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Bạn có biết quyền lợi và trách 
nhiệm của Công đoàn viên?

Kienlongbank khai trương thêm 
07 Chi nhánh, PGD trong 7/2016

Đổi mới trong công tác đào tạo. 
Điểm mới trong quy chế lương 2016

Thẻ Visa - Phong cách sống thời @

Kienlongbank Phú Quốc: Chúng tôi 
tin vào khách hàng

Nguồn vốn thắp sáng tương lai

Kienlongbank Long Mỹ - Nơi gửi 
trọn niềm tin

An toàn khi sử dụng thẻ

Ngân hàng vẫn là nghề HOT?

5S - Những câu chuyện nhỏ trong 
ngôi nhà lớn

Ảnh bìa: Lãnh đạo, CB, NV Kienlongbank thực hiện nghi 
thức chào cờ Thứ hai đầu tuần trên toàn hệ thống
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- Trần Hoàng Giang - Kienlongbank Long Mỹ.
- Bùi Thị Thanh Hoa - P. Kế toán 
- Trần Thị Tuyết Mai - Kienlongbank Trà Vinh
- Võ Hoàng Sỏi  - Kienlongbank Đồng Tháp 
- Nguyễn Nhất Tuấn - Kienlongbank Phú Yên 
- Ngô Thanh Tuấn - Kienlongbank Đà Nẵng
- Trung tâm Đào tạo
- Phòng Nhân sự

Quý độc giả thân mến,

Những cơn mưa đầu mùa mát lạnh đã giúp hạ nhiệt cái nóng của ngày hè oi 

ả, những cơn hạn mặn, thiếu nước, rát mặt người nông dân. Tháng 7 về, mang 

theo chút vị ngọt của nước, chút mát lạnh của mưa và chút ấm áp của tình 

thương san sẻ khi Kienlongbank đồng hành cùng bà con vùng Đồng bằng Sông 

Cửu Long với chương trình “Bồn nước Kiên Long – Đong đầy tình nghĩa”. 

Trong tháng này, Kienlongbank cũng dự kiến khai trương mới 07 Chi nhánh, 

Phòng giao dịch trong cả nước.

Tin cậy trong kinh doanh, sẵn lòng chia sẻ với khách hàng. Kienlongbank hy 

vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả quý khách hàng và quý độc giả 

của Bản tin Kienlongbank.

Kính chúc quý độc giả thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

Thân ái, 

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

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



đảm bảo quyền lợi của người lao động, các chế độ chính sách luôn được bảo 
đảm. Đặc biệt, Công đoàn Kienlongbank còn thường xuyên chăm lo đến đời 
sống vật chất cũng như tinh thần của CB, NV thông qua các hoạt động như: 
Tặng quà Tết cho Công đoàn viên; Vận động đóng góp, ủng hộ “Quỹ tình 
nghĩa Kienlongbank” để hỗ trợ cho những nhân viên có hoàn cảnh còn khó 
khăn trong Ngân hàng, Hỗ trợ vé tàu xe về quê ăn Tết cho Công đoàn viên,….

Tại Kienlongbank, Ban lãnh đạo và Công đoàn cơ sở luôn cố gắng để đảm bảo 
quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Thông qua những hoạt động 
trên, đã giúp cho CB, NV Kienlongbank có thêm động lực và tinh thần để phấn 
đấu rèn luyện năng lực chuyên môn, cố gắng hoàn thành tốt nhất những công 
việc được giao, từ đó góp phần đẩy mạnh sự phát triển chung Kienlongbank 
trong thời gian tới. 

THEO DÒNG LỊCH SỬ

P.Marketing

Cách đây tròn 69 năm, vào ngày 27/7/1947, 
“Ngày Thương binh toàn quốc” (về sau đổi 
thành “Ngày Thương binh - Liệt sỹ”) chính 
thức ra đời. Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã có thư gửi Ban Thường trực của Ban 
tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc”. Trong 
thư Người viết:

“Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang san, sự 
nghiệp, mồ mả đền chùa, nhà thờ của tổ tiên 
ta bị uy hiếp; cha mẹ, anh em, vợ con, thân 
thích, họ hàng ta bị đe đọa; của cải, ruộng 
nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy 
ngập; ai là người xung phong trước hết để 
chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho 
chúng ta? Đó là những chiến sỹ mà nay một 
số thành ra thương binh.

Thương binh là những người đã hy sinh gia 
đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, 
bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc, lợi ích 
của đồng bào mà các đồng chí đó bị ốm yếu.

Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải 
giúp đỡ những người anh hùng ấy.

Trong lời kêu gọi nhân “Ngày Thương binh 
toàn quốc”, ngày 27 tháng 7 năm 1948, Hồ Chủ 
tịch nhấn mạnh:

“... Thương binh và tử sỹ đã hy sinh cho Tổ 
quốc, đã hy sinh cho đồng bào.

Để báo đáp công ơn đó, Chính phủ phải tìm 
mọi cách để giúp đỡ anh em thương binh và 
đình tử sỹ.

Tôi cũng rất mong muốn đồng bào sẵn sàng 
giúp đỡ họ về mặt vật chất và tinh thần ...”.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu và 
cũng là tiếp nối truyền thống “uống nước 
nhớ nguồn” vốn là đạo lý tốt đẹp của dân 
tộc ta, trong những năm qua, Kienlongbank 
đã không ngừng tham gia các hoạt động từ 
thiện xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa như: 
Đóng góp quỹ ủng hộ cán bộ, chiến sĩ làm 

“Uống 
nước 
nhớ 
nguồn”

Bạn có biết

“ Dù ai đi Đông về Tây
27 tháng 7 nhớ Ngày Thương binh.
Dù ai lên thác xuống ghềnh
27 tháng 7 Thương binh nhớ ngày ”.

Cứ mỗi dịp 
tháng 7 về, khắp 
mọi nơi trên dải 

đất hình chữ S 
thân yêu, người 

dân Việt Nam 
lại chờ đón một 

ngày rất đặc biệt: 
Ngày Thương 

binh - Liệt sỹ 27 
tháng 7, ngày 

toàn dân đền ơn 
đáp nghĩa đối với 
các thương binh 
- liệt sỹ, những 

người đã anh 
dũng chiến đấu 
và hy sinh quên 
mình vì nền độc 
lập, tự do, vì hòa 
bình của dân tộc.

nhiệm vụ bảo vệ biển Đông, xây dựng đường 
nông thôn, xây nhà đoàn kết, nhà tình thương, 
tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, tặng 
học bổng cho học sinh, sinh viên là con em 
Cựu chiến binh,…

Đặc biệt với chương trình trao học bổng 
“Chúng em sẽ giỏi” phối hợp với Hội Cựu chiến 
binh Tp.HCM tổ chức 3 năm liền, Kienlongbank 
đã trao tặng gần 1000 suất học bổng cho 
các em học sinh là con em cựu chiến binh tại 
Tp.HCM. Với ý nghĩa nhân văn này đã lan toả 
đến các em học sinh, những chủ nhân tương 
lai của đất nước về truyền thống đạo lý tốt 
đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ 
người trồng cây”.

Năm 2016, đánh dấu kỷ niệm 69 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016), 
tiếp nối đạo lý trên, cả nước đang diễn ra 
nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đối với 
các thương, bệnh binh, người có công cách 
mạng và gia đình liệt sỹ. Tại Kienlongbank, 
Ban lãnh đạo và tập thể CB, NV vẫn đang nỗ 
lực phấn đấu lao động, thi đua để hoàn thành 
các chỉ tiêu kinh doanh, từ đó góp phần vào 
sự phát triển của Kienlongbank nói riêng và 
của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Song 
song đó, các hoạt động công tác xã hội, đền 
ơn đáp nghĩa tiếp tục được Kienlongbank 
thực hiện và nhân rộng trong toàn hệ thống. 

Không chỉ là tình cảm biết ơn, mà thông qua 
hoạt động, mỗi việc làm, mỗi cá nhân, mỗi tổ 
chức cùng tham gia đóng góp xoa dịu nỗi đau, 
mất mát của chiến tranh và xây dựng, phát 
triển đất nước giàu đẹp hơn. Có như vậy mới 
phát huy được tinh hoa truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc. Tập thể Ban lãnh đạo và CB, NV 
Kienlongbank luôn luôn ghi nhớ và xin được 
gửi lời tri ân tới những đóng góp cao đẹp của 
các thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm 69 năm 
Ngày Thương binh Liệt sỹ!

