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CHO VAY

Chư Ban Biên tập
Quý bạn đọc thân mến,
Năm 2015 đã bước vào những tháng cuối cùng của năm. Tháng 10 đến, nhắc ta nhớ
đến những sự kiện của tháng về Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Ngày Phụ nữ
Việt Nam (20/10). Và đặc biệt, trong tháng 10 này, Kienlongbank đang tưng bừng với
sự kiện kỷ niệm 20 năm -Ngày thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long
(27/10/1995 - 27/10/2015). Với chủ đề “Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Kienlongbank”, Bản tin Kienlongbank tiếp tục mang đến cho bạn đọc những trang thông tin hữu
ích, những hình ảnh sinh động về Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Kienlongbank tại các chi
nhánh cùng những chia sẻ cảm xúc của quý khách hàng, Ban lãnh đạo và CB, NV trong
toàn hệ thống Kienlongbank, trên các chuyên mục quen thuộc, hấp dẫn và đầy cảm xúc.
Mến chúc Quý bạn đọc Bản tin Kienlongbank thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong
cuộc sống!

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
40-42-44 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

BAN BIÊN TẬP

08 Lời tri ân của Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

Ban biên tập:
NGUYỄN QUANG TOAN
NGUYỄN CHÂU
TRẦN TUẤN ANH
NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU
NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
TRẦN THỊ THÀNH
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Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Kienlongbank

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: 101
Fax: 08. 3930 3971
E-mail: banbientap@kienlongbank.com
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Becamex Bình Dương lần đầu vô địch Cup Quốc gia
sau 21 năm

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
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Kienlongbank: 3 năm liên tiếp trao học bổng “Chúng em sẽ
giỏi” cho con em cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI NHẬP

THEO DÒNG LỊCH SỬ

Bác Hồ với doanh nghiệp, doanh nhân

N

gày 13-10-1945, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa ra đời được một tháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
viết một bức thư gửi cho giới công thương Việt Nam. Bức thư của Bác có thể coi như văn kiện đầu tiên của Đảng và Nhà
nước ta đối với doanh nghiệp, doanh nhân.

Trong thư Bác viết: Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công
- Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm
giúp giới Công - Thương trong công cuộc kiến thiết này. Như vậy, Bác đã xác định rõ nhiệm vụ xây dựng kinh tế là nhiệm vụ của doanh
nghiệp, doanh nhân và Chính phủ, cơ quan công quyền phải có trách nhiệm đối với sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân.
Về mối quan hệ giữa công việc của giới doanh nhân và sự nghiệp của đất nước, Bác viết: Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với
nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Vậy, tôi
mong giới Công - Thương nỗ lực và khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập vào “Công - Thương cứu quốc
đoàn” cùng đem vốn vào làm những công cuộc ích quốc lợi dân. Xác định việc nước, việc nhà phải đi đôi với nhau, đó là lời dạy rất quan
trọng của Bác đối với doanh nhân trong sự nghiệp làm giàu, trong việc phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân, là yêu cầu cơ bản của
đạo đức, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
PGS.TS Bùi Đình Phong, trong bài viết đăng trên Diễn đàn Doanh nghiệp ngày 13-10-2013, phân tích rằng, bức thư khẳng định vai trò
to lớn của hoạt động công thương trong việc xây dựng một nền kinh tế - tài chính vững vàng và thịnh vượng. Hoạt động kinh doanh
của các nhà công nghiệp, thương nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với sự trường tồn của dân tộc. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng
thì kinh doanh công thương thịnh vượng. Kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng thì đất nước giàu mạnh.
Nhiệm vụ quan trọng nhất của giới công thương là đem vốn vào làm những việc ích quốc lợi dân. Chính phủ phải có trách nhiệm
với giới công thương.

“Theo tinh thần Hồ Chí Minh, “Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết này”, Chính
phủ phải có sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả giúp doanh nhân vượt qua cơn sóng gió này. Tuy nhiên, giới doanh nhân phải
hiểu rằng, ngay từ năm 1947, Hồ Chí Minh đã có tư duy về kinh tế thị trường khi Người nói rằng “Không phải Chính phủ xuất tiền ra
làm. Chính phủ chỉ giúp kế hoạch cổ động” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.65). Vì vậy, cùng với sự tận tâm giúp đỡ bằng mọi cách
khác nhau của Chính phủ thì điều quyết định là ở doanh nhân. Đội ngũ doanh nhân phải “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”
theo tinh thần “muốn người ta giúp cho, trước hết mình phải tự cứu mình”. Cái sức mạnh vô địch mà đội ngũ doanh nhân có thể
vượt qua được cơn khủng hoảng này là sự đoàn kết, quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng và lòng tin. Tất cả những điều đó đều
có trong di sản Hồ Chí Minh”, PGS.TS Bùi Đình Phong viết.
Những lời dạy của Bác đối với sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ có trong bức thư lịch sử ngày 13-10-1945,
mà còn thể hiện ở rất nhiều bài nói, bài viết của Người liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân. Trong một lần trả lời phỏng
vấn báo chí về tư tưởng Hồ Chí Minh về doanh nghiệp, doanh nhân, TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam, cho biết trong các bài nói, bài viết này, Bác luôn căn dặn các doanh nhân phải đoàn kết: đoàn kết nội bộ, đoàn kết
trên dưới, đoàn kết giữa cán bộ, công nhân và đồng bào địa phương; phải chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, phải xây dựng
văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên, đặc biệt, phải chăm lo đến cán bộ
và công nhân nữ... Bác thường xuyên nhắc nhở phải nhìn ra nước ngoài để học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong
quản lý sản xuất... Những chỉ dẫn cụ thể đó của Bác vẫn đang có ý nghĩa thời sự đối với cả việc điều hành kinh tế vĩ mô và điều
hành doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Bác như đang cùng chúng ta trong sự nghiệp xây dựng
đất nước./.
“Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với
nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa
là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp,
thương nghiệp thịnh vượng. Vậy, tôi mong
giới Công - Thương nỗ lực và khuyên các
nhà công nghiệp và thương nghiệp mau
mau gia nhập vào “Công - Thương cứu
quốc đoàn” cùng đem vốn vào làm
những công cuộc ích quốc lợi dân.
Trích thư gửi giới Công thương Việt
Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nam Quang/Theo baodanang.vn
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Bản tin Kienlongbank

Lịch sử Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

84

năm
trước,
vào
ngày
20/10/1930, Hội Phụ nữ phản
đế Việt Nam (nay là Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được
thành lập. Để đánh dấu sự kiện quan trọng
này, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định
lấy ngày 20/10 hằng năm làm ngày truyền
thống của tổ chức này, đồng thời xem đây
là ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt
Nam, lấy tên là Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất
nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa
trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ
công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam đã trở
thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh
đó, nước ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời
sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ
nữ Việt Nam là những chiến sĩ chống ngoại
xâm kiên cường dũng cảm; là người lao
động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người
giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ
gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá
dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm
đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ
anh hùng của dân tộc anh hùng.
Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ
là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều
bất công nhất nên luôn có yêu cầu được
giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng.
Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ
nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào:
Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông
Du, còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia
vào các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng
sản Việt Nam như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị
Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai... Từ
năm 1927 những tổ chức quần chúng bắt
đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng
lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội
Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các
tổ chức có tính chất riêng của giới nữ như:
Năm 1927, nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu,
Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy là
ba chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham
gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, các
chị tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng
ten và học chữ. Năm 1928, nhóm chị Nguyễn

Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt.
Nhóm này liên hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở
Vinh. Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị tham
gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã.
Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000
nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng nghìn phụ nữ tham gia.
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi:
“Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và
đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai
cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công
hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham
gia cách mạng.
Ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện
sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ
nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Từ nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ
(tháng 10/1939) đến các nghị quyết của Đảng nói về công tác phụ nữ, các bài viết của chủ tịch
Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta đều gắng liền với sự nghiệp
giải phóng phụ nữ với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội,
giải phóng loài người. Phụ nữ được coi là một tổ chức quần chúng của Đảng.
Qua các thời kỳ, tổ chức phụ nữ đã có những tên gọi khác nhau phù hợp với nhiệm vụ cách
mạng: Hội phụ nữ phản đế (20/10/1930); Đoàn phụ nữ cứu quốc (16/6/1941); Hội Liên hiệp
phụ nữ Việt Nam (20/10/1946). Với Đoàn phụ nữ cứu quốc làm nòng cốt, tháng 4/1950, Đoàn
phụ nữ cứu quốc đã họp nhất vào Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Hội phụ nữ giải phóng
(thành lập ngày 8/3/1961) ở miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, cũng hợp nhất vào
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tháng 6/1976. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được Đảng tổ
chức và lãnh đạo để làm cách mạng và chăm lo quyền lợi cho phụ nữ Việt Nam , thực hiện
nam nữ bình đẳng.
Từ khi ra đời, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ đấu
tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của Đảng.
Đảng chỉ rõ: “Nếu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp mà chưa giải phóng phụ nữ thì cách
mạng mới chỉ là một nửa”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam là
do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trải qua các giai đoạn
cách mạng, phụ nữ Việt Nam luôn luôn xứng đáng với lời khen ngợi của chủ tịch Hồ Chí Minh
“Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Nếu trong chiến tranh, phụ nữ Việt Nam chăm
chỉ cấy cầy ở hậu phương hay hăng hái lên đường sánh vai cùng nam giới nơi tiền tuyến đánh
giặc cứu nước, cứu dân thì lúc tổ quốc thái bình, họ lại trở về với đời thường phát huy tột đỉnh
những phẩm chất cao qúy vốn có của người phụ nữ. Đó là những mẹ hiền tần tảo nuôi con, là
những người vợ đảm đang thủy chung, là những người con hiếu thảo với cha mẹ... Phải tự hào
rằng trong mọi thời, người phụ nữ Việt Nam đều làm tròn bổn phận của mình do lịch sử giao
phó mặc dù phải chịu bao nỗi tủi nhục, đắng cay. Trong bất kì hoàn cảnh nào, tình thương của
người mẹ vẫn tỏa sáng, làm dịu đi những nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh.
Qua 84 năm xây dựng và phát triển, vị trí của người phụ nữ trong xã hội ngày càng được khẳng
định. Phụ nữ đã là một phần không thể thiếu góp vào thành công của cách mạng Việt Nam,
đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội, đất nước.
P.V (T.h)/ baotanglichsu.vn

Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với giới Công thương Việt Nam 1945

Số 24 - Tháng 10/2015

5

THỊ TRƯỜNG

HỘI NHẬP

GDP bình quân đầu người đạt 3.200-3.500
USD vào năm 2020
Theo: Đức Bình (http://baochinhphu.vn)

M

ục tiêu trên được đặt ra trong dự
thảo Báo cáo chính trị của Ban
Chấp hành Trung ương trình Đại
hội XII của Đảng và Báo cáo đánh giá kết
quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương
hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội
5 năm 2016 - 2020.

Cụ thể, trong dự thảo hai văn kiện trên, Ban
Chấp hành Trung ương đặt mục tiêu phấn đấu
trong 5 năm tới, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình
quân 5 năm đạt 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2020,
GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500
USD. Tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong
GDP trên 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình
quân 5 năm bằng khoảng 32 - 34% GDP; bội chi
ngân sách Nhà nước không quá 4% GDP. Yếu tố
năng suất tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng
khoảng 25 - 30%; năng suất lao động xã hội bình
quân tăng 4-5%/năm; tiêu hao năng lượng tính
trên GDP bình quân giảm 1 - 1,5%/năm. Tỉ lệ đô
thị hoá đến năm 2020 đạt 38 - 40%.
Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, dự thảo
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và
phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã
hội 5 năm 2016 - 2020 xác định đẩy mạnh cơ
cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng
trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức
cạnh tranh.
Cụ thể về cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây
dựng nông thôn mới, Trung ương xác định
nhiệm vụ: Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp
theo hướng xây dựng nền nông nghiệp hàng
hoá lớn; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học,
công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả và
sức cạnh tranh; bảo đảm phát triển bền vững,
an ninh lương thực quốc gia và vệ sinh, an toàn
thực phẩm. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng
giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp bình quân
khoảng 3 - 3,5%/năm...
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Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn
đấu đến năm 2020 khoảng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ưu tiên bố trí ngân
sách nhà nước, tín dụng ưu đãi và huy động các nguồn lực ngoài nhà nước để đầu tư
xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia
đình, kinh tế trang trại và thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh
doanh nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tại địa bàn nông thôn…
Về công nghiệp, Trung ương xác định đẩy mạnh cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng
cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp, xây
dựng bình quân khoảng 7,5%/năm; đến năm 2020 tỉ trọng công nghiệp, xây dựng
trong GDP khoảng 40%; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP khoảng
25%, trong đó công nghiệp chế tạo khoảng 15%.

