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Quý bạn đọc thân mến,

Những ngày của tháng 4 đã khép lại, chúng ta lại bước vào tháng 5 với niềm 
hân hoan và tự hào trong các ngày Lễ lớn của dân tộc Việt Nam nói chung và 
Ngành Ngân hàng Việt Nam nói riêng. 
Tháng 5, toàn thể nhân dân Việt Nam thành kính tưởng nhớ về vị Lãnh tụ vĩ 
đại của dân tộc - Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập 
Ngành Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951 - 06/5/2016). Bản tin Kienlongbank 
xin giới thiệu đến quý bạn đọc bài viết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Ngân 
hàng Việt Nam”. Bên cạnh đó, những bài viết về Ngành Ngân hàng Việt Nam 
từ những ngày đầu mới thành lập cũng sẽ được Kienlongbank truyền tải trong 
bản tin số 30 này. 

Như thường lệ, những hoạt động sôi nổi của Kienlongbank trong suốt 1 tháng 
qua cũng sẽ được thông tin đến quý vị như: Khởi động chương trình trao học 
bổng Chia sẻ ước mơ, Khánh thành PGD Đức Hòa, các hoạt động, phong trào 
thi đua, thể dục thể thao của các đơn vị kinh doanh với các Ngân hàng bạn nhân 
dịp kỷ kiệm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, các bài viết về công tác 
chăm sóc khách hàng tại đơn vị và những gương mặt tiêu biểu được tuyên dương 
khen thưởng trong Quý I/2016. Bên cạnh đó, Bản tin cũng sẽ cung cấp những 
thông tin bổ ích trong chuyên mục Sống Xanh - Sống Khỏe - Sống Đẹp, giúp cho 
Quý bạn đọc có thêm những thông tin trong việc chăm sóc sức khỏe, hay những 
địa điểm du lịch lý tưởng cho kỳ nghỉ cuối tuần của gia đình.

Ban biên tập Bản tin Kienlongbank kính mời Quý bản đọc cùng khởi động 
những ngày đầu của tháng 05 với những thông tin thiết thực và bổ ích trong từng 
trang báo. Kính chúc Quý bạn đọc sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong  
cuộc sống. 

Lễ khai mạc Giải bóng đá Cúp Quốc gia và Hạng nhất 
Quốc gia  Kienlongbank   2016



pháp chủ yếu sau: 

1. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, 
tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung hoàn thiện thể 
chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của 
kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Phát triển và vận hành thông suốt, hiệu quả 
các loại thị trường; bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch giữa các loại hình 
doanh nghiệp.

2. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng 
suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng 
khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động.

4. Phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân 
dân, bảo đảm gắn kết hài hoà với phát triển kinh tế.

5. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường quản 
lý tài nguyên và môi trường.

6. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của 
người dân đi đôi với tuân thủ pháp luật; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng 
phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

THỊ TRƯỜNG  - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Hoàng Tư/www.thesaigontimes.vn 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 đã được Quốc hội XIII thông qua

Gửi cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Ngân 
hàng Việt Nam (06/5/1951- 06/5/2016)

Các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng thân mến!
Ngày 06/5/1951, Ngân hàng quốc gia Việt Nam được thành lập theo Sắc lệnh số 15/SL của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã mở ra trang sử vẻ vang, hào hùng của ngành Ngân hàng Việt Nam.
Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quan 
tâm chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của Nhà nước và Chính phủ, các thế hệ cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động ngành Ngân hàng Việt Nam đã nổ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, 
thách thức và cả những mất mát, hy sinh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp 
phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và công cuộc 
đổi mới, phát triển và hội nhập.

Chúng ta tự hào vì những đóng góp của ngành Ngân hàng đã được Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng năm 2006; hai Huân 

chương Hồ Chí Minh năm 1996, năm 2011. Năm 2009, 2014, các đơn vị N.2683, B.29, C.32 đã vinh 
dự được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có có những 

thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Và mới nhất, trong dịp kỉ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lại vinh dự 

đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.
Trước những vinh quang và tự hào này, thay mặt Ban cán sự Đảng và Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác trong ngành Ngân hàng, đặc biệt là các cán bộ lão thành 
cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Ngành qua các thời kì, các đồng chí thương binh và gia đình liệt sĩ trong Ngành lời chúc mừng tốt đẹp nhất và lời 
tri ân sâu sắc nhất!
Thưa các đồng chí!
Chúng ta vui mừng tổ chức kỉ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng vào dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa kết thúc thành công 
tốt đẹp; cũng đúng vào thời điểm cả nước đang tích cực chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016-2021. 
Trước những sự kiện trọng đại và có ý nghĩa lớn cho một chặng đường mới, thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngân hàng hôm nay 
cần nhận thức sâu sắc những thành quả mà thế hệ đi trước đã để lại cho chúng ta, đặc biệt là những bài học, kinh nghiệm quý báu sau 30 năm đổi mới 
và tái cơ cấu toàn diện hệ thống ngân hàng giai đoạn 2011-2015 vừa qua.  Chúng ta cũng cần nhìn nhận, đánh giá một cách đầy đủ hơn, toàn diện 
hơn những tồn tại, hạn chế, những thách thức, khó khăn mà Ngành ta phải đối mặt để cùng nhau phát huy hơn nữa những kết quả đạt được và nỗ lực 
khắc phục những tồn tại, yếu kém để vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Chặng đường 65 năm qua, ngành Ngân hàng Việt Nam đã dày công xây dựng và từng bước phát triển các hoạt động tiền tệ, ngân hàng, tạo nền tảng 
vững chắc và toàn diện cho sự phát triển nhanh và bền vững ở những giai đoạn tiếp theo. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam  không ngừng được hoàn thiện, củng cố và tăng cường, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ và quản lý hoạt 
động ngân hàng. Hệ thống các tổ chức tín dụng được tái cơ cấu mạnh mẽ với quy mô ngày càng lớn và chất lượng hoạt động ngày càng được nâng 
cao, đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ tiền tệ - ngân hàng của nền kinh tế và tiến gần hơn với thông lệ, chuẩn mực quốc tế. 
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trước mắt, những biến động khó lường từ thị trường tài chính thế giới, những yếu kém nội tại của nền kinh 
tế và những khó khăn của hệ thống ngân hàng đang đặt ra không ít thách thức cho hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Điều đó đã và đang đòi hỏi toàn 
Ngành cần chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả hơn nữa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thưa các đồng chí!
Những thách thức, khó khăn mà ngành Ngân hàng phải đối mặt trong thời gian tới còn rất lớn, trong khi nhiệm vụ đặt ra cho ngành Ngân hàng sau 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII rất nặng nề. nhưng chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, hào hùng và những thành quả quý giá đạt 
được trong 65 năm qua, cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh vững vàng và sự gắn kết hệ thống chặt 
chẽ, thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng hôm nay sẽ tiếp bước các thế hệ cha anh tiếp tục hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao và viết tiếp những trang sử đáng tự hào trên chặn đường phát triển và hội nhập, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, 
Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cuối cùng, thay mặt Ban cán sự Đảng và Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt nam, xin kính chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh 
phúc và thành công!

Thân ái!

THƯ CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

LÊ MINH HƯNG
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là trọng 
tâm điều hành trong kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới 
đây của Chính phủ vừa được Quốc hội 
thông qua sáng 12 - 4 

Về kinh tế: theo kế hoạch này, 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 đô la Mỹ.

Tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong 
GDP khoảng 85%. Tổng vốn đầu tư toàn 
xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 
- 34% GDP. Bội chi ngân sách nhà nước 
còn khoảng 4% GDP. Năng suất các 
nhân tố tổng hợp đóng góp vào tăng 
trưởng khoảng 30 - 35%. Năng suất lao 
động xã hội bình quân tăng khoảng 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 xã hội: Đến năm 2020, tỉ lệ lao động 
nông nghiệp trong tổng lao động toàn 
xã hội khoảng 40%. Tỉ lệ lao động qua 
đào tạo đạt khoảng 65 - 70%, trong đó 
có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%. Tỉ lệ 
thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 
4%. Có 9 - 10 bác sĩ và trên 26,5 giường 
bệnh trên 1 vạn dân. Tỉ lệ bao phủ bảo 
hiểm y tế đạt trên 80% dân số. Tỉ lệ hộ 
nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 - 
1,5%/năm.

Về môi trường: Đến năm 2020, 95% dân 
cư thành thị, 90% dân cư nông thôn 
được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 
85% chất thải nguy hại, 95 - 100% chất 
thải y tế được xử lý. Tỉ lệ che phủ rừng 
đạt 42%.

Để đạt được các mục tiêu trên, Quốc hội 
yêu cầu Chính phủ thực hiện sáu giải 

Ổn định kinh tế vĩ mô  
                vẫn là trọng tâm điều hành

Viết tiếp trang sử tự hào trên hành trình phát triển
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HỘI NHẬP

Bản tin Kienlongbank Số 30 - Tháng 5/2016



14 THỐNG ĐỐC NHNN VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ
THỊ TRƯỜNG  - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Chân dung

1. Nguyễn Lương Bằng 

Phó Chủ tịch nước kiêm Tổng Giám đốc đầu 
tiên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (từ 5/1951 
đến 1952) 

Ông Nguyễn Lương Bằng (1904-1979, quê quán 
tại thôn Đông, xã Đoàn Lâm - nay là xã Thanh 
Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). 
Ngoài chức danh Tổng giám đốc Ngân hàng 
quốc gia Việt Nam ông là đại sứ đầu tiên của 
Việt Nam tại Liên Xô cũ (1952-1956), Tổng Thanh 
tra chính phủ (1956)

2. Lê Viết Lượng 

Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 
(từ 5/1952 đến 7/1964)

Ông Lê Viết Lượng (1900-1985, quê quán ở làng 
Cải Lương, tổng Phù Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh).

Năm 1951, Ngân hàng Quốc gia được thành lập, 
ông được cử làm Phó Tổng Giám đốc. Năm 1952 
ông lên làm Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn 
Lương Bằng.

Ông là người đã xin phép Chính phủ thành lập 
Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng tiền thân 
của Học viện Ngân hàng ngày nay.

Ngay từ năm 1952, ông Lê Viết Lượng đã chỉ 
đạo thành lập tờ báo chuyên ngành - Tập san 
Ngân hàng (tiền thân của Tạp chí Ngân hàng 
thời nay).

Năm 1963, ông giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban 
Kế hoạch nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư). 

3. Tạ Hoàng Cơ 

Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam 
(từ 8/1964 đến 1974)

Tạ Hoàng Cơ (1911 – 1996, quê quán xã Liên 
Ninh, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay là xã 
Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội).

Từ tháng 6/1951 - 4/1958, ông giữ chức Vụ 
trưởng Vụ Phát hành và Chánh Văn phòng tại 
Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

Từ tháng 5/1958 - 1/1963, ông giữ chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt 
Nam.  

4. Đặng Việt Châu 

Phó Thủ tướng kiêm Tổng Giám đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam (từ 1974 đến 1976).

Ông Đặng Việt Châu (1914 -1990, quê quán ở 
làng Bách Tính xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, 
tỉnh Nam Định), tên thật là Đặng Hữu Rạng.

Từ năm 1955, ông lần lượt giữ nhiều trọng 
trách: Ủy viên Tiểu ban Kế hoạch nhà nước của 
Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban 
Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
(1965 - 1974), Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm 
Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng 
Phủ Thủ tướng.

5. Hoàng Anh 

Phó Thủ tướng được cử giữ chức Tổng giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (từ 1976 
đến 3/1977).

Ông Hoàng Anh (sinh 28/3/1912, tại xã Phong 
Thái, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - 
Huế) là một cựu chính khách Việt Nam.

Ông từng giữ các chức vụ quan trọng như Bí thư 
Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ 
Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.

Tại Quốc hội thống nhất khóa VI, ông trúng cử 
vào Đại biểu Quốc hội và được bổ nhiệm vào 
chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam.

6. Trần Dương 

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(từ 4/1977 đến 2/1981)

Ông Trần Dương (1922 - 2006, quê thôn Trà Vi, 
xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), 
tên thật là Nguyễn Văn Phiếm.

Ông từng giữ chức vụ Trưởng ty Thông tin tỉnh 
Thái Bình, Đại biểu Quốc hội khóa I, Phó Giám 
đốc Ngân hàng Nhân dân Nam Bộ, Phó Tổng 
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1962 
- 1976), Trưởng ban Tiếp quản Ngân hàng Trung 
ương tại miền nam (1975), Phó Viện trưởng Viện 
nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

7. Nguyễn Duy Gia 

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(từ 3/1981 đến 6/1986).

Ông Nguyễn Duy Gia (sinh năm 1938, tại Triệu 
Phong, Quảng Trị) là GS. TS Kinh tế. Ông từng 
là Bộ trưởng - Tổng giám đốc Ngân hàng nhà 
nước Việt Nam và giám đốc Học viện Hành 
chính Quốc gia (từ năm 1991).

 8. Lữ Minh Châu 

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(từ 7/1986 đến 5/1989)

Ông Lữ Minh Châu (sinh ngày 29/9/1929, quê 

tại Khánh An, U Minh, Việt Nam) tên thật là Lữ 
Triều Phú, tên khác là Ba Châu.

Năm 1986, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước (đến năm 1989) và 
được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng 
VI.

 9. Cao Sỹ Kiêm 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (từ 
6/1989 đến 10/1997).

Cao Sĩ Kiêm (sinh năm 1941, tại thôn Nam Long, 
xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là Ủy 
viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 
VII và VIII (1991-2001). Năm 2007, ông được bầu 
làm Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII. 

10. Nguyễn Tấn Dũng 

Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (từ 5/1998 đến 
12/1999).

Ông Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1949 tại Cà 
Mau) là một cựu chính trị gia người Việt Nam.

Tháng 5/1998, Quốc hội cử ông kiêm chức 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông được Quốc hội bầu lên vị trí Thủ tướng 
Chính phủ từ ngày 27/6/2006. Sau đó ông tái 
đắc cử nhiệm kì thứ 2 vào ngày 25/7/2011. Từ 
4/2016 ông thôi nhiệm vụ Thủ tướng Chính 
phủ.

