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Chư Ban Biên tập

19 An ninh mạng trong hoạt động ngân hàng

1410 Kienlongbank trao tặng học bổng “Chia sẻ ước 
mơ” tại 10 tỉnh, thành

Kienlongbank tham gia tài trợ Chương trình 
“Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2016”

Thêm 02 Phòng Giao dịch mới của Kienlong-
bank khai trương

Quý bạn đọc thân mến,
Khởi đầu tháng 6, hòa chung niềm vui, niềm tự hào của những “Chiến sỹ trên 
mặt trận tư tưởng văn hóa” nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng 
Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016), Ban biên tập Bản tin Kienlongbank 
xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban lãnh đạo Kienlongbank, quý cộng tác 
viên, quý độc giả, quý khách hàng đã và đang gắn bó, đồng hành cùng Bản 
tin Kienlongbank suốt thời gian qua.
Đặc biệt, Bản tin Kienlongbank kỳ này xin gửi lời cảm ơn đến quý Anh/Chị 
phóng viên báo, đài đã luôn đồng hành và ủng hộ các hoạt động tại Kienlong-
bank. Sự kịp thời chuyển tải những thông tin, hoạt động của Kienlongbank là 
nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều của quý Anh/Chị, góp phần làm tăng thêm sự 
sôi nổi của các hoạt động tại Kienlongbank trong thời gian vừa qua. Nhân kỷ 
niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, bản tin Kienlongbank kính chúc 
quý Anh/Chị sẽ luôn giữ vững được ngòi bút để đóng góp nhiều hơn nữa cho 
sự nghiệp xây dựng nền Báo chí Việt Nam. 
05 tháng đầu năm đã qua, Kienlongbank tiếp tục sôi nổi với nhiều hoạt động 
như: Khánh thành nhiều trụ sở mới; Khai trương hoạt động các điểm giao 
dịch mới; Trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” cho các em học sinh THPT các 
tỉnh, thành; Các hoạt động hội thao ngành Ngân hàng Việt Nam; Các khóa 
đào tạo nội bộ;… Đặc biệt, với khách hàng, Kienlongbank luôn triển khai 
nhiều chương trình tri ân khách hàng, với địa phương, nhiều chương trình an 
sinh xã hội được Kienlongbank chung tay đóng góp, đưa thương hiệu Kien-
longbank thêm lan tỏa, hình ảnh Kienlongbank thêm gần gũi, thân thương 
với cộng đồng, với khách hàng. 
Kính mời quý bạn đọc hãy cùng khám phá nhiều điều lý thú và bổ ích trong 
bản tin Kienlongbank số tháng 6.
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Chính phủ ban hành Nghị quyết  
về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 

đến năm 2020

- Thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh 
nghiệp là đối tượng phục vụ 

- Nghiên cứu, đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân 
trong một số lĩnh vực 

- Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

- Đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính 
phủ điện tử 

- Đơn giản hóa và giảm bớt các thủ tục về đất đai 

- Tạo điều kiện thuận lợi để thương mại hóa sản phẩm 
của doanh nghiệp 

- Đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn 

- Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm 

- Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp 

- Không hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự 

Các nội dung cần chú ý của Nghị quyết 
(Số 35/NQ-CP, ký ngày 16/5/2016):

Tại cuộc họp gần đây giữa UBND TP. HCM và Sở Du lịch TP. HCM, 
Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết một doanh 
nghiệp Singapore đã đề nghị trang bị Wi-Fi miễn phí cho thành phố 
để khách du lịch có thể tiện tra cứu thông tin. Dịch vụ này cũng giúp 
thực hiện nhiều vấn đề trong việc xây dựng chính quyền điện tử mà 
thành phố đang tập trung triển khai.

Ông Tuyến thông tin thêm, Thành phố đã làm việc và sẽ có văn bản 
chính thức gửi các ban ngành liên quan. Việc làm thí điểm hay đại trà 
thì sẽ tính toán và cân nhắc, song, lắp đặt Wi-Fi miễn phí toàn thành 
phố chắc chắn sẽ góp phần đẩy mạnh truyền thông và tạo điểm 
nhấn cho du lịch thành phố.

Giám đốc Sở Du lịch TP. HCM Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ sự ủng hộ bởi 
nếu thành phố được phủ Wi-Fi miễn phí sẽ mang lại nhiều tiện ích 
cho du khách. Vấn đề là đảm bảo chất lượng để người dân sử dụng.

DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU
sẽ được vay ngoại tệ đến hết năm 2016

(TBTCO) - Thông tư cũng quy định, khi được vay, khách 
hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo 
hình thức giao dịch hối đoái giao ngay.

Từ 1/6, nhóm khách hàng vay ngoại tệ để đáp ứng các nhu 

cầu vốn ngắn hạn trong nước nhằm thực hiện phương án 

sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên 

giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn 

thu xuất khẩu để trả nợ vay sẽ tiếp tục được vay ngoại tệ 

đến hết tháng 12 năm 2016.

Đây là nội dung quan trọng tại Thông tư số 07/2016/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/

TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành.

Thông tư cũng quy định, khi được vay, khách hàng vay phải 

bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối 

đoái giao ngay, trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách 

hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy 

Thời báo Tài chính Việt Nam.vn

định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.

Trước đó, Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định, nhóm khách 

hàng vay ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn 

trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam sẽ 

không được vay ngoại tệ từ sau ngày 31/3/2016.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH sẽ được phủ sóng wi-fi miễn phí
Một doanh nghiệp Singapore đang ngỏ ý muốn đầu tư lắp đặt hệ thống Wi-Fi miễn phí toàn thành phố phục vụ người dân và  

du khách truy cập Internet.

“Nếu Wi-Fi quá yếu thì lại không hay. Đã làm dịch vụ thì phải sử dụng được 
và chất lượng tốt”, bà Tuyết nói.

Năm 2012, Hội An (Quảng Nam) trở thành thành phố đầu tiên triển 
khai hệ thống Wi-Fi miễn phí với 350 điểm phát sóng. Sau đó, Hạ Long 
và cố đô Huế là hai địa phương tiếp theo, góp phần nâng cao dân trí 
và hoạt động giáo dục – đào tạo qua mạng; quảng bá du lịch; giám sát 
và cảnh báo ô nhiễm môi trường; quản lý giao thông đô thị...

Tại Đà Nẵng, từ 2013, thành phố cũng lắp đặt 320 trạm thu phát sóng 
ở các khu vực công cộng, tuyến đường du lịch, trung tâm hành chính, 
khu đông dân cư giúp người dân kết nối thông tin, sử dụng các dịch 
vụ công trực tuyến. Và gần đây nhất, TP Vũng Tàu cũng có tên trong 
danh sách này.

                                                                                                            Theo CafeF.vn
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B áo tin buôn lậu, hàng giả được thưởng tới 
200 triệu đồng; bỏ thu phí sử dụng đường bộ với xe máy 
hay cấm nhập khẩu ôtô cũ đã chuyển đổi công năng... là những quy 

định nổi bật có hiệu lực từ tháng 6.

Chính sách mới về trợ cấp đối với quân nhân

Có hiệu lực từ 1/6, Nghị định 27/2016 quy định hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ 

tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ được trợ cấp mức 

3.000.000 đồng/suất/lần nếu gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập 

nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở, hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt 

hại nặng về kinh tế (không quá 2 lần/năm đối với một hạ sĩ quan, binh sĩ).

Thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ khi ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị 

một lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên thì được trợ cấp mức 500.000 đồng/

thân nhân/lần (không quá 2 lần/năm). Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại 

ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/

người.

Bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy

Nghị định 28/2016 quy định việc bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe 

môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự có hiệu 

lực từ 5/6. Phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ tới đây chỉ bao gồm: ôtô, máy kéo, rơ moóc, sơ 

mi rơ moóc được kéo bởi ôtô, máy kéo và các loại xe tương tự.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chế độ quản lý thu phí sử dụng 

đường bộ, quy định cụ thể kỳ kê khai, nộp phí sử dụng đường bộ (theo 

tháng, quý, năm, kỳ đăng kiểm) đối với ôtô cho phù hợp với từng trường 

hợp nộp phí.

Trước đó, việc thu phí bảo trì đường bộ với các phương tiện đã gây nhiều 

tranh cãi. Khẳng định việc thu phí đường bộ đối với xe máy đúng với quy 

định của Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh Phí, lệ phí, song Bộ Giao 

thông Vận tải cho rằng quá trình triển khai, cách thức thực hiện gặp nhiều 

hạn chế. Chế tài xử phạt những người không nộp phí theo thông tư của Bộ 

Tài chính chưa khả thi...

Quy định mới về trang phục của sĩ quan công an nhân dân

Từ ngày 6/6, công an nhân dân sẽ có trang phục mới theo Nghị định 

29/2016. Màu sắc trang phục cơ bản giữ nguyên, song vải may chất lượng 

hơn. Trang phục xuân hè nam của lực lượng an ninh, cảnh sát cùng một 

kiểu áo cổ đứng, mặc sơ vin trong quần. Trang phục của phụ nữ không phải 

đóng thùng.

Các lực lượng từ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đều đeo 

phù hiệu trên cổ áo khi sử dụng trang phục thường dùng (mẫu cũ sĩ 

quan đeo cành tùng, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đeo phù hiệu). Công an 

hiệu, sao, cúc cấp hiệu, sao phù hiệu kết hợp cấp hiệu, cúc áo và mũ sĩ quan, 

hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên được đồng bộ màu vàng...

Cấm nhập khẩu ôtô cũ đã chuyển đổi công năng

Thông tư 13/2015 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực từ 10/6, quy định các 

loại vật tư, phương tiện đã qua sử dụng, đã bị thay đổi kết cấu để chuyển đổi 

công năng so với thiết kế ban đầu thuộc diện cấm nhập khẩu.

Ngoài ra, cấm nhập khẩu ôtô chở 10 người trở lên, ôtô và các loại xe khác có 

động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người, kể cả ôtô đua, xe chở người có 

khoang hành lý chung; Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa; Xe chuyên 

dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay 

hàng hóa. Xe ôtô cứu thương đã qua sử dụng cũng thuộc diện bị cấm nhập 

khẩu.

Vi phạm nhập khẩu giống cây trồng bị phạt tới 40 triệu đồng

Nghị định 31/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây 

trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật có hiệu lực từ ngày 25/6. Theo đó, phạt 

tiền từ 15.000.000 đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm nhập khẩu 

giống cây trồng, nguồn gen cây trồng không đúng với nội dung văn bản cho 

phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phạt tiền từ 30.000.000 đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm nhập 

khẩu giống cây trồng, nguồn gen cây trồng chưa được Bộ Nông nghiệp cho 

phép bằng văn bản. Biện pháp khắc phục là buộc tái xuất hoặc tiêu hủy 

giống cây trồng, nguồn gen cây trồng đối với hành vi vi phạm quy định…

Báo tin buôn lậu, hàng giả được thưởng đến 200 triệu đồng

Theo Quyết định số 20/2016 có hiệu lực từ 26/6 về hỗ trợ kinh phí cho hoạt 

động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…, chi phí mua tin 

trong quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả tối đa là 200 triệu đồng/vụ việc.

Nếu tài sản bị tịch thu được xử lý theo hình thức tiêu hủy hoặc chuyển giao 

thì chi phí mua tin không quá 100 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu trả chi phí mua 

tin từ nguồn kinh phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu thì không được thanh 

toán từ nguồn ngân sách Nhà nước nữa.

NHỮNG QUY ĐỊNH NỔI BẬT  
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2016

Theo Vnexpress.net
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THEO DÒNG LỊCH SỬ

Kỷ niệm 91 năm 
NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

(21/6/1925 – 21/6/2016)

91 năm trước, ngày 21/6/1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy của báo chí cách mạng 
Việt Nam - đã sáng lập ra Báo Thanh niên (Cơ quan ngôn luận của Tổ chức Việt Nam 

Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội).

Từ đó, dưới sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh 
đạo của Đảng, sự đùm bọc của đồng bào, đồng chí, báo 
chí Cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, luôn 
kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hệ thống báo chí hiện nay lớn mạnh hơn bao giờ hết 
với 4 loại hình báo chí: báo in, báo hình, báo phát thanh, 
báo điện tử. Sự cập nhật thông tin thường xuyên, liên tục 
với khối lượng nguồn tin khổng lồ về cơ bản đã đáp ứng 
được nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân.

Theo thống kê của Bộ Thông tin - Truyền thông, tính đến 
nay, cả nước có hơn 800 cơ quan báo chí, hơn 1.100 ấn 
phẩm báo chí. Trong những năm qua, đất nước đạt nhiều 
thành tựu nhưng cũng phải đối mặt với rất nhiều thách 
thức, khó khăn. Trong bối cảnh đó, báo chí đã đồng hành 
cùng Đảng, Nhà nước, Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, 
thử thách.

Báo chí đã góp phần rất lớn tạo sự đồng thuận xã hội, phản ánh kịp thời 
những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong thực tiễn cuộc sống để Đảng, 
Nhà nước kịp thời ban hành, điều chỉnh chủ trương, chính sách, giải pháp 
phát triển kinh tế - xã hội và công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo http://vtv.vn/

           Bản tin
chúc mừng Kỷ niệm 91 năm  

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016)

Bản tin Kienlongbank được xuất bản số đầu tiên vào tháng 
01/2013 với mục đích chuyển tải các chủ trương, chính sách, 
trao đổi học tập nghiệp vụ, kinh nghiệm hoạt động của từng 

đơn vị trong toàn hệ thống, đồng thời cung cấp kịp thời những 
thông tin, dịch vụ, sản phẩm cũng như các vấn đề thời sự có liên 
quan đến ngành nghề lĩnh vực tài chính Ngân hàng mà cộng 
đồng và doanh nghiệp quan tâm.

