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Hình ảnh CMT8 thành công 1945 tại Hà Nội 
Tôn Đức Thắng - Tấm gương sáng ngời cho 
thế hệ trẻ Việt Nam học tập và noi theo

Kienlongbank khen thưởng 19 đơn vị 
hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 6 
tháng đầu năm 2016

Kienlongbank đoàn kết cùng phát 
triển

TOP gương mặt xuất sắc 6 tháng 
đầu năm 2016

Kienlongbank trao tặng bồn nước 
cho 43 hộ khách hàng

Nhật ký 1 hành trình

Chia sẻ mục tiêu cá nhân 6 tháng 
cuối năm 2016

Tại sao phải mặc đồng phục?

Ảnh bìa:  
Khai trương Kienlongbank  Gò Công,  

Kienlongbank Cần Giuộc và Hội nghị Sơ kết  
6 tháng đầu năm 2016

04-05 16-17

10-11

28-29

24-25

12-13

3014-15

- Hãy cùng chúng tôi làm sống động hơn nữa Bản tin Kienlongbank bằng cách gửi tin, bài, ảnh về những hoạt động kinh doanh, hoạt động văn hóa 
doanh nghiệp, chung tay vì cộng đồng; hay những kinh nghiệm và sáng kiến của bạn trong công việc; những chia sẻ và cảm nhận từ khách hàng; 
cùng với những hình ảnh của Kienlongbank qua từng thời kỳ, … 
Các nội dung tin bài, hình ảnh được sử dụng trên Bản tin Kienlongbank sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định. 

- Sự đóng góp từ Anh, chị cho Bản tin Kienlongbank ngày một phong phú về hình ảnh, đa dạng về nội dung luôn là điều mà chúng tôi mong đợi.

“Tháng Tám trầm lắng và suy tư

Cơn mưa tới như níu kéo mùa Hạ

Thu chợt đến lá vàng rơi xao xác

Khúc giao mùa buồn ngơ ngác mong manh”
Tháng Tám – tháng của sự yêu thương, ấm áp mang theo một chút hương vị mát lành của 
ngày lập thu da diết. Ánh nắng chói chang của ngày hè nắng gắt được thay thế bằng sự ngọt 
nhẹ đến lạ thường, những cơn mưa nặng hạt cũng được thay thế bằng những giọt mưa lất 
phất, đủ để khiến cho tâm trạng con người trở nên xao xuyến, bồi hồi không nguôi.
Tháng Tám mùa Thu còn là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam khi cả nước hân hoan chào 
đón Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2016) 
và hướng đến Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 
02/9/2016). Trong sắc thu của trời Hà Nội, vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam – Hồ Chí 
Minh đã khẳng định trước toàn thể nhân loại thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do 
và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem 
tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. 
Hòa cùng không khí hân hoan ấy, tại Kienlongbank, nhiều sự kiện nổi bật và sôi nổi cũng liên 
tiếp diễn ra, đánh dấu tháng sự kiện khi Kienlongbank tổ chức thành công lễ khai trương 5 
đơn vị mới, Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm 2016. Qua đó, Ban lãnh đạo và tập thể CB, NV 
nỗ lực ra sức thi đua để hoàn thành kế hoạch kinh doanh những tháng còn lại của năm 2016.
Hãy cùng với bản tin Kienlongbank số 33 chia sẻ những sự kiện nổi bật tại Kienlongbank, 
những cảm xúc chân thật của CB, NV trong từng bài viết hay những thông tin bổ ích về sức 
khỏe thông qua các chuyên mục có trong Bản tin kỳ này.
Kính chúc Quý bạn đọc khởi đầu Tháng Tám nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Mời cộng tác & Cơ chế nhuận bút



THEO DÒNG LỊCH SỬ

Kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2016), Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2016)

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một gương 
mẫu đạo đức cách mạng: Suốt đời 
cần, kiệm, liêm chính; hết lòng 

hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ 
nhân dân.

Tôn Đức Thắng sinh ngày 
20/8/1888, trong một gia đình 
nông dân ở Cù lao Ông Hổ, xã 
Mỹ Hòa Hưng, tổng Định Thành, 
tỉnh Long Xuyên, nay là thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 
Bác đã hiến dâng cả cuộc đời 
mình cho độc lập, tự do của 
dân tộc và cho lý tưởng Cộng 
Sản Chủ nghĩa, Bác Tôn là hình 
ảnh trong sáng của tinh thần bất 
khuất và đạo đức chí công vô tư, tác 
phong khiêm tốn, giản dị.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác 
Tôn rất phong phú, đa dạng, từ học nghề, 
làm thợ, làm lính đến tổ chức đấu tranh; từ 
tù đày Côn đảo đến tham gia kháng chiến, 
tham gia các chức vụ quan trọng trong bộ 
máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chức 
vụ khác trong hệ thống chính trị; từ trực tiếp 
tham gia hoạt động trong phong trào công 
nhân, công đoàn ở nước ngoài, đến tham gia 
hoạt động ở trong nước. Dù ở đâu, làm gì, Bác 
Tôn luôn luôn là một người yêu nước, thương 
dân nhất mực. Bác là một con người cần cù 
sáng tạo, trọng nghĩa khí, ghét áp bức bất 
công, luôn có tinh thần đoàn kết, yêu thương 
con người, luôn chia sẻ ngọt bùi, tương thân 
tương ái, baodung, độ lượng với mọi người.

Suốt hơn 15 năm trong ngục tù Côn Đảo, phải 
hứng chịu những cực hình hết sức dã man 
của kẻ thù, Bác Tôn vẫn giữ vững tinh thần 
cách mạng kiên cường, sự trung thành vô 
hạn đối với Đảng, luôn lạc quan tin tưởng vào 
tương lai tươi sáng của dân tộc, không bao 
giờ sao nhãng nhiệm vụ cách mạng, chịu khó 
nghiên cứu, học tập lý luận. Bản lĩnh và hành 

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách 

mạng giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới do giai cấp 
công nhân lãnh đạo giành được thắng lợi, góp phần cùng 

Đồng minh dân chủ quốc tế đánh bại chủ nghĩa phát-xít, kết thúc 
cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, đem lại hòa bình cho toàn 
thể nhân loại. Cách mạng Tháng Tám còn góp phần tích cực vào 
phong trào giải phóng dân tộc thuộc địa, mở đầu cho kỷ nguyên 
độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 
 
Cách đây 71 năm, vào ngày 19/8/1945, những dòng người cầm cờ, biểu 
ngữ rầm rập tiến về quảng trường Nhà hát Lớn (Hà Nội) mittinh rồi 
chiếm phủ khâm sứ, trại lính bảo an và các cơ sở của Chính phủ bù nhìn.

Hòa cùng niềm vui của cả nước hân hoan chào đón Lễ kỷ niệm 71 năm 
ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2016), Bản tin 
Kienlongbank xin mời quý bạn đọc cùng ngắm nhìn lại những hình ảnh 
chiến đấu trong những ngày đấu tranh giành lại độc lập, hòa bình, tự 
do cho Việt Nam và cùng cảm nhận tinh thần anh dũng, quyết chiến, 
quyết thắng của dân tộc ta lúc bấy giờ. 

Tấm gương sáng ngời  
cho thế hệ trẻ Việt Nam  

học tập và noi theo

động của Bác đã làm kẻ thù phải kính nể, 
đồng chí, bạn bè quý trọng, kính phục. 

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, 
mặc dù đảm nhiệm nhiều chức vụ quan 
trọng, hay khi đã làm Chủ tịch nước nhưng 
Bác Tôn vẫn luôn thể hiện đức tính khiêm 
tốn, tiết kiệm, giản dị vốn có của mình, vẫn 
ăn những món ăn của quê nhà, mặc như 
những người bình thường, ham lao động trí 
óc và chân tay, không xa hoa, lãng phí.

Bác Tôn luôn quan tâm xây dựng tình đoàn 
kết đồng chí, đồng bào, đoàn kết với các 
nước anh em và bè bạn quốc tế vì hòa bình 
hữu nghị giữa các dân tộc, vì độc lập thống 
nhất tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong bất 
cứ hoàn cảnh nào, Bác Tôn Đức Thắng luôn 
nêu cao tấm gương mẫu mực, sáng ngời về 
tính nguyên tắc, tính tổ chức. Khi được Đảng, 
Nhà nước phân công bất cứ nhiệm vụ gì, dù 

việc lớn hay việc nhỏ, Bác đều đều tuân thủ 
quyết định của tổ chức và phấn đấu không 

mệt mỏi vì sự nghiệp chung.

Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách 
mạng của Bác Tôn Đức Thắng là 
tấm gương sáng về lòng trung 
thành, tận tụy, về tinh thần anh 
dũng, bất khuất, về đức tính 
khiêm tốn, trong sạch, ngay 
thẳng, chân thành, giản dị. Như 
cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng 
đã viết: “Di sản quý báu nhất mà 
đồng chí Tôn Đức Thắng để lại 
cho nhân dân là chất người Tôn 

Đức Thắng..., tinh túy của chất 
người ấy là lòng thương nước, yêu 

dân, niềm ưu ái với đồng bào, đồng 
chí, niềm tin sắt đá vào thắng lợi của 

cách mạng, mặc dù khó khăn, gian khổ, 
nhưng tinh thần một lòng một dạ phục vụ 

nhân dân, đức chí công vô tư, quên mình, sự 
khiêm tốn giản dị, hồn nhiên trong sáng. Đó là 
chất cách mạng tinh khiết, không gì làm phai 
nhạt được, từ thuở thanh niên đến cuối đời, 
vượt qua muôn trùng thử thách ngày càng 
ngời lên đẹp đẽ và cao quý”.

Phẩm chất đạo đức, ý chí phấn đấu bền bỉ, 
kiên cường của Bác Tôn Đức Thắng là kiểu 
mẫu về lối sống và nhân cách của một người 
cách mạng, suốt đời vì nước, vì dân, về lòng 
trung thành, dũng cảm, thể hiện ý chí sức 
mạnh phi thường không gì lay chuyển. Đúng 
như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “... Đồng chí 
Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức 
cách mạng: Suốt đời cần, kiệm, liêm chính; 
suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách 
mạng, phục vụ nhân dân”.

Bác Tôn mãi mãi là tấm gương sáng về đạo 
đức cách mạng để tất cả cán bộ, đảng viên 
noi theo.

Theo tuyengiaoangiang.vn

Sau khi họp nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang), trong tình 
hình hết sức khẩn trương, Đảng quyết định phát động và lãnh đạo toàn dân tổng 
khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và bọn bù nhìn tay sai của chúng 
trước khi quân đồng minh Anh, Pháp vào nước ta. Từ ngày 14/8, cuộc khởi nghĩa bắt 
đầu, trong hai ngày 14 và 15/8/1945, nhân dân tại Quảng Ngãi, Hà Tĩnh đã nổi dậy 
giành chính quyền. Ngày 18/8, chính quyền các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Quảng 
Nam đã về tay nhân dân.

Sáng ngày 19/8, hàng chục vạn nhân dân rầm rập tiến về Quảng trường Nhà hát 
Lớn Hà Nội. Đúng 11 giờ trưa, cuộc mít tinh bắt đầu

Lệnh tổng khởi nghĩa được phát hành rộng rãi và được toàn thể nhân dân đồng 
tình hưởng ứng

Ngày 19/8/945, cuộc mít tinh trở thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ 
Phủ Khâm sai Bắc Kỳ, trại lính bảo an và các cơ sở của chính phủ bù nhìn. Đánh dấu 
mốc son lịch sử của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám.

Ngày 25/8/1945, ở Sài Gòn tuần hành chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công

Duyệt binh đội quân du kích ở các chiến khu về Hà Nội ngày 30/8/1945

Cách mạng Tháng Tám với không khí sục sôi tại Hà Nội, thu hút mọi tầng lớp nhân 
dân trên cả nước tham gia nổi dậy.

Theo kyvatlichsucand.vn

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần 
một thế kỉ tại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên 
độc lập, tự do và chủ nghĩa Xã hội.
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

Khóa đào tạo 
chức danh K.08

Tiếp nối sự thành công của chương 
trình đào tạo chức danh K.07, sáng 
27/6/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, 
Kienlongbank đã tiếp tục tổ chức 
khóa đào tạo chức danh khóa K.08 
dành cho các học viên tân tuyển 
trên toàn hệ thống.

Nội dung khóa học gồm hệ thống các 
kiến thức về tài chính, kỹ năng mềm, 
thảo luận các vấn đề cơ bản như: 
văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng làm 
việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, 
kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách 
hàng… Qua đó, Kienlongbank mong 
muốn sẽ giúp cho các học viên tân 
tuyển có thể hòa nhập và làm việc 
tốt nhất khi nhận việc, đồng thời 
giúp các bạn sẽ tự tin hoàn thành tốt 
những nhiệm vụ được giao khi đảm 
nhận công việc tại Kienlongbank.

Kienlongbank Đà Nẵng 
tổ chức Giải bóng đá 
nội bộ 2016
Nhằm khơi dậy tinh thần thể thao 
cũng như thắt chặt tình đoàn kết, 
thân ái trong toàn thể CB, NV, CTV 
Kienlongbank trên địa bàn Thành 
phố Đà Nẵng, ngày 09/07/2016, 
Công đoàn bộ phận Kienlongbank Đà 
Nẵng tổ chức giải bóng đá mini nam 
Kienlongbank Đà Nẵng 2016, với 04 
đội thi đấu: Chi nhánh Đà Nẵng, PGD 
Hải Châu, PGD Cai Lang và Liên quân 
Hội sở - Cty KBA- Tổ Trả góp ngày 
Chi nhánh. Sau những trận đấu gay 

Kienlongbank  
Rạch Giá: tập huấn 
nghiệp vụ thanh toán 
quốc tế
Ngày 02/7/2016, tại Rạch Giá, tỈnh 
Kiên Giang, Kienlongbank Rạch Giá đã 
mở lớp tập huấn “Thanh toán quốc tế, 
mua bán ngoại tệ và Western Union”, 
dành cho các chức danh Nhân viên tín 
dụng, Giao dịch viên, Nhân viên chăm 
sóc khách hàng, đến từ 15 CN, PGD 
Kienlongbank trên địa bàn Tp. Rạch 
Giá. Đây là lớp học nhằm bổ sung kiên 
thức nghiệp vụ cho học viên đang 
đảm trách các vị trí liên quan đến 
dịch vụ ngoại tệ.

Khi được trao đổi và ghi nhận ý kiến 
về lớp tập huấn, các học viên đánh giá 
đây là buổi học rất bổ ích, giúp các 
học viên bổ sung, cập nhật những 
kiến thức cần thiết nhất trong các 
hoạt động thanh toán quốc tế, mua 
bán ngoại tệ, dịch vụ chuyển tiền 
quốc tế Western Union và các hoạt 
động khác liên quan. Ngoài ra, các kiến 
thức vừa học được sẽ giúp các đơn vị 
Kienlongbank tại Rạch Giá tự tin hoàn 
thành hoặc vượt kế hoạch chỈ tiêu 
giao dịch quốc tế trong năm 2016. 