11. Lê Đức Thúy

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (từ 
12/1999 đến 8/2007).

Ông Lê Đức Thúy (sinh ngày 30/6/1948 tại xã 
Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), 
từng giữ chức Phó chủ tịch chuyên trách của 
Hội đồng Tư vấn Kinh tế - Tài chính Tiền tệ Quốc 
gia, nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính 
Quốc gia, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa khóa IX và 

X. 

12. Nguyễn Văn Giàu 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (từ 
8/2007 đến 8/2011).

Ông Nguyễn Văn Giàu (sinh ngày 8/12/1957 
tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), chủ nhiệm 
Ủy ban Kinh tế Quốc hội, nguyên là Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc 
hội khóa XII.

Năm 2003 ông được điều động giữ chức Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh 
Thuận trước khi nhậm chức Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam.

13. Nguyễn Văn Bình 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (từ 
8/2011 đến 4/2016).

Ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1961 tại Phú 
Thọ) có học vị Tiến sĩ khoa học, theo học về tài 
chính, ngân hàng tại Liên Bang Nga.

Ông từng là chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ trọng trách 
Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 
chi nhánh Hà Nội trong 4 năm (1998-2001).

Từ ngày 11/4/2016, ông Nguyễn Văn Bình làm 
Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

14. Lê Minh Hưng 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
đương nhiệm

Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh 
Hưng (sinh năm 1970, quê ở xã Sơn Tân, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) là Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 
đang là Phó Chánh Văn phòng Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam.
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THEO DÒNG LỊCH SỬ

Bác Hồ thăm quỹ tiết kiệm XHCN tại nhà máy dệt Nam Định, năm 1962

Một ngày trong năm 1962, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến 
thăm cán bộ, công nhân nhà 

máy dệt Nam Định. Bác đi qua một phòng 
thấy có ba người ngồi.

 Bác hỏi:

- Các cô, chú làm gì đấy?

Anh Đoàn Duy Bảo đứng lên thưa:

- Dạ thưa Bác, đây là bàn tiết kiệm của ngân hàng đặt tại nhà máy.

Bác cầm một quyển sổ lên, hỏi.

- Nhà máy có bao nhiêu người gửi tiền tiết kiệm?

Anh Bảo thưa:

- Dạ, có tám mươi phần trăm người gửi ạ.

Bác gặng:

- Thế còn hai mươi phần trăm nữa thì sao?

Anh Bảo báo cáo:

- Dạ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thấy các cán bộ ngân hàng trả lời chưa đúng vào câu hỏi có lẽ là khó, 
Bác tìm hiểu sang vấn đề khác.

- Mỗi lần được gửi bao nhiêu?

- Dạ, gửi từ một đồng trở lên ạ.

Bác nói:

- Thế Bác có một hào, có gửi được không?

Tất cả, từ Giám đốc nhà máy, Bí thư chi bộ, cán bộ ngân hàng, quỹ tiết 
kiệm đều không trả lời được.

Cho đến năm 1996, nhân dịp kỷ niệm “45 năm mùa sen nở” của 
ngành ngân hàng, anh Bảo giờ đã trở thành cụ Bảo mới tâm sự với 
các cán bộ ngân hàng trẻ rằng:

Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Ngân hàng Việt Nam
Ngày 19/5/2016, cả đất nước đều hướng tới ngày kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ và nhà văn 

hóa lớn của dân tộc Việt Nam. Cũng đầu tháng 5/2016, ngành Ngân hàng Việt Nam vừa tròn 65 năm thành lập. Nhân 
kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cùng ôn lại những sự kiện và kỷ niệm của Người với ngành 

Ngân hàng Việt Nam. 

Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

Cách đây đúng 65 năm (ngày 06/5/1951), tại hang Bòng thuộc xã 
Tân trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam với 
các nhiệm vụ chủ yếu là: Quản lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức 
lưu thông tiền tệ, quản lý Kho bạc nhà nước, thực hiện chính sách tín 
dụng để phát triển sản xuất, phối hợp với mậu dịch để quản lý tiền 
tệ và đấu tranh tiền tệ với địch. Đây là sự kiện quan trọng nhất của 
Người đối với sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

Hang Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương là nơi Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ở lâu nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược (tổng số ba lần từ năm 1951 đến năm 1952). Trong thời gian này 
Bác đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 
và Sắc lệnh số 16/SL bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Bằng giữ chức vụ 
Tổng Giám đốc.

Ngày 23/2/1952, Bác Hồ gửi thư cho cán bộ ngân hàng

Nhân dịp Hội nghị cán bộ ngân hàng ngày 23/2/1952, Bác Hồ đã gửi thư 
cho cán bộ ngân hàng. Toàn văn bức thư như sau:

“Nhân dịp Hội nghị, tôi thân ái gửi lời chúc anh em cán bộ vui vẻ, mạnh 
khoẻ, và cố gắng làm việc cho nghị có kết quả tốt.

Sau đây tôi giúp vài ý 
kiến để anh em thảo 
luận:

Năm ngoái, Chính phủ đã nâng cao công tác 
kinh tế tài chính, đã nhấn mạnh 3 điểm quan 
trọng là:

– Tăng thu giảm chi, thống nhất quản lý tài 
chính,

– Xây dựng ngân hàng và quản lý tiền tệ,

– Phát triển mậu dịch.

Công tác tài chính là then chốt, mà trọng 
điểm của nó là thuế nông nghiệp.

Chấn chỉnh 3 công tác ấy là để chuẩn bị điều 
kiện thiết thực cho kế hoạch sản xuất và tiết 
kiệm năm nay, tức là để đẩy mạnh công cuộc 
kháng chiến kiến quốc.

Trong Hội nghị này, các cán bộ nên thật thà kiểm thảo:

– Mọi người đã nắm vững chính sách và phương châm của 
Chính phủ chưa?

– Trong khi thi hành chính sách và phương châm ấy, đã đi đúng đường lối 
quần chúng chưa? Cách tổ chức và lề lối làm việc đã hợp lý chưa?

Cán bộ tài chính – Nên tìm rõ những nguyên nhân vì sao chưa nắm vững 
và chưa thực hiện chính sách về thu và chi của Chính phủ? Trong công tác 
thuế nông nghiệp, những khuyết điểm gì đã ngăn cản một số địa phương 
thực hiện đúng mức Chính phủ đã định? Cần phải sửa chữa thế nào, để 
công tác thuế nông nghiệp năm nay có kết quả tốt hơn?

Cán bộ mậu dịch – Phải làm thế nào để ổn định giá cả, và để 
đạt mục đích: Xuất nhiều hơn nhập?

Cán bộ ngân hàng – Làm thế nào để nắm vững việc quản lý thu 
phát của chế độ kho bạc mới, để giúp ngành tài chính thực 

hiện thống nhất quản lý chi thu, để giúp ngân hàng nắm 
vững việc phát hành?

Cán bộ tín dụng – Phải kiểm điểm lại: Đã làm những gì 
và còn phải làm những gì để giúp ích nhân dân, để 

đẩy mạnh sản xuất?

Trong khi kiểm điểm công tác ngành mình, 
các cán bộ nên nhìn vào toàn bộ chính 

sách kinh tế tài chính của Chính phủ. Nên 
mạnh dạn phát biểu ý kiến, thật thà trao đổi kinh 

nghiệm – để kiện toàn ngành mình và phối hợp 
chặt chẽ với ngành khác, nhằm mục đích thực hiện đầy 

đủ kế hoạch sản xuất và tiết kiệm của Chính phủ năm nay.

Một điểm nữa: Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên chúng ta cần 
phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công vô tư, cần kiệm liêm 
chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự kháng chiến. Dùng cách thật thà tự phê bình và phê bình, để tẩy trừ 

những thói tham ô lãng phí và bệnh quan liêu, để cùng nhau tiến bộ.

Chiến sĩ ta liên tiếp thắng giặc ngoài mặt trận. Tôi mong rằng: Các chú là chiến sĩ kinh tế tài chính ở hậu phương, cũng cố gắng thi 
đua sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, vượt mọi khó khăn, làm cho mặt trận kinh tế – tài chính của ta cũng thắng lợi như 

mặt trận quân sự.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 23 tháng 2 năm 1952

Hồ Chí Minh”

Kỷ niệm từ câu chuyện  
“Ngân hàng Nhà nước phục vụ ai”

“Mãi về sau tôi mới hiểu ra rằng Ngân hàng Nhà nước ta là ngân 
hàng của dân, do dân, vì dân, nên trước hết là phải giúp đỡ dân, giúp 
đỡ người nghèo có vốn, để làm kinh tế. Chẳng hạn, sẵn sàng nhận 
gửi, dù là một lần nhận gửi với số tiền rất ít.

Một câu hỏi mà hơn một phần tư thế kỷ tự tôi mới tìm ra được ý 
nghĩa của câu trả lời”.

Trong nhiều giai đoạn lịch sử, dù bận trăm công nghìn việc, đặc 
biệt trong những năm cuối của giai đoạn kháng chiến chống 
Pháp và những năm ác liệt của cuộc đấu tranh giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, nhưng Bác Hồ vẫn luôn dành sự quan tâm của 
mình đến hoạt động ngân hàng và ngành Ngân hàng.

           Theo Vnubw.org.vn

* Ghi chú ảnh phía trên: Bác Hồ với đồng chí Nguyễn Lương Bằng - TGĐ đầu tiên của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam - chụp ngày 19/5/1957
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6. Trận chiến mà kẻ thua cũng phải gật gù khen ta giỏi

Tướng De Castries: “Tôi hân hạnh được làm đối thủ của 
tướng Giáp, được làm kẻ chiến bại trực tiếp của một người 
tài giỏi như Tướng Giáp”

Sử gia người Anh Martin Windrow: “Điện 
Biên Phủ là lần đầu tiên một phong trào độc 

lập ở ngoài Châu Âu được phát triển qua các 
giai đoạn, từ các nhóm du kích đến quân đội có tổ chức, 
vũ trang, có thể đánh bại một quốc gia phương Tây hiện 

đại trong trận chiến không cân sức”.

THEO DÒNG LỊCH SỬ

Theo Tri thức trẻ

Kỷ niệm 62 năm Chiến thắng  Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2016) Kỷ niệm 71 năm Chiến thắng  phát xít  (09/5/1945 – 09/5/2016)

Những điều kỳ diệu  
làm chấn động địa cầu  
trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

2. Nhân dân ra trận nhiều hơn quân đội chủ lực

- Riêng lượng dân quân vận tải đã hơn 20.000 người, vượt 
quân số bộ đội chủ lực (ta có 27 tiểu đoàn bộ binh với biên 
chế thời đó khoảng 635 người một tiểu đoàn)

- Đây là minh chứng hùng hồn cho niềm tin của nhân dân 
vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Trận chiến cả thế giới đoán sai kết quả
Trước khi giao chiến, không nhà quân sự, chuyên gia thế 

giới nào nghĩ quân ta sẽ thắng.

Chỉ huy pháo binh Pháp Piroth nói:

“….không có khẩu đại bác nào của Việt 
Minh bắn được 3 phát mà không bị 
pháo binh của ta tiêu diệt!”.

- Điện Biên Phủ được thế giới ví von là 
“pháo đài bất khả xâm phạm”

- Nhưng cuối cùng quân và dân ta đã 
làm nên một chiến thắng chấn động địa cầu.

4. Chiến dịch mà bom nguyên tử “suýt” xuất hiện

Khi Pháp lâm nguy, Tổng thống Mỹ Nixon từng nói:

“Đô đốc Radflord, chủ tịch Hội đồng Tham mưu 
trưởng liên quân, đề nghị chúng ta dùng 60 

máy bay ném bom B-29 ở Philippines…với 
ba quả bom nguyên tử chiến thuật nhỏ”.

Đây là bằng chứng cho thấy mức độ 
quan trọng của Điện Biên Phủ thời điểm 

đó, đồng thời khẳng định ý nghĩa của chiến 
thắng quân ta.

5. Trận chiến địch phải tiếp tế cho ta
- Quân ta siết chặt vòng vây, hơn 1/3 đồ tiếp tế 
địch thả rơi vào trận địa của ta.

- Địch biết mất tiếp tế nhưng không thể không 
tiếp tục bởi như vậy là cắt đứt đường sống của 
quân Pháp.

1. Xe thồ chở gạo bá đạo trên từng cây số

Xe đạp thồ là phương tiện vận chuyển quân lương chính, 
khoảng 20.991 chiếc được sử dụng.

- Xe thồ thô sơ nặng khoảng 15kg, ban đầu chỉ chở được cỡ 
100kg gạo. Sau đó dân quân tăng khối lượng chở, mỗi xe thồ 
được tới 200, 300kg gạo.

- Kỷ lục dùng xe đạp thồ chở gạo thuộc về anh Ma Văn Thắng 
(352kg gạo)

- Đội quan xe đạp thồ được đánh giá là “có một không hai” trong 
lịch sử quân sự thế giới.

71 năm đã trôi qua, nhưng nhân loại vẫn còn nhớ mãi về 
chiến thắng hào hùng và sự hy sinh cao cả của nhân 

dân các nước, trong đó có Liên Xô.

Ngày 09/5/1945, đại diện của Đức quốc xã đã ký văn bản đầu hàng 
Liên Xô và các nước đồng minh, chấm dứt Đại chiến thế giới lần 
thứ hai tại châu Âu. Trong cuộc chiến đó, nhân dân và quân đội Xô 
Viết đóng vai trò to lớn và quyết định nhất trong việc giải phóng 
nhân loại thoát khỏi thảm họa phát xít, vãn hồi hoà bình cho các 
dân tộc. Chiến thắng phát xít năm 1945 đã để lại rất nhiều bài học 
cho các nước bị áp bức trên toàn thế giới tại thời điểm lúc bấy giờ, 
trong đó có Việt Nam. 

Những bài học trường tồn từ chiến tranh chống phát xít

Những bài học về cuộc chiến tranh chống phát xít 71 năm qua vẫn 
có ý nghĩa thiết thực đối với thế giới đương đại, cũng như những 
giá trị của Ngày chiến thắng 09/5 sẽ vẫn luôn được mọi quốc gia, 
dân tộc trên thế giới bảo vệ và mãi mãi trường tồn.