Trải qua hơn 3 năm phát hành với 31 kỳ, Bản tin Kienlongbank đã thực 
sự trở nên quen thuộc trong việc điểm tin hàng tháng của Ban lãnh đạo 
và tập thể CB, NV và khách hàng trong toàn hệ thống. 

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Bản tin 
Kienlongbank xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể cộng tác viên đã hỗ trợ bài 
viết, mặc dù công việc kinh doanh bận rộn, nhưng các anh, chị luôn cố gắng 
hỗ trợ để bản tin của mỗi kỳ thêm màu sắc và thông tin đa dạng. Bản tin 
Kienlongbank sẽ ngày càng cải tiến, hy vọng với sự hỗ trợ ngày càng nhiều 
hơn nữa của các cộng tác viên từ các đơn vị kinh doanh, sẽ mang đến cho 
quý độc giả một bản tin hiện đại với nội dung phong phú, hình ảnh đa dạng 
sinh động, thông tin thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của quý độc giả trong 
và ngoài Ngân hàng.

Phòng Marketing - Nơi tiếp nhận tin, bài từ Cộng tác viên gửi về cho Bản tin Kienlongbank 
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Thêm 2 Phòng Giao dịch mới của Kienlongbank 
khai trương

Kienlongbank

Với định hướng trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện 
đại, đa năng tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) luôn chú trọng đến công tác 

chăm sóc khách hàng, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ 
mới và phát triển mở rộng mạng lưới.

Trong 02 ngày, 27 và 28/5/2016, Kienlongbank tưng bừng tổ 
chức Lễ khai trương hoạt động 2 đơn vị mới: PGD Phú Mỹ (địa 
chỉ số 298 đường Độc lập, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, 
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và PGD Cai Lậy (địa chỉ 19 Tỉnh lộ 868, 
Khu 1, Phường 1, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Tại Lễ khai trương, Kienlongbank vinh dự đón tiếp sự hiện diện 
của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi nhánh tỉnh Tiền Giang; lãnh đạo chính 
quyền địa phương, đại diện hiệp hội doanh nghiệp và quý 
khách hàng thân thiết của Kienlongbanktại hai địa phương này.

Tại buổi Lễ khai trương Kienlongbank Phú Mỹ, ông Nguyễn 
Lợi – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu cho biết: “Với sự phát triển và lớn mạnh không 
ngừng của Kienlongbank trong những năm qua, cùng với các lợi 
thế về sản phẩm, dịch vụ, tiện ích Ngân hàng hiện có. Đặc biệt, 
với cơ chế hoạt động linh hoạt của một Ngân hàng TMCP thì việc 
Kienlongbank thành lập và đưa vào hoạt động Kienlongbank Phú 
Mỹ hôm nay sẽ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động tài 
chính Ngân hàng trên địa bàn huyện Tân Thành, góp phần mở 
rộng hơn nữa việc đưa các tiện ích, dịch vụ của Kienlongbank đến 
gần hơn với các tầng lớp dân cư và hỗ trợ cho việc phát triển kinh 
tế xã hội của địa phương ngày càng hiệu quả hơn”.

Phát biểu tại buổi Lễ khai trương Kienlongbank Phú Mỹ và Cai Lậy, 
ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank gửi lời 
cảm ơn sâu sắc đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Bà 
Rịa - Vũng Tàu và Chi nhánh Tiền Giang, lãnh đạo chính quyền địa 
phương đã luôn hỗ trợ và giúp đỡKienlongbank trong quá trình xây 
dựng và đưa 2 PGD Phú Mỹ, Cai Lậy đi vào hoạt động. Đồng thời, 
ông cũng gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng đã luôn đồng hành 
cùng với Kienlongbank trong thời gian qua và hy vọng trong thời 
gian tới sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự tín nhiệm của khách hàng 
mới tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung. 

Ông Nguyễn Lợi – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh  
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu.

Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank phát biểu tại  
Lễ khai trương Kienlongbank Cai Lậy - Tiền Giang

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao bảng tượng trưng 
chương trình “Chia sẻ ước mơ” cho đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương 
huyện Tân Thành

Nhân sự kiện này, Kienlongbank trao tặng 
100 suất học bổng đến các em học sinh 
tại thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) và huyện 
Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là 
những suất học bổng nằm trong chương 
trình “Chia sẻ ước mơ”  Kienlongbank đã 
và đang thực hiện tại 26 tỉnh, thành trong 
năm 2016. Kienlongbank mong muốn 
chung tay, góp phần với các địa phương 
thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và 
tiếp thêm nghị lực giúp các em hoàn 
thành tốt việc học trong những năm cuối 
cấp.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Kienlongbank 
đã đưa vào hoạt động 3 điểm giao dịch 
mới: PGD Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp), 
PGD Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), PGD 
Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang). Đây là 3 trong số 
14 đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp 
phép thành lập mới trong năm 2016. Tính 
đến thời điểm hiện tại, tổng số điểm giao 
dịch tại Kienlongbank đã được nâng lên 
106 đơn vị. Kienlongbank sẽ tiếp tục đưa 
vào hoạt động 11 đơn vị còn lại đến cuối 
năm 2016. 

Nghi thức cắt băng khai trương Kienlongbank Cai Lậy – Tiền Giang

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao bảng tượng trưng 
học bổng “Chia sẻ ước mơ” cho đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương 
thị xã Cai Lậy

Kienlongbank chuyển địa điểm hoạt động PGD Ngô Gia Tự, 
Quận 12 (Tp.HCM) và khánh thành PGD Ba Tri (Bến Tre)

- Từ 16/5/2016, Kienlongbank Ngô Gia Tự hoạt động tại trụ sở mới số 93 
Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Tp.HCM. 

- Từ 23/5/2016, Kienlongbank Quận 12 hoạt động tại trụ sở mới số 166 
Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Đông, X. Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn, Tp. HCM.

- Ngày 10/6/2016, Kienlongbank tổ chức Lễ khánh thành trụ sở mới PGD 
Ba Tri tại địa chỉ số 4A, Đường Trương Định, KP 2, Thị trấn Ba Tri, H.Ba Tri, 
T.Bến Tre.

Nghi thức cắt băng khai trương Kienlongbank Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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Kienlongbank

Nhằm tạo điều kiện vốn thuận lợi 
để các đối tác và đại lý bán xe ô 
tô phát triển hoạt động sản xuất 

kinh doanh, hỗ trợ các đại lý và khách 
hàng thanh toán tiền mua xe, từ tháng 
5/2016, Ngân hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) ký hợp đồng liên kết tài 
trợ vốn cho các đại lý & khách hàng của 
02 Công ty: Công ty Ô tô Đô Thành và 
Công ty Ô tô Nam Việt. 

Theo thỏa thuận, các đại lý của 02 công ty 
này sẽ được Kienlongbank thẩm định và cấp 
hạn mức tín dụng duy trì trong 12 tháng với 
mục đích cho vay hoặc bảo lãnh (thời gian 
cho vay tối đa 6 tháng) dựa trên kế hoạch 
mua xe, tình hình kinh doanh và tài sản đảm 
bảo của đại lý. Ngoài việc được hỗ trợ giảm 
lãi suất cho vay lên đến 2,5%/năm, tỷ lệ tài 
trợ cạnh tranh, quy trình thủ tục đơn giản, 
các đại lý, khách hàng của Công ty Ô tô Đô 
Thành và Công ty Ô tô Nam Việt còn được 
Kienlongbank ưu đãi giảm 30% phí giao dịch 
tại quầy, phí giao dịch qua Internet Banking, 
phí bảo lãnh và các loại phí giao dịch khác 
của Kienlongbank. 

Đối với các khách hàng có nhu cầu mua 
xe với mục đích sử dụng từ các đại lý, 
showroom, chi nhánh của Đô Thành và Nam 
Việt trên toàn quốc sẽ được Kienlongbank 

Bắt đầu từ tháng 5/2016, Kienlongbank chính 
thức tiến hành lấy phiếu tín nhiệm nhằm bảo 
đảm công khai, chính xác và toàn diện trong 

công tác đánh giá các cấp quản lý tại Ngân hàng.

Xác định chiến lược phát triển nguồn nhân lực là vô 
cùng quan trọng và cấp thiết, Kienlongbank đã định 

TRIỂN KHAI BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM 
ĐỐI VỚI CÁC CẤP QUẢN LÝ

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

Việc bỏ phiếu tín nhiệm cấp quản lí đã được Ngân hàng thực hiện thí điểm đối với cấp 
Giám đốc Hội sở, Ban điều hành, Hội đồng quản trị trong 2 năm qua. Đây là một trong 
những kênh thông tin giúp lãnh đạo Ngân hàng tự hoàn thiện bản thân, góp phần hiệu 
quả công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Thông qua việc bỏ phiếu tín nhiệm này, cho Ban 
lãnh đạo Ngân hàng điều chỉnh, rà soát hoặc áp dụng các chính sách nhân sự kịp thời và 
phù hợp, đồng thời giúp người được lấy phiếu tín nhiệm có cơ hội kiểm nghiệm lại năng 
lực quản lý, điều hành của bản thân để có hướng điều chỉnh hoặc phát triển phù hợp, thể 
hiện tính dân chủ trong công tác lãnh đạo, điều hành tại Kienlongbank.

Việc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ được Kienlongbank thực hiện định kỳ hàng năm. Đối tượng bỏ 
phiếu sẽ là toàn thể CB, NV, CTV. Đây là điểm mới trong công tác quản lý, đánh giá nhân sự 
tại Kienlongbank, góp phần xây dựng đội ngũ cấp quản lý có đức, có tài để cùng xây dựng 
Kienlongbank phát triển bền vững và thịnh vượng.

Phiếu tín nhiệm được thể hiện ở bốn mức độ: “Tín nhiệm”, “Tạm được”, “Không tín nhiệm” 
và “Không bỏ phiếu”.  

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

thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam 
trong tương lai. Việc đào tạo tại Kienlongbank được tổ chức 
thường xuyên, liên tục dành cho tất cả các chức danh từ cấp 
quản lý đến nhân viên, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cần 
thiết cho công việc.

Theo chương trình đào tạo cụm, tháng 5/2016, Kienlongbank liên 
tục tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng bán hàng” từ khóa 2 cho đến khóa 
5, dành cho nhân viên tín dụng và nhân viên hỗ trợ tín dụng đến 
từ các khu vực: Bạc Liêu, Rạch Giá, Bến Tre và Hà Nội. Mỗi khóa học 
được diễn ra 2 ngày, với sự dẫn giảng của các giảng viên nội bộ, vừa 
truyền đạt kiến thức nền tảng, vừa chia sẻ kinh nghiệm thực tế, giúp 
các học viên tiếp thu dễ dàng.

Sau khóa đào tạo, các học viên phải nâng cao được nghiệp vụ 
cũng như thay đổi thái độ tư duy làm việc năng động, tích cực 
hơn, nâng cao năng suất lao động, đóng góp vào sự phát triển của 
Kienlongbank.

Kienlongbank đồng loạt tổ chức chương trình 
đào tạo “Kỹ năng bán hàng” theo cụm

P. Marketing

Kienlongbank

tài trợ vốn cho đại lý  
và khách hàng vay mua xe

hỗ trợ cho vay lên đến 100% giá trị xe, thời gian vay tối đa 05 năm với tài sản đảm bảo là chính 
xe mua hoặc bất động sản. 

Trong chiến lược phát triển kinh doanh, ngoài việc chú trọng mở rộng, phát triển mạng lưới 
và xây dựng đội ngũ CB, NV giỏi chuyên môn, vững tay nghề, Kienlongbank đã không ngừng 
triển khai những sản phẩm dịch vụ mới, nhiều tiện ích, ưu đãi vượt trội, cùng với thủ tục giải 
quyết hồ sơ nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng. Thông qua việc 
liên kết với Công ty Ô tô Đô Thành và Nam Việt, Kienlongbank kỳ vọng mang nhiều sự lựa 
chọn cho khách hàng, đại lý, và cơ hội tiếp cận nguồn vốn dễ dàng từ Kienlongbank.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ tại các Chi nhánh, Phòng giao 
dịch Kienlongbank gần nhất hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng qua số điện thoại: 
1900 6929; website: www.kienlongbank.com.

19006929

 
VAY MUA ÔTÔ

2.5%
 100% 12 tháng 

30%

KGTEC là trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang, 
thành lập từ năm 1965, một trong những đơn vị chủ lục đào 
tào đội ngũ lao động cho tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân 
cận, với mục tiêu đào tạo gắn kết với thực tiễn xã hội, đáp 
ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

                  đồng hành hoạt động tuyển sinh 
tại trường KGTEC

Xác định đây là một trong những thị trường tiềm năng về nguồn nhân lực, khách hàng 
sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, hơn nữa KGTEC là một trong những khách 
hàng thân thiết của ngân hàng, Kienlongbank tiếp tục tài trợ trong công tác tuyển sinh 
với trường năm 2016. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Kienlongbank đồng hành cùng KGTEC.