* Ông Lê Thành Tâm (bìa phải) - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tp.HCM và ông Võ Quốc Thắng (bìa trái) - Chủ tịch HĐQT 
Kienlongbank trao học bổng cho các em học sinh là con em cựu chiến binh năm 2015

Công Đoàn Kienlongbank tổ chức chuyến tham quan Vũng Tàu cho CB, NV Phòng, Ban Hội sở 6/2015

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam ( 28/7/1929 - 28/7/2016)Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016)

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM 
CỦA CÔNG ĐOÀN VIÊN ?

Sự kiện thành lập Tổng Công hội 
đỏ miền Bắc Việt Nam vào năm 
1929 là một mốc son chói lọi 

trong lịch sử phong trào công nhân 
và Công đoàn Việt Nam. Lần đầu tiên 
giai cấp công nhân Việt Nam có một 
đoàn thể Cách mạng rộng lớn, hoạt 
động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh 
được ý chí, nguyện vọng của đông 
đảo công nhân lao động. Chính vì ý 
nghĩa đó, theo đề nghị của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam, Bộ chính trị 
TW Đảng Cộng sản Việt Nam quyết 
định lấy ngày 28/7/1929 là ngày truyền 
thống của Công đoàn Việt Nam.

Trải qua 87 năm phát triển, công 
đoàn giáo dụcViệt Nam đã xây dựng 
được hệ thống Công đoàn cơ sở vững 
mạnh. Bởi lẽ Công đoàn cơ sở là nền 
tảng của tổ chức Công đoàn, là nơi 
vận động tổ chức cán bộ, giáo viên, 
công nhân viên thực hiện chủ trương 
đường lối chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, của ngành và các 
nghị quyết của Công đoàn, ... Công 
đoàn cơ sở có vững mạnh thì tổ chức 
Công đoàn mới mạnh.

Tại Kienlongbank, cùng với bề dày 
hoạt động và phát triển của Ngân 
hàng gần 21 năm qua, Công đoàn Cơ 
sở Kienlongbank đã phát huy được 
những thế mạnh và luôn nêu cao 
quyền lợi dành cho người lao động. 
Việc phổ biến quyền lợi và trách 
nhiệm của tổ chức Công đoàn trong 
việc “Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của người lao 
động” tại Kienlongbank luôn được 
thông suốt và được các công đoàn 
viên hiểu rõ và tự nguyên gia nhập 
ngày càng đông. 

Tổ chức Công đoàn Cở sở 
Kienlongbankthường xuyên vận động 
các đoàn viên Công đoàn tham gia 
các hoạt động, tu dưỡng rèn luyện 
bản thân, phấn đấu nâng cao chuyên 
môn nghiệp vụ. Công đoàn luôn luôn 

P. Marketing tổng hợp
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

CHÚC MỪNG  
20 CÁ NHÂN  
đạt giải thưởng
Cuộc thi “Tìm hiểu 65 năm thành 
lập ngành Ngân hàng” do Công 
đoàn cơ sở Kienlongbank tổ chức 
nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành 
lập ngành Ngân hàng (06/5/1951 - 
06/5/2016) được tổ chức từ đầu 
tháng 05 đã thu hút sự tham gia 
đông đảo của CB, NV trong toàn 
hệ thống. Với việc tìm hiểu kỹ 
càng về quá trình hình thành và 
phát triển qua từng giai đoạn của 
lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam 
cùng tinh thần làm bài thi nghiêm 
túc, 20 thí sinh đạt được số điểm 
cao nhất và nhận giải thưởng của 
Công đoàn Kienlongbank.

Đây là cuộc thi giúp cho CB, NV 
Kienlongbank có thêm kiến thức 
về lịch sử của ngành Ngân hàng 
Việt Nam, bên cạnh đó, cuộc thi 
còn là dịp để tái kiểm tra kiến 
thức về Kienlongbank.

Khóa đào tạo 
chức danh K.07

Ngày 06/6/2016, tại Tp.Hồ Chí Minh, 
Kienlongbank đã tổ chức khóa đào tạo chức 
danh K.07, dành cho đối tượng học viên tân 
tuyển thuộc các vị trí Giao dịch viên, nhân 
viên Tín dụng và Chăm sóc khách hàng 
trên toàn hệ thống. Khóa học được kéo dài 
xuyên suốt trong 3 tuần, nhằm truyền tải 
cho học viên các kiến thức chuyên môn tài 
chính, các kỹ năng mềm, đan xen cùng hoạt 
động thảo luận nhóm và tham quan thực tế 
thông qua các chuyên đề cơ bản như: Văn 
hóa cá nhân và văn hóa doanh nghiệp, Kỹ 
năng nói thuyết phục, Kỹ năng bán hàng, 
Tác phong chuyên nghiệp, Định hướng và 
cơ cấu tổ chức bộ máy tín dụng, Quy trình 
nghiệp vụ tiền gửi và tiền tiết kiệm,…

Sau 07 khóa học được tổ chức đã góp 
phần mang lại sự thành công trong công 
tác đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực tại Kienlongbank, phá vỡ sự bỡ ngỡ 
với môi trường Kienlongbank của các 
thành viên mới, giúp các bạn tự tin và 
hoàn thành tốt những nhiệm vụ được 
giao khi đảm nhận công việc tại đơn vị. 
Dự kiến ngày 27/6 - 16/7/2016, tại Tp.HCM, 
Kienlongbank tiếp tục khai giảng khóa đào 
tạo chức danh K.08. 

Đà Nẵng:  
Kienlongbank  
tham gia Ngày hội 
tư vấn việc làm
Ngày 03/6/2016, tại Tp.Đà Nẵng, Trường 
Đại học Duy Tân Đà Nẵng tổ chức chương 
trình “Ngày hội việc làm” lần thứ 10 với sự 
tham gia của 74 doanh nghiệp tham gia và 
thu hút hàng ngàn sinh viên.

Tại đây, Kienlongbank Đà Nẵng trưng bày 
gian hàng và thu hút các em sinh viên đến 
tham quan và được tư vấn về hoạt động 
thực tập sinh, tuyển dụng của ngân hàng. 
Song song đó, tại lễ kỷ niệm 10 năm “Ngày 
hội việc làm”, Kienlongbank Đà Nẵng đã 
vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương tri ân 
của Đại học Duy Tân vì đã có những đóng 
góp tích cực cho sự phát triển của Trường. 

Kienlongbank phát 
hành thêm 11 thẻ 
ghi nợ nội địa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(NHNN) vừa có các văn bản xác nhận 
đăng ký các loại thẻ ngân hàng do 
Kienlongbank phát hành. Theo đó, 
11 loại thẻ ghi nợ nội địa được phát 
hành thêm kèm với các chức năng, 
tiện ích, gồm: Thẻ ghi nợ nội địa đồng 
thương hiệu với Công ty cổ phần 
Đồng Tâm; công ty TNHH Yamato; 

KHÁNH THÀNH 
Kienlongbank 
Ba Tri

Ngày 04/6/2016, tại xã Sơn Thành, 
huyện Phú Hòa, Kienlongbank 
Phú Yên đã tổ chức chương trình 
hội thảo “Tư vấn kỹ thuật và gói 
cho vay trồng tiêu”, thu hút sự 
tham gia của gần 200 cá nhân, 
hộ gia đình trên địa bàn xã cùng 
lãnh đạo chính quyền địa phương.

Tại đây, Kienlongbank Phú Yên 
đã giới thiệu những giải pháp tài 
chính hiệu quả, sản phẩm, dịch 
vụ tiện ích phù hợp với nhu cầu; 
tư vấn các phương thức sử dụng 
nguồn vốn sao cho mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. Ngoài việc 
được tiếp cận thông tin về các 
kỹ thuật trồng trọt, các hộ gia 
đình tham dự còn nhận được 200 
phần áo đi mưa do Kienlongbank 

trao tặng như một món quà tri ân, 
đồng hành cùng bà con trong mùa 
mưa sắp tới. 

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp 
vụ Kiên Giang; Trường Trung cấp 
nghề Việt Giao; Công ty TNHH MTV 
Đầu bếp Á Âu; Công ty cổ phần Phát 
triển Bóng đá Đồng Tháp; Trường 
Trung cấp Việt Nhật; Trường Đại học 
Nguyễn Tất Thành; Trường Cao đẳng 
Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang; Trường 
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn; 
Trường Trung cấp Y dược MeKong. 
 Việc phát hành thêm các loại thẻ 
ghi nợ nội địa, giúp Kienlongbank đa 
dạng hóa dịch vụ, đảm bảo tuân thủ 
các quy định của NHNN Việt Nam.

Ngày 10/6/2016, Kienlongbank tổ chức 
thành công sự kiện khánh thành PGD 
Ba Tri tại địa chỉ số số 04A, đường 
Trương Định, khu phố 2, thị trấn Ba 
Tri, huyện Ba Tri, tỈnh Bến Tre với 
sự chứng kiến của lãnh đạo chính 
quyền địa phương, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam Chi nhánh tỈnh Bến 
Tre, cùng đông đảo quý khách hàng 
thân thiết của Kienlongbank tại tỈnh 
Bến Tre.