Bài học thứ nhất: Tổn thất thương vong lớn về con người luôn 
nhắc nhở nhân dân thế giới ngày nay cần phải trân trọng và giữ gìn 
nền hòa bình thế giới như thế nào để không tái diễn thảm họa phát 
xít dưới bất kỳ hình thức nào.

Bài học thứ hai: Cần thấy rằng nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến 
đấu chống phát xít đã tổn thất rất nặng nề và làm nên một xứ 
mệnh lịch sử, cứu loài người thoát khỏi thảm họa của chủ nghĩa 
phát xít, và sau chiến thắng ấy, nhân dân Liên Xô trở thành thành trì 
của Chủ nghĩa xã hội, đặt ra một xu hướng phát triển của các dân 
tộc bị áp bức trên thế giới và dẫn đến sụp đổ từng phần của chủ 
nghĩa thực dân, đế quốc. 

Vì thế, những bài học về cuộc chiến tranh chống phát xít hơn 71 
năm trước vẫn có ý nghĩa thiết thực đối với nhân dân thế giới trong 
sự nghiệp đấu tranh vì mục tiêu hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến 
bộ xã hội.

Ngày nay thời thế đã đổi thay, thế giới đã và đang bước vào thời đại 
toàn cầu hóa, lợi ích quốc gia và quốc tế được xây dựng trên nền 
tảng các mối quan hệ đa phương, đa dạng với mong muốn cùng 
tồn tại hoà bình và phát triển. Tuy nhiên, tư tưởng của chủ nghĩa 
đế quốc cùng với sản phẩm của nó là chủ nghĩa phát xít mới đang 
hình thành và biến tướng dưới nhiều hình thức khác nhau như: 

Loài người biết ơn nhân dân Liên Xô

chạy đua vũ trang, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, khủng bố…

Ngay từ những ngày đầu khi nước ta “đứng về phe đồng minh” đấu 
tranh chống chủ nghĩa phát xít, Việt Nam đã ủng hộ nhân dân Liên 
Xô và các lực lượng chống phát xít. Chiến thắng phát xít Đức đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi cuộc 
Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử 
dân tộc.

Với tầm vóc lịch sử to lớn của chiến thắng phát xít Đức, mặc dù còn có 
sự bất đồng trong quan hệ giữa các nước, nhưng theo Ngoại trưởng 
Nga Sergei Lavrov (17/3) cho biết thì vẫn có hơn 50 phái đoàn, với 
30 nguyên thủ quốc gia xác nhận sẽ tham gia lễ kỷ niệm Ngày Chiến 
thắng phát xít 09/5 tại Moscow theo lời mời của LB Nga. Tại lễ kỷ niệm 
trọng thể này sẽ có khoảng 80.000 binh sỹ sẽ tham gia lễ duyệt binh tại 
Quảng trường Đỏ và các thành phố khác của LB Nga.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ: Nhờ thành 
quả của chiến thắng vĩ đại của nhân dân Liên Xô mà nhân dân ta dưới 
sự lãnh đạo của Đảng đã tận dụng tốt thời cơ ấy và làm cuộc Cách 
mạng Tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên 
dân tộc Việt Nam phát triển trong hòa bình, độc lập, tự do và đó là 
một tiền đề vững chắc để làm nên một Điện Biên lừng lẫy 5 châu chấn 
động địa cầu, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 và đang tiến 
hành thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế thành công 
như ngày nay.

Dân chúng Moscow tung hô người sĩ quan trên Quảng trường Đỏ 
trong Ngày Chiến thắng 09 tháng 5 năm 1945

Người lính Hồng quân cắm cờ trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức, đánh dấu 
sự sụp đổ của phát xít

Nhân dân đổ về Quảng trường Đỏ tại lễ hội vinh danh chiến thắng 
của nhân dân Liên Xô chống phát xít Đức trong cuộc Chiến tranh  
vệ quốc vĩ đại 1941-1945

Trích nguồn từ vov.vn
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                               tham dự các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập  
                                  ngành Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951 - 06/5/2016)

TIN TỨC SỰ KIỆN

Kienlongbank

Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập 
ngành Ngân hàng Việt Nam, 23 năm ngày 
thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, 

130 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5 và hưởng 
ứng tháng Công nhân theo phát động của Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, dưới sự chủ trì của 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, hệ 
thống ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tổ 
chức chuỗi sự kiện văn hoá cùng nhiều hoạt động 
thể dục thể thao từ ngày 23/4 đến ngày 28/5/2016 
nhằm tạo cơ hội giao lưu, kết nối, xây dựng và củng 
cố tình đoàn kết cũng như thắt chặt thêm mối quan 
hệ hợp tác tốt đẹp giữa các đơn vị, cơ quan đào tạo 
và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính - 
ngân hàng. 

Sáng ngày 23/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Tp.HCM, 
đã diễn tuần lễ triển lãm “Ngành Ngân hàng - những 
thành tựu tiêu biểu trong 65 năm”. Đây là sự kiện 
trọng tâm và quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện 
sẽ diễn ra trong dịp kỷ niệm lớn này. Triển lãm trưng 
bày các hình ảnh, thông tin về quá trình 65 năm hình 
thành, phát triển cùng các thành tựu và những mục 
tiêu, chiến lược trong tương lai của ngành Ngân hàng 
Việt Nam. Hoạt động ý nghĩa này được diễn tra từ 
ngày 23 đến ngày 29/4/2016, mang đến nhiều thông 
tin hữu ích cho những ai quan tâm và muốn tìm hiểu 
về Ngành Ngân hàng Việt Nam. Dịp này, Kienlongbank 
vinh dự là một trong những ngân hàng tham gia 

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó GĐ NHNNVN - CN Tp.HCM 
chụp ảnh trước khu trưng bày của Kienlongbank

CB, NV Kienlongbank tham gia chạy bộ đội hình Ông Phạm Duy Hưng - Phó GĐ Kienlongbank - CN Sài Gòn 
(thứ 2 bìa trái), nhận Kỷ niệm chương từ đại diện NHNN VN

Lãnh đạo và  khách mời tham quan tại khu trưng bày của Kienlongbank

đồng hành với chương trình qua các hoạt động: Triển lãm và 
Hội thao, chạy bộ đội hình đóng góp quỹ “Hỗ trợ công nhân 
bị tai nạn lao động” và quỹ “Trái tim hồng”.

Song song đó, tại các CN, PGD Kienlongbank trên cả nước đã 
hưởng ứng và nhiệt liệt tham gia các hoạt động chào mừng 
kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam 
tại các tỉnh, thành. Với sự cổ vũ nhiệt tình, tinh thần thi đấu 
hết mình, các đội thi đấu của Kienlongbank vinh dự đạt được 
các tình tích cao trong các môn thi đấu như: tennis, bóng 
bàn, cầu lông, bóng đá,... Kienlongbank Khánh Hòa đã thi 
đấu nhiệt tình, hăng say và mang về cho đoàn Kienlongbank 
Khánh Hòa 1 huy chương đồng ở giải thi đấu bóng đá nữ; 
Kienlongbank Phú Yên xuất sắc đạt huy chương vàng ở giải 
thi đấu bóng đá nữ.

Tham gia vào các chuỗi sự kiện do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam tổ chức, Kienlongbank mong muốn sẽ khẳng định được 
vị thế của mình trên thị trường Ngân hàng tại Việt Nam. Với 
quá trình phát triển gần 21 năm, Kienlongbank đang từng 
bước tiến đến một ngân hàng bán lẻ, đa năng và hiện đại. Với 
đội ngũ nhân sự hơn 3.500 CB, NV trong toàn hệ thống, trình 
độ chuyên môn và tay nghề cao, Kienlongbank luôn kịp thời 
mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ hiện đại 
và tiện ích nhất. Và trong thời gian tới, Kienlongbank tự tin 
trở thành một trong những ngân hàng có uy tín và phát triển 
bền vững trên thị trường ngân hàng Việt Nam. 

Kienlongbank Khánh Hòa (phải) nhận Huy chương Đồng môn bóng đá nữ

Kienlongbank  Phú Yên đoạt Huy chương Vàng môn bóng đá nữ

Hơn 50 CB, NV Kienlongbank Sài Gòn tham gia các hoạt động tại ngày Hội
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Kienlongbank Rạch Giá tham gia Hội thi 
văn nghệ chào mừng kỷ niệm 65 năm  

Ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày 
thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/05/1951 
– 06/05/2016), sáng ngày 22/4/2016 Công 

đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng với Công 
đoàn cở sở các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Kiên 
Giang đã tổ chức Hội diễn văn nghệ ngành Ngân 
hàng Việt Nam năm 2016. Dịp này, Kienlongbank đã 
xuất sắc đạt thành tích cao trong số 19 đơn vị ngân 
hàng tham gia.

Ngoài giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đến với hội thi, CB, 
NV Kienlongbank mong muốn thể hiện năng khiếu, 
tài năng, văn hóa nghệ thuật của đơn vị, góp phần 
tô điểm cho nét đẹp văn hóa cán bộ Ngân hàng tỉnh 
Kiên Giang. Đây còn là hoạt động cho thấy hình ảnh 
người cán bộ ngân hàng năng động, sáng tạo và 
nhiệt huyết trên mọi phương diện, đồng thời tạo nên 
một sân chơi lành mạnh giúp mọi người có cơ hội 
giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong toàn hệ 
thống ngành Ngân hàng nói chung và Kienlongbank 
nói riêng.

Kienlongbank Rạch Giá

Kienlongbank Rạch Giá đoạt Giải Ba toàn đoàn

và đoạt Giải Nhì song ca

Ngày 04/4/2016, Ngân hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) đã vinh dự đón nhận bằng khen 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vì đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác thống kê ngành Ngân hàng 
giai đoạn 2011 – 2015. 

Trong những năm qua, công tác báo cáo thống kê tại 
Kienlongbank luôn được Ban lãnh đạo quan tâm và chú 
trọng, thông qua những phần mềm, chương trình, hệ thống 
báo cáo tự động, trực tuyến, giúp cải tiến các hoạt động vận 
hành hằng ngày tại Kienlongbank.

Vinh dự với thành tích đạt được, tập thể CB, NV Kienlongbank 
càng nỗ lực, đoàn kết và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, đưa Kienlongbank trở thành một trong những 
ngân hàng bán lẻ, đa năng và hiện đại, làm nền tảng phát 
triển vững chắc trong giai đoạn mới 2016 – 2020.

Kienlongbank nhận bằng khen của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Kienlongbank

Kienlongbank

Kienlongbank tổ chức cuộc thi tìm hiểu 
“Ngân hàng Việt Nam - 65 năm xây dựng 

và phát triển”

Nhân kỷ niệm 65 Ngày thành lập ngành Ngân hàng 
Việt Nam (06/5/1951 – 06/5/2016),  Công đoàn cơ 
sở Kienlongbank chính thức phát động cuộc thi 

“Ngân hàng Việt Nam – 65 năm xây dựng và phát triển” 
từ nay cho đến hết 10/5/2016, dành cho toàn thể CB, NV 
Kienlongbank đang công tác tại Ngân hàng.

Cuộc thi với mục đích giúp CB, NV Kienlongbank chủ động tìm 
hiểu về lịch sử của ngành Ngân hàng Việt Nam, hiểu thêm về 
quá trình hình thành, đổi mới và hội nhập kinh tế. Bên cạnh 
đó, cuộc thi sẽ là dịp để tái kiểm tra kiến thức về Kienlongbank 
đối với mỗi CB, NV tại Ngân hàng. Qua 2 vòng thi sơ loại và 
chung khảo, các CB, NV sẽ có cơ hội nhận được các phần quà 
có giá trị từ Ngân hàng.

Đây là một trong những cuộc thi ý nghĩa giúp cho những 
người đang công tác trong lĩnh vực ngân hàng trau dồi thêm 
kiến thức mới, củng cố niềm đam mê và tiếp tục phát triển 
trong sự nghiệp của mình.

Kienlongbank

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và triển khai nhiều ưu đãi 
cho khách hàng khi giao dịch tại ngân hàng, Kienlongbank 

dự kiến ra mắt chương trình khuyến mãi: “02 lần chuyển, 01 lần 
phí” trong tháng 6 năm nay.

Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân khi sử dụng các dịch 
vụ thanh toán quốc tế theo quy định tại Kienlongbank, dự kiến triển 
khai trong vòng 6 tháng, từ nay cho đến cuối năm 2016.  Đến với dịch 
vụ “02 lần chuyển, 01 lần phí”, khách hàng sẽ hoàn toàn được miễn phí 
khi thực hiện chuyển tiền bằng điện (TTR) trong các lần giao dịch có 
số thứ tự là chẵn.

khuyến mãi dịch vụ thanh toán quốc tế
Đây không chỉ là một hoạt động mang tính riêng lẻ, mà là một 
chương trình mang tính hỗ trợ cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
đơn vị Kienlongbank tiếp cận nhiều hơn với khách hàng. Thông 
qua hoạt động này sẽ thu hút được những đối tượng khách hàng 
tiềm năng, thường xuyên sử dụng các dịch vụ thanh toán quốc tế 
với một mức phí tiết kiệm đáng kể.  Hoạt động này không chỉ mang 
lại nhiều tiện ít cho chính những khách hàng có nhu cầu chuyển 
tiền, mà đây còn là cơ hội giúp cho nhân viên Kienlongbank có 
thêm nhiều trải nghiệm mới trong quá trình phục vụ, trau dồi 
thêm nhiều kinh nghiệm kiến thức mới trong lĩnh vực thanh toán 
quốc tế này.
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Kienlongbank

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

Quang cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2016

Đại hội cũng đã thống nhất cao các chỉ 
tiêu kế hoạch hoạt động của Kienlongbank 
trong năm 2016. Theo đó, dự kiến tổng tài 
sản đạt 29.450 tỷ đồng, tăng 16,30% so với 
năm 2015; Tổng vốn huy động đạt 25.500 tỷ 
đồng, tăng 19,98% so với năm 2015; Dư nợ 
cho vay đạt 19.462 tỷ đồng, tăng 20% so với 
năm 2015; Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 
300 tỷ đồng; Nợ xấu dưới 2,5%.