đảo. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng
khoa học, công nghệ, đẩy mạnh hợp tác
quốc tế trong việc khai thác hiệu quả, bền
vững các nguồn tài nguyên biển. Xây dựng
các cơ sở hậu cần nghề cá, tránh trú bão,
hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ và
hoạt động dài ngày trên biển. Tạo điều kiện
thuận lợi và khuyến khích người dân định
cư lâu dài trên các đảo. Tăng cường công
tác cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an ninh, an
toàn trên biển, đảo.
Bên cạnh đó, Trung ương cũng xác định
phương hướng, nhiệm vụ trong phát triển
các vùng và khu kinh tế; đẩy mạnh phát
triển doanh nghiệp; về doanh nghiệp nhà
nước; về doanh nghiệp tư nhân; về doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; về kinh
tế hợp tác.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng
bình quân 7 - 7,5% mỗi năm. Tỉ trọng khu vực dịch vụ trong GDP khoảng 45% vào năm
2020. Ưu tiên phát triển những ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công
nghệ và giá trị gia tăng cao…
Đặc biệt, Trung ương xác định phải phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với
bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo.
Theo đó, Trung ương khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các ngành
khai thác, chế biến dầu khí; cảng biển, đóng và sửa chữa tàu biển, vận tải biển; khai
thác và chế biến hải sản, các dịch vụ hậu cần nghề cá; du lịch biển, đảo. Xây dựng các
khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển
các khu đô thị ven biển. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sản xuất và
đời sống vùng biển, đảo. Đẩy nhanh điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển,

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu
hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại. Nâng cao chất lượng quy hoạch
xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm hiệu quả tổng hợp và tính hệ
thống, nhất là mạng lưới giao thông, điện, nước, thuỷ lợi, thông tin truyền thông,
giáo dục, y tế.
Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình lớn, quan trọng, thiết yếu, nhất là
tại các khu vực có tiềm năng phát triển và giải quyết các ách tắc, quá tải. Bảo đảm kết nối
thông suốt giữa các trung tâm kinh tế lớn, các đầu mối giao thông cửa ngõ, các tuyến có
nhu cầu vận tải lớn. Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống đường bộ cao tốc, tập trung ưu
tiên cho các đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường bộ cao tốc kết nối các trung tâm
kinh tế lớn. Đầu tư nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có; chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để từng bước triển khai xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Hoàn thành đầu tư xây
dựng các cảng biển cửa ngõ quốc tế khu vực phía Bắc và phía Nam. Cải tạo, nâng cấp các
cảng hàng không; phân kỳ đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hoàn
thành các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các công trình cấp,
thoát nước tại các đô thị lớn. Hoàn thành xây dựng các bệnh viện tuyến cuối. Đồng thời,
quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông tại các vùng khó khăn. Ưu tiên đầu tư các dự
án hạ tầng đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Người Việt lạc quan hơn
về triển vọng kinh tế
Đào Chi (http://baochinhphu.vn)

S

au 2 tháng giảm mạnh, chỉ
số niềm tin người tiêu dùng
Việt Nam (CCI) tăng nhẹ trở lại
trong tháng 9 nhờ tâm lý lạc quan
về kinh tế những năm tới.
Theo báo cáo do Ngân hàng ANZ công
bố ngày 23/9, chỉ số CCI của Việt Nam do
ANZ - Roy Morgan tổng hợp đã tăng 1,6
điểm, lên mức 135,3 điểm trong tháng 9.
Con số này cũng cao hơn 0,3 điểm so với
cùng kỳ năm 2014.
Chỉ số niềm tin tiêu dùng trong tháng
9 tăng trở lại bởi sự lạc quan trở lại của
người tiêu dùng (NTD) về triển vọng nền
kinh tế trong năm tới và 5 năm kế tiếp
đều gia tăng.

NTD Việt Nam cho rằng tình hình tài chính gia đình họ hiện tại “tốt hơn” năm ngoái.
Có 55% NTD (giảm 3% so với tháng 8) kỳ vọng tình hình tài chính gia đình họ sẽ “tốt
hơn” vào thời điểm này năm tới và chỉ 6% (không thay đổi) NTD dự đoán tình hình
tài chính gia đình họ sẽ “xấu hơn”.
Đáng chú ý, có 50% NTD (tăng 4% so với tháng 8) cho rằng tình hình tài chính Việt
Nam sẽ ở “trạng thái tốt” trong vòng 12 tháng tới.
Trong vòng 5 năm tới, 61% người tiêu dùng Việt Nam (tăng 6% so với tháng 8) kỳ
vọng rằng tình hình tài chính Việt Nam sẽ ở “trạng thái tốt”.
Cuối cùng, 41% NTD (tăng 1% so với tháng 8) cho rằng “đây là thời điểm tốt” để mua
các vật dụng chính trong gia đình.
Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương của
Ngân hàng ANZ, ông Glenn Maguire cho rằng khả năng niềm tin người tiêu dùng
ở Việt Nam sẽ sụt giảm mạnh là không có. Với dòng vốn đầu tư FDI mạnh mẽ trong
những năm vừa qua tác động tích cực lên hoạt động thương mại của Việt Nam
trong những tháng sắp tới, ANZ kỳ vọng cao về khả năng phục hồi của Việt Nam.

Xét về tình hình tài chính cá nhân, 29%

GDP bình quân đầu người đạt 3.200 - 3.500 USD vào năm 2020
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KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG (27/10/1995- 27/10/2015)
LỜI TRI ÂN CỦA CHỦ TỊCH HĐQT KIENLONGBANK

VÕ QUỐC THẮNG

huy ưu điểm và thế mạnh, góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm
nghèo, phát triển nông nghiệp nông thôn tại Đồng bằng sông Cửu
Long nói riêng và cả nước nói chung. Từ khi chuyển lên thành ngân
hàng đô thị, Ngân hàng đã chú trọng trong việc nâng cao năng lực
tài chính, đổi mới tổ chức, quản trị, điều hành và mở rộng mạng
lưới hoạt động, phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại và đã xây
dựng được một thương hiệu ngân hàng có uy tín với hoạt động an
toàn và hiệu quả.

THƯ CHÚC MỪNG
CỦA GIÁM ĐỐC NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KIÊN GIANG

NGUYỄN VĂN KIỆT

Tự hào lắm chúng tôi là Ngân hàng Kiên Long. Vì người dân chúng
tôi sẵn lòng chia sẻ. 20 năm qua, Kienlongbank luôn trung thành
với phương châm hoạt động ấy. Đó là những chính sách miễn, giảm
lãi suất kịp thời dành cho khách hàng gặp hoàn cảnh khó khăn; đó
là quy trình giải ngân nhanh, kịp thời nguồn vốn tín dụng đến tay
bà con nông dân, hộ gia đình sản xuất - kinh doanh nhỏ lẻ; đó là
những học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng
nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cứu trợ đồng bào bị thiên tai
lũ lụt, chia sẻ tình cảm và quà tặng đến các chiến sĩ đang làm việc
ngoài hải đảo,….Rất nhiều các hoạt động xã hội, cộng đồng mà
Kienlongbank luôn đồng hành cùng các tổ chức đoàn thể, chính
quyền và nhân dân trong thời gian qua.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

H

òa cùng niềm vui chung của đất nước hướng về các
ngày lễ lớn trọng đại của dân tộc, mừng kỷ niệm
70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) hân hoan
chào đón kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập Ngân hàng
(27/10/1995 - 27/10/2015).

Từ sau Đổi mới (Đại hội Đảng lần thứ VI - 1986), đất nước mở
cửa, các thành phần kinh tế mới ra đời cùng góp phần xây
dựng và phát triển kinh tế đất nước. Hoạt động tài chính ngân hàng là một lĩnh vực mới mẻ và nhiều thách thức,
nhưng đáp ứng yêu cầu tình hình mới và góp phần hỗ trợ
rất lớn trong việc khơi thông dòng tiền, đưa nguồn vốn nhàn
rỗi ra ngoài xã hội, tham gia phát triển sản xuất - kinh doanh.
Cũng chính từ đó, Kienlongbank được thành lập từ tâm huyết
của những thành viên sáng lập tha thiết mang lại nguồn vốn
cho những người nông dân vùng đất tận cùng phía Tây Nam
Tổ quốc. Kiên Giang chính là nơi Kienlongbank đã ra đời, hoạt
động và phát triển đến ngày hôm nay.
Sau 20 năm hoạt động, từ một Ngân hàng nông thôn nhỏ lẻ
với nguồn vốn điều lệ 1,2 tỷ đồng, số lượng nhân viên hơn
chục người, đến 30/6/2007, Ngân hàng Nông thôn Kiên Long
đã chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Kiên Long. Và đến 30/6/2015, vốn điều lệ của Ngân
hàng là 3.000 tỷ đồng, với hơn 3.400 nhân sự đang hoạt động
tại 103 chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước. Tổng tài sản
tăng 6.715 lần sau 20 năm.
Trong suốt quá trình hoạt động, Kienlongbank đã không
ngừng củng cố, chấn chỉnh, khắc phục các yếu kém, phát
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Thương hiệu Kienlongbank đã trở thành thương hiệu uy tín với
khách hàng, nhiều năm liền được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
xếp loại A và nằm trong Top 10 Ngân hàng TMCP tốt nhất do khách
hàng bình chọn. Để có được những thành tựu này, Kienlongbank
trân trọng ghi nhận sự đóng góp tâm huyết, công sức của các thế
hệ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Kienlongbank, sự đồng lòng và
ủng hộ của tất cả cổ đông, nhà sáng lập.

Ông Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc NHNN Việt Nam
Chi nhánh Kiên Giang

Hội đồng Quản trị Kienlongbank trân trọng ghi nhận và biết ơn sự
hỗ trợ, giúp đỡ và động viên của lãnh đạo Đảng - Nhà nước, Ban
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các chi nhánh.
Hội đồng Quản trị Kienlongbank trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm,
yêu quý và hợp tác của tất cả Quý khách hàng trong suốt thời gian
qua và rất mong tiếp tục được phục vụ khách hàng trong thời gian
tới.
Thay mặt Hội đồng Quản trị Kienlongbank, tôi xin chân thành cảm
ơn và trân trọng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ, đóng góp của tất cả
các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, giúp đỡ Kiên
Long trong thời gian qua.
Mừng Kienlongbank 20 tuổi. Mừng thương hiệu Ngân hàng đã
phát triển chặng đường 20 năm là cơ hội để tập thể Ban Lãnh đạo,
cán bộ, nhân viên Kienlongbank khắc ghi những tình cảm sâu đậm
đó và quyết tâm hơn cùng thi đua lao động góp phần đưa Ngân
hàng ngày càng phát triển bền vững, chung tay xây dựng và phát
triển đất nước giàu đẹp hơn.
Vì niềm tin yêu của người dân, tự hào thấy đất nước đổi mới, Kiên
Long vững vàng đi tới.
Xin trân trọng tri ân!

trình thực hiện đề án tái cơ cấu theo hướng nâng cao năng
lực tài chính, năng lực quản trị, điều hành; mở rộng mạng
lưới hoạt động, phát triển các loại hình dịch vụ ngân hàng
hiện đại; bước đầu đã xây dựng được một thương hiệu
ngân hàng uy tín tại Khu vực ĐBSCL và dần lan rộng trong
cả nước. Những thành tích đạt được như ngày hôm nay
chính là nhờ ở sự đồng lòng vượt khó của tập thể lãnh đạo,
nhân viên Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Thay mặt Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
Kiên Giang, tôi đánh giá cao và biểu dương những thành
tích mà Ngân hàng TMCP Kiên Long đã đạt được.
Đứng trước những cơ hội và thách thức trong bối cảnh hội
nhập quốc tế, tôi mong Ngân hàng TMCP Kiên Long tiếp tục
phát huy những thành tích đã đạt được của chặng đường
20 năm qua, không ngừng nỗ lực phấn đấu và sớm đáp ứng
các chuẩn mực quốc tế, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát
triển vững chắc, trở thành một thành viên tích cực trong
đại gia đình Ngân hàng Việt Nam, góp phần cùng ngành
Ngân hàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và
Nhà nước giao phó.

Chúc Ngân hàng TMCP Kiên Long không ngừng
phát triển!
Chào thân ái!

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP
Kiên Long, thay mặt Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam chi nhánh Kiên Giang, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ
nhân viên Ngân hàng TMCP Kiên Long lời chúc mừng tốt đẹp
nhất.
Trong suốt 20 năm qua, cùng với quá trình đổi mới và phát
triển đất nước, Ngân hàng TMCP Kiên Long không ngừng nỗ
lực để hoàn thiện và phát triển. Từ một Ngân hàng TMCP nông
thôn với quy mô hoạt động khiêm tốn tại địa bàn tỉnh Kiên Giang, 20 năm sau đã vươn mình trở thành một Ngân hàng TMCP
đô thị với quy mô hoạt động rộng khắp các tỉnh thành trong cả
nước. Kienlongbank đã có nhiều đóng góp tích cực vào công
cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp nông thôn
của đất nước nói chung và Khu vực ĐBSCL nói riêng trong đó
có Kiên Giang.
Hiện nay, cùng với hệ thống các tổ chức tín dụng trong cả
nước, Ngân hàng TMCP Kiên Long đã từng bước trong tiến

NGUYỄN VĂN KIỆT
Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang

VÕ QUỐC THẮNG			
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
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Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập
Ngân hàng TMCP KIÊN LONG

Tại Cần Thơ

(27/10/1995- 27/10/2015)

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Đức Cần – Phó
TGĐ Kienlongbank tặng quà tri ân khách hàng tại Cần Thơ

Tại Khánh Hòa

Ban Lãnh đạo Kienlongbank và Lãnh đạo, khách mời thực hiện nghi thức mừng Kỷ niệm 20 năm Kienlongbank tại Chi
nhánh Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT Kienlongbank và ông Lê Trung Việt - Phó TGĐ Kienlongbank tặng quà tri ân khách hàng thân thiết của Chi nhánh Khánh Hòa

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank tặng hoa cho bà Phan Thị Thanh Hòa - Phó GĐ phụ trách NHNN
Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ

Ông Lê Khắc Gia Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát Kienlongbank và ông Nguyễn Vương Quốc Việt - Phó GĐ Chi nhánh
Bình Dương tặng quà tri ân đến khách hàng.

