mình biết hết mọi thứ và những điều 
bạn nhắc đến chẳng có gì là mới với họ cả. 

8. Không có tinh thần làm việc theo nhóm

Một nhân viên chỉ khăng khăng làm theo ý mình mà không để 
ý đến ý kiến của các thành viên khác trong nhóm sẽ ảnh hưởng 
đến lợi ích của Kienlongbank. 

9. Thiếu trách nhiệm

Những nhân viên thiếu trách nhiệm thường đi làm muộn, 
không hoàn thành kế hoạch và chẳng bao giờ giữ lời hứa của 
mình. 

10. Thiếu sáng tạo

Một nhân viên tốt sẽ luôn suy nghĩ, tìm tòi những cái mới 
trong khi một nhân viên tệ chỉ ngồi một chỗ và chờ xem người 
khác nói phải làm gì tiếp theo. 

11. Không bao giờ đặt câu hỏi

Họ không hứng thú với việc đặt câu hỏi và học thêm những 
điều mới. 

12. Thiếu tập trung

Những nhân viên kiểu này thường dễ dàng bị sao nhãng trong 
công việc. 

13. Không phát triển 

Một nhân viên không bao giờ cố gắng để trở nên tốt hơn sẽ 
chẳng thể giúp ích gì nhiều cho Kienlongbank.
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GÓC DU LỊCH

Với quyết định dịp nghỉ lễ dài đến 
4 ngày chúng ta có rất nhiều sự 
lựa chọn các điểm du lịch trong 

và ngoài nước. Đi đâu trong dịp nghỉ 
lễ 30/4 - 01/5 này? Câu trả lời dành cho 
bạn sẽ có ngay sau khi đọc bài viết gợi ý 
các điểm du lịch hấp dẫn trong và ngoài 
nước dịp 30/4 – 01/5 cùng với bản tin 
Kienlongbank.
Non sông đất nước Việt Nam với nhiều 
thắng cảnh tự nhiên vừa hoang sơ và đầy 
bí ẩn. Nếu bạn lựa chọn những chuyến 
du lịch trong nước dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 
năm nay, hãy thử tham khảo các điểm du 
lịch mà bản tin Kienlongbank sẽ giới thiệu 
dưới đây nhé!

Miền Bắc 

Nếu bạn đang có ý định lựa chọn một 
chuyến du lịch miền Bắc dịp nghỉ lễ dài 
ngày này hãy thử tham khảo những thắng 
cảnh nổi danh.

Du lịch Sapa

Sapa cách thành phố Hà Nội khoảng 
300km, với việc thông đường cao tốc Hà 
Nội – Lào Cai bạn có thể đến Sapa nhanh 
chóng và thuận tiện hơn rất nhiều, ngoài 
ra tàu hỏa cũng là sự lựa chọn không tồi 
chút nào. Sapa dịp 30/4 - 01/5 với thời tiết 
mát mẻ trong lành, ở Sapa bạn sẽ cảm 
nhận được một thị trấn xinh đẹp và cảm 
nhận thời tiết 4 mùa trong ngày rất rõ rệt. 
Sapa có nhiều nét văn hóa đặc trưng của 
người dân tộc với các món đồ lưu niệm 
cực thú vị như thổ cẩm, vòng bạc, lắc chân 

tay. Đến với Sapa các bạn có thể dạo qua các địa điểm nổi tiếng như bản Cát Cát, thác 
tình yêu, chợ tình Sapa và ăn những món nướng đặc sản của Sapa như ngô, khoai, sắn, 
mía nướng. Chắc chắn đây là nơi nghỉ dưỡng không thể tuyệt vời hơn cho bạn với chi 
phí cực rẻ.

Du lịch Hà Giang, Mộc Châu

Du lịch dịp 30/4 - 01/5 Hà Giang và Mộc Châu luôn là những điểm đến cực hấp dẫn. 
Không gian văn hóa Tây Bắc vừa dân dã vừa đặc sắc cùng những con đường uốn cong 
mềm mại. Bạn sẽ đắm chìm trong không gian rộng lớn của rừng núi, cảnh vật thanh 
bình với những nương ngô hay ruộng bậc thang. Những nương chè hay những ngọn 
núi trùng trùng điệp điệp rất phù hợp với người ưa khám phá và chán ghét cuộc sống 
ồn ào ở thành phố.