Về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng 
khoán, Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Kienlongbank chia sẻ: “Việc 
niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán sẽ nâng 
cao tính minh bạch hoạt động của ngân hàng, 
tạo thuận lợi trong việc giao dịch của cổ đông, 
tuy nhiên do tình hình diễn biến thị trường thời 
gian qua chưa thuận lợi, cổ phiếu ngành ngân 
hàng chưa được quan tâm nhiều từ các nhà 

Ngày 22/4/2016, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã tổ chức thành công 
Phiên họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 với số lượng cổ đông tham dự chiếm tỷ lệ 91,75% tổng số cổ 
phần của Kienlongbank.

Chủ tọa đoàn đang điều hành Đại hội

đầu tư, nên niêm yết sẽ không có lợi nhiều cho cổ đông. Năm 
2016, nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật và 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kienlongbank sẽ tiến hành 
đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 
Nam và đăng ký giao dịch trên UPCOM trong năm 2016, nhằm 
đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông, cũng như đảm bảo tính 
ổn định trong hoạt động của ngân hàng”.

Kienlongbank cam kết tiếp tục phát triển hoạt động kinh 
doanh cốt lõi của ngân hàng, không ngừng đổi mới, linh hoạt, 
sáng tạo trong điều hành để từng bước đưa Kienlongbank 
trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng, an toàn và hiện đại. 

Cổ đông Kienlongbank bỏ phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2016 Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi của Cổ đông

Bước sang tuổi 21, với nền tảng ổn định, bền vững sẵn có, Ban 
lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Kienlongbank quyết 
tâm sẽ hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra, đạt được nhiều 
thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông 2016, ông 
Nguyễn Văn Kiệt – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
– Chi nhánh tỉnh Kiên Giang cho biết: “Năm 2015, tình hình thế 
giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn so với 
dự kiến. Trong bối cảnh của những thuận lợi và không ít khó khăn 
ấy, Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa phải tập trung mọi nguồn lực 
để thực hiện mục tiêu chính và thực hiện thành công phương án 
tái cơ cấu Ngân hàng Kiên Long theo chủ trương của Chính phủ 
và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời phải có sự nỗ lực 
nhiều hơn để vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, 
đảm bảo hoạt động an toàn, phát triển bền vững và tạo tiền đề, 
nền tảng vững chắc cho Ngân hàng TMCP Kiên Long phát triển 
mạnh mẽ trong thời gian tới. Các chỉ số mà Kienlongbank chấp 
hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đây là 
những con số rất quan trọng, không dễ dàng mà đạt được những 
con số này. Các chỉ tiêu này là nền tảng để đảm bảo tính vững 
chắc của Ngân hàng Kiên Long, những chỉ số này cũng quyết 
định đến việc Kienlongbank có sáp nhập với các ngân hàng khác 
hay không. Chúng tôi đánh giá rất cao với những chỉ số mà Ngân 
hàng Kiên Long đã đạt được, những con số đã nói lên được quá 
trình phát triển kinh doanh rất tốt trong năm vừa qua”.

Ông Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc NHNN tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo 
tại ĐH ĐCĐ 2016
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Không ngừng mở rộng mạng lưới, đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ 
tầng các Chi nhánh, Phòng Giao dịch (CN, PGD), tăng cường 
quảng bá hình ảnh Kienlongbank, nâng cao dịch vụ khách 

hàng là một trong những chiến lược phát triển quan trọng, đưa 
Kienlongbank trở thành một trong những ngân hàng hiện đại, 

đa năng và đáng tin cậy với mọi khách hàng. 

Ngày 29/4/2016, Kienlongbank long trọng tổ chức lễ khánh 
thành  PGD Đức Hòa tại địa chỉ số 159-161 đường tỉnh lộ 824, 

tổ 3, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An. Đây là một trong số ba điểm giao dịch của Kienlongbank 
đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An bao gồm CN 
Long An, PGD Bến Lức và PGD Đức Hòa. Với sự có mặt tại 
tỉnh Long An từ năm 2010 đến nay, Kienlongbank đã nhận 

được sự tín nhiệm và tin tưởng của đông đảo khách hàng 
doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đầu tư tại các KCN 

trong tỉnh, khách hàng kinh doanh cá thể, bà con nông dân,....

Long An là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm 
trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam và là cửa ngõ nối liền Đông 

Nam Bộ với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có chung đường ranh 
giới với Tp. Hồ Chí Minh bằng hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy. Bên 

cạnh đó, Long An được đánh giá là tỉnh có môi trường đầu tư hấp dẫn bởi ngoài yếu tố vị 
trí địa hình, giao thông rất thuận lợi, tỉnh còn có nhiều ưu thế về phát triển công nghiệp, thế mạnh 

nhà xưởng xây sẵn, sản phẩm nông, lâm nghiệp và công nghiệp chế biến, điều kiện tự nhiên. Do đó, 
sự hiện diện của Kienlongbank là một phần tất yếu, góp phần mang đến những giải pháp tài chính 

cho dân cư, tổ chức trong khu vực và địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế tại tỉnh Long An nói riêng và 
đất nước nói chung.

khánh thành 
trụ sở PGD  

Đức Hòa  
tại Long An

Ông Trần Văn Lành – Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa nhận bảng tượng trưng 50 suất 
học bổng từ ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank trao hoa 
cho ông Huỳnh Văn Chúc – Chánh Thanh tra NHNN VN tỉnh Long An

Nghi thức cắt băng khánh thành PGD Đức Hòa

Kienlongbank

Nghi thức khai tiệc chúc mừng khánh thành Kienlongbank Đức Hòa

Với việc khánh thành trụ sở PGD Đức Hòa, Kienlongbank kỳ vọng 
mang đến cho khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp các giải 
pháp tài chính phù hợp, đáp ứng nhu cầu tài chính và phát triển 
kinh doanh. Dự kiến trong tháng 5/2016, Kienlongbank sẽ tiếp 
tục khai trương hoạt động thêm 2 PGD Cai Lậy (Tiền Giang) và 
PGD Phú Mỹ (Vũng Tàu). Theo kế hoạch từ nay cho đến cuối năm 
2016, Kienlongbank sẽ mở mới thêm 1 Chi nhánh và 10 PGD 
đánh dấu sự hiện diện 117 điểm giao dịch của Kienlongbank trên 

khắp cả nước..

Cũng trong dịp này, Kienlongbank sẽ trao 250 suất học 
bổng cho các em học sinh chăm ngoan học giỏi nhưng có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Long An. Trong đó, 
Kienlongbank dành tặng 50 suất học bổng “Chia sẻ ước mơ” 
tại địa bàn huyện Đức Hòa nhân sự kiện khánh thành PGD. 
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Từ ngày 23/4/2016 đến ngày 10/5/2016, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước 
tổ chức chương trình trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” cho 600 

em học sinh tại Vũng Tàu (23/4/2016), Đồng Nai (07/5/2016) và Hậu 
Giang (10/5/2016). 

Đến tham dự với Lễ trao học bổng có sự hiện diện của Ban lãnh đạo chính 
quyền địa phương, Ban Giám hiệu trường học và các em học sinh đến từ 
nhiều trường THPT tại địa phương. 

Phát biểu tại Lễ trao học bổng được tổ chức tại trường THPT Lê Quí Đôn, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Trần Ngọc Thuận – Giám đốc Kienlongbank 
Vũng tàu cho biết: “Với phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ”, qua gần 
21 năm hoạt động Kienlongbank đang phát triển và trở thành một Ngân 
hàng bán lẻ hiện đại và đa năng. Song song đó, Kienlongbank nhận thức việc 
đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng là một phần trách nhiệm của Ngân 
hàng. Bằng những chương trình mang tính thiện nguyện cao, hàng năm 
Kienlongbank đều phân bổ ngân sách cho các hoạt động tài trợ, tích cực tham 
gia các dự án cộng đồng, hoạt động xã hội. Trong 02 năm qua, Kienlongbank 
đã hỗ trợ gần 150.000 trường hợp gia đình cận nghèo mua bảo hiểm y tế tự 
nguyện; trao tặng gần 10.000 suất học bổng “Chia sẻ ước mơ” cho các em học 

sinh THPT đạt thành tích 
học tập tốt tại 26 tỉnh, 
thành; trao tặng trên 
14.000 phần quà tết cho 
bà con có hoàn cảnh khó 
khăn và ngư dân vùng 
biển vui xuân đón tết, 
cùng các hoạt động văn 
hóa – xã hội, thể thao 
khác trên cả nước.Tôi 
mong rằng, với những 
phần học bổng mà 
Kienlongbank trao cho 

600 suất học bổng “Chia sẻ ước mơ”

các em học sinh ngày hôm nay, sẽ góp phần giúp các em thực hiện được 
những ước mơ của bản thân, phấn đấu vươn lên trong học tập để trở thành 
người có ích trong xã hội”.

Với 600 suất học bổng trao tặng đến các em học sinh trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và Hậu Giang, Kienlongbank mong muốn sẽ 
giúp các em có thêm động lực để cố gắng phấn đấu vươn lên trong học 
tập và cuộc sống. Giúp các em có thêm niềm tin để thực hiện những ước 
mơ và khát vọng của tuổi trẻ từ đó góp phần vào công cuộc xây dựng 
đất nước ngày càng vững mạnh và giàu đẹp hơn.

Chia sẻ về cảm nghĩ của mình khi được nhận học bổng, em Kim Thị Thu, 
học sinh lớp 12A3, trường THPT Minh Đạm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói: 
“Được nhận học bổng của Ngân hàng Kiên Long em rất là vui mừng, em sẽ 
cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng Ba Mẹ, các thầy cô cùng các cô 
chú của Kienlongbank. Học bổng này sẽ là động lực giúp chúng em cố gắng 
học tập thật nhiều để trở thành một người công dân tốt cho đất nước”.

Tiếp nối thành công của chương trình “Chia sẻ ước mơ”  2 năm trước, 
trong năm 2016, Kienlongbank quyết định nhân rộng chương trình, 
nâng với tổng số lượng học bổng lên 7.150 suất, dành cho các em học 
sinh THPT chăm ngoan học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 26 
tỉnh, thành trong cả nước.

Kienlongbank

Đỗ Hồng

đến với các em học sinh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Đồng Nai và Hậu Giang

Ông Nguyễn Xuân Minh - Phó Giám đốc NHNN 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại buổi Lễ  
trao học bổng

Ông Hoàng Hồ Anh Vũ - Phó Giám đốc Kienlongbank Vũng Tàu 
trao học bổng cho các em  

Ông Trần Quốc Khởi - Phó Bí thư thường trực Thành Ủy Tp. Vị Thanh 
(bên phải) và đại diện Kienlongbank Hậu Giang trao học bổng  
cho các em học sinh

Nằm trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2015), Kienlongbank 
quyết định trao tặng học bổng giá trị 600 triệu đồng cho con em ngành Kiểm sát phía Nam trong giai đoạn 2016 – 2021, với mong 
muốn tiếp thêm nguồn động viên tinh thần, nghị lực phấn đấu cho các em học sinh có hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

                               trao tặng học bổng cho con em 
ngành Kiểm sát phía Nam, giai đoạn 2016 - 2021

Đây là những suất học bổng có giá trị trong sáu năm học, được hỗ 
trợ hằng tháng thông qua chiếc thẻ ATM mang thương hiệu Hoàng 
Sa Việt Nam – Trường Sa Việt Nam của Kienlongbank.  10 em học sinh 
nhận được học bổng của Kienlongbank đều là những gương mặt tiêu 
biểu cho tinh thần hiếu học, vượt khó vươn lên đạt kết quả tốt trong 
học tập. 

Với mỗi suất học bổng trị giá 60 triệu đồng, chắc chắn sẽ là món quà 
hỗ trợ, góp phần thắp sáng ước mơ học tập và lập nghiệp cho ngày 
mai tươi sáng của các em. Không chỉ vậy, đây còn là một trong những 
hoạt động đầy ý nghĩa và nhân văn của Kienlongbank nhằm góp 
phần chung tay xây dựng một thế hệ trẻ tương lai của Việt Nam. 

Vào ngày 27/4/2016, các đơn vị Kienlongbank đã trực tiếp trao tặng 
đồng loạt thẻ ATM cho các em được nhận học bổng tại 10 tỉnh, thành: 

Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Rạch Giá, Hậu Giang, Sóc Trăng, Sài Gòn, 
Long An, Cà Mau và Trà Vinh. 

Cảm xúc của bản thân khi vinh dự là một trong 10 học sinh nhận học 
bổng, em Nguyễn Xuân Vi – Học sinh lớp 7 trường Lý Tự Trọng, Thành 
phố Trà Vinh chia sẻ: “Vinh dự là một trong số 10 bạn trên nhiều tỉnh/ thành 
được nhận phần học bổng từ phía Ngân hàng Kiên Long, em thực sự rất vui 
mừng và cảm động. Đây là một số tiền rất lớn đối với bản thân em cũng như 
gia đình, nó là một nguồn động lực để em có thể tự tin tiếp tục con đường 
học vấn của mình. Qua đây, em cũng xin gửi lời biết ơn chân thành nhất tới 
các cô chú ở Ngân hàng Kiên Long. Vì những nghĩa cử cao đẹp của cô chú 
đã dành cho chúng con, những người có hoàn cảnh khó khăn. Con xin hứa 
sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cô, chú, thầy cô và ba mẹ đã 
dành cho chúng con”.

