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Chư ngỏ đầu năm!
T

rong không khí tưng bừng chào đón xuân mới Ất Mùi, Ban
biên tập Bản tin Kienlongbank xin gửi đến toàn thể độc giả
những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Trong năm qua, Bản tin Kienlongbank đã có nhiều cố gắng để chuyển
tải những thông tin phong phú, đa dạng, sinh động về những hoạt động của
Kienlongbank trên toàn hệ thống, đồng thời cập nhật các thông tin tài chính
ngân hàng đáng tin cậy, góp phần mang đến cho độc giả những thông tin hữu
ích, có giá trị thực tiễn cao. Bản tin Kienlongbank đã không ngừng đổi mới và
nâng cao chất lượng; tích cực truyền tải những tiện ích về sản phẩm dịch vụ
của Kienlongbank; chia sẻ những bài viết hữu ích trong cuộc sống hằng ngày
đến với độc giả; đặc biệt là đề cao những giá trị về văn hóa của Kienlongbank,
đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên Kienlongbank, cập
nhật đầy đủ thông tin đến khách hàng, các cổ động và hoàn thành sứ mệnh
là chiếc cầu nối gắn kết Kienlongbank với cộng đồng thông qua các hoạt động
xã hội trên khắp cả nước.

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
16 -18, Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân,
TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang
ĐT: (0773)869950 - Fax: (0773)877538
Chịu trách nhiệm xuất bản:
VÕ VĂN CHÂU
Ban cố vấn:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN ĐIỀU HÀNH

Năm 2015 là một năm có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, bên
cạnh những kết quả đã đạt được, Bản tin Kienlongbank tiếp tục phát huy vai
trò tuyên truyền về các hoạt động của nền kinh tế, của đất nước nói chung và
Kienlongbank nói riêng.
Nhân dịp đầu năm mới 2015, Bản tin Kienlongbank xin gửi đến Quý cổ
đông, Quý đối tác, Quý khách hàng, cán bộ, nhân viên Kienlongbank, các
cộng tác viên và độc giả lời chúc mừng năm mới với nhiều thắng lợi mới, tràn
đầy sức khỏe và thành công.

BAN BIÊN TẬP

10 sự kiện tiêu biểu Kienlongbank

Ban biên tập:
NGUYỄN QUANG TOAN
NGUYỄN CHÂU
TRẦN TUẤN ANH
ĐẶNG QUỐC THẠCH
NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
NGUYỄN THIÊN ÂN
Thiết kế mỹ thuật:
LÊ TÁM
Chân thành cảm ơn sự cộng tác của
quý bạn đọc.
Thư từ, tin, bài & ảnh cộng tác xin gửi về:
Ban biên tập
PHÒNG MARKETING
98-108A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7,
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08. 3933 3393 – Nội bộ: 118
Fax: 08. 3930 3971
E-mail: banbientap@kienlongbank.com

In tại Công ty TNHH in Liên Kết
Giấy phép xuất bản số:
990/GPXBBT-STTTT, do Sở TT-TT tỉnh Kiên Giang cấp
ngày 26/12/2012

12

Kienlongbank đổi mới để hội nhập
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Kienlongbank tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả kinh doanh 2014
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Kienlongbank tiếp tục hoạt động theo tiêu chí:

“An toàn, bền vững và lợi nhuận hợp lý”
cống hiến của cán
bộ, nhân viên đối
với mái nhà chung
Kienlongbank. Bên
cạnh đó, tiếp tục
triển khai và hoàn thiện
chương trình 5S để cải thiện hơn nữa
môi trường làm việc cho toàn thể
cán bộ, nhân viên. Các phong trào
thể thao, văn nghệ sẽ được tổ chức
định kỳ hàng năm để cán bộ, nhân
viên giao lưu, tạo sự gắn kết trong hệ
thống.

xuyên, lâu dài.

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank

bank.

-

T

RƯỚC THỀM XUÂN ẤT MÙI –
2015, TỔNG GIÁM ĐỐC VÕ
VĂN CHÂU ĐÃ DÀNH CHO BẢN
TIN KIENLONGBANK CUỘC TRÒ
CHUYỆN NGẮN XOAY QUANH VỀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM
2015. TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
CÙNG BẠN ĐỌC.
Với những kết quả đạt được trong
năm 2014 sẽ tạo tiêu đề cho năm
2015 tiếp tục phát triển ổn định,
Ngân hàng Kiên Long đã chuẩn bị và
lên kế hoạch như thế nào cho năm
tới?
Bước sang năm 2015, Kienlongbank
tiếp tục hoạt động theo tiêu chí
“An toàn, bền vững và lợi nhuận
hợp lý”. Các chỉ tiêu kinh doanh
được xây dựng trên cơ sở phù hợp
với định hướng của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam, quyết liệt hơn nữa
trong công tác thu hồi nợ và tiếp tục
tăng cường công tác quản lý rủi ro.
Đồng thời, nghiên cứu để phát triển
những sản phẩm, dịch vụ mới phù
hợp hơn với từng địa bàn, cũng như

các sản phẩm liên kết cho vay bệnh
viện, trường học, ngành giải trí,…
Về phát triển mạng lưới: Trong quý
I và quý II năm 2015, Chi nhánh Tây
Ninh và 06 phòng giao dịch mới sẽ
đi vào hoạt động. Song song đó,
sẽ tiếp tục đề xuất mở rộng mạng
lưới tại một số địa bàn tiềm năng,
nhằm quảng bá thương hiệu và
phục vụ khách hàng ngày càng tốt
hơn. Ngoài ra, Kienlongbank xem
trụ ATM là một điểm giao dịch chính
thức, luôn giữ gìn cảnh quan sạch
sẽ, thân thiện và bố trí bảo vệ trực
thường xuyên nhằm tạo sự an tâm
cho khách hàng đến giao dịch.
Về công nghệ thông tin: Tiếp tục
đổi mới công nghệ để phục vụ phát
triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại.
Chính thức triển khai cung cấp dịch
vụ Mobile Banking để gia tăng tiện
ích giao dịch và tạo thuận lợi nhất
cho khách hàng.
Về nguồn nhân lực: Trong năm
2015, Ban lãnh đạo sẽ điều chỉnh
thu nhập hợp lý để khuyến khích sự

Ngoài ra, trong năm 2015 sẽ tập
trung đào tạo kỹ năng bán hàng
từ lãnh đạo đơn vị đến nhân viên,
khuyến khích bán hàng nội bộ để
mỗi cán bộ, nhân viên am hiểu về
sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng
để tư vấn, từ đó thuyết phục khách
hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của
Kienlongbank.
Từ những định hướng nêu trên, Ban
Điều hành dự kiến một số chỉ tiêu kế
hoạch trong năm 2015 cụ thể như
sau: Tổng tài sản thực hiện 26.170 tỷ
đồng, tổng vốn huy động 22.180 tỷ
đồng, dư nợ cho vay 16.200 tỷ đồng,
lợi nhuận trước thuế 388 tỷ đồng và
tỷ lệ nợ xấu 2,5%.
Tôi tin rằng, với các chính sách mới
và sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo
cùng với sự nỗ lực, cống hiến hết
mình của toàn thể cán bộ, nhân viên,
Kienlongbank sẽ hoàn thành tốt các
chỉ tiêu đề ra. Nhân dịp năm mới,
thay mặt Ban Lãnh đạo Ngân hàng,
Tôi xin chúc toàn thể án bộ, nhân viên
và Quý khách hàng cùng gia đình “
Năm mới An khang, Thịnh vượng”.
Xin chân thành cảm ơn Ông về cuộc
trao đổi này.
BBT ghi

Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
&

HỘI NHẬP

(3/2/1930 - 3/2/2015)

những đổi mới sau 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

Nguồn: http://www.lichsuvietnam.vn

Ý

nghĩa lịch sử của việc thành lập
Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm
1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh
dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam
trong thời đại mới, Hồ Chí Minh viết:
Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của
sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong
trào công nhân và phong trào yêu nước
Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam được
lịch sử giao cho sứ mệnh nắm quyền lãnh
đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam.

Thủ đô Hà Nội

Thành phố Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang
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Bản tin Kienlongbank

Sự ra đời của Đảng với hệ thống tổ chức
chặt chẽ và cương lĩnh cách mạng đúng
đắn đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng
về lãnh đạo cách mạng kéo dài mấy chục
năm đầu thế kỷ XX. “Việc thành lập Đảng là
một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong
lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ
rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và
đủ sức lãnh đạo cách mạng.
Đảng ra đời làm cho cách mạng Việt Nam
trở thành một bộ phận khăng khít của cách
mạng thế giới. Từ đây giai cấp công nhân
và nhân dân lao động Việt Nam tham gia
một cách tự giác vào sự nghiệp đấu tranh

cách mạng của nhân dân thế giới.
Sự ra đời của Đảng là sự chuẩn bị tất yếu
đầu tiên có tính chất quyết định cho những
bước phát triển nhảy vọt trong tiến trình
lịch sử tiến hoá của dân tộc Việt Nam, được
mở đầu bằng thắng lợi của Cách mạng
Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hoà.
Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh, người Việt
Nam yêu nước tiên tiến đã tìm được con
đường giải phóng dân tộc đúng đắn, phù
hợp với nhu cầu phát triển của dân tộc Việt

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Đà Nẵng

Nam và xu thế của thời đại. Người đã tiếp
thu và phát triển học thuyết Mác - Lênin về
cách mạng thuộc địa, xây dựng hệ thống
lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc
và tổ chức truyền bá lý luận đó vào Việt
Nam, ra sức chuẩn bị về tư tưởng chính trị
và tổ chức, sáng lập Đảng Cộng sản Việt
Nam, vạch ra cương lĩnh chính trị đúng đắn
nhằm dẫn đường cho dân tộc ta tiến lên
trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do.
Ngay từ ngày mới thành lập “Đảng ta liền
giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết

và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.
Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời
mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường
dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên
con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng
phản đế, phản phong”.
Sau 40 năm Giải phóng hoàn toàn
miền Nam, thống nhất đất nước,
nhiều địa phương trên cả nước đã có
sự thay đổi ngoạn mục.

Thành phố Hồ Chí Minh

Cầu Cần Thơ

Số 18 - Tháng 02/2015
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TIÊU ĐIỂM

HỘI NHẬP

Ngành Ngân hàng
triển khai nhiệm vụ 2015
Theo http://www.sbv.gov.vn/

Phó Chủ tich nước Nguyễn Thị Doan biểu dương thành tích của ngành Ngân hàng năm 2014

trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

tín dụng đã tăng 11,8% so với cuối năm

Quá trình cơ cấu lại hệ

Ngành Ngân hàng đã đạt được những kết

2013. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển

thống các TCTD tiếp tục

quả đáng khích lệ, thể hiện trên những

dịch theo hướng tích cực, tập trung vào

được thực hiện theo

mặt chính sau:

các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt

đúng Đề án đã được

là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương

phê duyệt, trên cơ sở

Lượng tiền cung ứng được điều hành hợp

của Chính phủ. Các chương trình, chính

chấp thuận của Thủ tướng

lý giữa các kênh, đảm bảo kiểm soát tiền tệ

sách tín dụng ngành, lĩnh vực đã được hệ

Chính phủ, an toàn hệ thống TCTD và khả

phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát

thống ngân hàng triển khai kịp thời, góp

năng chi trả của các TCTD được đảm bảo.

Thanh - Phó Thống đốc NHNN đã trình

trong điều kiện NHNN mua được một

phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đảm

Các giải pháp xử lý nợ xấu đã được ngành

bày báo cáo kết quả công tác quản lý,

lượng lớn ngoại tệ để tăng Dự trữ ngoại

bảo an sinh xã hội.

Ngân hàng triển khai quyết liệt, nợ xấu

thanh tra, giám sát ngân hàng năm 2014

hối Nhà nước. Đến ngày 19/12/2014, tổng

và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

phương tiện thanh toán tăng 15,65% so

Tỷ giá và thị trường ngoại hối về cơ bản

Có thể nói, năm 2014 tiếp tục là một năm

Các báo cáo đã nêu rõ, thực hiện Nghị

với cuối năm 2013, phù hợp với chỉ tiêu

ổn định, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp

thành công trong điều hành chính sách

quyết của Quốc hội và Chính phủ, chỉ

định hướng 14-16% đề ra từ đầu năm.

của tổ chức, cá nhân đều được đáp ứng

tiền tệ. Chính sách tiền tệ đã có sự phối

đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong

Huy động vốn tăng 15,15%, trong đó huy

đầy đủ, kịp thời, niềm tin vào VND được

hợp chặt chẽ với các chính sách kinh tế

năm 2014 NHNN đã điều hành linh hoạt,

động vốn bằng VND tăng khá cao 16,31%

củng cố, nhờ đó NHNN tiếp tục mua được

vĩ mô khác, đặc biệt là phối hợp với chính

đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ

so với cuối năm 2013. Thanh khoản của

ngoại tệ để bổ sung Dự trữ ngoại hối Nhà

sách tài khóa, đảm bảo mục tiêu kiểm

để điều tiết tiền tệ phù hợp với mục tiêu

các TCTD được đảm bảo và dư thừa, lãi

nước lên mức kỷ lục. Tình trạng đô la

soát lạm phát, tăng tính ổn định kinh tế

kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô,

suất trên thị trường nội tệ liên ngân hàng

hóa tiếp tục giảm (tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ/

vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý.

hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý,

ổn định ở mức thấp.

tổng phương tiện thanh toán đạt khoảng

đảm bảo thanh khoản của tổ chức tín

tiếp tục được xử lý.

11,6%, giảm so với mức khoảng 12,4%

Về định hướng điều hành chính sách

của cuối năm 2012-2013).

tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm

dụng (TCTD) và nền kinh tế; điều chỉnh

Mặt bằng lãi suất đã giảm từ 1,5 - 2%/

gày 24/12/2014, tại Hà Nội, Ngân

cán bộ, công chức viên chức và người lao

giảm các mức lãi suất chính sách trên cơ

năm so với cuối năm 2013, tiếp tục hỗ

hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)

động, ngành Ngân hàng đã hoàn thành

sở bám sát diễn biến vĩ mô, tiền tệ; thực

trợ sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm

Thị trường vàng diễn biến ổn định, phản

Quốc hội tại Nghị quyết số 77/2014/

đã tổ chức Hội nghị triển khai

tốt nhiệm vụ được giao.

hiện đồng bộ các giải pháp ổn định tỷ giá,

bảo kiểm soát được lạm phát, hỗ trợ ổn

ánh lòng tin của nhân dân về sự ổn định

QH13 ngày 10/11/2014 về kế hoạch

nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2015.

Thống đốc NHNN cho rằng, bước sang

thị trường ngoại hối và vàng; triển khai

định tỷ giá và thị trường ngoại hối. Trong

kinh tế vĩ mô và hiệu quả của các giải

phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và

Hội nghị đã vinh dự được đón Phó Chủ

năm 2015 sẽ còn nhiều khó khăn, thách

các giải pháp tín dụng linh hoạt gắn kết

đó, mặt bằng lãi suất huy động giảm 1,5-

pháp quản lý thị trường vàng của NHNN.

kết quả đạt được trong điều hành năm

tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự và chỉ

thức nhưng với kinh nghiệm, bài học và

với các chính sách tín dụng ngành, lĩnh

2%/năm, lãi suất cho vay giảm khoảng

Do vậy, NHNN không phải tổ chức đấu

2014, NHNN xác định mục tiêu và các giải

đạo Hội nghị.

quyết tâm của ngành Ngân hàng đã thể

vực để hỗ trợ các TCTD mở rộng tín dụng

2%/năm, đưa mặt bằng lãi suất thấp hơn

thầu bán vàng miếng, góp phần hạn chế

pháp lớn về điều hành chính sách tiền tệ

N

2015: Trên cơ sở bám sát mục tiêu của

hiện trong thời gian vừa qua sẽ là cơ sở

có hiệu quả đi đôi với an toàn, chất lượng

mức lãi suất của giai đoạn 2005-2006. Lãi

việc sử dụng ngoại tệ của Quỹ Bình ổn tỷ

năm 2015 như sau: Điều hành chủ động

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thống đốc

vững chắc để ngành Ngân hàng tiếp tục

tín dụng; tăng cường công tác thanh tra,

suất của các khoản vay cũ tiếp tục được

giá và giá vàng để nhập khẩu vàng trên

và linh hoạt các công cụ chính sách tiền

NHNN Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh:

phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được

giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động

các TCTD tích cực điều chỉnh giảm; dư nợ

thị trường quốc tế. Ngoài ra, diễn biến ổn

tệ nhằm kiểm soát lạm phát, không chủ

Năm 2014 tình hình kinh tế - xã hội có

Đảng và Nhà nước giao cho trong năm

ngân hàng, triển khai quyết liệt, đồng

cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/

định của thị trường vàng đã góp phần

quan với lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

nhiều khó khăn, thách thức tác động trực

2015.

bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các

năm chiếm khoảng 3,9% tổng dư nợ cho

duy trì sự ổn định của tỷ giá, thị trường

và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp

tiếp tới hoạt động ngân hàng, nhưng

Tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Phó

TCTD, xử lý nợ xấu theo lộ trình tại Đề án

vay VND, giảm so với tỷ trọng 6,3% cuối

ngoại hối, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước

lý, đảm bảo an toàn thanh khoản của các

dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của

Thống đốc NHNN đã trình bày báo cáo

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

năm 2013; dư nợ có lãi suất trên 13%/

và ổn định kinh tế vĩ mô.

TCTD. Điều hành lãi suất và tỷ giá phù

Đảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ

thực hiện điều hành chính sách tiền

phối hợp chặt chẽ với các chính sách vĩ

năm chiếm 10,65%, giảm so với tỷ trọng

hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ,

của các bộ, ngành có liên quan và với sự

tệ năm 2014, định hướng và giải pháp

mô khác, đảm bảo kiểm soát lạm phát,

19,72% cuối năm 2013. Đường cong lãi

đặc biệt là diễn biến của lạm phát, bảo

đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể

điều hành năm 2015; Đ/c Nguyễn Phước

tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ

suất hình thành rõ nét, qua đó tạo điều

đảm giá trị đồng Việt Nam, tiếp tục khắc

kiện cho các TCTD huy động được nguồn

phục tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong

vốn kỳ hạn dài và ổn định hơn, giảm

nền kinh tế. Thực hiện các giải pháp điều

chênh lệch kỳ hạn giữa tài sản có và tài

hành tín dụng theo hướng mở rộng tín

sản nợ và giúp cho việc phân bổ vốn hiệu

dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín

quả trong nền kinh tế.

dụng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn

Về tăng trưởng tín dụng năm 2014 dự kiến
đạt chỉ tiêu định hướng 12-14% đề ra từ
đầu năm; trong đó đến ngày 19/12/2014

Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh trình
bày nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh tra
năm 2015

vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất
kinh doanh; tiếp tục triển khai các chương
trình gắn kết tín dụng ngân hàng với

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình khai mạc Hội nghị
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HỘI NHẬP

chính sách ngành kinh tế, chuyển dịch cơ

hướng hoạt động của ngành Ngân hàng

đốc NHNN, Huân chương Lao động hạng

hàng đã đóng góp đáng kể thúc đẩy phát

chính trị được giao. Phó Chủ tịch nước

Văn Bình đã cảm ơn

cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn

trong năm 2015. Đồng thời, tăng cường

Nhì cho Đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc

triển kinh tế - xã hội đất nước. Đáng chú

đồng tình với các nhiệm vụ và giải pháp

sự quan tâm chỉ đạo

cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên theo

tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan,

NHNN, Huân chương Lao động hạng Ba

ý là, trong năm 2014, ngành Ngân hành

mà ngành Ngân hàng đã đề ra tại các

của Đảng, Nhà nước, đặc

chủ trương của Chính phủ. Đẩy nhanh

đơn vị, các tổ chức Đảng, đoàn thể trong

cho một số tập thể và cá nhân; Thống đốc

đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp

dự thảo báo cáo, trong đó cần quyết liệt

biệt là của Phó Chủ tịch nước

tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các

sạch, vững mạnh.

NHNN đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua

kiềm chế lạm phát, hỗ trợ doanh nghiệp

triển khai các nhiệm vụ sau: Điều hành

Nguyễn Thị Doan đối với ngành Ngân

TCTD, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình

Phó Thống đốc NHNN yêu cầu Thủ trưởng

toàn quốc cho một số tập thể và cá nhân

khắc phục khó khăn nhằm đẩy mạnh sản

chủ động và linh hoạt chính sách tiền tệ

hàng. Thay mặt toàn thể cán bộ, công

của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD

các đơn vị phát động phong trào thi đua

có thành tích xuất sắc trong hoạt động

xuất, kinh doanh; tập trung vốn cho sản

nhằm kiểm soát lạm phát, tiếp tục góp

chức, viên chức ngành Ngân hàng, Thống

giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

của ngành Ngân hàng

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông

phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng

đốc NHNN hứa với Phó Chủ tịch nước

Chính phủ phê duyệt. Tăng cường phối

gắn với việc “Học tập và làm theo tấm

thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ,

trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Điều hành

toàn ngành Ngân hàng sẽ không ngừng

hợp với các chính sách vĩ mô khác. Phấn

gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tich

doanh nghiệp vừa và nhỏ. Năm 2014

tốt công cụ lãi suất và tỷ giá, bảo đảm giá

nỗ lực phấn đấu, quyết tâm triển khai

đấu hoàn thành các chỉ tiêu định hướng

Đảng bộ các cấp trong ngành Ngân hàng,

nước Nguyến Thị Doan nhiệt liệt biểu

cũng đánh dấu sự thành công trong công

trị đồng Việt Nam, tiếp tục khắc phục tình

thắng lợi chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước

điều hành: Tín dụng tăng khoảng 13 -

Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân

dương những nỗ lực, cố gắng của ngành

tác quản lý ngoại hối, quản lý thị trường

trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh

và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giải

15% nhưng được điều chỉnh phù hợp với

hàng lần thứ VII. Phong trào thi đua cần

Ngân hàng trong năm 2014 đã đạt được

vàng của NHNN theo đúng chủ trương,

tế. Điều hành tín dụng theo hướng mở

pháp ngành Ngân hàng đã đề ra trong

tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện mục

có chủ đề và nội dung thiết thực, gắn với

những kết quả tích cực trong việc triển

định hướng của Đảng và Nhà nước.

rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất

năm 2015.

tiêu chính sách tiền tệ; lãi suất và tỷ giá

nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng

khai thực hiện các chủ trương, chính sách

lượng tín dụng; tập trung tháo gỡ khó

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thống đốc

ở mức hợp lý, phù hợp với các cân đối vĩ

đơn vị và của ngành Ngân hàng. Kết thúc

của Đảng và Nhà nước, góp phần quan

Phân tích tình hình kinh tế - xã hội, chỉ ra

khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp

Ngân hàng Nhà nước cho rằng các ý kiến

mô, diễn biến thị trường tiền tệ và ngoại

phong trào thi đua cần sơ kết, tổng kết để

trọng vào việc tiếp tục ổn định kinh tế

những những thuận lợi và khó khăn có

cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát

phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị

hối.

tôn vinh và khen thưởng những tập thể,

vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó

thể phải đối mặt trong năm 2015, Phó

triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục triển

đã nhất trí với các báo cáo của NHNN

cá nhân có nhiều thành tích trong phong

khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng

Chủ tịch nước yêu cầu ngành Ngân hàng

khai các chương trình gắn kết tín dụng

được trình bày tại Hội nghị. Các đại biểu

Tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Đồng Tiến - Phó

trào thi đua; đồng thời thực hiện tốt công

trưởng kinh tế. Cùng với các thành tích

cần phát huy những thành tích đã đạt

ngân hàng với chính sách ngành kinh tế.

đã đồng thuận cao với nội dung báo cáo

Thống đốc NHNN, Trưởng Ban Thi đua

tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến.

nêu trên, công tác thi đua đã được triển

được trong năm 2014, đồng thời quyết

Đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ

đánh giá về kết quả đạt được trong năm

ngành Ngân hàng đã phát động phong

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn

khai mạnh mẽ, đồng bộ, rộng khắp trong

liệt triển khai thực hiện các chủ trương,

cấu lại các TCTD, tăng cường phối hợp với

2014, những tồn tại, vướng mắc cần tiếp

trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm

Thị Doan đã thay mặt Đảng, Nhà nước

ngành Ngân hàng và ngành Ngân hàng

chính sách của Đảng và Nhà nước, phát

các chính sách vĩ mô khác…

tục xử lý và các giải pháp, định hướng

vụ ngành Ngân hàng năm 2015. Phong

trao tặng Huân chương Lao động hạng

đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

động nhiều phong trào thi đua gắn với

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó

điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động

trào thi đua có chủ đề “Thực hiện đồng

Nhất cho Đ/c Nguyễn Văn Bình - Thống

Với những kết quả đạt được, ngành Ngân

việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ

Chủ tịch nước, Thống đốc NHNN Nguyễn

ngân hàng trong năm 2015.

bộ và quyết liệt các giải pháp điều hành

Thống đốc NHNN yêu cầu, trong năm

chính sách tiền tệ và hoạt động ngân

2015 việc đẩy mạnh triển khai thực hiện

hàng, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh

tái cơ cấu các TCTD và xử lý nợ xấu vẫn

tế; đẩy mạnh tái cơ cấu các tổ chức tín

là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành

dụng, xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hoạt

Ngân hàng. Đồng thời, ngành Ngân hàng

động của hệ thống các tổ chức tín dụng,

cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong

hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp trong

công tác điều hành, thực thi chính sách

ngành Ngân hàng và Đại hội thi đua yêu

tiền tệ và hoạt động ngân hàng, công tác

nước ngành Ngân hàng lần thứ VII”. Đây

thông tin tuyên truyền về lĩnh vực ngân

là phong trào nhằm động viên toàn thể

hàng và thực hiện tốt công tác an sinh xã

cán bộ, công chức, viên chức và người lao

hội.

động trong toàn Ngành nỗ lực phấn đấu

Theo Thống đốc NHNN, nhiệm vụ của

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

ngành Ngân hàng trong thời gian tới còn

được giao

rất nặng nề nhưng với những kết quả đạt

Cùng với việc phấn đấu hoàn thành xuất

được trong 3 năm vừa qua và với những

sắc nhiệm vụ chính trị, toàn ngành Ngân

kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ

hàng phấu đấu hoàn thành tốt các nhiệm

chức triển khai trong toàn ngành Ngân

vụ được giao tại các Nghị quyết của Quốc

hàng đã tạo ra nền tảng vững chắc, tạo ra

hội, Chính phủ về những giải pháp chủ

khí thế mới, động lực mới để toàn Ngành

yếu điều hành thực hiện Kế hoạch phát

tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc

triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách
nhà nước năm 2015 và mục tiêu, định
10
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KIENLONGBANK

1

Đồng hành chương trình “Chung tay góp sức Bảo vệ Biển Đông”

N

gày 10/6/2014, tại toà soạn Báo Thanh Niên,
Kienlongbank chính thức ký kết biên bản thoả thuận
ủng hộ lực lượng Bảo vệ Biển Đông do Báo Thanh Niên phát động.
Theo đó, Kienlongbank trao tặng số tiền lên đến 2.500.000.000 VND (2,5 tỷ
đồng) từ nguồn doanh số giao dịch trên thẻ ghi nợ Hoàng Sa Việt Nam Trường Sa Việt Nam do Kienlongbank phát hành.

Kỷ niệm 19 năm Ngày thành lập Kienlongbank
(27/10/1995 - 27/10/2014)

Để tham gia ủng hộ số tiền này, Kienlongbank chính thức phát động
chương trình thúc đẩy các giao dịch của thẻ ngay tại Ngân hàng từ thời
điểm phát hành cho đến hết năm 2015. Cụ thể, với mỗi thẻ Hoàng Sa Việt
Nam - Trường Sa Việt Nam được phát hành hoặc có giao dịch thanh toán,
Kienlongbank sẽ trích số tiền tương ứng 5.000 VND/ mỗi thẻ mới được phát
hành; và 3.000 VND/ mỗi giao dịch thanh toán từ thẻ. Đặc biệt, số tiền này
được trích từ doanh thu hoạt động thẻ của Kienlongbank mà không ảnh
hưởng đến bất kỳ quyền lợi nào từ phía khách hàng.