Nhân sự kiện này, Kienlongbank trao 
tặng 350 suất học bổng “Chia sẻ ước 
mơ” dành cho các em học sinh tại 
tỈnh Bến Tre và đóng góp 200 triệu 
cho tỈnh Bến Tre để xây dựng “Quỹ 
Khởi nghiệp”, góp phần hỗ trợ một 
phần vốn ban đầu cho doanh nghiệp 
tại địa phương, triển khai thực hiện 
các ý tưởng, dự án khởi nghiệp mang 
tính thực tiễn, khả thi cao, làm tiền 
đề cho việc phát triển kinh tế toàn 
diện tại tỈnh Bến Tre.

Nhằm hỗ trợ vật chất và tinh thần 
cho các em học sinh vươn lên trong 
học tập và cuộc sống, 200 suất học 
bổng và phần quà có ý nghĩa từ 
chương trình “Chia sẻ ước mơ” của 
Kienlongbank tiếp tục được trao đến 
các em học sinh THPT có thành tích 
học tập tốt, có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn ở tỈnh Bình Định vừa được 
diễn ra vào ngày 04/6/2016. 

Đây là nội dung trong chương trình 
trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” năm 
2016 được Kienlongbank tổ chức tại 
26 tỈnh, thành với 7.150 suất học bổng 
gồm: 1 triệu đồng tiền mặt và các 
thiết bị học tập thiết thực dành cho 
các em. Đây cũng là năm thứ ba liên 
tiếp Kienlongbank tổ chức chương 
trình này và đã trao tặng trên 17.000 
suất học bổng.

Bình Định:  
200 suất  
học bổng  
đã được trao

Hội thảo “ Tư vấn 
kỹ thuật & gói 
cho vay trồng 
tiêu” tại  
Phú Yên

Quy định mới  
về đồng phục,  
tác phong làm việc
Từ 06/6/2016, Kienlongbank áp dụng 
quy định mới về đồng phục và tác 
phong làm việc. Theo đó, điểm khác 
biệt của quy định nêu rõ: Nữ CB, NV 
sẽ mặc trang phục áo dài vào Thứ 
Hai hàng tuần, riêng nhân viên chăm 
sóc khách hàng sẽ mặc áo dài vào 
Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu hàng 
tuần; Đồng phục nam bảo vệ thay 

đổi tùy vào ca trực ngày/ đêm; Đồng 
phục nam tài xế; … và áp dụng trang 
phục bầu cho nữ nhân viên.

Đây là những điểm mới trong quy 
định đồng phục, tạo sự đồng bộ 
về thương hiệu Kienlongbank, sự 
chuyên nghiệp trong hoạt động tại 
Ngân hàng.

Xuất phát từ nhận thức chào cờ 
đầu tuần là một nghi thức truyền 
thống, là niềm tự hào dân tộc, có ý 
nghĩa quan trọng, Kienlongbank đã 
áp dụng nghi thức chào cờ đầu tuần 
từ tháng 9/2013 tại Hội sở. Qua thời 
gian triển khai, Ban lãnh đạo nhận 
thấy có sự chuyển biến tích cực và 
nâng cao ý thức trong mỗi CB, NV, 
Kienlongbank đã đồng loạt triển khai 
trong toàn hệ thống. Thông qua 
chào cờ và hát Quốc ca đầu tuần, 
Kienlongbank mong muốn nâng cao 
tinh thần yêu nước, đồng thời nhắc 
nhở CB, NV về tinh thần phụng sự 
Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc. Bên cạnh đó, việc chào cờ và 
hát Quốc ca đầu tuần sẽ tạo động 
lực cho CB, NV Kienlongbank thực 
hiện tốt công việc chuyên môn của 
mỗi người, nâng cao trách nhiệm cá 
nhân trong thực hiện nếp sống văn 
minh nơi công sở, tạo nên nếp nếp 
sinh hoạt, tác phong, môi trường làm 
việc tốt. 

Từ 06/6/2016, Kienlongbank áp dụng 
đồng phục áo dài truyền thống dành 
cho nữ CB, NV trên toàn hệ thống 
vào Thứ hai hàng tuần.

Tự hào đứng dưới 
lá Cờ Tổ quốc

Mỹ Thành

Mỹ Thành

Đỗ Hồng

Nhất Tuấn

Thanh Tuấn

Công đoàn

CN. Bình Định

P. Marketing
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

Từ ngày 24/6 đến hết ngày 28/6/2016, tại 
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn 
(Số 799 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Quận 
7, Tp.HCM) diễn ra Hội chợ Vietbuild Hồ 
Chí Minh 2016 với quy mô 2.340 gian hàng. 

Dịp này, Kienlongbank cùng tham gia 
trưng bày tại gian hàng của Đồng Tâm 
Group với mô hình Thẻ Hoàng Sa Việt 
Nam - Trường Sa Việt Nam. Song song 
đó, với đội ngũ nhân sự tư vấn và  giới 
thiệu các số sản phẩm, dịch vụ nổi bật 
của Kienlongbank, hướng dẫn các điều 
kiện, thủ tục ngân hàng như: Mở thẻ Thẻ 
Hoàng Sa - Trường Sa Việt Nam, gửi tiết 
kiệm, vay mua nhà, xây dựng và sửa chữa 

Tham gia 
Hội chợ 
Vietbuild 
HCM 2016

nhà, … giúp khách tham quan, khách hàng 
có cơ hội tiếp cận nhiều nguồn vốn do 
Kienlongbank cung cấp.

Qua sự kiện lần này, 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 
Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng lời kêu gọi được đưa 
ra tại hội nghị “Kêu gọi hỗ trợ 
thực hiện kế hoạch hành động 

ứng phó khẩn cấp với hạn hán và xâm 
nhập mặn tại Việt Nam,” ngày 26/4, tại 
Hà Nội, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn phối hợp với Liên hợp quốc 
tổ chức. Tháng 7/2016, Kienlongbank 
quyết định tổ chức chương trình “Bồn 
nước Kiên Long - Đong đầy nghĩa tình” 
và trao tặng 120 bồn chứa nước sạch 
cho 120 khách hàng đang giao dịch với 
Kienlongbank tại 6 tỈnh, thành ĐBSCL bị 
ảnh hưởng nặng nề do hạn hán, ngập 
mặn gây ra.

Hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm 
trọng nhất trong lịch sử gần một thế 

BỒN NƯỚC KIÊN LONG 

kỷ qua đang ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến cuộc sống của người dân Việt 
Nam. Mặc dù xâm mặn là một hiện 
tượng xảy ra thường niên, nhưng năm 
nay, xâm mặn đã bắt đầu sớm hơn bình 
thường 2 tháng, với mức độ xâm nhập 
sâu hơn vào vào nội địa trung bình từ 
20-30km. Chính phủ Việt Nam, Liên 
hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ 
(NGO) đã tiến hành một đánh giá nhanh, 
ước tính trong 18 tỈnh bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất có khoảng 2 triệu người 
không được sử dụng nước sạch cho sinh 
hoạt, và 1,1 triệu người cần hỗ trợ về 
lương thực. Ngoài ra, Hơn 60.000 phụ 
nữ và trẻ em đang lâm vào tình trạng 
suy dinh dưỡng, và sinh kế của khoảng 

1,75 triệu người đã bị thiệt hại nặng nề 
do hạn hán ngày càng gia tăng.

Theo tính toán của Bộ NNPTNT, đã có 
hơn 160.000 héc ta lúa bị thiệt hại, 
phần lớn là mất trắng. Mỗi héc ta bình 
quân 5 tấn, tức có 800.000 tấn lúa đã 
mất trắng, ảnh hưởng tới sinh kế của 
khoảng 1,5 triệu người. Trong thời gian 
tới, một số diện tích nữa tiếp tục bị ảnh 
hưởng do không có nước ngọt dẫn tới 
diện tích lúa bị khô héo và giảm năng 
suất. Không những vậy, không có nước 
ngọt thì cũng không thể xuống giống 
vụ hè thu nên sẽ có khoảng 500.000 
héc ta không thể xuống giống đúng vụ, 
chiếm một phần ba diện tích lúa của 
Đồng bằng sông Cửu Long.