Ông Nguyễn Văn Bình – GĐ Kienlongbank Hậu Giang (bìa phải) trao 
thẻ ATM cho em học sinh nhận học bổng cùng với đại diện cơ quan  
Viện kiểm sát tỉnh Hậu Giang

 Bà Dương Minh Tuyết Ngọc – Q.GĐ Kienlongbank  Tân Bình (TP.HCM) 
trao tặng thẻ ATM cho em học sinh nhận học bổng cùng đại diện cơ quan  
Viện kiểm sát

Ông Lê Văn Việt – GĐ Kienlongbank Sóc Trăng (áo trắng) trao tặng 
thẻ ATM cho em Lý Ngọc Anh cùng đại diện cơ quan Viện kiểm sát  
tỉnh Sóc Trăng

Em Nguyễn Xuân Vi – Học sinh lớp 7 trường Lý Tự Trọng, Thành phố Trà Vinh 
nhận thẻ ATM từ ông Mai Tiến Mãnh – GĐ Kienlongbank Trà Vinh

Ông Lưu Nguyên Nhựt – Giám đốc Kienlongbank  Đồng Nai 
trao học bổng cho các em học sinh
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Có thẻ bảo hiểm y tế người dân sẽ bớt được gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh

TIN TỨC SỰ KIỆN

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, 
Mặt trận, đoàn thể và nhân dân tỉnh 
Kiên Giang đã không ngừng nỗ lực, 

phấn đấu vươn lên thông qua nhiều chương 
trình an sinh xã hội được triển khai thực hiện 
và phát huy hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, tính 
đến đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận 
nghèo trong tỉnh vẫn còn cao (số hộ nghèo là 
41.200 và số hộ cận nghèo là 13.699), trong đó 
có 52.979 người thuộc hộ cận nghèo rất cần sự 
chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của những tấm lòng 
nhân ái trong cộng đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ người cận 
nghèo có đủ kinh phí mua Bảo hiểm Y tế (BHYT), 
kế thừa sự thành công của chương trình trong 
năm 2014 và phát huy phương châm hoạt động 
hướng đến cộng đồng của ngân hàng, năm 2016, 
Kienlongbank quyết định hỗ trợ 10 tỷ đồng cho 
Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Kiên Giang 
để mua thẻ BHYT cho gần 53.000 người thuộc hộ 
cận nghèo của tỉnh.

Là ngân hàng khởi đầu hoạt động từ cái nôi của vùng đất Kiên Giang, Kienlongbank luôn 
trân trọng ghi nhớ những tấm lòng của bà con nhân dân vùng đất phía Tây Nam Tổ quốc. 
Thông qua các hoạt động hỗ trợ vốn cho bà con sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, 
các chương trình hoạt động xã hội - văn hóa – thể thao, Kienlongbank đã góp phần nhỏ 
cùng chính quyền đảm bảo an sinh xã hội. Việc trao tặng 10 tỷ đồng cho bà con thuộc hộ 
cận nghèo trong năm 2016 như là lời cám ơn, sự tri ân từ tập thể CB, NV Kienlongbank dành 
cho tỉnh Kiên Giang.

Kienlongbank

Kienlongbank An Giang

S áng ngày 23/4, tại Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Hội doanh nhân trẻ tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình giao 
lưu “Doanh nhân thời hội nhập” với Tiến sĩ Mai Hữu Tín – Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV, Phó Chủ tịch 
HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long. Chương trình đã nhận được sự tham gia của đông đảo các doanh nhân, doanh 

nghiệp trên địa bàn Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, cùng đại diện các Sở Ban ngành, UBND huyện, thị, thành phố Long 
Xuyên. 

Tại buổi giao lưu, Tiến sĩ Mai Hữu Tín đã chia sẻ với các doanh nhân, doanh nghiệp tham dự chương về tình hình kinh tế Việt 
Nam và định hướng doanh nhân trong thời kỳ hội nhập, đầu tư tài chính như thế nào cho phù hợp, chia sẻ quản lý doanh 
nghiệp, quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế cho doanh nghiệp. 

Đây là chương trình giúp các doanh nhân trên địa bàn tỉnh An Giang nâng cao kiến thức điều hành, quản lý doanh nghiệp, 
đồng thời cũng là dịp để các doanh nhân có cơ hội được giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm, tăng cường hỗ trợ, hợp tác 
trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tạo nên mối liên kết giữa các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất 
kinh doanh tại địa phương. 

                               trao tặng 10 tỷ đồng  
mua Bảo hiểm Y tế cho bà con hộ cận nghèo 
tỉnh Kiên Giang

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao bảng tượng trưng 10 tỷ đồng dành cho bà con cận nghèo mua bảo hiểm y tế cho đại diện  UBMT TQ 
Việt Nam tỉnh Kiên Giang

“Doanh nhân thời hội nhập” với Tiến sĩ 
Chương trình giao lưu

Mai Hữu Tín - Phó Chủ tịch HĐQT Kienlongbank 

Tiến sĩ Mai Hữu Tín - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV, 
Phó Chủ tịch HĐQT Kienlongbank đang chia sẻ với các doanh nhân

Các doanh nhân và đại diện các doanh nghiệp chụp hình lưu niệm với Tiến sĩ 
Mai Hữu Tín

Phần giao lưu đặt câu hỏi giữa các doanh nhân với Tiến sĩ Mai Hữu Tín

Đông đảo các khách mời trên địa bàn tỉnh An Giang tham dự 
chương trình
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Lễ khai mạc giải bóng đá Cúp Quốc gia và Hạng nhất 
Quốc gia                               2016

Kienlongbank

TIN TỨC SỰ KIỆN

Các cầu thủ của 02 đội bóng chụp ảnh lưu niệm trước giờ thi đấu ngày 09/4/2016 tại sân vận động Thống Nhất, Tp.HCM

Tin ảnhTin ảnh

Năm thứ 3 liên tiếp đồng hành với Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia (HNQG) 
Kienlongbank và Giải Bóng đá Cúp Quốc gia (CQG) Kienlongbank 2016, 
Kienlongbank mong muốn sẽ đóng góp một phần vào sự nghiệp phát triển 

bóng đá nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Bản tin Kienlongbank kỳ này sẽ điểm 
lại một số hình ảnh trong Lễ khai mạc giải HNQG Kienlongbank và CQG 2016.

Ông Cao Văn Chóng – TGĐ Công ty VPF (bên trái)  tặng hoa cảm ơn cho ông Võ Văn Châu – Thành viên 
HĐQT, TGĐ Kienlongbank tại Lễ khai mạc Giải Bóng đá CQG Kienlongbank 2016 (sân vận động Đăk Lăk, 
Tp Ban Mê Thuộc), ngày 02/4/2016

 Các cầu thủ thực hiện nghi thức chào cờ trước khi diễn ra trận đấu tại sân vận động Thống Nhất, Tp.HCM, ngày 09/4/2016

Ông Võ Quốc Thắng  (bìa trái hàng trên) và ông Võ Văn Châu (thứ 3 từ trái sang) bắt tay các 
cầu thủ trước khi diễn ra trận đấu

Ông Võ Văn Châu - TGĐ Kienlongbank  phát biểu tại Lễ khai mạc

Trọng tài lên bục tuyên thệ

Các pha tranh bóng gay cấn của các đội
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Hội thi: “Duyên dáng 2016

Kienlongbank Đà Nẵng

Kienlongbank

Kienlongbank vinh dự đón tiếp sự hiện diện của bà Lê Thị Vệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang; Bà Ngô Hồng Phước - Phó phòng Kế hoạch 
tổng hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - CN tỉnh Kiên Giang, cùng Ban lãnh đạo và đông 
đảo CB, NV Kienlongbank.

Ngay từ khi phát động, cuộc thi “Duyên dáng Kienlongbank” đã nhận được sự tham gia và 
hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo CB, NV nữ Kienlongbank trong toàn hệ thống, trải qua 
2 vòng sơ loại và vòng loại, Ban giám khảo đã chọn ra được 10 thí sinh xuất sắc trong tổng 
số 100 thí sinh để bước vào vòng chung kết.

Kết hợp hài hòa giữa các yếu tố thể hình, duyên dáng, tự tin trong phần thi áo dài tự chọn 
và áo dài Kienlongbank, cùng với phần trả lời khéo léo trong phần thi ứng xử, trải qua 03 
vòng thi, thí sinh Huỳnh Thị Thùy Mỹ - Giao dịch viên CN Sài Gòn đã xuất sắc đạt Giải Nhất 
của Hội thi; Giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu - Nhân viên CSKH CN Đắk Lắk, đồng 
Giải Ba là 2 thí sinh Khúc Hồ Châu Yến – Nhân viên P. HCQT và thí sinh Phạm Thị Thu – Giao 
dịch viên PGD Sông Cầu.

Chia sẻ cảm xúc khi đăng quang, thí sinh Huỳnh Thị Thùy Mỹ cho biết: “Em rất cám ơn Ban 
lãnh đạo Kienlongbank đã phát động và tổ chức hội thi này, giúp cho chị em phụ nữ CB, NV 
Kienlongbank tự tin vào bản thân vượt lên chính mình để tham gia hội thi. Đồng thời, thông qua 
hội thi này, các em có cơ hội được giao lưu, chia sẻ niềm vui công việc lẫn cuộc sống. Em rất vui 
khi đạt được giải nhất trong cuộc thi và em sẽ nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để cống hiến hết mình 
cho Kienlongbank”.

Cuộc thi “Duyên dáng Kienlongbank” 2016 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Qua 
đó, thể hiện nét văn hóa đặc trưng của đại gia đình Kienlongbank, tạo sợi dây gắn kết, yêu 
thương, hòa nhập và sẵn lòng chia sẻ. Và đó cũng chính là mục đích, ý nghĩa của chương 
trình, là thông điệp từ Ban lãnh đạo Kienlongbank muốn truyền tải đến các thế hệ CB, NV 
của Ngân hàng. 

đã tìm ra được gương mặt xuất sắc nhất 
trong đêm chung kết

Hội thi “Duyên dáng 
Kienlongbank 2016” 
Với mục đích tôn vinh 

vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam 
qua chiếc áo dài truyền thống 
của dân tộc nói chung và nữ 
nhân viên Kienlongbank nói 
riêng trong chiếc áo dài trang 
phục của Ngân hàng. Tối ngày 
21/4/2016, tại Tp Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang, Kienlongbank 
đã tổ chức thành công đêm 
chung kết hội thi “Duyên dáng 
Kienlongbank 2016”.

Thí sinh Huỳnh Thị  Thùy Mỹ - Giao dịch viên Chi  nhánh  
Sài Gòn, trình diễn phần thi trang phục áo dài 
Kienlongbank trong đêm chung kết

Bà Lê Thị Vệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Kiên Giang và ông Võ Quốc Thắng 
– Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

Những hình ảnh buổi tập huấn PCCC và cứu hộ, cứu nạn tại tòa nhà Kienlongbank Chi nhánh Đà Nẵng

Chiều ngày 23/4/2016, tại tòa nhà 
Kienlongbank Đà Nẵng (số 114-116, 
Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, TP. 

Đà Nẵng), Kienlongbank Đà Nẵng phối 
hợp cùng với Phòng Cảnh sát PCCC số 2, 
Tp. Đà Nẵng tổ chức Tập huấn phương án 
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
(PCCC & CNCH). 

Để buổi tập huấn đạt hiệu quả cao, cán bộ 
Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã hướng dẫn 
cho CB, NV Kienlongbank cách thức sử dụng 

 
Đà Nẵng  
tập huấn  
phương án  
PCCC và  
cứu nạn  
cứu hộ

các phương tiện và dụng cụ PCCC, các phương pháp cứu nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra  
tại đơn vị, đồng thời thực hành thực tế theo các phương án PCCC & CNCH khi có sự cố cháy 
nổ xảy ra theo đội nhóm.

CB, NV Kienlongbank đã có được những trải nghiệm thực tế các thao tác xử lý trong trường 
hợp xảy ra cháy nổ. Buổi thực tập phương án PCCC & CNCH giữa Kienlongbank Đà Nẵng và 
Phòng Cảnh sát PCCC số 2, TP. Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Qua buổi thực tập này, 
CB, NV Kienlongbank Đà Nẵng nâng cao ý thức về công tác PCCC, ôn tập lại các kỹ năng PCCC 
& CNCH đã được học trước đây cũng như thực tập khả năng ứng phó khi có sự cố bất ngờ xảy 
ra tại nơi làm việc. Việc tập huấn này rất cần thiết để các đơn vị trong hệ thống Kienlongbank 
tham khảo và triển khai, góp phần đề cao công tác giữ gìn, an toàn tài sản cũng như  
trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.
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Từ ngày 21/4 – 25/4/2016, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm 
TP. Đà Nẵng (Số 09 Cách mạng tháng 8, Q. Cẩm Lệ, TP. 

Đà Nẵng) đã diễn ra Triễn lãm Quốc tế xây dựng Vietbuild Đà 
Nẵng 2016 với quy mô 540 gian hàng của 09 quốc gia trong 
lĩnh vực Xây dựng - Bất động sản - Vật liệu xây dựng, Trang trí 
nội ngoại thất.

Tại Vietbuild Đà Nẵng 2016 lần này, Kienlongbank Đà Nẵng đã giới 
thiệu một số sản phẩm, dịch vụ nổi bật của Kienlongbank như: Thẻ 
Hoàng Sa Việt Nam - Trường Sa Việt Nam, gửi tiết kiệm, cho vay 
mua nhà, xây dựng và sửa chữa nhà, đặc biệt là gói tín dụng ưu đãi 
trị giá 1.500 tỷ đồng của sản phẩm Xuân Phát Lộc mà Kienlongbank 
đang triển khai đến khách hàng. Theo đó, Kienlongbank mong 
muốn quảng bá rộng rãi hình ảnh, thương hiệu của Kienlongbank 
đến cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực Xây dựng - Bất động sản - Vật liệu xây dựng, 
Trang trí nội ngoại thất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. 

Vietbuild là sự kiện mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, hội tụ đầy 
đủ các dịch vụ, sản phẩm mới và công nghệ tiên tiến của ngành 
Xây dựng - Bất động sản cùng với nhiều hoạt động đa dạng và 
phong phú. Đến với các kỳ triển lãm trong những năm qua, các 
nhà doanh nghiệp được gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu sản phẩm 
mới với đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước, là những 
đối tác tiềm năng trong tương lai.

tham dự Triển  lãm quốc tế Xây dựng 
Vietbuild 2016

ĐÀ NẴNG

Kienlongbank Đà Nẵng

Ngày 09/4/2016, tại tỉnh Phú 
Yên, Kienlongbank phối hợp 
với các Chi Đoàn Ngân hàng 

Nhà nước Chi nhánh Phú Yên, Phòng 
An ninh kinh tế, Phòng Kỹ thuật 
nghiệp vụ II, Phòng Tham mưu (Công 
an Tỉnh) và Xã Đoàn Ea Ly, huyện 
Sông Hinh tổ chức khởi công xây nhà 
nhân ái cho gia đình bà Ma Thị An, ở 
thôn 2 Tháng 4, xã Ea Ly.