N

ăm 2014, Kienlongbank tổ chức thành công chuỗi sự kiện Lễ kỷ niệm 19
năm Ngày thành lập ngân hàng tại 25 tỉnh/ thành trên cả nước. Sự kiện
được Kienlongbank tổ chức trang trọng và ấm cúng, với sự hiện diện của
lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các tỉnh/ thành, lãnh đạo Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh và chính quyền địa phương, đại diện các sở, ban, ngành
của các huyện thị, tỉnh thành; Ban lãnh đạo Kienlongbank; cùng các khách
hàng thân thiết trên cả nước.
Đánh dấu bước phát triển của 19 năm qua, Kienlongbank đạt được những
thành tích đáng tự hào thông qua các chỉ tiêu tăng trưởng về huy động,
tín dụng, lợi nhuận, … Để có được thành quả này, Kienlongbank vinh dự
đón nhận được sự tin tưởng hỗ trợ của lãnh đạo các cấp từ Trung ương
đến địa phương, Chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên
Kienlongbank, cùng với sự tín nhiệm của khách hàng là những nhân tố góp
phần duy trì hoạt động của Kienlongbank “An toàn, bền vững và lợi nhuận
hợp lý”.

3

2

Kienlongbank là nhà tài trợ
chính Giải bóng đá Hạng Nhất
Quốc gia 2014 và Giải bóng đá
Cup Quốc gia 2014

Học bổng “Chia sẻ ước mơ” chắp cánh khát
vọng học sinh

N

ăm học 2014, Kienlongbank trao tặng 1.250 suất học bổng với
tổng giá trị 2,5 tỷ đồng thông qua chương trình “Học bổng cho
học sinh THPT”. Với sự ủng hộ từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại
các tỉnh, thành, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng và đặc biệt là
chương trình đã mang đến niềm vui, sự động viên to lớn cho các em
học sinh THPT khi nhận được học bổng. Từ thành công của chương
trình, Kienlongbank chính thức sử dụng Quỹ học bổng mang tên
“Chia sẻ ước mơ” như sự tiếp nối, đồng hành thường niên của Kienlongbank, nhằm tiếp tục vun đắp những khát vọng và ươm mầm cho
tài năng của đất nước.
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4
Kienlongbank

2014
G

iải Bóng đá Cúp Quốc gia 2014 có
tên gọi là Giải Bóng đá Cúp Quốc gia
Kienlongbank 2014 (Kienlongbank Nation
Cup) với sự tham dự của 21 đội bóng (13
đội tham dự giải VĐQG và 8 đội tham
dự giải HNQG). Kienlongbank vinh dự

5

Kienlongbank thay đổi giao diện website mới

N

hằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời giúp khách hàng có thể
truy cập thông tin về Kienlongbank trên giao diện thân thiện hơn với
công nghệ tiên tiến, năm 2014, Kienlongbank chính thức đưa vào sử dụng
giao diện mới của website tại địa chỉ www.kienlongbank.com.
Website của Kienlongbank là một trong những kênh giao dịch chính thống
nhằm cung cấp những thông tin đầy đủ, cập nhật nhanh nhất về hoạt động
của Kienlongbank. Điểm nổi bật của giao diện mới website được thiết kế
đơn giản, màu sắc hài hòa, sắp xếp một cách hệ thống, dễ hiểu, giúp khách
hàng có thể dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin sản phẩm dịch vụ và các
chương trình khuyến mại của Kienlongbank.

là đơn vị tài trợ chính
cho chương trình. Bên
cạnh mục tiêu quảng bá
thương hiệu ngân hàng,
Kienlongbank
mong
góp phần nhỏ bé của
mình vào sự phát triển
của thể thao nước nhà,
đặc biệt là môn bóng đá.

KLB

Số 18 - Tháng 02/2015

13

TIÊU ĐIỂM

10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2014

HỘI NHẬP

9

Kienlongbank đa dạng hóa sản phẩm và tăng ưu đãi dịch vụ

N

ăm 2014, Kienlongbank triển khai 1 số sản phẩm
dịch vụ đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng
cá nhân lẫn doanh nghiệp. Trong số đó, về dòng sản phẩm
huy động có thể nhắc đến sản phẩm Tiền gửi linh hoạt hay Tiết
kiệm ước mơ. Trong đó Tiết kiệm ước mơ là sản phẩm dành cho các mầm
non yêu thương trong gia đình, được thiết kế với các tính năng như “con
heo đất” giúp các bé nâng cao ý thức biết tiết kiệm và hiểu giá trị của đồng
tiền. Về sản phẩm tín dụng, Kienlongbank ra mắt chương trình “Gói 1.000
tỷ đồng cho vay lãi suất ưu đãi mừng xuân Ất Mùi”, đáp ứng nhu cầu vốn
linh hoạt của mọi khách hàng trên cả nước. Riêng về các dịch vụ ưu đãi,
năm 2014, Kienlongbank liên tục triển khai nhiều chương trình như; Ưu
đãi lên đến 50% mức phí khi chuyển tiền ra nước ngoài; Giảm giá 4% - 60%
khi thanh toán bằng thẻ Kienlongbank tại các đại lý (Nhà hàng, khách sạn,
điểm vui chơi, mua sắm, sức khỏe, …); …

6

Kienlongbank gia nhập hệ thống
VISA toàn cầu

N

ăm 2014, Kienlongbank chính thức được công nhận trở thành thành viên của tổ chức thẻ quốc tế VISA.
Để trở thành thành viên của tổ chức này, Kienlongbank không chỉ đáp ứng các yêu cầu của
VISA về năng lực pháp lý và khả năng tài chính, mà còn đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn
về công nghệ và bảo mật trong việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

10

Thông qua việc gia nhập tổ chức VISA, Kienlongbank có thể khai thác các tiện ích và thế mạnh từ tổ chức này
với mạng lưới các điểm chấp nhận thẻ rộng khắp trên toàn cầu, nhằm cung cấp đến các khách hàng những
dịch vụ tối ưu nhất thông qua hệ thống sản phẩm thẻ quốc tế.

Bếp ăn tập thể và sôi nổi các phong trào thi đua
nội bộ

X

uất phát từ sự quan tâm của Ban lãnh đạo và ý tưởng gắn kết, giao lưu
giữa CB, NV ngoài công việc, Kienlongbank đã xây dựng bếp ăn tập
thể dành cho CB, NV. Đây là một trong những nét văn hóa khác biệt của
Kienlongbank, nhằm góp phần nâng cao nhận thức và sự cảm nhận của
mỗi CB, NV về đại gia đình Kienlongbank, về gia đình thứ hai khi làm việc
tại ngân hàng.

8

7

Kienlongbank ra mắt dịch
vụ Mobile Banking
Kienlongbank nằm trong Top 500 Doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam 2014

V

NR500 – Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam,
bảng xếp hạng uy tín hàng đầu Việt Nam, được xây dựng dựa
trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc
tế của Công ty Vietnam Report, định kỳ công bố thường niên từ năm
2007 bởi Báo VietnamNet.
Năm 2014, Kienlongbank tiếp tục vinh dự nằm trong danh sách 500
Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây cũng là mốc son đánh dấu sự
phát triển ổn định, bền vững của Kienlongbank trong Bảng xếp hạng
VNR500 và đây cũng là sự ghi nhận khách quan về thứ hạng và thành
tích của các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đạt được.

14
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P

hát triển song song cùng với các
kênh giao dịch truyền thống (CN/
PGD), kênh giao dịch tự động (ATM/
POS), Mobile Banking là dịch vụ ngân
hàng điện tử, cho phép khách hàng sử
dụng các thiết bị di động để thực hiện
các giao dịch mà không cần phải đến
Ngân hàng vẫn có thể tiếp cận mọi
dịch vụ bất cứ khi nào và ở đâu. Tháng
11/2014, Kienlongbank cho ra mắt dịch
vụ Kienlong Mobile Banking, đồng
thời cho triển khai thí điểm trong nội
bộ Kienlongbank và nhận được sự trải
nghiệm dịch vụ tích cực từ CB, NV. Đây sẽ
là kênh giao dịch tối ưu dành cho những
khách hàng biết tận dụng thời gian, và
tận hưởng những tiện ích trong tầm tay.

Cùng với những hoạt động kinh doanh, năm 2014 lại là năm sinh động
với các hoạt động phong trào, cuộc thi dành cho nội bộ, giúp các Đơn vị,
CB, NV trên toàn hệ thống có cơ hội giao lưu, chia sẻ, gắn kết trong công
việc lẫn cuộc sống. Những cuộc thi “Nụ cười Kienlongbank”, “Duyên dáng
Kienlongbank”, “Gia đình em – Ước mơ của em”, “Đọc và làm theo sách”, … đã
góp phần tạo nên bức tranh sinh động và tự hào về văn hóa Kienlongbank.

KLB
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N

gày nay, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã làm thay đổi
mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, từ cách sống cho đến hành vi tiêu
dùng. Hoạt động kinh doanh cũng không phải là ngoại lệ, bất kỳ doanh
nghiệp nào phớt lờ hoặc không kịp thích nghi với xu hướng này sẽ không
thể tồn tại.
Cạnh tranh và chiến lược kinh doanh ngân hàng bán lẻ tập trung phục vụ
khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước tạo nên động
lực to lớn cho Kienlongbank trong việc cải cách, đổi mới mạnh mẽ từ các
yếu tố bên ngoài đến yếu tố nội lực bên trong nhằm phục vụ nhu cầu ngày
càng đa dạng của khách hàng.

Hội sở mới Ngân hàng TMCP Kiên Long
Dự kiến khánh thành vào dịp Lễ 30/4/2015

Trụ sở Chi nhánh Hà Nội

Trụ sở Phòng Giao dịch Bến Nhứt

Trụ sở Chi nhánh Cần Thơ

Trụ sở Chi nhánh Sài Gòn

Trụ sở Chi nhánh Đồng Tháp
Từ đổi mới hình ảnh bên ngoài…
Ấn tượng đầu tiên khách hàng đánh
giá tính chuyên nghiệp là hình ảnh bên
ngoài.
Hai năm trở lại đây, Kienlongbank tập
trung chỉnh trang lại hầu hết trụ sở các
Chi nhánh và Phòng Giao dịch trên cả
nước. Không gian giao dịch hiện đại,
thoáng mát mang đến sự thoải mái, an
tâm khi khách hàng khi đến giao dịch.
Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên thân
thiện, lễ phép trong giao tiếp và chuyên

16
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nghiệp khi giao dịch khách hàng cũng
góp phần nâng cao hình ảnh thương
hiệu, thu hút thêm nhiều khách hàng
mới đến giao dịch với Kienlongbank.

Đến nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực…
Kienlongbank xác định con người là tài
sản quý giá và duy nhất để tạo ra lợi thế
cạnh tranh. Ban lãnh đạo quan tâm đầu
tư phát triển tài sản nhân lực trong thời
gian qua với một số điểm khác biệt.

Số 18 - Tháng 02/2015
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Đề cao quản trị, điều hành bằng
văn hóa
Văn hóa doanh nghiệp có vai trò hình
thành nên giá trị và niềm tin của tất cả
thành viên trong một tổ chức, người lao
động xem doanh nghiệp như ngôi nhà
thứ 2 của mình, họ làm việc hết sức mình
để hưởng thành quả và luôn ý thức giữ
gìn nhân cách, uy tín.
Tại Kienlongbank, ngoài việc thấm
nhuần các giá trị cốt lõi “Tâm – Tín – Kiên
– Xanh” tất cả cấp quản lý giữ vững quan
điểm dùng văn hóa để điều hành, tuyệt
đối không dùng công cụ quyền lực để áp
đặt, chỉ đạo nhân viên thừa hành. Ngoài
ra cấp trên có trách nhiệm phục vụ cấp
dưới.
Đầu năm 2015, Kienlongbank sẽ ban
hành “Sổ tay văn hóa”, sổ tay này tổng
hợp các giá trị văn hóa được toàn thể
nhân viên đồng thuận, tôn trọng và bảo
vệ.

Chú trọng phát triển cá nhân
Một tập thể mạnh chắc chắn phải được
xây dựng từ những cá nhân có năng lực
phẩm chất tốt.
Kienlongbank quan tâm phát triển con

Trụ sở Chi nhánh Bình Định
người với quan điểm dù là nhân viên hay
sinh viên thực tập đã được đào tạo phải
là người có ích cho xã hội, nếu không
tiếp tục phục vụ cho Ngân hàng thì cũng
đóng góp cho xã hội. Trong các chương
trình đào tạo, ngoài chuyên đề quan
trọng nhất là văn hóa doanh nghiệp thì
các chủ đề về văn hóa cá nhân, tư duy
tích cực, tác phong chuyên nghiệp và kỹ

năng giao tiếp luôn được đánh giá cao
về giá trị mang lại cho học viên.

Trụ sở Chi nhánh Long An

Với bất kỳ chương trình đào tạo nào, từ
cấp quản lý, nhân viên cho đến các bạn
sinh viên thực tập, Chủ tịch đều dành
thời gian chia sẻ, nói chuyện cùng các
học viên về những trải nghiệm của bản
thân và những điều quan sát, học tập
từ thực tế. Những trải nghiệm đó gần
như là tiêu chí để từng cá nhân đạt được
thành công trong cuộc sống:

Trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng

Để thành công trong cuộc sống cần có 3
chữ vàng : Tâm – Kiên – Khiêm.
Để thành công trong công việc, cần có
thêm 2 chữ: Đam mê.
Để thành công trong vai trò lãnh đạo,
cần có thêm 2 chữ: Hy sinh.

Chương trình đào tạo gắn liền thực
tế

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT chia sẻ với học viên “ Nhà quản lý chuyên nghiệp”
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Trong thời gian qua, Kienlongbank áp
dụng một số cách thức đào tạo, phát
triển nhân lực mới nhằm nâng cao hiệu
quả đào tạo, trong đó kết hợp đào tạo
tập trung dài ngày, huấn luyện trên
công việc và đặc biệt là học tập qua trải
nghiệm.

sở Phòng
Trụ Trụ
sở Phòng
GiaoGiao
dịch dịch
Tân Thốt
Hiệp Nốt - Cần Thơ

Trụ sở Phòng Giao dịch Thốt Nốt
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Đào tạo để làm việc.
Trước khi đào tạo, học viên đều được
đánh giá trình độ, năng lực qua các buổi
phỏng vấn. Thông qua các buổi đánh giá
này, hội đồng nhận định chính xác nhu
cầu cần đào tạo để đề xuất chương trình
đào tạo phù hợp. Bản thân từng học
viên cũng nhìn nhận được những điểm
mạnh, điểm hạn chế cần bổ sung và đặc
biệt nâng cao kỹ năng trình bày thuyết
phục, tư duy phản biện.

khích phát triển cá nhân thông qua thói
quen đọc sách.

sống cán bộ nhân viên.

Một hoạt động khác được triển khai
trong thời gian qua để phát triển nhân
lực là hoạt động học từ thực tế. Học viên
được bố trí đến các doanh nghiệp sản
xuất để tham quan, khảo sát hoạt động
sản xuất, kinh doanh, học hỏi phương
pháp quản lý, điều hành và tìm hiểu đời

Điểm khác biệt trong đào tạo cấp quản
lý tại Kienlongbank đã áp dụng hiệu
quả trong năm qua là chương trình trải
nghiệm qua luân chuyển 3 tháng sau khi
đào tạo. Học viên được tạo cơ hội đến
đơn vị ở vùng miền khác để làm việc và
trui rèn bản lĩnh, học tập kinh nghiệm,

Trải nghiệm để trưởng thành

Ngoài ra, trong các chuyên đề nghiệp
vụ đều có sự chia sẻ từ các quản lý có
chuyên môn sâu, dày dặn kinh nghiệm,
qua đó học viên nâng cao chuyên môn
nghiệp vụ và có khả năng vận dụng ngay
vào thực tế.

Cán bộ, nhân viên Kienlongbank tham quan thực tế dây chuyền sản xuất

Học tập để phát triển
Trong năm 2014, Chủ tịch HĐQT đã phát
động tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân
viên đọc sách và tham gia viết bài dự
thi dưới hình thức chọn ra những điều
tâm đắc để làm bài học kinh nghiệm.
Hai cuốn sách được chọn là cuốn sách “7
thói quen để thành đạt” và “Những đòn
tâm lý trong bán hàng”. Cuộc thi đã tạo
ra hiệu ứng nhất định trong việc khuyến

Trụ sở Phòng Giao dịch Kinh 8

mở rộng tầm nhìn, qua đó nâng cao
năng lực lãnh đạo và năng lực quản trị
sự thay đổi.
Thời gian 3 tháng thực sự chưa đủ dài để
đạt được mục tiêu như trên. Dù một số
học viên đã không tiếp tục hành trình
trở thành nhà lãnh đạo thực thụ, nhưng
Kienlongbank tự hào đã cơ bản xây dựng
được đội ngũ nhân sự nguồn có đầy đủ
năng lực, tố chất lãnh đạo.
Trong năm 2015, Kienlongbank tiếp tục
cải tiến nội dung chương trình đào tạo
và tăng cường các chương trình đào tạo
chuẩn hóa chức danh, đào tạo nâng cao
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu
kinh doanh và sẵn sàng phục vụ chiến
lược dài hạn.

Quầy giao dịch Kienlongbank
20
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Trụ sở Phòng Giao dịch Bến Lức, Long An

Trụ sở Phòng Giao dịch An Lạc, Tp.HCM
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Kienlongbank tổ chức Hội nghị

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014
và Giao kế hoạch kinh doanh năm 2015
trao đổi, học hỏi nhằm gắn kết các thành
viên Kienlongbank”.

T

vị trình bày đã góp phần giúp các đơn vị
nhận thấy mặt tồn tại hạn chế và tìm giải
pháp khắc phục trong năm 2015, đồng
thời là cơ hội để các đơn vị học tập, giao
lưu kinh nghiệm trong công tác điều
hành và kinh doanh.

ừ 09/01/2015 – 17/01/2015,
tại TP.Hồ Chí Minh, Ngân hàng
TMCP Kiên Long (Kienlongbank)
tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động
kinh doanh năm 2014 và Giao kế hoạch
kinh doanh năm 2015. Đây là một sự
kiện thường niên được Kienlongbank
tổ chức với sự tham dự của các thành
viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát,
Ban Điều hành, Giám đốc các Phòng,
Ban Hội sở và Giám đốc 96 Chi nhánh,
Phòng giao dịch trên toàn hệ thống.

Chương trình Hội nghị được thiết kế
khoa học, chuyên nghiệp thông qua
các buổi trình bày, báo cáo hoạt động
của từng Chi nhánh, Phòng giao dịch.
Với sự đánh giá khách quan, mang tính

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT
Kienlongbank phát biểu chỉ đạo tại buổi
lễ bế mạc
tương tác giữa các thành viên trong Hội
đồng đánh giá và cá nhân lãnh đạo đơn

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cùng các Giám đốc Phòng ban Hội sở, Giám đốc
Đơn vị quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2015
22
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Báo cáo tại Hội nghị, Ông Võ Văn Châu
– Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
cho biết “Năm 2014, tình hình kinh tế
trong nước đã có nhiều khởi sắc nhưng
ngành ngân hàng còn nhiều khó khăn,
thách thức. Tuy nhiên, nhờ định hướng
đúng đắn của Hội đồng quản trị, những
giải pháp kịp thời của Ban Điều hành và
sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán
bộ, nhân viên (CB,NV), Kienlongbank vẫn
duy trì hoạt động ổn định, an toàn, hiệu
quả và phát triển bền vững thông qua các
chỉ tiêu đạt được của năm 2014: Tổng tài
sản đạt 23.399 tỷ VND, tăng 7,09% so với
năm 2013; Huy động vốn thị trường 1 tăng
22,30%, dư nợ tín dụng tăng trên 11,53%
so với năm 2013; Công tác quản lý rủi ro
được tăng cường nhằm đảm bảo hoạt
động an toàn, ổn định. Bên cạnh đó, trong
năm 2014, Kienlongbank đã có những
thay đổi vượt bậc theo chiều sâu, trong số
đó có thể kể đến như: Cơ sở vật chất và trụ
sở giao dịch của hầu hết các CN/ PGD đã
được đầu tư khang trang, đồng thời việc
di dời về các điểm giao dịch thuận lợi, đã
tạo điều kiện tốt để các đơn vị mở rộng thị
phần; Sản phẩm dịch vụ được cải thiện hơn
thông qua việc đa dạng hóa các sản phẩm
dịch vụ; Công tác phát triển nguồn nhân
lực được đầu tư bài bản, tạo điều kiện cho
mọi CB,NV Kienlongbank nâng cao trình
độ về chuyên môn và các kỹ năng quản lý;
Cùng với các hoạt động phong trào, các sự
kiện nội bộ, hội nghị chuyên đề về chuyên
môn, … tạo điều kiện để CB,NV tham gia,

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông
Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT
Kienlongbank đã biểu dương và ghi
nhận những kết quả mà các đơn vị đã
đạt được cũng như đóng góp cho thành
công chung của Kienlongbank trong
năm 2014. Trên cơ sở những kết quả đã
đạt được của năm 2014, HĐQT đã định
hướng nhiệm vụ công tác trong năm
2015 của Kienlongbank, trong đó nhấn
mạnh tới việc tiếp tục triển khai các
chương trình đào tạo nội bộ, chuẩn hóa
các chức danh, định biên nhân sự cho
đơn vị kinh doanh, duy trì và cải tiến Đề
án 96, Đề án 5C, đẩy mạnh thực hiện đề
xuất, sáng kiến cải tiến nâng cao chất
lượng dịch vụ phục vụ khách hàng nội
bộ và khách hàng bên ngoài,…

cho 02 tập thể, 03 cá nhân đã có thành
tích xuất sắc góp phần hoàn thành
nhiệm vụ Ngân hàng trong 2 năm (2012
- 2013). Đặc biệt, đánh giá và ghi nhận
những đóng góp của các lãnh đạo Ngân
hàng TMCP Kiên Long cho sự phát triển
của ngành ngân hàng nói chung và
hoạt động của Kienlongbank nói riêng,
trong đợt này, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam cũng đã quyết định trao tặng Kỷ
niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng
Việt Nam” cho 04 cá nhân. Những phần
thưởng này không chỉ là niềm vui và vinh
dự của mỗi cá nhân, đơn vị mà còn là sự
động viên cho tất cả tập thể cán bộ, nhân
viên Kienlongbank tiếp tục đoàn kết, thi
đua lao động đưa Ngân hàng Kiên Long
ngày càng phát triển lớn mạnh.
I. Danh sách 02 tập thể, 03 cá nhân
đã có thành tích xuất sắc góp phần
hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng

trong năm 2012 –
2013, được nhận Bằng
khen của Thống đốc NHNNVN
1. Tập thể
- Chi nhánh Sài Gòn
- Phòng Giao dịch số 4 – CN Rạch Giá
2. Cá nhân
- Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc
Phòng Nhân sự - Hội sở
- Bà Huỳnh Thị Tố Như, Q. Trưởng phòng
Kế toán Ngân quỹ - Chi nhánh Sóc Trăng
- Ông Lê Trung, Nhân viên Phòng Công
nghệ Thông tin – Hội sở

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao tặng bằng khen của
Thống đốc NHNNVN cho 2 Đơn vị xuất sắc

Quang cảnh Hội nghị
Tại hội nghị, Hội đồng quản trị, Ban điều
hành Kienlongbank đã công bố quyết
định và trao thưởng cho 30 tập thể và
10 cá nhân đã đạt kết quả xuất sắc trong
hoạt động kinh doanh 2014; 12 cá nhân
có thành tích xuất sắc trong kỳ đánh giá
cuối năm 2014. Nhân dịp này, thừa ủy
nhiệm của Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam, Lãnh đạo Kienlongbank
đã công bố quyết định và trao thưởng

Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trao tặng bằng khen của
Thống đốc NHNNVN cho 3 Cá nhân xuất sắc
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II. Danh sách 03 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng
Việt Nam” năm 2014, theo Quyết định của NHNNVN

III. Danh sách các tập thể, cá nhân
nhận Giấy khen của Chủ tịch HĐQT
Kienlongbank năm 2014, theo Quyết định
Khen thưởng chuyên đề năm 2014

1. Ông Nguyễn Văn Hiển, Trợ lý TGĐ
2. Ông Phan Văn Kha, Giám đốc lưu động - Hội sở
3. Ông Phạm Hùng Hải, Giám đốc Phòng giao dịch Phước Long – CN Bạc Liêu

1. Tập thể
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ông Lê Khắc Gia Bảo – Trưởng Ban Kiểm soát trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp
Ngân hàng Việt Nam” cho 2 cá nhân hiện diện tại Hội nghị

II. Danh sách 02 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp
Ngân hàng Kiên Long” năm 2014, theo Quyết định của HĐQT
Kienlongbank

Tên đơn vị được khen thưởng
Phòng Giao dịch Hải Châu
Phòng Giao dịch Ninh Hoà
Phòng Giao dịch Kiến An
Phòng Giao dịch Ba Tri
Phòng Giao dịch Mỏ Cày Nam
Chi nhánh Sài Gòn
Chi nhánh Rạch Giá
Phòng Giao dịch Số 03
Phòng Giao dịch Số 04
Phòng Giao dịch Hòn Đất
Phòng Giao dịch An Biên
Phòng Giao dịch Mỹ Lâm
Chi nhánh Phú Quốc
Chi nhánh Long An
Chi nhánh Cần Thơ
Chi nhánh Hà Nội
Phòng Giao dịch Phước Long
Chi nhánh Bình Dương
Chi nhánh Long An
Chi nhánh Vũng Tàu

IV. Danh sách các cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch HĐQT Kienlongbank năm 2014, đã đạt
thành tích cao trong chương trình “Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và Giao chỉ tiêu kinh
doanh năm 2015”
Họ và tên

Chức danh

Đơn vị

1

Đặng Vũ Minh

Giám đốc

PGD Diên Khánh

2

Lâm Văn Tỷ

Q. Giám đốc

PGD Mỹ Lâm

3

Trần Thanh Phong

Giám đốc

PGD Gò Quao

4

Nguyễn Hoàng An

Giám đốc

CN Rạch Giá

5

Trần Hùng Thanh

Giám đốc

PGD Vạn Ninh

6

Lê Hữu Đức

Giám đốc

PGD Châu Đốc

7

Phạm Thu Đông

Giám đốc

PGD Mỏ Cày Nam

8

Đào Văn Trung

P. Giám đốc

PGD Cư Kuin

9

Đặng Thanh Sơn

Giám đốc

PGD Vĩnh Thuận

10

Nguyễn Can Trường

Giám đốc

CN Bình Dương

STT

Ông Phạm Trần Duy Huyền – Thành viên HĐQT cùng Bà Trần Tuấn Anh – Phó
TGĐ trao tặng Giấy khen, Hoa hồng vàng cho các Đơn vị đạt thành tích cao
trong năm 2014

Ông Bùi Thanh Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị cùng
Bà Nguyễn Thuỵ Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT trao tặng
Giấy khen cho các Đơn vị đạt thành tích cao trong năm 2014

Ông Nguyễn Quang Toan – Phó TGĐ và ông Vũ Đức Cần – Phó TGĐ trao tặng
Giấy khen cho các Đơn vị đạt thành tích cao trong năm 2014

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng
Ông Lê Trung Việt – Phó TGĐ và ông Nguyễn Châu – Phó TGĐ
trao tặng Giấy khen, Hoa hồng vàng cho các cá nhân đạt
thành tích cao trong năm 2014

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT và ông Võ Văn Châu - TGĐ trao tặng
Giấy khen cho các Đơn vị đạt thành tích cao trong năm 2014

Giám đốc Đơn vị kinh doanh tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh
2015 do Tổng Giám đốc trao, dưới sự chứng kiến của các
thành viên Ban Điều hành

1. Ông Nguyễn Quang Toan, Phó Tổng giám đốc
2. Ông Vũ Đức Cần, Phó Tổng Giám đốc
2. Cá nhân
STT

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank cùng ông Võ Văn Châu
- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp
Ngân hàng Kiên Long” cho 2 Phó Tổng giám đốc