 Thành quả chỉ sau 1 năm liên kết, Kienlongbank đã có những khách hàng thân thiết từ các 
học sinh, giáo viên và nhà trường. Nhưng niềm vui và thành công lớn hơn khi nhìn thấy lớp 
lớp các em sinh viên được đến trường và ra trường, trở thành những người lao động có ích 
cho xã hội, vận dụng tốt những kiến thức từ KGTEC đã truyền đạt đến các em.

Thông qua việc tài trợ trong năm 2016, Kienlongbank mong muốn sẽ tiếp tục góp phần 
vào sự thành công của trường trong mùa tuyển sinh mới, tạo sự cân bằng hợp lý trong việc 
đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh của tỉnh Kiên Giang nói riêng và 
của cả nước nói chung. 

Quang cảnh Khóa đào tạo tại Rạch Giá

Tập thể học viên và giảng viên Khóa đào tạo tại Bến Tre chụp ảnh lưu niệm

Kienlongbank
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Kienlongbank Phú Yên

Tại buổi Lễ trao học bổng tại Phú Yên, ông Nguyễn 
Văn Hàn – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Chi nhánh Phú Yên chia sẻ: “Qua các năm cùng đồng 
hành với Kienlongbank chúng tôi thấy rằng chương 
trình Chia sẻ ước mơ của Kienlongbank rất giàu tính 
nhân văn và ý nghĩa, đúng như phương châm hoạt 
động của Kienlongbank “Sẵn lòng chia sẻ”. Những suất 
học bổng này thể hiện một tấm lòng của toàn thể CB, 
NV Kienlongbank dành cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên trong học 
tập, để sau này thực hiện những hoài bão, ước mơ 
và khát vọng của bản thân, góp phần làm giàu quê 
hương đất nước. Chúng tôi trân trọng và ghi nhận 
những tình cảm quý báu đó mà Kienlongbank dành 
riêng cho các em. Và chúng tôi tin rằng các em sẽ thực 
hiện được những ước mơ đó vì đã có Kienlongbank 
luôn đồng hành với các em trong suốt mọi nẻo đường 
học tập”.

Kienlongbank

Kienlongbank  
trao tặng học bổng 
tại 10 tỉnh, thành

Nằm trong chương trình “Chia sẻ ước mơ 
2016”, trong tháng 5, Kienlongbank tiếp tục 
trao tặng 1.840 suất học bổng yêu thương 

đến các em học sinh THPT tại Phú Yên, Bình Thuận, 
Hải Phòng, Hà Tiên, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Vĩnh Long, 
Tiền Giang, Long An và Trà Vinh.

Em Nguyễn Thị Ngọc Duy hiện đang học 
lớp 12A1 trường THPT Chuyên Nguyễn 
Du – Đắk Lắk chia sẻ cảm xúc khi được 
nhận học bổng: “Nhận được học bổng này 
đã giúp chúng em có thêm một niềm vui 
và hạnh phúc trong học tập và cuộc sống, 
là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy chúng em 
học tập và rèn luyện tốt hơn nữa để trở thành 
những học sinh giỏi, những công dân tốt, góp một 
phần công sức nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 
Em cũng hy vọng Kienlongbank sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình, trao nhiều 
suất học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí và nghị 
lực vươn lên trong cuộc sống như chúng em trên mọi miền của Tổ quốc”.

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, học bổng Chia sẻ ước mơ của 
Kienlongbank đã trao tặng 2.440 suất học bổng tại 14 địa phương cả 
nước. Trong năm 2016, Kienlongbank đã nhân rộng số lượng học bổng 
lên 7.150 suất cho các em học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn, chăm 
ngoan học giỏi tại 26 tỉnh, thành. Đây là những phần quà yêu thương 
với tất cả tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm mà tập thể cán bộ, nhân 
viên Kienlongbank dành cho các em. Thông qua chương trình này, 
Kienlongbank muốn gửi đến các em thông điệp rằng: Ngoài gia đình, 
thì bên cạnh các em vẫn còn có cộng đồng và xã hội luôn động viên, 
ủng hộ việc học tập của các em, sẵn sàng tiếp thêm niềm tin và nghị lực 
để các em hoàn thành những ước mơ của bản thân từ đó góp sức xây 
dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh và phát triển. Ông Nguyễn Văn Hàn – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Chi nhánh Phú Yên  phát biểu tại buổi Lễ. Lãnh đạo Kienlongbank trao học bổng cho các em học sinh  tại  tỉnh Bình Thuận

Ông Nguyễn Bá Tuân - Giám đốc Kienlongbank Hải Phòng  trao học bổng cho 
các em học sinh

Bà Nguyễn Thị Đậm - Phó GĐ NHNN VN CN tỉnh Tiền Giang trao học bổng 
cho các em học sinh

Kienlongbank Bình Thuận

Kienlongbank Hải Phòng

Kienlongbank Đắk Lắk

Kienlongbank Hà Tiên

Kienlongbank Vĩnh Long

Kienlongbank Long An

Kienlongbank Trà Vinh

Kienlongbank Đà Nẵng

Kienlongbank Tiền Giang

Ông Nguyễn Trọng Nghiệp - Giám đốc NHNNVN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long 
trao học bổng cho các em học sinh
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Sáng ngày 03/6/2016, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) phối hợp UBMTTQVN 
Tp.Cao Lãnh tổ chức Lễ bàn giao căn nhà 

tình thương cho hai hộ gia đình anh Lê Hồng 
Đức ngụ tại tổ 14, ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây 
và anh Nguyễn Văn Phi ngụ tại tổ 7, ấp Tân Chủ, 
xã Tân Thuận Tây, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Gia đình anh Đức và anh Phi là hai hộ có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn tại xã Tân Thuận Tây – Tp Cao 
Lãnh. Do không có đất canh tác và không có việc 
làm ổn định, gia đình hai anh phải sống trong căn 
chòi tạm bợ, làm thuê, làm mướn để trang trải cho 
cuộc sống của gia đình qua ngày. Đây là những hộ 
nghèo nằm trong diện cần hỗ trợ giúp đỡ của địa 
phương, qua sự giới thiệu của UBMT TQ VN Tp Cao 
Lãnh, Kienlongbank đã tìm hiểu và nhận thấy được 
hoàn cảnh khó khăn của hai gia đình, vì vậy Ban lãnh 
đạo và tập thể CB, NV Kienlongbank Đồng Tháp đã 
quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng hai 
ngôi nhà mới (mỗi căn trị giá 30 triệu), giúp cho hai 
gia đình có được nơi ở ổn định và sạch đẹp. 

Sau 03 tháng khởi công xây dựng, cùng với sự hỗ 
trợ của chính quyền địa phương và bà con, hàng 
xóm, láng giềng, ngày 03/6/2016, hai ngôi nhà mới, 
khang trang sạch đẹp đã được chính thức trao tặng 
cho gia đình anh Đức và anh Phi dưới sự chứng kiến 
của lãnh đạo chính quyền địa phương và bà con 
xóm giềng. 

Tại buổi bàn giao, anh Lê Hồng Đức đã không khỏi 
bùi ngùi và xúc động khi đón nhận ngôi nhà mới 
từ Kienlongbank, anh nói: “Tôi xin chân thành cảm 
ơn Ngân hàng Kiên Long và lãnh đạo chính quyền địa 
phương đã giúp đỡ gia đình chúng tôi có được căn 
nhà mới sạch, đẹp, thoáng mát như ngày hôm nay. Có 
được căn nhà khang trang, kiên cố, giúp cho gia đình 
tôi an tâm, ổn định cuộc sống để tập trung lao động, 
phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo”.

Cũng tại buổi Lễ, ông Ngô Văn Quí – Giám đốc 
Kienlongbank Đồng Tháp chia sẻ: “Cám ơn UBMT 
TQ Việt Nam Thành phố Cao Lãnh, vì nhờ đó, 
Kienlongbank chúng tôi mới biết đến những hoàn 
cảnh cần lắm sự chung tay góp sức của cộng đồng. 

TIN TỨC SỰ KIỆN

TRAO TẶNG HAI CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG 
tại thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Kienlongbank luôn ý thức trách nhiệm với 
cộng đồng. Thời gian qua, Ngân hàng đã chung tay góp sức với xã hội, địa 
phương qua nhiều chương trình rất thiết thực xoay quanh 3 lĩnh vực: Giáo 
dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển nông thôn. hai  mái ấm 
tình thương dành cho hai gia đình Anh Phi, anh Đức như là tấm lòng, tình 

cảm chân thành từ CB, NV Kienlongbank gửi đến anh, chị để tạo 
thêm nghị lực, niềm tin cho gia đình mình trong cuộc sống mới”. 

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, trong quá trình 
phát triển gần 21 năm qua, Kienlongbank đã luôn tin tưởng 

Nhà tình thương của anh Nguyễn Văn Phi được Kienlongbank trao tặng

Nhà tình thương của anh Lê Hồng Đức được Kienlongbank tài trợ một phần kinh phí

   TẶNG QUÂN PHỤC 
CHO CỰU CHIẾN BINH TIỂU ĐOÀN 207

Kienlongbank

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, 
trong năm 2016, Kienlongbank sẽ tiếp tục hỗ 
trợ quân phục cho Ban liên lạc cựu chiến binh 

tiểu đàn 207 tại tỉnh Kiên Giang. Đây là năm thứ 
2 liên tiếp Kienlongbank vinh dự đồng hành cùng 
với hoạt động này.

Thông qua những bộ quân phục được trao tặng cho 
các thành viên trong Ban liên lạc cựu chiến binh tiểu 
đoàn 2017, Kienlongbank mong muốn gửi lời cảm ơn 
đến các cô, chú – là những người lính đã từng hy sinh 
tuổi trẻ của mình để bảo vệ, gìn giữ hòa bình đất nước 
trong thời chiến, giúp cho Việt Nam có được nền độc 
lập như ngày hôm nay. 

Ngoài chương trình này, trong 03 năm qua, 
Kienlongbank còn tham gia tài trợ học bổng cho 
Quỹ hỗ trợ chiến binh nghèo Tp.HCM trong chương 
trình “Chúng em sẽ giỏi” nhằm giúp cho con em  
cựu chiến binh có thêm điều kiện để hoàn thành tốt 
việc học của mình. 

Kienlongbank

và cam kết hoạt động với phương châm của Kienlongbank 
“Sẵn lòng chia sẻ” chung tay góp phần xây dựng đất nước giàu 
đẹp và vững mạnh hơn.

129%

189%

101%

Tính đến tháng 5/2016, ba trong 

số các CN, PGD Kienlongbank 

đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu 

kinh doanh thẻ so với kế hoạch được 

giao. Xin chúc mừng 3 đơn vị.

Tuyên dương 03 đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu 
kinh doanh thẻ

Kienlongbank

1716

HỘI NHẬP

Bản tin Kienlongbank Số 31 - Tháng 6/2016



TIN TỨC SỰ KIỆN

Kienlongbank

Kienlongbank

Kienlongbank

Bản tin Kienlongbank radio được ra đời vào tháng 6/2015 với 
chủ đề đầu tiên là “Ngày của Cha”. Đến thời điểm hiện tại, đã 
có 20 kỳ được phát sóng với nhiều chủ đề đa dạng, sinh động. 

Qua 1 năm đồng hành cùng quý thính giả trong cũng như ngoài hệ 
thống, bản tin Kienlongbank radio đã nhận được rất nhiều ý kiến và 
sự đánh giá tích cực từ Ban lãnh đạo, tập thể CB, NV Kienlongbank 
và quý thính giả nghe đài. 

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Như – Nhân viên Phòng Thẻ chia sẻ cảm nghĩ của 
mình: “Từ khi có chương trình, Kienlongbank radio đã giúp cho tôi cũng như 
các anh, chị, em trong Phòng Thẻ nắm bắt được kịp thời những tin tức mới 
nhất diễn ra tại các đơn vị trong toàn hệ thống. Tin tức khi được truyền tải 
bằng giọng đọc và hòa lẫn với âm nhạc sẽ khiến cho người nghe thích thú, 
đặc biệt là giúp ghi nhớ được nhiều thông tin hơn, vì vậy tôi rất thích nghe 
chương trình này”.

Anh Hồ Anh Vũ - một khách hàng thân thiết của Kienlongbank tại Đồng 
Tháp cho biết: “Tôi nghe chương trình Kienlongbank radio trong một lần 
đến giao dịch tại Chi nhánh và tôi thấy chương trình này rất hay. Khi tôi đến 
giao dịch và trong lúc chờ đợi thủ tục hoàn tất, nghe chương trình radio với 
những tin tức của Kienlongbank giúp tôi biết được tại Kienlongbank đã diễn 
ra những hoạt động gì, biết thêm được nhiều thông tin về Kienlongbank.  

Mừng sinh nhật 
Kienlongbank Radio tròn1tuổi

Đặc biệt, với phần quà tặng âm nhạc, giúp tôi được thư giãn với những bài 
hát rất hay và ý nghĩa. Tôi thật sự rất thích radioKienlongbank và hy vọng 
Ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì chương trình này trong thời gian tới”.