Ngô Thanh Tuấn P.GĐ CN Đà Nẵng

Nguyễn Nhất Tuấn - GĐ CN Phú Yên

CN. Rạch Giá
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CN. Bến Tre

Kienlongbank  
được vinh danh  
có nhiều đóng góp an 
sinh xã hội vùng ĐBSCL 
năm 2016
Ngày 11/7/2016, Kienlongbank đã 
được vinh danh và nhận bảng vàng 
là Ngân hàng có nhiều đóng góp đối 
với công tác an sinh xã hội vùng 
ĐBSCL tại Lễ khai mạc Diễn đàn hợp 
tác kinh tế đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) - Hậu Giang 2016 được 
tổ chức tại Thành phố Vị Thanh, tỈnh 
Hậu Giang.

Tại buổi lễ khai mạc, Ông Võ Văn 
Châu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám 
đốc đã đại diện Kienlongbank vinh 
dự nhận Bảng vàng, là một trong 
năm đơn vị có nhiều đóng góp đối 
với công tác an sinh xã hội vùng 
ĐBSCL. Đây là niềm vui và tự hào 
của toàn thể CB, NV Kienlongbank 
trên toàn hệ thống, là động lực để 
Kienlongbank phấn đấu nhiều hơn 
nữa hoàn thành kế hoạch hoạt động 
kinh doanh hàng năm và đóng góp 
nhiều hơn nữa cho cộng đồng xã hội 
như đúng phương châm hoạt động 
“Sẵn lòng chia sẻ” của Kienlongbank.

Kienlongbank  
diễn tập PCCC thường 
niên năm 2016
Ngày 09/7/2016, tại Tp. Rạch Giá, 
tỈnh Kiên Giang, Kienlongbank đã 
phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng 
cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu 
hộ (PCCC&CNCH), Công an tỈnh 
Kiên Giang tổ chức diễn tập 
Phương án PCCC&CNCH tại tòa nhà 
Kienlongbank số 40-42-44 Phạm 
Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, 
Tp Rạch Giá, tỈnh Kiên Giang.

Qua buổi diễn tập đã giúp cho tập 
thể CB, NV Kienlongbank Rạch Giá 
nâng cao tinh thần cảnh giác và 
trang bị những kiến thức cơ bản về 
an toàn phòng chống cháy nổ, giúp 
ứng phó kịp thời khi có tình huống 
khẩn cấp tương tự xảy ra tại đơn vị.

Kienlongbank  
được cấp chứng nhận  
Doanh nghiệp xuất sắc 
hài lòng khách hàng

Ngày 02/7/2016, tại huyện Sông Cầu, 
Phú Yên, Kienlongbank Sông Cầu đã tổ 
chức buổi hội thảo về giải pháp phòng 
chống dịch bệnh ở tôm hùm và các 
gói hỗ trợ tài chính để phát triển nuôi 
trồng thủy hải sản.

Tại Hội thảo, đại diện Sở Nông nghiệp 
tỈnh Phú Yên đã hướng dẫn và đưa ra 
các biện pháp phòng chống dịch bệnh 
ở tôm hùm. Bên cạnh đó, Kienlongbank 
giới thiệu những gói hỗ trợ vốn vay 
cho bà con bị thiệt hại do tôm chết, 
từng bước vượt qua khó khăn, khôi 
phục sản xuất, cung cấp các giải pháp 
tài chính linh hoạt cho người nuôi tôm 

Tháng 6/2016, Kienlongbank đã được 
Viện Nghiên cứu Kinh tế cấp giấy 
chứng nhận CSI 2016: Doanh nghiệp 
xuất sắc hài lòng khách hàng trong 
lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

Chuẩn mực 
CSI (Customer 
Satisfaction Index) 
là chỉ số đo lường 
sự thỏa mãn của 
khách hàng đối với 
các ngành hàng, các 
doanh nghiệp ở nhiều 
quốc gia, trong đó có 
Việt Nam. Đây là một 
chương trình khảo 
sát do Viện Nghiên 
cứu Kinh tế tổ chức. 

Việc được cấp giấy chứng nhận 
đạt chuẩn CSI 2016 là một tin vui 
đối với Ban lãnh đạo và tập thể CB, 
NV trong toàn hệ thống, giúp cho 
Kienlongbank đánh giá được mức độ 
hài lòng của khách hàng đối các sản 
phẩm, dịch vụ của Ngân hàng.

Kienlongbank  
Bến Cát tham gia  
Hội thao ngành  
An ninh Nhân dân
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày 
thành lập lực lượng An ninh Nhân dân 
(12/7/1946 - 12/7/2016), Lực lượng Công 
An Nhân dân TX. Bến Cát, Bình Dương 
đã tổ chức hội thao với nhiều hoạt 
động thể thao sôi nổi, nhằm nâng cao 
tinh thần đoàn kết và sức trẻ của thế 
hệ trẻ đang công tác tại địa phương. 
Tham gia thi đấu giao lưu hội thao, 
Kienlongbank Bến Cát đã xuất sắc 
mang về Giải Nhì toàn đoàn cho đơn 
vị và Giải Nhất thuộc về anh Nguyễn 
Thành Tâm - Cộng tác viên với danh 
hiệu thủ môn xuất sắc nhất. 

Kienlongbank mong muốn sẽ giúp 
cho đội ngũ CB, NV rèn luyện được 
sức khỏe, trí lực, góp phần nâng cao 
năng suất lao động và chất lượng 
công việc. Đồng thời, đây cũng là dịp 
để Kienlongbank có cơ hội được giao 
lưu, học hỏi kinh nghiệm và thắt chặt 
hơn nữa mối quan hệ vơi các cơ quan 
ban ngành tại địa phương.

Kienlongbank  
Bến Tre vô địch môn 
bóng đá
Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày 
thành lập Công đoàn Việt Nam 
(28/7/1929 - 28/7/2016), nhằm duy trì 
và phát triển phong trào thể dục thể 
thao trong ngành Ngân hàng trên địa 
bàn, từ ngày 13/7 đến 15/7/2016, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Bến Tre 
đã tổ chức Giải bóng đá mini ngành 
Ngân hàng Bến Tre năm 2016. 

Giải đấu gồm 15 đội, chia thành 6 đội 
Hạng A và 9 đội Hạng B. Sau 3 trận 
vòng loại toàn thắng, Kienlongbank 

Sáng ngày 05/8/2016, tại Cai Lậy, tỈnh 
Tiền Giang, Kienlongbank Cai Lậy phối 
hợp với Uỷ ban Nhân dân (UBND) Thị 
xã Cai Lậy tổ chức thành công buổi 
Lễ trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” 
năm 2016. Theo đó, 50 suất học bổng, 
mỗi suất một triệu đồng, cùng những 
dụng cụ học tập được trao tặng từ 
Kienlongbank mang thông điệp yêu 
thương, chia sẻ từ tập thể CB, NV 
Kienlongbank, với mong muốn góp 
một phần nhỏ để giúp các em có bớt 
phần nào lo âu  và chuẩn bị tốt nhất 
cho năm học mới 2016 - 2017 sắp tới.

Được biết, 50 suất học bổng Chia sẻ ước 
mơ lần này là những phần học bổng 
được trao đầu tiên trên địa bàn thị xã 
Cai Lậy, kể từ sau khi Kienlongbank 
Cai Lậy được khai trương hoạt động 
vào 28/5/2016 vừa qua. 

Kienlongbank trao học 
bổng “Chia sẻ ước mơ” 
năm 2016

Bến Tre vào đấu chung kết với 
Agribank Bến Tre và xuất sắc lần 
đầu tiên giành chức vô địch tại giải 
đấu bóng đá truyền thống dành cho 
ngành ngân hàng. 

Giải bóng đá mini ngành Ngân hàng 
Bến Tre là giải thể thao truyền thống 
được Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ 
chức hàng năm, tạo điều kiện cho các 
cán bộ, viên chức, người lao động giữa 
các Ngân hàng giao lưu, học hỏi, tăng 
thêm sự gắn bó, đoàn kết, thân thiện, 
đồng thời tạo động lực phấn đấu hoàn 
thành nhiệm vụ năm 2016.

cấn và sôi động cùng sự cổ vũ nhiệt 
tình của đông đảo cổ động viên các 
đơn vị, giải bóng đá Kienlongbank 
Đà Nẵng 2016 đã khép lại với chức 
vô địch thuộc về đội bóng PGD Cai 
Lang. Giải bóng đá Kienlongbank Đà 
Nẵng 2016 thành công tạo tiền đề 
và động lực để BCH Công đoàn bộ 
phận Chi nhánh Đà Nẵng tiếp tục tổ 
chức những phong trào thể thao mới 
nhằm vừa thúc đẩy tinh thần vừa 
tạo những sân chơi bổ ích cho anh 
chị em Chi nhánh sau những giờ làm 
việc căng thẳng.

nói riêng, người trồng thủy hải sản nói 
chung, dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tại 
Kienlongbank để mở rộng sản xuất 
trong thời gian sắp tới.

Đặng Thùy Trang - NV CSKH PGD Bến Cát

Kienlongbank Sông Cầu: 
Hỗ trợ bà con vay vốn 
nuôi tôm hùm
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Lê Bảo Toàn - NV DVKH

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và có 
nhiều kênh thông tin tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tư vấn 
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, từ ngày 18/07/2016, 

Kienlongbank triển khai thêm tính năng hỗ trợ trực tuyến 
(Live Chat) trên website Kienlongbank. Tính năng này hoàn 
toàn miễn phí, mọi lúc mọi nơi.

Đây là một trong những kênh thông tin được Kienlongbank 
triển khai song song cùng với tổng đài đường dây nóng 
(Hotline) và thư tín (email) nhằm hỗ trợ và tương tác trực tiếp 
với khách hàng, giúp giải đáp kịp thời những nhu cầu, thắc 
mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Kienlongbank.

Miễn phí tư vấn trực tuyến
trên website Kienlongbank 

Bước 5: Đánh 
giá cuộc tư vấn

Những tiện ích nổi trội:

Đa dạng hóa kênh hỗ trợ khách hàng (Khách 

hàng có thể chọn Gọi Hotline, Gửi email và Chat)

Khách hàng được chăm sóc tốt nhất

Tư vấn một cách nhanh chóng về tất cả 
những SPDV của Kienlongbank

Thao tác đơn giản - mọi thắc mắc  
sẽ được giải đáp nhanh chóng, tức thì

Miễn phí hoàn toàn

Mọi lúc mọi nơi

Tiện lợi khi vừa làm việc, vẫn có nhân viên 
tư vấn từ Ngân hàng

1

2

3

4

5

6

7

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Truy cập  
websitewww.kienlongbank.com

Bước 2:  
Chọn “ Hỗ trợ 
trực tuyến” 

Bước 3: Điền đầy đủ 
thông tin cần thiết: 

Họ tên - Email - Số điện 
thoại

Sau đó bắt đầu click 
chọn “ Bắt đầu trò 
chuyện” để được tư vấn.

Bước 4:  
Nhập thông tin 
cần tư vấn

Nhân sự kiện này, Kienlongbank đã dành tặng 200 suất 
học bổng (mỗi địa phương 50 suất) đến các em học sinh 
khó khăn, có thành tích cao trong học tập trên địa bàn 
nơi Kienlongbank đặt trụ sở. Đây là những suất học 
bổng nằm trong chương trình “Chia sẻ ước mơ” năm 
2016 của Kienlongbank phối hợp cùng NHNNVN tổ chức. 
Kienlongbank hy vọng, khi đón nhận những suất học 
bổng yêu thương này, dù không lớn nhưng sẽ giúp các 
em học sinh có thêm niềm tin tưởng về sự yêu thương 
của xã hội dành cho các em, từ đó tiếp thêm động lực 
để các em đạt kết quả tốt trong việc học.

 
      khai trương thêm 04 PGD
Mở rộng quy mô và không ngừng nâng cấp cơ sở hạ tầng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Kienlongbank 

đề ra trong kế hoạch kinh doanh năm 2016. Nối tiếp thành công của những sự kiện được khai trương, khánh thành 
từ đầu năm 2016 đến nay, trong tháng 7/2016, Kienlongbank đã tiếp tục tổ chức Lễ khai trương 04 điểm giao dịch 

mới, bao gồm:

Kienlongbank Ngã Bảy: Số 29, Nguyễn Thị Minh Khai, 
P.Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Kienlongbank Gò Công: Số 05 Nguyễn Tri Phương, P.2, 
Tx. Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Kienlongbank Thạnh Trị: Số 333, Quốc lộ 1A, thị trấn 
Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Kienlongbank Cần Giuộc: Số 72A, Quốc lộ 50, ấp Thuận 
Đông, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Nghi thức khai tiệc chúc mừng khai trương Kienlongbank Gò Công

Nghi thức cắt băng  khai trương Kienlongbank Ngã Bảy

Bà Hứa Thanh Hương - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng phát biểu chúc mừng khai 
trương Kienlongbank Thạnh Trị

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao bảng tượng trưng 
“Chia sẻ ước mơ” cho đại diện Lãnh đạo chính quyền huyện Cần Giuộc

Đại diện Ban lãnh đạo Kienlongbank lên nhận Bằng khen và hoa chúc 
mừng từ Lãnh đạo tỉnh Long An vì đã có những thành tích vận động, đóng 
góp tặng học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học tỉnh Long An năm 2016

P. Marketing
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Số 333, Quốc lộ 1A, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, 
tỈnh Sóc Trăng

Số 72A, Quốc lộ 50, ấp Thuận Đông, xã Thuận Thành, 
huyện Cần Giuộc, tỈnh Long An

Số 27, Nguyễn Tất Thành, khóm 2, thị trấn Năm Căn,  
huyện Năm Căn, tỈnh Cà Mau

Số 29, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ngã Bảy, thị xã 
Ngã Bảy, tỈnh Hậu Giang

Kienlongbank Thạnh Trị Kienlongbank  Ngã Bảy

Kienlongbank Cần Giuộc

Kienlongbank Năm Căn

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ngày 30/7/2016, tại 
Vũng Tàu, Hội nghị sơ 

kết hoạt động kinh doanh 
6 tháng đầu năm và triển 
khai kế hoạch kinh doanh 
6 tháng cuối năm 2016 
của Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) đã bế 
mạc. Tại Hội nghị, nhằm 
ghi nhận sự nỗ lực và kết 
quả hoạt động 6 tháng đầu 
năm của các đơn vị, Ban 
lãnh đạo Kienlongbank đã 
quyết định khen thưởng 19 
đơn vị có thành tích hoàn 
thành các chỉ tiêu kinh 
doanh trong 6 tháng đầu 
năm 2016. Nổi bật, 03 Đơn 
vị đã xuất sắc hoàn thành 
các chỉ tiêu kinh doanh 
là: Phòng Giao dịch Sa 
Đéc, Phòng Giao dịch Bình 
Tây và Phòng Giao dịch  
Kiến An.

KHEN THƯỞNG 19 ĐƠN VỊ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU 
KINH DOANH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Danh sách 19Đơn vị được khen thưởng

Ông Phạm Trần Duy Huyền - Thành viên HĐQT (bìa phải) và ông Lê Trung Việt 
- Phó TGĐ Kienlongbank trao thưởng cho 05 đơn vị: CN Sài Gòn, CN Phú Quốc, 
CN Rạch Giá, CN Khánh Hòa, Bình Dương

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT và ông Võ Văn Châu - Thành viên 
HĐQT kiêm TGĐ Kienlongbank trao thưởng cho 03 đơn vị: PGD Sa Đéc, PGD 
Bình Tây và PGD Kiến An.

Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương -Thành viên HĐQT và ông Lê Trung Việt - Phó 
TGĐ Kienlongbank trao thưởng cho 03 đơn vị: CN Rạch Giá, PGD Ba Tri, PGD 
Bình Tây

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ và ông Lê Khắc Gia Bảo - 
Trưởng Ban kiểm soát trao thưởng cho 05 đơn vị: CN Sài Gòn, CN Khánh 
Hòa, CN Rạch Giá, CN Hà Nội, CN Đồng Nai

Ông Lê Khắc Gia Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát và ông Nguyễn Quang Toan - 
Phó TGĐ Kienlongbank trao thưởng cho PGD Gò Quao

Ông Bùi Thanh Hải - Thành viên HĐQT kiêm GĐ KBA và bà Trần Tuấn Anh - 
Phó TGĐ Kienlongbank trao thưởng cho 03 đơn vị: PGD Bình Tây, CN Long 
An, PGD Sa Đéc

Ông Phạm Trần Duy Huyền - Thành viên HĐQT (bìa phải) và ông Vũ Đức Cần 
- Phó TGĐ Kienlongbank (bìa trái) trao thưởng cho 04 đơn vị: CN Sài Gòn, CN 
Rạch Giá, PGD Số 04, PGD Số 03

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT và bà Phạm Thị Mỹ Chi - Thành viên BĐH 
Kienlongbank trao thưởng cho 05 đơn vị: CN Sài Gòn, PGD Nguyễn Thị Thập, 
PGD Đức Hòa, PGD Dĩ An, PGD Phú Mỹ

1. Phòng Giao dịch Sa Đéc

2. Phòng Giao dịch Bình Tây

3. Phòng Giao dịch Kiến An

4. Phòng Giao dịch Gò Quao

5. Chi nhánh Sài Gòn

6. Chi nhánh Rạch Giá

7. Phòng Giao dịch Số 04

8. Phòng Giao dịch Số 03

9. Phòng Giao dịch Ba Tri

10. Chi nhánh Long An

11. Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Thập

12. Phòng Giao dịch Đức Hòa

13. Phòng Giao dịch Dĩ An

14. Phòng Giao dịch Phú Mỹ

15. Chi nhánh Hà Nội

16. Chi nhánh Khánh Hòa

17. Chi nhánh Đồng Nai

18. Chi nhánh Phú Quốc

19. Chi nhánh Bình Dương

P. Marketing
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
từng nói “Đoàn kết, đoàn 
kết, đại đoàn kết; Thành 

công, thành công, đại thành 
công”, để ca ngợi sự đoàn kết, 
tương thân tương ái, giúp nhau 
cùng phát triển. Cũng vì lẽ đó 
mà “Đoàn kết cùng phát triển” 
được chọn là phương châm hành 
động của Kienlongbank trong 
hoạt động nội bộ.

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động 
kinh doanh 6 tháng đầu năm và 
triển khai kế hoạch kinh doanh 
6 tháng cuối năm 2016 của 
Kienlongbank, diễn ra từ ngày 25 
- 31/7/2016 với nhiều chương trình 
hội thảo, đào tạo, tham luận được 
xây dựng với sự tham gia của 
tất cả các thành viên cấp Lãnh 
đạo, quản lý của Kienlongbank 
trên toàn hệ thống. Qua đó, 
rất nhiều thông điệp được Ban 
Lãnh đạo Kienlongbank chia sẻ 
về tinh thần đoàn kết, sự hỗ trợ 

ĐOÀN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN

Thanh Tâm - P. Marketing

chia sẻ từ công tác kinh doanh 
đến công tác điều hành nhân 
sự. Trong số đó, Ban lãnh đạo 
nhấn mạnh và biểu dương 3 đơn 
vị đã xuất sắc hoàn thành các 
chỈ tiêu kinh doanh 6 tháng đầu 
năm 2016, gồm: PGD Kiến An (CN 
Hải Phòng), PGD Bình Tây (CN Sài 
Gòn), PGD Sa Đéc (CN Đồng Tháp). 
So với các đơn vị khác trong hệ 
thống, đây là những đơn vị gặp 
không ít khó khăn, nhất là về cơ 
sở vật chất hạ tầng đã đưa vào 
hoạt động nhiều năm. Tuy nhiên, 
cán bộ, nhân viên tại đây không 
lấy lý do đó cho sự trì trệ mà 

còn xem nó như là động lực thúc 
đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. Bên cạnh 
đó, tinh thần đoàn kết và nỗ lực 
phấn đấu đã giúp 3 đơn vị có 
những kết quả đáng khen ngợi 
này.

Là một trong những đơn vị 
hoàn thành xuất sắc kế hoạch 
kinh doanh 6 tháng đầu năm 
2016, PGD Kiến An - Chi nhánh 
Hải Phòng đã đạt kế hoạch kinh 
doanh ở cả 4 tiêu chí: huy động 
vốn, cho vay, thu hồi nợ và lợi 
nhuận. Để đạt được kết quả 

tương đối tốt trong 6 tháng 
đầu năm 2016, Ban giám đốc 
đơn vị luôn có kế hoạch chiến 
lược kinh doanh chung cho từng 
tháng, từng quý. Các kế hoạch 
chi tiết được lập và thực hiện 
hàng ngày, hàng tuần, hàng 
tháng. “PGD Kiến An thường 
xuyên, theo dõi, đôn đốc và có 
kế hoạch phù hợp đối với mỗi 
khách hàng, tạo nên một sợi dây 
gắn kết và lan tỏa giữa khách 
hàng với Kienlongbank. Tất cả 
anh chị em trong đơn vị đều coi 
nhau là người thân. Chúng tôi 
luôn làm tất cả để hỗ trợ nhau 
hoàn thành chỉ tiêu, không nề 
hà hay cạnh tranh khách hàng 
của nhau, giúp đỡ nhau tháo gỡ 
khó khăn và giúp nhau cùng tiến 
bộ. Tất cả đều mong muốn phấn 
đấu đơn vị đạt thành tích tốt có 
thể”, anh Phạm Văn Thanh PGĐ 
phụ trách PGD Kiến An chia sẻ 
chân tình.

Cũng như PGD Kiến An, PGD Sa 
Đéc (CN Đồng Tháp) khiến nhiều 
đơn vị khác học hỏi và rút kinh 
nghiệm. Giám đốc PGD Sa Đéc 
- Anh Tăng Văn Tài chia sẻ để 
đạt được kết quả trên thì tất 
cả đều nhờ sự quyết tâm của 
toàn thể nhân viên trong đơn 
vị: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi 
đã cam kết với lãnh đạo nên 
để hoàn thành mục tiêu năm 
2016. Vì vậy, đơn vị đã phấn đấu 
mạnh mẽ ngay từ những ngày 
đầu năm. Trước hết, chúng tôi 
phát huy tinh  đoàn kết, sự quan 
tâm và chia sẻ với anh chị em 
trong đơn vị nên tạo được đồng 
thuận của toàn bộ cán bộ, nhân 
viên tại đơn vị. Qua đó, cứ mỗi 
tháng chúng tôi đều tự tổng kết 
và có rút kinh nghiệm kết quả 

cho toàn bộ cán bộ, nhân viên. 
Những lúc như thế, chúng tôi như 
là anh em, cố gắng tìm hiểu lẫn 
nhau để tìm giải pháp tốt nhất 
cho vấn đề từng cá nhân mắc 
phải. Ngoài ra, những cá nhân 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
đều được khen thưởng, khích lệ 
kịp thời từ nguồn quỹ riêng của 
đơn vị. Tuy phần thưởng không 
lớn, nhưng nó là món quà tinh 
thần lớn thúc đẩy tinh thần làm 
việc hết mình của tất cả anh chị 
em tại phòng giao dịch”.

Ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của 
tập thể cá nhân, đồng thời khen 
ngợi thành tích xuất sắc của 
các đơn vị trên, Chủ tịch HĐQT 
Kienlongbank Ông Võ Quốc 
Thắng chia sẻ rằng: “PGD Kiến 
An, Sa Đéc hay Bình Tây là một 
trong những gương sáng “học 
sinh nghèo vượt khó học giỏi” 
điển hình của Kienlongbank. Rõ 
ràng, trụ sở đơn vị được trang bị 

quy mô, khang trang không phải 
là yếu tố quan trọng nhất trong 
việc đẩy mạnh tăng trưởng kinh 
doanh mà chính là sự đoàn kết, 
đồng lòng của tập thể cán bộ, 
nhân viên tại đây. Họ đã làm việc 
hết khả năng, tận tậm và tận tụy 
với công việc với khách hàng”. 

Trong gần 21 năm qua, mỗi CB, 
NV Kienlongbank đã và đang 
là những viên gạch góp phần 
đưa Kienlongbank phát triển, 
lớn mạnh. Nếu như những viên 
gạch này tiếp tục đoàn kết, tận 
tụy với công việc, tận tâm với 
khách hàng thì mái nhà chung 
Kienlongbank chắc chắn sẽ còn 
lớn mạnh, vươn cao, vươn xa, có 
thể sánh vai cùng các ngân hàng 
lớn trong nước và quốc tế trong 
thời gian tới.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT và ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 
Kienlongbank trao thưởng cho 03 đơn vị: PGD Sa Đéc, PGD Bình Tây và PGD Kiến An

Các Đơn vị tham gia Teambuilding tại Vũng Tàu ngày 30/7/2016
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Giỏi chuyên môn, 
vững nghiệp vụ; tận tụy với công 

việc; niềm nở với khách hàng là những điều mà các 
bạn đã thực hiện và được đánh giá cao tại đơn vị. Trên hết, các 
bạn còn là những gương mặt điển hình góp phần hoàn thành 1 số 
chỉ tiêu kinh doanh của cá nhân, mang lại thành tích cho đơn vị 
mình công tác.

Trong số 19 đơn vị kinh 
doanh (CN, PGD) được 
tuyên dương tại Hội 

nghị sơ kết hoạt động 
kinh doanh 06 tháng 

đầu năm và triển khai 
kế hoạch kinh doanh 6 

tháng cuối năm 2016, 
đóng góp một phần 
nào về kết quả hoạt 
động kinh doanh của 

Kienlongbank trên toàn 
hệ thống, thì đâu đó 

không thể không nhắc 
đến những gương mặt, 

những tấm gương đã 
góp một phần nhỏ cho 

sự thành công chung 
này. Trong số trên 

3.500 CB, NV, CTV của 
Kienlongbank thì những 

tấm gương này xứng 
đáng được tuyên dương 

và khen thưởng.

Những gương mặt xuất sắc được 
Ban Lãnh đạo Kienlongbank khen 
thưởng vì đã có thành tích xuất sắc 
trong tháng đầu năm 2016.

Chị Huỳnh Ngọc Ly và khách hàng

Chị Nguyễn Thị Mỹ Tho và khách hàng Anh Lý Văn Dương - Nhân viên Tín dụng CN Rạch Giá (bên phải) và 
khách hàng

 Anh Trương Văn Hiện - Nhân viên Tín dụng 
PGD Châu Đốc 

trọng trong bài toán cạnh tranh 
chính là việc sử dụng cẩm nang 
văn hóa kinh doanh, trong đó có 
phong cách giao dịch của nhân 
viên Ngân hàng. Với mục tiêu 
phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế 
hoạch được giao. Mục tiêu của 
đến hết quý III/2016, Ly sẽ mang 
về cho chi nhánh 2.000 thẻ ATM, 
từ các khách hàng khu vực trường 
học và doanh nghiệp.

Cũng như Ngọc Ly, phương châm 
làm việc của chị Nguyễn Thị Mỹ 
Tho - Giao dịch viên - PGD Long 
Mỹ là “Làm việc hết mình, khi 
bắt tay vào làm bất cứ việc gì 
tôi đều làm hết mình, không câu 
nệ là việc của bản thân hay của 
người khác,trước tiên phải bỏ cái 
tâm mình vào trong công việc. 
Tôi xem việc của cơ quan như 
công việc của gia đình, cố gắng 
hoàn thành công việc vì mục tiêu 
chung của tập thể, bởi nếu một 
cá nhân không hoàn thành được 

nhiệm vụ thì tập thể cũng sẽ bị 
ảnh hưởng”, chị Tho chia sẻ kinh 
nghiệm.

“Thường xuyên học hỏi trao dồi 
thêm kinh nghiệm làm việc từ 
đồng nghiệp cũng giúp tôi có tăng 
thêm kiến thức nghiệp vụ, dễ 
dàng khi tư vấn, hướng dẫn khách 
hàng từ đó mà được sự tín nhiệm 
từ khách hàng”, Chị Vũ Thị Nga, 
Giao dịch viên PGD Cam Ranh chia 
sẻ bí quyết hoàn thành mục tiêu 
trong 6 tháng đầu năm 2016.

6 gương mặt xuất sắc rất đáng 
tự hào của các đơn vị trong hệ 
thống Kienlongbank, là tấm gương 
sáng dành cho các CB, NV học hỏi 
và là món quà vô giá dành tặng 
cho gia đình và người thân của 
anh, chị về những cống hiến cho 
Kienlongbank.

Tại Kienlongbank vẫn còn rất 
nhiều gương mặt nổi bật và tiêu 
biểu khác. Dù họ không trực tiếp 

Chị Nguyễn Thị Xuân Mai - Giao dịch viên 
PGD Bến Cát

Chị Vũ Thị Nga - Giao dịch viên PGD  
Cam Ranh 

thực hiện công việc tiếp cận khách 
hàng, dù có hay không trực tiếp 
mang lại về các chỉ tiêu kinh doanh 
cho đơn vị nói riêng và hệ thống 
Kienlongbank nói chung, nhưng 
tập thể CB, NV Kienlongbank vẫn 
luôn ý thức cao độ về công việc, sự 
chia sẻ, hỗ trợ và phối hợp trong 
công việc để mọi người cùng phát 
triển và cùng nỗ lực hết mình để 
góp phần tăng trưởng kinh doanh 
cho Kienlongbank. Đó là những 
tinh thần, giá trị mà Kienlongbank 
đã nung nấu và truyền lửa trong 
những con người ấy.

Một lần nữa, Kienlongbank xin 
chúc mừng những gương mặt 
sáng giá trong bài viết này, như là 
sự ghi nhận của Ban lãnh đạo và sự 
cảm ơn của CB, NV Kienlongbank 
về những đóng góp từ các anh, chị 
đã giúp Kienlongbank hoàn thành 
kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016.

Thanh Tâm - P. Marketing

HuỲnh Ngọc Ly - là một giao dịch viên 
tiêu biểu tại Chi nhánh Rạch Giá có 
năng lực chuyên môn, đạo đức, ý thức 
kỷ luật tốt và một nhân viên giỏi của 
đơn vị. Trong 6 tháng qua, Ngọc Ly 
đã huy động được hơn 40 tỷ đồng 
về cho Chi nhánh Rạch Giá. Với nụ 
cười luôn nở trên môi, giọng nói dịu 
dàng, từ tốn, sự thật thà, chân tình, 
cách phục vụ chu đáo của Ngọc Ly 
càng được nhiều người yêu mến, tạo 
nên một tình cảm thân thiết, gắn bó 
với khách hàng. “Trong giao dịch, đôi 

1. Nguyễn Thị Xuân Mai, Giao dịch viên PGD Bến Cát
2. Nguyễn Thị Mỹ Tho, Giao dịch viên PGD Long Mỹ 
3. Vũ Thị Nga, Giao dịch viên PGD Cam Ranh 
4. Lý Văn Dương, Nhân viên Tín dụng CN Rạch Giá 
5. HuỲnh Ngọc Ly, Giao dịch viên CN Rạch Giá 
6. Trương Văn Hiện, NV Tín dụng PGD Châu Đốc 

khi vẫn có những khách hàng hơi 
khó tính nhưng em vẫn nhã nhặn, 
lễ phép, tận tình giải thích sao cho 
khách hàng thực sự hài lòng, thỏa 
mãn”, Ngọc Ly chia sẻ. Chính vì 
điều này, Ly đã góp một phần nhỏ 
giúp CN Rạch Giá vượt kế hoạch 
năm 2016 chỉ trong 6 tháng đầu 
năm. 