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị

1

Võ Đức Thọ

Giám đốc

Chi nhánh Sài Gòn

2

Nguyễn Hoàng An

Giám đốc

Chi nhánh Rạch Giá

3

Trần Văn Sơn

Giám đốc

PGD Số 03

4

Đỗ Phước Hiếu

Phó GĐCN-GĐ PGD

PGD Số 04

5

Bùi Anh Diễn

Giám đốc

PGD Hòn Đất

6

Phạm Đặng Vân

Giám đốc

PGD Thốt Nốt

7

Lê Hoàng Việt

Giám đốc

Chi nhánh Bạc Liêu

8

Trần Thanh Phong

Giám đốc

PGD Gò Quao

9

Đặng Thanh Sơn

Giám đốc

PGD Vĩnh Thuận

10

Nguyễn Can Trường

Giám đốc

CN Bình Dương

KLB
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Chi nhánh Rạch Giá - Đơn vị luôn đi đầu trong

hoạt động kinh doanh của hệ thống, tạo dấu ấn
Kienlongbank tại tỉnh Kiên Giang

X

uất thân
từ ngân
h à n g
nông thôn và
hoạt động từ năm
1995, Ngân hàng
TMCP Kiên Long
(Kienlongbank) đã
đặt trụ sở tại tỉnh
Kiên Giang và phát
triển ổn định, bền vững gần 20 năm qua.
Trải qua quá trình hoạt động để nâng cấp
lên ngân hàng đô thị nhưng Kiên Giang
vẫn là nơi “an cư lạc nghiệp”, nơi đã tạo nên
tên tuổi của Kienlongbank đến ngày nay.
Là tỉnh có 15 đơn vị hành chính gồm: 01
Thành phố; 01 Thị xã; 13 huyện, với diện
tích là 634 ngàn ha, dân số 1,7 triệu người,
Kiên Giang đang bước vào giai đoạn cơ cấu
dân số vàng, trong đó ngoài tuổi lao động:
31% và trong độ tuổi lao động: 69% sẽ tác
động đến sự phát triển kinh tế tăng nhu
cầu tiêu dùng, đời sống cho người dân của
tỉnh nhà. Đặc biệt, Kiên Giang là tỉnh đứng
thứ 3 cả nước và đứng đầu khu vực ĐBSCL
về chỉ số năng lực cạnh tranh. Điều này sẽ là
động lực, là điều kiện thuận lợi để tỉnh Kiên
Giang thu hút đầu tư của các thành phần
kinh tế, tạo đà để kinh tế Kiên Giang phát
triển mạnh trong những năm tiếp theo. Là
một trong những tỉnh thành đang phát
triển vượt bậc, đa dạng trong các lĩnh vực
hoạt động như: Nông nghiệp, Thương mại,
Du lịch, … Chỉ xét riêng về lĩnh vực tài chính
ngân hàng, hiện nay, tại Kiên Giang có đến
52 Tổ chức Tín dụng với 167 điểm giao dịch,
trong đó là 28 Ngân hàng Thương mại; 22
Quỹ tín dụng; 01 Hợp tác xã tín dụng và
01 Ngân hàng Chính sách và Xã hội (*).
Trong số này, Kienlongbank có đến 2 Chi
nhánh và 15 Phòng giao dịch đang hoạt
động.
Kienlongbank – Chi nhánh Rạch Giá là một
trong những lá cờ đầu của hệ thống trong
việc lại kết quả kinh doanh khởi sắc, góp
phần hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng
chung cho Kienlongbank. Năm 2014, tuy
chịu ảnh hưởng không ít những khó khăn
chung của nền kinh tế, song cùng với sự nỗ
lực, gắn bó, sáng tạo của CB, NV để từng
bước hướng đến mục tiêu chung cung cấp
sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng,
Chi nhánh Rạch Giá đã hoàn thành xuất
sắc các chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị, duy
trì và tiếp tục giữ vững niềm tin của khách
hàng và người dân trên địa bàn tỉnh Kiên
Giang.
(*) Theo số liệu thống kê của Chi nhánh Rạch Giá
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Điểm lại những con số nổi bật của Chi nhánh Rạch Giá trong năm 2014
Tỷ lệ 2014 so với 2013
Huy động (Triệu đồng)

		

121,14 %

Cho vay (Triệu đồng)			

90,43 %

Lợi nhuận (Triệu đồng)			

87,67 %

Phát triển Thẻ (Thẻ)			

231,59 %

So với hoạt động của các Tổ chức tín dụng tại tỉnh Kiên Giang, Kienlongbank - Chi nhánh Rạch Giá,
bao gồm 1 Chi nhánh và 14 Phòng giao dịch trực thuộc đạt mức Doanh số huy động là đạt 2.707
tỷ đồng/ 23.483 tỷ đồng, chiếm 11,52% và Dư nợ đạt 2.244 tỷ đồng/ 33.212 tỷ đồng chiếm 6,76%
thị phần tại tỉnh Kiên Giang. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt để phát triển thị phần, cũng trong
năm qua, Chi nhánh Rạch Giá không chỉ hoàn thành trọng trách duy trì lượng khách hàng hiện
hữu và đồng thời phát triển thêm mới với số lượng khách hàng huy động là 7.916 khách hàng và
Cho vay là 1.827 khách hàng.
Giải pháp phát triển thị trường năm 2015
Với phân tích đánh giá các kết qua chưa đạt
được trong năm qua, Ban lãnh đạo Chi nhánh
Rạch Giá nỗ lực bám sát các giải pháp phát
triển thị trường, nhằm hoàn thành kế hoạch
kinh doanh năm 2015 được Hội đồng Quản
trị, Ban Điều hành giao phó. Trong đó, một số
hoạt động chính sẽ được Đơn vị triển khai, đây
cũng là cơ sở để các Đơn vị tham khảo cũng
như áp dụng tại đơn vị mình.
1. Tận dụng, khai thác lợi thế hiện có của
Kienlongbank – CN Rạch Giá
Mạng lưới, địa bàn phủ rộng của Chi nhánh
Rạch Giá tại tỉnh Kiên Giang gần như có mặt
tại Thành phố Rạch Giá và tất cả các Thị xã, Thị
trấn và Huyện của tỉnh Kiên Giang. Thương
hiệu Kienlongbank đã quá quen thuộc với
người dân Kiên Giang gần 20 năm qua, đánh
dấu sự phát triển của Kienlongbank qua 20
năm hình thành và phát triển. Số lượng khách
hàng khá lớn và ổn định, giúp Chi nhánh Rạch
Giá giữ vững thị phần tại tỉnh nhà.
2. Chú trọng đến công tác nhân sự
Thông qua các buổi họp, trao đổi, Ban Lãnh
đạo đơn vị Tác động nhận thức tích cực đến
CBNV.
Thường xuyên tạo điều kiện cho CB, NV được
tham gia các chương trình, khóa đào tạo nâng
cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Kích
thích, khuyến khích sự nỗ lực, tạo động lực
cho CB, NV đam mê công việc và đề cao tính
sáng tạo của CB, NV có những đóng góp cho
Kienlongbank.
3. Bám sát chỉ tiêu Kinh doanh 2015 của Chi
nhánh
Chia nhỏ mục tiêu cho từng tập thể, cá nhân

phù hợp với sở trường, sở đoản của từng đối
tượng.Ban Giám đốc Chi nhánh xác định các
định hướng thực hiện, đề ra nguồn lực và hỗ
trợ tối đa CB, NV để hoàn thành mục tiêu.
Giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện và hỗ trợ
CB, NV khi gặp trở ngại trong công việc.
4. Duy trì và đẩy mạnh công tác chăm sóc
khách hàng
Chú trọng phát triển chỉ tiêu kinh doanh từ
03 nhóm đối tượng khách hàng chính: Khách
hàng hiện hữu; Khách hàng đã ngưng giao
dịch và Khách hàng mới, tiềm năng đối với
Kienlongbank. Xây dựng các chương trình
chăm sóc, tri ân, tiếp thị trực tiếp cho khách
hàng linh hoạt, phù hợp từng đối tượng, lĩnh
vực, khu vực, …
5. Nâng cao hiệu quả quản trị
Chi nhánh Rạch Giá xác định vai trò chính yếu
của công tác quản lý chặt chẽ chi phí hoạt
động tại từng đơn vị, phù hợp với hoạt động
của Kienlongbank. Kiểm tra tính tuân thủ quy
định, chú trọng các khía cạnh quản trị nhằm
giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất tại đơn vị.
Kiểm soát chặt chẻ các nhóm nợ thuộc nhóm
2, xử lý quyết liệt các khoản nợ xấu, đảm bảo
hiệu quả hoạt động tại đơn vị nói riêng.
6. Kế thừa và giữ vững mối quan hệ tốt với
địa phương
Tiếp tục là đơn vị có vai trò giữ vững mối
quan hệ tốt đẹp với cơ quan ban ngành nơi
Kienlongbank đặt trụ sở. Kienlongbank luôn
trích từ ngân sách hoạt động cho các hoạt
động mang tính cộng đồng tại địa phương,
thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội,
nhà nước và với chính khách hàng của mình

Anh Nguyễn Hoàng An – Người lãnh
đạo trẻ, điều hành và quản lý xuất sắc
của Chi nhánh Rạch Giá nói riêng và
của Kienlongbank nói chung.
Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh
năm 2014 và Giao kế hoạch kinh doanh năm
2015 được Kienlongbank tổ chức tại TP.HCM,
anh Nguyễn Hoàng An vinh dự được Hội đồng
Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trao tặng giấy
khen xuất sắc dành cho Tập thể đơn vị và cá
nhân.
Anh Nguyễn Hoàng An cho biết “Tham dự Hội
nghị vừa qua, với Tôi đây là một tuần đầy bổ
ích, tạo tâm lý nhẹ nhàng cởi mở cho các Giám
đốc đơn vị kinh doanh có thể chia sẻ những khó
khăn, đề xuất và trao đổi về những chỉ tiêu kinh
doanh trong năm tiếp theo. Tôi cảm nhận, sau
các lần thuyết trình đề tài trước Hội đồng đánh
giá, thì sự tự tin, khả năng thuyết trình của

mình ngày được nâng cao; Tôi có thể học hỏi
được nhiều kinh nghiệm từ các đồng nghiệp,
đặc biệt là các sáng kiến, đề xuất cải tiến cho
Kienlongbank; Giám đốc các đơn vị kinh doanh
có dịp đối thoại trực tiếp đến Ban lãnh đạo Ngân
hàng nhằm tháo gỡ những vướng mắt trong
kinh doanh; Ngoài việc báo cáo công việc đã
làm, các Giám đốc đơn vị cũng đã nhận được sự
chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cách làm trong phần
thuyết trình giải pháp thực hiện kế hoạch 2015
từ Hội đồng đánh giá”.
Anh An cho biết thêm về thành tích của đơn
vị “Đây là sự nỗ lực, đoàn kết và cố gắng hết
mình của toàn thể CB, NV Chi nhánh Rạch Giá.
Với tôi, dù là bằng khen hay hoa hồng vàng đều
là sự ghi nhận, động viên của Ban Lãnh đạo
Kienlongbank dành cho nhiệt huyết, nỗ lực của
anh, chị, em Chi nhánh. Nhân đây tôi trân trọng
cảm ơn sự chỉ đạo và sự hỗ trợ quý báu của anh

Vũ Đức Cần - Phó Tổng Giám
đốc Kienlongbank (Nguyên
Giám đốc Chi nhánh Rạch
Giá) trong suốt thời gian
qua. Tôi tin rằng, không
chỉ riêng tôi và Chi nhánh
Rạch Giá, tất cả các Đơn vị
Kienlongbank sẽ hoàn thành kế
hoạch kinh doanh của năm 2015 và
khi đó, sự “Sẵn lòng chia sẻ” sẽ được nhân lên và
lan tỏa cho toàn hệ thống Kienlongbank. Thay
mặt, toàn thể CB, NV Chi nhánh Rạch Giá, tôi
xin cám ơn Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành,
các Phòng, Ban Hội sở và các đơn vị đã hỗ trợ
cho đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.
Kính chúc Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CB, NV
Kienlongbank lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và
thành công”.
KLB

Một cá nhân có thể là người chiến thắng

Nhưng một tập thể đoàn kết mới là nhà vô địch

S

au chuyến
công tác
dài ngày
tại Hội sở, trở
lại với công việc
hàng ngày, hình
ảnh ấn tượng đầu
tiên của chúng
tôi khi tiếp xúc với
anh Nguyễn Can
Trường - Giám đốc
Chi nhánh Bình Dương
- trong một buổi sáng thứ hai đầu tuần là nụ cười
thân thiện, phong thái tự tin và một khuôn mặt
rất “điển trai”
BBT: Chào anh Trường, đầu tiên xin chúc mừng
anh và Chi nhánh Bình Dương về những thành
tích đã được ghi nhận tại Hội nghị tổng kết hoạt
động kinh doanh năm 2014. Anh có thể chia sẻ rõ
hơn về những thành tích này?
Anh Nguyễn Can Trường: Chào BBT, được sự
quan tâm và hỗ trợ của Hội đồng Quản trị, Ban
Tổng Giám đốc và các Phòng, ban Hội sở, trong
năm 2014, bằng tất cả sự phấn đấu của tập thể
CB, NV Chi nhánh Dương đã đạt được những
thành tích khá khả quan. Chi nhánh Bình Dương
đã đạt thành tích Đơn vị có dư nợ năm 2014 so
với năm 2013 tăng cao nhất. Bản thân tôi cũng
vinh dự được nhận giải Quản lý và điều hành
Đơn vị đạt lợi nhuận năm 2014 cao nhất, và Đạt
điểm đánh giá trình bày báo cáo cao nhất của
Hội đồng 2. Nhưng chắc chắn, tôi không thể đạt
được thành tích này nếu không có hậu phương
là một tập thể đoàn kết, năng động và hết mình
vì công việc của anh, chị, em Chi nhánh Bình
Dương.
BBT: Có lẽ anh có duyên với các giải về kỹ năng
báo cáo, thuyết trình, khi được biết đây là lần thứ
2 anh được trao giải Bông hồng vàng?
Anh Nguyễn Can Trường: Cảm ơn bạn đã có
những quan tâm nhất định đối với bản thân
Trường, nhưng đều có bí quyết cả đấy (Cười).
Tại đơn vị, Trường hay tổ chức những buổi sinh

hoạt vào chiều thứ 7 hàng tuần, theo đó, lần lượt
mỗi nhân viên sẽ chuẩn bị về những đề tài mà
mình quan tâm, những kế hoạch của bản thân
trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh bằng
file powerpoint và thuyết trình trước các anh, chị,
em trong đơn vị. Đây là một cách đào tạo cho các
bạn có khả năng tự tin; kỹ năng nói chuyện trước
đám đông; có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm
từ đồng nghiệp và là nơi mà tôi có thể rút được
nhiều kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng thuyết
trình của mình.
BBT: Thật là một cách hay để vừa đào tạo vừa học
hỏi, anh có thể nói đôi điều về nguyên tắc làm việc
của mình?
Anh Nguyễn Can Trường: Tôi có một thói quen
là mỗi buổi sáng dành từ 3 đến 5 phút viết ra
những điều cần làm trong ngày vào một quyển
sổ nhỏ, rồi sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên. Yếu
tố cốt lõi nhất của tất cả những việc như quản
lý con người, quản lý công việc và quản lý cuộc
sống đều nằm ở khả năng biết đặt ra những thứ
tự ưu tiên và sử dụng hợp lý thời gian của mình.
Việc lên một kế hoạch chi tiết về những việc phải
làm giúp bạn chủ động, kiểm soát thời gian và
gặt hái được những kết quả tốt từ mọi việc.
BBT: Theo anh, đâu là yếu tố cấu thành một nhà
lãnh đạo chuyên nghiệp?
Anh Nguyễn Can Trường: Tôi rất tâm đắc một
câu nói của Helen Keller - một nhà văn, nhà hoạt
động xã hội, diễn giả khiếm thị, khiếm thính
người Mỹ “Trong sự dễ dàng và bình lặng, tính cách
con người không thể phát triển được. Chỉ qua khó
khăn và thử thách, tâm hồn mới trở nên mạnh mẽ,
khát vọng mới được khơi nguồn và thành công mới
được gặt hái”. Tôi nghĩ những yếu tố cấu thành nên
nhà lãnh đạo chuyên nghiệp đó là: mong muốn trở
thành lãnh đạo giỏi; tố chất lãnh đạo; kiến thức;
kinh nghiệm; các mối quan hệ xã hội; đạo đức và
quan trọng không kém đó là sức khỏe, phong thái,
vốn sống, ...
BBT: Cảm nhận của anh như thế nào khi về dự Hội
nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và
Giao chi tiêu kinh doanh năm 2015?

Anh Nguyễn Can Trường: Tham dự Hội nghị là
một cơ hội rất tốt để Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm
soát, Ban điều hành, Giám đốc các Phòng, ban
Hội sở cùng Giám đốc 96 đơn vị có dịp gặp gỡ,
học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với nhau. Thông
qua đó, giúp các đơn vị nhận thấy mặt tồn tại còn
hạn chế và tìm các giải pháp khắc phục trong
năm 2015. Chắc chắn các nhiệm vụ sắp tới sẽ
còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với điểm
tựa và thành quả đã làm được trong những năm
qua, tôi tin vào tập thể CB, NV của Chi nhánh Bình
Dương, tin vào những điều tốt đẹp và sẽ cống
hiến hết mình để Kienlongbank ngày càng phát
triển.
BBT: Phía sau sự thành công của người đàn ông
chắc hẳn là hình ảnh của một người phụ nữ tâm
lý và một gia đình hạnh phúc, vậy Anh có thể chia
sẻ đôi điều về gia đình của mình?
Anh Nguyễn Can Trường: Cảm ơn BBT đã tạo cơ
hội để Trường có thể chia sẻ về gia đình của mình.
Gia đình Trường có 4 thành viên, bà xã Thúy Hằng
hiện đang công tác tại một công ty du lịch, con
gái Uyển Nhu học lớp 4 và con trai Nghĩa Lĩnh
được 10 tháng tuổi. Hiện cả gia đình đang sinh
sống ở TP. Hồ Chí Minh, bà xã của Trường là một
người rất tâm lý và do làm trong lĩnh vực du lịch
nên có góc nhìn rất tinh tế về các vấn đề trong
cuộc sống. Bà xã thường dành cho mình nhiều
lời khuyên đúng lúc, đặc biệt là những vấn đề về
nhân sự.
BBT: Chân thành cảm ơn anh Trường vì đã dành
thời gian cho cuộc trao đổi này. Kính chúc anh
và CB, NV Chi nhánh Bình Dương luôn thật nhiều
sức khỏe, hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2015
và hơn thế nữa.
Anh Nguyễn Can Trường: Thay mặt anh, chị,
em Chi nhánh Bình Dương chân thành cảm ơn
lời chúc của BBT. Nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015,
kính chúc Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CB, NV
Kienlongbank một năm mới An khang - Thịnh
vượng, Vạn sự như ý. Chúc Kienlongbank luôn
phát triển bền vững và ổn định.
KLB
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HỘI NHẬP

Kienlongbank:

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH CÁC GIẢI BÓNG ĐÁ
CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

C

hiều gày 23/01/2015, tại Khách sạn
Equatoria, Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đã diễn
ra Lễ ký kết và ra mắt Nhà tài trợ đồng
hành các Giải Bóng đá chuyên nghiệp (BĐCN)
Quốc gia 2015.

ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VII
Chiều 27-12, 800 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời dự khai mạc Đại hội Hội Liên hiệp thanh
niên Việt Nam (LHTN VN) lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 - 2017 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

hành thân thiết, là nơi tập hợp, đoàn kết
rộng rãi các tổ chức và tầng lớp thanh niên,
thời gian qua đã có nhiều cố gắng đổi mới,
sáng tạo trong tổ chức và hoạt động, đến
gần hơn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của
thanh niên.

Về tham dự có đại diện của Tổng cục Thể dục
Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty
Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
và các Nhà tài trợ đồng hành cùng đông đảo
nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông
tấn báo đài Trung ương và địa phương.
Tại mùa giải 2015, bên cạnh Nhà tài trợ chính
Toyota cho giải VĐQG, VPF hợp tác cùng
nhiều Nhà tài trợ đồng hành gồm: Becamex
IDC, Unilever, Kienlongbank, Kinh Đô,
LienVietPostBank, Sứ Thiên Thanh, Ngói Đồng
Tâm, Sơn Đồng Tâm. Trong đó Kienlongbank là
Nhà tài trợ đã hợp tác cùng VPF trong mùa giải
năm 2014. Sự hợp tác của các Nhà tài trợ đồng
hành trong năm 2015 sẽ góp phần không nhỏ
cho thành công chung của giải đấu và cao hơn
là hỗ trợ phát triển nền bóng đá chuyên nghiệp
Việt Nam.
Dịp này Kienlongbank vinh dự là nhà tài trợ, hỗ
trợ VPF về công tác truyền thanh phát sóng trực
tiếp các trận đấu của Giải V-League nhằm giúp
bà con, người dân trên khắp cả nước nghe đài
và theo dõi các trận đấu.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần 7 khai mạc ngày 27/12 (Ảnh: tuoitre.vn)

1
Ông Nguyễn Quang Toan - Phó TGĐ Kienlongbank và ông Phạm Ngọc Viễn - TGĐ VPF ký kết
văn bản tài trợ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên VPF (Nhiệm kỳ 2014 -2017)
* Ông Võ Quốc Thắng tái đắc cử Chủ tịch
HĐQT
Đại hội đồng cổ đông thường niên của
công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp
Việt Nam (VPF) 2014 diễn ra tại TP.HCM vào
ngày 27/12/2014.
Với sự tín nhiệm tuyệt đối từ Đại hội đồng
cổ đông, ông Võ Quốc Thắng đã tái đắc cử
vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty VPF khóa 2,
nhiệm kỳ 2014 - 2017.
Tại Đại hội, một trong những điều được

quan tâm nhất là báo cáo hoạt động của
HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2013 và 11 tháng
của năm 2014 cũng như báo cáo kết quả
kinh doanh năm 2013 và dự kiến kết quả
kinh doanh năm 2014. Theo công bố, vốn
điều lệ của VPF năm 2013 có gần 23 tỷ
đồng, doanh thu 98 tỷ đồng và lợi nhuận
sau thuế 1,5 tỷ đồng. Năm 2014, tính đến
tháng 11, vốn điều lệ hơn 30 tỷ đồng,
doanh thu 121 tỷ, lợi nhuận hơn 35,8 tỷ.

biển lớn”, Đại hội cũng đã đưa ra phương
hướng hoạt động năm 2015, trong đó
khuyến khích các CLB tăng cường trẻ hóa
lực lượng, mở các khóa đào tạo huấn luyện
viên trẻ; tích cực tìm kiếm, khai thác các
nguồn tài trợ trong và ngoài nước, phấn
đấu đạt doanh số 80 tỷ đồng; nâng cao
hiệu quả truyền thông, nâng số khán giả ở
V-League lên 9.000 người/trận, hạng Nhất
là 4.500 người/ trận…

Với thông điệp “Cộng đồng chia sẻ, chia
sẻ quyền lợi, hướng tới tương lai, vượt ra

Theo Đức Nguyên (Bongđa Plus.vn)

.000 đại biểu là cán bộ, hội viên xuất
sắc và thanh niên tiêu biểu trong
các lĩnh vực, đại diện các chức sắc
tôn giáo, thanh niên lực lượng vũ trang,
doanh nhân, trí thức trẻ, công, nông
dân, văn nghệ sĩ... ở mọi miền Tổ quốc và
thanh niên Việt Nam đang học tập, sinh
sống ở nước ngoài đã tham dự Đại hội.
Đại hội đã tiến hành thống nhất hiệp thương
22 đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch điều
hành Đại hội, biểu quyết thông qua Chương
trình Đại hội.
Đại hội Hội LHTNVN lần thứ 7 có khẩu hiệu
hành động “Thanh niên Việt Nam - đoàn
kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh”.

Quốc Thắng- Phó Chủ tịch Trung ương Hội
LHTNVN Khóa VI , chủ trì diễn đàn” Thanh
niên sáng tạo” đã cho rằng, sáng tạo khởi
nghiệp chính là cơ hội, là lợi thế của thanh
niên, bởi đây là lứa tuổi nhiều sáng tạo nhất,
nhiều ước mơ, khát vọng và muốn cống
hiến. Khi đi qua tuổi thanh niên, việc sáng
tạo là rất khó khăn. Vì thế, các tổ chức Hội cần
phát huy hơn nữa vai trò của mình để đồng
hành khuyến khích thanh niên sáng tạo khởi
nghiệp, làm giàu cho chính mình góp phần
làm giàu cho quê hương, đất nước.
Biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của Hội
trong thời gian qua, tại phiên trọng thể Đại
hội sáng 29/12, Tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng khẳng định Hội là người bạn đồng

Ông Nguyễn Phi Long - Bí thư Trung ương
Đoàn, trưởng Ban đoàn kết tập hợp thanh
niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN VN
khóa VI - được tín nhiệm, hiệp thương chọn
cử là Chủ tịch Hội LHTN VN khóa VII. Đại hội
cũng đã hiệp thương 157 cá nhân vào ủy
viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN VN khóa
VII.
Cùng ngày, ủy viên Ủy ban Trung ương Hội
LHTN VN đã hiệp thương, chọn cử Đoàn Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN VN khóa
VII gồm 22 cá nhân. Ngoài ra, chín cá nhân
khác đã được tín nhiệm, hiệp thương chọn
cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội.
Đại hội phát động trong thanh niên cả nước
phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm cổ
vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng
những hành động cụ thể:
Tham dự Đại hội lần này, anh Võ Quốc Lợi –
Trợ lý Tổng Giám đốc Kienlongbank đã được
Đại hội hiệp thương cử vào Ủy ban Trung
ương Hội LHTN VN khóa VII.
Nguồn: Tổng hợp

Diễn ra trong hai ngày rưỡi, Đại hội có nhiệm
vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện
nghị quyết Đại hội Hội LHTN VN lần thứ 6,
nhiệm kỳ 2010 - 2014 và xác định mục tiêu,
phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và
phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Sáng 28/12, 800 đại biểu cùng tham gia
dâng hương, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Trong phiên làm việc thứ hai, Đại hội
cũng đã tiến hành hiệp thương cử Ủy ban,
chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt
Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019.
Chiều cùng ngày, Đại hội đã diễn ra 5 diễn
đàn “ Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên sáng
tạo khởi nghiệp”, “ Thanh niên tình nguyện”,
“ Thanh niên Việt Nam hội nhập quốc tế” ,
“Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - người
bạn đồng hành cùng thanh niên”. Ông Võ
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Bản tin Kienlongbank

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và đoàn Chủ tịch Trung Ương Hội LHTN
Việt Nam khóa VII (Ảnh: truoitre.vn)
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TIÊU ĐIỂM

TẾT DƯƠNG LỊCHSan
BẮT sẻ
NGUỒN
TỪ ĐÂU
yêu thương
- Thêm hương ngày Tết

Kienlongbank - Chắp cánh
cho những ước mơ

Đ

N

ối với người Việt Nam, Tết
Nguyên đán là thời khắc quan
trọng và mang ý nghĩa thiêng
liêng nhất so với tất cả những ngày lễ Tết
khác trong năm. Là thời khắc giao hòa
giữa năm cũ và năm mới để mở ra một
mùa Xuân mới với niềm tin và hy vọng
mới. Đối với người Việt chúng ta, ngày
Tết không đơn thuần chỉ là ngày nghỉ lễ,
ngày Tết còn mang ý nghĩa nhân văn và
giá trị thiêng liêng hết sức đặc biệt, là dịp
để người Việt nhớ về cội nguồn ông bà
tổ tiên, là cơ hội để gia đình sinh sống
làm ăn xa nhà vui cảnh đoàn viên tề tựu,
...
Thế nhưng, với những gia đình khó khăn
trong cuộc sống, sau niềm vui ngày Tết
có lẻ chất chứa những nỗi lo toan hơn
bao giờ hết và nổi niềm này khó có thể
chia sẻ cùng ai. Để niềm vui ngày Tết
thêm phần trọn vẹn cho những bà con
có hoàn cảnh khó khăn, năm qua, được
sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam các tỉnh/thành, Ngân hàng
TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã phối
hợp tổ chức trao tặng 2.820 phần quà
cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn trên 25 tỉnh, thành trong cả nước.
Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống
tốt đẹp, tương thân tương ái đó,
Kienlongbank tiếp tục đẩy mạnh chương
trình và trao tặng 6.800 phần quà và tiền
trị giá gần 2 tỷ đồng với tổng số tiền gần 2
tỷ đồng đến với bà con, gia đình có hoàn
cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán
2015 với tên gọi chương trình “San sẻ yêu
thương - Thêm hương ngày Tết”. Những
phần quà ấm áp sẽ được gởi đến cho bà
con từ ngày 26/01/2015 đến 08/02/2015
tại 114 địa phương khắp 26 tỉnh, thành
trong cả nước.
Thông qua chương trình, Kienlongbank
mong muốn góp thêm những yêu
thương để niềm vui ngày Tết của bà con
được sum vầy và ấm cúng. Món quà tuy
không mang giá trị vật chất lớn nhưng

Chương trình tặng quà tết cho Bà con khó khăn trong năm 2014

gói trọn và đong đầy trong đó là tình
cảm mà tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn
thể CB, NV Kienlongbank gửi đến bà con
với thông điệp “Cầu chúc cho bà con 1
năm mới thêm nhiều niềm vui, sung túc
an lành”.
Chương trình “San sẻ yêu thương - Thêm
hương ngày Tết” là một trong những
hành động thiết thực luôn hướng về
cộng đồng của Kienlongbank, phù hợp
với phương châm hoạt động “Sẵn lòng
chia sẻ” của ngân hàng. Cùng hàng loạt
các chương trình từ thiện hướng về cộng
động của Kienlongbank như: “Chia sẻ
khát vọng sinh viên”, học bổng con em
cưu chiến binh “Chúng em sẽ giỏi”, học
bổng “Chia sẻ ước mơ” dành cho học
sinh THPT, xây dựng đường giao thông
nông thôn, ... Kienlongbank mong muốn
thông qua chương trình tiếp thêm niềm
vui, nguồn động viên tinh thần, tạo thêm
nghị lực cho những hoàn cảnh khó khăn
trong cuộc sống có thêm động lực và sức
mạnh để vững bước trên cuộc sống.
KLB

ăm học 2014, Ngân hàng TMCP Kiên
Long (Kienlongbank) đã trao 1.250
suất học bổng với tổng trị giá 2.5 tỷ
đồng cho các em học sinh THPT có hoàn
cảnh khó khăn nhưng chăm ngoan học giỏi
ở 25 tỉnh, thành với mong muốn chia sẻ khó
khăn, tiếp thêm sức mạnh tinh thần và vật
chất, giúp các em có điều kiện đến trường,
thực hiện những ước mơ hoài bão của mình.

hộ, động viên tiếp sức để các em bước đầu
hoàn thành mục tiêu của ngưỡng cửa vào
đời là tốt nghiệp THPT, từ đó là bước đệm
giúp các em có điều kiện nuôi ước mơ vào
giảng đường đại học. Chương trình “ Chia sẽ
ước mơ “ trong năm 2015 sẽ được tổ chức
trao học bổng cho các em từ tháng 01/2015
đến tháng 08/2015 khắp 26 tỉnh, thành
trong cả nước.