Du lịch Hạ Long

Hạ Long sẽ đem lại cho bạn những cảm giác không thể nào quên. Kì quan thiên nhiên 
thế giới sở hữu một vẻ đẹp khiến bạn mê mẩn với những “hòn ngọc” nổi trên biển, những 
hải sản như mực cua, ghẹ sẵn sàng cho bạn chọn mua làm quà. Đến với Hạ Long dịp 
30/4 - 01/5 bạn có thể đến thăm nhiều quần đảo hoang sơ như Ti tốp, Cô Tô, Quan Lạn. 
Những thắng cảnh thiên nhiên như Động Thiên Cung hay hòn Trống Mái, đảo Tuần Châu 
sẽ khiến chuyến du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 của bạn thêm ý nghĩa.

Tam Đảo là sự lựa chọn tuyệt vời dịp 30/4-1/5. Khu du lịch Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc 
chỉ cách Hà Nội chưa đến 90km là địa điểm tuyệt vời cho các chuyến nghỉ dưỡng tìm 
lại không gian thư thái và sự tĩnh lặng 
của tâm hồn. Những đặc sản của Tam 
Đảo như các món nướng hay ngọn su 
su xào luôn chào đón bạn đến thưởng 
thức. Hơn nữa đây cũng là điểm du lịch 
khá rẻ .

Miền Trung 

Du lịch miền Trung dịp nghỉ lễ 30/4 - 
01/5 là sự lựa chọn tuyệt vời cho người 
miền Bắc hoặc miền Nam, đến với 
miền Trung nắng gió dịp 30/4 - 01/5 
thời tiết khá dễ chịu và không quá khắc 
nghiệt sẽ khiến bạn thư giãn tuyệt đối. 

Những địa điểm du lịch 30/4 & 01/5 tuyệt vời cho kì nghỉ dài ngày 
Đến với miền Trung bạn có thể khám phá 
những địa điểm du lịch nổi tiếng như Huế, 
Đà Nẵng, Hội An. Ở mỗi địa điểm du lịch 
lại chứa đựng những điều thú vị chờ bạn 
khám phá.

Huế

Bạn sẽ có điều kiện được khám phá không 
gian văn hóa đặc sắc của cung đình Huế, 
bên sông Hương thơ mộng, buổi tối có 
thể lên thuyền ở Sông Hương để lắng 

đời và tĩnh lặng . Từng là thương cảng quốc tế sầm uất với nét kiến trúc hiện đại. Đến với Hội An quý khách có thể ngắm thành phố 
thơ mộng bằng cách đi thuyền trên sông Thu Bồn, ngắm đèn lồng vào buổi tối, đạp xe khám phá những cánh đồng xanh mơn mởn.

Miền Nam

Bạn có nhiều sự lựa chọn thú vị như khám phá Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, ghé thăm miền Tây sông nước, tham quan Nha Trang, 
Phú Quốc, Phan Thiết , Đà Lạt, Côn Đảo. Quả là nhiều sự lựa chọn thú vị. Tùy vào sở thích của mỗi người mà lựa chọn điểm nghỉ dưỡng 
phù hợp dịp 30/4 – 1/5 này.

Lựa chọn thành phố hiện đại như Sài Gòn để khám phá là trải nghiệm tuyệt vời dành cho bạn, thành phố nhộn nhịp và năng động cùng 
các trung tâm thương mại hay chợ Bến Thành sẽ khiến chuyến du lịch của bạn tràn ngập niềm vui. Nếu muốn đến những nơi ít ồn ào 

hơn để thư giãn, các bãi biển 
đẹp hay miền tây sông nước 
sẽ chiều lòng bạn. Thành phố 
hoa Đà Lạt vào dịp này đón 
một lượng du lịch khá lớn, sức 
hấp dẫn của nó chắc chắn là 
điều không cần bàn cãi.

Kienlongbank mến chúc bạn 
và gia đình có một kỳ nghỉ vui 
vẻ và hạnh phúc!

                

nghe những điệu ca Huế vô cùng ngọt ngào. Những hoàng thành Huế, lăng tẩm vua 
chúa, chùa Thiên Mụ, Chợ Đông Ba sẽ khiến bạn lưu luyến chẳng muốn rời.