Để thu hút khách hàng, bên cạnh 
việc nâng cao chất lượng tiện ích 
của sản phẩm, một lời giải quan 
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“Bồn nước Kiên Long - Đong đầy tình nghĩa” 
là chương trình được Kienlongbank tổ chức 
thực hiện tại 06 tỈnh, thành vùng Đồng bằng 
Sông Cửu Long. Theo đó, Kienlongbank sẽ 
tặng 120 bồn chứa nước Inox dung tích 
1.000L cho khách hàng có hoàn cảnh khó 
khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do hạn mặn gây 
ra. Đây là một chương trình tiếp thêm sức 
mạnh, nguồn động viên, sự chia sẻ từ CB, 
NV Kienlongbank đến với khách hàng, bà 
con đang chịu ảnh hưởng, thiệt hại của đợt 
hạn mặn vừa qua. Sự đồng hành, chia sẻ tuy 
chỈ mang tính thời điểm, nhưng sẽ là nền 
tảng để tạo giúp bà con yên tâm làm ăn và 
phát triển kinh tế gia đình. Dự kiến chương 
trình sẽ diễn ra đến hết tháng 8/2016.

TRAO TẶNG 43/120 BỒN NƯỚC 
CHO KHÁCH HÀNG

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nằm trong chương trình “Bồn nước Kiên Long - Đong đầy 
tình nghĩa”, trong ngày 24/7 & 01/8/2016, Kienlongbank đã 
tổ chức trao tặng 43 bồn nước Inox với dung tích 1.000L 

cho 43 hộ khách hàng đang sinh sống trên địa bàn 02 tỈnh:  
Bến Tre (30 bồn) và Sóc Trăng (13 bồn). 

TẠI TỈNH BẾN TRE

TẠI TỈNH  SÓC TRĂNG

Ông Châu Anh Tuấn - Chủ tịch UBMT TQ VN huyện Ba Tri phát biểu tại buổi Lễ

Ông Châu Anh Tuấn - Chủ tịch UBMT TQ VN huyện Ba Tri và ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc 
PGD Ba Tri chụp ảnh lưu niệm cùng khách hàng

CB, NV Kienlongbank Ba Tri hỗ trợ khách hàng vận chuyển bồn nước về nhà

Khách hàng tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre vui mừng khi nhận bồn nước

Ông Mai Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBMT TQ VN tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Lễ trao tặng

Khách hàng Phạm Văn Thạch vui mừng khi đón nhận bồn nước từ Kienlongbank

Các hộ khách hàng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và CB, NV Kienlongbank 
Chi nhánh Sóc Trăng

P. Marketing
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Phòng Marketing

Nhiều kết quả  
THU ĐƯỢC TỪ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐÀO TẠO THỰC TẾ

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Để tạo điều kiện cho nhân viên mới tại các đơn vị được tiếp 
cận, học tập kinh nghiệm thực tế, trau dồi thêm kỹ năng 
để phục vụ khách hàng đồng thời tạo cơ hội để tập thể 

các đơn vị mới tăng cường sự đoàn kết, làm việc nhóm và gắn 
bó nhau trong công việc, Kienlongbank đã tổ chức chương trình 
đào tạo thực tế dành cho các nhân viên làm việc tại các đơn vị 
mới thành lập.

Chương trình đào tạo thực tế đầu tiên được tổ chức vào tháng 3/2016 
dành cho nhân sự PGD Tháp Mười được diễn ra trong vòng 1 tuần tại khu 
vực TP. HCM. Với sự hướng dẫn tận tình của anh, chị CB, NV CN Sài Gòn 
và các Phòng Giao dịch trực thuộc đã giúp cho học viên tham dự chương 
trình đào tạo học hỏi được những kinh nghiệm thực tế phục vụ công việc. 
Qua đó, chương trình đã thật sự thành công khi CB, NV PGD Tháp Mười 
sau chuyến đào tạo thực tế đã nắm bắt rất tốt nghiệp vụ, chuyên môn 
cần thiết tại Đơn vị.

Luôn nhận thức được rằng, nhân sự là 
yếu tố quyết định đến sự thành công 
của cơ quan, tổ chức nói chung và 

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 
nói riêng, Ban lãnh đạo Kienlongbank luôn chú 
tâm đặc biệt đến công tác đào tạo, nhất là 
công tác đào tạo nhân sự tân tuyển.

 Tiếp tục phát huy thành công từ các lớp đào 
tạo chức danh năm 2015, từ đầu năm 2016 đến 
nay, Kienlongbank đã chỈ đạo Trung tâm đào 
tạo tổ chức được các khóa đào tạo chức danh 
từ K.05 đến K.08 với sự tham gia của hơn 110 
học viên tân tuyển trên toàn hệ thống.

Tùy vào vị trí làm việc, các học viên được 
học những kỹ năng và nghiệp vụ khác nhau. 
Cho dù là vị trí nào thì các học viên đều được 
đào tạo các kỹ năng làm việc nhóm và quản 
lý thời gian, kỹ năng giao tiếp và kết nối, kỹ 
năng bán hàng và chăm sóc khách hàng,...

Các lớp đào tạo chức danh tân tuyển từ đầu 
năm đến nay luôn nhận được nhiều phản hồi 
tích cực của các học viên tham gia.

Chị Lê Kiều Diễm - GDV CN Cà Mau chia sẻ: 
“Qua lớp chức danh này, chị đã học được nhiều 
kiến thức liên quan để áp dụng thực tế trong 
công việc. Qua những bài học để có những 
kiến thức cơ bản về sản phẩm của ngân hàng, 

Trần Thị Cẩm Hồng/TT Đào tạo

Từ kết quả đạt được, Kienlongbank tiếp tục tổ 
chức chương trình đào tạo thực tế dành cho CN 
Nhà Bè và các Phòng Giao dịch: Phú Mỹ, Cai Lậy, 
Năm Căn, Lagi, Gò Công, Thạnh Trị, Cần Giuộc. 

Để học viên có nhiều thời gian tiếp cận công việc, 
học tập kinh nghiệm thực tế, Kienlongbank đã 
tăng thời lượng các khóa đào tạo sau diễn ra trong 
4 tuần, trong đó có 3 tuần học tập kinh nghiệm tại 
các đơn vị thuộc khu vực TP.HCM và 1 tuần thực tế 
tại địa bàn hoạt động phù hợp với nhu cầu đào tạo.

Học viên thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả học thực tế

Học viên được hướng dẫn thực hành các nghiệp vụ giao dịch 

Điểm sáng của các lớp 
đào tạo chức danh

Ông Võ Văn Châu - TGĐ Kienlongbank chia sẻ cùng học viên lớp chức danh K.07

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank  
(đứng giữa) và các học viên chức danh K.08

qui trình về thực hiên nghiệp vụ, được hướng dẫn thực 
hành trên chương trình đã giúp tôi tiếp xúc với công việc 
nhanh hơn khi về đơn vị công tác”, chị Diễm chia sẻ cảm 
nghĩ sau khi hoàn thành khóa học chức danh K.07.

Khi tham gia khóa học, ngoài được học các kỹ năng 
chuyên môn nghiệp vụ, học viên còn được học và hiểu 
thêm về văn hóa Kienlongbank. “Văn hóa Kiên Long một 
văn hóa rất riêng, rất đậm chất miền Tây quê tôi. Đó là sự 
thân thiện từ cấp lãnh đạo đến nhân viên. Dù rất bận rộn 
với công việc quản lý nhưng các lãnh đạo Kienlongbank 
đều dành thời gian quý báo đến chia sẻ những kinh 

nghiệm quý báo, chân thành nhất đến các học viên tân tuyển, những người 
vừa chập chững bước vào đại gia đình Kienlongbank”truyền đạt, anh Lê Bảo 
Toàn nhân viên CSKH, học viên lớp chức danh K07 chia sẻ.

Để nâng cao sự tự giác đồng thời chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, 
bên cạnh học tập trên trên lớp, Kienlongbank còn triển khai phương thức học 
tập trực tuyến Elearning trên hệ thống website của Kienlongbank. Qua đó, 
giúp các học viên có thể dễ dàng ôn tập kiến thức một cách tiện lợi và nhanh 
chóng nhất.

Trong thời gian qua, các khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn và các lớp đào tạo 
chức danh đã đạt được nhiều thành tựu nhất định. Nhiều học viên của các lớp 
này đã và đang là những nhân lực nòng cốt trong quá trình phát triển, đi lên 
của Kienlongbank. Với những truyền thống tốt đẹp đó, Kienlongbank tin tưởng 
rằng các chương trình đào tạo tiếp theo sẽ tiếp tục ươm mầm thêm nhiều 
cán bộ, nhân viên xuất sắc để đưa Kienlongbank phát triển vượt bậc trong 
tương lai.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nguyễn Thiên Ân đánh giá cao 
tinh thần học tập và khả năng tiếp thu của các học viên. “Dù 
ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng các bạn với thái độ học tập 
tích cực, chủ động học hỏi và tương tác với các học viên, tôi 
tin rằng các sau khi kết thúc chương trình đào tạo thực tế, các 
học viên sẽ vận dụng các kỹ năng thực tế khi tập huấn để hoàn 
thành nhiệm vụ tại các đơn vị”, anh Ân hào hứng chia sẻ sau 
một buổi hướng dẫn các học viên đào tạo thực tế.

“Các anh, chị tại CN Sài Gòn và các Phòng Giao dịch hướng dẫn 
tôi rất nhiệt tình, sẵn sàng chia sẻ, giải đáp thắc mắc của tôi, 
sau khi tham dự chương trình đào tạo này tôi học được khá 
nhiều kiến thức bổ ích giúp cho công việc tôi sau này. Ngoài học 
nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế tôi còn học kỹ năng giao tiếp 
với khách hàng và đồng nghiệp từ các anh, chị, ngoài ra tôi còn 
học được cách thức thực hiện 5S tại đơn vị... Tôi cảm thấy Ngân 
hàng tổ chức chương trình đào tạo này rất bổ ích, nó đã giúp tôi 
thực tế công việc và học tập được kinh nghiệm để sau này tôi 
áp dụng một cách hiệu quả nhất. Theo tôi để tạo điều kiện cho 
việc giao lưu học hỏi kinh nghiệm của nhau, Ngân hàng nên duy 
trì chương trình đào tạo này. Cảm ơn Ban Lãnh đạo, Trung tâm 
Đào tạo và anh, chị các đơn vị hướng dẫn đã tổ chức chương 
trình đào tạo thực tế và đã hướng dẫn tôi nhiệt tình ” đại diện 
học viên đào tạo thực tế chia sẻ.

Đến tháng 7/2016 Kienlongbank đã tổ chức được 8 khóa đào 
tạo thực tế cho 10 đơn vị mới thành lập với tổng số lượng 90 
nhân sự tham dự. Với những thành công và lợi ích mà chương 
trình đào tạo mang lại cho nhân sự của các đơn vị mới thành 
lập,Kienlongbank sẽ duy trì và tiếp tục tổ chức chương trình 
đào tạo thực tế một cách hoàn thiện hơn.
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ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Ươm mầm cho tương lai

Lễ động thổ Trường mầm non Chất lượng cao Chú Ếch Con

Chị Lê Thị Sen - Chủ tịch HĐQT Công ty Bầu Trời Cao và NVKD Kienlongbank Đà Nẵng 
tại trụ sở Trường mầm non CLC Chú Ếch Con

Ngô Thanh Tuấn- P.GĐ CN Đà Nẵng

“Chúng tôi rất hài lòng với 
sự hỗ trợ hết mình cũng 
như sự phục vụ tận tâm của 
Kienlongbank đối với Công 
ty, mong rằng Kienlongbank 
luôn tạo điều kiện để cán 
bộ, nhân viên và giáo viên 
của Trường được tiếp cận 
và sử dụng những tiện ích 
tốt nhất từ Ngân hàng.”

Công ty CP Tư Vấn & Đào Tạo Bầu Trời 
Cao được thành lập vào tháng 3/2011 
với ngành nghề kinh doanh chính là 

Giáo dục mầm non và là đơn vị sở hữu chuỗi 
Trường mầm non Chất lượng cao Chú Ếch 
Con. Từ số vốn đầu tư ban đầu tương đối 
thấp và chỈ với 01 cơ sở mầm non tại đường 
Lê Văn Đức, phường Hòa Cường Nam, quận 
Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Sau quá trình liên tục 
phát triển thì đến đầu năm 2015, Công ty đã 
mở rộng lên 05 cơ sở mầm non thương hiệu 
Chú Ếch Con trên khắp địa bàn thành phố Đà 
Nẵng với gần 1.000 học sinh.

Đầu năm 2015, từ nhu cầu mở rộng cơ sở 
05, công ty Bầu Trời Cao đã trở thành 
khách hàng của Kienlongbank Đà Nẵng. Từ 
nguồn vốn được tài trợ bởi Kienlongbank, 
Trường mầm non Chú Ếch Con cơ sở 05 
đã được nâng cấp cả về qui mô và chất 
lượng hoạt động. Số lớp học được tăng lên 
và trang thiết bị cũng được bổ sung đầy 
đủ, hoạt động của chuỗi mầm non Chú 
Ếch Con ngày càng ổn định và phát triển.  
 
Đến đầu năm 2016, nhận thấy nhu cầu mầm 
non chất lượng cao trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng vẫn còn khá lớn nhưng các cơ sở 
hiện tại chưa đáp ứng kịp, HĐQT Công ty 
quyết định đầu tư thêm cơ sở mới tại Khu 
dân cư phía Nam cầu Nguyễn Tri Phương. Dự 
án Trường mầm non Chất lượng cao Chú Ếch 
Con 6 ra đời và đơn vị đề nghị Kienlongbank 
Đà Nẵng tài trợ vốn. Sau khi xem xét, đánh 
giá tính khả thi của Dự án, Kienlongbank 
quyết định tài trợ vốn cho Dự án này. 

Có thể nói đây là một trong số ít cơ sở mầm 
non chất lượng cao có cơ sở vật chất khang 
trang và hoàn thiện nhất trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng cho đến thời điểm hiện tại. Với 
tiến độ xây dựng khẩn trương và an toàn 
như hiện nay, dự kiến vào cuối năm 2016 cơ 
sở mầm non Chú Ếch Con 6 sẽ chính thức 
khai trương và tuyển sinh khóa đầu tiên.