Là một tổ chức tín dụng hoạt động đề cao
giá trị con người, luôn sẵn lòng vì cộng đồng
và xã hội, việc chăm lo cho các em học sinh
khắp các vùng miền đất nước nói riêng và
các hoạt động tự thiện xã hội nói chung luôn
được Kienlongbank quan tâm bằng những
hành động thiết thực và kịp thời. Hơn nữa,
việc vun đắp cho những nầm non trí thức
là góp phần kiến tạo nên những tài năng
cho tương lai, giúp xây dựng đất nước ngày
càng phồn vinh và phát triển cũng chính là
phương châm hoạt động của Kienlongbank.

Bên cạnh những chương trình hướng về
cộng động xã hội như: “Chia sẻ khát vọng
sinh viên”; học bổng con em cựu chiến binh
“Chúng em sẽ giỏi”; xây dựng đường giao
thông nông thôn; hỗ trợ người cận nghèo có
đủ kinh phí mua bảo hiểm y tế; ... thì học
bổng “Chia sẻ ước mơ” là 1 trong số những
chương trình Kienlongbank đặt nhiều kỳ
vọng và tâm huyết, vì trên hết việc chăm lo
cho các em học sinh là chăm lo cho thế hệ
tương lai của đất nước, có thể nói tuổi trẻ
là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá giúp
đất nước trường tồn và phát triển. Và càng
ý nghĩa hơn nữa khi chương trình mang lại
niềm tin, sưởi ấm cho những cảnh đời còn
gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, tiếp
thêm sức mạnh trong cuộc sống.

Với giá trị nhân văn đó, cùng với những thành
công của chương trình học bổng năm 2014
mang lại, trong năm 2015 này, Kienlongbank
tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng chương
trình với tên gọi học bổng “Chia sẻ ước mơ”
tập trung vào các em học sinh cấp 3 có thành
tích học tập tốt, nhưng đang gặp khó khăn
trong cuộc sống với 5.300 suất học bổng,
gồm tiền mặt và dụng cụ học tập với tổng trị
giá 6 tỷ đồng cho 5.300 học sinh THPT.
Học bổng “Chia sẻ ước mơ” đồng hành cùng
các em trên từng bước đi, luôn bên cạnh ủng

Với ý nghĩa đó, cũng chính là thông điệp
chương trình “Chia sẻ ước mơ” muốn truyền
tải đến các em và cộng đồng, “Những gì xuất
phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim”, …
* Khởi động cho chương trình “Chia sẽ ớc mơ
năm 2015”, Ngày 27/01/2015, Ngân hàng
TMCP Kiên Long (Kienlongbank) – Chi nhánh

PHÁT TRIỂN

Bình Thuận đã tổ chức chương trình “Chia sẻ
ước mơ”, trao học bổng cho 200 em học sinh
THPT có hoàn cảnh khó khăn có thành tích
học tập tốt, chương trình do Kienlongbank Chi nhánh Bình Thuận phối hợp cùng Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình
Thuận thực hiện.
Đến tham dự chương trình có sự hiện diện
của ông Bùi Xuân Chỉnh – Giám đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Bình
Thuận, ông Phan Đoàn Thái – Phó Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, ông
Võ Văn Châu – Tổng Giám đốc Kienlongbank
cùng sự hiện diện đông đủ của các em học
sinh nhận học bổng.
Tại buổi lễ trao học bổng chương trình “Chia
sẻ ước mơ”, ông Bùi Xuân Chỉnh – Giám đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh
Bình Thuận chia sẻ: “ Kienlongbank không
chỉ quan tâm đến khách hàng mà còn
quan tâm đến cộng đồng xã hội nơi mình
đang hoạt động, thể hiện qua việc tham
gia chương trình an sinh xã hội, trong đó có
chương trình “ Chia sẽ ước mơ” thực hiện từ
năm 2014. Trong năm 2015 thì số lượng trao
học bổng cho các em học sinh nhiều hơn,
quy mô hỗ trợ của ngân hàng lớn hơn. Điều
đó đã thể hiện sự quan tâm ngày càng sâu
sắc, rộng lớn hơn của Ban lãnh đạo và tập
thể CB, NV Kienlongbank đối với các em học
sinh hiếu học ở tỉnh Bình Thuận. Tôi xin bày
tỏ lòng biết ơn đến toàn thể Cán bộ, nhân
viên Kienlongbank và tôi hy vọng đây là
niềm động viên giúp các em vượt qua khó
khăn, học tập thật tốt, chuẩn bị cho mình
một hành trang về kiến thức để bước vào
đời”.
Thay mặt cho 200 học sinh THPT nhận học
bổng năm 2015, em Giang Khiết Đình – Học
sinh lớp 12K Trường THPT Bắc Bình, tỉnh Bình
Thuận tâm sự: “chúng con xin hứa sẽ tiếp tục
phấn đấu học giỏi, chăm ngoan và giúp đỡ
cha mẹ nhiều hơn nữa. Kết quả học tập của
chúng con trong năm học này và thời gian
tới sẽ là phần quà ý nghĩa nhất chúng con
dành tặng đến ba mẹ, thầy cô và các cô chú
Lãnh đạo Kienlongbank. Chúng con xin hứa
sẽ học tập nên người và sẽ giúp đỡ những
bạn bè của mình trong học tập, chia sẻ quan
tâm hơn đến tất cả mọi người xung quanh”.
KLB
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Kienlongbank ký kết thỏa thuận hợp tác
CÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH

Kienlongbank triển khai sản phẩm
CHO VAY THẤU CHI KHÔNG CẦN TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Đ

ây là sản phẩm vay cho phép khách hàng có thể chi vượt số dư có trên tài khoản tiền gửi thanh
toán (VND) của khách hàng đang mở tại Kienlongbank. Cụ thể, Khách hàng có thể tiếp tục chi
tiêu thêm một số tiền trong hạn mức cho phép trong trường hợp tài khoản không còn tiền. Đặc biệt

S

áng ngày 22/12/2014, tại
TP.HCM đã diễn ra buổi lễ
ký kết thỏa thuận hợp tác giữa
trường Đại học Kinh tế Tài chính
và các doanh nghiệp. Tham dự
buổi lễ ký kết có đại diện Lãnh
đạo Ngân hàng TMCP Kiên Long
cùng đại diện lãnh đạo của các
doanh nghiệp tham gia ký kết.

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, Tổng
Giám đốc Kienlongbank (bìa trái) cùng ông
Nguyễn Thanh Giang - Phó Hiệu trưởng trường
Đại học Kinh Tế - Tài chính bắt tay chúc mừng
sự hợp tác thành công.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Kiên
Long (Kienlongbank) ký kết thỏa
thuận hợp tác song phương cùng
trường Đại học Kinh tế - Tài chính
trên một số lĩnh vực như: Trường
Đại học Kinh tế - Tài chính phối
hợp tổ chức các cuộc thi học thuật
có chuyên ngành phù hợp với lĩnh
vực hoạt động của Kienlongbank,
triển khai các chương trình đào
tạo ngắn hạn cho cán bộ, nhân
viên Kienlongbank. Về phía
Kienlongbank hợp tác tài trợ cho
trường ĐH Kinh tế - Tài chính
thông qua các gói ưu đãi tài chính
trong việc xây dựng cơ sở vật chất
và mua trang thiết bị, cung cấp các
trải nghiệm tài chính dành cho các
cán bộ, giảng viên, sinh viên thông
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qua các sản phẩm và dịch vụ như:
phát hành thẻ, gửi tiết kiệm, chi
lương, thu hộ học phí tại trường
và qua hệ thống điểm giao dịch
của Kienlongbank, …
Chính thức thành lập và đi vào
hoạt động từ ngày 27/10/1995,
là 1 tổ chức tín dụng hoạt động
trên tiêu chí “An toàn, phát triển,
bền vững và lợi nhuận hợp lý”.
Đặc biệt với phương châm “Sẵn
lòng chia sẻ”, Kienlongbank mong
muốn mang đến cho khách hàng
những tiện ích phù hợp nhất
trong cuộc sống. Việc ký kết hợp
tác song phương với các trường
Đại học nói chung và trường Đại
học Kinh tế - Tài chính nói riêng

lần này không chỉ tạo điều kiện
cho các sinh viên được tiếp cận
các dịch vụ ngân hàng, mà còn
góp phần mang lại những tiện
ích cho chính các em, gia đình
và xã hội như nộp học phí tại
Kienlongbank, chuyển tiền từ quê
vào TP.HCM, hạn chế sử dụng tiền
mặt, tăng tính bảo mật, an toàn,
tạo điều kiện cho cho các em có
cơ hội thực tập, trải nghiệm thực
tế, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

số tiền chi tiêu thêm này được tự động thu hồi dần ngay khi tài khoản của Khách hàng phát sinh nguồn tiền vào nên

Chương trình sẽ được Ban lãnh
đạo 2 đơn vị thường xuyên theo
dõi, chỉ đạo thực hiện và đánh giá
tổng kết sau 3 năm triển khai.

những trường hợp cấp thiết. Thông

Khách hàng chỉ trả lãi trên số tiền chi vượt và số ngày thực tế sử dụng với mức lãi suất ưu đãi dành cho Khách hàng.
Đây là sản phẩm không chỉ áp dụng và phù hợp cho cán bộ, nhân viên đang công tác tại Kienlongbank mà còn áp
dụng và phù hợp cho cả các cán bộ, nhân viên tại các tổ chức doanh nghiệp khác đang sử dụng dịch vụ chi lương qua
thẻ Kienlongbank.
Với thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng, mức lãi suất ưu đãi chỉ tính theo từng ngày thấu chi, khách
hàng có thể sử dụng vốn vay thấu chi
một cách linh hoạt từ nhiều phương
thức khác nhau. Sản phẩm sẽ là một
lựa chọn tuyệt vời cho các khách
hàng muốn chủ động dòng vốn trong
qua việc đa dạng hóa các sản phẩm
dịch vụ, Kienlongbank mong muốn
là cầu nối giúp các khách hàng giảm
bớt những lo toan về tài chính, và chủ

KLB

động nâng cao chất lượng cuộc sống
mỗi ngày.
KLB

Dành trọn yêu thương với

“TIẾT KIỆM ƯỚC MƠ”
của Kienlongbank

N

gày 27/11/2014, Kienlongbank chính thức ra mắt sản
phẩm “Tiết kiệm ước mơ”. Đây là sản phẩm tiết kiệm
tích lũy, phù hợp để các khách hàng đang làm cha,
làm mẹ dành cho các mầm non yêu thương trong gia đình,
được thiết kế với các tính năng như “con heo đất” giúp các bé
nâng cao ý thức biết tiết kiệm và hiểu giá trị của đồng tiền.
Sản phẩm “Tiết kiệm ước mơ” được áp dụng cho đối tượng
khách hàng cá nhân dưới 15 tuổi, tham gia sản phẩm thông
qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. Để
tham gia sản phẩm này, khách hàng chỉ cần gửi số tiền tiết
kiệm tối thiểu là 200.000 đồng/ lần và không hạn chế số lần
gửi, trả lãi vào cuối kỳ, với kỳ hạn gửi từ 1 cho đến 15 năm

sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn từ
Kienlongbank. …
Cùng với phương thức gửi tiền bằng cách nộp
tiền mặt hoặc có thể chuyển khoản từ các tài
khoản khác nhau, “Tiết kiệm ước mơ” sẽ mang
đến nhiều tiện ích, tiết kiệm thời gian cho các
bậc cha mẹ, giúp cho các bậc cha mẹ dễ dàng
tích lũy và sinh lợi tối đa cho bé yêu. Thông qua
đó, Kienlongbank mong muốn là cầu nối để giúp
cho các bậc cha mẹ gởi gắm tình yêu thương
trọn vẹn cho các bé yêu của mình. Đây còn là một
món quà ý nghĩa dành cho các con em, những
mầm non yêu thương trong gia đình, trang bị
cho bé một hành trang vững chải bước vào đời.
KLB
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Công Đoàn Cơ sở Kienlongbank

NGƯỜI BẠN TIN TƯỞNG CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
thúc vào ngày 18/05/2014, với 21 khóa
học. Qua đó giúp chị em thêm tỏa sáng
và tự tin khi đến công sở.

đến hoạt động xã hội và chăm lo
đời sống CB, NV
Trong
năm
2014,
Công
đoàn
Kienlongbank đã tích cực triển khai công
tác vận động, quyên góp, ủng hộ các
quỹ vì người nghèo, quỹ từ thiện, xã hội,
đóng góp vì cộng đồng, tặng quà tết cho
bà con nghèo với số tiền hàng trăm triệu
đồng.

Cán bộ, nhân viên Kienlongbank đóng góp 1 ngày lương cho Quỹ bảo vệ Biển Đông

C

ông đoàn Kienlongbank là tổ chức
Công đoàn trực thuộc Liên đoàn
Lao động tỉnh Kiên Giang, được
thành lập và đi vào hoạt động từ năm
2008 với hơn 30 đoàn viên công đoàn.
Đến năm 2011, Công đoàn Kienlongbank
được chính thức tiếp nhận trực thuộc
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam theo hệ
thống ngành dọc.
Nhìn lại chặng đường hoạt động năm
2014, Công đoàn Kienlongbank đã có
những hoạt động thiết thực, gần gũi tạo
niệm tin yêu với đoàn viên và người lao
động.

Từ kiện toàn bộ máy tổ chức và phát
triển đoàn viên công đoàn ...
Trong năm 2014, Ban chấp hành công
đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Kiên Long
đã hướng dẫn, hỗ trợ và hoàn tất thủ tục
chuyển đổi cơ cấu, mô hình tổ chức và
Đại hội công đoàn Khóa I, nhiệm kỳ 2014
- 2017 cho 25/26 Công đoàn bộ phận trực
thuộc. Số lượng cán bộ công đoàn hiện
nay gồm 9 Ủy viên Ban chấp hành Công
đoàn cơ sở và gần 150 cán bộ công đoàn
bộ phận và tổ trưởng công đoàn trực
thuộc. Tính đến 31/12/2014, số lượng
công đoàn viên hiện có 1.736 người;
chiếm 93% nhân sự toàn hàng; tăng 119%
(942 người) so với cùng kỳ năm 2013.
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Là tổ chức chính trị xã hội. Công đoàn
Kienlongbank đã bám sát các yêu cầu
nhiệm vụ của cấp trên để kịp thời phổ biến
và triển khai tới các công đoàn trực thuộc,
trong đó tham gia xây dựng hoàn thiện
các quy định, quy chế, quy trình nghiệp
vụ; thực hiện văn hóa doanh nghiệp, chấp
hành kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc lao động,
đồng thời phối hợp chuyên môn cùng
cấp tăng cường giáo dục tư tưởng, động
viên cán bộ, nhân viên (CB,NV) và người
lao động đoàn kết vượt qua khó khăn để
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, Công đoàn Kienlongbank
cũng đã vận động các Công đoàn bộ
phận, Tổ công đoàn tích cực hưởng ứng
và tham gia các cuộc thi do Công đoàn
cấp trên phát động như cuộc thi về “Cải
thiện môi trường làm việc”, cuộc thi
“Tìm hiểu 80 năm Công đoàn Việt Nam”
... Những hoạt động phong trào trên đã
nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực
của Ban lãnh đạo, công đoàn và cán bộ,
đoàn viên các công đoàn trực thuộc.
Về hoạt động nữ công, trong năm qua,
Công đoàn Kienlongbank đã tổ chức
thành công chương trình huấn luyện
kỹ năng trang điểm cá nhân cho 658 nữ
CB,NV, đoàn viên công đoàn. Chương
trình diễn ra từ ngày 15/03/2014 và kết

Trong năm đã thành lập “Quỹ tình nghĩa
Kienlongbank” với mục đích, ý nghĩa hỗ
trợ, giúp đỡ CB, NV có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, số tiền vận động được trong
năm là 280 triệu đồng. Đặc biệt, việc
thành lập và đóng góp Quỹ đã được sự
đồng tình, quan tâm, ủng hộ nhiệt tình
của Ban lãnh đạo Kienlongbank.
Công đoàn cũng đã thăm hỏi, tặng quà và
trợ cấp khó khăn cho gần 200 CB,NV, với
tổng số tiền gần 150 triệu đồng. Những
phần quà tuy không lớn, nhưng đem
lại giá trị tinh thần giúp CB,NV và đoàn
viên công đoàn an tâm công tác. Ngoài
ra, trong dịp kỷ niệm 19 năm thành lập
Kienlongbank, Công đoàn đã triển khai
các phong trào thi đua và hoạt động
văn thể mỹ như Hội thi: “Duyên dáng
Kienlongbank”, “Nụ cười Kienlongbank”,
“Giao dịch viên giỏi”, “Bảo vệ giỏi”, “Cộng
tác viên giỏi”...

Kienlongbank trao thưởng chương trình

“Trải nghiệm Mobile Banking - Rinh Iphone 6”

“T

rải nghiệm Mobile Banking
- Rinh Iphone 6” là 1 trong
những hoạt động truyền thông
nội bộ được Kienlongbank triển khai trên
toàn hệ thống. với mục đích giúp CB, NV
hiểu rõ về các tính năng, tiện ích và cách
sử dụng Kienlong Mobile Banking, đồng
thời giúp người sử dụng làm quen với các
phương thức thanh toán hiện đại. Qua 1
tháng triển khai, chương trình đã thu hút
sự tham gia của hơn 1.495 CB, NV. Ngoài
việc phải cài đặt và đăng ký ứng dụng, chỉ
với doanh số thanh toán cho các dịch vụ
thanh toán hóa đơn, mua thẻ cào và nạp
tiền điện tử từ 300.000 – 500.000 VND thì
CB, NV sẽ được cấp tương ứng 1 mã số
dự thưởng. Theo đó, thông qua chương
trình, Kienlongbank đã tìm ra chủ nhân
may mắn nhất của giải đặc biệt với chiếc
điện thoại di động Iphone 6, cùng Top
20 CB,NV có số tiền thanh toán cao nhất
chương trình với những phần thưởng cực
kỳ hấp dẫn.
Chị Dương Bé Sang là CB, NV thuộc Chi
nhánh Hậu Giang, chủ nhân giải đặc biệt

chiếc Iphone 6 cho biết: “Trước tiên,
cám ơn Ban lãnh đạo Kienlongbank
đã tạo sân chơi cho CB, NV chúng em
tham gia chương trình này, bởi vì việc
cập nhật kiến thức, chuyên môn về
SPDV của ngân hàng để tư vấn cho
khách hàng là điều kiện hiển nhiên của
bất kỳ CB, NV nào khi đang công tác
tại đây. Tuy nhiên, thông qua chương
trình dành cho CB, NV trải nghiệm nội
bộ về chính dịch vụ của Kienlongbank,
em cảm thấy càng có động lực hơn và
nỗ lực hơn. Khi biết mình là người trúng
giải đặc biệt, Em hết sức vui và bất ngờ..
Việc nhận được giải thưởng có giá trị
cao nhất trong chương trình có ý nghĩa
rất lớn đối với em không chỉ vì giá trị
món quà, mà là những trải nghiệm
thực sự của bản thân em cũng như CB,
NV trên toàn hệ thống. Em cảm thấy tự
tin và linh hoạt hơn trong việc tư vấn,
giải đáp thắc mắc cho khách hàng về
các sản phẩm dịch vụ Kienlongbank.
Em mong Ban lãnh đạo sẽ tổ chức
nhiều chương trình hơn nữa cho các

anh chị CB, NV có cơ hội tham gia và may
mắn như em”.
Tại buổi lễ phát thưởng, ông Võ Văn
Châu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Kienlongbank cũng chia sẻ: “Ban lãnh
đạo Kienlongbank đánh giá cao sự phối
hợp giữa các Phòng ban khi triển khai ứng
dụng Mobile Banking, và sự hưởng ứng
tham gia của CB, NV trên toàn hệ thống.
Việc đa dạng và nâng cao chất lương sản
phẩm dịch vụ là một trong những ưu tiên
hàng đầu của Kienlongbank. Ban Lãnh đạo
kỳ vọng, thông qua chương trình này, CB,
NV ý thức được trách nhiệm tiếp cận sản
phẩm dịch vụ của Kienlongbank để tự tin
bán hàng cho khách hàng. Và trong thời
gian tới, bất kể sản phẩm mới ban hành
sẽ dành thời gian cho nội bộ thử nghiệm
sẽ là phương pháp khả thi nhất để mang
đến dịch vụ tốt cho khách hàng nội bộ lẫn
khách hàng bên ngoài.”.
KLB

Về hướng hoạt động trong năm 2015,
Công đoàn Kienlongbank tập trung các
hoạt động văn thể mỹ hướng tới kỷ niệm
20 năm thành lập Kienlongbank; tiếp
tục thực hiện các chính sách chăm lo đời
sống CB, NV; thực hiện Quỹ tình nghĩa
Kienlongbank; xây dựng chế độ tặng học
bổng cho con CB, NV vượt khó, học giỏi,
đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cũng
như xây dựng kế hoạch hỗ trợ chi phí
tham quan du lịch cho đoàn viên công
đoàn.
KLB

Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm cùng CB, NV đạt giải trong chương trình, ngày 27/12/2014
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35

VĂN HÓA KIENLONGBANK

PHÁT TRIỂN

Nhộn nhịp chương trình: “

Giáng sinh an lành Năm mới thành công - Kiên Long sánh bước”

“Gia đình em - Ước mơ của em”

CUỘC THI GẮN KẾT GIA ĐÌNH KIENLONGBANK

C

uộc thi “Gia đình em – Ước mơ của
em” được Kienlongbank triển khai
trên toàn hệ thống, là 1 sân chơi
mang ý nghĩa gắn kết, đồng hành, chia sẻ
từ Kienlongbank đến bản thân và gia đình
mỗi CB, NV. Chương trình được Ban Lãnh
đạo quan tâm và đánh giá cao sự hưởng
ứng, tuyên truyền của mỗi Đơn vị trên
toàn hệ thống. Qua 2 tháng phát động,
cuộc thi đã thu hút sự tham gia của gần

Em Phan Nguyễn Hạnh Đoan (bên phải) - HS
cấp 1 đạt giải Nhất: “ Gia đình em - Ước mơ
của em” là con gái của anh Phan Văn Nghĩa Giám đốc PGD Lái Thiêu, Bình Dương

N

hằm tạo không khí nhộn
nhịp, sinh động, vui tươi hòa
trong niềm hân hoan của
những ngày Lễ Giáng sinh và Tết
Dương lịch 2015, Ngân hàng TMCP
Kiên Long (Kienlongbank) đã phát
động chương trình trang trí với tên
gọi “Giáng sinh an lành - Năm mới
thành công - Kiên Long sánh bước”.
Được triển khai từ ngày 15/12/2014
đến 07/01/2015, Kienlongbank
mong muốn tạo nhiều bất ngờ cho
khách hàng khi giao dịch trên toàn
hệ thống Kienlongbank.
Theo đó, không khí Giáng sinh và
Năm mới sẽ được xuất hiện tại từng
điểm giao dịch của Kienlongbank
với cây thông, tuyết trắng, … lung
linh và đầy sắc màu. Cùng với
chương trình này, Kienlongbank
dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn
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cho khách hàng bốc thăm may mắn
khi đến giao dịch trong khoảng thời
gian từ 20/12/2014 đến hết ngày
07/01/2015. Bên cạnh đó, tất cả các
thành viên tham gia Facebook của
Kienlongbank tiếp tục đón nhận
nhiều quà tặng bất ngờ và thú vị
thông qua việc tham gia các trò chơi
trực tuyến.
Chương trình còn là một sân chơi
bổ ích của toàn hệ thống, đẩy mạnh
phong trào thi đua trang trí và làm
đẹp ngôi nhà Kienlongbank, đồng
thời, góp phần quảng bá hình ảnh,
thương hiệu Kienlongbank, lưu lại
ấn tượng tốt trong lòng khách hàng
về thương hiệu Kienlongbank.
KLB

100 bài dự thi từ các học sinh đang là con,
em, cháu của CB, NV trên toàn hệ thống.
Mỗi bài viết như bức tranh miêu tả sinh
động về gia đình. Bên cạnh đó, cùng với
những dòng cảm xúc, tâm tư tình cảm,
suy nghĩ rất đỗi trẻ con ngây thơ, hồn
nhiên nhưng dạt dào tình cảm của các em
về ước mơ của mình trong tương lai, được
gắn kết nét chữ viết tay trên nền trang vở
trắng tinh của Kienlongbank dường như
chấp cánh cho ước mơ vươn xa hơn nữa.
Với tiêu chí đánh giá bài viết công khai,
minh bạch thông qua việc hình thức trình
bày rõ ràng, chữ đẹp, bài dự thi được viết
trên vở Kienlongbank, đảm bảo đúng
chủ đề cuộc thi, … và mang tính khách
quan, Hội đồng Ban giám khảo đã phải
đắn đo, cân nhắc và lựa chọn những bài
viết đạt thành tích cao nhất. Theo đó, kết
quả chung cuộc của cuộc thi đã thuộc về
30 bài viết có điểm số cao nhất, dành cho
học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Ngoài ra,
Kienlongbank còn có giải thưởng dành
cho “Tập thể có nhiều cá nhân đạt giải”
và “Tập thể có nhiều số lượng bài dự thi

nhất”. Quà tặng của chương
trình là những phần quà hấp
dẫn, có giá trị thực tiễn và giá trị hiện kim
từ Kienlongbank.
Em Phan Nguyễn Hạnh Đoan đạt giải
nhất (học sinh cấp 1) chia sẻ : “Em sẽ học
thật giỏi, vẽ thật đẹp để nuôi lớn ước mơ
trở thành nhà thiết kế thời trang, em sẽ
thiết kế những bộ quần áo thật đẹp để
tặng cho các bạn nghèo như một việc tốt
nho nhỏ của em”, hay một cảm nhận bình
dị nhưng sâu sắc về tình cảm gia đình
của em Nguyễn Ngọc Quyên đạt giải hai
(học sinh cấp 1) “Em thích nhất là những
bữa cơm gia đình vì đó là những bữa cơm
đầm ấm. Tất cả mọi người đều quay quần
bên mâm cơm nóng hổi, thơm phức do
tay mẹ nấu”, ...
Cuộc thi đã mang được thông điệp,
ý nghĩa gắn kết, nuôi dưỡng tình yêu
thương gia đình và chắp cánh ước mơ
của các em, phù hợp và gắn liền với
phương châm “Sẵn lòng chia sẻ” của
Kienlongbank.
KLB

Kienlongbank trao nhà tình thương trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh
C

hiều ngày 19/01/2015, tại TP. Hồ Chí
Minh, Ngân hàng TMCP Kiên Long
(Kienlongbank) phối hợp cùng Hội Liên Hiệp
Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh và Chính quyền tại địa
phương trên địa bàn Quận Gò Vấp đã tổ chức
Lễ bàn giao nhà tình thương cho bà Ngô Thị
Thuận, thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn trên địa bàn quận Gò Vấp.