“Nhiều nơi, nước mặn bao vây khiến cây 
ăn trái cũng bị ảnh hưởng, đàn gia súc 
không có thức ăn, nông dân bán vội 
sản phẩm và thất thu. Với thủy sản, độ 
mặn cao cũng khiến nhiều vùng nuôi 
ngao bị chết, tôm cũng không thể lớn 
nên phải thay đổi thời vụ và phương 
thức canh tác”, Bộ trưởng Cao Đức Phát 
nói. Bên cạnh đó, thiệt hại đối với người 
dân không chỈ mất thu nhập, mà còn 
có khoảng 1 triệu người không có nước 
ngọt để sinh hoạt.

Với mong muốn chia sẻ một phần khó 
khăn với bà con vùng hạn mặn nói chung 
và khách hàng của Kienlongbank nói 
riêng, chịu ảnh hưởng do thiên tai hạn 
mặn tại các tỈnh, thành, Kienlongbank 
đã nhanh chóng tiếp cận điều kiện sinh 
hoạt, sản xuất và nuôi trồng của từng 
khách hàng. Thấu hiểu, cảm nhận được 
trước những khó khăn từ phía khách 
hàng, Kienlongbank quyết định trao 
tặng 120 bồn chứa nước sạch cho 120 
hộ gia đình, khách hàng tại 6 tỈnh, thành, 
gồm: Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên 
Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh.

Ông Võ Văn Châu - Thành viên 
HĐQT, TGĐ Kienlongbank cho biết: 
“Cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu với 
những khó khăn mà khách hàng của 
Kienlongbank tại vùng Đồng bằng Sông 
Cửu Long đang từng ngày vượt qua 
sau nạn hạn hán, ngập mặn, với mong 
muốn chung tay cùng cộng đồng, đóng 
góp vào các hoạt động xã hội, cùng 
với phương châm hoạt động “Sẵn lòng 
chia sẻ”, Ban lãnh đạo và tập thể CB, NV 
Kienlongbank mong muốn sẽ tiếp thêm 

nguồn lực, tinh thần, giúp bà con sẽ giải 
quyết được một phần khó khăn hiện 
tại. Tuy chưa thể giúp hết những khách 
hàng của Kienlongbank tại 06 tỈnh, 
thành vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, 
nhưng Kienlongbank hy vọng việc làm 
tình nghĩa này sẽ là món quà thiết thực 
giúp các khách hàng tại vùng hạn mặn 
có được dụng cụ chứa nước sạch, đảm 
bảo sinh hoạt hằng ngày”.

Là Ngân hàng có lịch sử phát triển gần 
21 năm, trụ sở đặt tại tỉnh Kiên Giang, 
thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long, với 
phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia 
sẻ”, bên cạnh hoạt động kinh doanh, 
những năm qua, Kienlongbank luôn chủ 

động chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng 
và xã hội thông qua các hoạt động gây 
quỹ ủng hộ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm 
vụ bảo vệ biển Đông, xây cầu, xây đường 
nông thôn, xây nhà đoàn kết, nhà tình 
thương, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 
người nghèo, tặng quà Tết cho gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng 
cho học sinh, sinh viên,... Chương trình 
“Bồn nước Kiên Long - Đong đầy tình 
nghĩa” sẽ là một chương trình đong đầy 
ý nghĩa nhân văn. Sự đồng hành, chia sẻ 
tuy chỈ mang tính thời điểm, nhưng sẽ 
là nền tảng để tạo giúp bà con yên tâm 
làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, góp 
phần làm giàu cho quê hương, đất nước.

Kienlongbank  
tài trợ mua Bảo hiểm Y tế cho 52.979

thuộc hộ cận nghèo tỉnh Kiên Giang.

Lê Vũ

P. Marketing
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Kienlongbank

dự kiến khai trương thêm 07 
CN, PGD trong tháng 7/2016

 Tiếp tục thực hiện 
chiến lược mở rộng 

mạng lưới hoạt động, 
trong tháng 7 này, 

hàng loạt các trụ sở 
mới của Kienlongbank 

dự kiến sẽ được khai 
trương và đi vào hoạt 

động, bao gồm: Chi 
nhánh Nhà Bè (Tp.HCM), 

PGD Gò Công (Tiền 
Giang), PGD Thạnh Trị 
(Sóc Trăng), PGD Ngã 
Bảy (Hậu Giang), PGD 

La Gi (Bình Thuận), PGD 
Cần Giuộc  

(Long An), PGD  
Năm Căn  
(Cà Mau). 

Với sự kiện khai trương hàng loạt các điểm giao dịch mới 
này, một lần nữa đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của 
Kienlongbank trong nền tài chính ngân hàng tại Việt Nam, 
đưa thương hiệu Kienlongbank đến gần hơn với tất cả khách 
hàng trong mọi miền của tổ quốc.

Số 19, Lô B2, khu nhà ở, phân khu số 18A, xã Phước Kiện, huyện Nhà Bè, Tp.HCM

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

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

Số 168 Lê Lợi, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỈnh Bình Thuận

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

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

Số 5 Trần Hưng Đạo, P.2, thị xã Gò Công, tỈnh Tiền Giang

Kienlongbank Nhà Bè

Kienlongbank Gò Công

Kienlongbank Thạnh Trị Kienlongbank  Ngã Bảy

Kienlongbank  LaGi

Kienlongbank Cần Giuộc

Kienlongbank Năm Căn

3 đơn vị thành lập mới  
từ đầu năm đến 6/2016: 
Tháp Mười, Phú Mỹ, Cai Lậy.

6 đơn vị  
khánh thành trụ sở mới  
từ đầu năm đến 6/2016:  
Vĩnh Hải, Cam Ranh, Tiểu Cần, 
Long Mỹ, Đức Hòa, Ba Tri.

106 CN, PGD  
tại 26 tỉnh, thành.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

1110

PHÁT TRIỂN

Bản tin Kienlongbank Số 32 - Tháng 7/2016



Nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng trong sự định 
hình và phát triển của một tổ chức, đặc biệt đối với 
ngành kinh doanh dịch vụ cao cấp như ngành ngân 

hàng. Do vậy, đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao là một yếu tố quan trọng tạo nên nội lực vững mạnh của 
ngân hàng, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngân 
hàng trong tương lai. Làm sao để nhân viên chuyên nghiệp 
hơn? Làm sao để nhân viên thích nghi nhanh với môi trường 
cạnh tranh khốc liệt?... là những câu hỏi mà Ban lãnh đạo tại 
Kienlongbank luôn trăn trở để xây dựng và phát triển đội 
ngũ nguồn nhân lực.

Áp dụng mô hình phân cấp đào tạo
Bên cạnh tăng cường các khóa học trên hệ thống học trực 
tuyến E-Learning, Kienlongbankđẩy mạnh đào tạo nội bộ 
thông qua mô hình phân cấp đào tạo, thành lập Ban đào tạo 
tại các chi nhánh và chuẩn hóa cơ sở vật chất tại 06 cụm 
Rạch Giá, Bạc Liêu, Bến Tre, Sài Gòn, Khánh Hòa, Hà Nội. Mô 
hình này chú trọng tính thực tiễn và nhu cầu của học viên do 
chính các anh chị quản lý đơn vị trực tiếp đào tạo.

Anh Nguyễn Khắc Tiệp - Nhân viên Tín dụng PGD Phú Nhuận 
chia sẻ: “Phân cấp đào tạo là một mô hình mới. Mô hình này 
giúp tôi tiết kiệm được thời gian cho việc di chuyển cũng như 
tiết kiệm chi phí cho Ngân hàng. Bên cạnh đó, mô hình phân 
cấp đào tạo đáp ứng được các đặc điểm vùng miền, đào tạo 
sát thực tế và mang lại hiệu quả cao”.

 

Đào tạo tại cụm Bến Tre

 
Đổi mới phương pháp
Chú trọng phương pháp “Lấy học viên làm trung tâm”, bên 
cạnh việc truyền đạt kiến thức, huấn luyện kỹ năng và chia 
sẻ kinh nghiệm, đội ngũ giảng viên nội bộ thường xuyên đổi 

ĐỔI MỚI trong công tác 
đào tạo

mới cách thức dẫn giảng. Học từ trải nghiệm, trò chơi, 
video clip tạo sân chơi cho các học viên hăng say trong 
học tập, qua đóthay đổi lăng kính nhận thức.

Học viên tham gia trải nghiệm “mất định hướng”

Trong một lần trò chuyện, học viên Lê Bảo Toàn - NV 

Chăm sóc khách hàng chia sẻ “Tôi cảm thấy rất may mắn  
khi được gia nhập đại gia đình Kienlongbank. Nhớ ngày đầu 
tiên đi làm còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau hơn 1 tuần 
tham gia lớp đào tạo chức danh K.07 tôi đã trưởng thành 
hơn rất nhiều. Tôi được học hỏi kinh nghiệm, trau dồi thêm 
kiến thức. Tôi có thêm nhiều người bạn, người anh chị em 
tốt, luôn sẵn sàng hỗ trợ, san sẻ trong công việc, trong 
cuộc sống. Sau khi tìm hiểu về văn hóa Kienlongbank, tôi 
cảm thấy vô cùng tự hào. Tôi sẽ mang những kiến thức, 
những thông điệp ý nghĩa từ khóa học này áp dụng vào 
thực tế công việc để xây dựng Kienlongbank ngày càng 
phát triển bền vững.”