Ông Võ Văn Châu – TGĐ Kienlongbank tặng quà tri ân khách hàng thân thiết Chi nhánh Cần Thơ

Tại Bình Dương

Ban Lãnh đạo Kienlongbank cùng Quý khách mời và khách hàng thân thiết thực hiện nghi thức thắp nến mừng
Kienlongbank tròn 20 tuổi tại Chi nhánh Bình Dương.
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Tại Bình Thuận

Ban Lãnh đạo Kienlongbank cùng khách mời và khách hàng thân thiết thắp nến mừng Kienlongbank tròn 20
tuổi tại Chi nhánh Bình Thuận

Tại Tiền Giang

Ông Phạm Trịnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận (phải) nhận bảng
tượng trưng “Chia sẻ ước mơ” từ ông Bùi Thanh Hải – Thành viên HĐQT Kienlongbank.

Ông Võ Thanh Nhã - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang (phải) nhận bảng
tượng trưng trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” từ ông Phạm Trần Duy Huyền – Thành Viên HĐQT Kienlongbank.

Tại An Giang

Ban Lãnh đạo Kienlongbank cùng khách mời và khách hàng thân thiết thắp nến mừng Kienlongbank tròn 20
tuổi tại Chi nhánh An Giang .

Ông Lê Trung Việt – Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank và ông Trần Hữu Nghị - Phó Giám đốc Kienlongbank –
Chi nhánh An Giang tặng quà tri ân khách hàng thân thiết.

Ông Phạm Trần Duy Huyền – Thành Viên HĐQT Kienlongbank và ông Nguyễn Quốc Lâm – Giám đốc
Kienlongbank CN Tiền Giang trao quà tri ân khách hàng.

Tại Phú Quốc

Ông Võ Thanh Nhã – Giám đốc NHNN Việt Nam
chi nhánh Tiền Giang

Ban Lãnh đạo Kienlongbank cùng khách mời và khách hàng thân thiết thắp nến mừng Kienlongbank tròn 20
tuổi tại Phú Quốc.
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Ông Võ Thanh Nhã – Giám đốc NHNN Việt
Nam chi nhánh Tỉnh Tiền Giang nhận xét:
20 năm một chặng đường đầy khó khăn, vất
vả nhưng là khoảng thời gian Kienlongbank
thể hiện sức bật mạnh mẽ trong hoạt động
kinh doanh, khẳng định được hướng đi đúng
đắn của mình và không ngừng phát triển
mọi mặt với nền tảng vững chắc đó. Ngân
hàng nhà nước tỉnh tin tưởng Kienlongbank
sẽ phát huy tốt những thành quả lao động
đã đạt được trong những năm qua và tiếp
tục phát triển bền vững trong giai đoạn mới,
đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế
xã hội tại địa phương.

Ông Ngô Rạng Đông – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Quốc (trái) nhận bảng tượng trưng “Chia sẻ ước mơ”
từ ông Phạm Trần Duy Huyền – Thành viên HĐQT Kienlongbank.
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Tại Phú Yên

Ban Lãnh đạo Kienlongbank cùng quý khách mời thực hiện nghi thức thắp nến mừng Kienlongbank tròn 20 tuổi.

Tại Hà Tiên

Ông Nguyễn Nhất Tuấn – Giám đốc Kienlongbank Chi nhánh Phú Yên (trái) nhận giấy khen từ ông Nguyễn Văn Hàn
– Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Yên.

Ban Lãnh đạo Kienlongbank cùng quý khách mời và khách hàng thân thiết thực hiện nghi thức thắp nến mừng
Kienlongbank tròn 20 tuổi.

Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT Kienlongbank và ông Ông Lê Khắc Gia Bảo - Trưởng Ban
Kiểm soát Kienlongbank tặng quà tri ân khách hàng thân thiết tại Sóc Trăng

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank nhận bó hoa tươi thắm từ bà Phạm Thị Tuyết Minh – Chủ tịch
UBND thị xã Hà Tiên

Tại Sóc Trăng

Ban Lãnh đạo Kienlongbank cùng khách mời và khách hàng thân thiết thắp nến mừng Kienlongbank tròn
20 tuổi tại Chi nhánh Sóc Trăng .

Tại Bình Định

Ông Vương Quốc Nam – Giám đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi
nhánh tỉnh Sóc Trăng đã gửi những
lời chúc mừng đến toàn thể CB, NV
Ngân hàng Kiên Long nhân dịp Ngân
Ông Lê Trung Việt - Phó TGĐ Kienlongbank (bìa trái) tặng quà tri ân khách hàng thân thiết tại Bình Định
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hàng tròn 20 năm tuổi. Ông chia sẻ: 20 năm
là một chặng đường dài xây dựng và phát
triển của Ngân hàng Kiên Long, đến nay,
Kienlongbank đã có mạng lưới rộng khắp
trên cả nước, điều đó đã góp phần đáng kể
vào sự phát triển của kinh tế của đất nước
nói chung và cho tỉnh Sóc Trăng nói riêng.
Trong thời gian tới, tôi mong rằng với việc cơ
cấu đổi mới, Ngân hàng Kiên Long sẽ phát
huy thế mạnh, những kết quả làm được của
mình và hoàn thiện lại quá trình tái cơ cấu
hoạt động của Ngân hàng về quản trị điều
hành, về vốn, về tài chính, để đảm bảo rằng
Ngân hàng Kiên Long tiếp tục phát triển một
cách ổn định và bền vững”.

Ông Bùi Thanh Hải - Thành viên HĐQT Kienlongbank (trái) trao bảng tượng trưng 200 suất học bổng “ Chia sẻ
ước mơ” cho ông Nguyễn Trà Dương - Phó Giám đốc NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Định.
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Giải Bóng đá Cúp Quốc Gia Kienlongbank 2015

BECAMEX BÌNH DƯƠNG LẦN ĐẦU VÔ ĐỊCH CÚP QUỐC GIA SAU 21 NĂM

T

ham dự tại trận chung kết và buổi Lễ trao giải Cúp Quốc gia Kienlongbank 2015,
có sự hiện diện của Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Lãnh đạo Liên đoàn Bóng
đá Việt Nam, Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, các đội thi đấu, cùng
đông đảo khán giả và người hâm mộ yêu bóng đá cả nước. Song song đó, vinh dự là
Nhà tài trợ chính 2 năm liên tiếp, Kienlongbank hân hạnh được đồng hành với Giải Bóng
đá Cúp Quốc gia – Kienlongbank 2015, với sự tham dự của Ông Võ Quốc Thắng – Chủ
tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Kienlongbank
và Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank.

Chiều ngày 26/9/2015,
tại Sân vận động Bình
Dương, vòng đấu cuối
của Giải bóng đá Cúp
Quốc gia Kienlongbank
2015 đã diễn ra. Sau 14
lượt thi đấu, Câu lạc bộ
Becamex Bình Dương đã
xuất sắc giành ngôi vị
quán quân Kienlongbank
Cúp của giải đấu với tỷ số
chiến thắng 4-2 trước Hà
Nội T&T.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank
cho biết: “Đây là trận đấu cuối của mùa giải bóng đá Cúp Quốc gia Kienlongbank 2015,
ngoài tính chất quan trọng của trận chung kết, hai đội bóng Becamex Bình Dương và Hà
Nội T&T đã mang đến cho khán giả cả nước niềm vui, sự hào hứng và tình yêu vô tận đối với
môn thể thao vua này. Đồng hành với Cúp Quốc Gia – Kienlongbank 2015, Ngân hàng Kiên
Long mong được góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của thể thao nước nhà, đặc biệt là bóng
đá, để phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá của người hâm mộ cả nước, và cùng góp phần
vào việc xây dựng và phát triển bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển chuyên nghiệp hơn”.
Ngày 28/9/2015, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Công ty CP Bóng đá chuyên
nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức Hội nghị tổng kết mùa giải năm 2015 và Gala trao giải
Các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2015. Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao các hạng
mục giải thưởng trong mùa giải năm nay. Theo đó: Giải Cúp Quốc gia Kienlongbank và
Giải Vô địch Quốc gia đã thuộc về Becamex Bình Dương; Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội vô
địch Giải Hạng Nhất Quốc gia Kienlongbank 2015 và nhiều giải thưởng khác dành cho
cá nhân/ tập thể.
Như vậy, Becamex Bình Dương cũng đã hoàn tất danh hiệu thứ 3 của họ ở mùa này, sau
chức vô địch Toyota V.League 2015 và siêu cúp Quốc gia. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội
bóng đất Thủ được nâng cao chiếc cúp Quốc gia dưới cái tên Becamex Bình Dương.
Đồng hành cùng các giải bóng đá chuyên nghiệp 2015, Kienlongbank vinh dự là nhà tài
trợ chính cho Giải Cúp Quốc gia Kienlongbank và Giải Hạng Nhất Quốc gia Kienlongbank
năm 2015.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương trao thưởng cho đội vô địch
Cúp Quốc Gia 2015

KLB

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank (bìa trái) cùng ông Võ Văn Châu –
Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) trao giải thưởng cho đội Becamex Bình Dương.
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Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank (hàng đầu,
thứ 3 từ phải sang) trao thưởng cho đội bóng Hà Nội T&T

Đội bóng Becamex Bình Dương vô địch Cúp Quốc Gia Kienlongbank 2015
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Kienlongbank hợp tác với Sungard
triển khai giải pháp công nghệ Thẻ

N

hằm đa dạng hóa sản phẩm dịch
vụ, nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt động phù hợp với định
hướng ngân hàng bán lẻ, đa năng, hiện
đại, Kienlongbank từng bước nâng cấp
hệ thống, cải tiến về dịch vụ và triển
khai những dự án trọng điểm trong
năm 2015.
Ngày 15/9/2015, tại TP.HCM, đã diễn ra
lễ ký kết hợp tác phát triển giải pháp
công nghệ Thẻ giữa Ngân hàng TMCP
Kiên Long (Kienlongbank) và Tập đoàn
Sungard. Thông qua việc hợp tác, với
giải pháp được cung ứng, Kienlongbank
sẽ triển khai nền tảng công nghệ thông
tin hiện đại để tối ưu hóa các nghiệp vụ
kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - ngân
hàng. Đây là một trong những dự án quan
trọng được Kienlongbank triển khai trong
năm 2015.
Được biết, Tập đoàn Sungard có trụ sở tại
Mỹ, hoạt động trên phạm vi toàn cầu, có
thâm niên và kinh nghiệm trên 30 năm,
chuyên cung cấp các giải pháp, phần
mềm trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ
tài chính. Song song đó, Kienlongbank là
một trong những ngân hàng thương mại
với 20 năm hoạt động, phát triển ổn định,
bền vững. Đặc biệt, từ cuối năm 2014,
Kienlongbank đã được công nhận trở
thành viên của tổ chức thẻ quốc tế VISA.
Với việc triển khai giải pháp công nghệ
thẻ, trong thời gian tới, Kienlongbank sẽ
sớm cho ra mắt các sản phẩm dịch vụ ưu
việt, đầy tiện ích, đáp ứng nhu cầu giao
dịch của khách hàng trên cả nước.

Kienlongbank - Chi nhánh An Giang
với hành trình của những nụ cười

H

ưởng ứng các hoạt động chào
mừng 20 năm Ngày thành lập
Ngân hàng TMCP Kiên Long
(27/10/1995 – 27/10/2015), góp phần
quảng bá thương hiệu của Ngân
hàng đến gần gũi với người dân trên
địa bàn tỉnh An Giang, trong 2 ngày,
10 - 11/9/2015, Kienlongbank – CN
An Giang đã tổ chức chương trình
roadshow “Quảng bá thương hiệu
Kienlongbank” trên địa bàn Tp. Long
Xuyên, Tp. Châu Đốc, thị xã Tân Châu
và huyện Thoại Sơn.

Ông Vinod Totawat - Giám đốc kinh doanh toàn cầu Sungrad ( trái) và ông Võ Văn Châu - TGĐ Kienlongbank
(phải) ký kết hợp đồng hợp tác.

Được sự cho phép của Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch tỉnh An Giang, đoàn CB,
NV với đồng phục Kienlongbank được
trang bị cờ vẫy mang thông điệp “Lễ kỷ
niệm 20 năm thành lập Kienlongbank” đã
diễu hành đi qua các tuyến đường chính
trên địa bàn tỉnh và thu hút được sự chú ý
của đông đảo người đi đường.

Đoàn Roadshow của Chi nhánh An Giang tập trung trước giờ xuất phát.

KLB

Đại diện Công ty Sungard và Kienlongbank chụp ảnh chụp tại Lễ ký kết

Đoàn Roadshow diễu hành qua các tuyến đường chính của thành phố Long Xuyên.