Đà Nẵng

Là điểm du lịch HOT nhất ở miền Trung với vô vàn cảnh đẹp và bãi biển thơ mộng. Đến 
với thành phố Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 bạn có thể ghé thăm thánh địa Mỹ Sơn nổi 
tiếng, chùa Linh Ứng, Núi Non Nước, Bà Nà Hill, Vinper Land hay các bờ biển đẹp mê đắm 
lòng người như Mỹ Khê, Non Nước, Bắc Mỹ An…

Hội An

Dịp 30/4 - 01/5 là sự lựa chọn hoàn hảo. Phố cổ Hội An sẽ khiến tâm hồn của bạn yêu 

Sapa Mộc Châu Vịnh Hạ Long

Chùa Thiên Mụ - Huế Cầu Rồng - Đà Nẵng Chùa Cầu Hội An

Biển Nha Trang Đồi cát - Bình Thuận Sông nước Miền tây Nam bộ

Marketing tổng hợp 
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“Meditations” (Thiền) - Marcus Aurelius: 
Khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng hiếm khi 
cuộc sống được như những gì bạn mong đợi. 
“Meditations” là cuốn sách mang đầy tính trải 
nghiệm cá nhân, nhưng cũng là tâm sự thường 
thấy ở tuổi ngoài 20. Cuốn sách tập trung vào việc 
tạo dựng sức mạnh tinh thần vững chãi, do Hoàng 
đế La Mã Marcus Aurelius (trị vì từ năm 161-180) 
viết nên. Đời sau vẫn luôn nhớ về ông như một 
trong những vị hoàng đế của triết lý. Cuốn sách 
đã được ông viết trong giai đoạn đen tối nhất của 
cuộc đời, từ đó, ông đưa ra những lời khuyên quý 
giá về việc kiểm soát cảm xúc và vượt qua những 
chướng ngại trong đời.

“The Myth of Sisyphus and Other Essays” 
(Thần thoại về Sisyphus) - Albert Camus: 
Chúng ta cần có một lý do để mỗi sáng thức dậy, 
bước ra khỏi giường và tiếp tục cố gắng sống trọn 

SÁCH HAY
vẹn một ngày. 
Nếu không có 
được những lý 
do để cố gắng, 
chúng ta sẽ tự 
hỏi ý nghĩa của 
cuộc sống này là 
gì. Tác giả Albert 
Camus đã mượn 
một câu chuyện 
thần thoại về 

Sisyphus - kẻ bị 
Thượng đế trừng phạt 

vĩnh viễn phải đẩy một 
tảng đá lớn lên tới đỉnh đồi 

để rồi hòn đá lại lăn xuống và 
Sisyphus phải đẩy lại từ đầu. Trong 

cuộc sống, mỗi chúng ta đều nên 
cố gắng vì những mục đích được xác 
định rõ ràng, sống vui vẻ, hạnh phúc 
với một nhãn quan minh bạch. Vất vả, 
chướng ngại không phải là điều đáng 
sợ bởi chẳng có đam mê nào không 
có thử thách.

“Tội ác và trừng phạt” - Fyodor 
Dostoyevsky: 

Sẽ có những lúc bạn cảm thấy như 
thể mọi thứ xung quanh đều chống 
lại mình và tự hỏi tại sao mình phải 
tiếp tục cố gắng. Cuốn tiểu thuyết của 
Fyodor Dostoyevsky không chỉ là một 
câu chuyện hấp dẫn mà còn là cuộc 
tranh luận về sự hư vô của cuộc đời. 
“Tội ác và trừng phạt” kể về anh thanh 
niên Raskolnikov bị dằn vặt bởi một 
hành động thoạt tưởng là vì chính 
nghĩa. Tác phẩm là sự khái quát về nỗi 
đau và sự chịu đựng mà thường những 
trí tuệ và nhân cách lớn hay gặp phải 
khi đối diện với thực tế cuộc đời.

Đắc Nhân Tâm – Quyển sách hay của Dale Carnegie

Được mệnh danh là quyển sách hay nhất, nổi tiếng 
nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời 
đại, Đắc Nhân Tâm (How to win friends and influence 
people) của Dale Carnegie là một quyển sách hay nên 
đọc để biết về nghệ thuật thu phục lòng người và khiến 
cho mọi người phải yêu mến mình. Quyển sách này 
cũng nêu bật những nguyên tắc trong việc đối nhân xử 
thế khôn ngoan bắt đầu từ việc thấu hiểu, thành thật 
với chính bản thân mình cũng như gợi ý cho người đọc 
cách quan tâm đến những người xung quanh để hòa 
nhập, phát triển khả năng của chính mình và mọi người 
lên một tầm cao mới. Những người đã đọc sách Đắc 
Nhân Tâm có thể cũng cảm nhận được một tinh thần 
xuyên suốt mà tác giả muốn thể hiện trong quyển sách 
hay này, đó là chữ “nhẫn”.