Được biết, Bà Thuận là một trong những trường
hợp có điều kiện sống rất khó khăn, nay đã già
yếu, đôi chân lại tật nguyền mà vẫn phải mưu
sinh nuôi bản thân và 1 người em trai mắc bệnh
tâm thần. Căn nhà được Kienlongbank xây
dựng tại địa chỉ số 341/24/4 tổ 14, đường số 10,
phường 8, quận Gò Vấp khá khang trang với nền
lát gạch men, tường gạch, mái lợp tôn, với tổng
trị giá 40.000.000 đồng do CB, NV và đoàn viên
công đoàn Kienlongbank - Chi nhánh Sài Gòn tài
Ông Nguyễn Quang Toan - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở và trợ.
đại diện Lãnh đạo Chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng bà Ngô Thị
Thuận trước ngôi nhà tình thương.

Tại buổi lễ nhận nhà tình thương, bà Thuận
xúc động đến không nói nên lời trước tình
cảm mà Kienlongbank và các Đoàn Hội dành
cho bà khi tiếp nhận căn nhà. Đây là 1 niềm
mơ ước ấp ủ suốt bao nhiêu năm trời đến nay
mới thành hiện thực đối với bà và người thân.
Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Toan –
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở
chia sẻ: “Cám ơn Hội Liên Hiệp Phụ nữ TP.HCM,
vì nhờ đó, Kienlongbank chúng tôi mới biết một
hoàn cảnh cần lắm sự chung tay góp sức của
cộng đồng, mặc dù đã biết về hoàn cảnh của
bà Thuận, nhưng vẫn cảm thấy nao lòngBBT
khi
tận mắt chứng kiến cuộc sống đầy khó khăn
và trắc trở của bà”. Thông qua chương trình,
Kienlongbank mong muốn tạo tiền đề giúp
cho các hộ nghèo, các hoàn cảnh khó khăn
trong cuộc sống có bước đệm vững chắc để
an tâm, sống tốt và có ích cho xã hội.
KLB
KLB
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Cơ hội và thách thức đối với

nguồn nhân lực ngân hàng khi gia nhập AEC

C

ộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN
Economic Community - AEC) dự
kiến sẽ chính thức ra đời vào cuối
năm 2014 là một bước ngoặt đánh dấu
sự hòa nhập toàn diện của các nền kinh
tế Đông Nam Á. Đây vừa là cơ hội, vừa là
thách thức lớn đối với nền kinh tế, nguồn
nhân lực Việt Nam nói chung và đối với
ngành ngân hàng nói riêng.
AEC được xây dựng nhằm tạo nên một thị
trường đơn nhất, một không gian sản xuất
chung với 5 yếu tố được lưu chuyển tự do,
gồm: hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và
lao động giữa 10 nước trong khối ASEAN.
Thuế suất sẽ cắt giảm dần về 0% gần như
với tất cả mặt hàng.
A. Cơ hội và thách thức đối với nền kinh
tế Việt Nam:
Khi tham gia AEC, Việt Nam có những lợi
thế nhất định, nhưng đồng thời có những
thách thức không nhỏ. Có hai điểm lớn
cần lưu ý là nguồn nhân lực và môi trường
kinh doanh.
Về nguồn nhân lực, lợi thế lớn nhất của
Việt Nam là có lực lượng lao động dồi dào
và cơ cấu lao động trẻ. Theo số liệu của
Tổng cục Thống kê, tính đến giữa năm
2014, số người trong độ tuổi lao động là
47,52 triệu người. Tuy nhiên, chất lượng
còn thấp và cơ cấu lao động vẫn còn
nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển và
hội nhập. Nếu lấy thang điểm là 10 thì chất
lượng nhân lực của Việt Nam chỉ đạt 3,79
điểm, xếp thứ 11/12 nước châu Á tham gia
xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (trong
khi Hàn Quốc đạt 6,91 điểm; Ấn Độ đạt
5,76 điểm; Malaysia đạt 5,59 điểm)
Về môi trường kinh doanh, theo báo
cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế công
bố mới đây, năng suất lao động của Việt
Nam năm 2013 thuộc nhóm thấp nhất
khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thấp
hơn Singapore, quốc gia trong khu vực tới
15 lần. Chỉ số về môi trường kinh doanh
của Việt Nam cũng không mấy khả quan.
Trong khi một số các quốc gia của ASEAN
như Malaysia, Singapore được xếp hạng
cao thì theo báo cáo của World Bank, xếp
38

Bản tin Kienlongbank

hạng môi trường kinh doanh 2014 của
Việt Nam đã tụt một hạng so với năm
trước.

Tham gia AEC và thực thi hệ thống ngân
hàng mở có nghĩa là các quốc gia thành
viên sẽ phải bỏ dần các giới hạn về ngân
hàng. Trong khuôn khổ AEC, các nước
thành viên cũng phải tạo ra một sân chơi
bình đẳng cho ngân hàng các nước thành
viên khác hoạt động trên lãnh thổ của
mình bằng cách xóa bỏ những khác biệt
pháp lý mang tính phân biệt đối xử giữa
các ngân hàng có quốc tịch khác nhau.
1. Cơ hội:
Thứ nhất, việc mở cửa và hội nhập trong
lĩnh vực ngân hàng ngoài việc cho phép
các NHTM trong và ngoài nước được hoạt
động kinh doanh và cạnh tranh phát triển
trong một sân chơi công bằng hơn còn
tạo điều kiện thuận lợi cho các NHTM
trong nước thâm nhập thị trường quốc tế.
Thứ hai, thông qua hội nhập, các NHTM
Việt Nam có cơ hội tiếp cận với vốn, công
nghệ, kinh nghiệm và trình độ quản lý của
các NHTM phát triển trên thế giới.
Thứ ba, hội nhập sẽ giúp các NHTM Việt
Nam có cơ hội tiếp cận và phát triển đa
dạng các dịch vụ và tiện ích ngân hàng
mới hiện đại, mở rộng hoạt động kinh
doanh đồng thời không ngừng nâng cao
chất lượng phục vụ khách hàng để cạnh
tranh tốt hơn.
Thứ năm, việc hội nhập cũng đòi hỏi môi

Để phát triển và theo kịp yêu cầu phát
triển của thị trường trong và ngoài nước
trong quá trình hội nhập, các NHTM trong
nước phải chủ động thực hiện cơ cấu lại
tổ chức theo hướng hợp lý và chuyên
nghiệp hơn, tăng năng lực tài chính, thực
hiện chuyên môn hóa sâu hơn các nghiệp
vụ ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn, đào tạo và tái đào tạo đội ngũ cán bộ.
Ngoài ra, NHTM Việt Nam phải đào tạo và
phát triển một nguồn nhân lực không chỉ

Riêng đối với Kienlongbank để đáp ứng
các yêu cầu mới của thị trường và đón đầu

C. Một số gợi ý đối với NHTM Việt Nam

trường pháp lý phải được cải thiện hơn
để thực hiện các cam kết quốc tế, tạo môi
trường đầu tư hấp dẫn, khuyến khích các
luồng vốn chảy vào trong nước thông qua
đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp nước
ngoài, tạo cơ hội để các NHTM cho vay và
huy động vốn lớn hơn.
2. Thách thức
Mặc dù trong thời gian qua, hệ thống
NHTM đã có những bước phát triển nhất
định song khoảng cách giữa các NHTM
trong nước và NHTM trong khu vực và thế
giới vẫn còn rất lớn. Vì vậy, khi hội nhập,
hệ thống NHTM Việt Nam cũng gặp phải
những thách thức và sức ép không nhỏ.
Thứ nhất, các NHTM Việt Nam hiện nay
có tiềm lực tài chính, chất lượng tài sản
thấp, chất lượng dịch vụ chưa cao. danh
mục sản phẩm dịch vụ còn ít, cơ cấu tổ
chức chưa chuyên nghiệp, công nghệ
ngân hàng còn có khoảng cách đáng
kể so với khu vực và thế giới. Các NHTM
Việt Nam hiện nay chỉ có lợi thế về mạng
lưới chi nhánh giúp phân phối sản phẩm
dịch vụ và khách hàng rộng rãi, am hiểu
về tập quán địa phương và môi trường
kinh doanh. Tuy nhiên, đây không phải
là những lợi thế lâu dài và sẽ mất dần đi
khi lĩnh vực ngân hàng thực sự tự do hóa
hoàn toàn.
Thứ hai, hội nhập sẽ mang lại sự cạnh
tranh gay gắt và khốc liệt trên thị trường

có chuyên môn cao về nghiệp vụ ngân
hàng mà còn phải am hiểu Luật Thương
mại Quốc tế và được trang bị đầy đủ
những kiến thức và kỹ năng nghiên cứu,
phân tích, đánh giá và dự báo theo mô
hình và chuẩn mực quốc tế.
Như vậy, quá trình hội nhập kinh tế quốc
tế sẽ tạo ra sức ép ngày càng lớn hơn cho
hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt
Nam trong khi lợi thế tiềm tàng sẽ thuộc
về các NHTM nước ngoài. Sự cạnh tranh
không chỉ diễn ra ở nước ngoài mà còn
diễn ra ngay tại thị trường trong nước, nơi
mà NHTM Việt Nam vẫn có nhiều ưu thế
nếu biết tận dụng những ưu thế đó. Để
có thể nắm vững ưu thế, tận dụng cơ hội
và tăng khả năng cạnh tranh, các NHTM
Việt Nam cần phải biết vị trí của mình, phải
đánh giá được năng lực cạnh tranh của
mình dựa trên các chỉ tiêu đã đề cập, từ đó
có những biện pháp cải thiện năng lực nội
tại để nâng cao khả năng cạnh tranh của
chính mình.

Thứ ba, việc hội nhập làm tăng các giao
dịch vốn và rủi ro của hệ thống ngân
hàng, trong khi cơ chế quản lý chưa hoàn
thiện, nhất là cơ chế giám sát và quản lý
rủi ro hiện nay.

Tóm lại, gia nhập AEC, ngành dịch vụ
sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất khi AEC cho
phép lao động được dịch chuyển tự do
giữa các nước. Ngành tài chính, ngân
hàng cũng không là ngoại lệ khi cốt lõi
của ngành kinh doanh này nằm ở yếu tố
con người. Thị trường của Việt Nam không
chỉ đối mặt với sự gia tăng của lao động từ
nước khác mà còn đối mặt với rủi ro mất
đi những nhân sự giỏi, nhiều kinh nghiệm,
chuyên môn cao và khả năng ngoại ngữ
tốt.
B. Đối với khối Ngân hàng Thương mại
(NHTM):

tài chính Việt Nam. Các NHTM nước ngoài
hiện chỉ nắm giữ thị phần thiểu số trên
thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam
nhưng sẽ có ưu thế lớn trong tương lai khi
mà các quy định hạn chế của Nhà nước
đối với các NHTM nước ngoài được nới
lỏng dần.

cơ hội trong quá trình
hội nhập, Ngân hàng
cần tập trung hiện đại
hóa cơ sở vật chất, mở
rộng thêm mạng lưới giao
dịch, phát triển hệ thống công
nghệ thông tin, đa dạng hóa các loại sản
phẩm dịch vụ.
Đối với công tác đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực, thời gian qua Ngân
hàng tập trung đào tạo nâng cao chất
lượng quản lý, tác phong chuyên nghiệp
và thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ
chuyên môn cho nhân viên. Điểm nhấn
năm 2015, Kienlongbank đào tạo chuẩn
hóa năng lực các chức danh, đào tạo theo
lộ trình phát triển nghề nghiệp, đào tạo lại
các kỹ năng: bán hàng, chăm sóc khách
hàng. Các chủ đề quan trọng khác trong
năm 2015 là quản trị rủi ro và ngoại ngữ.
Ngoài ra Kienlongbank tạo lập môi trường
để nhân viên tự trau dồi, học tập thông
qua hệ thống học trực tuyến, các cuộc thi
đọc sách, thi nghiệp vụ giỏi.
Bùi Ngọc Thành/ TT Đào Tạo

SỔ TAY VĂN HÓA KIENLONGBANK
- Cẩm nang của bạn!

V

ăn hóa doanh nghiệp có vai trò và
vi trí rất quan trọng trong sự phát
triển của mỗi doanh nghiệp. Bất
kỳ một doanh nghiệp nào đều cần một
bản sắc văn hóa riêng. “Cấu trúc”, “Luật lệ”
và “Văn hóa” của doanh nghiệp kiềng 3
chân để doanh nghiệp có thể đứng vững
và tồn tại được, đặc biệt trong giai đoạn
hội nhập hiện nay.
Theo chia sẻ của thầy Giản Tư Trung,
Hiệu trưởng Trường Doanh Nhân PACE
đã chia sẻ về Văn hóa doanh nghiệp
với Ban Lãnh đạo và cấp Quản lý của
Kienlongbank trong Chương trình “Nhà
quản lý chuyên nghiệp” do Ngân hàng tổ

chức ngày 14/02/2014 “Văn hóa doanh
nghiệp làm nên doanh nghiệp đó, là
những thứ mà vì nó hay để bảo vệ nó
người ta sẵn lòng hy sinh mọi thứ khác.
Vậy văn hóa Kienlongbank là gì, đâu là
những giá trị làm nên Kienlongbank,
là những gì mà vì nó Kienlongbank sẵn
sàng hy sinh những thứ khác?”
Nhận ra được tầm quan trong của Văn
hóa doanh nghiệp, Kienlongbank đã
chủ động xây dựng Sổ tay văn hóa
Kienlongbank dựa trên 04 giá trị cốt lõi
“Tâm - Tín - Kiên - Xanh”, cũng như các giá
trị văn hoá được tạo dựng và phát triển
trong suốt quá trình 19 năm hình thành

và phát triển của Kienlongbank.
Sổ tay văn hóa là chất keo gắn kết giữa
Văn hóa Ngân hàng với toàn thể cán bộ
nhân viên Kienlongbank trên toàn hệ
thống. Cuốn sổ tay này bao gồm một hệ
thống những chuẩn mực và giá trị mà tất
cả thành viên trong đại gia đình chung
Kienlongbank sẽ thực hiện, xây dựng,
duy trì, kế thừa và phát triển. Từ đó tạo
nên một sự khác biệt nhằm đưa “Rồng
Kiên Long” vươn ra biển lớn.
Văn hóa Kienlongbank được tóm gọn
qua 09 nét văn hóa tiêu biểu đại diện cho
các chuẩn mực trong công việc của con
người Kienlongbank từ cấp quản lý đến
Số 18 - Tháng 02/2015
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PHÁT TRIỂN

Đánh giá cao người có tinh thần trách
nhiệm và khả năng giải quyết vấn đề
sáng tạo. “Trình độ không bằng thái độ”.
9. Văn hóa học tập:
Duy trì nét văn hóa học đi đôi với hành;
văn hóa học tập suốt đời, không phân
biệt cấp bậc, tuổi tác, bằng cấp. Cách học
hiệu quả nhất là quan sát, trao đổi, học
từ thực tế công việc. “Học để làm người,
học để làm việc, không phải chỉ học để
lấy điểm hay lấy bằng”.

từng cán bộ nhân viên:
1. Văn hóa điều hành:
Quản trị, điều hành ngân hàng bằng văn
hóa (quyền lực mềm) thay vì bằng mệnh
lệnh (quyền lực cứng). “Lạt mềm buộc
chặt”.
2. Văn hóa tự giác:
Bất kỳ cá nhân nào đã là thành viên
Kienlongbank đều mong muốn được
nhìn nhận là người có năng lực tự quản
trị, có tác phong chuyên nghiệp và đạo
đức nghề nghiệp vững vàng. “Đỉnh cao
của quản trị là tự quản trị”.
3. Văn hóa giao tiếp:
Giao tiếp là hoạt động thường xuyên,
là cầu nối giữa người với người. “Học ăn,
học nói,học gói, học mở”.
4. Văn hóa ứng xử:

tận tâm và hướng đến cùng gia tăng lợi
ích. “Khách hàng là người trả lương cho
chúng ta”.
6. Văn hóa tuân thủ:
Tất cả quy định nội bộ đều được đồng
thuận trước khi ban hành, áp dụng thực
tiễn và được chỉnh sửa, thay thế, bổ sung
khi không còn phù hợp. Do đó, yêu cầu
tất cả thành viên phải tuân thủ triệt để.
“Lãnh đạo phải làm gương”.
7. Văn hóa làm việc:
Cấp trên có trách nhiệm phục vụ cấp
dưới, mình hãy vì mọi người, vì Ngân
hàng trước. Mọi người và ngân hàng sẽ
hỗ trợ, phục vụ lại mình. “Mình vì mọi
người, mọi người vì mình”.
8. Văn hóa dùng người:
Kienlongbank luôn trân trọng những
người có tư duy tích cực, cùng chí hướng.

“Mỗi cán bộ nhân viên là một đại sứ
thương hiệu và là văn hóa Kienlongbank”.
Mỗi thành công của Kienlongbank đã,
đang và sẽ được xây dựng trên nền
tảng giá trị Văn hóa Kienlongbank,
được các thế hệ Cán bộ, nhân viên của
Kienlongbank xây dựng, duy trì, kế thừa
và phát triển. Đó là những nét văn hóa
phù hợp với đặc thù của ngành tài chính
ngân hàng và được thể hiện qua phong
cách lãnh đạo, phong cách làm việc của
mỗi Cán bộ, nhân viên Kienlongbank.
Với mục tiêu và ý nghĩa đó, trong giai
đoạn tới Kienlongbank sẽ cho ra mắt
Sổ tay Văn hóa nhằm truyền tải những
giá trị cốt lõi về Văn hóa Kienlongbank.
Thông qua việc học tập, nghiên cứu,
tuân thủ trong công việc sẽ đem lại lợi
ích và giá trị cho bản thân mỗi Cán bộ,
nhân viên nói riêng và Kienlongbank nói
chung. Kienlongbank tin tưởng mỗi cán
bộ, nhân viên sẽ ý thức, tự giác thực hiện
một cách gương mẫu và tiếp tục cống
hiến hết mình để cùng tận hưởng những
thành quả xứng đáng do chính chúng ta
gây dựng nên. Và đó cũng là thông điệp
chính của Sổ tay văn hóa Kienlongbank –
Cẩm nang của bạn!

LÝ DO NÊN TUYỂN SINH VIÊN
mới ra trường

H

ầu hết các thông tin của nhà tuyển
dụng luôn đòi hỏi phải tuyển ứng
viên biết việc, có kinh nghiệm. Do
đó, sinh viên mới ra trường ít có cơ hội.
Tuy nhiên, các sinh viên mới ra trường
cũng có rất nhiều điểm mạnh để nhà
tuyển dụng cần phải lưu tâm nhiều.
1. Không sợ bị nhảy việc: sinh viên mới
ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm. Họ
cần hiểu được công ty, nơi làm việc, nắm
bắt công việc và họ muốn khẳng định bản
thân, đóng góp những giá trị mới cho nơi
làm việc của họ.
2. Trang giấy trắng: đối với sinh viên tất
cả đều là những kiến thức mới, sinh viên
muốn học hỏi một cách rõ ràng, tìm hiểu
kỹ lưỡng. Do đó, khi đào tạo một người mới
hoàn toàn sẽ dễ dàng hơn, họ tiếp thu kiến
thức từ người hướng dẫn nhanh hơn.
3.Phù hợp với văn hoá: trong thời
gian tham gia đào tạo và thực tập tại
Kienlongbank, các bạn sinh viên đã có cơ
hội tìm hiểu môi trường làm việc và văn
hoá của Kienlongbank, sinh viên có thể
nắm bắt được văn hoá, môi trường làm
việc. Nếu được tiếp nhận làm nhân viên thì
sinh viên có thể mau chóng hoà nhập vào
môi trường ngay.
4. Năng động, nhiệt huyết, không ngại
khó: sinh viên luôn có sẵn nhiệt huyết, vì
là nhân viên mới nên sinh viên luôn muốn

mọi người nhận thấy được năng lực của
bản thân. Do đó, khi thực hiện 01 công việc
họ luôn tìm tòi học hỏi, không ngại khó và
luôn muốn hoàn thành công việc một cách
tốt nhất.
5. Thích tìm tòi cái mới, khả năng nắm
bắt vấn đề nhanh: sinh viên luôn là những
người ham học hỏi và cầu tiến, muốn
khẳng định mình nên không ngần ngại
công việc, dám nghĩ, dám làm.
6. Khao khát nghề nghiệp, sáng tạo: các
sinh viên phấn đấu trong công việc được
giao, cống hiến hết mình cho công việc. Họ
có những sáng tạo có nhiều ý tưởng mới
mẻ, có thể giúp giải quyết công việc nhanh,
đạt hiệu quả cao hơn.
7. Biết rõ những gì đang thịnh hành:
được cập nhật kiến thức từ giảng đường
đại học cũng như tìm hiểu thông tin qua
báo chí, mạng xã hội. Trong thời gian học
và nghiên cứu, sinh viên nhận thấy được
những gì sinh viên, mọi người trong xã hội
đang cần và cần cải tiến những mô thức cũ,
áp dụng mô thức mới. Vì vậy, sinh viên sẽ
cho những ý kiến về những gì đang thịnh
hành để cải tiến các mô thức cũ trong
doanh nghiệp.
8. Thái độ tốt, không đòi hỏi nhiều: sinh
viên mới ra trường luôn đặt mục tiêu học
hỏi nghề nghiệp trên thu nhập có được.
Ngoài ra, về công việc họ tự học hỏi tìm tòi

khi được giao việc, ít khi đòi hỏi cần phải có
(cung cấp thêm) gì để làm công việc đó.
Chính vì lý do trên, Chương trình thực tập
sinh Kienlongbank luôn bám sát nhu cầu
tuyển chọn từ phía Ngân hàng. Vì vậy, khi
sinh viên muốn thực tập tại Ngân hàng
luôn trải qua các bước: phỏng vấn, đào tạo
và thực tập trên công việc như một nhân
viên tập sự chính thức được tuyển dụng tại
Kienlongbank.
Với mục đích đào tạo sinh viên có thể biết
việc và làm việc ngay sau khi ra trường. Từ
năm 2014, Kienlongbank đã đào tạo tập
trung cho tất cả sinh viên thực tập (02 tuần),
sau đó sẽ gửi sinh viên về đơn vị tiếp tục
kèm cặp trên công việc (10 tuần), giao các
công việc cụ thể thông qua chương trình
“Thử sức kinh doanh cùng Kienlongbank”.
Đây là một chương trình học và thực tập
nghiêm túc được xây dựng nhằm tạo điều
kiện thuận lợi cho các sinh viên có cơ hội
được đào tạo và trải nghiệm trong môi
trường làm việc thực tế tại Kienlongbank.
Đây cũng là cơ hội của Kienlongbank có
thể tuyển dụng các thực tập sinh vì qua
thời gian đào tạo sinh viên có thể phát huy
đầy đủ tố chất và năng lực để trở thành
cán bộ nhân viên chính thức, những kết
quả này sẽ được Kienlongbank ghi nhận và
đánh giá sau khi kết thúc thời gian thực tập.
Phạm Thị Ngọc Trân/ TT Đào Tạo

Trên cơ sở văn hóa, phong tục tập quán
xã hội và chuẩn mực ứng xử cơ bản, tất
cả thành viên Kienlongbank chung tay
xây dựng bộ quy tắc ứng xử và cùng cam
kết hành xử đúng quy ước. “Nhập gia tùy
tục”.
5. Văn hóa phục vụ:
Tất cả thành viên Kienlongbank đều có
quyền và trách nhiệm phục vụ, chăm sóc
khách hàng cả bên ngoài và nội bộ với sự
40
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ĐỒNG HÀNH

KIENLONGBANK
đồng hành cùng nông dân

Ưu đãi dành cho chủ thẻ
Kienlongbank

Nguyễn Nhất Tuấn -Giám đốc Kienlongbank Chi nhánh Phú Yên

N

N

gày nay, áp lực cạnh tranh giữa
các ngân hàng ngày càng mạnh
mẽ nên khách hàng được chăm

hư một lời tri ân từ Kienlongbank

dụng mức phí ưu đãi dành cho chủ thẻ

hàng hoàn toàn có thể yên tâm hưởng

dành cho các khách hàng của

Kienlongbank. Cụ thể, Kienlongbank sẽ

thụ chuyến du lịch với những đối tác nghỉ

ngân hàng nói chung và chủ thẻ

miễn phí tất cả các giao dịch rút tiền, tra

dưỡng hàng đầu tại Việt Nam như: Lan

nói riêng, kể từ khi thẻ Hoàng Sa Việt Nam

cứu số dư, đổi mật mã, thanh toán tại các

Rừng Resort (Tp. Vũng Tàu), Eden Resort

Trước đây, những khách hàng ở nông

– Trường Sa Việt Nam do Kienlongbank

ATM, POS. Với mức ưu đãi này, các khách

(Đảo Phú Quốc), Sunrise Hội An Beach

thôn thường ít được các ngân hàng quan

phát hành được ra đời cũng là lúc

hàng sẽ không bị mất mức phí khi trải

Resort, Khu du lịch khách sạn Suối Mơ

tâm nhưng với sự cạnh tranh trong lĩnh

Kienlongbank khởi động những chính

nghiệm các dịch vụ thẻ của ngân hàng.

(Quảng Ninh), … Bên cạnh đó, là chuỗi

vực ngân hàng như hiện nay thì khách

sách ưu đãi dành cho người sử dụng.

Thứ ba, khi khách hàng sử dụng thẻ

những ngành dịch vụ được Kienlongbank

hàng ở nông thôn được quan tâm nhiều

Tuy triển khai sau so với các ngân hàng

Kienlongbank, gián tiếp khách hàng đã

liên kết sẽ cung cấp đa dạng nhu cầu của

hơn và hơn hết là chính sách của Đảng,

bạn, gặp không ít trở ngại khi khách

góp phần ủng hộ vào quỹ chung tay

các khách hàng như: Giải trí, khách sạn,

Nhà nước dành cho nông nghiệp, nông

hàng tiềm năng còn chưa quen với việc

góp sức biển đông do Báo Thanh Niên

chăm sóc sức khỏe, sắp đẹp, mua sắm,

thôn và nông dân ngày càng được ưu ái

sử dụng, thanh toán không dùng tiền

phát động. Cụ thể, với mỗi thẻ Hoàng

giáo dục, …

và tạo nhiều điều kiện để phát triển kinh

mặt, thế nhưng Thẻ ghi nợ (ATM) của

Sa Việt Nam - Trường Sa Việt Nam được

Xuân đã đến rất gần cũng là dịp để bạn

tế ở nông thôn.

Kienlongbank không vì thế mà mất đi vị

phát hành hoặc có giao dịch thanh toán,

có thể thoải mái tận hưởng không khí

trí trên thị trường bởi những điểm khác

Kienlongbank sẽ trích số tiền tương

Xuân với những điểm tham quan du

biệt có thể kể đến như sau:

ứng 5.000 VND/ mỗi thẻ mới được phát

lịch nổi tiếng trên khắp cả nước. Do đó,

Thứ nhất, ngay cái tên Thẻ Hoàng Sa

hành; và 3.000 VND/ mỗi giao dịch thanh

hãy cùng tận hưởng những ưu đãi của

Việt Nam – Thẻ Trường Sa Việt Nam của

toán từ thẻ. Đặc biệt, số tiền này được

Kienlongbank dành cho khách hàng

sóc chu đáo và tận tình hơn rất nhiều.