KLB
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Kienlongbank tổ chức Hội nghị công tác thẩm định tài sản năm 2015
N

hằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài sản cho cho nhân viên Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài
sản - Ngân hàng TMCP Kiên Long (Công ty KBA), từ ngày 20/9 đến ngày 23/9/2015, Kienlongbank tổ chức chương trình

Hội nghị công tác thẩm định tài sản năm 2015 dành cho các trưởng bộ phận và nhân viên thẩm định KBA.
Kienlongbank đã tạo điều kiện cho các
CB, NV Công ty KBA có thời gian ngồi lại
với nhau để cùng chia sẻ, học hỏi những
kinh nghiệm, đồng thời giúp cho các
thành viên có thêm động lực để cố gắng
phấn đấu trong công việc”.
Trong năm 2015, Kienlongbank thường
xuyên mở các khóa đào tạo, tập huấn và
hội thảo dành cho CB, NV trên toàn hệ
thống. Qua đó, chất lượng nguồn nhân
lực ngày một cải thiện, nâng cao kỹ
năng chuyên môn và tác phong chuyên
nghiệp, sự tự tin và gắn kết được thể
hiện rõ ở mỗi thành viên trong đại gia
đình Kienlongbank.
KLB

Quang cảnh buổi khai mạc Hội nghị công tác Thẩm định
Tài sản

Tại Hội nghị, các thành viên được trao
đổi về những khó khăn, trở ngại, các
tình huống trong công tác thẩm định
và tín dụng, được lắng nghe chia sẻ của
Ban Giám đốc công ty KBA và chi nhánh,
đồng thời được hướng dẫn sử dụng
phần mềm thẩm định giá tài sản cùng
các kỹ năng mềm liên quan đến công
tác thẩm định. Ngoài ra, các thành viên
còn được lắng nghe chia sẻ về những vấn
đề liên quan đến văn hóa Kienlongbank
từ ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT,
TGĐ Kienlongbank.
Lồng nghép trong chương trình Hội nghị
là hoạt động ngoại khóa được tổ chức 2
ngày(22-23/9/2015) tại Tp. Vũng Tàu. Tại
đây, các thành viên đã có những khoảng
thời gian được thư giãn với các trò chơi
Teambuilding, giao lưu và chia sẻ niềm
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Ông Bùi Thanh Hải - Thành viên HĐQT Kienlongbank - kiêm GĐ Công ty KBA
phát biểu khai mạc Hội nghị

vui, thể hiện tinh thần đồng đội và đoàn
kết của các thành viên KBA.
Đúc kết chương trình Hội nghị, ông
Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT
Kienlongbank, Chủ tịch HĐTV Công
ty KBA đã có những lời chia sẻ, cũng
như đặt kỳ vọng từ Ban lãnh đạo
Kienlongbank dành cho CB, NV Công ty
KBA. Ông cho rằng, trong giai đoạn xã
hội phát triển, bất kể môi trường doanh
nghiệp nào cũng sẽ thay đổi rất nhanh
để thích ứng với xã hội và sự cạnh tranh,
vì thế muốn tồn tại và phát triển thì đòi
hỏi mỗi cá nhân phải liên tục làm việc và
học hỏi, thường xuyên cập nhật thông
tin bên ngoài xã hội và phải cảm thấy
tự hào khi được thực hiện công việc của
mình và sáng tạo nó hàng ngày. Có như
thế thì mới cải thiện được bản thân, có

Ban Lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể CB, NV Công ty KBA

thêm nhiều thông tin và nâng cao năng
lực chuyên môn của mình ngày càng
vững hơn. Ông mong rằng, trong thời
gian tới các thành viên trong Công ty
KBA sẽ luôn cố gắng trau dồi, học hỏi để
nâng cao nghiệp vụ, tự tin hoàn thành
tốt công việc được giao.
Chia sẻ về những cảm nhận của mình,
anh Nguyễn Minh Thắng – Trưởng Bộ
phận thẩm định tài sản khu vực Hà Nội
cho biết: “Qua chương trình này, bản
thân tôi cũng như mỗi nhân viên trong
Công ty KBA nhận thấy càng phải cải
thiện cách làm việc của mình, nhìn lại
những công việc mà mình đã trải qua kết
hợp với những kinh nghiệm của người đi
trước để có những đúc kết cho công việc
của mình ngày càng tốt hơn. Tôi cũng
xin gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, Chủ tịch HĐTV KBA
trao đổi cùng các thành viên trong buổi Hội nghị.

Các thành viên sôi nổi và nhiệt tình tham gia trò chơi Teambuilding
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Kienlongbank trao 430 suất học bổng cho các em học sinh THPT tỉnh Tây Ninh,
Phú Yên và An Giang

N

ăm học 2015 - 2016, Kienlongbank dành tặng 5.300 suất học bổng với tổng trị giá 5,3 tỷ đồng thông qua chương
trình “Chia sẻ ước mơ”, tại 27 Chi nhánh của 26 tỉnh, thành có trụ sở Kienlongbank hoạt động. Với sự thành công
của chương trình từ năm 2013, Kienlongbank xác định, học bổng sẽ là một trong những hoạt động thường
niên và là chính sách từ Kienlongbank dành cho các em học sinh. Với thông điệp “Chia sẻ ước mơ”, Kienlongbank mong
muốn tiếp thêm ước mơ cho các em học sinh cắp sách đến trường, có sự tự tin vững bước vào đời vì xung quanh luôn
có Kienlongbank đồng hành và chia sẻ.

N

hằm hỗ trợ cho các em học sinh
vươn lên trong học tập và cuộc
sống, 430 suất học bổng và phần
quà có ý nghĩa từ chương trình “Chia sẻ
ước mơ” của Kienlongbank tiếp tục được
trao đến các em học sinh THPT có thành
tích học tập tốt, có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn ở tỉnh Tây Ninh, Phú Yên và An
Giang.
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2015
- 2016, Ngân hàng TMCP Kiên Long
(Kienlongbank) tại Chi nhánh Tây Ninh,
Phú Yên và An Giang đã phối hợp với
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại địa
phương tổ chức trao học bổng cho 430
em học sinh PTTH với mỗi suất học bổng
trị giá 1 triệu đồng cùng nhiều quà tặng
thiết thực. Đây là những phần học bổng
mang ý nghĩa nhân văn to lớn, nằm trong
chương trình Quỹ học bổng mang tên
“Chia sẻ ước mơ” do Kienlongbank triển
khai, mang thông điệp chia sẻ với các em
học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được
điều kiện học tập tốt hơn, đồng thời góp
phần tạo ra những trí thức, tài năng trẻ,
góp phần xây dựng một thế hệ trẻ tương
lai làm giàu cho quê hương, đất nước.

các bạn có hoàn cảnh khó khăn có được
điều kiện học tập tốt hơn”.
Được biết từ đầu năm đến nay,
Kienlongbank phối hợp với Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam thực hiện chương
trình “Chia sẻ ước mơ” và trao tặng 4.900
suất học bổng cho các em học sinh khó

khăn ở 24 tỉnh, thành với tổng số tiền
học bổng lên đến 4,7 tỷ đồng. Dự kiến
từ nay cho đến cuối tháng 10/2015,
Kienlongbank sẽ hoàn thành việc trao đổi
học bổng cho 02 tỉnh, thành còn lại là Hà
Nội và Hải Phòng.
KLB
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Tại Tây Ninh

Bà Mai Thị Lệ - Phó Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Tây Ninh và ông Bùi
Thanh Hải - Thành viên HĐQT Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm
cùng các em học sinh.

Đại diện NHNN Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh và Ngân hàng TMCP Kiên
Long nhận hoa cảm ơn từ Tỉnh Đoàn Tây Ninh

Tại Phú Yên

Ông Nguyễn Văn Hàn – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Phú
Yên và ông Nguyễn Nhất Tuấn – Giám đốc Chi nhánh Phú Yên chụp ảnh lưu niệm
cùng các em học sinh trường Tiểu học Tân Lập.

Ông Nguyễn Văn Hàn – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
– Chi nhánh Phú Yên trao học bổng cho các em học sinh.

Ông Nguyễn Văn Hàn – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh
Phú Yên và ông Nguyễn Nhất Tuấn – Giám đốc Chi nhánh Phú Yên chụp ảnh lưu
niệm cùng các em học sinh trường THCS Ealy.

Tại An Giang

Cảm nhận xen lẫn niềm vui mừng khi
được nhận học bổng từ Kienlongbank,
em Trần Thiện Duy học sinh lớp 12A4
Trường THPT Nguyễn Trung Trực – An
Giang chia sẻ : “Hôm nay em rất vinh dự khi
nhận được phần học bổng từ Ngân hàng
Kiên Long, sau khi nhận được phần học
bổng này em hứa sẽ cố gắng học tập hơn
nữa để thực hiện những ước mơ và hoài
bão của mình. Em cũng xin gửi lời cảm ơn
chân thành tới các cô, chú Ngân hàng Kiên
Long đã quan tâm, giúp đỡ em cũng như
Quang cảnh buổi lễ trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” tại Chi nhánh An Giang.
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Ông Võ Văn Châu – TGĐ Kienlongbank và ông Lê Trọng Nghĩa
– GĐ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh An Giang chụp hình lưu
niệm cùng các em học sinh.

Ông Lê Hồng Sơn – GĐ Kienlongbank Chi nhánh An Giang và ông Nguyễn Thiện Phú
– Phó Chủ tịch UBMT tỉnh An Giang chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh.
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Kienlongbank tiếp sức cho sinh viên

Kienlongbank: 3 năm liên tiếp trao học
bổng “Chúng em sẽ giỏi” cho con em cựu
chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh

của trường Đại học Kinh tế - Luật

3

năm liên tiếp, kể từ năm 2013 vì
có sự tương đồng với định hướng
hoạt động và phương châm
“Sẵn lòng chia sẻ” của Kienlongbank,
Kienlongbank đã vinh dự đồng hành
cùng với Quỹ học bổng của Trường Đại
học Kinh tế - Luật, tặng học bổng cho
các sinh viên có thành tích học tập tốt,
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sáng ngày 14/9/2015, trường Đại học
Kinh tế - Luật đã tổ chức Lễ khai giảng
năm học mới 2015 – 2016 với sự tham dự

của Ban Giám hiệu trường, các đơn vị đồng hành và các em sinh viên. Nhân dịp này,
nhà trường đã tổ chức lễ trao học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập tốt, có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình trao học bổng mang ý nghĩa thiết thực với
sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho đất nước. Được biết, dịp
này, Kienlongbank đã tài trợ cho Quỹ học bổng với số tiền 20 triệu đồng. Thông qua
“Quỹ học bổng”, Kienlongbank mong muốn là cầu nối để đưa những phần học bổng
quý báu đến với các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường Đại học Kinh tế
- Luật, giúp chia sẻ phần nào khó khăn với các em trong một giai đoạn rất quan trọng
của cuộc đời. Song song đó, việc liên kết giữa Kienlongbank và Trường Đại học Kinh
tế - Luật đã đạt được nhiều thành tựu nhất định trong các lĩnh vực: Học bổng, thực tập,
việc làm, hướng nghiệp và phong trào sinh viên, góp phần duy trì và phát triển mối
quan hệ song phương của hai đơn vị.
KLB

này, Ngân hàng Kiên Long mong muốn tri ân những người đã có
nhiều đóng góp cho đất nước. Đồng thời, thông qua chương trình
nhằm chia sẻ khó khăn, chung tay góp sức một phần nhỏ sức
mạnh tinh thần và vật chất, giúp cho con em các cựu chiến
binh có điều kiện đến trường, để thực hiện hoài bão, ước mơ
của mình. Kienlongbank mong rằng với phần học bổng này,
sẽ giúp các em yên tâm học hành trong năm học mới, luôn là
con ngoan, trò giỏi xứng đáng với sự kỳ vọng, yêu thương của
cha mẹ, quý thầy cô và xã hội dành cho các em”.
Em Nguyễn Vũ Đức Huy – Học sinh lớp 10 Trường THCS Phạm
Hữu Lầu chia sẻ về những cảm nghĩ của mình khi được nhận
học bổng: “Ngày hôm nay em cảm
thấy rất vui khi được nhận phần học
Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao học bổng
bổng này, em xin được cảm ơn Ban Tổ
cho các em học sinh
chức, các nhà tài trợ cũng như cảm ơn
húng em sẽ giỏi” là chương
chiến binh TP.HCM và Long An. Dịp này,
các cô, chú Ngân hàng TMCP Kiên Long
trình học bổng của Quỹ Hỗ
Kienlongbank đã trao tặng 297 suất học
đã mang đến cho chúng em những
trợ Cựu Chiến binh nghèo
bổng với tổng giá trị 300.000.000 đồng,
phần học bổng ý nghĩa và thiết thực.
TP.HCM (gọi tắt là Quỹ), dành cho các
cùng nhiều quà tặng thiết thực trong
Đây sẽ là động lực để thúc đẩy chúng
con em cựu chiến binh có hoàn cảnh
học tập dành cho các em.
em sẽ học thật giỏi, và em xin hứa sẽ
khó khăn, chăm ngoan, học giỏi thuộc
cố gắng học tập thật tốt để không
Chia sẻ tại buổi lễ, Ông Nguyễn Quang
24 quận - huyện của TP.HCM và huyện
phụ lòng của các cô, chú đã dành cho
Toan – Phó TGĐ Kienlongbank cho biết:
Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đây là hoạt
chúng em”.
“Tham gia hoạt động giàu tính nhân văn
KLB
động thường niên của Quỹ, được tổ
chức từ năm 2010 và thu hút sự quan
tâm của các tổ chức, doanh nghiệp,
các mạnh thường quân và cộng đồng
xã hội. Thông qua chương trình, Ngân
hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank)
vinh dự là một trong những doanh
nghiệp đồng hành và gắn bó 03 năm
liền vì những điểm chung về ý nghĩa
mang đậm tính nhân văn và giàu lòng
nhân ái của chương trình, phù hợp với
phương châm “Sẵn lòng chia sẻ” của
Kienlongbank.