Hiện nay, Kienlongbank Đà Nẵng đã tiến 
hành cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch 
vụ đến CB, NV và giáo viên của tất cả các 
cơ sở trường mầm non Chất lượng cao Chú 
Ếch Con trên địa bàn Tp Đà Nẵng. Đồng 
thời, Ngân hàng cũng đang xem xét cung 
cấp thêm các sản phẩm có tiện ích cao như 
thấu chi qua tài khoản. Trong thời gian tới, 
Kienlongbank Đà Nẵng sẽ xem xét triển khai 
các sản phẩm tận nơi cho khách hàng như 
hỗ trợ thu học phí, thu tiền tận nơi làm việc… 

Trao đổi với lãnh đạo Kienlongbank Đà Nẵng, 
chị Lê Thị Sen - Chủ tịch HĐQT Công ty 
cho biết rất vui mừng với sự hợp tác ngày 
càng sâu rộng giữa hai đơn vị. Chị Sen tâm 
sự: “Chúng tôi rất hài lòng với sự hỗ trợ hết 
mình cũng như sự phục vụ tận tâm của 
Kienlongbank đối với Công ty, mong rằng 
Kienlongbank luôn tạo điều kiện để Cán bộ 
nhân viên và giáo viên của Trường được tiếp 
cận và sử dụng những tiện ích tốt nhất từ 
Ngân hàng.”

Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục mầm non, Trường mầm non Chất lượng 
cao Chú Ếch Con không chỉ là nơi ươm mầm 
cho tương lai mà còn là một đối tác đáng tin 
cậy đối với Kienlongbank. Với nền tảng như 
trên, hi vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai 
đơn vị sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, góp 
phần xây dựng Thành phố Đà Nẵng thêm 
giàu mạnh và phát triển.
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Hà Nội dịu dàng đón mùa cốm 
mới thơm mùi sữa lúa, hương 
sen thoang thoảng, hòa quyện 

vào đó là hương hoa sữa trên từng 
góc phố, hàng cây. Hà Nội mùa thu 
với những hình ảnh đặc trưng mà 
nếu ai đó đã từng đến thì khó có 
thể nào quên: Những cây cơm nguội 
vàng, cây bàng lá đỏ, phố xưa nhà cổ, 
mái ngói thâm nâu,….. Thêm vào đó 
là hình dáng của các cô quang gánh 
áo nâu rao bán hàng rong với những 
quả thị vàng mượt hay những quả ổi 
chín hồng. Tất cả những hình ảnh đó 
đều hiển hiện trong tâm trí của tất 
cả những ai đã một lần đặt chân đến 
Hà Nội vào mùa thu. 

Đối với những người con của miền 
Bắc, khi nói đến mùa thu thì chắc hẳn 
chẳng có gì xa lạ. Thế nhưng đối với 
riêng tôi thì mùa thu Hà Nội lại là một 
cột mốc khó quên, bởi ngày đầu tiên 
tôi bước vào Kienlongbank cũng chính 

PHÁT TRIỂN

HÀ NỘI
là ngày Hà Nội mới chớm thu.

Tôi có một vài người bạn trong Nam, 
các bạn thường nói đùa với tôi rằng: 
“Ở trong Nam quanh năm chỈ có hai 
mùa, đó là mùa nóng và mùa “rất rất” 
nóng, vì thế các bạn ấy rất thích được 
ra Hà Nội vào mùa Thu để tận hưởng 
không khí se se lạnh của những ngày 
chớm đông”.

Quả thật như vậy, nếu như các bạn 
muốn tận hưởng và cảm nhận được 
hết vẻ đẹp của Hà Nội thì hãy đi vào 
từ khoảng cuối tháng 8. Đó là khoảng 
thời gian bắt đầu mùa thu của Hà Nội 
- mùa đẹp nhất trong năm. 

Đến với Hà Nội, chắc chắn điểm đầu 
tiên các bạn phải tham quan đóchính 
là những con phố cổ với hơn 50 con 
phố mang tên rất đặc trưng của Hà 
Nội như: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng 
Mắm, Hàng Muối, Hàng Bồ, Hàng Khay… 

Đến với phố cổ, bạn sẽ như lạc vào 
mê cung bởi những con phố quanh co, 
đông đúc, và những gánh hàng rong, 
quà vặt mang đậm hương sắc thu của 
Hà Nội.

Hà Nội nổi tiếng với Hồ Gươm hay 
còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm với vẻ đẹp 
huyền ảo, làm mê đắm lòng người. Hồ 
đẹp nên thơ với hàng liễu rủ bóng bên 
bờ tháp Rùa cổ kính, rêu phong. Nằm 
trong quần thể cảnh quan, Hồ Hoàn 
Kiếm còn có đền Ngọc Sơn - ngôi đền 
nằm tại một ốc đảo nhỏ xanh mướt, 
trước cổng là Tháp Bút - Đài Nghiêng. 
Đền được dẫn vào bởi cầu Thê Húc 
- chiếc cầu uốn cong hình con tôm. 
Và được bao quanh bởi hàng cây xanh 
mướt giữa bốn bề nước mênh mông 
chính là ngồi đền thờ cúng Đức Trần 
Hưng Đạo.

 “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, 
cây bàng lá đỏ”.

Có biết bao lí do khiến ta không thể 
không đến với Hà Nội mỗi mùa thu về. 
Để đắm mình trong nét đẹp lãng mạn 
đó, Hồ Tây là một điểm không thể nào 
bỏ qua. Đến với Hồ Tây ta như được 
thả hồn trước dòng nước xanh biếc, 
hay sự tĩnh lặng khi đến với Đền Quán 
Thánh, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ 
cách đó không xa.

Ngoài ra, Thu Hà Nội còn khiến cho 
người ta mê mẩn vì vẻ đẹp của từng 
góc phố. Khi sải bước trên những con 
đường: Trần Phú, Hoàng Diệu, Điện 
Biên Phủ, những chiếc lá vàng cùng 
những cơn gió se lạnh, thoang thoảng 
đâu đó là hương thơm nồng nàn của 
mùi hoa sữa sẽ khiến cho bạn cảm 

thấy thật thoải mái và dễ chịu.

Để trọn vẹn sắc thu Hà Nội, chúng ta 
không thể không đến thăm Văn Miếu 
Quốc Tử Giám, Quảng Trường Ba Đình, 
Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Nhìn màu 
đỏ của sắc cờ hoa nơi này, nghe vang 
vang lời ca hào hùng “Đoàn quân Việt 
Nam đi…” ta như quay ngược thời gian 
một mùa thu xưa, âm vang lời Tuyên 
ngôn độc lập và mùa thu của những 
đoàn quân: “trùng trùng say trong câu 
hát…” tiến về giải phóng Thủ đô.

Nhắc đến thu Hà Nội là phải nhắc đến 
cốm - những hạt cốm xanh mọng 
được đặt trong lá sen rồi gói ghém 
cẩn thận theo chân người bán đi khắp 

nơi nẻo đường, con phố. Dù ngày nay, 
chẳng phải đợi mùa thu mới được ăn 
cốm nhưng đúng là cốm ngon nhất khi 
được ăn vào mùa thu, gió thì dịu mát, 
còn không khí đậm một mùi hương 
thanh tao của cỏ cây, nắng mới.

Ta cũng không thể bỏ qua được sấu: 
những trái sấu vàng ươm được bày 
bán khắp những nẻo đưởng Hà Nội. 
Sấu lúc này đã là những trái sấu chín, 
được gọt vỏ sạch sẽ lộ ra phần thịt 
mày vàng, thêm một chút muối ớt - 
đảm bảo không ai cưỡng lại được vị 
ngon của món ăn này.

Như trong bài thơ “Sang thu” của nhà 
thơ Hữu Thỉnh có viết:

“Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về”

Thật vậy, những ngày này trên các 
gánh rong của Hà Nội có rất nhiều 
những mẹt ổi, những quả ổi vàng ươm 
nhìn đã thấy ngọt; thế rồi khi ngửi cái 

mùi hương ngọt lừng của chúng khiến 
chẳng ai có thể cầm lòng được. Bởi 
vậy mới nói, phải chờ đến mùa thu 
mới được ăn thứ ổi chín ngọt và ngon 
đến vậy.

Hà Nội mùa thu đẹp lắm! Tôi còn vô 
vàn những điều muốn kể cho các 
bạn nghe về thu Hà Nội. Nếu một lần 
nào đó đi công tác hay ghé thăm Hà 
Nội hãy gọi cho tôi. Tôi cũng như tất 

cả anh, chị, em tại Kienlongbank Hà 
Nội sẽ rất vui khi giới thiệu về mảnh 
đất nơi chúng tôi đang hăng say làm 
việcđể mang đến sự thành công chung 
cho Kienlongbank. Hãy một lần đến để 
cảm nhận rõ hơn về những vẻ đẹp của 
mùa thu Hà Nội mà tôi vừa giới thiệu 
đến các bạn nhé!

Lê Thị Hoài Thu - GDV CN Hà Nội
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KIENLONGBANK LÁI THIÊU

Ngày 28/6/2016 
Đó là một ngày còn mãi trong ký ức 
của tập thể CB, NV PGD Lái Thiêu khi 
chia tay ngôi nhà cũ thân yêu, đó là 
ngày đi làm mà mỗi chúng tôi mỗi khi 
nhìn điều gì đều nán lại lâu hơn một 
chút để lưu giữ lại những kỷ niệm với 
nơi làm việc mà mình đã gắn bó suốt 
7 năm qua. 

Ngày 29/6/2016
Chúng tôi, ai nấy đều vui mừng và 
phấn khởi khi chuẩn bị đến với ngôi 
nhà mới. Mồ hôi ướt đẫm vai áo, lên 
xuống cầu thang không biết bao nhiêu 
lần, ai cũng thấm mệt,thế nhưng cũng 
không làm giảm đi sự hào hứng và khí 
thế của chúng tôi khi được làm việc 
ở ngôi nhà mới này. Hồ sơ được đặt 
lên từng ngăn tủ theo tiêu chuẩn 5S, 
giấy tờ biểu mẫu sắp xếp khoa học 
nhằm đem đến sự thuận tiện và thời 
gian phục vụ nhanh nhất cho khách 
hàng. Cây xanh được trang trí tinh tế, 
tạo ra không gian xanh mát cho khách 
hàng, bàn ghế được thiết kế mang lại 
sự gần gũi, thân thiết hơn trong giao 
dịch, lá cờ đỏ sao vàng mạnh mẽ tung 
bay trong gió như thể muốn nói rằng: 
“Kienlongbank Lái Thiêu đã sẵn sàng 
cho một diện mạo mới”.

Ngày 02/7/2016
Vậy là Ngày khánh thành trụ sở cũng 
đến, mọi công tác chuẩn bị đều đã 
xong, PGD Lái Thiêu đã khởi đầu hành 
trình chinh phục trái tim khách hàng 
tại trụ sở mới số A62 Nguyễn Văn 
Tiết, KP Đông Tư, Phường Lái Thiêu, 
TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương vào 
một ngày mưa không ngớt. Cơn mưa 
chiều nặng hạt như đang thử thách 
lòng kiên nhẫn và nhiệt huyết của 
chúng tôi. Tuy nhiên, cả khách hàng, 
khách mời lẫn tập thể CB, NV rất vui 
mừng khi tham quan, chứng kiến trụ 

Nhật ký  
MỘT HÀNH TRÌNH

sở mới trong niềm vui hân hoan. Ánh 
mắt ai cũng rạng rỡ, cái bắt tay như 
chặt hơn, ấm áp hơn để động viên và 
chúc mừng Kienlongbank Lái Thiêu có 
một bước phát triển mới.

Đến đây, tôi bỗng nhớ đến một câu 
nói để đời của Lão Tử: “Hành trình vạn 
dặm bắt đầu từ một bước chân”. Và từ 
đây hành trình mới của chúng tôi bắt 
đầu. 

Là khách hàng đầu tiên đến giao dịch 
tại trụ sở mới, cô Võ Thị Kim Chi - khách 
hàng thân thiết củaKienlongbank Lái 
Thiêu vui vẻ cho biết: “Tôi giao dịch 
với Ngân hàng Kiên Long đã lâu, thấy 
Ngân hàng có trụ sở mới khang trang, 
sạch đẹp như vậy làm bản thân tôi 
rất vui mừng. Điều đó càng giúp tôi 
vững tin hơn khi gửi tiền tiết kiệm tại 
Ngân hàng. Điều mà tôi ấn tượng nhất 
ở Kienlongbank là môi trường làm 

việc chuyên nghiệp và thân thiện, làm 
tôi luôn có cảm giác đây như những 
người thân trong gia đình. Trong dịp 
khai trương có nhiều phần quà tặng 
hấp dẫn, chiều nay tôi sẽ dẫn những 
người thân trong nhà đến Ngân hàng 
giao dịch để được nhận chương trình 
khuyến mãi.”

Anh Nguyễn Văn Kỷ - Giám đốc Cty 
TNHH Kỷ Nguyên Việt chia sẻ: “Việc 
đầu tư xây dựng trụ sở mới tạo điều 
kiện thuận lợi trong việc liên hệ giao 
dịch với các doanh nghiệp. Trụ sở mới 
hoàn thành khang trang, đẹp về kiến 
trúc, hợp lý về công năng, trang thiết 
bị được đầu tư cao cấp đảm bảo điều 
kiện hoạt động theo tiêu chuẩn của 
một Ngân hàng hiện đại, giúp nâng 
cao uy tín và vị thế của Kienlongbank 
trên địa bàn.”

Là Giám đốc đơn vị - Thuyền trưởng 

của con tàu Kienlongbank Lái Thiêu, 
anh Phan Văn Nghĩa đã không giấu 
được sự vui mừng khi giờ đâyPhòng 
Giao dịch đã được khoác lên mình một 
chiếc áo mới. Anh tâm sự: “Tâm trạng 
của tôi hiện tại giống như sinh thêm 
được một đứa con tinh thần. Chia tay 
trụ sở cũ ấm áp, thân thương, chúng 
tôi đến trụ sở mới với tràn ngập nhiệt 
huyết và hy vọng, “chất lửa” trong tinh 
thần của tập thể CB, NV được nhân lên 
gấp 2, 3 lần. Trụ sở mới giúp chúng tôi 
thực hiện công tác 5S dễ dàng hơn, 
đặc biệt là màu xanh của cây cảnh 
làm môi trường trong lành hơn, mang 
lại cảm giác tươi mát và thoải mái 
cho khách hàng. Trụ sở mới thể hiện 
vị thế và tầm vóc của Kienlongbank 
đồng thời cũng mang đến cho chúng 
tôi nhiều cơ hội và thách thức. Cơ hội 
trong việc tiếp cận những khách hàng 
tiềm năng và thách thức trong việc 
nâng cao công tác chăm sóc và phục 
vụ khách hàng.”

Với cương vị là Phó giám đốc 
Kienlongbank Lái Thiêu, Chị Nguyễn 
Hà Linh Chi cũng đong đầy cảm xúc 
của mình khi làm việc tại trụ sở mới: 
“Trụ sở Kienlongbank Lái Thiêu khánh 

thành mang lại niềm vui lớn cho tập 
thể CB, NV PGD. Bên cạnh đó, chúng 
tôi cũng nhận thức sâu sắc được rằng 
trụ sở khang trang hiện đại mới chỈ là 
yếu tố cần, là hình ảnh bên ngoài, việc 
nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ 
và chất lượng phục vụ khách hàng, gia 
tăng sự gắn kết giữa các thành viên 
mới là yếu tố đủ, yếu tố quan trọng 
quyết định sự gắn bó của khách hàng 
với Kienlongbank. Cùng với trụ sở mới 
được xây dựng khang trang, hiện đại, 
mỗi cán bộ nhân viên Kienlongbank 
Lái Thiêu tiếp tục phát huy những 
giá trị cốt lõi của Kienlongbank nhằm 
không ngừng đổi mới phong cách 
phục vụ khách hàng, hướng đến chia 
sẻ những niềm vui hay khó khăn đối 
với khách hàng cũng như góp phần 
mang lại những giá trị tốt đẹp, hoạt 
động thiện nguyện vì cộng đồng, vì 
xã hội”.