Dù rằng đang công tác tại ngân hàng khác, nhưng bạn Dương Thị 
Phượng cũng rất quan tâm đến chương trình Kienlongbank Radio: 
“Kienlongbank là ngân hàng duy nhất triển khai kênh truyền thông này. 
Thật là hay và khác biệt. Không chỉ truyền tải tin tức mà còn giúp thính giả 
nghe trực tuyến trên website. Cách truyền tải thông tin của Kienlongbank 
rất đặc biệt và lôi cuốn người nghe, để các ngân hàng như chúng tôi học 
hỏi thêm”.

Ra đời với mục đích mang những tin tức, hoạt động, sản phẩm dịch 
vụ mới nhất của Kienlongbank đến cho quý thính giả nghe đài, đồng 
thời, mang đến một sân chơi âm nhạc, nơi thể hiện tình cảm, tình 
đồng nghiệp giữa các CB, NV Kienlongbank với nhau qua những bài 
hát được gửi tặng trong từng chủ đề của chương trình, Kienlongbank 
Radio đã thật sự mang lại dấu ấn riêng có cho Kienlongbank. Sang tuổi 
mới, xin chúc cho Kienlongbank radio sẽ có những đột phá, sự sáng tạo 
và tinh thần mới để mang đến những cung bậc cảm xúc, những chủ 
đề da dạng, giúp quý thính giả có những giây phút thoải mái, bổ ích khi 
nghe chương trình Kienlongbank radio. 

DOANH NHÂN TRẺ KHỞI NGHIỆP XUẤT SẮC 2016
tài trợ chương trình

Chương trình Doanh nhân trẻ khởi nghiệp 
xuất sắc năm 2016được diễn ra trong 
2 ngày liên tục, từ ngày 03/6 đến ngày 

04/6/2016 tại Hà Nội. Dịp này, Kienlongbannk 
vinh dự đồng hành cùng chương trình với tư 
cách là nhà tài trợ vàng. 

Chương trình Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 
năm 2016 được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ 
Việt Nam tổ chức nhằm biểu dương và tôn vinh 
các doanh nhân trẻ Việt Nam khởi nghiệp xuất 
sắc, tạo phong trào thi đua trong lực lượng doanh 
nhân trẻ, thúc đẩy hoạt động thi đua sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp, đóng góp cho việc 
dựng xây đất nước, thu hút sự quan tâm của các 
cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ doanh 
nhân trẻ Việt Nam. Chương trình được tổ chức lần 
thứ 2, được sự đánh giá của của Lãnh đạo cấp cao 
và thu hút hàng trăm Doanh nhân trẻ đến từ các 
tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham dự. 

Năm 2016, chương trình sẽ bao gồm chuỗi các 
hoạt động như: Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ 
khởi nghiệp xuất sắc; Gặp gỡ lãnh đạo Chính phủ; 

Diễn đàn Kinh tế tư nhân; Giao lưu Doanh nhân trẻ Việt Nam và 100 Doanh nhân trẻ 
khởi nghiệp xuất sắc; Phát hành Kỷ yếu giới thiệu 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp 
xuất sắc.

Vinh dự đồng hành cùng với chương trình năm nay, Kienlongbank mong muốn sẽ 
góp phần vào việc tìm kiếm bồi dưỡng những nhân tố mới cho Hội Doanh nhân trẻ 
Việt Nam, từ đó giúp cho đội ngũ doanh nhân ngày càng phát triển và lớn mạnh, 
tạo nên sức sống mới cho nền kinh tế Việt Nam.

Không có tài khoản tại Kienlongbank, khách hàng vẫn dễ dàng 
biết được thông tin và đến nhận tiền tại các điểm giao dịch của 

Kienlongbank thông qua tin nhắn SMS tự động.

Với cam kết không ngừng triển khai những sản phẩm, dịch vụ hiện 
đại, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về tín dụng của khách hàng trên 
cả nước. Trong tháng 6/2016, Kienlongbank đã chính thức triển khai 
dịch vụ: “Tin nhắn đến – nhận tiền ngay”.

Với dịch vụ này, khi khách hàng gửi tiền cho người nhận không có 
tài khoản tại Kienlongank qua Internet banking hoặc đến quầy giao 
dịch thông qua số CMND, khách hàng chỉ cần cung cấp thêm số điện 
thoại của người nhận, Kienlongbank sẽ tự động gửi tin nhắn đến 
người nhận và mời đến nhận tiền tại điểm giao dịch gần nhất.

Đây là một dịch vụ tiện ích và thông minh, giúp cho người gửi và 
người nhận tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí đi lại, đặc biệt 
người nhận tiền sẽ nhanh chóng biết được thông tin đã nhận được 
tiền từ người gửi.

Mọi thông tin thắc mắc, khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm 
chăm sóc khách hàng qua số điện thoại: 1900 6929 hoặc đến các 
Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất để có thêm thông tin chi tiết.

Nhận tiền dễ dàng và 
tiện lợi hơn với dịch 
vụ tin nhắnSMS của 
Kienlongbank
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Cảm nhận trước những vất vả của các em học sinh trong 
tuổi đến trường, những hình ảnh đi bộ hay chạy xe 
đạp dưới cái nắng gay gắt, hay những lúc đứng chờ 

người thân đón, Kienlongbank quyết định dành tặng cho 
các em học sinh món quà – làm người bạn đồng hành đến 
trường cùng với các phần quà thuộc học bổng Chia sẻ ước 
mơ của Kienlongbank.

Nằm trong chương trình Chia sẻ ước mơ năm 2016, Kienlongbank 
sẽ dành tặng 6.190 nón vải mang thương hiệu Kienlongbank cho 
các em học sinh THPT được nhận học bổng trong chương trình.

TIN TỨC SỰ KIỆN

ra mắt Trang tin Đào tạo

Tháng 5/2016, Kienlongbank đã chính thức cho ra mắt Trang tin 
Đào tạo trên website nội bộ của Ngân hàng với các nội dung 
được đăng tải những thông điệp lồng ghép giá trị văn hóa của 

Kienlongbank, cách giao tiếp ứng xử nơi công sở cũng như ngoài xã 
hội, những bài viết có nội dung mang tính giáo dục và nhân văn cao, 
những thói quen có ích cho bản thân, hướng con người đến giá trị 
cốt lõi Chân – Thiện – Mỹ.

Với thông điệp chia sẻ, thay đổi để phát triển bản thân, Ban lãnh đạo 
Kienlongbank mong muốn giúp cho đội ngũ CB, NV, CTV trong toàn 
hệ thống trao dồi thêm những kiến thức, rèn luyện tác phong chuyên 
nghiệp trong công việc, nâng cao giá trị đạo đức, hoàn thiện nhân cách 
của bản thân và các kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống.

P. Marketing

P. Marketing

P. Marketing

TRANG BỊ NÓN VẢI CHO HỌC SINH 
ĐẾN TRƯỜNG

Được thiết kế với 2 gam màu chủ đạo là màu xanh và màu đỏ, mang 
nét đặc trưng của Kienlongbank, với chất liệu thông thoáng, món 
quà từ Kienlongbank mang ý nghĩa cho sự hy vọng, tươi mới của 
màu xanh và sự may mắn, năng động của màu đỏ, phù hợp với lứa 
tuổi thanh thiếu niên của các em. 

Với những chiếc nón xinh xắn và tiện ích mà Kienlongbank gửi tặng, 
Kienlongbank hy vọng nó sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng 
các em trên con đường đến trường, giúp các em đảm bảo được sức 
khỏe tốt để hoàn thành công việc học tập của mình với kết quả cao. 

Các em học sinh được nhận học bổng và nón vải trong chương trình “Chia sẻ ước mơ 2016”  tại Vĩnh Long.

Kienlongbank Phú Yên cùng các đơn vị tài trợ phối hợp với huyện Song Hinh 
tổ chức Đêm hội Tuổi thơ 2016

Kienlongbank Phú Yên tổ chức Ngày Hội cho bé.

Kienlongbank Đà Nẵng tổ chức Ngày Hội của bé 2016

Quốc tế Thiếu nhi 01/6 là ngày tết của tình yêu 
thương, là dịp để các bậc làm cha làm mẹ dành 
cho con mình những hoạt động ý nghĩa nhân 

ngày tết đặc biệt này. Thấu hiểu được điều đó, Nhân 
ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay, Kienlongbank đã phát 
động các hoạt động vui chơi cho các em thiếu nhi là con 
em của tập thể CB, NV Kienlongbank và khách hàng 
thân thiết của Ngân hàng. 

Tiêu biểu phải kể đến là Kienlongbank Đà Nẵng và 
Kienlongbank Phú Yên, 02 đơn vị này đã tổ chức rất nhiều 
các hoạt động vui chơi giải trí với tên gọi “Ngày hội của bé”. 
Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo quý 
khách hàng và tập thể CB, NV Kienlongbank tại đơn vị. Tuy 
quy mô tổ chức không lớn, nhưng đây là hoạt động ý nghĩa 
giúp cho các em được vui chơi, học hỏi và giao lưu trong 
không khí vui tươi, đầm ấm, trên hết thể hiện được trách 
nhiệm, sự quan tâm của các bậc phụ huynh dành cho các 
em, để các em cảm nhận được ngày vui ý nghĩa, sự hạnh 
phúc trọn vẹn từ tình yêu thương của gia đình và xã hội 
dành cho các em. Thông qua các hoạt động này đã thể hiện 
được sự quan tâm sâu sắc của Ban Lãnh đạo Kienlongbank 
đối với CB, NV tại đơn vị trong việc cùng quan tâm, chăm 
sóc thế hệ tương lai của đất nước.

tổ chức hoạt động chúc mừng  
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

2120

PHÁT TRIỂN

Bản tin Kienlongbank Số 31 - Tháng 6/2016



ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP KIENLONGBANK TÂN BÌNH:

Một nền kinh tế muốn phát triển đòi hỏi phải có sự hội nhập 
kinh tế thế giới. Nền kinh tế của Việt Nam sau nhiều năm 
hội nhập vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp 

Việt Nam vẫn đang loay hoay trong công cuộc hội nhập, thông 
thương,…Hơn thế nữa, doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn chịu nhiều 
tác động của hai cuộc khủng hoảng liên tiếp đó là khủng hoảng 
kinh tế thế giới 2008 và cuộc khủng hoảng nền kinh tế Việt Nam 
2012. Tuy nhiên, không vì những khó khăn đó mà các doanh 
nghiệp Việt Nam chùn bước, các doanh nhân Việt Nam e sợ. 
Trong năm 2015, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư 
thì cả nước có khoảng 94.700 doanh nghiệp thành lập 
mới và khoảng 81.000 doanh nghiệp phá sản. Từ 
con số trên cho thấy rằng mặc dù đứng trước 
nền kinh tế khó khăn trong việc phát triển 
hội nhập nhưng các doanh nghiệp Việt 
Nam vẫn liên tục sản sinh và phát 
triển để đồng hành cùng quá trình 
hội nhập cũng như phát triển của 
nền kinh tế nói chung. 

Khi chúng ta nhắc đến sự phát triển của mỗi 
doanh nghiệp, ngoài sự quan tâm của Chính phủ 
và các bộ ban ngành thì không thể không kể đến sự 
đồng hành của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, 
trong đó có Kienlongbank đã tài trợ nguồn vốn, tư vấn các 
giải pháp tài chính như một người bạn đồng hàng với doanh 
nghiệp trong quá trình hội nhập và phát triển. Trong quá trình phát 
triển kinh doanh, Kienlongbank đã không ngừng cung cấp những 
sản phẩm, dịch vụ tiện ích đến khách hàng để có thêm nguồn vốn 
hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt hơn nữa khi Kienlongbank luôn 
đồng hành và tích cực chia sẻ khó khăn với khách hàng thông qua 
các chính sách miễn/giảm lãi, triển khai các gói ưu đãi kích cầu tín 
dụng (Gói tín dụng ưu đãi lãi suất G2000, G600, G1500) thực hiện 
theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, 
góp phần hỗ trợ ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Thông qua những gói tín dụng này, đã thể hiện được sự đồng hành 
và thể hiện đúng tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ” của Kienlongbank. 

Ông Trần Văn Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH Khánh Bìnhmột 
khách hàng của Kienlongbank Láng Hạ - Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi 
chuyên kinh doanh về lĩnh vực vận tải hàng hóa tại khu vực Sân bay Nội 
Bài, chúng tôi là khách hàng của Kienlongbank từ năm 2010. Chúng 

và DOANH NGHIỆP  
CÙNG HỘI NHẬP KINH TẾ

tôi đầu tư và quản lý theo hai mô hình kinh tế hộ gia đình và mô hình kinh tế 
doanh nghiệp nhỏ. Kienlongbank đã tài trợ vốn cho chúng tôi từ những chiếc 
xe tải đầu tiên trong việc phát triển kinh doanh. Năm 2012, 2013 chịu sự ảnh 
hưởng của nền kinh tế nên việc điều hành Công ty Khánh Bình được tạm dừng 
và chúng tôi chỉ duy trì mô hình kinh tế hộ gia đình. Năm 2014, sau khi đã ổn 
định hơn về kinh tế, về quy mô, đồng thời đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong 
việc điều hành nên tôi tái khởi động lại việc điều hành Công ty Khánh Bình. Thời 
gian đầu, do mới tái khởi động lại Công ty nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn 

trong việc vay vốn để mở rộng đầu tư. Các ngân hàng đều e ngại trong việc 
tài trợ vốn cho doanh nghiệp đã có thời gian hơn một năm tạm dừng 

hoạt động. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Kienlongbank mở cửa để tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp của chúng tôi được vay vốn. Để có 

được kết quả kinh doanh như ngày nay, chúng tôi rất cảm 
ơn Ngân hàng Kiên Long - PGD Láng Hạ đã tạo điều kiện 

cho vay vốn để phát triển và đồng hành cùng chúng 
tôi trong suốt thời gian qua”.