“C

Năm học 2015 - 2016, học bổng “Chúng
em sẽ giỏi” được tổ chức vào 06/9/2015
tại Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và
ngày 13/9/2015, tại Công viên Văn hoá
Đầm Sen, Tp.HCM, dành cho con em cựu

Ông Nguyễn Quang Toan – Phó TGĐ Kienlongbank (phải, hàng cuối) và ông Trần Bá Tâm - Trưởng Ban
Kinh tế đời sống Hội Cựu chiến binh Tp. HCM (trái, hàng cuối) chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh

Ông Nguyễn Thiên Ân - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Kienlongbank (thứ 3 từ trái sang) cùng các đơn vị nhận thư tri ân của Chương trình.
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Kienlongbank trao học bổng cho

học sinh, sinh viên Hội khuyến học Quận 6

Kienlongbank tham gia “Tuần lễ

hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015”

N

T

hân kỷ niệm 7 năm “Ngày khuyến
học Việt Nam” và 15 năm ngày thành
lập Hội Khuyến học Tp.HCM, hưởng
ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”, Hội khuyến
học Quận 6 tổ chức lễ “Ôn truyền thống
và trao học bổng khuyến học, khuyến tài”
cho các em Học sinh – sinh viên thuộc hộ
nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
vào sáng ngày 27/9/2015.
Kienlongbank vinh dự là một trong những
doanh nghiệp đồng hành cùng chương
trình, vì những điểm chung về ý nghĩa
mang đậm tính nhân văn và giàu lòng
nhân ái của chương trình và phù hợp
với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ” của
Kienlongbank. Nhằm tiếp sức cho các em
vững bước đến trường năm học 2015 –
2016, dịp này Kienlongbank trao tặng 50
suất học bổng, trị giá 50 triệu đồng cùng
nhiều phần quà thiết thực phục vụ cho việc
học tập. Sự kiện này vinh dự có sự hiện diện
các cấp lãnh đạo ban ngành, đoàn thể, các
cơ quan thông tấn báo chí, đơn vị tài trợ
Kienlongbank cùng toàn thể các em học
sinh, sinh viên được nhận học bổng.
Đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, là
nguồn động viên, khích lệ gia đình và bản
thân các em học sinh, sinh viên nỗ lực phấn
đấu, cố gắng vượt qua khó khăn vươn lên
trong học tập và cuộc sống giúp các em có
một năm học mới nhiều niềm vui và hạnh
phúc.

uần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động được Hội
khuyến học Phú Nhuận (TP.HCM) tổ chức hằng năm, nhằm
nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng
dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.
Sáng ngày 28/9/2015, tại TP.HCM, Uỷ ban Nhân dân quận Phú
Nhuận phối hợp cùng với Hội khuyến học quận tổ chức lễ khai
mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”. Tại Lễ khai mạc, Ban tổ
chức cùng với các nhà tài trợ đã trao tặng các suất học bổng cho
các em học sinh, sinh viên chăm ngoan học giỏi có hoàn cảnh khó
khăn trên địa bàn quận.

Ông Nguyễn Quang Toan -PTGĐ Kienlongbank cùng ông Lê Văn Tân - Phó bí thư
Quận ủy quận 6 chụp hình cùng các em nhận học bổng

Ông Võ Văn Châu – TGĐ Kienlongbank trao học
bổng cho các em tại buổi lễ

Theo đó, Kienlongbank vinh dự là một trong những đơn vị đồng
hành cùng chương trình trao tặng học bổng cho các em, phù hợp
với phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ” của Ngân hàng. Tiếp
nhận những phần học bổng này, các em được tiếp thêm sức mạnh
để nuôi dưỡng những ước mơ cháy bỏng, những hoài bão tươi đẹp cho
tương lai mai sau. Nghĩa cử cao đẹp ấy rất đáng quý và đáng trân trọng,
không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần hết
sức lớn lao cho các em.
KLB

Ông Nguyễn Quang Toan - PTGĐ Kienlongbank nhận hoa và thư cảm ơn từ bà Nguyễn
Thị Lan - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Tp. HCM

KLB

Lãnh đạo Kienlongbank cùng các đơn vị mạnh thường quân nhận thư cảm ơn từ Hội
Khuyến học Tp. HCM
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Phòng Giao dịch Tân Sơn Nhì: Điểm sáng trong công tác chăm sóc khách hàng
Đoàn Minh Đức/ Giám đốc PGD Tân Sơn Nhì

T

ừ sự tin tưởng của khách hàng, tập
thể CB, NV PGD Tân Sơn Nhì đang
từng bước cố gắng nâng cao chất
lượng dịch vụ. Đồng thời thực hiện nhiều
chương trình thu hút khách hàng tiền gửi,
luôn đảm bảo lợi ích và mang đến cho
khách hàng những sản phẩm tốt nhất với
giá cả dịch vụ hợp lý, an toàn và tiện lợi .
Trực thuộc Chi nhánh Sài Gòn, Ngân
hàng TMCP Kiên Long – Phòng Giao
dịch Tân Sơn Nhì được thành lập và đi
vào hoạt động từ ngày18/12/2009 đến
nay đã trải qua gần 6 năm xây dựng và
phát triển. Phòng Giao dịch (PGD) Tân
Sơn Nhì luôn đi đúng chủ trương, chiến
lược kinh doanh của Ban Lãnh đạo Ngân
hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đề
ra, từng bước tạo dựng uy tín và thương
hiệu tại địa bàn quận Tân Phú nói riêng và
Tp.HCM nói chung. Cụ thể, sự gia tăng số
lượng khách hàng qua từng năm, trong
đó, khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi
và nguồn tiền kinh doanh ngắn hạn đã
đóng góp một phần không nhỏ cho sự
phát triển của Phòng giao dịch. Từ nguồn
vốn huy động được trong dân cư, PGD
Tân Sơn Nhì đã khai thác một cách có
hiệu quả nhất. Đồng thời PGD Tân Sơn
Nhì cũng khẳng định được thương hiệu,
uy tín và niềm tin đối với khách hàng của
mình tại khu vực quận Tân Phú cũng như
các khu vực lân cận khi phục vụ khách
hàng với nhiều sản phẩm đa dạng bằng
sự chăm sóc nhiệt tình của nhân viên
Kienlongbank.
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu
khách hàng ngày càng cao và họ luôn
hướng tới những cái hoàn thiện. Hiểu
được tâm lý này, PGD Tân Sơn Nhì đã
không ngừng xây dựng chương trình
CSKH và phục vụ khách hàng bằng sự
nhiệt tình và tận tâm nhất…. Ngoài ra,
đơn vị còn mở thêm nhiều dịch vụ để tối
đa hóa lợi ích khách hàng mà không ảnh
hưởng đến lợi nhuận. Song song đó, PGD
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Tân Sơn Nhì đã khá thành công trong việc tạo uy tín, niềm tin nơi khách hàng, từ gửi
tiền thông qua số tài khoản thanh toán đến dịch vụ tài khoản tiết kiệm. Việc đa dạng
hóa các hình thức huy động vốn, trên cơ sở lợi ích của khách hàng với các sản phẩm mới
hiện đại như thanh toán các dịch vụ qua thẻ ATM, kết hợp trả lương qua tài khoản thanh
toán, các dịch vụ gửi tiền ngắn hạn, dài hạn, tích lũy góp,….. PGD Tân Sơn Nhì đã duy trì
được lượng vốn huy động ổn định. Từ đó, PGD đã hỗ trợ được nhiều nguồn vốn cho các
cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế vay tiêu dùng và đầu tư phát triển, sản xuất kinh
doanh, có cơ hội sử dụng và phát huy tối đa giá trị đồng tiền, tạo đà cho sự tăng trưởng
của PGD cũng như toàn hệ thống Kienlongbank.
Đặt khách hàng lên vị trí ưu tiên hàng đầu với phương châm “ Sẵn lòng chia sẻ”, PGD Tân
Sơn Nhì luôn chú trọng trong công tác chăm sóc khách hàng, luôn tìm hiểu, lắng nghe
ý kiến khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, để qua đó với mỗi ý kiến đóng góp của khách
hàng sẽ giúp PGD cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tạo niềm tin và
sự yên tâm cho khách hàng.
Như chị Nguyễn T N Linh, một khách hàng tiền gửi của PGD Tân Sơn Nhì có chia sẻ: “
Tôi có tiếp xúc và làm việc với nhiều ngân hàng trong khu vực quận Tân Phú , nhưng tôi vẫn
tin tưởng chọn và thích đến Ngân hàng Kiên Long – PGD Tân Sơn Nhì vì tới đây tôi thấy các
em nhiệt tình, thân thiện gần gũi ! Các em cẩn thận và quan tâm khách hàng tận tình. Bước
vào cửa tôi đã được đón tiếp từ những nụ cười thân thiện, rồi hỏi thăm. Mấy đứa nhanh
nhẹn lắm nói chuyện cởi mở và tư vấn rất nhiệt tình về sản phẩm dịch vụ. Làm riết ở đây
các em cũng hiểu được ý nên mỗi lần có việc tới chỉ cần nói sơ là các em hiểu nên tôi cũng

Khách hàng đến giao dịch tại PGD Tân Sơn Nhì

không phải nói nhiều. Ngoài ra, mỗi tháng
như thường lệ là các em chuyển bản tin tới
tận nhà để chúng tôi có thể cập nhật thông
tin thường xuyên của ngân hàng, mỗi lần

187,972

116,626
77,537

1,424

1,050

584

22/09/2015

Ngân hàng có chương trình khuyến mãi, quà tặng mấy em cũng gọi điện báo tincho tôi, vì
vậy mỗi lần tới Ngân hàng Kiên Long - PGD Tân Sơn Nhì tôi hài lòng lắm”.
Ở PGD Tân Sơn Nhì, không chỉ riêng chị Linh, với những ai đã đến giao dịch đều được
đón tiếp nhiệt tình và chu đáo. Tất cả các CB, NV luôn trang bị cho mình những kỹ năng
cần thiết nhất, không ngừng nỗ lực phấn đấu, thường xuyên trau dồi kỹ năng nghiệp vụ
để phục vụ khách hàng tốt nhất.
Ngoài ra tại địa bàn Q.Tân Phú, Kienlongbank - PGD Tân Sơn Nhì là tập thể không ngừng
tham gia từ thiện đồng hành cùng địa phương, giúp đỡ bà con khó khăn, trao học bổng
chương trình “Chia sẻ ước mơ” cho các em học sinh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi. Đặc
biệt, thực hiện theo chủ trương của Kienlongbank, PGD luôn hỗ trợ chia sẻ khó khăn với
doanh nghiệp, khách hàng cá nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Có thể khẳng định, khi xu thế thị trường được kiểm soát bằng những chính sách điều
hành vĩ mô, tạo sự công bằng trong cạnh tranh. Khi đó, ngoài sự đa dạng hóa các sản
phẩm dịch vụ, thì việc nâng cao chất lượng dịch vụ đã trở thành yếu tố sống còn của
Ngân hàng. Nhận thức rõ điều đó, tập thể CB, NV PGD Tân Sơn Nhì đã, đang và sẽ tiếp
tục là chiếc cầu nối, cung cấp, hỗ trợ và mang đến cho khách hàng những giải pháp tài
chính 1 cách linh hoạt nhất, phù hợp nhất với mọi nhu cầu từ khách hàng.

Tập thể CB, NV PGD Tân Sơn Nhì
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“Kienlongbank - Chi nhánh Bình Dương
Những con người đầy nhiệt huyết trong
công việc”

N

T

Với quy mô hơn 450 công nhân, lĩnh vực
hoạt động chính của công ty là xuất khẩu
hàng qua thị trường Châu Âu và Mỹ (một
trong những thị trường cạnh tranh khốc liệt
nhất trong nền kinh tế toàn cầu), chỉ trong
hơn một năm qua, Công ty đã thực hiện
chuyển tiền (TTR) từ Hong Kong về Việt
Nam một lượng USD đáng kể thông qua
Kienlongbank. Bên cạnh đó, Kienlongbank
cũng nhận được sự phản hồi tích cực từ
khách hàng về dịch vụ trong quá trình sử
dụng.
Chúng tôi hẹn gặp anh Chi – Giám đốc
Nhân sự, kiêm Chủ tịch công đoàn của
Công ty trong một buổi chiều với cái nắng
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hành cùng nông dân Phú Yên

gày 10/9/2015, tại Hội trường xã
Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú
Yên, Kienlongbank – CN Phú Yên
phối hợp cùng Hội Nông dân của tỉnh tổ
chức hội thảo “Nông dân làm giàu cùng
Kienlongbank”, với sự tham dự của đại
diện lãnh đạo UBND huyện Sông Hinh,
lãnh đạo Xã Ealy, cùng 80 hộ nông dân
sản xuất giỏi của xã.

rong nhiều năm trở lại đây,
Kienlongbank – CN Bình Dương đã
có nhiều sự đột phá trong công tác
“bán chéo” sản phẩm cũng như khai thác
hiệu quả công tác quảng bá thương hiệu
tại địa phương. Chỉ tại tỉnh Bình Dương, một
trong những hình thức bán chéo sản phẩm
thành công là hoạt động thanh toán quốc
tế và mua bán ngoại tệ do nơi đây là nơi hội
tụ của rất nhiều các doanh nghiệp, công ty,
khu công nghiệp trong và ngoài nước đặt
trụ sở và thường có nhu cầu giao dịch thanh
toán quốc tế, ngoại tệ.
Hiểu được thị trường, nắm bắt được nhu
cầu giao dịch của khách hàng doanh
nghiệp trên địa bàn và tận dụng nguồn
nhân lực hiện có của đơn vị, Kienlongbank
– CN Bình Dương đã tận dụng tối đa các
ưu thế có được ngoài việc vững về chuyên
môn nghiệp vụ, phải kể đến sự chung tay
hợp tác của các tổ chức kinh tế trên địa
bàn tỉnh để đạt được thành công như ngày
hôm nay. Trong số các khách hàng tiêu
biểu của Chi nhánh, Công ty TNHH Tân Đức
Cường (gọi tắt Công ty) là khách hàng thân
thiết thường xuyên sử dụng các dịch vụ
do Kienlongbank khai thác, bán chéo cho
công ty.