Niềm vui ngập tràn ánh lên đôi mắt 
của các thành viên trong tổ trả góp 
ngày, vì từ đây có được văn phòng 
làm việc riêng khang trang. Anh 
Vương Hoàng Anh - Tổ trưởng Trả 
góp ngày - chia sẻ: “Được sự quan tâm 
của Ban Lãnh đạo, bây giờ anh em 

trả góp ngày đã có phòng riêng được 
trang bị máy tính, văn phòng phẩm… 
Thuận lợi trong việc họp tổ trả góp, 
triển khai các văn bản, quy định mới 
cũng như có chỗ cho anh em làm hồ 
sơ vay và tư vấn khách hàng. Sang trụ 
sở mới, anh em luôn nêu cao tinh thần 
đoàn kết, cố gắng hết mình để hoàn 
thành chỉ tiêu, tăng trưởng dư nợ và 
nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc 
khách hàng”

Số lượng khách hàng đến giao dịch 
tại Kienlongbank Lái Thiêu ngày càng 
tăng là một minh chứng cho sự tín 
nhiệm, tin tưởng của khách hàng đối 
với Kienlongbank.Để đáp lại sự tin yêu 
và đồng hành của khách hàng đồng 
thời tạo phương tiện làm việc và giao 
dịch theo chuẩn của ngân hàng hiện 
đại, Kienlongbank Lái Thiêu không đã 
và đang ngừng trang bị cơ sở vật chất 
cũng như phương tiện giao dịch, nhằm 
mang lại lòng tin đối với khách hàng 
và khẳng định hoạt động bền vững 
của Kienlongbank trên địa bàn nói 
riêng và trên cả nước nói chung.

CB, NV Kienlongbank Lái Thiêu thực hiện nghi thức chào cờ trong buổi sáng Thứ hai 
đầu tiên ở trụ sở mới

Trụ sở mới Kienlongbank Lái Thiêu

Tập thể CB, NV Kienlongbank Lái Thiêu vui mừng khi có trụ sở mới

Nguyễn Hà Linh Chi - P.GĐ PGD Lái Thiêu
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CHIA SẺ

Nửa năm 2016 đã đi qua cũng ít nhiều giúp bản thân 
mỗi cá nhân, tổ chức đánh giá và nhìn nhận lại được 
những kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu, từ đó 

có những giải pháp để triển khai, nỗ lực hoàn thành mục tiêu 
trong năm mà ngay từ đầu năm 2016 chúng ta đã đặt ra. Nếu 
như nửa đầu năm đã qua đi mang theo nhiều kết quả tốt đẹp 
thì kết quả ấy phải được duy trì hơn nữa, bằng ngược lại thì 
6 tháng cuối năm sẽ là một khoản thời gian dường như rút 
ngắn, bắt buộc trong chúng ta phải tăng tốc và chạy hết 
sức mình theo mục tiêu đã cam kết? Bạn có thấy như vậy 
không? Hãy cùng CB, NV Kienlongbank chia sẻ về kế hoạch 
của bản thân nhé

Anh Lý Văn Dương, Nhân viên tín dụng xuất sắc nhất - 
Kienlongbank CN Rạch Giá:

“Tôi cũng may mắn nhờ sống và làm việc lâu năm tại Rạch Giá 

nên được nhiều người dân và khách hàng tin tưởng gửi tiết kiệm, 

cũng như vay vốn tại Kienlongbank để làm ăn. Bà con ở đây đa 

phần xuất thân từ nông dân nghèo khó vươn lên nên chữ tín 

trong làm ăn từ những người quen biết nhau là quan trọng. Tôi 

mong muốn, mỗi tuần có thêm một ngày cuối tuần để tôi có thể 

gặp gỡ và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Cuối tuần, tôi dành hết 

thời gian đi gặp gỡ và chăm sóc khách hàng để nắm được toàn 

bộ thuận lợi, khó khăn mà khách hàng đang gửi tiết kiệm cũng 

như khách hàng vay vốn tại Kienlongbank. Từ đó, tôi có thể quản 

trị nguồn vốn cá nhân và chi nhánh một cách tốt nhất. Mục tiêu 

Thanh Tâm - P. Marketing

6 THÁNG CUỐI NĂM
CHIA SẺ MỤC TIÊU CÁ NHÂN

cụ thể của tôi là kết quả đạt tương tự kết quả 6 tháng đầu năm, 

tức là đạt khoảng 50 tỈ đồng cho vay trong sáu tháng cuối năm”  

 

Giám đốc PGD Gò Công Trần Hữu Nghị khẳng định: “Tuy 

là PGD mới đưa vào hoạt động từ tháng 7/2016 nhưng chúng tôi, 

những cán bộ mới, nhân viên mới với quyết tâm làm hết sức mình 

để đạt được mục tiêu 6 tháng cuối năm, nhất là ba mục tiêu huy 

động vốn, tín dụng và lợi nhuận. Từ đó, kết quả sẽ làm tiền đề tốt, 

tạo tâm lý phấn chấn, hăng say làm việc cho tất cả anh chị em tại 

PGD. Về cá nhân, tôi mong muốn có thêm thời gian để có thể tìm 

hiểu tâm lý khách, tạo thêm nhiều mối quan hệ vói chính quyền tiếp theo. Trước mắt, tôi sẽ cố gắng chỉ đạo cho anh chị em PGD 

tìm hiểu tâm lý khách hàng, hy vọng vượt kế hoạch mục tiêu huy 

động tiết kiệm và cho vay trong 6 tháng cuối năm nay”, 

Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, nhân viên Dịch vụ Khách hàng:

“Vì em cũng là nhân viên thử việc nên em đang cố gắng làm việc 

thật tốt để hoàn thành các việc được giao. Em phấn đấu và đặt 

mục tiêu cá nhân cho chính mình sẽ nhanh chóng nắm bắt tất cả 

các nghiệp vụ về ngân hàng để đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho 

mỗi khách hàng gọi đến tổng đài Kienlongbank. Từ đó, em phấn 

đấu sẽ trở thành nhân viên chính thức của Kienlongbank để em có 

cơ hội làm việc, trưởng thành trong mái nhà chung Kienlongbank” 

địa phương và khách hàng tại đây. Qua đó, tôi có thể đánh giá 

tổng quát và đế ra những phương án tốt cho cho các mục tiêu 

huy động và tín dụng”, 

Anh Tạ Quý Thanh, Giám đốc PGD Cần Giuộc, khai 
trương từ 25/7/2016 tự tin chia sẻ:

“Vì là PGD mới đưa vào hoạt động nên tất cả đều mới đối với tôi 

từ địa bàn, khách hàng, nhân viên và thị trường nữa. Tuy nhiên, 

tôi xác định, đây cũng là thuận lợi bởi vì nếu ngay từ bây giờ 

PGD làm việc nghiêm túc, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng 

thì tiếng lành sẽ đồn xa, tạo niềm tin cho bà con nơi đây. Mọi 

việc trước mắt còn nhiều thử thách nhưng tôi tin rằng với kinh 

nghiệm và khả năng của mình cũng như sự đoàn kết, tin tưởng, 

phối hợp của tập thể cán bộ, nhân viên PGD Gò Công thì đơn vị 

sẽ hoàn thành mục tiêu 6 tháng cuối năm 2016 và những năm 
Anh Lý Văn Dương (bên phải), nhân viên Tín dụng xuất sắc nhất - 
Kienlongbank CN Rạch Giá.

Anh Trần Hữu Nghị - Giám đốc PGD Gò Công

Anh Tạ Quý Thanh ( bên trái), Giám đốc PGD Cần Giuộc , tỉnh Long An

Anh Lê Bảo Toàn, nhân viên Dịch vụ Khách hàng cho biết 
về mục tiêu cá nhân: “Ngoài việc mong muốn cập nhật những 

kiến thức về sản phẩm dịch vụ của Kienlongbank hằng ngày, 

đáp ứng 100% nhu cầu tư vấn cũng như mang lại sự hài lòng cho 

khách hàng khi gọi đến Hotline của Kienlongbank mà em trực 

tiếp tư vấn, em còn đặt mục tiêu là mình sẽ đậu cao học trong 

thời gian tới và sẽ tận dụng quỹ thời gian sau giờ làm việc để 

học tập và nâng cao kiến thức cho bản thân trong 6 tháng cuối 

năm 2016”.

Mỗi người một vẻ, một mục tiêu rất riêng nhưng có liên quan, 

gắn kết với mục tiêu hoàn thành kế hoạch tại Kienlongbank. 

Trên đây chỈ là một trong số ít những chia sẻ của hơn 3.500 CB, 

NV tại ngân hàng. Ban Biên tập Bản tin Kienlongbank kính chúc 

toàn bộ CB, NV đều đạt được mục tiêu cá nhân đã đề ra. Điều 

này sẽ góp phần rất lớn vào sự phát triển chung Kienlongbank 

trong kế hoạch kinh doanh năm 2016. ChỈ có khởi sự từ những 

việc nhỏ mới đóng góp nên thành công lớn. 

Phạm Thị Mỹ Duyên, Giao dịch viên  PGD Cần Giuộc

Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, nhân viên Dịch vụ Khách hàng

Anh Lê Bảo Toàn, nhân viên Dịch vụ Khách hàng

Chị Phạm Thị Mỹ Duyên, GDV PGD Cần Giuộc:

“Trong 6 tháng cuối năm, em mong muốn hoàn thành chỈ tiêu 

mà lãnh đạo Đơn vị đã đưa ra. Biết đâu, nếu hoàn thành chỈ tiêu 

em sẽ được thưởng lớn để cuối năm em có cơ hội đi du lịch 

vài điểm mà em rất thích nhưng chưa có dịp để trải nghiệm” 
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TẠI SAO PHẢI MẶC

Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, ngày nay văn hóa 
đồng phục đã trở thành một thứ “mốt” không chỈ trong các 
cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước mà còn trong rất nhiều 

các doanh nghiệp. Đồng phục vừa thể hiện nét đặc trưng của môi 
trường làm việc vừa là dấu ấn riêng của đơn vị hay doanh nghiệp 
đó. Tại Ngân hàng TMCP Kiên Long, với những chiếc áo dài truyền 
thống, những chiếc áo sơ mi trắng trẻ trung, năng động đã góp phần 
làm nên thương hiệu Kienlongbank trong hơn hai mươi năm qua.

Đồng phục trong mỗi doanh nghiệp không đơn thuần chỈ là sự lặp đi 
lặp lại giống nhau, ngược lại, nó ẩn chứa bên trong nhiều ý nghĩa sâu 
sắc. Nó thể hiện tinh thần đoàn kết, chuyên nghiệp, đóng vai trò tạo 
nên sức mạnh tập thể lớn lao. Ngày nay, chỈ cần nhìn vào bộ đồng 
phục của một công ty, một đơn vị nào đó người ta có thể “nhận diện” 
ra được bạn là ai, tính chất công việc của bạn ra sao, môi trường làm 
việc như thế nào…

Tại Kienlongbank, với sự đa dạng về môi trường làm việc cũng như  
sự khác nhau về giới tính, chức danh nên đồng phục Kienlongbank 
cũng có sự đa dạng trong sự thống nhất chung. Đối với người phụ nữ 
Việt Nam, được khoác lên mình bộ áo dài truyền thống luôn là niềm 
vui, niềm vinh hạnh của nhiều người. Vì lẽ đó, áo dài được chọn là bộ 
đồng phục đầu tiên của nữ cán bộ, nhân viên Kienlongbank. Để phù 
hợp với môi trường làm việc công sở hiện đại, bộ đồng phục thứ hai 
của nữ cán bộ, nhân viên là áo sơ mi kèm váy. Tuy có hai bộ đồng 
phục nhưng áo dài truyền thống luôn luôn là sự lựa chọn duy nhất 
của nữ cán bộ, nhân viên trong các sự kiện quan trọng như ngày thứ 
hai đầu tuần, các ngày lễ, kỈ niệm của tất cả nữ cán bộ, nhân viên 
Kienlongbank. 

Khi được hỏi về cảm nhận về đồng phục Kienlongbank, đại đa số cán 
bộ, nhân viên Kienlongbank cảm thấy hài lòng khi mặc đồng phục 
Kienlongbank khi đi làm. “Tôi thấy bộ đồng phục Kienlongbank rất 
đẹp, chuyên nghiệp đồng thời cũng không kém phần năng động. Nó 
giúp tôi thêm tự tin khi giao tiếp với khách hàng và toàn thể cán bộ, 
nhân viên trong ngân hàng. Ngoài ra, khi mặc đồng phục đi làm, tôi 
cảm nhận dường như khoảng cách giữa cán bộ, nhân viên như được 
xóa nhòa.”, chị Nguyễn Trương Chi, Nhân viên tiếp tân - lưu trữ chia 
sẻ. Còn chị Trương Diệu Linh, Nhân viên Trung tâm Đào tạo tâm sự: 
“Đối với tôi, đồng phục áo dài mang màu xanh hi vọng và tạo sự năng 

ĐỒNG PHỤC ?
động trong môi trường làm viêc, nhất là bộ đồng phục ngắn. Tôi rất tự 
hào khi được là thành viên của Mái nhà chung - Kienlongbank”.

Ngoài đồng phục dành cho nữ, Kienlongbank còn áp dụng các bộ đồng 
phục dành cho nam cán bộ, nhân viên, các chức danh khác như bảo vệ, 
tạp vụ, lái xe… Tất cả đều thể hiện sự đa dạng trong sự thống nhất. 

Tập thể cán bộ, nhân viên Kienlongbank đã và đang phấn đấu ngày càng 
chuyên nghiệp, đồng thời tạo niềm tin và mong muốn đem lại những 
lợi ích tốt nhất cho Kienlongbank và cho khách hàng của Kienlongbank 
trên toàn hệ thống. Những bộ đồng phục đã và đang được tập thể cán 
bộ, nhân viên mặc trên người đã góp phần nhỏ vào mục tiêu đáng trân 
trọng đó. Kienlongbank hi vọng rằng với những chiếc áo dài, áo sơ mi 
trắng kết hợp với chuyên nghiệp từ cái nhìn đầu tiên này sẽ giúp cho tập 
thể cán bộ, nhân viên Kienlongbank thêm đoàn kết cùng phát triển. Từ 
đó, ngày càng nhiều khách hàng ngày càng yêu quý và đồng hành cùng 
Kienlongbank trong tương lai. 

5 lý do doanh nghiệp nên trang bị đồng phục 
cho cán bộ, nhân viên
Thứ nhất: Trước hết, đồng phục giúp xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp riêng của mỗi đơn vị. Đây còn là một kênh marketing, truyền 
thông tiết kiệm nhưng lại rất hữu hiệu, giúp doanh nghiệp quảng bá 
hình ảnh cá nhân, doanh nghiệp một cách chủ động đến cộng đồng.

Thứ hai: Những bộ đồng phục có giá trị tinh thần to lớn khi chúng 
khiến người lao động có cảm giác ngang hàng với nhau trong cùng 
một tổ chức, tạo ra sự hòa đồng, đoàn kết trong doanh nghiệp.