 Công ty TNHH Khánh Bình chỉ là một 
trong số nhiều khách hàng doanh nghiệp 

của Kienlongbank sửdụng hiệu quả nguồn vốn 
Kienlongbank tài trợ. Trước khi vay vốn Kienlongbank 

cuối năm 2014, Công ty TNHH Khánh Bình mới chỉ sở hữu 
13 chiếc xe ô tô tải. Sau 02 năm tái hoạt động, Công ty đã phát 

triển số lượng xe lên tới hơn 30 chiếc xe, nâng mức doanh thu từ 
402 triệu đồng năm 2011 lên 2,8 tỷ đồng năm 2014 và 9,2 tỷ đồng 

năm 2015. Để có được thành tựu như ngày hôm nay, ban lãnh đạo Công 
ty TNHH Khánh Bình đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong việc phát 
triển kinh doanh. Với việc liên tục trau dồi kinh nghiệm của ban lãnh đạo, 
đồng thời sử dụng vốn hiệu quả trong việc kinh doanh nên Công ty TNHH 
Khánh Bình đã phát triển một cách mạnh mẽ và có những dấu ấn vượt bậc. 

Ông Hiệp cho hay: “Tôi có quan hệ với nhiều tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, tôi 
cảm thấy Kienlongbank rất gần gũi với chúng tôi và sẵn sàng chia sẻ những 
khó khăn cùng chúng tôi. Mặc dù, có những thời gian như giữa năm 2015 do 
nguồn tiền đầu tư còn hạn hẹp nên chúng tôi đầu tư mua xe ô tô xuất xứ Trung 
Quốc (ngoài quy định của Kienlongbank) nên một số trường hợp Kienlongbank 
chưa thể giải quyết cho chúng tôi vay thêm vốn để đầu tư mở rộng. Tuy nhiên, 
chúng tôi vẫn yêu quý và muốn gắn bó lâu dài với Kienlongbank. Chúng tôi 
đánh giá cao sự nhiệt tình và hết lòng chia sẻ khó khăn vớikhách hàng của CB, 
NV Kienlongbank, đồng hành và tư vấn cho chúng tôi những phương án tốt 
nhất trong kinh doanh. Tháng 12/2015 được sự tư vấn và tạo điều kiện, chúng 
tôi đã được tiếp cận gói ưu đãi lãi suất G2000 tại Kienlongbank. Tôi hy vọng 
rằng, thời gian tới Kienlongbank sẽ có nhiều chính sách ưu đãi, Gói lãi suất ưu 
đãi hơn nữa hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi có cơ hội phát 
triển mạnh mẽ hơn”. 

Kienlongbank – Sẵn lòng chia sẻ, đúng như phương châm hoạt động 
của ngân hàng. Trong thời gian tới CB, NV Kienlongbank Láng Hạ sẽ tiếp 
tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, hỗtrợ và tạo điều kiện thuận lợi 
nhất để giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn được tiếp cận vốn vay 
Kienlongbank nhằm phát triển kinh tế, hội nhập để góp phần xây dựng 
một nền kinh tế Việt Nam vững mạnh trong tương lai.

Tập thể cán bộ, nhân viên công ty Khánh Bình

Thực khách của Quán bò né 3 Ngon Món bò quanh lửa hồng

* Ghi chú ảnh: Cán bộ Kienlongbank Tân Bình chụp ảnh lưu niệm cùng cô Sáu

Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu hiền hòa, luôn mỉm 
cười là những cảm nhận đầu tiên của tôi khi gặp cô Sáu. 
Cái tên cô Sáu là cách gọi gần gũi mà mọi người xung 

quanh hay gọi cô. Quê hương của cô ở mảnh đất anh hùng Đồng 
Khởi, Bến Tre, nhưng hiện tại, cô đang sinh sống và làm việc tại 
thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng là nữ thanh niên xung phong 
trong thời chiến. Bởi thế, với khí chất của một người lính, cô luôn 
sống với cái tâm, sự hết lòng và tình cảm chân thành nhất.

Cô Sáu tên thật là Nguyễn Thị Minh Trường, theo lời cô kể, ấn tượng 
ban đầu khi cô biết đến Ngân hàng Kiên Long chính là câu phương 
châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ” của ngân hàng. Bởi câu 
nói này cũng chính là phương châm sống và làm 
việc của cô, với tinh thần luôn sẵn lòng san sẻ yêu 
thương đối với những người cần sự giúp đỡ bên 
cạnh cô. Cô Sáu không có gia đình riêng, niềm 
vui của cô chính là được chăm lo cho con cháu 
của mình. 

Tôi còn nhớ gần Tết âm lịch năm 2014, chúng 
tôi ghé thăm cô và biết cô mua được cái nhà 
này đã lâu. Ngôi nhà còn trống trải bởi thiếu 
thiết bị, vật dụng gia đình và cùng với nỗi lo còn 
đó khi cô chưa giúp được cho đứa cháu của cô mở 
một quán ăn bình dân. Nhìn lại mình vì kinh tế còn hạn 
hẹp, thế nên cô chưa thể thực hiện được cho đứa cháu. 
Nghe cô tâm sự và biết được nỗi lo của cô, khi đó chúng tôi đã tư vấn 
và giới thiệu các gói vay vốn của Kienlongbank để cô có thể mua sắm 
các trang thiết bị cần thiết nhất trong ngôi nhà nhỏ của mình và giúp 
đỡ đứa cháu của mình mở một quán ăn nhỏ kinh doanh.

Trở lại thăm cô vào một buổi chiều Sài Gòn đầy nắng của tháng 
4/2016, chúng tôi vui mừng khi thấy quán ăn mà cô đã vay tiền của 
Kienlongbank để mở rất nhộn nhịp và đông khách so với những ngày Dương Minh Tuyết Ngọc – Q.Giám đốc Kienlongbank Tân Bình

mới khai trương từ năm 2014. Gương mặt cô Sáu với niềm vui và 
hạnh phúc được thể hiện rất rõ. Nhìn đồng vốn Kienlongbank giúp 
được cô mua sắm vật dụng trong gia đình và có hiệu quả cho công 
việc kinh doanh của cô và đứa cháu làm chúng tôi cũng cảm thấy 
vui lây. Nhớ ngày đầu quán ăn của cô chỉ có vài cái bàn, vài người 
khách, nay đã có hơn 20 bàn, hơn 10 lò làm bếp, còn khách khứa 
thì ra vô thường xuyên, tấp nập. Có thể nhờ vào sự chịu khó, sự làm 
ăn chân chính từ cái tâm và phương châm hoạt động của mình, cô 
đã làm được điều đó!

Trong một lần tâm sự, cô nói với chúng tôi rằng: “Mặc dù 
cô đã từng giao dịch với các Ngân hàng, thế nhưng 

tại Kienlongbank, cô lại cảm thấy rất thoải mái 
và gần gũi khi mỗi lần đến giao dịch tại đây. 

Một phần vì cái duyên, và một phần bởi vì 
sự thân thiện, cởi mở của các nhân viên 
ở Kienlongbank. Cô cảm nhận được sự 
chân thành của của mấy đứa, nên cô 
quyết định sẽ gắn bó với Kienlongbank 
lâu dài hơn nữa”. Nghe những lời nói 

của cô, chúng tôi cảm thấy vui và hạnh 
phúc biết bao, hơn hết, đó còn là động 

lực để chúng tôi cố gắng làm tốt hơn nữa 
trong công việc để phục vụ khách hàng một 

cách tốt nhất. 

Với cô Sáu, hạnh phúc là niềm vui chung của gia đình, của 
con cháu cô. Chúng tôi cũng vậy, là những thành viên của đại gia 
đình Kienlongbank, niềm vui là được nhìn thấy sự hài lòng, mãn 
nguyện và thành công của khách hàng khi sử dụng có hiệu quả 
nguồn vốn của Kienlongbank, và hạnh phúc hơn cả, đó chính là sự 
hài lòng của khách hàng khi đến giao dịch tại Kienlongbank. 

Hoàng Mạnh Thắng – Nhân viên Tín dụng Kienlongbank Láng Hạ

KHÁCH HÀNG NHƯ NGƯỜI THÂN  
CỦA CHÚNG TÔI
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Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao khác với sự buôn bán đổi 
chác thông thường ở chỗ, bán hàng dựa trên sự thấu 
hiểu, quan tâm và giúp đỡ chân thành, khi mà bạn và 

khách hàng như trở thành một “đôi bạn cùng tiến”; còn sự đổi 
chác thông thường lại có thể phá vỡ sự tín nhiệm của bạn, 
biến bạn thành một chiếc máy bán hàng tự động, một nhà 
cung cấp hàng hóa vô cảm tầm thường giữa một môi trường 
cạnh tranh khốc liệt.

Tôi không đọc tài liệu nhiều, không nghiên cứu sâu nhưng quan 
niệm chăm sóc khách hàng của tôi rất đơn giản. Tôi tin rằng để 
có được niềm tin yêu của khách hàng nếu không xuất phát từ 
sự chân thành thì làm sao lâu bền được. Tất cả phải đến từ cái 
tâm của tôi.

Công tác tại Kienlongbank gần 6 năm qua, tôi hiểu rõ và cảm 
nhận sâu sắc những giá trị, phương châm hoạt động “Sẵn lòng 
chia sẻ” của Ngân hàng. Tôi vui và tự hào khi mình là 1 thành 
viên trong đại gia đình Kienlongbank, tự hào khi mình là một 
trong những đại diện của ngân hàng để tiếp xúc với những 
khách hàng với Kienlongbank hằng ngày. Những khi 
đó, tôi nguyện hết lòng đem hết sự chân 
thành của mình để trao đổi, tư vấn, hỗ 
trợ cho khách hàng một cách nhiệt 
tình nhất. Tôi trăn trở khi mình 
cảm thấy khách hàng vẫn 
còn phân vân, chưa hiểu; 
tôi chịu khó tìm hiểu về 
khách hàng; tôi làm 
việc gì cũng chỉ hướng 
đến khách hàng từ 
nhu cầu tài chính 
cho đến những thói 
quen, sở thích, mối 
quan tâm hằng ngày 
của họ.

Cũng chính vì lẽ 
đó mà những khách 
hàng đang giao dịch với 
Kienlongbank – CN Đồng 
Nai, dường như cảm nhận 
được cái tâm từ tôi cũng như anh, 
chị em đồng nghiệp Kienlongbank 

ĐẾN TỪ SỰ CHÂN THÀNH
Niềm tin yêu

Nguyễn Như Thi - TP Kế Toán - 
Ngân Quỹ - Kienlongbank Đồng Nai

Đồng Nai vì chúng tôi có cùng phương châm hoạt động “Sẵn lòng 
chia sẻ”.

Khách hàng Phan Thị Bích Thuận đã gắn bó với chi nhánh Đồng Nai 
hơn 5 năm nay. Mặc dù Chi nhánh dời trụ sở hoạt động sang địa 
điểm khác, nhưng chị luôn là khách hàng gắn bó của Chi nhánh 
từ khi thành lập đến bây giờ. Chị đã từng nói: “Đến với Ngân hàng 
Kiên Long cái cảm nhận đầu tiên là sự chân thành của tập thể nơi đây 
cũng như sự phục vụ tận tâm của các em, tôi rất vừa lòng”. Sau khoảng 
thời gian gắn bó và hài lòng với cách chăm sóc khách hàng, sự tận 
tâm, chân thành từ các anh em của Kienlongbank Đồng Nai, chị còn 
khuyến khích người nhà của chị quê ở Đà Nẵng cũng gửi tiền vào 
Kienlongbank - Đà Nẵng. Vì chị Bích Thuận cảm nhận được điểm 
chung về Kienlongbank - nơi nào cũng luôn tạo cho khách hàng sự 
thân thiện cũng như sự chuyên nghiệp. Chị Thuận cho biết thêm 
dù rằng chị là người rất khó tính trong việc tìm kiếm nơi để an tâm 
gửi tiết kiệm, nhưng khi đến giao dịch nơi đây cảm thấy rất hài lòng. 

Ai cũng vậy, đa số mọi người thường có thói quen tìm đến những 
nơi mình cảm thấy thân thuộc, an tâm, cảm thấy hài lòng và nơi đó 

dường như có những con người hiểu và chia sẻ với mình nhất. 
Có thể mặc dù nơi đó có xa một chút, có khó đi một 

chút nhưng mọi người vẫn tìm đến đó chỉ vì họ 
cảm nhận và tìm thấy những lý do làm họ 

hạnh phục và được chia sẻ. Do đó tập thể 
CB, NV Kienlongbank Đồng Nai luôn 

cố gắng hoàn thiện hơn về phong 
cách làm việc chuyên nghiệp cũng 

như phục vụ khách hàng bằng 
chính sự chân thành của từng 
cá nhân trong đơn vị. Đó cũng 
là cách tạo thương hiệu riêng 
của Kienlongbank trong tâm trí 
của khách hàng, đủ sức thuyết 
phục để khách hàng đưa ra 
quyết định sử dụng dịch vụ của 

ngân hàng và quan trọng hơn là 
việc truyền miệng về sự hài lòng 

trải nghiệm của khách hàng là yếu 
tố thành công trong việc xây dựng 

thương hiệu ngày càng lớn mạnh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Chị Phan Thị Bích Thuận (bên phải) chụp hình cùng với NV Kienlongbank 
nhân dịp Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ngân hàng

TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
AN NINH MẠNG

Trong bối cảnh toàn cầu, tình hình an ninh thông tin và an 
toàn thông tin mạng đang có nhiều diễn biến phức tạp, 
tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tài chính, 

ngân hàng. Các dữ liệu khách hàng, tiền trong tài khoản ngân 
hàng luôn được giới tội phạm mạng nhắm tới và gây ra các 
thiệt hại rất lớn.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng và các diễn đàn về bảo mật 
cho thấy, Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước có tỷ lệ gia tăng lừa đảo 
trực tuyến cao nhất thế giới. 