Anh Vũ Quang Tuấn - Giảng viên nội bộ chia sẻ: “Là một 
thành viên của Ban giảng huấn, tôi thấy trách nhiệm của 
mình cao hơn trong công tác đào tạo phát triển nhân 
viên. Tôi luôn quan niệm đào tạo phải đem lại hiệu quả và 
sát thực tế. Đây là áp lực cũng như động lực để tôi không 
ngừng học hỏi, cập nhật những kiến thức mới, những vốn 
sống mới để có thể vận dụng vào từng bài giảng của mình”.

Với triết lý: “Đào tạo để làm việc, học tập để phát triển, 
trải nghiệm để trưởng thành”. Công tác đào tạo tại 
Kienlongbank luôn đổi mới nội dung và phương pháp đào 
tạo góp phần nâng cao năng lực nhân viên, gắn kết họ với 
tổ chức, mang đến chất lượng dịch vụ tốt hơn cho khách 
hàng và hơn hết là mang đến sự thành công chung cho 
Kienlongbank. Trung tâm đào tạo

Phòng Nhân sự

Nhằm xây dựng một cơ chế trả 
lương công bằng, minh bạch, có 
tính cạnh tranh cao đồng thời 

phục vụ hiệu quả chiến lược kinh doanh 
của Kienlongbank, ngày 02/01/2016, Hội 
đồng Quản trị Kienlongbank đã ký quyết 
định số 01/QĐ-HĐQT về việc ban hành 
Quy chế Tiền lương của Ngân hàng.Việc 
ban hành và chính thức đưa vào áp dụng 
Quy chế Tiền lương mới là cơ sở để động 
viên, khuyến khích và ghi nhận kịp thời 
những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, nhân 
viên trong việc thực hiện kế hoạch kinh 
doanh. Đồng thời tạo ra những bước tiến 
mới trong việc phát triển nguồn nhân lực 
và thu hút nhân tài đến với Kienlongbank.

Quy chế Tiền lương mới ban hành có 
nhiều điểm đổi mới phù hợp với thực tiễn 
và sự cạnh tranh trên thị trường lao động 
hiện nay. Một số điểm mới thay đổi trong 
Quy chế Tiền lương của năm 2016 như:

* Thứ nhất, Tiêu chí phân loại ngạch 
bậc cho từng vị trí công việc dựa trên 
08 yếu tố sau: Sự tác động vào tổ chức, 
mức độ quản lý giám sát, phạm vi trách 
nhiệm, mối quan hệ trong công việc, học 
vấn và kinh nghiệm, sáng tạo nhạy bén, 
tinh thần trách nhiệm, ra quyết định. Đây 
là các tiêu chí trọng yếu để Kienlongbank 
xác định mức lương cho từng vị trí công 
việc, tạo ra sự công bằng trong công tác 
chi trả thu nhập cho CB, NV.

* Thứ hai, Căn cứ xếp ngạch bậc đối 
với từng CB, NV không phụ thuộc vào 
bằng cấp, thâm niên mà dựa trên vị trí 
công việc, năng lực và kinh nghiệm của 
CB, NV đó. Đây được xem là điểm quan 
trọng, tiến bộ của Quy chế Tiền lương 
mới, tạo động lực to lớn và là đòn bẩy 
khuyến khích CB, NV không ngừng nâng 

Những điểm mới 
TRONG QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG
KIENLONGBANK 2016

cao năng lực, phát huy tính 
năng động, sáng tạo và tinh 
thần trách nhiệm của bản thân.

* Thứ ba, Thu nhập của CB, 
NV theo Quy chế Tiền lương: 
Các CB, NV sẽ được hưởng mức 
lương theo ngạch bậc lương gần 
nhất phù hợp với vị trí công 
việc, năng lực, kinh nghiệm của 
mỗi cá nhân, nhưng vẫn đảm 
bảo duy trì mức thu nhập tối 
thiểu trước đây.

* Thứ tư, Quy chế Tiền lương 
mới ban hành bổ sung một số khoản phụ 
cấp, hỗ trợ như: phụ cấp trách nhiệm, phụ 
cấp thu hút, hỗ trợ vùng, hỗ trợ nghề 
nghiệp, hỗ trợ vượt khung, hỗ trợ ăn ca, 
hỗ trợ kiêm nhiệm,… nhằm thu hút và 
động viên CB, NV trong quá trình công 
tác tại Kienlongbank. Đồng thời, định kỲ 

tháng 04 hàng năm, Kienlongbank sẽ 
xem xét rà soát và điều chỉnh thu nhập 
cho CB, NV có những đóng góp tích cực 
và hoàn thành tốt công việc. Đây không 
chỈ là định hướng chung của Ban lãnh đạo 
về việc xem xét yếu tố phù hợp với thị 
trường lao động, mà còn thể hiện sự quan 
tâm của Ban lãnh đạo Ngân hàng đến 
nguồn thu nhập, điều kiện sống của CB, 
NV đang công tác tại Kienlongbank. Chủ 
trương của Ngân hàng là luôn đảm bảo 
cho các CB, NV có được nguồn thu nhập 
ổn định, tốt nhất, xứng đáng với năng lực 
của từng người, và có được những điều 
kiện tốt nhất để cống hiến hết mình cho 
sự phát triển của mỗi cá nhân nói riêng 
và Kienlongbank nói chung.

* Thứ năm, Hàng tháng CB, NV sẽ 
nhận được một khoản thưởng hiệu quả 
kinh doanh theo kết quả đánh giá xếp loại 

KPIs. Đây được xem như một hình thức 
ghi nhận trực tiếp những đóng góp của 
CB, NV, đồng thời thể hiện sự phân loại 
đánh giá trực tiếp thái độ, kết quả hoản 
thành công việc của mỗi CB, NV, tạo 
được những bước đột phá về thu nhập 
đối với các CB, NV hoàn thành xuất sắc 
công việc.

* Với chiến lược chú trọng và phát triển 
con người, nguồn nhân lực là yếu tố then 
chốt nằm trong chiến lược phát triển 
của Kienlongbank, việc ban hành và 
đưa vào vận hành Quy chế Tiền lương 
mới có ý nghĩa quan trọng trong chính 
sách phát triển lâu dài và bền vững của 
Kienlongbank. Ban lãnh đạo Ngân hàng 
luôn tin tưởng với chế độ tiền lương mới 
sẽ phù hợp và đáp ứng tốt nhất nguyện 
vọng của CB, NV tại Kienlongbank, đồng 
thời mang tính cạnh tranh về cơ chế thu 
nhập trên thị trường lao động, thu hút 
nhiều hơn nữa nguồn lao động có năng 
lực, chất lượng, có các kỹ năng, kiến thức 
phù hợp với mục tiêu phát triển của Ngân 
hàng.

Kienlongbank  
trao tặng 7.150 suất học bổng “Chia sẻ ước mơ” 

trong năm 2016.
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PHONG CÁCH 
SỐNG THỜI

Thẻ Visa là một loại thẻ thanh 
toán quốc tế. Thương hiệu 
thẻ Visa ra đời vào năm 1976 

của các ngân hàng quốc tế Mỹ, đáp 
ứng được tất cả nhu cầu mà khách 
hàng mong muốn. Và ngày nay nó 
càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng 
trên toàn thế giới, Visa đã thu hút 
tham gia với rất nhiều ngân hàng kết 
nối với nhau tạo thành một mạng 
lưới thanh toán toàn cầu khổng lồ.  

02 loại thẻ: Thẻ Visa Debit, 
thẻ Visa Credit
1. Thẻ Visa Debit

Thẻ ghi nợ Visa debit là loại thẻ có quan 
hệ trực tiếp và gắn với tài khoản tiền gửi 
thanh toán của chủ thẻ. Thủ tục làm thẻ 
rất dễ dàng vì chủ thẻ không cần phải 
chứng minh thu nhập hay uy tín, mối 
quan hệ của mình. Chủ thẻ chỉ cần mang 
theo chứng minh nhân dân ra ngân hàng 
và lập tài khoản, khi cần sử dụng, khách 
hàng chỉ cần nạp tiền vào tài khoản là có 
thể sử dụng trên chính số tiền của mình, 
giúp bạn có thể kiểm soát được chi tiêu, 
bởi những chi tiêu được khấu trừ trực tiếp 
vào tài khoản ngân hàng của bạn. 