Thứ ba: Đồng phục là đại diện cho hình ảnh của doanh nghiệp nên 
nó kích thích người lao động làm việc hết sức mình để không làm xấu 
đi hình ảnh tốt đẹp đó.

Thứ tư: Đồng phục khiến khách hàng cảm thấy tự tin vào thương 
hiệu của doanh nghiệp. Khi nhân viên của doanh nghiệp mặc trang 
phục này để làm việc thì sẽ gây thiện cảm hơn đối với khách hàng.

Thứ năm: Đồng phục công sở giúp người lao động tiết kiệm hơn. Bạn 
không cần bận tâm đến việc hôm nay sẽ mặc gì bởi chỈ cần một bộ 
đồng phục là quá đủ rồi.

Thanh Tâm - P.Marketing

Đồng phục áo dài nữ  Kienlongbank mặc ngày Thứ hai đầu tuần

Đồng phục CB,NV nam, nữ  mặc  từ ngày Thứ ba đến Thứ sáu

2. Tạo chữ ký cho Email
a. Nội dung chữ ký Email
b. Cách tạo chữ ký trong Email
c. Nhập tên tiêu đề cho chữ ký
d. Trang trí cho chữ ký
e. Chuyển đổi các chữ ký
f. Không sử dụng chữ ký trong Email nữa 
 
 3. Tạo chữ ký ấn tượng
a. Đưa hình ảnh vào chữ ký
b. Đưa Business Card vào chữ ký
 4. Thêm RSS vào Outlook
Thêm RSS vào Outlook

Các tiện ích hay 
trên Email - Outlook bạn có biết?

Outlook Express là chương 
trình gửi và nhận thư điện 
tử (Email) trên máy vi tính 
rất thông dụng. Ngoài các 

chức năng cơ bản là gửi 
và nhận Email, Outlook 

Express còn cho phép thiết 
lập các chức năng khác để 
hỗ trợ cho người sử dụng 

được dễ dàng và thuận 
tiện. Sau đây là các tiện ích 

mà Bản tin Kienlongbank 
muốn chia sẻ đến các bạn, 

để có thể thiết lập và sử 
dụng các chức năng trong 
Outlook Express. Hệ thống 

này đã sẵn sàng và đang có 
trong máy vi tính của chính 

các bạn. Hãy thử nhé!

CÁC CÔNG CỤ TIỆN ÍCH TRONG OUTLOOK

1. Các chức năng khác trong Outlook 

a. Tạo một nhiệm vụ (công việc cần thực hiện)
b. Tạo một contact (thông tin liên hệ)
c. Công dụng của TO-DO BAR
d. Ưu tiên theo dõi email bằng cờ
e. Thay đổi các mục trong TO-DO BAR
f. Đánh dấu các nhiệm vụ đã hoàn tất
g. Cách tắt, mở TO-DO BAR
h. Tô màu cho những Email quan trọng
i. Sắp xếp hộp thư bằng màu sắc
j. Đánh dấu các Email bằng thẻ màu Categories
k. Tạo các thư mục chuyên nghiệp
l. Cách tạo thư mục
m. Di chuyển các email vào thư mục vừa tạo
n. Di chuyển các Email vào thư mục bằng lệnh
o. Xóa các thư mục chứa Email
p. Tìm Email một cách nhanh chóng
q. Tìm Email nhanh với công cụ Instant Search 

Sưu tầm

1

32

Kết quả Mini game
Bản tin Kienlongbank xin chúc mừng 2 độc giả có đáp án đúng và 
nhanh nhất về kết quả: Đội vô địch Euro 2016 là đội Bồ Đào Nha.

1. Phạm Ân Tùng (Long An)

Sđt: 0942 900 0xx

2. Trần Thế Anh Khôi  (Tp. HCM)

Sđt : 0979 969 4xx

Kienlongbank sẽ chuyển quà đến các bạn trong thời gian tới. 
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Bài viết dưới đây giới thiệu những thói 
quen nhỏ nhưng hiệu quả lại “vô cùng 
to” dành riêng cho thói quen giao 

tiếp của bạn.

Napoleon Hill tác giả của cuốn sách “Think 
and Grow Rich” chia sẻ 14 bí quyết của 
những người giỏi giao tiếp. Theo ông, việc 
xây dựng thương hiệu cá nhân trong đời 
thường và trên mạng xã hội ngày càng 
trở nên quan trọng. Có những thương hiệu 
cá nhân đáng giá hàng triệu đô la.

Dưới đây là 14 thói quen mà những người 
thành công trong lĩnh vực giao tiếp xã hội 
mà bạn sẽ quan tâm:

1. Họ tỏa sáng với một tinh thần 
và thái độ sống tích cực.

Quan trọng hơn, thái độ sống tích cực đó 
cần được mọi người nhìn thấy và truyền 
cảm hứng cho những người đối diện.

2. Họ luôn nói chuyện một cách 
cẩn trọng với một tông giọng 
thân thiện. 

Người giao tiếp giỏi nhất là người nói 
chuyện một cách tự tin và khoan thai, 
thong thả. Cách nói chuyện này khiến họ 
trở thành người rất dễ chịu.

3. Họ rất chú ý đến người đối 
diện khi đang giao tiếp.

Khiến bạn tỏa sáng khi giao tiếp
NHỮNG THÓI QUEN

CHIA SẺ

Họ sử dụng cuộc nói chuyện như một cơ 
hội để học hỏi người khác chứ không phải 
là cơ hội để nâng cao bản thân. “Nên nhớ 
rằng việc đề cao bản thân có thể làm thỏa 
mãn cái tôi của bạn nhưng không phải là 
cách bạn hấp dẫn mọi người hay để kết 
bạn”- Hill nói

4. Họ giữ vững sự điềm tĩnh của 
mình trong mọi tình huống.

Một phản ứng mạnh mẽ với bất cứ điều gì, 
dù tiêu cực hay tích cực đều để lại một ấn 
tượng không tốt với mọi người. “Hãy nhớ 
sự im lặng có thể được nhiều hơn là lời nói 
giận dữ của bạn”.

5. Họ rất kiên nhẫn.

Hãy nhớ rằng: thời gian, lời nói, hành vi 
được tôi luyện trong sự “Nhẫn” sẽ đem lại 
cho bạn những cơ hội lớn hơn những người 
thiếu kiên nhẫn.

6. Họ rất cởi mở.

Những người chỉ thích “đóng cửa” với 
những ý tưởng cố định và chỉ thích kết nối 
với những người giống mình, thì họ không 
chỉ đang bỏ lỡ cơ hội phát triển cá nhân 
mà còn là cơ hội thúc đẩy nghề nghiệp.

7. Họ cười khi nói chuyện với 
người khác.

Tài sản lớn nhất của Tổng thống Mỹ 

Franklin D. Roosevelt’s là “nụ cười triệu đô” 
của ông. Mỗi cuộc nói chuyện của ông với 
mọi người trở nên dễ chịu và ấn tượng hơn 
nhờ nụ cười thân thiện này.

8. Họ biết không phải tất cả mọi suy 
nghĩ đều cần phải được thể hiện.

Ngay cả khi có những suy nghĩ là đúng 
nhưng họ cũng không thể hiện nếu nó 
xúc phạm hoặc làm tổn thương giá trị của 
người khác.

9. Họ không trì hoãn.

Trì hoãn giao tiếp chỉ khiến mọi người nghĩ 
bạn sợ hành động, và “những người thành 
công không làm điều đó” - Hill nói.

10. Họ làm ít nhất một việc tốt 
mỗi ngày.

Người giao tế giỏi nhất là người luôn giúp 
người khác mà không kỳ vọng mình được 
trả ơn

11.Tìm bài học trong thất bại 

Mọi người ngưỡng mộ những người biết 
đứng dậy từ thất bại chứ không phải cứ 
đắm chìm trong đó.

12. Họ hành xử với người đang 
nói chuyện với họ cứ như người đó là 
người quan trọng nhất thế gian.

Người khéo léo biết sử dụng những 
cuộc trò chuyện như một cơ hội để học 
hỏi người khác và tạo điều kiện cho đối 
phương có thời gian để chia sẻ.

13. Họ biết cách ca ngợi người 
khác đúng lúc, đúng chỗ; không 
ca ngợi quá mức khiến lời khen 
trở nên giả tạo, sáo rỗng.

Họ ca ngợi người khác một cách chân 
chính mà không bị quá nhiều.

14. Họ có một người nào đó mà 
họ tin tưởng luôn chỉ ra sai sót.

Những người thành công không giả vờ 
đáng yêu; họ đáng yêu bởi vì họ biết quan 
tâm đến tư cách đạo đức và danh tiếng, 
lòng tự trọng của mình. Bên họ luôn có 
một người tâm giao thành thật với họ 
để có thể chia sẻ, góp ý và thay đổi theo 
hướng tiến bộ.

Theo Vietnamnet.vn

1. Bố trí chậu cây hay bể cá trong văn phòng làm việc. 

Trong thời đại ngày nay, đa phần nhân viên làm việc trong văn phòng 
máy lạnh, cửa kính. Vì vậy, họ sẽ không được hít thở được một bầu 
không khí trong lành đúng nghĩa. Để cải thiện điều này, chúng ta nên 
“đầu tư” chậu cây xanh vừa là vật để trang trí vừa giúp tạo môi trường 
“xanh” khi làm việc. Nếu kết hợp một bể cá kết hợp với các cây xanh 
trong phòng làm việc thì chắc chắn bạn sẽ được môi trường làm việc 
tuyệt vời.

2. Món quà sinh nhật bất ngờ

Chắc chắn bạn sẽ “phát điên” vì hạnh phúc nếu như bạn được lời chúc 
mừng sinh nhật tập thể đầy bất ngờ. Ví dụ, sáng bạn đi làm thì không 
có ai trong cơ quan hết. Đến giờ làm việc hơn nữa tiếng, trong khi bạn 
đang tìm lý do đồng nghiệp chưa vào làm việc thì bất ngờ tất cả đồng 
nghiệp ở đâu “từ dưới đất chui lên” bật đèn, hoa và cùng hát để chúc 
mừng sinh nhật bạn thì bạn có thấy hạnh phúc không nào? Vậy tại nơi 
bạn làm việc, ai là người sinh nhật gần nhất hãy thử tặng món quà đặc 
biệt này cho bạn ấy để xem kết quả ra sao nhé.

3. Bật nhạc trong văn phòng làm việc

Âm nhạc không chỈ giải tỏa căng thẳng sau khi làm việc, mà còn giúp 
bạn thông minh hơn, sáng tạo và làm việc hiệu quả hơn. Đặc biệt, khi 
bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn chán, hãy dừng công việc lại và nghe 
một bản nhạc ưa thích. Cảm xúc của bạn sẽ được cải thiện. Nếu không 
tin bạn có thể thử? Tuy nhiên, loại nhạc nên chọn lọc là những giai điệu 
hòa tấu, du dương và không nên sử dụng các bài nhạc sến, khó nghe.

4. Trang trí bàn làm việc sáng tạo từ văn phòng phẩm

Dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ trong văn phòng trở nên gọn gàng hơn 
sẽ giúp cho bạn gia tăng hiệu quả cho công việc. Những sáng kiến đơn 
giản nhưng sáng tạo sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên mà không cần 
phải tốn nhiều chi phí. Phần lớn những sáng kiến này tốn ít thời gian 
thực hiện hơn bạn nghĩ để biến hóa văn phòng của bạn trở nên gọn 

6 sáng kiến hay
 dành cho dân công sở

gàng và thông thoáng hơn. Bạn có bao giờ nghĩ đến những chiếc 
bút, tờ note, ghim kẹp, kẹp bướm, … sẽ giúp bạn nhìn ra nhiều điều 
đơn giản?

 5. Tập thể dục trong giờ giải lao

Do đặc thù công việc phải ngồi lâu và ngồi nhiều, cộng với sự hạn 
chế về thời gian, đã khiến cơ thể của chúng ta trở nên mệt mỏi và 
gây ra các bệnh như xương khớp, hệ tiêu hóa. Do vậy chúng tôi sẽ 
gợi ý cho bạn những bài tập thể dục cho dân văn phòng tránh bệnh 
tật, để bạn có thể thực hiện ngay trong phòng làm việc của mình. 
Vừa không mất chi phí, lại cũng không làm bạn bận rộn hơn và có 
thể giúp bạn ngừa những căn bệnh điển hình của dân văn phòng. 
Bạn có thể tham khảo các bài tập cổ, cổ tay, vai, giảm áp lực lên 
khung xương chậu, …

6. Nơi để chân lý tưởng

Chắc rằng trong chúng ta, ít nhiều cũng đã từng 1 lần hay hiện nay 
vẫn còn áp dụng các chiêu trò để gác chân khi đang làm việc. Bạn 
xem thử mình có trong trường hợp này không nhé: Sử dụng thùng 
giấy, hộp bánh, dụng cụ mát xa chân, võng gác chân, …  

P. MKT - Sưu tầm và tổng hợp
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Thời buổi công nghệ ngày càng hiện 
đại, hiện nay, đa số các bạn trẻ đều 
sở hữu cho mình 1 chiếc điện thoại 

thông minh. Thế nhưng, ít ai biết được 
những tác hại của việc thường xuyên sử 
dụng thiết bị hiện đại này. Hội chứng ngón 
tay cò súng, mỏi cổ, cận thị, mất ngủ, 
nhiễm khuẩn, vô sinh, ... là những vấn đề 
sẽ gặp khi bạn sử dụng điện thoại thường 
xuyên.

Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân, Khoa Chấn 
thương chỉnh hình, Bệnh viện ĐH Y Dược TP 
HCM cho biết lượng người bị bệnh “ngón tay 
cò súng” đang ngày càng tăng. Bệnh còn có 
tên gọi khác là ngón tay lò xo, ngón tay bật, 
viêm bao gân gấp hay viêm gân gấp ngón 
tay. Đây là vấn đề về xương khớp thường 
xảy ra ở các ngón tay, đặc biệt với những 
người hay lướt smartphone, ngón cái thường 
bị nặng hơn do được sử dụng nhiều hơn.

Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân có thể thấy đau 
nhẹ ở dưới đáy các ngón tay, ấn vào có cảm 
giác đau, cử động thấy vướng. Đặc biệt ngón 
cái rất khó gập lại. Khi cố gắng gập hoặc 
duỗi ra, thường nghe một tiếng “bậc”. Những 
cơn đau có xu hướng nặng vào buổi sáng và 
nhẹ dần lên trong ngày.

Nguyên nhân cơ bản gây bệnh “ngón tay 
cò súng” là thói quen sử dụng tay quá mức. 
Đối tượng dễ bị gồm những người thường 
xuyên lướt điện thoại thông minh, nhân viên 
văn phòng, thợ may, thợ hồ, nhân viên đánh 
máy, người bấm điện thoại liên tục. Một số 
bệnh lý khác cũng là yếu tố nguy cơ như 
viêm đa khớp dạng thấp, gout, u bao hoạt 
dịch.

Ngoài ra, tình trạng sử dụng thiết bị thông 
minh quá mức còn gây ra một số “căn bệnh 
thời đại” làm giảm chất lượng cuộc sống như:

Mỏi cổ
Khi thường xuyên cúi xuống bấm điện 
thoại, cột sống cổ của chúng ta giữ lâu ở 
một tư thế sẽ dẫn đến căng cơ, giảm tuần 
hoàn máu, thiếu máu, gây ra đau mỏi cổ. 
Tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến thoái 

Những căn 
bệnh do lướt 
smartphone

Thường xuyên dùng ngón cái lướt smartphone dễ dẫn 
đến viêm gân

hóa cột sống cổ. Kết hợp với việc dùng 
tay cầm điện thoại lâu sẽ gây hội chứng 
vai - gáy.