Hiện nay, tại Việt Nam đã xuất hiện các đường dây mua bán, sử dụng 
trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài để mua hàng 
online, thanh toán trực tuyến. Nguy cơ hệ thống máy ATM của các 
ngân hàng trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm công nghệ cao 
người nước ngoài nhằm ăn cắp thông tin thẻ ATM của khách hàng, 
tạo thẻ giả để rút tiền.

Hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam đang phát triển theo 
xu thế hội nhập, liên kết mạng tài chính thế giới và phát triển nhanh 
chóng các dịch vụ Ngân hàng số. Hệ thống mạng công nghệ thông 
tin nội bộ (mạng nội bộ) ngân hàng sẽ phát triển mở rộng và liên 
thông mạng tài chính thế giới bên ngoài. Các mạng nội bộ này sẽ 
phải chịu nhiều nguy cơ tổn thất cao do bị các đối tượng xấu (tin tặc) 
tấn công từ bên ngoài. Vì vậy, vai trò quan trọng của an ninh mạng là 
chủ động phòng ngừa và bảo vệ các hệ thống mạng nội bộ của ngân 
hàng trước các cuộc tấn công phá hoại.

Những sự cố mà Ngân hàng dễ gặp phải trong vấn đề an ninh 
mạng

Các sự cố tấn công mạng mà ngân hàng dễ gặp phải trong vấn đề an 
ninh mạng bao gồm các kiểu tấn công mạng từ bên ngoài và từ bên 
trong vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ngân hàng.

Tấn công mạng từ bên ngoài là các tin tặc lợi dụng các lỗ hổng bảo 
mật của các trang website, các cổng thanh toán trực tuyến (Internet 
Banking, Mobile Banking) nhằm đánh cắp thông tin, dữ liệu rồi sử 
dụng các thông tin này tạo giả các sản phẩm ngân hàng (phát hành 
thẻ ATM giả) để thực hiện chiếm đoạt tiền của khách hàng; tin tặc 
cũng dùng các cách thức tấn công chèn trái phép các đoạn mã độc 
nhằm tạo ra các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp đến các tài khoản 
xác định trước để chiếm đoạt. 

Tấn công mạng từ bên trong là các tin tặc sử dụng các thủ thuật lừa 
đảo tinh vi gửi các thư điện tử giả danh kèm các đường link liên kết 
nhằm phát tán virus, mã độc vào các hệ thống để đánh cắp thông tin, 
dữ liệu, mã hóa đòi tiền chuộc; giả mạo các trang mạng trực tuyến 
để người dùng đăng nhập lấy cắp thông tin, tài khoản tạo ra các giao 
dịch tài chính bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Những điều mà người làm Ngân hàng có thể vô ý gây hại cho 
hoạt động an ninh mạng tại đơn vị

Việc chưa nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của mật khẩu cá nhân 
truy cập mạng nội bộ liên quan đến các tổn thất gây hại cho hoạt 
động an ninh mạng tại ngân hàng nên người làm ngân hàng thiếu 
trách nhiệm trong việc bảo mật các mật khẩu này. Các mật khẩu cá 
nhân này được thiết lập đơn giản dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng hoặcbàn 

giao mật khẩu cá nhân cho người khác sử dụng các quyền hạn của 
mình tạo các giao dịch tài chính bất hợp pháp gây tổn thất tài chính 
cho ngân hàng. Mặt khác việc mở, đọc các thư điện tử cá nhân gửi 
đến hộp thư của mình nhưng không rõ nguồn gửi, vô tình kích hoạt 
các tập tin, các đoạn mã độc ảnh hưởng đến an ninh mạng tại ngân 
hàng. Việc sử dụng USB sao chép dữ liệu giữa người dùng với nhau, 
cũng chính là phương tiện trung gian để virus, mã độc xâm nhập, lây 
lan vào hệ thống.

Do đó, người làm ngân hàng nên thay đổi mật khẩu thường xuyên 
theo định kỳ, thận trọng với các nội dung trên các trang web truy 
cập, khi nhận được các các thư điện tử không rõ nguồn gửi kèm các 
đường link liên kết giả mạo (trúng thưởng, kết bạn mạng xã hội) tuyệt 
đối không mở ra và xóa khỏi hộp thư; không sử dụng USB sao chép 
dữ liệu nhằm tránh virus, mã độc lây lan vào hệ thống .

Những giải pháp để tránh gặp sự cố an ninh mạng và biện pháp 
khắc phục

Để chủ động phát hiện và tránh gặp sự cố an ninh mạng, Kienlongbank 
đang và sẽ triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, trang 
bị các hệ thống công nghệ an ninh mạng phù hợp (thiết bị tường 
lửa, thiết bị phòng chống xâm nhập IPS, thiết bị phát hiện và cảnh 
báo xâm nhập IDS). Cập nhật các kiến thức mới nhất về các lỗ hổng 
bảo mật, các bản vá lỗi bảo mật, các mã độc, virus, các thủ thuật tấn 
công mới nhất từ các diễn đàn bảo mật trong nước và ngoài nước.
Học hỏi các kinh nghiệm từ các ngân hàng bạn để có các biện pháp 
khắc phục hiệu quả nhất và đảm bảo hệ thống được an toàn bảo mật. 

Xây dựng các chính sách an toàn bảo mật thông tin liên quan đến 
Quy chế, quy định, quy trình công nghệ thông tin của Kienlongbank.
Cập nhật những thay đổi về các tiêu chuẩn an toàn bảo mật, cải tiến 
các quy định, quy trình trở nên ngày càng hoàn thiện, phù hợp với 
thực tiễn. Chủ động theo dõi việc triển khai quy định, quy trình công 
nghệ thông tin toàn hệ thống Kienlongbank nhằm đảm bảo các rủi 
ro liên quan đến an toàn bảo mật thông tin và khắc phục những vấn 
đề phát sinh. Phổ biến và yêu cầu cán bộ nhân viên Ngân hàng tuân 
thủ tuyệt đối các chính sách về an ninh mạng ngân hàng. 

Phòng CNTT
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GƯƠNG MẶT KIENLONGBANK

Chị Phan Lê Hồng Thủy: 

Hiếm khi thấy bóng dáng của bóng 
hồng đảm nhiệm công việc Công 
nghệ thông tin (CNTT), nhưng nếu có 

đảm nhiệm, có trách nhiệm và có đam mê, 
bạn sẽ thành công. Và đó là điều mà chị Phan 
Lê Hồng Thủy - Nhân viên Hỗ trợ phần mềm, 
P.CNTT đã làm và được Kienlongbank tuyên 
dương vì đã có thành tích xuất sắc trong kết 
quả kinh doanh quý I/2016.

Đa số khi nhắc đến nghề CNTT, người ta luôn 
nghĩ đó là một công việc dành cho nam giới. 
Có lẽ, chính vì công việc này suốt ngày quây 
quần với máy móc, thiết bị công nghệ, ít giao 
tiếp, đòi hỏi những người có đam mê về kỹ 
thuật, công nghệ, thích khám phá các thiết bị, 
… là những điểm chung dành của nam giới. 
Ngược lại, nếu có bóng dáng nữ theo đuổi 
nghề CNTT thì cũng đếm được trên đầu ngón 
tay.

Đúng như đại đa số quan điểm về việc này, 
tại Kienlongbank trong số các CB, NV công 
tác tại Phòng CNTT thì chỉ có 5 nhân sự. Mặc 
dù công việc hàng ngày rất áp lực, các chị 
thường xuyên tiếp xúc với những số liệu và 
cần sự tư duy logic cao trong các lập trình, thế 
nhưng các chị luôn cố gắng và nỗ lực để hoàn 
thành tốt những công việc được giao. Với sự 
cần cù, chịu khó và niềm đam mê trong công 
việc, chị Phan Lê Hồng Thủy – Nhân viên Hỗ 
trợ phần mềm, P.CNTT đã được Ban lãnh đạo 
Kienlongbank khen thưởng vì đã có thành tích 
xuất sắc trong kết quả kinh doanh quý I/2016. 

Chị Phan Lê Hồng Thủy gia nhập vào đại gia 
đình Kienlongbank từ tháng 3/2009. Hơn 07 
năm gắn bó cùng với các thành viên trong 

mái nhà chung Kienlongbank, chị đã không 
ngừng học tập và trao dồi kiến thức để hoàn 
thành những công việc chuyên môn của 
mình, góp phần vào sự phát triển chung của 
Kienlongbank.

Công việc chính của chị Thủy tại P.CNTT là 
đảm nhận công tác vận hành, quản lý người 
sử dụng (user) hệ thống Core Banking và 
các chương trình tác nghiệp, hỗ trợ các đơn 
vị kinh doanh 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. Chị chia sẻ: “Với công việc hiện 
tại, đòi hỏi tôi luôn cập nhật những kiến thức, văn 
bản, chính sách, sản phẩm mới của Ngân hàng 
để trang bị kiến thức mới để có đủ khả năng, kiến 
thức trong việc hỗ trợ đơn vị kinh doanh, 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 đơn vị kinh 
doanh”. 

Trong thời gian qua, chị đã tham gia thực hiện 
những dự án lớn như: dự án Core Banking, 
triển khai các phần mềm tác nghiệp tại 
Kienlongbank: chương trình báo cáo nội bộ 
Lotus, chương trình quản lý trả góp ngày 
SmartPro, chương trình báo cáo nhanh Fast 
Report, dự án xây dựng Ngân hàng điện tử 
(e-bank), ….

Ông Nguyễn Quang Bộ - Giám đốc P.CNTT cho 
biết: “Trong mọi tình huống giao tiếp, ứng xử với 
mọi người, Thủy luôn giữ được thái độ bình tĩnh, 
hòa nhã và tự tin khi trình bày những quan điểm 

Có đam mê, bạn sẽ thành công
của mình. Trong công việc, Thủy luôn hết mình, 
không phân biệt “việc người, việc ta”, luôn sẵn 
sàng hỗ trợ, giúp đỡ mọi người khi cần”.

Không những hoàn thành tốt công việc, trong 
mối quan hệ đồng nghiệp, chị Thủy còn được 
đánh giá là một người luôn sẵn lòng giúp đỡ 
các anh, chị, em trong công việc cũng như 
trong cuộc sống. Chị Trần Giao Chi – Nhân viên 
BP Hỗ trợ phần mềm chia sẻ: “Trong công việc 
Thủy luôn giúp đỡ các anh, chị, em đồng nghiệp 
hoàn thành các công việc của phòng. Mọi người 
vẫn hay nói về Thủy rằng “làm việc hết sức, chơi 
hết mình”. Ngoài những giờ làm việc, Thủy luôn 
tham gia hết mình vào những hoạt động do 
phòng, công đoàn và Kienlongbank tổ chức”. 

Chị Thủy cho biết thêm: “Nhiều người vẫn quan 
niệm: nữ giới không phù hợp với lĩnh vực tin học 
vốn khô khan, dễ nhức đầu vì liên quan nhiều 
đến toán học, logic. Thế nhưng tôi lại có suy nghĩ 
ngược lại. Từ nhỏ tôi vốn yêu thích tất cả những 
môn học ít nhiều có sự lý luận, vận dụng toán 
học. Với môn tin học, ban đầu quả thực tiếp cận 
cũng hơi khó khăn vì công việc xây dựng một lời 
giải với một ngôn ngữ lập trình là khá trừu tượng. 
Nhưng khi đã vượt qua ngưỡng khó khăn đó thì 
tự mình sẽ thấy thích ứng và bị cuốn hút. Tôi nghĩ 
với ngành này, cần có một kiến thức cơ sở vững 
vàng về toán học và 1 sự đam mê trong công việc 
thì bạn sẽ thành công”.

Với công việc CNTT mà hầu hết ai cũng nghĩ 
rất khô khan, cứng nhắc và không phù hợp với 
phụ nữ, thế nhưng bằng niềm đam mê và sự 
cố gắng nỗ lực của bản thân, chị Thủy đã biến 
sự khô khan ấy thành một bản nhạc có giai 
điệu yêu thương ngọt ngào. Những điều ấy đã 
tạo nên sự hấp dẫn và thú vị trong công việc 
của chị, góp phần giúp chị hoàn thành xuất 
sắc những nhiệm vụ được giao. 