Kienlongbank tiếp tục đồng

Theo đó, tất cả các khách hàng cá nhân
lẫn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ

chuyển tiền ra nước ngoài tại các điểm giao dịch trên toàn hệ thống của Kienlongbank
sẽ được hưởng mức phí ưu đãi lên đến 50% phí dịch vụ thanh toán đối với phương thức
chuyển tiền đi bằng điện (TTR), tín dụng chứng từ nhập khẩu, nhờ thu nhập khẩu. Phí
dịch vụ được ưu đãi không bao gồm điện phí, phí điều nguồn và các chi phí khác phát
sinh ngoài biểu phí dịch vụ của Kienlongbank (nếu có). Bên cạnh đó, với thủ tục đơn giản
và thời gian chuyển tiền ngắn, Kienlongbank cam kết giúp khách hàng thực hiện nhanh
chóng các dịch vụ thanh toán ra nước ngoài.
Được biết, chương trình này được triển khai từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/12/2015.
Thông qua mức phí ưu đãi này, Kienlongbank mong muốn chia sẻ phí chuyển tiền và
gửi lời tri ân đến quý khách hàng về sự tín nhiệm, đồng hành cùng Kienlongbank trong
suốt thời gian qua.

CB, NV Kienlongbank thăm cơ sở sản xuất tại công ty Tân Đức Cường – Bình Dương

khá oi bức đặc trưng của miền Đông Nam Bộ. Đón chúng tôi với dáng vẻ nhiệt tình và khá
bận rộn, anh cười bảo: “Đây là thời gian đang vào mùa nên anh chị em nào cũng phải cật
lực hết mình để làm hàng, vì năm nay kinh tế khởi sắc hơn các năm trước nên lượng khách
hàng cũng tăng theo”. Anh vui vẻ dẫn chúng tôi vào xưởng để xem các anh chị công nhân
đang thực hiện các công đoạn khác nhau để cho ra thành phẩm ưng ý nhất. Anh Chi tâm
sự: “Nhắc đến ngân hàng Kiên Long, có lẽ điều đầu tiên anh nghĩ đến đó là sự chân thành,
lòng nhiệt huyết vì công việc. Đó là những bỡ ngỡ lúc đầu khi chuyển tiền từ Hong Kong
về Việt Nam đã được các bạn bên Kiên Long hướng dẫn rất tận tình. Đó là sự hết mình, sẵn
sàng cho nhân viên xuống tận công ty để hướng dẫn anh chị em công nhân sử dụng thẻ
chi lương Hoàng Sa Việt Nam và Trường Sa Việt Nam. Với sự chỉ dẫn tận tình của nhân viên
Kienlongbank – Chi nhánh Bình Dương, đến nay CB, NV công ty đã hiểu ý nghĩa của thẻ ATM
và sử dụng hiệu quả thẻ ATM của Ngân hàng Kiên Long. Với anh em công nhân ít có điều
kiện tiếp cận công nghệ thông tin, CB, NV Kienlongbank Chi nhánh Bình Dương đã hướng
dẫn tận tình và giải quyết vướng mắc rất kịp thời, đã giúp Ban Lãnh đạo công ty chúng tôi
rất nhiều. Phải nói dịch vụ và công tác phục vụ của Chi nhánh rất tốt. Mối quan hệ giữa
Kienlongbank và công ty Tân Đức Cường đã phát triển theo thời gian”.
Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Kienlongbank, anh Phạm Thế Chi đã thay mặt Ban
Lãnh đạo công ty cùng toàn thể gần 450 công nhân gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến
Ngân hàng Kiên Long, chúc Ngân hàng ngày càng phát triển vững mạnh và gặt hái nhiều
thành công.
Chia tay anh Chi cùng Công ty Tân Đức Cường, tập thể chúng tôi rất vui mừng vì sự phát
triển nhanh chóng của đơn vị. Đáp lại sự tín nhiệm và tri ân của công ty Tân Đức Cường dành
cho Kienlongbank, tập thể CB, NV Chi nhánh Bình Dương kính chúc anh cùng toàn thể CB,
NV Công ty luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh buổi Hội thảo

Ông Trần Đức Thảo - Phó GĐ Chi nhánh Phú Yên kiêm Giám đốc Phòng
Giao dịch Sông Cầu phát biểu tại buổi Hội thảo

Giải đáp trò chơi: “THỬ TÀI ĐOÁN Ô CHỮ”
Bản tin Kienlongbank xin chúc
mừng 3 bạn đọc có đáp án chính
xác và gửi về nhanh nhất mỗi
phần quà là chiếc nón bảo hiểm
xinh xắn Kienlongbank sẽ được
trao tặng cho bạn đọc thông qua
đường bưu điện.

Danh sách trúng thưởng:
1. Nguyễn Ngọc Huy – T. Sóc Trăng
2. Lê Thị Thể Xuyên – T. Sóc Trăng
3. Phạm Nguyễn Thu Hiền – T. Bình Dương
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tương lai, anh Quân và chị Ngọc đã quyết định mở cửa hàng kinh doanh đồ trang
sức mỹ nghệ phục vụ du khách thập phương. Khi đó, anh, chị trình bày ý tưởng
của mình với Kienlongbank – PGD Hà Tiên để tìm nguồn vốn đầu tư kinh doanh.
Đánh giá nhu cầu vay vốn của anh Quân và chị Ngọc là hoàn toàn phù hợp và dự
án rất có triển vọng phát triển tại địa phương, ngay lập tức Kienlongbank – PGD
Hà Tiên đã hỗ trợ nguồn vốn giúp anh chị. Đến nay, cơ sở kinh doanh Minh Quân
đã trở thành một cửa hàng khá lớn với đầy đủ các mặt hàng phục vụ khách tham
quan, du lịch, đem lại doanh số bán hàng ngày càng cao.
Chúng tôi đến thăm Minh Quân trong một buổi chiều đẹp, cũng là lúc mà du
khách bốn phương tới du lịch biển Hà Tiên đang thỏa sức vui đùa, thỏa sức khám
phá vẻ đẹp biển Hà Tiên. Bước vào cửa hàng mỹ nghệ Minh Quân, du khách như
lạc vào mê cung bởi những món đồ thủ công tinh sảo làm từ sinh vật biển, đẹp
lung linh. Quá nhiều món đồ đẹp, lạ và độc đáo bắt mắt người xem, ai cũng chăm
chú, say mê lựa chọn cho mình những món quà ưng ý nhất để lưu niệm về một
chuyến du lịch đầy ý nghĩa này. Nhìn thấy điều này, chúng tôi – những CB, NV
của Kienlongbank lòng vui mừng khôn tả xiết với sự thành công của khách hàng.

Sức bật từ nguồn vốn
KIENLONGBANK

Mặc dù công việc luôn bận rộn, nhưng khách hàng khi đến Minh Quân cũng cảm
nhận được sự thân thiện từ nụ cười hiền hòa, ấm áp của con người Hà Tiên nơi
đây. Du khách khắp nơi khi có dịp quay lại Hà Tiên đều muốn ghé thăm cơ sở của
anh chị để tìm lại những cảm giác được phục vụ, được chiêm ngưỡng, được tự
do lựa chọn và thả hồn theo những gì gọi là đặc sắc nhất, đẹp nhất, tinh túy nhất
của mảnh đất Hà Tiên.

của anh, em mang lại vận
may trong kinh doanh của gia
đình tôi. Sự tư vấn, giúp đỡ của
Kienlongbank giúp cho tôi có nhiều
lựa chọn về các sản phẩm, dịch vụ và
phong cách phục vụ khách hàng bốn
phương được tốt hơn, hiệu quả hơn”.
Hiện tại, Minh Quân đang ôm ấp
những kế hoạch kinh doanh lớn hơn
và anh chị cũng rất mong được cùng
Ngân hàng Kiên Long đồng hành
trên con đường phát triển sự nghiệp
kinh doanh của gia đình mình. Anh
chị vẫn luôn tin chắc một điều rằng
với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”
Kienlongbank sẽ còn vươn cao, vươn
xa hơn nữa.

Tâm sự với chúng tôi, anh Quân thổ lộ: “Được quen biết với anh, em trong Ngân
hàng Kiên Long là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi. Sự vui vẻ, gần gũi, thân thiện

Bùi Quang Tú/ Phó Giám đốc PGD Hà Tiên - CN Rạch Giá

H

à Tiên được khai mở từ thời
Tổng binh Mạc Cửu với nền
văn hiến 300 năm. Đây là
mảnh đất nổi tiếng với nhiều danh
lam thắng cảnh, núi non trập trùng,
thiên nhiên đa dạng, phong phú. Từ
đây đi ngược về hướng Tây khoảng
5km là cửa khẩu Xà Xía, nơi giao lưu
buôn bán khá sầm uất của cư dân
người Việt với cư dân đất nước Chùa
Tháp.
Nằm ở một vị trí địa lý thuận lợi, trong
những năm gần đây, thị xã Hà Tiên
luôn là một trọng điểm kinh tế của
tỉnh Kiên Giang với ngành nghề thế
mạnh là thương mại - du lịch - dịch vụ.

Nơi đây là điểm nối quan trọng trong hành trình tham quan du lịch của du khách
khắp mọi nơi, nhất là du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây.
Trong hành trình du lịch khám phá của mình, thị xã Hà Tiên luôn là điểm dừng
chân lý tưởng nhất của tất cả các du khách tham quan, bởi khung cảnh tuyệt đẹp
và nền văn hóa đặc sắc pha trộn giữa Kinh – Hoa - Khơme. Chính sự đặc sắc này
đã tạo cho ngành nghề thương mại - du lịch - dịch vụ tại thị xã Hà Tiên ngày càng
phát triển mạnh mẽ.
Thấy được xu hướng phát triển, cũng như thế mạnh rất lớn của địa phương,
Kienlongbank đã tiếp cận và hỗ trợ mạnh cho ngành nghề kinh doanh thương
mại - du lịch - dịch vụ được phát triển vượt bậc, với rất nhiều các cơ sở kinh
doanh rộng rãi, khang trang được hình thành từ nguồn vốn vay từ Kienlongbank.
Một trong những điển hình tiêu biểu trong lĩnh vực kinh doanh này là cửa hàng
kinh doanh đồ mỹ nghệ Minh Quân của anh Trần Minh Quân và vợ là chị Trịnh
Thị Ngọc. Cơ sở kinh doanh của anh chị đặt ngay trong trung tâm bãi biển Mũi
Nai - Thị xã Hà Tiên.
Đầu năm 2008 nắm bắt được hướng đầu tư, phát triển của địa phương trong
Cán bộ Kienlongbank đến thăm cơ sở của khách hàng Trần Minh Quân
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Cảm xúc tuổi
Nguyễn Thị Quỳnh Như - Phòng Thẻ

20

Tôi đã trở thành nhân viên chính thức của Kienlongbank đến nay đã được hơn 1
năm. Một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để tôi xác
định mình sẽ gắn bó ở đây lâu hơn nữa. Kienlongbank đã luôn và sẽ trở thành ngôi
nhà thứ hai của chúng tôi, nơi chúng tôi cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc
sống, trong công việc. Với một môi trường làm việc tuyệt vời như Kienlongbank, tôi
tin rằng hẳn ai cũng mang theo một hoài bão lớn cho riêng mình và cho mái nhà
chung. Với tôi, làm việc chuyên nghiệp, cống hiến hết mình chính là phương châm
làm việc lớn nhất. Chỉ khi làm việc một cách chuyên nghiệp và hết mình tôi mới
tìm thấy hạnh phúc với công việc mình theo đuổi. Trên hết, tôi hy vọng và cũng tin
tưởng rằng 2015 sẽ là năm Kienlongbank có những bước tiến xa hơn và vững bước
hơn, phát triển các sản phẩm tiện ích mới, mạng lưới được mở rộng, đạt được mức
tin cậy và trung thành tối đa của khách hàng.
Bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, ngoài những người đồng nghiệp thân cận, chúng
tôi luôn nhận được sự dìu dắt và giúp đỡ nhiệt tình, sự lắng nghe hết mình và
tôn trọng cấp dưới của lãnh đạo cấp trên. Sự gương mẫu, tận tụy, gần gũi, chia sẻ
của các lãnh đạo ở Kienlongbank giúp chúng tôi vững tin cùng nhau bước đi trên
những chặng đường mới của Kienlongbank.

“Người ta nói rằng gặp nhau là một cái
duyên và khi có cơ hội ở lại với nhau trong
một đoạn đời đó là nợ”.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Kienlongbank, tôi kính gửi đến Ban lãnh
đạo cũng như những đồng nghiệp của mình lời chúc sức khỏe và thành công. Chúc
cho Kienlongbank không những nở hoa trong 20 năm mà còn khoe sắc trong suốt
chặng đường phát triển. Chúc ngôi nhà chung của chúng ta sẽ trở thành nơi mà
mùa xuân luôn nở rộ hoa trái.