Nắm bắt được thế mạnh của địa phương
và chủ trương, chính sách của Ngân hàng
Nhà nước, Ngân hàng Kiên Long Chi

Ban Giám đốc Kienlongbank Phú Yên thăm cánh đồng mía của 2 nông dân giỏi cấp tỉnh
(khách hàng Đinh Văn Đạo và Nguyễn Hữu Thoại)

nhánh Phú Yên xác định “Bà con nông
dân” là một trong những khách hàng

huyện từ lâu nhưng với quyết tâm cũng như

phúc vì đã mang lại niềm vui cho những

Kienlongbank đã là điểm ấn tượng đầu

trích từ doanh thu hoạt động thẻ của

của mình. Thông tin chi tiết các đơn

trọng tâm trong việc phát triển các sản

vì sự phát triển kinh doanh của chi nhánh

người nông dân suốt ngày “bán mặt cho

tiên. Xuất phát từ ý tưởng của Ban Lãnh

Kienlongbank mà không ảnh hưởng đến

vị ưu đãi tham khảo tại website www.

phẩm dịch vụ ngân hàng. Do đó, chi

nên anh chị em đã cố gắngkiên trì theo đuổi

đất, bán lưng cho trời” đã có “của để dành”

đạo ngân hàng mong muốn, sản phẩm

bất kỳ quyền lợi nào từ phía khách hàng.

kienlongbank.com.

nhánh đã tăng cường công tác tiếp thị về

suốt thời gian dài nên mới có kết quả như

(cách nói nôm na của người nông dân).

không chỉ là một công cụ giao dịch tài

Thứ tư, Kienlongbank đã và đang có hệ

Nhân ngày đầu năm, Kienlongbank trân

các xã, huyện trong tỉnh Phú Yên với mục

ngày hôm nay”.

Có thể nói, phát triển nông nghiệp nông

chính thông thường, mà có ý nghĩa nhân

thống điểm chấp nhận thẻ (POS) rộng

trọng cảm ơn Quý khách hàng đã đồng

tiêu tăng khách hàng là bà con nông dân

Hai nông dân giỏi của tỉnh ở xã Hoà Hội,

thôn và nông dân là một chủ trương lớn,

văn sâu sắc, giúp cho người sử dụng, đặc

khắp trên cả nước, nơi có các điểm giao

hành cùng Kienlongbank và kính chúc

ở các vùng nông thôn.

huyện Phú Hoà là anh Nguyễn Hữu Thoại

đúng đắn. Đó cũng chính là mục tiêu mà

biệt là công dân Việt Nam luôn nhớ đến

dịch của ngân hàng cũng như các doanh

Quý khách hàng một năm mới An khang

Hơn 3 năm triển khai tiếp thị, kết quả đáng

và Huỳnh Khắc Vũ khách hàng quan hệ

Kienlongbank Chi nhánh Phú Yên hướng

hai quần đảo của đất nước và luôn hướng

nghiệp liên kết thuộc nhiều lĩnh vực,

Thịnh vượng, Vạn sự như ý.

khích lệ là ở các vùng nông thôn thuộc các

với Kienlongbank Phú Yên có cùng nhận

đến và tập trung phát triển trong thời

về đất nước Việt Nam.

ngành nghề khác nhau, nhằm nhân rộng

xã, huyện trên địa bàn tỉnh đều có khách

xét “Trước đây chúng tôi quan hệ với Ngân

gian tới nhằm góp phần nâng cao đời

Thứ hai, Kienlongbank là ngân hàng

ưu đãi cho quý khách hàng trên mọi miền

hàng đến giao dịch với Kienlongbank Chi

hàng Nông nghiệp huyện Phú Hoà sau đó

sống bà con nông dân tại các xã, huyện

duy nhất đến thời điểm hiện nay áp

tổ quốc. Chỉ với thẻ Kienlongbank, khách

nhánh Phú Yên và dư nợ chiếm hơn 50%

có lẽ cũng là cái duyên và trên hết là sự nhiệt

trong địa bàn tỉnh Phú Yên.

tổng dư nợ của chi nhánh. Kết quả đó đã

tình của nhân viên tín dụng nên chúng tôi

Với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ” nên

đem lại động lực lớn cho anh chị em tín

quyết định chuyển qua giao dịch với Ngân

việc được góp sức chung tay cùng phát

dụng chi nhánh để tiếp tục phát triển sản

hàng Kiên Long”.

triển kinh tế vùng nông thôn vừa là nhiệm

phẩm-dịch vụ ngân hàng đến với bà con

Nông dân giỏi Đinh Văn Đạo chia sẻ

vụ chính trị của tập thể Kienlongbank

vùng nông thôn.

“Trước đây đến mùa vụ mía chúng tôi cần

Chi nhánh Phú Yên vừa là thể hiện trách

Anh Vương Minh Chí - Trưởng phòng

vốn phải vay nóng bên ngoài lãi suất cao

nhiệm đối với cộng đồng xã hội trong

kinh doanh chi nhánh tâm sự ”Ngày đầu

nhưng từ ngày quan hệ với Ngân hàng Kiên

việc nâng cao đời sống bà con nông dân

tiên khi các anh chị xem xuống tiếp xúc với

Long chúng tôi không bị áp lực trả nợ nhiều

ở vùng nông thôn mới.

khách hàng thì gặp rất nhiều khó khăn vì

mà còn có của để dành”.

đa số khách hàng nông thôn có thói quen

Nghe những lời tâm sự, chia sẻ đó của

giao dịch với Ngân hàng nông nghiệp ở

khách hàng làm chúng tôi cảm thấy hạnh
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Kienlongbank đồng hành cùng
nông dân & doanh nghiệp

T

rong kế hoạch kinh doanh
năm 2015, Kienlongbank tiếp
tục lựa chọn mũi nhọn kinh
doanh đối với lĩnh vực nông nghiệp
nông thôn, các doanh nghiệp vừa
và nhỏ. Chuỗi giá trị từ khu vực này
vẫn duy trì mức thu nhập và ổn định,
đặc biệt là trong bối cảnh hoạt động
ngân hàng ở khu vực đô thị vẫn còn
nhiều khó khăn; sự hồi phục thị
trường đô thị chưa rõ nét.

vài chục triệu đến một trăm triệu
đồng nên Kienlongbank đã tập trung
nghiên cứu đặc điểm mùa vụ, chu kỳ
chăn nuôi gia súc, gia cầm, thổ nhưỡng
của từng vùng cùng với tập quán canh
tác cũng như khả năng tài chính của
bà con nông dân để đưa phương thức
cho vay một cách phù hợp. Sau một
thời gian hoạt động, Kienlongbank đã
mạnh dạn tiếp cận khai thác thêm sản

(ĐBSCL) và bà con nông dân trong cả
nước. Tại Kienlongbank, khách hàng
khu vực nông thôn rất đông, dư nợ
cho khu vực này chiếm gần 40% tổng
dư nợ cho vay toàn hệ thống của ngân
hàng.

phẩm cho vay đối với người buôn bán
nhỏ ở các thị tứ, thị trấn có điều kiện
sinh lợi từ nhiều ngành nghề gắn với
sản xuất nông nghiệp, thủy sản, tiểu
thủ công nghiệp … Với cách làm khá
bài bản, tận tụy của nhân viên, thủ tục
dễ vay dễ trả này, Kienlongbank đã dần
chiếm được tình cảm và sự tín nhiệm
tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Nhân viên Kienlongbank thăm hỏi bà con trồng ớt tại Hồng Ngự

Điều đáng nói với loại hình kinh doanh
này đã giúp bà con nông dân giảm
bớt nạn cho vay nặng lãi đã tồn tại
lâu đời trong nhân dân, góp phần xây
dựng kinh tế, văn hóa xã hội ở khu vực
ĐBSCL và trong cả nước.

Đặc điểm của tín dụng nông
thôn qua thực tế hoạt động của
Kienlongbank

Chính sách cho nông dân vay vốn,
các doanh nghiệp vừa và nhỏ của
Kienlongbank.

Với mong muốn tạo dựng một ngân
hàng tham gia hoạt động kinh tế, tạo
việc làm ổn định cho người nông dân
địa phương và đáp ứng nhu cầu vốn
của bà con làm nghề nông, ngay từ khi
thành lập, Kienlongbank đã xác định
rõ về loại hình kinh doanh và khách
hàng của mình là khu vực nông thôn
(doanh nghiệp vừa và nhỏ). Số lượng
khách hàng khu vực này rất đông,
trải rộng cả nước và đặc điểm chính
là giá trị món vay nhỏ, thông thường

Để giảm chi phí cho nông dân,
Kienlongbank giải quyết nhanh hồ sơ
vay cho nông dân và đang nghiên cứu
giảm thiểu thủ tục vay vốn. Ngoài ra,
Kienlongbank cũng giải quyết cho bà
con nông dân vay liên vụ, tức làm thủ
tục một lần nhưng bà con được vay
cùng lúc 02 vụ trong năm (giải ngân
theo từng vụ)

CB-NV Kienlongbank trao Bản tin nội bộ cho ông Đỗ Văn Tám - Khách hàng PGD Long Mỹ

Anh Phan Văn Nghĩa - Giám đốc PGD Lái Thiêu - tặng Bản tin Kienlongbank
cho chị Cẩm Tú - Chủ Doanh nghiệp Thanh Huy (Bình Dương)

Đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia
đình, hộ sản xuất kinh doanh trên địa
bàn nông thôn, HTX, chủ trang trại đủ
tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định
của Chính phủ và Ngân hàng Nhà
nước thì Kienlongbank thực hiện đơn
giản hóa thủ tục đảm bảo phục vụ
khách hàng một cách nhanh nhất.
Rõ ràng về mục tiêu, năng động trong
chính sách và kiên định trong chiến
lược đầu tư, Kienlongbank đã sẵn sàng
cho cuộc tiếp sức cùng bà con nông
dân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ
để vươn lên làm giàu.
Dự kiến trong năm 2015, Kienlongbank
dành khoảng 8.000 tỷ đồng (chiếm
40% tổng dư nợ cho vay năm 2015)
để cho bà con nông dân và các tiểu
thương vay kinh doanh, sản xuất.
KLB

CB-NV Kienlongbank bên ao sen của khách hàng Nguyễn Văn Dương (Đồng Tháp)
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Phòng Giao dịch Số 03

VƯỢT KHÓ VÀ DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG

tiện ích của các sản phẩm và dịch vụ
của Kienlongbank, góp phần phát triển
kinh tế trong dân cư các địa phương,
xây dựng được niềm tin của khách hàng
dành cho đơn vị.
Song song với hoạt động kinh doanh
hiệu quả, được sự chấp thuận của lãnh
đạo Chi nhánh Rạch Giá, PGD Số 03 luôn
hưởng ứng tích cực các phong trào,
các hoạt động phúc lợi Xã hội của địa
phương như: đóng góp xây dựng cầu
đường nông thôn, tặng quà cho bà con
nhân dịp xuân về, …
Gặp ông Đào Thới, hộ nông dân xã Ngọc
Thuận, Giồng Riềng trong những ngày
đầu năm 2015, với nét mặt vui mừng hớn
hở khi đứng bên thửa ruộng nhà mình,
ông đưa tay chỉ về phía xa bày tỏ: “Gắn
bó với Kienlongbank đã lâu, nhưng đặc
biệt năm nay lãi suất khá thấp, tôi mạnh

dạn đầu tư giống và vật tư ngay đầu năm
nên giá rẻ, chi phí thấp, vụ này lợi nhuận
chắc khá cao”.
Nhìn thấy được sự thành công của bà
con nông dân, nụ cười viên mãn của ông
Đào Thới như một động lực tiếp sức cho
tập thể PGD Số 03 chúng tôi cùng phấn
đấu thể hiện “Tâm”, “Tín”, “Kiên”, “Xanh”
của sứ mệnh cao cả Kienlongbank.
Trong năm tới, PGD Số 03 kỳ vọng cũng
như đặt niềm tin, sự quyết tâm của cả
tập thể về chỉ tiêu kế hoạch của năm
2015. Tuy địa bàn hoạt động thuộc vùng
sâu, vùng xa, còn gặp không ít khó khăn
nhưng với sự quan tâm của Ban lãnh đạo
Ngân hàng tạo điều kiện cho CB, NV của
PGD Số 03 được tham giao đào tạo các
khóa nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng
của Trung tâm đào tạo để nâng cao trình

độ chuyên môn. Hơn
nữa, với lợi thế kinh tế
trên địa bàn, hệ thống
giao thông ngày càng
phát triển hoàn thiện,
khách hàng của PGD khá
đa dạng và có nhiều tiềm năng
để phát triển. Theo dự báo tình hình kinh
tế cả nước trong năm 2015 tới tuy còn
nhiều khó khăn nhưng cũng có hướng
phát triển khả quan hơn. Toàn thể CB, NV
PGD Số 03 sẽ cố gắng nỗ lực hết mình
để duy trì sự phát triển, quyết tâm hoàn
thành các chỉ tiêu mà Ban lãnh đạo Ngân
hàng giao trong năm 2015, luôn hoạt
động hiệu quả và bền vững góp phần
vào sự phát triển chung của hệ thống
Kienlongbank.
Trần Văn Sơn - Giám đốc PGD Số 3

Ông Đào Thới - khách hàng thân thiết của Kienlongbank bày tỏ sự vui mừng bên thửa ruộng của mình

Tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch Số 03

P

hòng giao dịch (PGD) Số 03 –
Giồng Riềng được thành lập theo
Giấy chấp thuận số 42 của Ngân
hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh Kiên
Giang ngày 15/9/1997 và chính thức đi
vào hoạt động vào ngày 23/10/1997.
Qua quá trình hoạt động, PGD Số 03 đã
không ngừng nỗ lực trong hoạt động
để ngày càng hoàn thiện và phát triển
tại cụm dân cư và kinh tế huyện Giồng
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Riềng.
Trong suốt 18 năm hoạt động, Phòng
Giao dịch Số 03 luôn duy trì định mức
tăng trưởng ổn định trong năm tiếp
theo, đặc biệt là ba năm gần đây với kết
quả đạt được thật ấn tượng, cụ thể: Năm
2012, đạt chỉ tiêu lợi nhuận 135%, năm
2013 là 125% và năm 2014 là 22,164 tỷ
đồng đạt 112%. Tính đến 31/12/2014

tổng dư nợ của PGD Số 03 là hơn 360 tỷ
đồng đạt trên 102% kế hoạch.
Năm 2014 tuy chịu ảnh hưởng không ít
những khó khăn khách quan trong hoạt
động kinh doanh, PGD Số 03 phải di dời
thuê nhà dân để hoạt động, nhưngtoàn
thể CB, NV của PGD Số 03 đã cùng
nhau nổ lực, gắn bó, sáng tạo để từng
bước đến với khách hàng với những
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ĐỒNG HÀNH

Kienlonbank

Khách hàng miền Bắc cảm nhận về Kienlongbank

qua lăng kính khách hàng 3 miền

Khách hàng Nguyễn Thị Hoàng Thanh – Hà Nội

T

ôi đã gửi tiền tại Kienlongbank từ những ngày đầu mới thành lập, chứng kiến Kienlongbankngày một đổi mới và phát
triển cả trong quy mô và chính sách chăm sóc khách hàng. Rất nhiều sản phẩm tiền gửi mới ra đời và đa dạng để
chúng tôi lựa chọn. Ngày sinh nhật vừa qua, tôi cảm thấy rất vui vì nhận được lời chúc cũng như món quà ý nghĩa được
các nhân viên đến tận nơi tặng quà. Món quà tuy nhỏ nhưng nó là sự quan tâm đặc biệt đối với chúng tôi. Mỗi lần đến giao
dịch tại Kienlongbank, tôi luôn nhận được sự đón tiếp chu đáo niềm nở từ nhân viên bảo vệ đến các giao dịch viên tại quầy.
Các giao dịch được thực hiện rất nhanh chóng và chuyên nghiệp, có những lúc do công việc rất vội tôi chỉ cẩn điện thoại đến
trước cho các giao dịch viên rồi khi qua đến nơi mọi yêu cầu được thực hiện rất nhanh chóng.

Kienlongbank Hải Phòng kết nối doanh nghiệp

N

hân dịp chào đón năm mới 2015, Kienlongbank đã có nhiều chương trình tri ân dành tặng cho các khách hàng thân thiết của Chi nhánh Hải Phòng. Cán
bộ, nhân viên Kienlongbank - Chi nhánh Hải Phòng có dịp trò chuyện với ông Đinh Văn Trọng - Giám đốc Công ty TNHH XNK Thủy sản Hoàng Trọng Dân và
nhận được nhiều chia sẻ từ ông.
Ông Đinh Văn Trọng – GĐ Công ty TNHH XNK Thủy Sản Hoàng Trọng Dân cho biết “những khó
khăn của nền kinh tế trong và ngoài nước đang ảnh hưởng mạnh tới hoạt động sản xuất của
các doanh nghiệp, đặc biệt là việc khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng. Với vai trò
và nhiệm vụ của mình, trong thời gian vừa qua, Kienlongbank đã làm rất tốt vai trò hỗ trợ
các doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn vay để phục vụ công tác phát triển sản xuất
kinh doanh bằng việc linh hoạt về lãi suất cho vay cũng như đơn giản hóa thủ tục cho vay.
Để luôn là điểm tựa tài chính cho các doanh nghiệp trong năm 2015, Kienlongbank cần
đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của mình để phục vụ các doanh nghiệp được tốt hơn,
đồng thời Kienlongbank nên có những gói sản phẩm với lãi suất ưu đãi hơn tạo điều kiện
cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh một cách thuận lợi
nhất”.

Ông Đinh Văn Trọng - GĐ Cty TNHH XNK Thủy Sản
Hoàng Trọng Dân - Khách hàng thân thiết của
Kienlongbank

Ông Phùng Đắc Xuân - Giám đốc Công ty ô tô Cường Thịnh, Hà Nội
Trong những ngày đầu tiên thực hiện giấc mơ kinh doanh về vận tải taxi đến nay công ty đã đi vào hoạt động được 5 năm, để
thực hiện mong ước đó tôi đã được bạn bè giới thiệu đến Kienlongbank. Một chút lạ lẫm về ngân hàng, nhưng khi đến làm việc
tôi thực sự bất ngờ về môi trường làm việc ở đây, những nhân viên tín dụng thực sự nhiệt tình, chu đáo trong hướng dẫn thu
tục, tư vấn rõ ràng các chính sách cho vay. Khi công ty gặp khó khăn, Ban Lãnh đạo Kienlongbank đã tạo điều kiện giúp đỡ, tháo
gỡ khó khăn tạm thời cho chúng tôi. Vượt qua được những lúc khó khăn đó, tôi thấy mình càng gắn bó với Kienlongbank hơn.
Khi đã trở thành khách hàng thân thiết, tôi đã giới thiệu thêm bạn bè của mình đến với Kienlongbank và họ cũng rất hài lòng về
các tiện ích của ngân hàng. Hàng năm khi nhận được cuốn lịch xuân từ Kienlongbank, tôi cảm thấy rất vui vì sự quan tâm đến
khách hàng của Quý Ngân hàng. Nhân dịp đầu xuân, tôi xin chúc Quý ngân hàng thật nhiều thành công trong việc phát triển và
đa dạng hoá sản phẩm.

“Nhân dịp năm mới 2015, thay mặt các doanh nghiệp, tôi kính chúc tới toàn thể cán
bộ nhân viên Kienlongbank năm mới sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành kế hoạch
kinh doanh năm 2015”.

Kienlongbank với khách hàng miền Trung
Ông Đinh Thanh Hải - Giám đốc Công ty TNHH Đông Sơn, Đà Nẵng

L

à 1 đơn vị có giao dịch nhiều tại Kienlongbank, Ông Đinh Thanh Hải
cho biết cảm nhận của mình về Kienlongbank “Trước đây chúng tôi
cũng đã giao dịch với nhiều Ngân hàng và tôi có cảm nhận rằng khi giao
dịch với Kienlongbank chúng tôi nhận được sự phục vụ nhiệt tình, phong
cách chuyên nghiệp và luôn quan tâm đến khách hàng. Trong tình hình khó
khăn chung như hiện nay thì mọi doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng, qua đó
chúng tôi mong muốn Kienlongbank tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh
nghiệp, tạo điều kiện và có nhiều chính sách ưu đãi hơn về thủ tục, lãi suất
để doanh nghiệp có thể ổn định sản xuất và tiếp tục phát triển. Như vậy thì cả
Ngân hàng và Doanh nghiệp mới có thể cùng nhau vượt qua giai đoạn khó
khăn hiện tại”.
“Thay mặt công ty TNHH Đông Sơn, tôi kính chúc Kienlongbank ngày càng phát
triển và luôn kiên trì sẻ chia với khách hàng, với cộng đồng đúng như phương
châm của mình là “Sẵn lòng chia sẻ”. Kính chúc Quý lãnh đạo và toàn thể CB, NV
Kienlongbank năm mới với nhiều thành công mới”.
Khách hàng Ngô Văn Dũng, Đà Nẵng
“Tôi có giao dịch với nhiều ngân hàng cả tiền gửi lẫn tiền vay
nhưng tôi rất hài lòng về cung cách phục vụ của nhân viên
Kienlongbank cũng như những chính sách đối với khách hàng
của Kienlongbank. Trong giai đoạn kinh tế khủng hoảng như hiện
nay, các ngân hàng khác cũng có rất nhiều chính sách ưu đãi cho
khách hàng, nhất là những khách hàng lớn, truyền thống. Vì vậy tôi
nghĩ Kienlongbank cũng nên có chính sách riêng đối với những đối
tượng khách hàng này.
Tôi được biết Kienlongbank có sản phẩm cho vay trả góp rất tiện lợi
và hỗ trợ rất tốt cho khách hàng buôn bán nhỏ, đây là một sản phẩm
rất hay vì vậy Kienlongbank cần đẩy mạnh phát triển sản phẩm này đến nhiều đối tượng
khách hàng hơn nữa. Ngoài ra hiện nay trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Kienlongbank
chưa được biết đến nhiều do số điểm giao dịch còn ít và tập trung ở trung tâm thành phố,
vì vậy nên chăng Kienlongbank mở thêm điểm giao dịch để thuận tiện cho khách hàng
cũng như thu hút thêm khách hàng đến giao dịch.
Nhân dịp năm mới, xin chúc Kienlongbank ngày càng phát triển và hỗ trợ hơn nữa cho
người dân địa phương cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố”.
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Nhân dịp năm mới, tôi chúc Ban Lãnh đạo ngân hàng và toàn thể nhân viên sức khỏe, mong cho Kienlongbank ngày càng
phát triển vững mạnh, mở thêm nhiều địa điểm ở các tỉnh Miền Bắc cũng như mọi nơi trên đất nước Việt Nam.

Kienlongbank với khách hàng miền Tây
Kienlongbank với khách hàng miền Đông Nam bộ
Kienlongbank là người bạn đồng hành của các doanh nghiệp tại Bình Dương
Nhân dịp chúc
Dương tại Công
tổ 6, khu phố 4,
Đỗ Ngọc Giang Sơn đã mở rộng
xây dựng thêm 01
thăm hỏi chúc Tết
Công ty đang cần
đã nộp hồ sơ xin
tượng đến bây giờ là thái độ phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp,
đạo Kienlongbank - CN Bình Dương. Khi nhận được nguồn
thị trường sang khu vực thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nâng
ty đã có 01 trụ sở chính, 02 CN và trên 200 nhân viên. Trong thời
thẻ ATM tại Kienlongbank - CN Bình Dương.

Tết đầu năm mới 2015 của Ban Lãnh Đạo Kienlongbank - CN Bình
ty TNHH TMDV Dịch Vụ Bảo Vệ Tây Sơn (tại Số 14 Lê Hồng Phong,
phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), anh
Giám đốc công ty vui mừng chia sẻ “Hiện tại Công ty Bảo Vệ Tây
thêm chi nhánh ở Thị Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và hiện đang
chi nhánh nữa tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương”. Sau những lời
đầu năm, anh Giang bồi hồi kể lại thời điểm cuối năm 2012 khi
nguồn vốn để đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh, anh Giang
vay vốn tại Kienlongbank - CN Bình Dương. Điều làm anh ấn
nhanh gọn của đội ngũ nhân viên trẻ cũng như của Ban lãnh
vốn tài trợ từ Kienlongbank, anh Giang đã mạnh dạn mở rộng
cao khả năng cạnh tranh, năng lực của Công ty. Hiện tại Công
gian sắp tới, công ty sẽ sử dụng thêm dịch vụ chi lương qua

Cùng với lời chào tạm biệt, anh Giang xin chúc đến toàn thể nhân viên Kienlongbank năm mới dồi dào sức khỏe và
thành công; kính chúc Kienlongbank năm mới nhiều thành công mới và tiếp tục là người bạn đồng hành cùng công ty bảo
vệ Tây Sơn nói riêng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói chung.
Ở đâu có Kiên Long ở đó có tôi
Là một trong những khách hàng giao dịch lâu năm tại
CN Bình Dương tính từ Ngân hàng mới thành lập cho đến thời
Ông Nguyễn Thành Tích - Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh
chia sẻ về lý do gắn bó với Kienlongbank trong suốt thời gian
cho biết “Về sản phẩm và dịch vụ của Kienlongbank thì điều giống
khác, nhưng ở Kienlongbank - CN Bình Dương có một đặc điểm khiến
chính là thái độ cung cách phục vụ của nhân viên, từ nhân viên bảo
sóc khách hàng và giao dịch viên, họ luôn luôn chào đón tôi bằng
thiện, nụ cười thì lúc nào cũng tươi trên môi, họ phục vụ khách hàng
và rất nhiệt tình, họ biết cách làm việc với nhau, họ khiến tôi cảm thấy
đến giao dịch tại đây. Ngoài ra, Kienlongbank còn là 1 ngân hàng luôn
cộng động xã hội, hằng năm Ngân hàng luôn có những suất học bổng
cho các em học sinh, quỹ từ thiện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
chính sách vay ưu đãi cho các công nhân ở xa lên lập nghiệp. Và đó là lý

Kienlongbank điểm hiện tại,
Bình Dương đã
dài. Ông Tích
các Ngân hàng
tôi rất hài lòng
vệ đến cô chăm
ánh mắt thân
bằng cái tâm
vui mỗi khi
hướng
về
và có những
do tôi luôn có tình cảm dành cho nơi này.

Ngoài ra, khi được đề cập về những điều cần cải tiến ở Kienlongbank, ông nhiệt tình nêu ý kiến “Kienlongbank nên
thâm nhập sâu vào thị trường để nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng hơn để đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho
khách hàng”. Đặc biệt, ông Tích còn khẳng định “Ở đâu có Kiên Long ở đó có tôi (cười)”.

Là một trong những khách hàng đã gắn bó với Kienlongbank từ
năm 1998, cô Nguyễn Thị Phúc (Mạc Cửu, Rạch Giá, Kiên Giang)
đã cảm nhận sâu sắc về sự tận tình, sự quan tâm của CB, NV
Kienlongbank – CN Rạch Giá dành cho khách hàng. Và đó cũng
là lý do giữ chân Cô với Kienlongbank hơn 16 năm qua. Cô Phúc
cho biết “Tôi gắn bó với Kienlongbank lâu rồi, tôi nhận thấy thái độ
và tác phong làm việc của các nhân viên rất tốt. Khi đến giao dịch,
nhân viên luôn tận tình và niềm nở với khách hàng. Chăm sóc khách
hàng chu đáo, điển hình như điện thoại cho khách hàng nhân dịp
sinh nhật, thông báo khi sổ tiết kiệm đến hạn, gọi điện mỗi khi có quà
tặng, ... cùng với sự thân thiện, nhiệt tình và làm việc nhanh nhẹn, chính xác. Đó là một trong những điều mà
tôi rất hài lòng, nên tôi rất tin tưởng và đặt niềm tin khi giao dịch với Kienlongbank”. Bên cạnh đó, không chỉ là
khách hàng của Kienlongbank, cô Phúc còn là khách hàng của 1 số ngân hàng khác trên địa bàn. Do đó, sự
cạnh tranh và nắm bắt nhiều chương trình ưu đãi của các ngân hàng cũng nhiều và thậm chí có sự so sánh
khá rõ. Nhưng dù, chưa triển khai hoặc không có các chương trình khuyến mại, mặt bằng lãi suất như nhau,
nhưng cô Phúc luôn chọn Kienlongbank và sẽ tiếp tục giao dịch với ngân hàng vì những giá trị chia sẻ từ CB,
NV Kienlongbank với khách hàng nói chung và với Cô nói riêng.
Thay lời cám ơn của khách hàng, cô Phúc cho biết “Tôi xin gửi lời cảm ơn và lời chúc xuân đến toàn thể Ban
lãnh đạo và CB, NV Kienlongbank một năm mới dồi dào sức khoẻ và gặt hái nhiều thành công”.
Kienlongbank - Sự lựa chọn của khách hàng miền Tây!
Hòa vào không khí nhộn nhịp những ngày cuối năm và cũng như
một lời tri ân đối với những khách hàng của mình, Kienlongbank
– CN Rạch Giá đã đến thăm và tặng quà nhân dịp năm mới dành
cho một số khách hàng thân tín. Cảm nhận đầu tiên của nhân viên
Kienlongbank về khách hàng đó là sự chân chất, thật thà theo đúng
nghĩa là người dân Miền tây Nam Bộ. Họ là một trong số khách hàng
gắn bó lâu năm với KienlongBank từ thuở sơ khai cho đến nay.