Tật mắt
Dùng thiết bị thông minh thường xuyên ở 
khỏang cách gần có nguy cơ gây mỏi mắt, 
chảy nước mắt sống và các tật khúc xạ 
như cận thị... 

Mất ngủ
Việc đặt điện thoại trên giường khi ngủ làm 
giảm chất lượng giấc ngủ và ảnh hưởng đến 
sức khỏe trí não. Nghiên cứu cho thấy nhiều 
sinh viên sử dụng thiết bị thông minh để 
lướt web, đọc báo, xem video hoặc chat 
trước khi đi ngủ. Ánh sáng phát ra từ thiết 
bị vừa có hại cho mắt vừa đánh lừa não, 
khiến cho não tưởng rằng trời vẫn còn sáng 
nên thay đổi đồng hồ sinh học. Đó là lý do 
ngày càng nhiều người có thói quen thức 
đêm ngủ ngày.

Theo VnExpress.net

Ảnh hưởng đến sức khỏe 
sinh sản
Dù còn nhiều tranh cãi, song một số chuyên 
gia trên thế giới cảnh báo thói quen để điện 
thoại trong túi quần thường xuyên sẽ ảnh 
hương đến sức khỏe sinh sản, đặc biệt ở 
nam giới.

Nhiễm khuẩn 
Vi khuẩn từ màn hình điện thoại hoặc máy 
tính bảng không được làm sạch thường 
xuyên sẽ là vật trung gian lây truyền các 
bệnh hô hấp, tiêu hóa cho người dùng.

Bệnh lý về tinh thần
Quá phụ thuộc vào thiết bị thông minh dễ 
dẫn đến “nghiện”. Về lâu dài có thể sinh ra 
các bệnh lý về tinh thần, trầm cảm, sống ảo, 
xa rời thực tế, thiếu quan tâm đến mọi người 
xung quanh, xu hướng thiếu thực tế khi nhìn 
nhận về bản thân và mọi người. Thậm chí 
nhiều người cho biết cảm thấy mất phương 
hướng, bồn chồn, lo lắng, cáu gắt khi không 
có thiết bị thông minh bên cạnh.

Ngoài ra hầu hết những người sử dụng điện 
thoại cơ bản hay thông minh thường bị ám 
ảnh bởi “hội chứng rung và âm thanh ảo”. 
Từ cuộc gọi, tin nhắn, báo thức đến thông 
báo của các ứng dụng đều phát ra tín hiệu 
rung hoặc tiếng nhạc. Nếu người dùng 
không kiểm tra ngay sẽ cảm thấy bất an, 
lo lắng, bồn chồn, không thể tập trung vào 
việc khác được. Về lâu dài theo quán tính, 
họ thường xuyên “thấy có cái gì đó đang 
rung trong túi hoặc tiếng nhạc báo hiệu 
cuộc gọi, tin nhắn”, nhưng khi lấy ra xem 
lại chẳng có gì, thậm chí điện thoại đang 
đặt ở nơi khác.

8 CUỐN SÁCH 
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Như bạn biết đấy, kinh doanh 
không chỉ nằm ở những kiến 
thức trên lớp học. Để thành 

công từ công việc kinh doanh, bạn cần 
bỏ túi những cuốn sách hay về tài chính 
từ những con người thực với những kinh 
nghiệm thực tế quý báu. Những cuốn 
sách mà Bản tin 33 giới thiệu trong kỲ 
này sẽ là những cuốn sách đáng đọc 
dành cho các anh, chị, em đang công 
tác tại Kienlongbank. Mời quý bạn đọc 
cùng tham khảo và bổ sung vào tủ sách 
của gia đình mình nhé!

1. “The Essays of Warren 
Buffett”
Warren Buffet là một trong những 
người được kính trọng nhất trong lịch 
sử kinh doanh và đầu tư, ông cũng là 
người giàu thứ ba trên thế giới. Cuốn 
sách tập hợp những lá  thư tâm huyết 
của Buffett với tư cách là Giám đốc 
điều hành gửi cho các cổ đông của 
Berkshire Hathaway trong nhiều thập 
kỷ. Nội dung của những lá thư đa phần 
nêu quan điểm cá nhân về các nguyên 
tắc và thông lệ kinh doanh.

2. “The Art of War”
Được viết bởi vị tướng nổi tiếng của 
Trung Quốc, nhà chiến lược quân sự và 

nhà triết học Tôn Tử, “The Art of War” 
được coi là một trong những cuốn sách 
gây ảnh hưởng mạnh trong lịch sử. Học 
thuyết của ông trong cuốn sách này đã 
được áp dụng cho chiến lược kinh doanh 
và chiến thuật đàm phán trên toàn thế 
giới.

3. “Rich Dad, Poor Dad”
Luôn nằm trong top những cuốn sách 
bán chạy và phải đọc, “Rich Dad, Poor 
Dad” kể về tác giả Robert Kiyosaki học 
được những bài học lớn từ hai người, 
một là từ bố ruột, hai là từ bố của bạn 
thân. Bố của Robert là người có học vấn 
cao nhưng kiến thức về tài chính kém, 
trong khi đó bố của bạn thân Robert 
từng bỏ học để tự thân lập nghiệp và 
trở thành triệu phú.

4. “The Big Short: Inside 
the Doomsday Machine”
Cuốn sách nổi tiếng này giờ đã chuyển 
thể thành một bộ phim được đề cử cho 
“Phim hay nhất” tại giải Oscar sắp tới. 

Cuốn sách như một cẩm nang về thị 
trường sụp đổ năm 2008, và quan điểm 
đánh giá của những người ngoài cuộc.

5. “Freakonomics”
“Freakonomics” của tác giả Stephen J. 
Dubner trở thành một trong những 
cuốn sách về tài chính hay nhất mọi 
thời đại với nội dung độc đáo. Sách tập 
trung vào những nguyên tắc kinh tế và 
áp dụng chúng vào những lĩnh vực bên 
ngoài kinh tế.

6. “Too Big to Fail”
Bất cứ ai có ý định bước chân vào thế 
giới kinh doanh, hãy nhớ đừng bỏ qua 
cuốn sách thú vị, với cái tên rất thú vị 
“Too Big to Fail” (tạm dịch “Ông lớn cũng 
thất bại”)

7. “Venture Deals”
Những giao dịch đầu tư mạo hiểm đang 
trở thành một phần quan trọng của thế 
giới kinh doanh, nhưng có rất ít nguồn 
tin cậy về đề tài này. Trong cuốn sách, 
các nhà đầu tư có kinh nghiệm Brad 
Feld và Jacob Mendelson mang đến độc 
giả qua những kiến thức cơ bản để lên ý 
tưởng và thực hiện ý tưởng kinh doanh.

8. “The Hard Thing About 
Hard Things: Building a 
Business When There Are 
No Easy Answers”
Ben Horowitz là một trong những 
doanh nhân giàu kinh nghiệm nhất của 
thung lũng Silicon. Trong cuốn sách của 
mình, ông đưa ra lời khuyên về khởi 
nghiệp, những khó khăn gặp phải khi 
khởi nghiệp và những bài học quý giá 
trường lớp không dạy bạn.

4 5

Theo emdep.vn

1

2

3
6

7

8

3332

CHIA SẺ

Bản tin Kienlongbank Số 33 - Tháng 8/2016



SỐNG KHỎE

  19 câu nói  
để đời của

Theo tinhhoa.net

Theo afamily.vn

Lão Tử tức Thái Thượng Lão Quân là 
một nhà tư tưởng vĩ đại của Trung 
Hoa cổ đại, là người sáng lập trường 

phái Đạo gia (đạo Lão). Ông tên thật là 
Lý Nhĩ, tên thường gọi là lão Đam, người 
làng Khúc Nhân, hương Lệ, nước Sở. Ông 
làm chức quan giữ sách nhà Chu, học rộng 
biết nhiều, sau về quê ở ẩn. 

Ông để lại nhiều câu khiến người đời và 
hậu thế phải nghiêng mình khâm phục, 
người đọc tùy hoàn cảnh mỗi lần xem lại 
đắc thêm ý mới, có tác dụng dẫn dắt con 
đường tâm linh, dẫn chứng cho ý ông nói, 
thế nhân ai muốn định nghĩa Đạo mà ông 
giảng, sau một thời gian nhìn lại cũng tự 
thấy mình “lạc hậu”, nên không thể định 
nghĩa được là vậy. Bản tin Kienlongbank 
kỳ này sẽ giới thiệu đến bạn đọc 19 câu 
nói để đời của Lão Tử rất đáng để mỗi 
người chúng ta cùng suy ngẫm và thực 
hiện:

1. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình 
thì bình.

2. Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất 
cả.

3. Hiểu người là khôn, hiểu được mình 
mới là khôn thật sự.

LÃO TỬ

4. Nếu biết vạn vật 
đều thay đổi, thì bản thân 
không nên cố nắm giữ điều chi. 

5. Ai vội vàng tiến lên phía trước đều 
không thể đi xa.

6. Ai muốn hiển thị mình sẽ tự làm lu 
mờ bản thân.

7. Ai muốn chứng thực bản thân sẽ 
không tự biết bản thân mình là ai.

8. Ai muốn ước chế người khác thường 
không tự ước chế bản thân mình.

9. Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu 
tan.

10. Nếu biết nhìn vào tâm mình, anh có 
thể tìm thấy tất cả các câu trả lời.

11. Nhu thắng cương, tĩnh thắng động.

12. Hãy để mọi chuyện tùy kỳ tự nhiên.

13. Nếu người muốn co lại, trước hết 
hãy cho phép nó duỗi ra. Nếu người muốn 

từ bỏ, hãy cho phép nó nhảy xuất ra. Nếu 
người muốn có điều gì, trước hết phải 
cho đi thứ đó.

14. Những khởi đầu tốt đẹp thường 
được ngụy trang thành một đoạn kết bi 
thảm.

15. Chú tâm đến sự công nhận của 
người khác rồi người sẽ trở thành tù 
nhân của chính họ.

16. Nếu một người có thể nhận ra 
mình không thiếu thứ gì, cả thiên hạ đã 
thuộc về người đó.

17. Vô hình vô tướng là niềm an lạc 
nhất.

18. Bậc trí tuệ là người biết những gì 
mình không biết.

19. Khi bạn hài lòng đơn giản là chính 
mình, không so sánh hay cạnh tranh với 
ai, tất cả mọi người sẽ tôn trọng bạn.
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SỐNG ĐẸP 5 loại thực phẩm LÀM ĐẸP DA

Nếu muốn da đẹp, 
chăm sóc da từ bên 
ngoài là chưa đủ mà 

chúng ta còn cần bổ sung 
nhiều thực phẩm dinh dưỡng 
tốt cho da.

Để có được một làn da tươi 
tắn, khỏe mạnh và rạng ngời, 
bên cạnh việc chăm sóc cho 
da từ bên ngoài, bạn cũng 
cần chú ý các yếu tố bên 
trong. Bổ sung cho cơ thể 
những thực phẩm tốt cho da 
là một trong những cách tốt 
nhất để bạn có được làn da 
như ý. Bản tin Kienlongbank 
sẽ gợi ý cho các bạn những 
loại thực phẩm rất tốt cho 
làn da nhé. Hy vọng, sau khi 
đọc bài viết này, các bạn sẽ 
bổ sung vào thực đơn hàng 
ngày của mình với những loại 
thực phẩm vừa bổ dưỡng lại 
có tác dụng làm đẹp không 
thể ngờ.

Bơ là thực phẩm rất tốt cho làn da

1. Bơ
Bơ là loại trái cây yêu thích của rất 
nhiều người. Với hàm lượng chất béo 
tốt đã được chứng minh không làm 
tăng cân, bơ là thực phẩm rất tốt cho 
sức khỏe của con người, đặc biệt là làn 

da. Trong bơ có chứa nhiều axit béo 
không bão hòa có thể bảo vệ da khỏi 
tác động của tia UV. Loại trái cây này 
còn xoa dịu những triệu chứng viêm 
da, kích ứng da, đồng thời cải thiện độ 
đàn hồi cho da.

2. Bí xanh
Với hàm lượng nước cao, bí xanh chính 
là “cỗ máy” cung cấp độ ẩm cho da 
trong suốt mùa hè. Trong bí xanh còn 
có nhiều chất dinh dưỡng giúp da trở 
nên rạng rỡ hơn. 

Những thành phần như vitamin A, B 
và C sẽ giúp da chống lại các tế bào 
gốc có hại, tình trạng viêm da, giúp da 
sáng bừng tươi tắn và chống lão hóa 
từ bên trong.

Bí xanh chính là “cỗ máy” cung cấp độ ẩm cho da trong suốt mùa hè

Cũng giống như bí xanh, dưa chuột chứa nhiều nước nên rất tốt cho da

3. Dưa chuột
Cũng giống như bí xanh, dưa chuột chứa nhiều nước 
nên rất tốt cho da. Thực phẩm này còn góp phần 
giải quyết nhiều vấn đề tiêu hóa và giúp cơ thể 
thải độc từ bên trong.

Dưa chuột cũng có tác dụng xoa dịu các 
vết cháy nắng. Với thành phần chất khoáng 
silica có thể kích hoạt các enzym sản sinh ra 
collagen, dưa chuột còn duy trì cấu trúc và 
độ đàn hồi da. Dưa chuột cũng đặc biệt hiệu 
quả trong việc giảm thiểu bọng mắt, vitamin 
C, đồng thời axit caffeic có trong dưa chuột sẽ 
giúp bạn giải quyết tình trạng phù nước, làm da 
căng bóng và tươi tắn hơn.

4. Chocolate đen

 
 
Ít ai nghĩ rằng chocolate đen lại là một thực 
phẩm tốt cho da. Trên thực tế, chocolate rất 
giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt loại chocolate 
chất lượng cao còn có tác dụng bảo vệ da khỏi 
những tác hại của tia UV, đồng thời cải thiện 
và làm săn chắc da. Những thành phần kháng 
viêm có trong chocolate sẽ hạn chế đáng kể 
tình trạng viêm tấy trên cơ thể, giúp ngăn ngừa 
nhiều bệnh về da như bệnh rosacea, bệnh chàm 
eczema. Tuy nhiên, loại chocolate có đường sẽ 
không mang đến những tác dụng như trên.

Chocolate đen lại là một thực phẩm tốt cho da

Dưa hấu chính là một loại trái cây bổ sung nước lý tưởng cho cơ thể, với khoảng 93% là nước

Sưu tầm

5. Dưa hấu
Trong cuốn sách của mình, tác giả Wendy Rowe đã nhấn mạnh 

về tầm quan trọng của nước với cơ thể trong các tháng mùa 
hè. Uống nước là chưa đủ, bạn còn cần bổ sung thêm nước 
qua thực phẩm ăn hàng ngày. Dưa hấu chính là một loại trái 
cây bổ sung nước lý tưởng cho cơ thể, với khoảng 93% là 
nước. Với nhiều vitamin A và C, dưa hấu sẽ giúp da trở nên 
rạng rỡ và sáng bóng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, hạt dưa 
hấu cũng là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào với nhiều 
axit béo có lợi và chất chống oxy hóa, giúp da được cung 
cấp nước và góp phần trị mụn trên da.
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