Lê Anh Tuấn - Phó Phòng Kinh doanh Chi nhánh Khánh Hòa
Ba tháng, là khoảng thời gian tôi gia nhập đại gia đình Kielongbank và cũng là ngần ấy
thời gian tôi được trau dồi nghiệp vụ công tác, kỹ năng chuyên môn, và hơn hết, tôi
còn được cảm nhận nhiều điều sâu sắc nhất. Ngày đầu tiên vào Kienlongbank, tôi
và những người mới được tham gia khóa đào tạo hội nhập Văn hóa Kienlongbank
trong 14 ngày. Chứng kiến công tác tổ chức chuyên nghiệp, được bổ sung kiến
thức về Ngân hàng Kienlongbank, các hoạt động kỹ năng mềm và hệ thống các
quy trình, quy định của Ngân hàng, tôi cảm thấy vô cùng thích thú và sẵn sàng
tư thế để tham gia vào môi trường làm việc năng động và rất tình người nơi
đây.
Thật ra, chọn một nơi để phấn đấu, gắn bó cả cuộc đời cũng quan trọng như
chọn một người bạn đời. Một ngày dành những tám tiếng nơi ấy không phải
chỉ đến để làm cho xong phần việc của mình, hoàn thành những chỉ tiêu để
rồi đến một ngày bạn chợt nhận ra mình đã bị thụt lùi và thụ động như thế nào. Rồi
bạn bắt đầu thấy đi làm thật mệt mỏi, nặng nề và nhàm chán,…Biết bao người kêu ca làm Ngân hàng vất vả, áp lực nhưng đã bao
giờ bạn tự hỏi cũng biết bao người hãnh diện vì được là thành viên của môi trường Kienlongbank. Tôi hiểu những khó khăn, thách
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thức và áp lực kia nhưng tôi cũng hiểu rằng, tôi đã lựa chọn Kienlongbank là nơi để mình lao động và trưởng thành, nên tôi
sẵn sàng bỏ thời gian, công sức và tâm huyết cho nó.
Tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Kienlongbank ở Chi nhánh Khánh Hòa, đại diện cho hơn 200 khách hàng thân thiết,
một khách hàng đã phát biểu: “Tôi là một khách hàng của Kienlongbank, tôi đã giao dịch với Kienlongbank Khánh Hòa từ
những ngày đầu thành lập. Nếu có ai đó hỏi tôi tại sao tôi không giao dịch với ngân hàng khác? Tôi sẽ trả lời ngay và không cần
suy nghĩ: “Tôi yêu quý Kienlongbank không chỉ vì những giá trị Kienlongbank mang lại cho tôi, tôi yêu con người Kienlongbank
chỉ vậy thôi!”. Thật bình dị, nhưng mang lại sự tự hào, xúc động rất lớn của toàn thể CB, NV Kienlongbank – Chi nhánh Khánh Hòa.
Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ với khách hàng và đã nhận lại niềm tin, sự giao phó và một tình cảm chân thành từ khách hàng.
Có khi nào bạn bước đi trên con đường dài mà chưa từng không nhìn lại những cung đường mà bạn đã đi qua? Chắc chắn rằng bạn
cần phải nhìn lại để đúc kết ra được những gì mà bạn gặt hái được trên cung đường ấy. Chúng tôi cũng thế - nhìn lại để thấy mình
trưởng thành hơn, để vững chân bước tiếp đoạn đường phía trước cùng với Kienlongbank - Chi nhánh Khánh Hòa.

Nguyễn Phúc Thiện Tâm - Nhân viên Thủ quỹ - Chi nhánh Khánh Hòa
Đã cùng bước những bước đi đầu tiên cùng Ngân hàng Kiên Long – Chi nhánh Khánh Hòa qua
những thử thách cam go, tôi vô cùng xúc động khi tham dự buổi Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày
thành lập Kienlongbank. Tập thể chúng tôi đã và đang cùng nhau phấn đấu vượt qua những
khó khăn, thử thách bằng lòng quyết tâm, sự đoàn kết để đưa Kienlongbank – Chi nhánh
Khánh Hòa cùng phát triển với các đơn vị trong hệ thống. Chúc cho Kienlongbank tuổi mới
thành công rực rỡ.

Nguyễn Thị Cẩm Tú - Nhân viên CSKH
- PGD Bình Tân - Chi nhánh Khánh Hòa
Đại gia đình Kienlongbank bao giờ cũng là mái
ấm cho những đứa con yêu của mình. Hãy biết nâng niu và quý trọng những tình
thương yêu đó, bởi chính nó đã nuôi dưỡng ta khi còn chập chững, dìu dắt ta trong
cuộc sống hàng ngày, nâng đỡ ta khi vấp ngã và chắp cánh ta đến với những thành
công. Tôi và bạn hãy làm hết sức mình để mái nhà Kienlongbank thực sự vững chắc và
chắc chắn chúng ta sẽ làm được những điều đó nếu biết chịu trách nhiệm, gánh vác,
chia sẻ và yêu thương nhau. Cảm ơn Kienlongbank vì đã cho tôi một môi trường làm
việc năng động và đầy áp tình thương.

Nguyễn Ngọc Ánh - Chi nhánh Cần Thơ
“20 năm – một chặng đường. Cùng nhau nhìn lại những chặng đường đã đi qua, tự hào về những
thành tích đã đạt được và cùng nhau chung sức hướng tới thành công ở tương lai”. Đó là những cảm
nhận sâu sắc nhất đọng lại trong tôi khi tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Kienlongbank
tại Chi nhánh Cần Thơ. Tất cả hòa chung trong một không khí ấm cúng như một đại gia đình
cùng chung vui về sự phát triển của Kienlongbank trong 20 năm qua, lắng nghe những chia
sẻ của khách hàng, thăm hỏi, động viên, chúc mừng của những CB, NV Kienlongbank trong
các đơn vị PGD và Chi nhánh Cần Thơ. Chúng tôi - những CB, NV Kienlongbank rất phấn khởi
và tự hứa quyết tâm sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào thành công
chung của Kienlongbank, đưa con rồng Kiên Long ngày càng bay xa và bay cao hơn nữa.
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Cảm xúc tuổi

20

Vui Trung Thu,
- Chia sẻ yêu thương

(tt)

Trần Phương Trung - Phòng Khách hàng Cá nhân
Khi tôi viết tản văn này, tôi đã bước vào
Kienlongbank tròn một tháng. Ngần
ấy thời gian có lẽ là chưa đủ dài để tôi
có thể cảm nhận hết về Kienlongbank..
Tôi đến với Kienlongbank trong một sự
tình cờ, đôi lúc ngẫm lại, chỉ trong chớp
mắt mọi thứ giống như giấc mộng, mà
ở đây tôi xin được mượn chữ “duyên” để
nói đến cuộc hội ngộ, cũng như chúc

mừng đại gia đình Kienlongbank trong một niềm hoan hỷ mừng sinh nhật lần thứ 20.
Từ trong tâm khảm, tôi luôn tâm đắc với câu nói “Biết thiện thì theo, tới đâu thì tới”.
Và cuộc sống đôi khi có những dòng chảy khó mà diễn tả. Ngày đầu tiên đến với
Kienlongbank, tôi đã có cảm giác rất thân thuộc, ngay cả với những người tôi chưa
từng quen biết, có lẽ tôi đã gặp họ từ rất lâu. Mãi đến khi được gặp chị Trần Tuấn Anh
– Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank, trong lòng tôi lúc đó là sự bất ngờ và đến nay tôi
cho đó là sự may mắn khi tôi được là thành viên của đại gia đình này. Chị trong mắt
tôi là một người nhiệt huyết và tâm lý. Và có lẽ sự chân thành từ những lời chia sẻ của
chị đã gắn kết tôi và Kienlongbank, dù tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé. Kienlongbank là
nơi đầu tiên mà tôi cảm nhận mọi sự được điều hành bằng văn hóa và có tính nhân
văn. Và trong tất cả các cuộc hội ngộ với tôi, đều kết nên từ chữ duyên. Chữ duyên
tưởng chừng đơn giản nhưng đã đưa tất cả mọi người đến với đại gia đình này,
trong đó có tôi, và cũng đã chuyên chở bao nhiêu tấm lòng, bao nhiêu nguyện
ước để Kienlongbank ngày càng vững bước. Cuộc sống không ngừng thay đổi
từng ngày, để rồi mỗi ngày Kienlongbank với tôi đều là những khoảnh khắc đẹp.
Nếu như chỉ được gói gọn trong hai chữ để nói lên cảm nhận, tôi chỉ biết nói “cám
ơn” ngay chính lúc này. Cám ơn Kienlongbank đã tạo cơ hội cho tôi được bày tỏ
sự hoan hỷ trong niềm vui chung hôm nay. Cám ơn tất cả những ai đã hướng dẫn,
dìu dắt tôi làm tròn bổn phận trong vai trò người con trong một đại gia đình. Và
trên hết, cám ơn sự có mặt của những con người đang sống với sự nhiệt huyết, chân
thành để cùng góp sức cho mái nhà Kienlongbank thêm vững chãi.

Nguyễn Thị Diễm Hằng - Nhân viên CSKH - Chi nhánh Phú Yên
Thấm thoát đã hơn một năm tôi bước chân vào Ngân hàng Kiên Long với vị trí nhân viên Chăm sóc khách hàng. Tôi đã rất hạnh
phúc khi được là một thành viên của đại gia đình Kienlongbank. Với khẩu hiệu “Sẵn lòng chia sẻ” tôi cảm nhận được giá trị thật sự
từ những chia sẻ của anh chị em đồng nghiệp về tinh thần làm việc, sự gắn bó thân thương trong công việc xen lẫn những buồn
vui trong cuộc sống.
Ngày 19/9/2015 vừa qua là lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Kienlongbank được tổ chức tại CN Phú Yên. Tại đây, tôi được gặp gỡ
những Anh chị lãnh đạo; được nghe những chia sẻ về chặn đường phát triển, vươn lên
không ngừng của Kienlongbank càng làm tôi cảm thấy yêu quá Kienlongbank, yêu
sao những con người nơi đây.
Tôi xin cảm ơn Ban Giám Đốc, cùng sự chung sức chung lòng của tập thể CB, NV
Chi nhánh Phú Yên đã góp phần tạo nên thành công cho buổi lễ kỷ niệm 20
năm tại Chi nhánh. Chúng tôi nhận được nhiều sự ủng hộ và những lời chúc tốt
đẹp từ phía khách hàng, cũng như các cơ quan ban ngành địa phương. Và khi
đó, còn niềm vui, niềm tự hào nào bằng khi tôi được làm việc trong mái nhà
Kienlongbank. Tôi tin tưởng vào tài năng của Ban Lãnh đạo ngân hàng và sự
đoàn kết thân thương của toàn thể nhân viên sẽ tạo động lực, niềm tin và
lòng quyết tâm cho mỗi chúng tôi cố gắng vì một Kienlongbank phát triển
thịnh vượng, đưa thương hiệu con rồng Kiên Long bay cao, bay xa hơn nữa!
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ỗi năm cứ đến Rằm Tháng Tám,
như bao quốc gia châu Á khác,
người Việt lại nô nức đón Tết
Trung Thu. Đây được coi là ngày lễ truyền
thống lớn thứ hai sau Tết Nguyên đán của
Việt Nam nói riêng và nhiều nước châu Á
khác nói chung.
Thấu hiểu và cảm nhận được những giá
trị văn hóa vốn hình thành lâu đời từ
bao đời nay, Ngân hàng TMCP Kiên Long
(Kienlongbank) luôn có những chính
sách tri ân đến những CB, NV đang làm
việc cống hiến cho ngân hàng. Việc bày
tỏ tình cảm thông qua món quà Trung
thu là nét đẹp văn hóa của Việt Nam nói
chung và của Kienlongbank càng phải
có. Những chiếc bánh trung thu được
Ban Lãnh đạo Kienlongbank gửi đến toàn
thể CB, NV cùng với thông điệp chúc
mừng các thành viên trong đại gia đình
Kienlongbank “Trung thu sum vầy, đầm
ấm bên gia đình”.
Bên cạnh đó, ngoài ý nghĩa là dịp Tết
dành cho trẻ em, ngày nay trung thu còn
là dịp để gắn kết các mối quan hệ trong
gia đình cũng như ngoài xã hội của mọi
người. Ý nghĩa của Trung thu cũng trở nên
rộng lớn. Đó trở thành nét đẹp văn hóa
cần gìn giữ, thành dịp để thắt chặt mối
thâm giao với người thân, bạn bè, đồng
nghiệp, đối tác. Trên hết, ý nghĩa sẻ chia,
san sẻ yêu thương dành cho các thế hệ trẻ
em thiếu thốn, có hoàn cảnh khó khăn thì
Tết trung thu càng có ý nghĩa hơn bao giờ
hết.
Dịp này, Kienlongbank đã đồng hành và
trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh
khó khăn tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh
Hòa và xã Xuân Lâm, tỉnh Phú Yên, chương
trình được diễn ra vào ngày 26/9/2015.
Với những phần quà này, Kienlongbank
mong muốn chia sẻ được bớt phần nào
những khó khăn và thiếu thốn cho các
em thiếu nhi, mang đến cho các em một
đêm trung thu vui vẻ và đầy ý nghĩa.
Tại buổi trao quà cho các em thiếu nhi xã
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Xuân Lâm, tỉnh Phú Yên, ông Phạm Thanh Phong – Tổng biên tập Báo Phú Yên đã gửi
lời cảm ơn đến Kienlongbank với những món quà thiết thực dành cho các em thiếu nhi
trên địa bàn, ông hy vọng rằng, trong thời gian tới, Kienlongbank sẽ tiếp tục triển khai
thêm nhiều hơn nữa các công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.
Chiều ngày 25/9/2015, Kienlongbank – Chi nhánh Phú Yên cũng đã tổ chức chương
trình “Vầng trăng cổ tích” cho các em thiếu nhi là con em của CB, NV, CTV trong toàn Chi
nhánh. Tại đây, Kienlongbank – Chi nhánh Phú Yên đã tổ chức nhiều trò chơi cũng như
những hoạt động văn nghệ, giúp các em thiếu nhi có thêm nhiều niềm vui và hiểu hơn
về ngày tết trung thu của dân tộc Việt Nam.

Ông Hồ Lâm – Chủ tịch UBMTTQ Thành phố Cam Ranh và CB, NV Kienlongbank – PGD Cam
Ranh, tỉnh Khánh Hòa chụp hình lưu niệm cùng các em thiếu nhi.