Hơn nữa, thẻ Visa Debit được chấp nhận 
ở khắp mọi nơi, trực tuyến, ở nước ngoài, 
qua điện thoại, tại các máy ATM và trong 

Thẻ

cửa hàng.Và thuận tiện hơn nữa bạn thanh 
toán không cần tiền mặt. Bạn có thể lựa 
chọn đăng nhập khi mua hàng hay sử 
dụng mã số PIN. Và nó còn có thể quản lý 
tài khoản của bạn 24h/ngày để giúp ngăn 
ngừa phát hiện những gian lận trong thẻ.

2. Thẻ Visa Credit

Thẻ tín dụng Visa credit được phát hành 
căn cứ vào uy tín và khả năng đảm bảo 
chi trả của từng khách hàng và có những 
hạn mức tín dụng khác nhau. Khả năng 
đảm bảo chi trả được xác định chủ yếu 
bởi thu nhập hàng tháng, tài sản đang có, 
mối quan hệ của khách hàng với tổ chức 
phát hành. Nói đến thẻ tín dụng là tiêu 
trước trả sau nhưng nhớ trả đúng hạn!

Thẻ tín dụng Visa giúp bạn sẵn sàng cho 
bất cứ điều gì cho dù bạn cần phải sửa 
xe hơi, hoặc đơn giản là sự yên tâm về 
tài chính.

Nhờ có thẻ Visa mà giờ đây khi đi mua 
sắm, du lịch thư giãn, đi công tác hay bay 
qua những vùng miền khác nhau, …chúng 
ta không cần phải mang theo tiền mặt 
vẫn có thể thanh toán một cách tiện lợi 
và hữu dụng nhất.

An toàn và bảo mật
* Người sử dụng không phải đem nhiều 
tiền mặt theo bên mình, vì vậy giảm rủi 
ro do nạn cướp giật, trộm cắp.

* Nếu làm mất thẻ, chủ thẻ có thể báo 
cho ngân hàng khóa thẻ, kịp thời chuyển 
số tiền còn lại trong thẻ sang một tài 
khoản hoặc thẻ khác để tránh mất mát.

* Thẻ trả trước không liên kết với tài 
khoản ngân hàng nên bảo mật được 
thông tin khách hàng và tránh bị hacker 
xâm nhập tài khoản chính tại ngân hàng, 
nhờ vậy, tăng mức độ an toàn khi thanh 
toán.

Thuận tiện tối ưu
* Người sử dụng thẻ không cần mang theo 
tiền mặt mà vẫn có thể dễ dàng sử dụng 
thẻ để chi tiêu tại các điểm chấp nhận 
thẻ, hoặc rút tiền mặt khi cần thiết.

* Người sử dụng thẻ còn có thể tra cứu tài 
khoản thẻ của mình qua internet hoặc tại 
điểm chấp nhận thẻ, để biết số dư trong 
thẻ của mình nếu cần.

* Khi thực hiện rút tiền ở nước ngoài, tiền 
được tự động quy đổi thành đơn vị tiền 
tệ của nước đó, nên người sử dụng không 
phải mất thời gian đổi tiền.

Dễ dàng sử dụng
* Sử dụng thẻ Visa trả trước để thực hiện 
thanh toán trực tiếp tại những điểm chấp 
nhận thẻ trong và ngoài nước.

* Hàng loạt các website thương mại điện 
tử có phương thức thanh toán bằng  thẻ 
Visa , nên sử dụng  thẻ Visa  trả trước đơn 
giản hóa việc thanh toán trực tuyến, giao 
dịch qua mạng internet.

* Thẻ Visa  trả trước còn là trung gian 
trong việc chuyển tiền cho người thân 
tại nước ngoài. Biện pháp sử dụng thẻ trả 
trước đỡ tốn kém hơn dịch vụ chuyển 
tiền rất nhiều.

Quản lý tốt chi tiêu
* Do đã trả trước số tiền có trong thẻ 
nên chủ thẻ không phải lo ngại về việc 
sử dụng quá hạn mức, bị tính lãi suất, hay 
thanh toán sao kê chậm.

* Hơn hẳn sử dụng tiền mặt, người sử dụng 
thẻ có thể xem lại lịch sử giao dịch bằng 

thẻ của mình, quản lý việc chi tiêu hợp 
lý hơn.

* Thẻ Visa  trả trước cũng có thể được 
giao cho người dưới 18 tuổi sử dụng vì tính 
thuận tiện, dễ sử dụng, an toàn của thẻ; 
đồng thời việc giám sát và quản lý chi tiêu 
cũng đơn giản hơn.

Dự kiến trong tháng 8/2016, Kienlongbank 
sẽ cho ra mắt thẻ Visa Credit với 03 loại 
tương ứng từng hạng mức tín dụng khác 
nhau, bao gồm: Platinum, Gold và Classic. 
Bạn chỉ cần photo chứng minh nhân dân, 
hộ khẩu, chứng minh thu nhập của mình, 
và ngay sau đó, bạn sẽ có trong tay một 
chiếc thẻ tín dụng. Kienlongbank sẽ cấp 
cho bạn hạn mức tín dụng dựa trên số 
lương của bạn và bạn sẽ được sử dụng tiền 
của Ngân hàng để chi tiêu trong khoảng 
55 ngày mà không phải chịu bất cứ lãi suất 
nào, chỉ cần bạn trả tiền đúng hạn cho 

Ngân hàng. Như 
vậy, mỗi lần mua 
sắm, bạn chỉ cần đưa 
thẻ cho nhân viên tại 
cửa hàng, quẹt thẻ vào 
máy và hoá đơn in ra. Thế 
là mọi thanh toán được thực 
hiện một cách dễ dàng.

“Tài chính thông minh” chính là điều mà 
mọi người tâm đắc khi sử dụng thẻ tín 
dụng. Một cuộc sống hiện đại không thể 
thiếu người bạn đồng hành, chiếc thẻ tín 
dụng Kienlongbank tiện lợi sẽ luôn đồng 
hành cùng các bạn trong mọi sinh hoạt 
trong cuộc sống và mang đến cho các 
bạn những tiện ích hấp dẫn, hiện đại nhất. 

Hãy cùng đón chờ sự ra đời của thẻ Visa 
Kienlongbank trong quý 3/2016 này nhé!

Mini game  
Thử tài may mắn  
cùng Euro 2016

- Giải thưởng sẽ được trao cho 3 người 
đầu tiên có câu trả lời đúng nhất và 
nhanh nhất cho câu hỏi ở hình bên. 

- Các bạn hãy nhanh tay gửi đáp án về 
địa chỈ email: nhinm@kienlongbank.com 
để nhận được những phần quà hấp dẫn 
từ Bản tin Kienlongbank, bao gồm: nồi 
cơm điện, bàn ủi và đèn sạc.

- Khi gửi email, các bạn vui lòng ghi rõ 
thông tin người tham gia: Họ và tên, 
số điện thoại liên lạc, nơi làm việc, địa 
chỈ liên lạc.

Fanpage Facebook 
Kienlongbank 
vượt mốc  

Friends
11.000Mỹ Thành

Chúc các bạn may mắn!
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CHÌA KHÓA
NẰM Ở TRÁI TIM

Từ phố phường phồn hoa đô thị, 
tôi vượt qua một chặng đường 
xa giữa cái nắng oi ả của trưa 

hè tháng 6 để về với khu vực nông 
thôn. Vừa về đến đầu làng thôn Đại 
Điền, huyện An Lão, tôi bỗng nghe 
tiếng gọi: “Cô Hà đấy à, vào đây uống 
cốc nước mát rồi đi tiếp. Cứ gặp cô 
Ngân hàng Kiên Long thế này làng 
tôi sắp giàu rồi”. Câu nói vui của anh 
Lợi, một khách hàng đang vay vốn 
của Kienlongbank làm tôi phấn chấn 
trong lòng. Tôi bỗng quên cái nắng 
chói chang giữa trưa hè và con đường 
gập ghềnh còn đang chờ phía trước. 
Vâng, tôi đang mang “Nguồn vốn 
thắp sáng tương lai” đến khắp muôn 
nơi với thông điệp “Ngân hàng Kiên 
Long - Sẵn lòng chia sẻ”. 