Gia đình bà An có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, chồng bỏ đi, một mình bà 
nuôi con trong căn chòi tạm bợ và 
không có đất canh tác. Công việc hàng 
ngày của bà là đi làm thuê, làm mướn 
qua ngày để nuôi con nhỏ. Biết được 
hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà An, 
tập thể CB, NV Kienlongbank Phú Yên 
đã quyết định hỗ trợ 20 triệu đồng để 
xây dựng cho bà An một ngôi nhà mới, 
giúp cho 2 mẹ con bà có được 1 nơi ở 
ổn định và sạch đẹp. 

                        tài trợ xây dựng nhà nhân ái  
tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Ông Nguyễn Nhất Tuấn - GĐ Kienlongbank Chi nhánh Phú Yên bàn giao nhà Nhân ái 
cho gia đình bà Ma Thị An

Sau 01 tháng khởi công xây dựng, cùng 
với sự đóng góp công sức của đoàn 
viên, thanh niên các chi đoàn, ngày 
23/4/2016, ngôi nhà mới, khang trang 
sạch đẹp, rộng 30m2 đã được chính thức 
trao cho gia đình bà Ma Thị An dưới sự 
chứng kiến của lãnh đạo chính quyền, 
các đơn vị tài trợ và bà con xóm giềng. 

Nhân dịp này, nhiều hoạt động tình 
nguyện ý nghĩa được các đơn vị tổ chức 
thực hiện như: Kienlongbank Phú Yên đã 
hỗ trợ 40 suất quà cho học sinh nghèo ở 
xã Ea Ly, các chi đoàn tặng máy đo huyết 
áp điện tử cho Trạm Y tế xã, tổ chức giao 
lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 
kết hợp tuyên truyền về trật tự an toàn 
giao thông, tuyên truyền, phòng chống 
tội phạm liên quan đến tiền giả cho bà 
con nhân dân tại địa phương.

Các thành viên trong đoàn đến thăm hỏi và tham quan ngôi nhà mới của bà Ma Thị An Kienlongbank Phú Yên
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ĐỒNG HÀNH

Cán bộ Kienlongbank đang tư vấn sản phẩm tài chính của Ngân hàng đến với bà con 
nông dân tại Đắk Lắk

Hội thảo Kỹ thuật chăm sóc cây cà phê, 
hồ tiêu và giải pháp tài chính cho hộ 
gia đình được Kienlongbank tổ chức 

vào các ngày 29/3 và 12/4/2016, với sự phối 
hợp từ lãnh đạo chính quyền huyện Đăk Mil 
và huyện Cư Kuin, đã giúp cho bà con trên 
địa bàn các huyện có thêm thông tin về 
kỹ thuật canh tác, cũng như tiếp cận được 
nguồn tài chính do Kienlongbank cung cấp.

Tại Việt Nam, hồ tiêu và cà phê từ lâu đã là một 
trong những loại nông sản rất được chú trọng 
trong sản xuất nông nghiệp, bởi nó không chỉ 

tổ chức Hội thảo 
Kỹ thuật chăm sóc 
cây cà phê,  
hồ tiêu  
và giải pháp  
tài chính  
cho hộ gia đình

mang lại những giá trị xuất khẩu lớn cho quốc gia mà còn mang lại những giá trị y 
học cao trong đời sống. Riêng đối với hồ tiêu, Việt Nam hiện đang là quốc gia đứng 
đầu trong việc xuất khẩu hồ tiêu trên thế giới. Tuy nhiên để duy trì và phát triển việc 
trồng các nông sản này vẫn cần rất nhiều những định hướng, hỗ trợ, hướng dẫn từ 
các cơ quan, ban ngành hữu quan. Nhận thấy được tầm quan trọng đó, tập thể CB, 
NV CN Đắk Lắk và PGD Cư Kuin đã phối hợp lãnh đạo chính quyền địa phương tổ 
chức các buổi hội thảo cho bà con nông dân về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê, hồ 
tiêu, dành cho các hộ gia đình đang hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt tại buôn 
Ea Kmar, xã Ea BHốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk và xã Đăk R’la, huyện Đăk Mil, tỉnh 
Đăk Nông. 

Thông qua các chuyên đề trao đổi, bà con nông dân đã được trực tiếp lắng nghe 
các chia sẻ từ chuyên gia cán bộ kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn về các công tác 
chuyên môn trong sản xuất hồ tiêu và cà phê, đồng thời được giải đáp các thắc 
mắc của bà con xoay quanh các vấn đề liên quan đến canh tác cây hồ tiêu, cà phê 
và phương thức vay vốn tại Kienlongbank trong sản xuất nông nghiệp, giúp bà con 
có thêm thông tin, kiến thức và kinh nghiệm thực tế để áp dụng trong mô hình 
trồng trọt của gia đình.

Ngoài việc quan tâm đến các kỹ thuật canh tác, nhu cầu nguồn vốn để phát triển 
kinh doanh luôn là sự quan tâm lớn của bà con. Chia sẻ với những khó khăn và 
mong mỏi của khách hàng, mong muốn đồng hành trong bước đường làm ăn, 
mở rộng cơ hội làm giàu chính đáng của bà con, Ban giám đốc Kienlongbank Đắk 
Lắk và PGD Cư Kuin đã giới thiệu những giải pháp tài chính hiệu quả, phù hợp với 
đặc tính kinh tế nông nghiệp tại địa phương, giúp cho các hộ gia đình có thêm giải 
pháp tài chính, mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất.

Công ty CP Máy và Thiết bị phụ tùng (SEATECH) được 
thành lập ngày 21/03/2000 trên cơ sở cổ phần hóa một 
phần doanh nghiệp nhà nước, có bề dày hoạt động 

kinh doanh từ năm 1977 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Từ 
cơ sở vật chất ban đầu còn hạn chế, SEATECH đã nhanh chóng 
chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ, phát triển ổn định suốt 
thời gian dài. Hiện nay các nguồn lực tài sản và nhân sự của 
SEATECH đã đạt gấp 5 đến 10 lần so với ngày đầu thành lập, 
theo đó thương hiệu SEATECH ngày càng được biết đến rộng 
rãi tại Tp. Đà Nẵng.

Trong chiến lược tăng trưởng hoạt động, những năm gần đây, 
SEATECH bắt đầu mở rộng qui mô và thị trường ra cả nước, vì vậy 
Công ty có nhu cầu lớn về nguồn vốn để đáp ứng việc mở rộng 
sản xuất kinh doanh của mình. Mối lương duyên giữa SEATECH 
và Kienlongbank bắt đầu từ thời điểm tháng 4/2015. Được sự giới 
thiệu và hỗ trợ của đối tác, cũng như sau nhiều tháng trao đổi, tìm 
hiểu và thẩm định tiềm năng của SEATECH, Kienlongbank Đà Nẵng 
đồng ý tài trợ nguồn vốn cho SEATECH, mở đầu cho giai đoạn hợp 
tác trên nhiều mặt giữa hai đơn vị.  Với năng lực và kinh nghiệm 
sẵn có cùng với nguồn vốn được tài trợ từ Kienlongbank, SEATECH 
liên tiếp gặt hái được những thành công thông qua việc trúng 
thầu các dự án lớn trên cả nước như: Thi công Phân xưởng mới 
Nhà máy May Xuất Khẩu Đại Thành Quảng Bình, Hệ thống Cơ Điện 
khối Villa 2 tầng và Club House công trình FLC Quy Nhơn, phần cơ 
điện dự án Golden Dragon Plaza Đồng Hới Quảng Bình, dự án New 
Beach Hotel & Resort Đà Nẵng … Song song đó, thông qua hợp 
tác với SEATECH, Kienlongbank đã triển khai nhiều gói sản phẩm 
đến SEATECH và CB, NV của Công ty như, sản phẩm chi lương qua 
tài khoản, phát hành thẻ ATM Hoàng Sa Việt Nam và Trường Sa Việt 
Nam.

Đồng hành phát triển cùng 
doanh nghiệp

Kienlongbank Đà Nẵng:

Ngô Thanh Tuấn – Phó GĐ Kienlongbank  Đà Nẵng

Từ khởi đầu nhiều thuận lợi, Ban lãnh đạo hai đơn vị luôn chủ động 
thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong 
quá trình hợp tác kinh doanh. Ngoài ra, Ban Giám đốc Kienlongbank 
Đà Nẵng luôn nhận thức sâu sắc về việc nâng cao chất lượng dịch vụ, 
hỗ trợ khách hàng cùng với những giải pháp tài chính phù hợp, mang 
đến nhiều hiệu quả và thành công cho SEATECH.

Sự hợp tác đồng hành giữa SEATECH và Kienlongbank Đà Nẵng không 
chỉ dừng lại ở mối quan hệ Ngân hàng - khách hàng mà ngày càng 
được thắt chặt thông qua các hoạt động khác như giao lưu văn nghệ, 
thể thao,…Hài lòng với chất lượng phục vụ của Ngân hàng, ông 
Lê Văn Hiểu - Tổng Giám đốc SEATECH cho biết:  “Kienlongbank và 
SEATECH hình như có duyên với nhau, hai đơn vị sẽ là những đối tác 
không thể thiếu của nhau và đồng hành cùng phát triển vững mạnh”.

Tháng 9/2015, Kienlongbank trở thành nhà tài trợ lớn nhất của Công ty 
khi tiếp tục tài trợ nguồn vốn cho SEATECH đầu tư các dự án lớn trên 
khắp cả nước. Dựa trên nền tảng hoạt động kinh doanh hiệu quả và 
mối quan hệ chặt chẽ, ngày càng phát triển giữa hai đơn vị như hiện 
nay, Kienlongbank sẽ tiếp tục triển khai bán chéo các gói sản phẩm 
dịch vụ ngân hàng đến SEATECH như: Cung cấp các sản phẩm bảo 
lãnh (bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng…), dịch vụ thấu 
chi dành cho doanh nghiệp, dịch vụ cho vay thấu chi CB, NV, mở thẻ 
tín dụng…

Với mục tiêu đẩy mạnh tăng trưởng khách hàng doanh nghiệp của 
Ban lãnh đạo, Kienlongbank Đà Nẵng luôn chú trọng tìm kiếm, chăm 
sóc và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. Và trong đó, SEATECH là một trong những đối tác lớn, bền 
vững và hoạt động ngày càng hiệu quả.

CB,NV Kienlongbank đến thăm cơ sở  hoạt động của Seatech

Bà Lê Thị Kim Liên - GĐ Kienlongbank Đà Nẵng tặng hoa cho  
 Ông Nguyễn Minh Khuê - Phó TGĐ Cty SEATECH tại lễ kỷ niệm 20 năm 
thành lập Kienlongbank tổ chức tại Đà Nẵng.

Kienlongbank Đắk Lắk
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“Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

Hai câu thơ từ lâu đã trở thành câu hát đi vào lòng người mỗi khi nhắc 
về vùng đất sen hồng – Tháp Mười thân yêu.

Tháp Mười chào đón chúng tôi vào một ngày tháng 4 đầy nắng. Cái 
nắng gay gắt vào mùa hạn mặn không làm vơi đi vẻ đẹp bình dị của 
những dòng kênh xanh, những ruộng sen hồng bát ngát. Người dân 
Tháp Mười bao đời nay vẫn vậy, vẫn chân chất, vẫn thật thà, mộc mạc 
và lòng hiếu khách của họ sẽ làm bạn nhớ mãi khi xa vùng đất sen 
hồng. Tạm chia tay với nhịp sống sôi nổi, trẻ trung của Thị Trấn Mỹ An, 
chúng tôi đến thăm gia đình anh Thanh và chị Yến tại xã Đốc Binh 
Kiều, một trong những khách hàng sử dụng có hiệu quả nguồn vốn 
Kienlongbank để phát triển chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đôn hậu, hiếu khách, đó là những cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi 
tiếp xúc với anh Thanh - chị Yến, những người con Tháp Mười. Rót nước 
mời chúng tôi, anh kể lại ngày mà anh chị cưới nhau. Bùi ngùi nhớ lại, 
anh kể:  “Ngày trước, cưới nhau xong, do hoàn cảnh kinh tế còn gặp nhiều 
khó khăn, cái ăn, cái mặc cứ bị thiếu trước hụt sau, lại thêm nuôi 3 đứa con 
nhỏ, khó khăn lại chồng chất khó khăn. May sao, có người quen giới thiệu 
và hướng dẫn cách nuôi ếch giống, tôi bắt tay làm ngay. Công việc đi vào 
ổn định, tôi tìm tòi học hỏi và nhân rộng mô hình nuôi ếch của mình nhưng 
lúc này đồng vốn ít ỏi ban đầu không thấm vào đâu. Với bao lo toan trăn 
trở đó, tôi quyết định vay vốn ngân hàng. Và điều may mắn hơn nữa, vào 
thời điểm đó, tôi được nhân viên Ngân hàng Kiên Long - Chi nhánh Đồng 
Tháp đến tận nhà để tư vấn và giới thiệu các gói vay của Ngân hàng. Thấy 
được sự nhiệt tình và chân tình của các cô, chú, tôi đã quyết định vay vốn 
của Kienlongbank để sản xuất kinh doanh và gắn bó với Ngân hàng từ 
năm 2015 cho đến bây giờ luôn”. Nói đến đây, anh cười thật tươi.