Không những chị Thủy mà đối với gần 4.000 
CB, NV, CTV đang công tác tại Kienlongbank, 
tất cả mọi người đều đang làm việc với tất cả 
niềm đam mê, sự cố gắng, và tinh thần trách 
nhiệm cao trong công việc. Không những thế, 
với sự kết nối chặt chẽ giữa các thành viên 
trong đại gia đình Kienlongbank với nhau đã 
góp phần tạo nên sự thành công chung của 
Ngân hàng. Không chỉ riêng Thủy mà Ban 
lãnh đạo Kienlongbank kỳ vọng  tập thể CB, 
NV trong toàn hệ thống sẽ cố gắng và nỗ 
lực hơn nữa để hoàn thành xuất các chỉ tiêu 
kinh doanh trong 06 tháng đầu năm, làm tiền 
đề để hoàn thành kế hoạch năm 2016, đưa 
Kienlongbank ngày càng phát triển và vững 
mạnh. 

P. Marketing

Chị Thủy (đứng bìa phải) chụp cùng tập thể đội bóng IT- Kienlongbank

“G ia đình”hai tiếng thiêng liêng luôn 
ghi sâu vào tâm khảm của mỗi con 
người Việt Nam. Gia đình là môi 

trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng 
và giáo dục nhân cách mỗi con người. Gia 
đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì và 
phát triển của mỗi một quốc gia, dân tộc. Với 
ý nghĩa cao đẹp đó, ngày 28/6 được xem là 
ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những 
giá trị văn hóa truyền thống của người dân 
Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói:” Nhiều 
gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt 
thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. 
Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành 
và phát triển của xã hội. Không chỉ vậy, gia đình 
còn góp phần xây dựng, tô thắm, làm rạng rỡ 
thêm bản sắc văn hóa dân tộc; là nơi gìn giữ, vun 
đắp và phát huy những giá trị truyền thống quý 
báu của người Việt Nam được lưu truyền qua 
hàng ngàn năm lịch sử.

1. Lịch sử Ngày Gia đình Việt Nam

Theo lời Bác, ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về 
tăng cường sự lãnh đạo đạo của các cấp ủy Đảng 
của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục trẻ em. 

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia 
đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 
hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề 
cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các 
đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia 
đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình 
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh 
công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được 
hình thành và phát triển với những chuẩn mực 

giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị 
truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương 
đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo 
trong lao động, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được 
gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch 
sử dựng, giữ và xây dựng Tổ quốc. 

Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt nam 
có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại 
và vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển 
kinh tế-xã hội của đất nước. 

Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những 
giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Đây cũng là dịp 
để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn 
hóa, hướng đến sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã 
hộiquan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, các cặp vợ 
chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để 
có một gia đình hạnh phúc. 

                                                                     Sưu tầm –http://phunutoday.vn/

Kỷ niệm 15 năm 

NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM  

(28/06/2001 – 28/06/2016) 
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Sưu tầm

Món ăn đặc biệt trong 
ngày Tết Đoan Ngọ
Bánh tro đã trở thành món ăn truyền 
thống trong dịp Tết Đoan Ngọ ở Nam 
Trung Bộ và Miền Nam Việt Nam.

Ở miền Bắc, ngày này các gia đình 
thường làm các món từ vịt, đặc biệt là  
tiết canh vịt.

TTẾT ĐOAN NGỌ
là ngày gì ?

T ết Đoan Ngọ Mùng 5 tháng 5 (Âm lịch) là một ngày 
Tết truyền thống tại một số nước Đông Á như Việt 
Nam. Năm nay Tết Đoan Ngọ sẽ rơi vào ngày Thứ 

Năm 09/6/2016 (Dương lịch). 

Ở Việt Nam, dân gian còn gọi ngày Tết Đoan Ngọ là Tết 
giết sâu bọ, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt 
các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng.

Rượu nếp là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ

  Truyền thuyết Tết Đoan Ngọ tại Việt Nam
Vào một ngày sau vụ mùa, nông dân đang ăn mừng vì trúng mùa, nhưng sâu bọ năm ấy kéo 
dày, ăn mất cây trái, thực phẩm đã thu hoạch.

Người dân đau đầu không biết làm cách nào để có thể giải được nạn sâu bọ này, bỗng nhiên 
có một ông lão từ xa đi tới tự xưng là Đôi Truân. Ông chỉ dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng 
đơn giản gồm có bánh tro, trái cây, sau đó ra trước nhà mình mà vận động thể dục.

Nhân dân làm theo, chỉ một lúc sau đó, sâu bọ đàn lũ té ngã rã rượt. Lão ông còn bảo thêm: 
Sâu bọ hằng năm vào ngày này rất hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo 
những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng. Dân chúng biết ơn định cảm tạ thì ông lão đã đi 
đâu mất.

Để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho ngày này là ngày “Tết diệt sâu bọ”, có người gọi là 
“Tết Đoan Ngọ”, vì giờ cúng thường vào giữa giờ Ngọ.

Bánh tro đã trở thành món ăn truyền thống trong dịp Tết 
Đoan Ngọ ở Nam Trung Bộ và miền Nam Việt Nam.

Bánh xèo món ăn quen thuộc của người miền Tây Nam bộ trong dịp Tết Đoan Ngọ

Ý nghĩa Tết Đoan Ngọ
Ở Việt Nam, Tết Đoan ngọ được được coi là Tết diệt sâu bọ và thờ 
cúng tổ tiên. Người Việt Nam còn gọi Tết Đoàn Ngọ là “Tết giết 
sâu bọ” vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ 
phát sinh. Vào ngày này, dân gian có nhiều tục trừ trùng phòng 
bệnh.

Tết Đoan Ngọ cũng là dịp để các thành viên trong gia đình sum 
họp đầm ấm.

Ngoài ra, ngày Đoan Ngọ là ngày dân chúng cúng lễ để đánh dấu 
một thời tiết mới, mừng sự trong sáng, quang đãng, đồng thời 
để cầu bình an.

Ngoài ra, rượu nếp hay cái rượu cũng là món ăn 
được nhiều người ưa thích trong ngày Tết này.

Nhiều người quan niệm rằng, ngày Tết Đoan 
Ngọ, đúng vào giờ Ngọ (12 giờ trưa) ngày 5/5 
Âm lịch, khi ăn những món ăn đầu tiên trong 
ngày này thì sâu bọ, giun sán trong người sẽ bị 
chết hết.
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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?” 

Bạn đừng nghĩ rằng bảo vệ môi trường là phải nghiên cứu ra một 
công trình, một máy móc hiện đại nào đó hay đó là việc của các 
chuyên gia, các kỹ sư hay của pháp luật mà bằng những hành 
động nhỏ nhặt và cụ thể hàng ngày, chúng ta cũng góp phần 
tích cực vào việc bảo vệ môi trường. Việc đầu tiên góp phần bảo 
vệ môi trường đó là nâng cao nhận thức để mọi người cùng hiểu, 
biết, và hành động vì môi trường cùng chúng ta. Chỉ có nhận thức 
đúng, suy nghĩ đúng mới hành động đúng, và mỗi một hành động 
nhỏ sẽ góp một phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, 
có trách nhiệm hơn với môi trường. Những việc cụ thể phải làm 
như sau:

- Tiết kiệm điện, nước ở cơ quan cũng như ở nhà, tiết kiệm mọi lúc, 
mọi nơi. Khuyến khích mọi người sử dụng những bóng đèn tiết 
kiệm năng lượng, tắt điện vào giờ trái đất, tắt điện, quạt khi rời khỏi 
cơ quan, tránh để nước rò rỉ…

- Đối với rác thải: Hạn chế sử dụng túi nilon. Ở nhà nên phân loại 
rác, đối với những rác thải như chai nhựa, giấy, túi nilon... gom lại 
bán phế liệu để tái sử dụng, tiết kiệm được nguồn tài nguyên. Ở 
cơ quan, nên tiết kiệm giấy, đọc kỹ văn bản trước khi in, tận dụng 
giấy một mặt… Ở những nơi công cộng, không nên tiện tay vứt 
rác bừa bãi ra ngoài đường, phải tìm nơi có thùng rác để vứt, khi 
đi chơi, picnic, nên thu dọn rác sạch sẽ, gọn gàng và vứt đúng nơi 
quy định. Tránh vứt rác xuống dòng sông, lòng đường, hè phố.

- Đối với cây xanh: Không bẻ cành, ngắt phá cây xanh, trồng và 
chăm sóc cây xanh ở nhà cũng như cơ quan, lên án, phê phán 
những trường hợp không biết giữ gìn và bảo vệ cây xanh nơi công 
cộng.

- Hạn chế đi xe máy khi không cần thiết…

- Đối với môi trường nước: Không vứt rác, xác chết động vật xuống 
dòng sông, ao hồ, bờ biển…

Sống Xanh

1. Vì sao có ngày môi trường thế giới?

Đại Hội đồng Liên hợp quốc sáng lập Ngày Môi trường thế giới 
vào năm 1972, đánh dấu ngày khai mạc Hội nghị Stockholm về 
Môi trường con người (05/6/1972), đây cũng là ngày Chương 
trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) ra đời.

Hàng năm, vào ngày 05/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn 
một thành phố làm nơi tổ chức lễ kỷ niệm chính thức với mục 
đích tập trung sự chú ý của toàn thế giới vào tầm quan trọng 
của môi trường, khuyến khích sự quan tâm chính trị và hành 
động bảo vệ môi trường. Chính phủ và thành phố nước chủ 
nhà sẽ hợp tác với UNEP tạo ra bầu không khí cho sự kiện này. 
Chủ đề, khẩu hiệu và logo sẽ được chọn để làm trọng tâm cho 
các tài liệu tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới, cũng như 
các hoạt động hưởng ứng trên toàn cầu.

Cho đến nay, Ngày Môi trường thế giới 05/6 ngày càng thu hút 
sự quan tâm của các quốc gia với sự hưởng ứng của hơn 100 
nước trên thế giới.

Các hoạt động tổ chức Ngày Môi trường thế giới rất đa dạng, 
phong phú. Ngày Môi trường thế giới chính là “sự kiện của 
người dân” tham gia các hoạt động như tuần hành, diễu hành 
bằng xe đạp; tổ chức các buổi hoà nhạc xanh, các cuộc thi viết, 
vẽ, tìm hiểu về môi trường; phát động chiến dịch trồng cây 
xanh, các chiến dịch khuyến khích tái chế chất thải và làm sạch 

môi trường; tổ chức các cuộc hội thảo, các diễn đàn về chủ đề gìn 
giữ sự trong lành của môi trường vì lợi ích của các thế hệ mai sau, ...

Ngày Môi trường thế giới còn là cơ hội để ký kết hay phê chuẩn 
các công ước quốc tế về lĩnh vực môi trường. Các công chức địa 
phương, vùng và chính phủ, các nguyên thủ quốc gia và các bộ 
trưởng môi trường sẽ đưa ra các công bố và cam kết chăm sóc trái 
đất của chúng ta.

 Việt Nam tham gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới từ năm 
1982. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các 
Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức trọng thể 
ngày lễ này ở tất cả các tỉnh thành trên phạm vi cả nước và cũng 
chọn một địa phương làm nơi tổ chức các hoạt động quy mô cấp 
quốc gia hưởng ứng sự kiện này. Lễ kỷ niệm Ngày Môi trường thế 
giới 5/6 hàng năm ở Việt Nam có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, chính phủ, các tổ chức quốc tế, các Bộ, ngành, các tổ 
chức chính trị xã hội của trung ương và địa phương và đông đảo 
mọi tầng lớp nhân dân.

Việt Nam tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục tới 
công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân về nâng cao nhận 
thức, phổ biến kinh nghiệm ứng phó biến đồi khí hậu, quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường; khuyến khích sử dụng công nghệ, 
sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn 
nguyên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính; tạo 
công luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi 
trường.

2. Cần làm gì để bảo vệ môi trường?

Thiên nhiên ban tặng cho con người nhiều thứ, vậy mà ta không 
biết giữ gìn và bảo vệ nó. Để giờ đây, khi môi trường đang dần bị 
xuống cấp, xuất hiện nhiều loại “bệnh lạ” hơn, con người mới nhận 
thấy được tầm quan trọng của môi trường.

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 

Sưu tầm

CB,NV Kienlongbank Phú Quốc làm tham gia vệ sinh môi trường hàng năm do địa phương phát động 
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Góc du lịch

PHÚ QUỐCDu lịch

2h25 phút 45 phút

Hà Tiên

28

1. SUỐI ĐÁ NGỌN
Với 7 thác nước, suối Đá Ngọn hùng 
vĩ là một bí mật cho du khách thích 
khám phá và ưa mạo hiểm.

2. VƯỜN TIÊU
Nơi trồng nhiều nhất là khu 
Tượng, cách thị trấn Dương 
Đông 15km về phía Bắc.

3. MŨI GÀNH DẦU:
Thu hút du khách bởi vẻ đẹp 
thiên nhiên hoang sơ, có bãi 
tắm hình cánh cung dài 500m.

4. HÒN THƠM:
Nằm ở phía Bắc Phú Quốc, tại 
đây bạn có thể lặn ngắm san hô, 
xem các khu nuôi trồng thủy sản,  
ngọc trai.

6. BÃI DÀI:
Được BBC bình chọn là 1 trong 
10 bãi biển hoang sơ và đẹp 
nhất thế giới.

7. ĐỀN THỜ  
NGUYỄN TRUNG TRỰC:
Đền thờ vị anh hùng nổi tiếng  
dân tộc Nguyễn Trung Trực, lễ hội 
đền diễn ra ngày 28/8 âm lịch.