Trần Thị Ngọc Hà - NV Tín dụng 
- PGD Trần Nguyên Hãn

Thành phố Hải Phòng là một trong 
những điểm kinh tế trọng yếu của Quốc 
gia, vì vậy có rất nhiều hệ thống các 
Ngân hàng hoạt động với các gói sản 
phẩm dịch vụ ưu đãi hấp dẫn để thu hút 
mọi đối tượng khách hàng. Trong bối 
cảnh cạnh tranh khốc liệt đó, đòi hỏi 
mỗi nhân viên phải xây dựng chiến lược 
kinh doanh cho riêng mình. Với 04 năm 
kinh nghiệm trong công việc, tôi đã tìm 
hiểu rõ về nhu cầu, đặc điểm sử dụng 
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đối với 
nhóm khách hàng khu vực thành thị và 
nông thôn. 

Chiến lược cạnh tranh của tôi là tìm 
đến những khách hàng tập trung ở khu 
vực nông thôn đặc biệt là nhóm khách 
hàng có hình thức chăn nuôi theo mô 
hình trang trại và mang thương hiệu 
Kienlongbank trở nên gần gũi và thân 
thuộc với khách hàng. Được sự giới thiệu 
của Chi hội Phụ nữ xã Tân Viên, huyện 
An Lão, tôi gặp và quen anh Nguyễn Bá 
Lợi, một Phó Bí thư Đoàn xã năng động. 
Anh cũng là hộ chăn nuôi xuất sắc của 
xã Tân Viên huyện An Lão.

Qua tiếp xúc tôi biết anh Lợi đang cần 
nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh 
doanh trang trại chăn nuôi của gia đình. 
Trong quá trình tìm hiểu, tôi được biết 
anh Lợi có trang trại hiện đang chăn 
nuôi trên 8.000 con gà theo hình thức 
gia công với Công ty Cổ phần chăn nuôi 
C.P Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng đã 
được ký hợp đồng hai bên. Với hình thức 
chăn nuôi khép kín và có khoa học của 
công ty, mọi rủi ro về bệnh dịch được 
giảm thiểu tối đa mà hộ chăn nuôi không 
phải chịu bất cứ thiệt hại nào về kinh tế. 
Với diện tích hơn 10.000 m2 đất được sử 
dụng để chăn nuôi, anh muốn mở thêm 
khu nuôi trồng thủy sản để phát triển 
kinh tế và tăng thu nhập gia đình.

Trong cuộc trò chuyện, tôi được biết 
anh đã gửi hồ sơ vay vốn tại một số 
ngân hàng trên địa bàn nhưng vẫn chưa 
được hỗ trợ để giải ngân. Việc chậm 
trễ trên đã ảnh hưởng đến việc kinh 
doanh của anh rất nhiều. Nhận thấy anh 

là khách hàng tiềm năng với nguồn kinh 
tế ổn định và phương án kinh doanh của 
anh rất khả thi, tôi đã mời anh vay vốn 
tại Kienlongbank Trần Nguyên Hãn. Không 
đắn đo, tôi cam kết với anh sẽ giải ngân 
chỉ trong 3 ngày nếu anh cung cấp đầy 
đủ hồ sơ để anh sớm thực hiện những dự 
định của mình. Anh tỏ ra bất ngờ và đồng 
ý sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ để vay vốn tại 
Kienlongbank. 

Đúng như cam kết, anh Nguyễn Bá Lợi 
đã được vay vốn trong thời gian 3 ngày. 
Nhờ nguồn vốn của Kienlongbank, anh 
đã mở rộng sản xuất kinh doanh mô hình 
trang trại. Vào tháng 02/2015, anh xuất 
sắc nhận được giấy khen Hộ chăn nuôi 
giỏi của Thành ủy thành phố Hải Phòng. 
Không giấu được vui mừng, anh gọi điện 
và cảm ơn nguồn vốn nhanh chóng của 
Kienlongbank đã mang lại thành quả lớn 
lao cho gia đình anh. Khi nghe được điều 
đó, lòng tôi trào lên cảm giác ấm áp và 
thực sự hạnh phúc. 

Chìa khóa nằm ở trái tim, khi tôi dốc hết 
nhiệt huyết và sự tận tâm, tôi đã góp 
một phần công sức nhỏ bé vào sự phát 
triển chung của mái nhà Kienlongbank. 
Mỗi bước đi là một trải nghiệm đáng quý, 
sẽ học hỏi và đúc kết được những kinh 
nghiệm trong công việc và cuộc sống. 
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ 
sẽ dành phần ai”….Câu hát này luôn trong 
tim tôi, dù đường xa, dù nắng hay mưa, 
được đem nguồn vốn Kienlongbank đến 
với bà con nông dân cần cù chất phát là 
một phần trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. 
Nhìn những trang trại ngày một mở rộng, 
những đàn cá bơi lội dưới nước, những đàn 
lợn, đàn gà xuất chuồng cứ nối tiếp nhau, 
tôi cảm thấy công việc của mình ý nghĩa 
biết bao. Tôi tự nhắc nhở bản thân luôn 
đóng góp hết sức trẻ, đam mê và nhiệt 
huyết cho Kienlongbank, góp phần tạo lên 
thương hiệu “Xanh” đầu tiên trong ngành 
Ngân hàng Việt Nam và phát triển bền 
vững trong mô hình tập đoàn tài chính 
Kiên Long.

Trần Thanh Tâm - Nhân viên Tín dụng - Kienlongbank Phú Quốc

Tôi con nhớ rất rõ sự rụt rè của chị Hồng 
khi đề nghị số tiền vay vốn là 

400.000.000 đồng với tài 
sản thế chấp của người 

mẹ chồng. Nhưng 
khi chúng tôi thẩm 

định về phương án 
vay vốn, thì sự 
rụt rè của chị 
dường như đã 
biến mất, thay 
vào đó là sự tự 
tin, quyết đoán 
và trong ánh 
mắt của chị còn 

có một niềm tâm 
huyết rất lớn cho 

kế hoạch kinh doanh 
mà chị sắp thực hiện. 

Và, chúng tôi đã thực sự 
bị thuyết phục bởi sự chân thật 

cùng những kinh nghiệm, sự am hiểu sâu 
sát về thị trường tiềm năng tiêu thụ bánh 
tráng tại Phú Quốc.

Sau buổi thẩm định ấy, tôi đã bị thuyết phục 
và tự tin đề nghị cấp tín dụng cho gia đình 
chị, bởi tôi tin vào những gì chị nói qua ánh 
mắt và sự tự tin trong cách trình bày của 
chị. Không phụ lòng tin tưởng của tôi, chỈ sau 
một năm kinh doanh, thị trường bánh tráng 
khu vực xã Dương Tơ lẫn xã Hàm Ninh - Phú 
Quốc đã được gia đình anh, chị thâu tóm. 
Thêm vào đó, anh, chị đã xây dựng được 
một cơ sở kinh doanh khang trang với dây 
chuyền sản xuất chuyên nghiệp mà chỉ có 
mình cơ sở chị trang bị được so với đa số 
các hộ dân làm bánh tráng tại địa phương 
đều làm thủ công. Đồng thời, chị cũng đã tất 
toán số tiền vay tại Kienlongbank. 

Năm 2015, tôi gặp lại chị và nghe chị chia sẻ 
về hoàn cảnh của mình. Vì có mâu thuẫn 
trong gia đình, thế nên gia đình anh, chị phải 
dọn ra ở một nơi khác và điều làm chị đau 
buồn hơn cả đó chính là cơ sở sản xuất kinh 
doanh bánh tráng mà chị và chồng đã đặt 
bao nhiêu tâm huyết đã phải sang nhượng 
lại cho một người khác. 

Vượt qua khó khăn đó, vợ chồng chị lại một 
lần nữa quyết tâm gầy dựng lại thương hiệu 

NIỀM TIN GIÚP  
CHÚNG TA GẮN BÓ  
& CÙNG PHÁT TRIỂN

KIENLONGBANK PHÚ QUỐC:

của mình như câu nói  “Đồng vợ, đồng chồng, 
tát biển đông cũng cạn”, Trước sự quyết tâm 
và kế hoạch kinh doanh mới của anh, chị, 
một lần nữa, tôi đề nghị cấp tín dụng với tài 
sản thế chấp của cha, mẹ chị. Đến nay, anh, 
chị đã xây dựng lại được thương hiệu bánh 
tráng của mình và hơn thế, thị trường tiêu 
thụ của chị đã phát triển mạnh mẽ ra các xã 
lân cận và thị trấn Dương Đông (một thị trấn 
lớn nhất nhì tại huyện Phú Quốc). Số tiền mà 
chị vay tại Kienlongbank Phú Quốc cũng đã 
được thanh toán còn phân nữa. Ngoài ra, cơ 
sở sản xuất của chị Hồng đã mở rộng và xây 
dựng kiên cố khang trang với năng suất lao 
động tăng gấp ba so với ngày mới vay vốn. 
Nhờ đó đã tạo được công ăn việc làm cho 
rất nhiều thanh niên tại địa phương. 