Vợ chồng Bà Trần Thị Ngưu Em ở địa chỉ Khu phố 4, phường Vĩnh Thông nói: “Nói thiệt với cô chú
cứ mỗi lần nhìn mảnh đất sau hè bây giờ có giá cao là tôi lại nhớ đến nguồn vốn vay từ Kienlongbank. Nhờ
cách làm việc nhanh chóng, nhân viên nhiệt tình, thân thiện mà tôi có mảnh đất này. Đồng thời mỗi năm
Kienlongbank đều đáp ứng đủ vốn cho tôi sản xuất. Từ 5 hecta khi ra riêng mà bây giờ tui có 9,5 hecta và mấy
nền nhà”. Bà Em cũng chia sẻ thêm: “Nếu bây giờ mà có thêm dịch vụ làm hồ sơ cho nông dân tụi tôi là khoái
à, tôi thấy mấy cái dịch vụ đó Ngân hàng làm là tôi yên tâm”. Chia tay khách hàng, chúng tôi ra về trong
niềm vui khó tả, những đồng vốn mà Kienlongbank rót trên những mảnh đất giờ đã được khách
hàng trả cả “vốn lẫn lời” qua những cảm nhận rất chân tình. Những quan tâm nhỏ nhất của chúng
tôi đã được đền bù một cách xứng đáng.
Năm mới đến - Năm Ất Mùi, Kienlongbank kính chúc gia đình những quý khách hàng của
KienlongBank luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và một mùa bội thu.
CN Hải Phòng, CN Hà Nội, CN Đà Nẵng, CN Bình Dương, CN Rạch Giá thực hiện
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Tuổi trẻ Kienlongbank
tiếp bước đi lên
N

hận thức sâu sắc trách nhiệm và nghĩa
vụ là một thành viên trong đại gia đình
Kienlongbank, bằng các hành động thiết thực
và có ý nghĩa, những cán bộ, nhân viên (CB, NV)
trẻ của Kienlongbank luôn không ngừng ra sức
phấn đấu học tập và làm việc, tạo sự chuyển
biến tích cực về tư tưởng, luôn sẵn sàng vượt
qua mọi khó khăn, thử thách, tiên phong đi
đầu trên các lĩnh vực công tác và hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

hút đông đảo khách hàng cũng như phát triển
về quy mô hoạt động với mạng lưới CN, PGD
trải dài khắp các tỉnh/ thành trên cả nước. Tôi
cũng như những CB, NV Kienlongbank khác, sẽ
đem hết năng lực và sức trẻ của mình đóng góp
cho sự phát triển của Kienlongbank. Nhân đây,
tôi kính chúc cho Ban Lãnh đạo, Ban Điều hành
cùng toàn thể các anh, chị, em Kienlongbank
một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như
ý.

1. Chị Lê Trần Kim Diệu - Thư ký Tổng Giám đốc
Hơn một năm gắn bó
tại Kienlongbank, tôi
may mắn có cơ hội
được làm việc tại Chi
nhánh Sài Gòn và Hội sở.
Dù làm tại đâu, tôi đều
nhận được sự quan tâm
của Ban Lãnh đạo, sự chỉ
dạy tận tình của các anh, chị
đồng nghiệp. Từ lúc bắt đầu làm quen với công
việc mới, rồi những khi phát sinh sai sót, tôi luôn
nhận được sự giúp đỡ và động viên từ mọi người
xung quanh, có khi qua email, đôi lúc là tin nhắn,
cuộc gọi, hay những buổi trao đổi thân tình.
Kienlongbank giống một mái nhà chung, tôi
cảm nhận được sự trưởng thành của mình theo
từng ngày, biết thêm nhiều kiến thức thực tế,
nhiều kinh nghiệm và bài học quý giá.

3. Anh Phạm Hùng Vỹ - Nhân viên kinh
doanh, CN Đà Nẵng

Trong tương lai, tôi hy vọng Kienlongbank sẽ
phát triển vững mạnh hơn nữa, được nhiều
người biết đến không chỉ về uy tín, chất lượng
dịch vụ tốt mà còn được biết đến như một Ngân
hàng có môi trường làm việc tốt nhất, là nơi các
thành viên lúc nào cũng được chia sẻ niềm vui
và gửi gắm niềm tin và là nơi đào tạo ra những
con người có ích cho xã hội. Bản thân tôi luôn
mong muốn được góp một phần sức nhỏ trong
sự phát triển này. Nhân dịp Xuân Ất Mùi, kính
chúc Ban Lãnh đạo, các anh chị em đồng nghiệp
một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự cát
tường.
2. Chị Võ Nguyễn Thanh Trúc - Nhân viên Bộ
phận Thương hiệu, Phòng Marketing
Học tập và làm việc tại
Kienlongbank vừa tròn
1 năm 3 tháng, đối với tôi
đây là khoảng thời gian
hết sức có ý nghĩa. Dưới sự
hỗ trợ tận tâm các anh chị
đồng nghiệp ở các Phòng,
Ban Hội sở, Đơn vị, sự dẫn dắt
tận tình của Ban Giám đốc phòng Marketing, tôi
học hỏi được rất nhiều kiến thức về chuyên môn
Marketing cũng như lĩnh vực tài chính, ngân
hàng. Với những gì đã đạt được trong năm 2014,
hy vọng trong năm 2015, Kienlongbank sẽ triển
khai được nhiều sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, thu
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Cảm xúc đầu tiên của tôi khi bước vào làm việc
tại Kienlongbank với tâm trạng háo hức với công
việc mới, lạ lẫm với đồng nghiệp mới. Thế nhưng
điều đó dần tan biến và được lấp đầy bởi sự
hướng dẫn tận tình của các anh chị Kienlongbank
- CN Đà Nẵng. Đến giờ tôi vẫn nhớ đến từng chi
tiết những chia sẻ của Giám đốc “cách nhận định
khách hàng thông qua cuộc giao tiếp, việc phân
tích phương án mà khách hàng đưa ra”, ... Mối
quan hệ giữa tôi và các anh chị ngày càng được
củng cố hơn qua các sự kiện, chương trình mà
đơn vị đã tổ chức, đem lại cho tôi không ít tiếng
cười. Với tôi Kienlongbank mãi là một gia đình,
một tổng thể với nhiều mối quan hệ lâu dài và
gắn kết. Và tôi tin tất cả các đồng nghiệp khác
đều tự ý thức được rằng đã là một thành viên
của Kienlongbank thì luôn luôn suy nghĩ và ý
thức sẽ góp một phần công sức để hoàn thành
tốt trách nhiệm
mà Ban Lãnh
đạo giao phó,
góp phần làm
cho Kienlongbank
ngày càng vững
mạnh hơn. Trong
năm 2015 này, tôi
mong mình sẽ vững vàng hơn các kỹ năng
làm việc và cùng với chi nhánh đạt được chỉ tiêu.
Sau cùng, tôi xin chúc Ban Lãnh đạo cùng toàn
thể các anh các chị là đồng nghiệp đón xuân vui
vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình!
4. Chị Võ Thị Mỹ Lan - Giao dịch viên, CN An
Giang
Sau 6 tháng làm việc tại Kienlongbank - CN An
Giang, mặc dù bước đầu gặp nhiều khó khăn, bỡ
ngỡ, nhưng nhờ sự quan tâm của Ban Giám đốc
và sự hướng dẫn tận tình của các anh chị đồng
nghiệp, tôi học hỏi và biết thêm nhiều nghiệp vụ
chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và dần hòa
nhập vào môi trường làm việc mới. Tôi cảm thấy
mình thật may mắn khi được là thành viên trong
đại gia đình Kienlongbank!
Bước sang năm 2015, hy vọng Kienlongbank sẽ
phát triển không ngừng, mở rộng mạng lưới và
tiếp tục khẳng định vị trí và vai trò của mình, trở

thành 1 trong
15 ngân hàng
bán lẻ hàng đầu
trong hệ thống
ngân hàng Việt
Nam, đạt nhiều
danh hiệu uy tín do người tiêu dùng
bình chọn.Trong năm mới, tôi mong bản thân
mình sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu của cấp trên
giao phó, góp phần đạt mục tiêu chung của
Kienlongbank – CN An Giang. Nhân dịp mừng
Xuân Ất Mùi, kính chúc Ban Lãnh đạo và cùng
toàn thể các anh chị em CB, NV Kienlongbank
một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành
công và vạn sự như ý.
5. Anh Huỳnh Lê Ngọc Đức - Nhân viên Tín
dụng, CN Hậu Giang
Là một thành viên
trong đại gia đình
Kienlongbank, cũng
giống như một vảy
rồng để góp phần
cho hình tượng
rồng Kiên Long
ở ĐBSCL ngày
càng hoàn thiện và càng vững mạnh để tiến xa
về phía trước. Riêng tôi, tôi luôn đặt ra tiêu chí để
hoàn thiện bản thân, học hỏi phấn đấu không
ngừng và luôn xem Kienlongbank không chỉ là
nơi rèn luyện của bản thân mà còn là ngôi nhà
thứ hai của mình. Cùng với sự quan tâm và chỉ
đạo kịp thời của Ban Lãnh đạo, sự hỗ trợ của
đồng nghiệp thân yêu, tôi tin rằng cá nhân mình
sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao phó để cùng
Kienlongbank ngày càng phát triển hơn nữa.
Năm 2015, một năm đầy nhiệt huyết và khát
vọng mang sức trẻ đóng góp cho cộng đồng
và xã hội, CB, NV hãy cùng bắt tay từ những việc
nhỏ xung quanh, tôi xin góp phần với những
vần thơ mang hơi thở mùa xuân, mùa của sự
khởi đầu mới
“Ngân nga câu hát đầu xuân
Hàng cây xanh lá đón mừng xuân sang
Tôi mơ ngày ấy dịu dàng
Kiên lòng vững dạ xuân sang con về
Long lanh nắng sớm sương khuê
Bền tay cha nắm vỗ về yêu thương
Vững lòng nơi ở phố phường
Mạnh tâm quyết chí xa hương công thành”
6. Chị Trần Thị Phương Như - Giao dịch viên,
CN Đồng Nai
Sau hơn hai năm gắn bó học tập, làm việc với đại
gia đình Kienlongbank đã giúp tôi học hỏi được
nhiều kiến thức, nghiệp vụ vững vàng khi giao
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tiếp tốt với khách hàng. Còn nhớ buổi ban đầu
khi ấy thật bỡ ngỡ và xa lạ, tôi tưởng rằng mình
không thể bước tiếp để thực hiện ước mơ của
mình. Tôi thực sự biết ơn và trân trọng những
tình cảm mà anh chị em Kienlongbank đã mang
đến cho mình, đó là sự nhiệt tình sẻ chia, giúp đỡ
tôi trong công việc, từng bước hòan thiện bản
thân và hòan thành tốt công việc được giao. Hơn
thế nữa Kienlongbank chính là gia đình thứ hai,
mái ấm giúp tôi tự tin bước vào đời, dù có những
khó khăn đang chờ phía trước nhưng tôi tin rằng,
sát cánh cùng Kienlongbank sẽ giúp tôi vượt qua
tất cả để đi đến thành
công. Một lần nữa
tôi thật sự cảm ơn và
kính chúc toàn thể anh
chị em Kienlongbank
một năm mới an khang,
thịnh vượng tràn đầy năng
lượng để có một mùa bội
thu năm 2015.
7. Anh Trần Thành Công - Nhân viên Tin học,
CN Đồng Tháp
Từ khi vào làm Kienlongbank, chỉ sau vài tháng,
tình cảm của anh chị em tại đơn vị và phòng ban
Hội sở luôn dành sự quan tâm và tạo mọi điều
kiện tốt nhất cho tôi trong công việc chuyên
môn. Còn Ban Giám đốc luôn đối xử với nhân
viên cấp dưới bằng văn hóa quản lý, phong cách
làm việc dân chủ, luôn lắng nghe các ý kiến của
CB, NV cấp dưới. Tôi luôn tin tưởng vào sự phát
triển của Kienlongbank và không ngừng khẳng
định vị thế của mình trong hệ thống Tổ chức tín
dụng, từ mạng lưới giao dịch rộng khắp trên
toàn quốc, đến bộ mặt, thương hiệu, cách phục
vụ khách hàng, ... Là người năng động, dám
nghĩ, dám làm. Trong năm mới, tôi sẽ quyết tâm
hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao, luôn tự
tin, mạnh mẽ và hòa đồng hơn, có những mối
quan hệ tốt đẹp hơn,...
Nhân dịp năm mới
tôi xin chúc Ban Lãnh
đạo và toàn thể anh,
chị, em CB, NV lời chúc
mừng tốt đẹp nhất. Tôi
xin bày tỏ sự cảm ơn chân
thành tới Ban Lãnh đạo đã
tạo điều kiện và giúp đỡ tôi
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua.
8. Chị Lê Hồng Thẩm - Nhân viên Hành chính,
CN Phú Quốc
Chi nhánh mà tôi hiện đang làm việc nằm trên 01
Huyện đảo được gọi là Đảo Ngọc. Tuy hiện tại chỉ
có 01 Phòng Giao dịch nhưng tất cả anh chị em
luôn vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau những
lúc khó khăn trong công việc để cùng nhau cố
gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đôi
lúc bất đồng ý kiến cùng với những cuộc tranh
luận rất sôi nổi của các phòng ban với nhau đến
khi hiểu rõ hết vấn đề cùng nhau nở nụ cười và
rồi tiếp tục bắt tay vào việc. Những tình cảm đó
không chỉ riêng các nhân viên với nhau, mà còn
có cả Lãnh đạo của đơn vị. Anh luôn hỏi han,
quan tâm, động viên, hướng dẫn cấp dưới trong
công việc và thường xuyên mang đến những
tiếng cười cho nhân viên. Đôi khi cấp dưới mắc
lỗi hoặc chậm trễ trong công việc, thì Anh nhắc
nhở và tìm hiểu xem có cần thêm nhân sự hỗ
trợ để cùng nhau hoàn thành tốt công việc. Và

đặc biệt, Anh luôn
là người đứng ra tổ
chức họp mặt với
những buổi tiệc
nhỏ nhằm tạo
thêm sự gắn bó
của các đồng
nghiệp với nhau vào những ngày lễ.
Năm mới với nhiều thử thách, sẽ rất cần đến
sự nỗ lực và lòng nhiệt huyết của đội ngũ CB,
NV Kienlongbank, tôi sẽ cố gắng hoàn thành
tốt công việc được giao. Tôi xin kính chúc quý
đồng nghiệp cùng Ban Lãnh đạo sức khỏe, gặt
hái nhiều thành công và giữ trọn niềm tin về
Kienlongbank.
9. Chị Tống Thị Thu Diễm - Nhân viên CSKH,
CN Bình Thuận
Mới đó mà đã gần 3 năm tôi trở thành nhân viên
Kienlongbank. Thời gian tuy không nhiều nhưng
đã có khá nhiều sự việc in đậm trong tôi. Mới
ngày nào bước vào làm tại Kienlongbank khiến
tôi không khỏi bỡ ngỡ, những kiến thức học bao
nhiêu năm trên ghế nhà trường không hoàn toàn
giống khi áp dụng vào thực tế công việc. Nhưng
tôi luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Ban
Giám đốc, sự ân cần nhiệt tình giúp đỡ của các
anh chị đồng nghiệp trong Chi nhánh giúp tôi
nhanh chóng hòa nhập. Với phương châm làm
việc chuyên nghiệp, ân cần, niềm nở, lịch thiệp
và rất tận tâm đối với khách hàng đã giúp cho
CN Bình Thuận được rất đông khách hàng biết
đến. Trong đơn vị, mọi người luôn giành những
lời thăm hỏi, động viên cán bộ nhân viên khi
gặp khó khăn lúc ốm đau, bệnh tật,
hay những phần
thưởng xứng đáng
dành cho nhân
viên đạt thành
tích tốt. Cùng với
những buổi sinh
hoạt, dã ngoại
tạo sự đoàn kết
trong nhân viên của Ban Giám đốc đơn vị đã tạo
môi trường lý tưởng cho nhân viên của mình yên
tâm công tác.
Năm cũ đã khép lại, năm mới mở ra có biết bao
nhiêu thử thách và cơ hội đòi hỏi tập thể nhân
viên chi nhánh Bình Thuận phải luôn cố gắng
phát huy hết khả năng của mình, luôn làm việc
với tinh thần tràn đầy nhiệt huyết để phục vụ
khách hàng chuyên nghiệp hơn. Với sức trẻ,
sự tận tâm và nhiệt huyết đơn vị sẽ cố gắng
vun đắp cho “Đại gia đình Kienlongbank” ngày
càng phát triển hơn. Năm mới kính chúc Ban
Lãnh đạo cùng toàn thể anh chị em nhân viên
Kienlongbank nhiều sức khỏe, niềm vui và thành
công trong cuộc sống!
10. Chị Hoàng Thị Thanh Thư - Giao dịch viên,
CN Hà Nội
Bước vào Kienlongbank vừa được tròn 10 tháng
nhưng những hình ảnh của ngày đầu đi
phỏng vấn và ngày
đầu tham dự khóa
đạo tạo của Ngân
hàng, tôi vẫn
không khỏi xúc
động khi nhận
được sự quan

tâm từ phía Ban Lãnh đạo
cùng các anh chị em. Từ
những bài giảng đầu tiên
về nghiệp vụ đến những
chia sẻ của Ban Lãnh đạo và
những kỹ năng mềm trong
giao tiếp ứng xử, tất cả đều
được các anh chị hướng dẫn tận
tình. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi trong
quá trình hòa nhập với môi trường làm việc mới.
Đến nay tôi đã hiểu được bốn chữ vàng Tâm Tín – Kiên – Khiêm của Kienlongbank, tôi cảm
thấy mình từng bước hoàn thiện hơn. Là thế hệ
trẻ của Kienlongbank, tôi ý thức rằng mình cần
phải nỗ lực hơn nữa để cống hiến một phần sức
trẻ giúp cho Kienlongbank ngày càng phát triển
vững mạnh. Nhân dịp năm mới 2015, tôi xin kính
chúc Ban Lãnh đạo cùng toàn thể anh chị em
Kienlongbank thật nhiều sức khỏe, thành công
trong công việc cũng như trong cuộc sống.
11. Chị Trần Thị Duyên - Nhân viên Chăm sóc
khách hàng, PGD Lạch Tray
Ngày đầu tiên đi làm, 19/02/2014 là ngày mà tôi
không bao giờ quên,
đầy bỡ ngỡ và lo lắng
nhưng cảm giác đó
nhanh chóng được
xoa dịu bởi sự
hướng dẫn ân cần,
quan tâm, giúp đỡ
của các anh chị em
PGD Lạch Tray dành
cho tôi.
Với tôi, Kienlongbank không chỉ là nơi làm việc
mà còn như gia đình thực sự, mọi người xem
nhau như người một nhà, còn là nơi đong đầy
ước mơ, đam mê, quyết tâm và hoài bão của tôi.
Như một người chị đôi khi còn là một người bạn,
chị Giám đốc đã chỉ bảo tôi nhiều bài học quý
giá, luôn cho tôi biết sống và làm việc vì đam
mê và những khát khao, những hy vọng về một
tương lai tươi sáng. Đôi khi tôi cũng mắc phải sai
sót, chị không những không khiển trách mà còn
nhẹ nhàng chỉ cho tôi chỗ sai và cách sửa chữa,
khắc phục ngay.
Tôi thật sự cảm ơn các anh em cũng như sự quan
tâm thầm lặng của Ban lãnh đạo. Nhân dịp Tết
đến Xuân về, xin kính chúc Ban Lãnh đạo cùng
toàn thể anh chị em một năm mới an khang
thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gia đình luôn ấm
áp hạnh phúc.
-----------Trải qua một quá trình làm việc, cộng tác, phối
hợp, hỗ trợ giữa các đồng nghiệp Kienlongbank
trên toàn hệ thống, từ các chương trình, sự
kiện, hoạt động trong những năm qua của
Kienlongbank cho thấy, lực lượng CB, NV
Kienlongbank trẻ ngày càng vững vàng hơn,
từng bước khẳng định được vị trí vai trò của
mình, ngày càng thể hiện rõ tính xung kích,
sáng tạo của tuổi trẻ. Với lòng nhiệt huyết, vì
mục tiêu, lý tưởng và với hoài bảo của mình,
tuổi trẻ Kienlongbank đang ngày đêm ra sức
cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển của
Kienlongbank.
KLB
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Chơi đu ngày Tết

Tết năm Mùi
nói chuyện
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Sưu tầm

D

ê là một con vật khá nổi tiếng và
gần gũi trong đời sống con người,
không những được sử dụng trong
ngôn ngữ thông dụng hàng ngày mà còn
len lỏi trong đời sống văn hóa, ẩm thực, ...
của nhiều nước trên thế giới.

Loài dê xuất hiện từ bao giờ?
Dê là một trong những loài động vật được
con người thuần dưỡng sớm nhất. Đầu
dê với bộ sừng lớn uốn cong là một trong
những hình tượng thường được khắc, vẽ
trên vách đá trong nhiều hang động có
người ở, cách đây từ 10 - 20 nghìn năm.

Con dê với đời sống con người
Con dê đã được nuôi ở hầu hết các nơi
trên thế giới, trong đó có khoảng 20% ở
vùng nhiệt đới.
Dê là một giống vật tham ăn, nó ăn được
nhiều loại cây, cỏ hơn trâu bò, vì vậy được
nuôi ở các vùng đất kém màu mỡ, thường
là vùng núi và bán sơn địa, ít có khả năng
phát triển các ngành chăn nuôi khác.
Con dê cung cấp sữa cho trẻ em, thịt cho
người lớn, da và lông dùng làm chăn ấm,
áo đẹp cho người sống. Sừng dê được
đem làm đồ mỹ nghệ. Móng dê làm keo
dán. Lông còn để làm bút vẽ, bàn chải, dệt
thảm. Khăn san-pát-mi-na của Pakistan
được dệt bằng lông dê, mịn nổi tiếng trên
thế giới. Ruột dê làm bao xúc xích, ...
Ở một số vùng núi cao trong dãy
Hymalaya, người ta còn dùng dê để kéo
xe. Nhiều vua chúa Trung Quốc trước đây
đã dùng dê kéo để đi lại trong cung điện.
Có người đã kể rằng, cung tần mỹ nữ
nào muốn được vua “ngự giá” đến thăm,
thường đặt lá dâu non ở cửa phòng để dê
dừng lại ăn và vua sẽ nghỉ đêm tại đó.
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Bản tin Kienlongbank

Con dê trong ẩm thực Việt Nam
Ở nước ta hiện nay, có hai giống dê khá
phổ biến. Dê ta có hình vóc nhỏ, cao
chừng 50cm, nặng trung bình khoảng
20kg, lông nhiều màu sắc (thường là màu
vàng), tai đứng rất linh hoạt. Còn giống
dê lai thì mình dài, cao chừng 70cm, nặng
khoảng 40kg, mắt sâu và mí thường húp
lên, tai to và cúp, lông màu trắng, khoang
trắng vàng, trắng nâu hay trắng đen. Thịt
dê được coi là đặc sản của Việt Nam với
các món: tái dê, lẩu dê, nem dê, thịt dê
hầm, thịt dê nướng, dê nhựa mận, thịt dê
quay, sốt vang... Mỗi món ăn đều qua các
cách nấu nướng khác nhau và có hương
vị riêng của nó nhưng điều quan trọng là
phải khử được mùi đặc trưng ở dê. Sữa dê
cũng là thức ăn ngon và bổ. Một con dê
cái tốt giống được ăn uống đầy đủ có thể
cho 900 lít sữa mỗi năm. Ấn Độ có giống
dê có thể cho hơn 6 lít sữa hàng ngày. Ở
nước ta có thể vắt ở mỗi con dê cái trung
bình nửa lít sữa trở lên một ngày tuy cho
sữa còn ít nhưng sữa đặc sánh, béo hơn
và có mùi vị thơm ngon hơn.

Dê trong đời sống văn hóa Việt Nam
Trong các vật nuôi, dê là loài có ý nghĩa
tinh thần phong phú và giá trị biểu tượng
cao. Nó thể hiện vai trò gần gũi mà quan
trọng, tạo ra những ảnh hưởng mạnh mẽ,
đa dạng, tích cực tới đời sống văn hoá của
người Việt Nam. Nó là một trong sáu con
vật nuôi thông dụng nhất (lục súc: dê,
gà, chó, lợn, ngựa, trâu) và một trong ba
thứ lễ vật đặc biệt để cầu cúng, tế dâng
thần thánh (tam sinh: dê, lợn, bò). Trong
sự kết hợp thiên can với địa chi để tính
thời gian và chu kỳ phát triển, dê nhập hệ
lịch can chi 12 con vật, là biểu tượng chi
Mùi - một chi quan trọng, mang những ý
nghĩa triết lý và nhân văn sâu sắc. Giờ Mùi

kéo dài từ 13 đến 15 giờ, thời gian mở đầu
buổi chiều, con người vừa ăn trưa xong,
đang thanh thản nghỉ ngơi và sung mãn
bước vào buổi lao động mới (giờ Mùi là
thuộc dê bởi sau khi cỏ lá bị dê ăn thì vào
giờ này cũng có sức tái sinh mạnh nhất).
Tháng Mùi là tháng Sáu âm lịch, thời tiết
sáng sủa nhất trong năm, cây cối tươi tốt,
ra hoa kết quả nhiều nhất và con người
cũng vừa thu hoạch xong vụ chiêm, dồi
dào sinh lực. Quan niệm tín ngưỡng còn
cho rằng người sinh năm Dê (tuổi Mùi)
thường mưu trí, nhiệt tình, năng động,
tài giỏi, thành đạt và gặp nhiều may mắn,
hạnh phúc trong đời.
Dê còn được lấy làm đối tượng cho hàng
trăm câu ngạn ngữ, phương ngữ, tục ngữ,
thành ngữ, ca dao sinh động, dân dã mà
thâm thuý. “Bán bò tậu ruộng mua dê về
cày” mỉa mai cách thức làm ăn trái khoáy,
không biết tính toán hoặc việc bỏ vật hữu
ích để chuốc lấy thứ chẳng ra gì. “Cà kê
dê ngỗng” đánh giá sự kể lể tản mạn, dài
dòng, huyên thuyên những chuyện lặt
vặt, vớ vẩn...
Dê cũng là hình ảnh tiêu biểu đi vào văn
thơ, góp phần tạo nên những tác phẩm
nổi tiếng thuộc nhiều thể loại và ở mọi
thời đại. Từ các áng văn chính luận sắc
bén chống giặc như Hịch tướng sĩ (thế kỷ
13) hay Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (thế kỷ
19) của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình
Chiểu hay thi phẩm Cung oán ngâm khúc
của văn thần Nguyễn Gia Thiều v.v...
Lịch sử thay đổi qua các năm Mùi, con
người cũng tiến bộ theo văn minh khoa
học. Các sự tích, giai thoại và văn học viết
về dê khác nhau, tùy theo nhận xét của
từng người. Nhưng dê vẫn 1 đời nguyên
thủy của nó, dù cho Tết đến xuân đi!