ĐỒNG HÀNH

Đồng hành cùng bà con miền Tây
Kienlongbank Tháp Mười:

Giờ đây việc ruộng rẫy, chăn nuôi của vợ chồng anh Thanh - chị Yến 
đã đi vào ổn định. Hiện tại trang trại ếch giống của gia đình anh 
rộng 3.000m2 với gần 70 vèo(*). Hơn nữa, gia đình anh chị giờ đây 
đã có được cơ ngơi ổn định với căn nhà mới tươm tất, còn thơm 
mùi sơn mới mà anh chị vừa xây xong, cùng với 3 đứa con học 
hành chăm ngoan và đang đùa giỡn vui vẻ trước sân làm anh chị 
càng thêm phấn khởi. Nhìn cảnh gia đình sum họp, bên mâm cơm 
nghi ngút khói, lòng tôi cũng thấy vui lây. 

Anh Thanh chia sẻ: “Nhờ sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời nguồn vốn của 
Kienlongbank đã giúp cho gia đình tôi có thêm điều kiện để phát triển 
kinh doanh. Con cái chúng tôi giờ đây được học hành mà không phải 
lo toan đến tiền học phí hay những bữa cơm hàng ngày. Từ tháng 
3/2016, tôi cũng hay tin tại huyện Tháp Mười đã có thêm một điểm 
giao dịch của Kienlongbank. Đây là cơ hội thuận lợi để chúng tôi dễ 
dàng đến giao dịch hơn so với việc di chuyển hàng chục km lên tận 
Cao Lãnh. Đối với tôi, Ngân hàng Kiên Long - Chi nhánh Đồng Tháp 
cũng như PGD Tháp Mười không chỉ là một ngân hàng mà còn là 
người bạn đồng hành, sẵn lòng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc 
của tôi và bà con nông dân”.  Niềm tin và sự chân thành, đó là tất cả 
những gì mà Kienlongbank Tháp Mười đã mang đến cho khách 
hàng. 

Chia tay gia đình anh Thanh – chị Yến, nhìn thấy được niềm vui, 
niềm tin trong đôi mắt của những người dân miền Tây chân chất, 
thật thà trong lòng chúng tôi như ấm lại. Bỏ qua những áp lực 
hàng ngày, chúng tôi - những nhân viên Kienlongbank cảm thấy 
yêu công việc của mình nhiều hơn, niềm vui chung của chúng tôi 
là được mang đồng vốn của Kienlongbank đến với bà con, đặc 
biệt là những hộ bà con còn nhiều khó khăn và vất vả trong cuộc 
sống, đúng như  với phương châm hoạt động của Ngân hàng 
“Kienlongbank – Sẵn lòng chia sẻ”.

Phan Minh Anh Tuấn/NV Tín dụng – Kienlongbank Tháp Mười

Anh Thanh - Khách hàng của PGD Tháp Mười bên các vèo nuôi ếch của mình Ếch được nuôi trong vèo

(*) vèo hay mùng lưới là 1 dạng lồng lưới  nhuyễn hoặc ao vây bạt, dùng 
để nuôi ếch, lươn, cá,...

Quang cảnh của Khóa đào tạo Bà Trần Tuấn Anh - Phó TGĐ Kienlongbank chia sẻ tại Khóa học

Từ ngày 9/5 – 28/5/2016, Kienlongbank khai giảng chương 
trình đào tạo chức danh khóa 06, dành cho các chức danh tân 
tuyển gồm: Giao dịch viên, nhân viên chăm sóc khách hàng 

và nhân viên tín dụng trên toàn hệ thống.

Bạn Nguyễn Công Vũ – Nhân viên Chăm sóc khách hàng cho biết: “ Tuy 
chỉ mới gia nhập vào Kienlongbank được gần hai tháng, tuy nhiên, em 
đã cảm nhận được sự thân thiện, chia sẻ từ các thành viên trong đại gia 
đình Kienlongbank. Đặc biệt, em nhận thấy tại Kienlongbank, vấn đề đào 
tạo dành cho nhân viên tân tuyển rất được Ban lãnh đạo chú trọng và 
quan tâm, đây là điều mà em rất tâm đắc. Tham gia khóa đào tạo này 
đã giúp cho em cũng như các bạn tân tuyển khác có điều kiện tổng hợp 
lại kiến thức chuyên ngành của mình, hơn nữa, chúng em được chính 

                      khai giảng chương trình 
đào tạo chức danh khóa 06

các anh, chị, hiện đang là CB, NV trong Ngân hàng trực tiếp đứng 
lớp giảng dạy, điều này giúp chúng em được học hỏi những kinh 
nghiệm cũng như những trải nghiệm thực tế trong công việc của 
các anh, chị. Trong thời gian tới, em sẽ cố gắng, nỗ lực và không 
ngừng trao dồi kiến thức cho bản thân để hoàn thành công việc 
chuyên môn tốt nhất”.

Trong chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, 
Kienlongbank định hướng xây dựng một đội ngũ CB, NV chuyên 
nghiệp, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, có chuyên môn, 
kinh nghiệm để đưa Kienlongbank trở thành một trong những 
ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam trong tương lai. 

Với mục đích tri ân khách hàng, Kienlongbank 
triển khai chương trình tri ân khách hàng và 

dành tặng 30.000 áo đi mưa cho các khách hàng đến 
giao dịch, từ tháng 5/2016 đến khi hết quà tặng.

Với mong muốn mang đến sự an toàn và bảo vệ sức 
khỏe cho khách hàng trong mùa mưa, từ tháng 5/2016, 
Kienlongbank triển khai chương trình “Kienlongbank - Đồng 
hành ngày mưa”.  Theo đó, tất cả các khách hàng cá nhân khi 

Kienlongbank - Đồng hành ngày mưa
đến giao dịch tại Kienlongbank và thỏa điều kiện của chương trình 
sẽ nhận được chiếc áo mưa xinh xắn từ Kienlongbank. 

Đây là một trong những chương trình tri ân khách hàng được 
Kienlongbank triển khai hàng năm. Tuy chỉ là những món quà nhỏ, 
nhưng thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Kienlongbank gửi 
đến khách hàng. Kienlongbank hy vọng, trong thời gian tới sẽ tiếp 
tục nhận được sự tín nhiệm và đồng hành của khách hàng trên 
cả nước.

P.Marketing

P.Marketing
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GƯƠNG MẶT KIENLONGBANK

Ngân hàng TMCP Kiên Long hiện có gần 4.000 CB, NV 
trẻ trung, năng động, luôn đoàn kết, nỗ lực và cố 
gắng phấn đấu cho sự phát triển chung của mái nhà 

Kienlongbank. Từng cá nhân luôn đề cao ý thức tự giác chấp 
hành các nội quy của Ngân hàng, hoàn thành các công việc 
và chỉ tiêu đã được Ban lãnh đạo tin tưởng giao phó. Bên 
cạnh đó, cùng với sự khuyến khích động viên từ Ban lãnh 
đạo Kienlongbank thông qua việc thường xuyên đào tạo và 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các buổi 
trao đổi, thăm hỏi, động viên, … trở thành sức mạnh tinh 
thần to lớn để từng CB, NV Kienlongbank nỗ lực phấn đấu 
tự cải thiện và phát triển bản thân.

Hàng quý, hàng năm, hay đột xuất, Kienlongbank luôn có 
những chính sách thi đua khen thưởng dành cho các đơn vị/
cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, 
kinh doanh tại Ngân hàng. Với sự đánh giá khách quan và 
minh bạch từ Hội đồng thi đua khen thưởng, Kienlongbank 
luôn ghi nhận và tuyên dương những cá nhân, đơn vị có 
những thành tích cao với những quyết định và giải thưởng 
xứng đáng. Trong bản tin kỳ này, Kienlongbank xin giới thiệu 
những gương mặt tiêu biểu đã nhận được Quyết định khen 
thưởng từ Tổng Giám đốc Kienlongbank trong kết quả kinh 
doanh Quý I/2016. Các anh chị với mỗi công việc khác nhau, 
nhưng có chung một điểm là luôn ý thức và hoàn thành trách 
nhiệm cao nhất, vì mục tiêu đóng góp cho sự phát triển của 
Kienlongbank bền vững, thịnh vượng. 

Chị Văn Thị Ngọc Hiếu – Giao dịch viên Chi nhánh Rạch Giá

“Để  thu hút khách hàng, bên cạnh 
việc nâng cao chất lượng tiện ích 
của sản phẩm dịch vụ, một lời giải 
quan trọng trong bài toán cạnh 
tranh chính là việc sử dụng cẩm 
nang văn hóa kinh doanh, trong 
đó phong cách giao dịch của nhân 
viên ngân hàng là điều tương đối 
quan trọng và tôi luôn cố gắng 
để thực hiện tốt nhất. Tôi luôn cố 
gắng tìm hiểu và quan tâm đến 
hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ 

của khách hàng để từ đó có thể chăm 
sóc tốt khách hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông 
qua cách tiếp cận đến những mối quan hệ của khách hàng hiện 
hữu. Công việc mà tôi luôn thực hiện đều đặn mỗi ngày là gọi 
điện thăm hỏi và thông tin cho khách hàng biết kỳ hạn thẻ tiền 
gửi đến kỳ lãi/gốc. Ngoài giờ làm tại Ngân hàng, tôi chủ động 

trong Quý I/2016Vinh danh Gương mặt tiêu biểu
đến nhà khách hàng chào hỏi, giới thiệu thẻ Hoàng Sa Việt 
Nam, Trường Sa Việt Nam,..và các tiện ích của sản phẩm hiện 
có của Kienlongbank”.

Chị Phan Lê Hồng Thủy – Nhân viên Hỗ trợ phần mềm, 
Phòng CNTT 

“Công việc chính của tôi tại 
P.CNTT là đảm nhận công 
tác vận hành, quản lý user 
hệ thống Core Banking 
và các chương trình tác 
nghiệp, hỗ trợ các Đơn vị 
kinh doanh (ĐVKD) trong 
quá trình sử dụng các 
chương trình tác nghiệp, 
kiểm thử phần mềm trước 
khi đưa vào sử dụng trên 
toàn hệ thống Kienlongbank. 
Với công việc hiện tại, đòi hỏi tôi luôn phải cập nhật những 
kiến thức, văn bản, chính sách, sản phẩm mới của Ngân hàng 
để trang bị kiến thức mới để có đủ kỹ năng, kiến thức trong 
việc hỗ trợ ĐVKD. Ngoài ra trong công tác hỗ trợ ĐVKD, tôi luôn 
lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ Đơn vị kinh doanh từ đó làm cơ 
sở để hoàn thiện các chương trình tác nghiệp để đảm bảo hệ 
thống công nghệ thông tin vận hành ổn định, hỗ trợ tốt nhất 
cho hoạt động kinh doanh hàng ngày tại ĐVKD”.

Chị Đặng Thị Tú Trinh – NV Tạp vụ Chi nhánh Rạch Giá 

Với thành tích nổi bật: Ngoài đạt điểm tuyệt đối công việc 
chuyên môn (40/40), điểm đánh giá KPI định tính Chị cũng 
đạt điểm tuyệt đối (10/10). Bên cạnh đó, Chị còn Vượt chỉ 
tiêu huy động Thị trường 1.

“Công việc tạp vụ là công 
việc mang tính chất đặc 
thù, bản thân tôi luôn 
tự hào với công việc của 
mình, và tôi luôn xem 
Kienlongbank là ngôi 
nhà thứ hai của mình. 
Trong mái nhà chung 
của Kienlongbank đầy 
nhiệt huyết và thân 
thiện, từ Ban lãnh đạo 

đến các anh chị em các 
Phòng Ban, tôi đã học hỏi được rất nhiều ở mọi người. Sự quan tâm 
chia sẻ, động viên của Ban lãnh đạo, các đồng nghiệp giúp tôi có 

thêm sức mạnh và tận tâm gắn bó với công việc của mình. Đối với 
công việc, tôi luôn tuân thủ quy định, đặt ra những kế hoạch cho 
công việc theo khối lượng phù hợp với thời gian giao dịch, đảm bảo 
sự xanh sạch đẹp mà không ảnh hưởng đến khách hàng và đồng 
nghiệp, luôn tạo sự thỏa mái cho khách hàng đến giao dịch.Trong 
công việc tôi luôn tâm đắc câu “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon 
cơm”,  “việc hôm nay chớ để ngày mai”, cố gắng thực hiện tốt những 
điều này, đảm bảo đạt chuẩn các tiêu chí 5S của Kienlongbank. 
Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc, sắp xếp 
và ươm trồng một số cây xanh trong mùa mưa, tiết kiệm những vật 
dụng, đồ dùng vệ sinh nhưng vẫn đảm bảo 5S để giảm chi phí cho 
đơn vị. Sử dụng nguồn nước tiết kiệm hơn nữa”.

Anh Nguyễn Tuấn Kiệt – Trưởng Bộ phận Báo cáo thống 
kê, Phòng KTTC

“Những ngày đầu làm công tác báo cáo thống kê, tôi cũng như 
các anh, em trong phòng đã gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, vì 
lúc đó chưa có phần mềm báo cáo, chúng tôi phải làm toàn bộ 

bằng thủ công. Nhưng 
nhờ sự cố gắng và 
nỗ lực, không ngừng 
trau dồi kiến thức 
cho công tác chuyên 
môn, tôi đã hoàn 
thành công việc của 
mình dễ dàng hơn. 
Cho đến bây giờ, có 
thể nói tôi đã am 
hiểu và nắm vững 

các thao tác trong 
công tác báo cáo thống 

kê. Và tôi tự rút ra cho mình rằng, chỉ cần sự cố gắng, cần cù và 
yêu nghề, thì tôi tin không có gì là không thể làm được”.

Chị Lý Ngọc Phương – Nhân viên Quản lý tài sản kiêm 
kiểm ngân - Chi nhánh Trà Vinh

“Thấm thoát đã hơn 2 năm tôi được học tập và làm việc dưới 
mái nhà Kienlongbank. Từ những ngày đầu mới bước chân vào 
mái nhà chung còn nhiều bỡ ngỡ, rụt rè mà giờ đây tôi thấy 
mình trưởng thành hơn rất nhiều. Từ một nhân viên quản lý 
tài sản, được sự tín nhiệm của Ban giám đốc Chi nhánh và các 
anh chị nhân viên, tôi được tham dự nhiều khóa học bổ ích, là 
hành trang vững chắc cho tôi bước đi trên con đường dài đầy 
chông gai phía trước. Cuộc sống là không chờ đợi, tôi thầm 
nhủ với bản thân không ngừng phấn đấu, học hỏi trao dồi tri 
thức, xứng đáng là nhân viên giỏi, xứng đáng là gương mặt 

tiêu biểu của Ngân 
hàng, đóng góp một 
phần nhỏ công sức 
để Kienlongbank 
ngày một vững 
mạnh”.