Ông Phạm Thanh Phong - Tổng biên tập Báo Phú Yên ( bên phải hàng cuối ) và ông Nguyễn Nhất
Tuấn – Giám đốc Kienlongbank Chi nhánh Phú Yên (bên trái hàng cuối) chụp hình lưu niệm cùng
các em thiếu nhi.
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Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi
Nguyễn Hà Linh Chi - Phó Giám đốc PGD Lái Thiêu

Sự kết thúc của mùa hè là bắt đầu của
một mùa thu đầy lá vàng rơi khiến tâm
hồn mỗi người trở nên xao động lạ
thường. Đó là những cơn mưa bất chợt,
… mưa chợt đến rồi chợt đi rất nhanh
mang cho đất trời và lòng người bao
cảm xúc, xao xuyến đến lạ kỳ. Đã không
còn cái nóng bức, ngột ngạt của mùa
hè, ta nghe đâu đó trong hơi gió có chút
se lạnh nhẹ nhàng. Thời khắc của giao
mùa…
Bâng khuâng trên con đường đi làm về;
bất chợt, một bài hát vang lên từ chiếc
loa phóng thanh của UBND Phường “Hà
Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Mùa hoa
sữa về thơm từng ngọn gió, mùa cốm
xanh về thơm bàn tay nhỏ…”.Sao bỗng
thấy cuộc sống bình yên lạ, một sự nhẹ
nhàng lan tỏa sâu trong tâm hồngiữa
những bộn bề vấn vương, giật mình
nhận ra, mùa thu đến tự bao giờ? Mùa
thu, mùa gợi nhớ đến kỷ niệm, để rồi
trong cái hối hả của cuộc sống ta dành
một phút để sống chậm lại, nghĩ khác đi
và yêu thương nhiều hơn…
Tôi gia nhập vào đại gia đình Kiên Long
mới thế mà đã được 5 năm, ai cũng bảo,
con gái làm ngân hàng thì sẽ ổn định
lắm, sẽ là một công việc tiếp xúc hàng
ngày với những con số, chứng từ kế
toán; những khách hàng quen thuộc
mà từ lâu bạn đã xem như người thân
trong gia đình. Thế nên nếu có ai bảo,
hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn sẽ
ra Hà Nội công tác trong 3 tháng. Tôi sẽ
cho đó là câu chuyện khó tin nhất trong
ngày.
Thế nhưng đó là sự thật các bạn ạ, được
sự dìu dắt của Ban Lãnh đạo CN Bình
Dương, tôi may mắn đươc tham gia lớp
“Nhà quản lý chuyên nghiệp Khóa 01
năm 2014”. Ở đây, chúng tôi nhận được
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đơn vị trong phía Nam, thì thời điểm tôi
ra công tác, số lượng nhân sự tại PGD
chỉ có 7 người, một giám đốc, một thủ
quỹ, một giao dịch viên, một nhân viên
tín dụng, một nhân viên bảo vệ, một
chăm sóc khách hàng và tôi. Tôi chưa
từng thấy một đơn vị nào lại đoàn kết và
những con người “đa năng” như thế. Do
số lượng nhân sự chỉ là một người cho
một bộ phận nên ai cũng là “giám đốc
tự phong” trong mảng công việc mình
phụ trách, hiểu hết công việc của nhau
để hỗ trợ bất cứ khi nào cần thiết.
Trong bài hát Ngẫu hứng phố của nhạc
sĩ Trần Tiến có câu rằng “Hà Nội cái gì
cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi”.
Quả thật vậy, một cuộc hành trình thật
sự không tính bằng những kilomet bạn
đi qua, mà bằng những người bạn thật

sự bạn có được. Các bạn ạ, cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Như những hạt mầm vương vãi trên mặt đất, nó không có cơ hội lựa chọn
cho mình nơi đâm chồi nảy lộc nhưng nó có quyền lựa chọn cho bộ rễ của
mình đâm xuống sâu trong lòng đất hay lan theo mặt đất nông kia. Nếu nó
sợ đau, sợ phải làm việc vất vả đưa bộ rễ xuống sâu trong lòng đất, khi gió bão
kéo đến nó có thể bị quật ngã bất cứ lúc nào. Con người chúng ta cũng vậy, chúng
ta có quyền lựa chọn cho mình cách sống, thái độ sống tích cực hay tiêu cực, chủ
động hay thụ động. Vậy nên, bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình không có khả năng
thay đổi cuộc sống của mình, chỉ là bạn có muốn hay không mà thôi. Hãy tin vào
bản thân, tin vào cuộc sống, tin vào những điều tốt đẹp. Cuộc sống luôn có những
lựa chọn, luôn có những lối rẽ cho bạn quyết định, chỉ cần bạn dũng cảm bước vào
lối đi đó, kiên nhẫn thực hiện những điều bạn muốn, nhất định bạn sẽ thành công.
Bởi đơn giản rằng “Hai mươi năm về sau chúng ta sẽ hối hận vì những gì mình không
làm nhiều hơn những gì mình đã làm. Thế thì, còn chờ gì nữa, hãy tháo dây, nhổ neo
ra khỏi bến đỗ an toàn. Dong buồm. Đón gió. Ước mơ. Và khám phá” – Mark Twain.
Tôi đã chọn Kienlongbank. Tôi đã có những chuyến đi cùng Kienlongbank khắp các
vùng miền tổ quốc. Tôi yêu công việc của mình. Tôi yêu gia đình Kienlongbank. Và
tôi sẽ dành tất cả những đóng góp của mình cho tình yêu của tôi ngày càng phát
triển vững mạnh.

sự chia sẻ kinh nghiệm của Ban Lãnh đạo; được tham gia những chuyến học tập thực
tế tại các công ty sản xuất tại Long An, Vũng Tàu, Bình Dương, …Và điều đặc biệt là
chương trình luân chuyểntrải nghiệm tại các PGD khác trong thời gian 3 tháng. Chỉ
một tháng tham gia lớp học thôi mà thật nhiều điều thay đổi, các bạn biết không,
nếu như cuộc đời là những chuyến đi, có những chuyến đi vài trăm kilomet bạn đã
phải lên kế hoạch trước trong một vài tuần, một vài tháng nhưng cũng có những
chuyến đi hàng ngàn kilomet đến với bạn một cách hoàn toàn bất ngờ.
Thế nhưng tuổi trẻ mà, tuổi của những ước mơ, những hoài bão và những điều kỳ
diệu. Khi người ta còn trẻ hãy cứ ước mơ đi, không có ước mơ nào là quá lớn nếu
bạn thật sự dành tâm huyết và quyết tâm vì nó. Thế là mang theo một chút tò mò;
một chút lo lắng; một chút nắng vàng miền Nam; tràn ngập quyết tâm, nhiệt huyết;
tràn ngập tình cảm, kỳ vọng của mọi người. Khoác balo và tôi lên đường đến Hà
Nội, điểm đến xa nhất trong tất cả các đơn vị, tôi đã chọn nơi ấy bất chấp những lời
cảnh báo của mọi người về sự khác biệt lớn trong cuộc sống, khí hậu, con người và
tất cả…
“Chuyến bay mang số hiệu VN1351 vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.
Nhiệt độ ngoài trời lúc này là 13 độ C, thời tiết khá lạnh và đang có mưa nhẹ”. Chất
giọng Hà Nội ngọt ngào của chị tiếp viên trưởng vang lên. Hà Nội hai tiếng gọi thân
thươnghiện lên trong tôi một cách rõ ràng và gần gũi hơn bao giờ hết. Đó là Hà
Nội với những mái ngói đỏ tươi khi nhìn từ cửa máy bay; là Hà Nội với nét đẹp cổ
kính xen lẫn hiện đại; là một Hà Nội lúc sâu lắng, nhẹ nhàng lúc lại nhộn nhịp đang
chuyển mình thay đổi từng ngày; là Hà Nội với những chiếc xe đạp nặng trĩu những
bó hoa cúc vàng rực rỡ từ ngoại thành đang hối hả mang hương sắc mùa thu đến
cho người Hà thành.
Đơn vị tôi được phân công công tác là PGD Bạch Mai, (nay là PGD Tây Hồ), so với các

Tác giả Nguyễn Hà Linh Chi (áo vest đen đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng PGD.
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CHIA SẺ

Tự hào là nhân viên Kiên Long
Váy xanh áo trắng dịu dàng
Em là con gái Ngân hàng Kiên Long
Lòng luôn có một ước mong

Nối vòng tay lớn
Ngân hàng Kiên Long

Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.

Dù thân là phận nữ nhi
Công việc gian khó, sá chi, sẵn lòng
Luôn luôn chuyên nghiệp tác phong
Nụ cười, lời nói song song dịu dàng.

Với khách hàng luôn nhẹ nhàng
Với công việc vẫn vững vàng chuyên môn
Khách từ thành thị nông thôn
“Tận tâm, chuyên nghiệp”, tuyên ngôn Ngân hàng!

Hai mươi năm - trang sử vàng
Viết nên truyền thống Ngân hàng Kiên Long
Anh em chung sức, chung lòng

Hai mươi năm một chặng đường
Kiên Long vững bước không ngừng vươn xa
Cùng hội hợp cùng hoan ca
Cùng vui quan khách quanh ta ấm lòng
Tiệc mời khách dự thật đông
Anh em quy tụ khán phòng thêm tươi
Phút giây gặp gỡ tươi cười
Cùng nhau ta hát khách mời chung vui
Bốn phương trời, năm anh em
Nối vòng tay lớn, anh em ta về
Khúc ca nói trọn lời thề
Niềm tin vững chắc Tự hào Kiên Long

VƯƠNG HẢI MINH - Nhân viên Tín dụng – PGD Diên Khánh

Đắp xây công sức cho Rồng bay cao.

Trái tim luôn mãi tự hào
Kiên Long vững mạnh, bước vào tương lai
Cùng nhau vun đắp dựng xây
Quê hương giàu đẹp, Kiên Long sẵn lòng!

Nguyễn Hà Linh Chi / Phó Giám đốc PGD Lái Thiêu
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SỐNG KHỎE

XANH

Các bệnh thường gặp trong mùa mưa
và cách phòng tránh hiệu quả

• Nước nóng: Nếu bạn mắc mưa
hoặc cảm thấy lạnh sau khi đi
ngoài đường, hãy trở về ngôi nhà
ấm áp của mình, lau khô người và
giữ ấm cơ thể. Hãy ăn một chén
canh, súp nóng hoặc uống một
cốc sữa nóng. Sự thay đổi nhiệt độ
cơ thể do mưa lạnh sẽ không có cơ
hội xảy ra nếu như có sự cân bằng
kịp thời này.

M

ùa mưa có thể mang lại
niềm vui và hứng thú cho
nhiều bạn bởi tiết trời
mát mẻ và thoáng đãng. Nhưng
cũng mang đến nhiều nguy cơ
rối loạn sức khỏe. Hạn chế rủi ro
mắc phải những căn bệnh thông
thường trong mùa mưa hoàn
toàn không khó. Bệnh thường
thấy nhất là liên quan đến hệ hô
hấp và tiêu hóa. Nên cẩn trọng
với triệu chứng của những căn
bệnh này để có thể phòng tránh
và chữa trị kịp thời.

Cảm và cúm là hai bệnh mà rất
nhiều người mắc phải khi mùa mưa
đến. Nguyên nhân là do sự thay
đổi nhiệt độ và độ ẩm. Bạn không
nên dầm mưa và không được để cơ
thể bị ướt quá lâu trong nước mưa.
Một số bệnh khác cũng cần phải
lưu ý: sốt phát ban, nhiễm trùng
máu, nhiễm trùng nước, bệnh tả,
bệnh trùng xoắn móc câu (khuẩn
xoắn móc câu kí sinh có thể gây
nguy hại cho thận, gan, gây viêm
màng não và hô hấp cấp)…

giúp tăng cường sức đề kháng,
mà còn giúp đào thải độc tố cho
đường ruột.

• Sạch sẽ: Rửa tay thường xuyên để
tránh vi khuẩn xâm nhập trực tiếp
vào cơ thể. Dọn dẹp và giữ sạch
sẽ môi trường xung quanh (bàn
làm việc, giường ngủ) để tránh hít
vào bụi bẩn làm tăng nguy cơ mắc
bệnh mùa mưa bạn nhé.

Chuẩn bị dù hoặc áo mưa khi ra đường để phòng tránh bệnh cảm, cúm trong mùa mưa.

• Uống nhiều nước: Đừng đợi đến
khi khát mới uống nước. Uống
nhiều nước giúp cân bằng nhiệt
độ cơ thể đào thải độc tố khỏi cơ
thể, còn giúp da bạn sáng và đẹp
tự nhiên nữa.

Tăng cường vitamin C trong các loại trái cây để tăng cường đề kháng

• Ăn uống hợp lý: Ăn những loại thực phẩm dễ tiêu hóa, thanh đạm; bổ
sung thêm các gia vị gừng, nghệ, tiêu khi chế biến thức ăn hoặc thực
phẩm có vị đắng như khổ qua; hạn chế dùng thực phẩm có tính hàn như
dưa hấu, hải sản,.., hạn chế ăn thực phẩm sống, chưa nấu chín dễ gây ngộ
độc; không ăn thức ăn nguội lạnh. Và nên bổ sung thêm sữa uống lên
men chứa lợi khuẩn sống để duy trì hệ tiêu hóa cân bằng và khỏe mạnh.
Bảo vệ cơ thể trong mùa mưa trước những nguy cơ mắc phải các bệnh
thông thường là rất quan trọng. Hãy lưu ý và chuẩn bị đầy đủ các “cơ chế
bảo vệ” trước khi ra khỏi nhà và “xông pha” vào mùa mưa, các bạn nhé.

Một số điều cần lưu ý vào mùa
mưa:
• Áo mưa, dù: Hãy luôn chuẩn bị
sẵn sàng áo mưa hoặc dù theo
mình khi ra đường, …
• Vitamin C: Tăng cường bổ sung
Vitamin C từ các loại trái cây chua
như cam, quýt, chanh, …hoặc
dùng dạng viên sủi, … Mỗi ngày
uống 1 ly chanh nóng không chỉ
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