5. SUỐI TRANH:
Được tạo nên từ những dòng 
suối nhỏ, có nước từ tháng 6 
đến tháng 9 hằng năm.

8. BẢO TÀNG CỘI NGUỒN:
Là nơi lưu giữ những câu chuyện về hòn 
đảo Phú Quốc, nơi có 3000 ngàn cổ vật, 
300 bộ thư mục quản lý bằng chữ Hán, 
Việt, Anh, Pháp.

3332

CHIA SẺ

Bản tin Kienlongbank Số 31 - Tháng 6/2016



Truyện ngắn

- Bố à.

- Gì thế con.

- Bạn Nadia và con luôn chơi với nhau.

- Phải rồi, vì bạn ấy là bạn thân nhất của con mà.

- Trong lớp, lúc giải lao, giờ ăn trưa.

- Tuyệt, bạn ấy thật đáng yêu và tốt bụng.

- Nhưng khi đến giờ giáo lý thì con vào một phòng 
còn bạn ấy thì vào phòng khác!

Anh nhìn về phía vợ và thấy cô mỉm cười dù đang 
chăm chú vào việc thêu thùa của mình. Anh cũng 
cười và nói:

- Ừ, chỉ là trong giờ giáo lý thôi.

- Là sao hả bố?

- Bởi vì con theo đạo này còn bạn ấy thì theo đạo 
khác.

- Nhưng thế là thế nào hở bố?

- Con theo đạo Hồi còn bạn ấy theo đạo Thiên Chúa.

- Tại sao vậy?

- Con còn nhỏ, lớn lên con sẽ hiểu.

- Con lớn rồi mà.

- Nhưng con vẫn phải lớn hơn nữa, con yêu ạ.

- Sao con lại theo đạo Hồi?

Anh cần phải sáng suốt, để tránh dấn sâu vào vấn 
đề mà nền giáo dục hiện đại này chực nắm lấy.

CỦA TRẺ THƠThiên đường
Lời người dịch: Trẻ con luôn băn khoăn và 

thắc mắc về thế giới quanh mình: “Các em 
bé sinh ra từ đâu?”, “Điều gì làm ra cầu vồng?”, 
“Tại sao bầu trời có màu xanh?”… và mọi câu 
hỏi đều làm người lớn bối rối. Những câu hỏi 
của trẻ cho chúng ta biết chúng suy nghĩ như 
thế nào về thế giới xung quanh, nhưng đồng 
thời có thể đưa những bậc phụ huynh vào 
những tình huống khó xử nếu không chuẩn 
bị những giải đáp hợp lý.

Câu chuyện giản dị dưới đây của nhà văn 
người Ai Cập Naguib Mahfouz - chủ nhân 
giải Nobel Văn chương năm 1988 - là cuộc 
đối thoại bất tận của cô con gái và bố mình. 
Những câu hỏi thật dễ thương cùng những 
câu trả lời dí dỏm của ông bố giúp người đọc 
phiêu lưu vào thế giới tuổi thơ vô cùng thú vị.

- Bố mẹ theo đạo Hồi vì vậy con theo đạo Hồi.

- Còn Nadia?

- À , bố mẹ bạn ấy theo đạo Thiên Chúa nên bạn ấy 
theo đạo Thiên Chúa.

- Là vì bố bạn ấy đeo kính?

- Hẳn là không phải thế, kính không liên quan gì 
đến chuyện này - đó là vì ông nội của bạn ấy theo 
đạo Thiên Chúa.

Anh quyết định chuyển sang chuyện về ông bà tổ 
tiên cho đến khi con bé nản và đổi đề tài, nhưng rồi 
nó hỏi:

- Thế thì ai tốt hơn?

Anh suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Ừ, trẻ con đạo Hồi tốt và trẻ con đạo Thiên Chúa 
cũng tốt.

- Dù sao cũng phải có một bên tốt hơn chứ?

- Mỗi bên tốt theo một kiểu.

- Con có thể theo đạo Thiên Chúa để chúng con 
luôn có thể chơi với nhau được chứ?

- Tất nhiên là không con yêu ạ, ai cũng phải theo bố 
mẹ mình, vì vậy điều đó là không thể được.

- Nhưng tại sao?

Với nền giáo dục hiện đại này, cuộc đối thoại sẽ 
không bao giờ dừng lại được! Anh hỏi con:

- Con có chắc rằng con không thể đợi cho đến khi 
con lớn hơn?

- Không, thưa bố.

- Được rồi, con biết thời trang chứ? Người thì thích 
mặc kiểu này, người thì thích mặc kiểu khác, và con 
theo đạo Hồi cũng giống như thời trang vậy, vì vậy 
con chỉ cần chấp nhận những gì con có .

- Thế Nadia là lỗi thời à?

Lạy Thánh Alla cứu anh khỏi con bé và bạn Nadia 
của nó! Dù đã cố thận trọng nhưng dường như anh 
càng đẩy mình sâu hơn vào ngõ cụt.

- Chỉ là vấn đề sở thích thôi, thật đấy, nhưng con cái 
phải theo bố mẹ mình.

- Vậy con nên nói với bạn ấy là bạn ấy lỗi thời hay 
là con hợp thời?

Anh cố ngăn con bé.

- Đạo nào cũng tốt cả, và trẻ con đạo Hồi thờ 
Thượng đế cũng như trẻ con đạo Thiên chúa thờ 
Thượng đế.

- Nhưng sao bạn ấy vào một phòng để thờ Ngài còn 
con thì vào một phòng khác?

- Bởi vì người ta thờ Ngài theo cách này trong căn 
phòng này và thờ cách khác trong căn phòng khác 
.

- Thế thì có gì khác nhau ạ?

- Sang năm hoặc năm sau nữa con sẽ biết, nhưng 
bây giờ con chỉ cần nhớ rằng người theo đạo Thiên 
Chúa thờ Thượng đế và người theo đạo Hồi cũng 
thờ Thượng đế.

- Vậy Thượng đế là ai hả bố?

Anh dừng lại và suy nghĩ một lúc. Cố tình kéo dài 
thời gian, rồi anh hỏi:

- Này, ở trường cô giáo nói gì về Ngài?

- Dạ, cô đọc kinh và dạy chúng con cầu nguyện, 
nhưng con vẫn không biết nhiều về Ngài. Ngài là 
ai hả bố?

Anh lại suy nghĩ, rồi mỉm cười bí ẩn và đáp:

- Ngài là Đấng Tạo Hóa cả thế gian.

- Cả thế gian ư?

- Ừ, cả thế gian.

- Đấng Tạo Hoá nghĩa là gì hả bố?

- Nghĩa là Ngài đã tạo ra tất cả mọi thứ.

- Bằng cách nào hả bố?

- Bằng sức mạnh toàn năng.

- Và Ngài sống ở đâu?

- Khắp thế gian.

- Còn trước khi có thế gian quanh ta?

- Ngài ở trên kia.

- Trên trời à?

- Ừ.

- Con muốn xem Ngài.

- Con không thể.

- Ngay cả trên ti vi?

- Ừ, ngay cả trên ti vi.

- Không ai thấy được Ngài?

- Tất nhiên là không.

- Rồi sao chúng ta biết rằng Ngài ra khỏi đó?

- Sự thật là thế mà.

- Ai nhận ra rằng Ngài đã ra khỏi đó?

- Các nhà tiên tri.

- Các nhà tiên tri ư?

- Ừ. Như nhà tiên tri Mohammad của chúng ta.

- Và làm thế nào ông ấy biết hả bố?

- Với khả năng đặc biệt của mình.

- Chắc là mắt của ông rất tinh?

- Ừ.

- Tại sao vậy bố?

- Bởi vì Thượng đế ban cho ông.

- Tại sao?

Cố giữ kiên nhẫn, anh đáp:

- Bởi vì Ngài tự do làm bất cứ điều gì.

- Trông Ngài như thế nào hả bố?

- Vô cùng vĩ đại, rất mạnh mẽ, có thể làm bất cứ 
điều gì.

- Cũng giống như bố phải không?

Cố nhịn cười, anh đáp:

- Thậm chí không một ai đến gần được Ngài.

- Và vì sao Ngài lại sống ở trên đó?

- Mặt đất không đủ rộng cho Ngài, mặc dù Ngài 
vẫn còn nhìn thấy tất cả mọi thứ.

Con bé im lặng một chút rồi nói:

- Nhưng Nadia nói rằng Ngài đã sống trên trái đất.

- À, nếu Ngài có thể nhìn thấy mọi thứ tức là Ngài 
sống ở khắp mọi nơi!

- Nhưng bạn ấy nói rằng người ta giết Ngài?

- Ngài vẫn còn sống và không hề chết.

- Nadia nói họ đã giết Ngài mà.

- Không, họ nghĩ rằng họ đã giết chết Ngài nhưng 
Ngài không bao giờ chết.

- Và ông nội cũng còn sống phải không?

- Ông nội con chết rồi.

- Có phải người ta giết ông?

- Không, ông tự chết.

- Bằng cách nào ?

- Ông bị ốm và sau đó qua đời.

- Và em gái con sẽ chết vì nó đang ốm?

Anh nhận thấy vợ anh giật mình, cau mày và trả 
lời nhanh:

- Không, em con sẽ khỏe lại, nhờ Thượng đế phù hộ.

- Vậy tại sao ông nội chết?

- Ông bị ốm khi ông đã già.

- Nhưng bố cũng già và lại bị ốm, vậy sao bố không 
chết?

Mẹ mắng con bé, cô bé bối rối đưa mắt qua lại giữa 
bố và mẹ. Anh nói:

- Chúng ta sẽ chết nếu Thượng đế muốn chúng ta 
chết.

- Tại sao Thượng đế lại muốn chúng ta chết?

- Ngài tự do làm bất cứ điều gì Ngài muốn.

- Và chết thì tốt à?

- Tất nhiên là không rồi, con yêu.

- Vậy tại sao Thượng đế lại muốn điều không tốt?

- Bất cứ điều gì Thượng đế muốn cho chúng ta đều 
tốt cả.

- Nhưng bố vừa nói rằng chết thì không tốt!

- Bố ... bố nhầm, con yêu.

- Vậy tại sao mẹ giận khi con nói rằng bố sẽ chết?

- Bởi vì cuối cùng Thượng đế đã không cho bố chết.

- Và tại sao Ngài đã muốn điều đó hả bố?

- Bởi vì Ngài đưa chúng ta đến đây rồi sau đó đưa 
chúng ta đi.

- Tại sao vậy bố?

- Để cho chúng ta có thể làm những điều tốt đẹp ở 
đây trước khi chúng ta đi.

- Tại sao chúng ta không ở lại?

- Bởi vì thế giới sẽ không đủ rộng lớn cho tất cả mọi 
người nếu chúng ta ở lại.

- Và chúng ta để lại mọi thứ tốt đẹp?

- Nơi chúng ta đến mọi thứ thậm chí còn tốt đẹp 
hơn

- Ở đâu?

- Trên kia.

- Chỗ Thượng đế 

- Ừ.

- Và chúng ta sẽ thấy Ngài?

- Ừ.

- Và điều đó là tốt?

- Tất nhiên.

- Vậy chúng ta phải đi à?

- Ừ, nhưng chỉ sau khi chúng ta đã làm được những 
điều tốt đẹp ở đây.

- Giống như ông nội đã làm?

- Ừ.

- Ông đã làm gì?

- Ông đã xây ngôi nhà của chúng ta và trồng một 
khu vườn.

- Còn em họ Toto, nó đã làm những gì?

Anh cau mày một lúc, liếc nhìn vợ như thể cầu xin 
sự trợ giúp, rồi đáp:

- Em con cũng xây một căn nhà nhỏ trước khi ra đi .

- Nhưng thằng Lulu cạnh nhà đánh con và không 
làm những điều tốt.

- Đó là một cậu bé nghịch ngợm .

- Nhưng không có nghĩa là nó sẽ không chết?

- Chỉ khi Thượng đế muốn.

- Ngay cả khi nó không làm những điều tốt đẹp?

- Mọi người đều chết, nhưng những người đã làm 
những điều tốt đẹp sẽ đến với Thượng đế khi họ 
chết, còn những người chỉ làm những điều xấu sẽ 
xuống hỏa ngục.

Con bé thở dài và im lặng, trong khi đó anh cảm 
thấy như vừa dập tắt những tia lửa cho dù anh 
muốn cố làm điều ngược lại. Anh không biết hiệu 
quả và kết quả mà anh mang lại được cho con bé 
là chừng nào. Các dấu hỏi cứ liên tục xoáy sâu vào 
tâm trí anh và chỉ ngừng lại khi con bé la lên:

- Con muốn ở với Nadia mãi mãi!

Anh nhìn con bé dò xét, rồi nó tiếp:

- Ngay cả trong giờ giáo lý!

Anh và vợ cười lớn. Anh nói với vợ:

- Anh không thể tưởng tượng rằng con bé lại muốn 
thảo luận về mọi thứ tới mức này!

Và vợ anh đáp:

- Sau này khi con lớn, lúc đó anh có thể giải thích 
những gì anh nghĩ!

Anh ngoảnh mặt về phía vợ xem cô thật hay đùa, 
nhưng anh thấy cô lại chúi đầu vào khung thêu.

Tác giả: Naguib Mahfouz
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