Marketing tổng hợp 
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Khi lớn tuổi, chúng ta rất dễ bị loãng xương, thậm chí là 
gãy, lún, xụp. Tuy nhiên với một chế độ ăn giàu canxi và 
vitamin D chúng ta hoàn toàn có thể làm chậm lại quá 

trình lão hóa xương, ngăn ngừa xương yếu, giòn và dễ gãy. Để 
làm được điều đó, hãy nhanh chóng bổ sung những loại thực 
phẩm giúp xương chắc khỏe sau đây vào thực đơn ăn uống 
hằng ngày của mình nhé.

Sữa và các sản phẩm từ sữa

Trong số những thực phẩm giúp xương chắc khỏe thì sữa và các 
sản phẩm từ sữa được đánh giá là tốt nhất và hiệu quả nhất. Uống 
3 ly sữa mỗi ngày sẽ cung cấp đến 30% canxi và 20% vitamin D cho 
nhu cầu của cơ thể. Do đó, không phải tự nhiên mà các bà mẹ lại 
cho con mình uống sữa tăng chiều cao, còn họ thì uống sữa cho 
xương chắc khỏe, dẻo dai đâu các bạn nhé.

Các loại cá

 Trong cá có chứa rất nhiều canxi và vitamin D, đặc biệt là các loại 
cá, như: cá mòi, cá hồi và cá ngừ. Trong đó, cá mòi giàu canxi nhất, 
có tới 80mg canxi trong 100g cá. Còn cá hồi và cá ngừ là một nguồn 
cung vitamin D dồi dào. Mỗi ngày chỉ cần bổ sung 100g cá là có thể 
đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu vitamin D và canxi của cơ thể.

Ăn gì để cho xương chắc khỏe ?
Sống khỏe

Ngũ cốc

Từ lâu, các loại hạt ngũ cốc như ngô, đậu, gạo, các loại hạt,…đã là những thực phẩm giúp 
xương chắc khỏe được nhiều người tin dùng. Trong ngũ cốc tổng hợp có đến 25% vitamin D, 
hàm lượng protein từ 8 – 14% và đạm thực vật giúp tăng cường mật độ xương. Đặc biệt nếu 
có đang ăn kiêng thì ngũ cốc cũng chính là thực phẩm vừa giúp bạn giảm cân an toàn lại vừa 
duy trì được sự chắc khỏe xương đó.

Thịt bò

50% trong cơ cấu thành phần sụn của xương là collagen, một loại protein. Cho nên việc bổ 
xung protein từ những loại thực phẩm giúp xương chắc khỏe như hải sản, trứng, thịt đỏ, nhất 
là thịt bò là vô cùng cần thiết. Theo các nghiên cứu, thì một người lớn cần 0,88gram protein/
kg trọng lượng cơ thể. Vì vậy, hãy ăn ít nhất 3 bữa thịt bò/tuần để bổ sung đủ lượng protein 
cho cơ thể nhé.

Trái cây

Nhiều người cho rằng trái cây không phải là thực phẩm giúp xương chắc khỏe. Và đây là một ý 
kiến sai lầm. Bởi khoa học đã chứng minh, trong tránh cây có chứa hàm lượng canxi và vitamin 
D rất cao, nhất là trong cam và chuối. Không chỉ vậy, trái cây còn rất tốt cho sức khỏe, làn da 
của bạn, do đó hãy bổ sung trái cây vào thực đơn hằng ngày của bạn nhé.

Trà

Trong trà có hàm lượng flavonoid, chất chống oxy hóa, cao nên có tác dụng giảm nguy cơ 
loãng xương cực kỳ tốt. Tuy nhiên không nên uống quá nhiều trong ngày vì trong trà cũng có 
nhiều cafein gây kích thích, đau đầu. Mỗi ngày bạn chỉ cần uống 1-2 ly trà xanh là đủ, và không 
uống vào lúc đói hoặc buổi tốt nhé, bạn sẽ bị say trà và mất ngủ đó.
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