Đặc biệt, trong quý 
I/2016, Kienlongbank 
còn quyết định khen 
thưởng đột xuất 
cho cá nhân anh Võ 

Minh Chiến – Nhân 
viên Tín dụng, kiêm Nhân 

viên Thanh toán quốc tế, công tác tại Kienlongbank Vũng Tàu. 
Anh đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Dự nơ cho vay và Chỉ tiêu 
Thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó, Anh còn được Ban giám đốc 
đơn vị đánh giá về những thay đổi tư duy tích cực, có phương 
pháp làm việc hiệu quả với kết 
quả tăng trưởng đột biến về 
dư nợ tín dụng và các chi tiêu 
được giao khác.

Mỗi thành viên trong đại gia 
đình Kienlongbank đều có 
mục tiêu riêng của mình, và tất 
cả gặp nhau tại Kienlongbank 
với một mục tiêu chung duy 
nhất – Đưa sự phát triển của 
Kienlongbank ngày càng lớn 
mạnh trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ, đa năng, 
hiện đại tại Việt Nam. Đây là những tấm gương tiêu biểu đánh 
được tuyên dương, nhưng tại Kienlongbank vẫn còn rất nhiều 
những tấm gương sáng đang âm thầm làm việc ngày đêm 
với vai trò dù lớn lao hay nhỏ bé. Tất cả sự cống hiến, nỗ lực 
của CB, NV Kienlongbank đều sẽ được ghi nhận xứng đáng, 
làm tiền đề để toàn thể CB, NV cùng phấn đấu hoàn thành 
tốt hoạt động kinh doanh tại ngân hàng, đáp ứng được sự kỳ 
vọng của Ban lãnh đạo và sự tin tưởng, tín nhiệm của khách 
hàng.

Kienlongbank chúc mừng tập thể 2 Đơn vị: PGD Số 2 
và PGD Thốt Nốt, với thành tích hoàn thành xuất sắc 
chỉ tiêu thanh toán quốc tế Quý I năm 2016.
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làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các 
hoạt động thể lực quá sức. Nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc 
thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15-20 phút.

- Hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng 
vai gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời 
nắng như quần áo, bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Mặc quần áo rộng, thoáng 
mát, thấm mồ hôi. Có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng.

-  Không sử dụng các loại đồ uống có cồn. Cần uống nước đều đặn trong 
suốt thời gian làm việc. Đặc biệt cần uống thêm các loại nước có bổ sung 
thêm muối và khoáng chất như: Oresol đối với những người mất nhiều mồ 
hôi trong quá trình làm việc.

- Thực hiện các biện pháp làm thoáng mát nơi làm việc như sử dụng mái 
che, các tấm phản chiếu nhiệt, vật liệu cách nhiệt, hệ thống phun nước, phun 
sương. Lắp đặt hệ thống điều hòa, hệ thống quạt gió.

Đối tượng có nguy cơ cao

+ Người già và trẻ nhỏ và phụ nữ có thai;

+ Những người làm việc, luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu 
hoặc trong môi trường nóng bức: người lao động nông nghiệp, công nhân 
làm việc ở các lò gạch, lò luyện gang thép,…;

+ Những người mắc các bệnh mạn tính: tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính, hen phế quản, đái tháo đường.

Sống khỏe

Vào mùa nắng nóng có thể gặp 
phải một số vấn đề sức khỏe 
thường gặp là: Say nắng, say 

nóng hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên 
nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá 
lâu hoặc làm việc trong môi trường 
nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc cũng có 
thể do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Để 
giúp người dân có kiến thức chăm sóc 
và phòng một số bệnh hay gặp, Cục 
Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế đã 
có hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa 
nắng nóng cho cộng đồng và người 
lao động, cụ thể như sau:

Dấu hiệu nhận biết

Biểu hiện của các vấn đề thường gặp trong 
mùa nắng nóng phụ thuộc vào thời gian 
tiếp xúc với nắng nóng, mức độ tăng thân 
nhiệt của cơ thể.

- Ở mức độ nhẹ: mệt mỏi, khát nước, hoa 
mắt chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp 
thở, hồi hộp đánh chống ngực, chuột rút.

- Ở mức độ nặng: đau đầu dữ dội, khó thở 
tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, 
yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu 
hoặc hôn mê, trụy tim mạch và có thể tử 
vong.

để không 
đột quỵ ngày 

nắng nóng

để không 
đột quỵ ngày 

nắng nóng

Lưu ý cực quan trọngLưu ý cực quan trọng

Cách xử trí

Khi gặp các vấn đề sức khỏe do nắng nóng, tùy theo mức độ biểu hiện mà nhanh chóng 
mà áp dụng những biện pháp xử trí phù hợp như sau:

- Ở mức độ nhẹ: chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió.

+ Nới lỏng quần áo hoặc cởi bỏ bớt quần áo bên ngoài của nạn nhân, sau đó, lau mát cơ 
thể nạn nhân bằng khăn mát hoặc có thể dội nước mát vào cơ thể nạn nhân rồi lau khô. 
Đặt khăn thấm nước mát hoặc nước đá tại các vị trí như vùng nách, vùng bẹn, hai bên cổ 
để giúp nhanh chóng hạ nhiệt độ cơ thể.

+ Nếu nạn nhân uống được nước, cho uống từng ngụm nước mát nhỏ. Tốt nhất là nước 
có bổ sung muối và khoáng chất như nước oresol pha đúng liều lượng theo hướng dẫn 
sử dụng.

+ Nếu nạn nhân bị chuột rút cần xoa bóp nhẹ nhàng tại vùng cơ bị chuột rút.

+ Lưu ý không để cho mọi người vây quanh nạn nhân sau khoảng 10 -15 phút các biểu 
hiện sẽ giảm dần.

- Ở mức độ nặng: nếu nạn nhân có các biểu hiện ở mức độ nặng cần gọi ngay cấp cứu 115 
hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Lưu ý trong quá trình vận chuyển 
thường xuyên chườm mát  cho nạn nhân.

Khuyến cáo cần ghi nhớ:

-  Hạn chế đi ra ngoài những ngày trời nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 
giờ sáng đến 4 giờ chiều.

-  Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không đi ra ngoài trời nắng đột 
ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài 
bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi 
ra ngoài trời.

- Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi.

-  Tăng cường ăn các loại  rau xanh và hoa quả, nên có  
món canh trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt cần uống 
tối thiểu 1,5-2 lít nước mỗi ngày. Nên uống thành nhiều 
lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong 
một lần.

-  Rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và sức 
chống chịu của bản thân  với điều kiện của thời tiết nắng 
nóng.

Đối với những người phải làm việc trong thời tiết 
nắng nóng

- Cần bố trí thời gian làm việc vào những lúc mát mẻ như 
vào sáng sớm hoặc chiều muộn, hạn chế thời gian làm 
việc trong môi trường nhiệt độ cao. Nếu bắt buộc phải 

Theo Khánh Mai/Suckhoedoisong.vn
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Giải đáp
DANH SÁCH ĐỘC GIẢ TRÚNG THƯỞNG TRÒ CHƠI 
ĐỐ VUI Ô CHỮ BẢN TIN KIENLONGBANK SỐ 29 
THÁNG 4/2016

Kienlongbank xin chúc mừng 4 độc giả may mắn 
đã trúng thưởng trò chơi Đố vui ô chữ của Bản tin 
Kienlongbank số 29, tháng 4/2016.

Nguyễn Như Thi – Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ - 
CN Đồng Nai

Bùi Anh Tuấn – Nhân viên Tín dụng – PGD Lái Thiêu – 
CN Bình Dương

Phạm Nguyễn Thu Hiền – Nhân viên CSKH – PGD Lái 
Thiêu – CN Bình Dương

Dương Ngọc Xuyến – Giao dịch viên – PGD Thốt Nốt – 
CN Cần Thơ

* 04 phần quà xinh xắn từ Kienlongbank sẽ được chuyển 
đến Quý độc giả trong tháng 5/2016. Quý độc giả vui lòng 
liên hệ Chi nhánh/ Phòng giao dịch theo Danh sách công 
bố để nhận quà tặng của Kienlongbank.
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Sống Xanh

Hè về, từng chiếc lá khẽ đón chào ánh nắng ban mai và ít ỏi 
cơn gió mát nhẹ làm dịu đi cái nắng gay gắt mà Hạ mang đến. 
Trong chúng ta, mỗi khi nhắc đến mùa hè, thì trong lòng đều 

rạo rực và phấn khởi. Mùa hè – là mùa du dịch sôi động nhất trong 
năm, là dịp xua tan đi cả một năm học dài, là dịp mà cả gia đình cùng 
quây quần bên nhau khám phá những danh lam thắng cảnh trong 
và ngoài nước. 

Hè 2016 năm nay, Kienlongbank cũng muốn chia sẻ một số địa điểm vui 
chơi mới lạ, hấp dẫn để cùng nhau khám phá và xua tan đi cái nóng oi ả của 
mùa Hè đang về. 

1. Sông Chày, Suối nước Moọc và hang Tối 
Suốt thời gian vừa qua, Việt Nam chúng ta vô cùng tự hào khi được đoàn 
làm phim King Kong từ Hollywood dựng phim trường tại đây – khiến Quảng 
Bình trở thành điểm đến vô cùng hấp dẫn và không thể không ghé đến cho 
những ai đam mê thiên nhiên trong xanh. 

Nếu bạn đã từng nghe qua cái tên hang Chuột, hồ Yên Phú hoặc thung lũng 
Chà Nòi, thì bạn cũng cần cập nhật vào cuốn sổ tay của mình những địa 
danh kề cận tuy vô cùng mới lạ, hoang sơ nhưng ẩn mình trong đó lại là 
khung cảnh nên thơ, đẹp đến ngỡ ngàng với làn nước trong vắt màu ngọc 
biếc của thiên nhiên. Đó chính là sông Chày, suối nước Moọc và hang Tối.

Bạn có thể đến đó bằng cách:

- Từ thành phố Ðồng Hới tỉnh Quảng Bình, đi theo nhánh đông đường Hồ 
Chí Minh về phía bắc khoảng 60km, bạn sẽ gặp ngã ba Khe Gát. Rẽ tiếp theo 
nhánh tây, đi thêm khoảng 5km, du khách sẽ đến với suối Nước Moọc.

- Bạn có thể ghé thăm hang Tối - hang động với vòm cao cửa hang, bên dưới 
chảy ngầm một động nước dài gần 6 km gần đó cũng đẹp không kém.

- Ở đây có phục vụ các món ăn dân dã trên những “nhà hàng tổ chim” như 
cháo canh, cá chình nướng, rau rừng…. Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến 
món gà “ngày đuổi châu chấu, đêm ngủ lèn vôi”.

- Ngoài ra, bạn có thể được đắm mình dưới dòng sông suối xanh mát xua tan 
cái nắng mùa hè, hoặc bạn cũng có thể tham gia các trò chơi mạo hiểm vô 
cùng lý thú như bơi thuyền kayak, đu dây giữa dòng sống và chèo thuyền 
dọc dồng sông thơ mộng.                                                                                                          

Hè này nên đi đâu?Hè này nên đi đâu?

Một địa điểm khác mà bạn cũng có thể ghé thăm trong mùa hè 
của mình, Đảo Diệp Sơn thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. 
Là một đảo vẫn còn giữ được nét hoang sơ của thiên nhiên ban 
tặng, với nước biển trong xanh sẽ làm mê hoặc biết bao nhiêu 
con người ghé tham quan nơi đây. Nếu bạn là một người luôn 
muốn tìm cái mới, những địa danh ít người biết đến thì đảo 
Diệp Sơn là một địa điểm lý tưởng dành cho bạn cùng bạn bè và 
người thân cùng nhau trải nghiệm vào hè 2016 này. 

Bạn không những được đắm mình trong làn nước mát mà còn 
được chiêm ngưỡng con đường mòn giữa biển trải dọc nằm 
dưới mặt nước biển gần nửa mét – có chiều dài dài nhất Việt 
Nam, 700 mét. Màu xanh của biển, mùa xanh lá của cây cối và 
màu đỏ thẳm của những mái nhà làm hài hòa bức tranh tổng 
thể của đảo Diệp Sơn. 

Không gian yên tĩnh, hòa vào tiêng sóng và gió có thể đánh tan 
đi những nỗi mệt nhọc và được thư giãn cùng thiên nhiên. 

2. Đảo Diệp Sơn – tỉnh Khánh Hòa

CHUNG TAY BẢO VỆ MÀU                                            
TRÊN TRÁI ĐẤT Xanh

Marketing tổng hợp

Marketing tổng hợp

Môi trường bao gồm tất cả các yếu tố vô sinh và hữu 
sinh có tác động, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián 
tiếp đến sức khỏe, đời sống của con người. Môi 

trường cung cấp cho ta không gian để sống, cung cấp 
nguồn tài nguyên để sản xuất và là nơi chứa đựng chất 
thải.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. 
Chính phủ đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật về 
bảo vệ môi trường nhằm xử lý, răn đe những tổ chức, cá nhân có 
hành vi làm tổn hại đến môi trường, rồi các công nghệ xử lý rác 
thải, phát minh khoa học ra đời nhằm giảm thiểu những tác 
động đến môi trường. Vậy còn bạn, có bao giờ bạn đã tự hỏi 
“mình đã làm gì để bảo vệ môi trường và chống biến đổi 
khí hậu chưa?”

Bản tin Kienlongbank kỳ này xin chia sẻ đến quý bạn 
đọc các hình ảnh hoạt động của các thế hệ trẻ hiện 
nay đang ra sức chung tay bảo vệ môi trường. Qua đây, 
Kienlongbank muốn trao gửi thông điệp đến các bạn 
“Hãy chung tay bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta”.

3938

CHIA SẺ

Bản tin Kienlongbank Số 30 - Tháng 5/2016