M

ùa xuân với tục chơi đu thật là
kỳ thú! Nữ sĩ Hồ Xuân Hương
(1772 – 1822) đã tả cảnh chơi đu
hai trăm năm trước thật tài tình:
…Trai đu gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới
Hai hàng chân ngọc duỗi song song
		(“Đánh đu”).
Mới thấy, trai gái ngày xưa cũng thật lãng
mạn.
Có lẽ huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng
là một trong những nơi khởi nguồn của
tục chơi đu của người Việt. Những ngày
vui Tết đón xuân, địa phương nào ở Hải
Phòng quê tôi cũng mở hội làng, cầu cho
mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu,
nhà nhà no ấm. Các lễ hội với nhiều trò
chơi dân gian hấp dẫn, như chơi cờ người,
bơi thuyền rồng, chọi gà, hát đúm, ném
pháo đất, đấu vật, … Nhưng, với người
dân Thủy Nguyên, từ người trẻ đến người
già thích nhất là những phút ngoạn mục
bay lên cùng cây đu.
Mỗi cây đu được trồng bởi 4, 6 hay 8 cây
tre dài vững chắc để chịu được sức nặng
của ít nhất 2 người trở lên cùng với lực
đẩy quán tính. Còn 2 cây tre nhỏ hơn
dùng làm cần đu sao cho vừa tay người

nắm là được. Có đu đơn và đu đôi. Nhưng
người ta thường thích nhún đôi nam nữ.
Theo luật đu, mỗi người tùy chọn bạn đu
cho hợp tình, hợp ý để đạt hiệu quả cao
trong nghệ thuật biểu diễn, vừa thuần
thục, vừa nhanh nhẹn, đẹp mắt mà không
bị văng ngã khỏi đu. Trong không gian
mênh mông, thảm cỏ xanh mướt mát,
người vây thành vòng tròn quanh gốc đu
dõi theo, cổ vũ nhiệt tình cho người chơi.
Đu nhún càng mạnh càng lên cao, cần đu
đưa lên vun vút từ bên nọ bay sang bên
kia, có khi cần đu lên ngang ngọn đu. Có
đôi bạn trẻ dẻo dai, dũng cảm đưa cần
đu bay ngang ngọn đu một vòng, khéo
léo giật được giải thưởng treo ở ngọn đu
trong tiếng reo hò, cổ vũ vang trời của
người xem. Được tắm mình trong thiên
nhiên tươi đẹp, tình làng nghĩa xóm càng
đầm ấm, thân thiết.
Đu xuân còn là dịp gặp gỡ của các trai
thanh gái lịch, nơi nảy nở tình yêu lứa
đôi. Các đôi nam nữ tươi trẻ, tay trong
tay, người sát người, với động tác nhún
thật nhẹ nhàng, mềm mại mà tạo đà cho
đu lên cao. Áo tứ thân phấp phới, gò má
cô gái ửng hồng, làm nên một sắc xuân
tuyệt diệu! Tiếng thì thầm ngọt ngào, ánh
mắt đắm đuối trao nhau cùng lời hẹn hò
tình tứ. Đó là những phút giây tỏ tình thơ
mộng. Sau hội đu làng, nhiều đôi nên vợ
nên chồng.

Nhưng ấn tượng nhất là những cặp đu tóc
đã muối tiêu mà nhún đu vẫn điệu nghệ
trong sự phấn khích, thích thú và cảm
phục của hàng trăm cổ động viên. Họ là
những tay đu cự phách thời trẻ. Còn hạnh
phúc nào bằng được sống lại những giây
phút của tuổi hoa niên! Dõi theo cánh
đu, thấy thán phục vô cùng! Có cặp đôi
ngoài lục tuần nhún đu cao gần ngang xà
mà vẫn tươi cười như diễn viên xiếc điêu
luyện. Đúng là một trò chơi không chỉ
cần sức mạnh, mà nó còn cần sự khéo léo
và tinh tế, lòng can đảm và tâm hồn bay
bổng. Nó chắp cánh cho những ước mơ
bay cao, bay xa, cho người già trẻ lại, cho
cuộc đời thêm xuân!
Ngày xuân bay bổng cùng đu thật là kỳ
thú. Người chơi đu cũng như người xem
được thả hồn trong không gian làng quê
yên bình, thơ mộng. Ta càng yêu hơn mái
đình, ruộng lúa, bờ tre, gốc đa, giếng làng
và các trò chơi dân gian; càng quí trọng
những người dân quê một nắng hai
sương mà vẫn yêu đời, yêu xóm làng tha
thiết. Nó cũng là nỗi nhớ da diết của bao
người con xa xứ. Nó là một nét hồn quê
không thể phai mờ trong mỗi chúng ta.
				
TS. – Nhà báo ĐÀO NGỌC ĐỆ - (Khách hàng
KienLongBank, Chi nhánh Hải Phòng)
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Phong tục Việt Nam
TRONG NHỮNG NGÀY TẾT

Phong tục đưa rước Táo quân

23 THÁNG CHẠP

Sưu tầm

Sưu tầm

Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm lịch,
Tết Cổ truyền, … là dịp lễ quan trọng nhất của người Việt
Nam. Trước ngày Tết, thường có những ngày khác để sửa soạn
như “Tết Táo Quân” (23 tháng chạp âm lịch) và “Tất Niên”
(29 hoặc 30 tháng chạp âm lịch).

D

o quy luật 3 năm nhuận một

chào cao hơn mâm cỗ”.

tháng của Âm lịch nên ngày
đầu năm của dịp Tết Nguyên

Mâm ngũ quả và bàn thờ gia tiên: Được

đán không bao giờ trước ngày 21 tháng

bày biện cầu kỳ đầy đủ vật lễ. Người nội

1 Dương lịch và sau ngày 19 tháng 2

trợ có ý thức mua đủ 5 loại quả và trình

Dương lịch mà thường rơi vào khoảng

bày sao cho đẹp mắt và có ý thể hiện vẻ

cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 Dương

sung túc của gia đình.

lịch.

Nhiều gia đình nhắc nhở, dặn dò con

Toàn bộ dịp Tết Nguyên đán hàng năm

cháu từ phút giao thừa trở đi không

thường kéo dài trong khoảng 7 đến 8

quấy khóc, không nghịch ngợm, cãi cọ

ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm

nhau. Cha mẹ, anh chị cũng không quở

mới (23 tháng Chạp đến hết ngày 7

mắng, tra phạt con em, đối với ai cũng

tiến bộ, thành đạt hơn năm cũ.

tháng Giêng).

tay bắt mặt mừng, vui vẻ niềm nở dẫu

Sau giao thừa có tục mừng tuổi chúc Tết.

Sau đây là một số phong tục chính của

lạ dẫu quen.

Trước hết con cháu mừng tuổi ông bà,

Tết Việt, đáng được gọi là thuần phong.

Đối với bà con xóm giềng dù trong

cha mẹ. Ông bà cha mẹ cùng chuẩn bị

năm cũ có điều gì không hay không

một ít tiền để mừng tuổi cho con cháu

Tống cựu nghênh tân: cuối năm quét

phải, điều nặng tiếng nhẹ hay xích

trong nhà và con cháu hàng xóm láng

dọn sạch sẽ nhà cửa, sân ngõ, vứt bỏ

mích gì đều xí xoá hết. Dẫu mới gặp

giềng, bạn bè thân thích.

những thứ rác rưởi, cùng làng xóm dọn

nhau ít phút trước, nhưng sau phút

dẹp nhà thờ, đình chùa, đường sá, tắm

giao thừa coi như mới gặp, người

Đi lễ chùa và xin xăm (miền Bắc gọi là

giặt, cắt tóc, may sắm quần áo mới, trang

ta chúc nhau những điều tốt lành.

xin thẻ): Có người cả năm không đi lễ,

V

trí bàn thờ, lau chùi bàn ghế ấm chén và

nhưng đến Tết nhất thiết phải qua chùa

mọi thứ thức ăn vật dụng.

thắp nén hương, dâng tiền giọt dầu hoặc
tiền công đức cho chùa. Vào ngày đầu

Quà Tết, lễ Tết: Bình thường qua lại hỏi

năm, tại chốn linh thiêng, người ta tin

thăm nhau có khi cũng có quà, biểu lộ

rằng điều cầu khấn của mình có nhiều

mối ân tình, nhưng phong tục ta đi lễ

khả năng thành hiện thực.

Tết vẫn có ý nghĩa hơn, nhất là đi trước

Tóm lại, ngày Tết là ngày tiêu biểu cho

Tết càng quý. Học trò tết thầy giáo, bệnh

truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân

nhân tết thầy thuốc, con rể tết bố mẹ vợ,

tộc Việt Nam. Chúng ta cần phát huy

... Quà biếu, quà Tết không đánh giá theo

Mâm ngũ quả ngày Tết

Để ông Táo “đi” được nhanh chóng và
báo cáo tốt thì buổi tiễn phải long trọng
với đầy đủ lễ vật, gồm có: nhang (hương),
nến, hoa quả, mũ đàn ông, đàn bà và giấy
tiền đều bằng vàng mã, cá chép sống bơi
trong chậu nước. Cá chép sẽ giúp Ông
Táo vượt Vũ môn để lên trời gặp Thượng
đế. Ngày nay, đôi khi cá chép sống cũng
được thay bằng vàng mã. Tiễn Ông Táo đi,
người ta cũng không quên đón Ông Táo
về vào chiều ngày 30 (hoặc 28, 29 nếu là
tháng thiếu), trước Giao thừa.

Vào ngày 23 tháng Chạp, Táo quân sẽ lên
thiên đình để báo cáo mọi việc lớn nhỏ
trong nhà của gia chủ với Thượng đế (hay
ông Trời).

Theo tục xưa, riêng đối với những nhà có
trẻ con, người ta còn cúng Táo quân một
con gà luộc. Gà luộc này phải thuộc loại gà
cồ mới tập gáy (tức gà mới lớn) để ngụ ý
nhờ Táo quân xin với Ngọc Hoàng Thượng
Đế cho đứa trẻ sau này lớn lên có nhiều
nghị lực và sinh khí hiên ngang như con
gà cồ vậy!

Táo quân cũng còn gọi là Táo Công, là
vị thần bảo vệ nơi gia đình mình cư ngụ
và thường được thờ ở nơi nhà bếp, cho
nên còn được gọi là Vua Bếp. Vị Táo quân
quanh năm chỉ ở trong bếp, biết hết mọi
chuyện trong nhà, cho nên để Vua Bếp
“phù trợ” cho mình được nhiều điều may
mắn trong năm mới, người ta thường làm
lễ tiễn đưa ông Táo về chầu Trời rất trọng
thể.
Lễ vật cúng Táo công gồm có: mũ ông
công ba cỗ hay ba chiếc, hai mũ đàn ông
và một mũ đàn bà. Mũ dành cho các ông
Táo thì có hai cánh chuồn, mũ dành cho
Táo bà không có cánh chuồn. Những mũ
này được trang sức với các gương nhỏ
hình tròn lóng lánh và những dây kim
tuyến màu sắc sặc sỡ. Để giản tiện, cũng
có khi người ta chỉ cúng tượng trưng một
cỗ mũ ông công (có hai cánh chuồn) lại
kèm theo một chiếc áo và một đôi hia
bằng giấy. Màu sắc của mũ, áo hay hia ông
công thay đổi hàng năm theo ngũ hành.

Ngoài ra, để các ông và các bà Táo có
phương tiện về chầu trời, ở miền Bắc
người ta còn cúng một con cá chép hãy
còn sống thả trong chậu nước, ngụ ý cá sẽ
biến thành Rồng đưa ông Táo về trời. Con
cá chép này sẽ được “phóng sinh” (thả ra
ao hồ hay ra sông) sau khi cúng. Ở miền
Trung, người ta cúng một con ngựa bằng
giấy với yên, cương đầy đủ. Còn ở miền
Nam thì giản dị hơn, chỉ cúng mũ, áo và
đôi hia bằng giấy là đủ.
Tùy theo từng gia cảnh, ngoài các lễ vật
chính kể trên, người ta hoặc làm lễ mặn
(với xôi gà, chân giò luộc, các món nấu
nấm, măng...) hay lễ chay (với trầu cau,
hoa, quả, giấy vàng, giấy bạc...) để tiễn táo
Công.

Những đồ “vàng mã” này (mũ, áo, hia, và

thuần phong mỹ tục đó, từ gia đình ra

bó, câu nệ sẽ hạn chế tình cảm: Không có

Hái lộc, xông nhà, chúc tết, mừng tuổi:

thuận dưới hoà, kính già yêu trẻ, ... để

quà, ngại không dám đến. Dân tộc ta tuy

ai cũng hy vọng một năm mới tài lộc dồi

góp phần xây dựng đất nước quê hương

nghèo nhưng vẫn trọng nghĩa tình “Lời

dào, làm ăn thịnh vượng, mạnh khỏe

ngày càng giàu đẹp.

Bản tin Kienlongbank

Theo dân gian, Ông Táo là người canh giữ
bếp và nắm mọi hoạt động trong nhà.
Ngày 23 tháng Chạp là ngày Ông Táo về
trời để báo cáo hoạt động một năm qua
của gia chủ với Ngọc Hoàng Thượng Đế.

một số vàng thoi bằng giấy) sẽ được đốt
đi sau lễ cúng ông Táo vào ngày 23 tháng
Chạp cùng với bài vị cũ. Sau đó người ta
lập bài vị mới cho Táo công.

xã hội, ai ai cũng đối xử với nhau trên

giá thị trường nhưng cũng đừng nên gò
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ới người dân Việt Nam, Tết Nguyên
đán là Tết cổ truyền của dân tộc và
tục lệ đưa rươc Táo quân là 1 trong
những “hoạt động” đầu tiên trong những
ngày cuối năm báo hiệu một cái Tết sắp
đến.

Theo tục cổ truyền của người Việt thì Táo
quân gồm hai ông và một bà, tượng trưng
là 3 cỗ, “đầu rau” hay “chiếc kiềng 3 chân” ở
nơi nhà bếp của người Việt ngày xưa.
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Cần chuẩn bị gì trước khi

lên kế hoạch F5 bản thân

cho Năm mới

Sưu tầm

N

ăm mới là một dịp tốt để mỗi người trong chúng ta nhìn lại
những việc mình đã làm được và chưa làm được trong năm cũ,
những điều gì cần phát huy và những gì cần cải thiện...Những câu
hỏi “Mình cần thay đổi điều gì?”, “Điều gì nên bỏ lại sau lưng?”,
“Liệu mình có thực hiện được kế hoạch này không?...luôn khiến
chúng ta suy nghĩ. Lên kế hoạch cho năm mới thực ra không nặng
nề như chúng ta vẫn tưởng. Dưới đây là những chiếc “chìa khóa”
giúp bạn theo đuổi kế hoạch “F5 bản thân” của mình thành công.
Truy tìm “virus” khuyết điểm
Trước hết, chúng mình hãy bắt đầu với
việc liệt kê những khuyết điểm của bản
thân. Trong năm qua, bạn chi tiêu không
có kế hoạch làm tháng nào cũng “thâm
hụt công quỹ”, công việc, học hành
không tập trung? Hay ngủ nướng, đi học,
đi làm muộn? Phổ biến nhất là việc dành
thời gian cho Yahoo, Facebook và game
online quá nhiều, lãng phí một lượng lớn
thời gian? Rõ ràng đây là những khuyết
điểm không hề nhỏ và dĩ nhiên là bạn
muốn khắc phục hoàn toàn những thói
quen “xấu xí” này rồi. Vì vậy chúng ta phải
tìm ra “virus” gây bệnh trước khi bắt tay
tiêu diệt chúng, phải không nào?
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Bản tin Kienlongbank

Lên kế hoạch khắc phục
Tìm ra khuyết điểm chỉ mới là bước đầu
tiên trên quãng đường “gian nan” F5
bản thân thôi bạn ạ. Vấn đề là chúng
mình có thực sự quyết tâm loại bỏ
những con “virus” độc hại đó không.
Trước hết hãy làm một cuộc cách mạng
về tư tưởng cho chính mình đã, sau đó sẽ
lên một bản kế hoạch chi tiết cho những
gì muốn thay đổi trong năm mới này.
Bởi vì có rất nhiều bạn vẫn ý thức được
là nếu cố gắng khắc phục khuyết điểm
thì sẽ tốt cho bản thân hơn nhưng vẫn
không thể thực hiện được.

Đưa ra những mục tiêu thực tế
Đối với cá nhân bạn, hãy bắt đầu từ một
số kỹ năng cơ bản như quản lý thời gian,
lên kế hoạch...và quyết tâm thực hiện.
Cuối cùng, bạn sẽ thấy mình trở nên tốt
hơn vì chính những việc nhỏ mà bạn
thay đổi, chứ không phải là những mục
tiêu xa xôi, thiếu thực tế của mình. Một
mẹo nhỏ dành cho các bạn là chúng
mình có thể viết điều đó ra những tờ
note nhỏ xinh dán ngay góc học tập, góc
làm việc hoặc nơi mà ngày nào cũng có
thể dễ dàng nhìn thấy. Chính những thứ
nhỏ nhặt ấy sẽ thôi thúc bạn mỗi ngày,
mau chóng biến từng dòng trong “wist
list” thành hiện thực đấy.

Hãy luôn tự tin vào chính mình
Dù rằng bạn quyết tâm cao độ, dù cho kế
hoạch vạch ra theo bạn là hoàn hảo và
“wish list” thì cực kỳ hay ho, nhưng nếu
bạn không có niềm tin vào tính khả thi
của những điều này thì cũng sẽ khó để
có thể thực hiện tốt. Niềm tin luôn là yếu
tố rất quan trọng quyết định sự thành
công trong bất kì lĩnh vực nào, chính vì
vậy, hãy luôn tin tưởng rằng chúng mình
sẽ làm tốt những điều đã lên kế hoạch,
bạn nhé!
Chúc các bạn có một năm mới nhiều
thành công và thực hiện được những gì
mình đề ra nhé!

Cách đơn giản để tận hưởng
1 cái Tết trọn vẹn
Sưu tầm

Đ

ối với cán bộ công nhân viên,
nghỉ Tết là khoảng thời gian quý
giá nhất trong năm; bởi đây là lúc
bạn có thể bỏ qua mọi lo lắng về công
việc để vui chơi cùng gia đình, bạn bè.
Tuy nhiên, ngày Tết dường như công
việc lại nhiều hơn làm bạn cảm thấy thời
gian như ngắn lại và thật mệt mỏi. Nào
dọn dẹp nhà cửa, đi biếu quà Tết, mua
sắm đồ, chuẩn bị món ăn,... Vậy chúng
ta cần làm cách nào để có thể “dễ thở”
hơn và hưởng trọn niềm vui ngày Tết?

Ngày 29 Tết
Dọn dẹp nhà cửa và đi chợ sắm Tết. Một
núi công việc đã được bạn giải quyết
trong ngày nghỉ đầu tiên. Hãy cố gắng
lên kế hoặch và mua sắm từ trước, ngày
hôm nay bạn sẽ không sợ thiếu sót khi
chuẩn bị Tết. Bạn không nên làm việc quá
sức, hãy uống một cốc sữa nóng và đi ngủ
sớm để chuẩn bị cho ngày mai.

Ngày 30 Tết
Sau khi ăn tối và chuẩn bị mọi thứ cho gia
đình, bạn hãy dành thì giờ cho riêng mình
trong phòng tắm. Chuẩn bị một nồi nước
lá mùi nóng để “tắm tất niên”, ngâm mình
trong bồn cảm giác thật thư thái và thoải
mái. Sau đó, hãy chọn một bộ đồ mà mình
thích nhất rồi chuẩn bị đi ngắm pháo
hoa cùng đón giao thừa với gia đình.

Ngày Mùng 1 Tết
Mặc dù đêm giao thừa bạn ngủ muộn
nhưng vẫn cần dậy sớm vào sáng mùng 1
để làm cơm cúng gia tiên ngày đầu năm.
Bạn hãy cố gắng dậy sớm hơn một chút,
chuẩn bị bữa cơm cúng đầu năm sớm
rồi cùng cả nhà dùng bữa cơm đầu năm
mới. Sau đó, bạn hãy mặc áo ấm, trang
điểm nhẹ, và đi ra ngoài phố; nếu có thể,
hãy rủ ông xã hoặc người yêu đi cùng.
Đi lễ chùa đầu năm là một nét rất hay
của người Việt, cảm nhận buổi sáng tinh
khôi ngày mùng 1 đầu năm bạn sẽ thấy
tâm hồn mình tĩnh lặng, nghĩ tới những
điều tốt đẹp để cầu mong một năm
an bình cho mình và người thân nhé!

Ngày Mùng 2 Tết
Một ngày mệt nhoài với việc thăm hỏi
người thân, hãy chuẩn bị buổi tối cho
riêng mình nhé! Hãy ngâm mình trông
bồn tắm với nến và một bản nhạc yêu
thích. Sau đó, nghe nhạc, đọc sách và ly
vang đỏ với những cô nàng độc thân; còn
nếu đã có gia đình hãy dành một đêm
thật lãng mạn bên người chồng thân yêu.
Đảm bảo bạn sẽ có một giấc ngủ
sâu và ngon như chưa bao giờ có.
Tắm và mát xa nhẹ nhàng là
cách thư giãn hiệu quả nhất.

Ngày Mùng 3 Tết
Hầu hết các cửa hàng đã mở cửa trở lại.

Hôm nay, hãy hẹn cô bạn gái thân nhất
ra quán cafe quen thuộc, cùng ngồi
nghe bà hát yêu thích và trò chuyện.
Người bạn gái thân nhất giống như
một phần đời của bạn, hiểu và thông
cảm với mọi điều bạn muốn chia sẻ.
Nếu không, bạn cũng có thể cùng nhóm
bạn đến nhà ai đó ăn uống rồi cùng nhau
đi cafe tán chuyện hoặc hát karaoke cho
“xả stress”. Bạn bè bao giờ cũng là nơi
giúp bạn tìm thấy niềm vui nhiều nhất.
Những giây phút ở bên bạn thân luôn là
những giây phút thú vị và thoải mái nhất.

Ngày Mùng 4 Tết
Đã hết những ngày nghỉ Tết và bạn sẽ
trở lại công sở vào ngày mai. Ngày hôm
nay, bạn sẽ phải sắp xếp việc nhà để
chuẩn bị cho công việc của ngày hôm
sau. Rất nhiều việc cộng với mấy ngày
Tết ăn nhiều đồ ngọt và béo, bạn lo mình
sẽ thừa cân? Vậy còn chờ gì mà không
làm mấy động tác thể dục, ở nhà hoặc
ra ngoài trời, chạy một vòng, đạp xe
đạp, hay đơn giản là đi bộ loanh quanh
khu mình ở hoặc cũng có thể đi bộ ra
chợ mua đồ cho gia đình? Sau đó, hãy
tắm nước nóng, tự massage thân thể
bằng dầu nóng hoặc kem dưỡng, uống
một ly sữa và ngủ thật ngon, để sẵn
sàng cho những ngày làm việc sắp tới.
Với những gợi ý trên thì bạn đã có
thể bắt đầu khởi đầu một năm mới
với tinh thần tràn đầy hứng khởi rồi đấy!

Số 18 - Tháng 02/2015

57

SỐNG ĐẸP

XANH

TẾT CỔ TRUYỀN - TẾT uống nước nhớ nguồn
Sưu tầm

T

ết! Một từ thôi nhưng nó gợi lên
cho mỗi con người chúng ta biết
bao điều và về bao người. Với
người dân Việt Nam, Tết Nguyên đán
là Tết cổ truyền của dân tộc.
Có một nhà Việt Nam học người
phương Tây nói rằng: Muốn hiểu
văn hoá Việt Nam cần nghiên cứu
để hiểu rõ tục thờ cúng tổ tiên gắn
với truyền thống “uống nước nhớ
nguồn” và nếu có điều kiện thì nên
đến sống với họ trong những ngày
Tết cổ truyền, vì ở đó lưu giữ những
giá trị cơ bản, độc đáo của nền văn
hoá nước này. Ý kiến của ông cũng
được nhiều người đồng tình.
Phong tục trong dịp Tết ngày nay
đã gọn nhẹ hơn không còn nguyên
vẹn như xưa, nhưng sự thiêng liêng
và những nét đẹp văn hoá cổ truyền
trong ngày Tết vẫn được lưu giữ, có
mặt còn sâu sắc hơn trong mỗi gia
đình và trong lòng mỗi người.
Tục thờ cúng tổ tiên thì không chỉ
riêng có ở nước ta, nhưng tục này lại
gắn với truyền thống tốt đẹp “uống
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nước nhớ nguồn” trong Nhà – Làng
– Nước. Trong từng gia đình là thờ
cúng tổ tiên; trong từng làng tôn
vinh các vị Thành hoàng là những
người có công, có sự nghiệp gắn với
cộng đồng; với cả nước là thờ Vua
Hùng dựng nước. Cuối năm ngoái
(2012), tổ chức UNESCO công nhận
tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng là di
sản văn hoá phi vật thể có tính tiêu
biểu của nhân loại. Thờ cúng tổ tiên
và thờ cúng Vua Hùng tiêu biểu cho
tinh thần “uống nước nhớ nguồn”,
là nét đặc sắc trong hệ giá trị thuần
Việt đã trở thành một bộ phận trong
di sản văn hoá tiêu biểu của nhân
loại.
Người dân ở thành thị hay nông
thôn cho đến ngày nay đều nhớ rõ,
không khí Tết bắt đầu từ ngày ông
Công ông Táo (23 tháng 12 âm lịch)
lên tâu Thượng đế về công việc làm
ăn, cư xử của từng nhà trong năm
để “Thiên đình” đánh giá và chăm
lo chuyện êm ấm của từng nhà ở hạ
giới và cũng để nhắc nhở gia chủ

phải chăm lo săn sóc cho gia đình ấm
no, hạnh phúc dưới sự theo dõi của ông
“vua bếp” ghi chép hàng ngày.
Rồi trước đây, chuẩn bị Tết, nhà nào
cũng dựng cây nêu để mời tổ tiên về vui
Tết với con cháu và mời bạn tới thăm
nhà với gói trầu cau “mời bạn” treo trên
cây nêu. Hiện nay, ít nơi còn trồng cây
nêu nhưng tục thắp hương, viếng mộ
mời tổ tiên về ăn Tết vẫn được giữ gìn.
Trong dịp Tết, mọi người cố giữ gìn
không để sai sót để khỏi “dông” cả
năm; mọi vướng mắc đều được gỡ bỏ,
và nếu có giận nhau thì cũng không

to tiếng trong ba ngày Tết để mong
trong ấm ngoài êm cả năm.
Chúc Tết cũng là một phong tục cầu
mong điều tốt đẹp cho từng người.
Con cháu thăm hỏi, chúc Tết ông bà,
cha mẹ, chú bác. Học trò (cả học trò
đã bạc đầu) chúc Tết thầy, cô giáo.
Bạn bè, láng giềng thân thiết chúc
Tết nhau. Với gia đình thì đã có lệ
thành câu ca “mồng một Tết cha,
mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy”.
Theo phong tục cũ thì sáng mùng
một Tết, sau lễ gia tiên, người con
cùng gia đình đến chúc Tết ông bà,
cha mẹ sáng mùng hai Tết, cha mẹ
dẫn con cháu về quê ngoại chúc Tết
ông bà và người thân; mùng ba Tết
đến chúc các thầy cô giáo đã có công
giáo dục đạo đức, tư cách, mở mang
trí tuệ cho mình. Ngày nay không
còn lệ thuộc theo thứ tự thời gian

như thế, nhưng các gia đình vẫn còn
giữ lễ để nhớ “công cha, nghĩa mẹ,
ơn thầy”, bên nội, bên ngoại đủ lễ.
Con cháu chúc người lớn tuổi khoẻ
mạnh, trường thọ người già chúc
con cháu ngoan ngoãn, học hành
giỏi giang, làm ăn thành đạt. Kèm
theo lời chúc là những phong bao
màu đỏ để lấy may mắn cho cả năm.
Ngày xưa “ăn Tết”, ngày nay không
chỉ ăn Tết mà còn “chơi Tết”, cho
nên, xuất hành vui xuân, viếng chùa,
nhà thờ, danh lam thắng cảnh…
Một số người có đời sống khá giả
thì đưa cả nhà đi du lịch trong nước,
ngoài nước trong dịp Tết và xem ra
xu hướng này ngày càng phát triển.
Nhưng có người lại nói: “Ngày Tết là
những ngày quần tụ gia đình, người
đi làm xa cũng về quê, bà con người
Việt ở nước ngoài còn lặn lội về quê
đón Tết, sao lại bỏ gia đình đi chơi?”.
Nhưng họ lại nói: “Chăm sóc, quần
tụ gia đình không cứ gì phải ru rú
ở trong nhà mà kéo nhau đến công
viên hoặc những danh lam thắng

cảnh cũng là nét mới vui xuân cả nhà!”.
Xem ra ăn Tết, vui Tết cổ truyền bây
giờ cũng khác, không thể rập khuôn
cách làm như xưa, nhưng ý thức chăm
nom các gia đình nghèo, những người
cơ nhỡ để mọi nhà đều có Tết lại sâu
sắc hơn xưa, phù hợp với bản chất
nhân văn của xã hội ta. Ngày xuân vui
bạn nhưng không sa vào rượu chè, cờ
bạc, chuốc phiền muộn. Vui Tết kiểu
gì nhưng nét đẹp văn hoá coi trọng sự
an lành, coi trọng sự êm ấm trong gia
đình gắn liền với đạo lý “uống nước
nhớ nguồn”, nhớ công cha, nghĩa mẹ,
ơn thầy và những người có công dựng
nước và giữ nước… vẫn là những nét
đẹp văn hoá được gìn giữ như hồn cốt
của dân tộc trong ngày Tết cũng như
trong cả cuộc đời…/.
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