Gặp lại chị, vẫn giọng nói chất phác, mộc 
mạc vừa lau giọt mồ hôi dưới cái nắng gắt 
của đất đảo Phú Quốc, chị nói: “Chị cảm ơn 
các em nhiều lắm, nhờ các em tin tưởng hỗ 
trợ vốn vay nên gia đình chị mới được như 
vầy. Giờ đây, kinh tế đã ổn định, nhưng chị 
sẽ không bao giờ quên đi sự tận tình hỗ trợ 
giúp đỡ của các em, mai mốt, trả hết nợ, có 
tiền dư, chị đem gửi chỗ Ngân hàng tụi em 
nha. Chị sẽ gắn bó với Kienlongbank dài lâu 
luôn á”. 

Tôi mời chị vào Ngân hàng trò chuyện, 
xuyên suốt buổi trò chuyện của chúng tôi 
là những tiếng cười sảng khoái và chân 
thật. Chị cười với nụ cười rạng rỡ vì sự 
thành công mà chị đã đạt được bằng chính 
mồ hôi và công sức của mình. Tôi cười với 
niềm hạnh phúc đã mang đến nguồn vốn 
Kienlongbank đúng lúc, đúng người và đúng 
chỗ. Đặt niềm tin nơi khách hàng và bạn sẽ 
nhận lại được nhiều hơn thế. Chúng tôi luôn 
“Sẵn lòng chia sẻ” nhưng đúng phương châm 
hoạt động của ngân hàng, chỉ cần khách 
hàng có ý chí vươn lên làm giàu một cách 
chính đáng, chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ. 
Đó là việc mà chúng tôi những thành viên 
của đại gia đình Kienlongbank đã, đang và 
sẽ thực hiện. Không chỈ vậy, Kienlongbank 
luôn sẵn lòng chia sẻ với bất cứ ai có ý chí, 
khát vọng làm giàu và khi đó, chúng tôi sẽ 
luôn là những người bạn đồng hành đáng tin 
cậy nhất. Niềm tin sẽ giúp chúng ta gắn bó, 
cùng phát triển.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Chị Lê Tuyết Hồng - một khách hàng 
thân thiết của Kienlongbank Phú 
Quốc, gắn kết và đồng hành cùng với 

Kienlongbank được 05 năm và là bà chủ của 
một cơ sở dây chuyền sản xuất bánh tráng 
và các loại bánh từ bột nổi tiếng nhất huyện 
Đảo Phú Quốc. Với nụ cười chất phác thể 
hiện trên khuôn mặt mộc mạc cùng làn da 
rám nắng, nhưng cũng không làm lu mờ đi 
khí chất của những người con đất Đảo chịu 
khó, vươn lên để tạo nên sự nghiệp cho gia 
đình như ngày nay.

05 năm về trước, ấn tượng ban đầu của 
chị rất đặc biệt với tôi bởi ngay 
buổi đầu tiếp cận vay vốn, 
chị Lê Tuyết Hồng có 
vẻ bề ngoài khắc 
khổ, cử chỉ rụt rè, 
lúng túng. Chị 
cùng chồng 
bước chân đất 
(chân trần 
không mang 
giày, dép) vào 
Phòng Kinh 
doanh để xin 
vay vốn - một 
sự giản dị, chất 
phác và là đức tính 
hầu như đều có ở 
người nông dân nơi đây. 

Thời điểm đó, chồng của chị 
là thợ hồ, còn chị thì làm công việc 
nội trợ và nuôi heo để kiếm thêm thu nhập 
để trang trải kinh tế gia đình. Gia đình anh 
chị có 2 đứa con nhỏ, sống cùng mẹ chồng 
và đứa em trai đang học đại học tại Sài Gòn. 
Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình và tiền 
ăn học cho cậu em trai đều do một tay vợ 
chồng anh, chị chi trả với số tiền ít ỏi kiếm 
được hàng tháng. Kinh tế gia đình cứ thiếu 
trước hụt sau, khoản này bù khoản kia, thế 
nên anh, chị đã quyết định đi vay vốn ngân 
hàng để đầu tư làm ăn. Và qua sự giới thiệu 
của hàng xóm, láng giềng, anh, chị đã tìm 
đến với chúng tôi - Ngân hàng Kiên Long tại 
huyện đảo Phú Quốc. 

* Ghi chú ảnh: Chị Hồng vui mừng trong căn nhà khang trang mới xây của gia đình
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Long Mỹ là một huyện nghèo của 
tỉnh Hậu Giang, ngành nghề chủ 
yếu là sản xuất nông nghiệp và 

chăn nuôi nhỏ lẻ, nên hoạt động kinh 
tế ở đây chưa có sự liên kết với nhau. 
Người dân sản xuất kinh doanh đa 
phần xuất phát từ các nghề truyền 
thống và theo cách thức cha truyền 
con nối. Theo đó, Khách hàng (người 
sử dụng) không tập trung tại thị trấn 
mà rải rác khắp các xã trong huyện. 
Vì thế, việc gặp gỡ giữa nguồn cung 
và nguồn cầu cũng khó khăn không 
kém.

Là một trong những ngân hàng có 
mặt tại huyện Long Mỹ từ năm 2009, 
qua 9 năm hoạt động Kienlongbank 
được xem là một trong những ngân 
hàng am hiểu địa phương. Bằng nhiều 
cách tiếp cận khách hàng trong những 
ngày đầu hoạt động, chăm sóc và duy 
trì giao dịch với khách hàng hàng 
ngày và ngay cả cách khai thác, tìm 
kiếm khách hàng mới, Kienlongbank 
đã tạo được niềm tin nơi khách hàng, 
có sự tin tưởng và yêu mến và gắn bó 
lâu dài với đơn vị. “Chúng tôi không lôi 
kéo khách hàng bằng những lời nói hoa 
mỹ, hay những lời hứa suôn. Chúng tôi 
cho khách hàng thấy những gì chúng 
tôi có thể làm được trong phạm vi cho 
phép, và đặc biệt đó là sự chân thành 
của chúng tôi” đó là những cam kết 
của Kienlongbank Long Mỹ với khách 
hàng. Khi khách hàng tin yêu thì họ 
sẽ đi giới thiệu đến với những người 
thân, quen của họ, và cứ thế, số lượng 
khách hàng tại Kienlongbank Long Mỹ 
ngày một tăng lên và điều đó đã được 

Nơi gửi trọn 
niềm tin

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

kiểm chứng 
qua thời gian.

Khách hàng Lâm 
Thanh Liêm - người 
khách hàng thân thiện 
mà mọi người thường gọi 
là anh Hai Liêm kể lại: “Cái 
duyên để đưa tôi đến với Ngân 
hàng Kiên Long là qua lời giới thiệu 
của một người bạn đã từng giao 
dịch với Kienlongbank Long Mỹ. Ông 
ấy có nói với tôi rằng, ông đi qua 
Kienlongbankđi, các em nó làm việc 
nhanh lẹ và vui vẻ lắm”. 

Qua lời giới thiệu của bạn bè, anh Liêm 
đã quyết định liên hệ đến 
Kienlongbank Long 
Mỹ để tìm hiểu 
thông tin và 
giao dịch “thử” 
xem như thế 
nào, vì anh 
quan niệm 
không gì 
tin tưởng 
b ằ n g 
việc chính 
người thân 
của mình giới 

LONG MỸ

thiệu vì họ là 
những người đã 

từng giao dịch với 
Kienlongbank. Đặc 

biệt, họ giới thiệu mình 
để mình có lợi và có nhiều 

lựa chọn để quyết định đến 
với ngân hàng nào, mình không 

thiệt thòi gì cả và họ cũng chẳn 
được lợi gì. Đúng như mình cảm nhận, 
Kienlongbank là nơi đáng tin cậy. Và 
đã 3 năm kể từ sau lần quyết định 
giao dịch thử ấy, anh đã gắn bó với 
Kienlongbank Long Mỹ.. 

Anh Liêm chia sẻ: “Ấn tượng đầu tiên 
của tôi đối với Kienlongbank Long 
Mỹ là mọi thủ tục được thực hiện 

rất nhanh chóng, thái độ của 
các nhân viên lúc nào cũng 

nhiệt tình, tươi cười vui 
vẻ.Nhân viên tại quầy 

giao dịch thì luôn 
quan tâm đến từng 
khách hàng, ân cần 
chia sẻ và giải đáp 
thắc mắc cho từng 
khách hàng với thái 

độ nhiệt tình và tận 
tâm hết mình”.

Tại Kienlongbank Long Mỹ, tập thể 
CB, NV luôn ý thức được việc chăm 
sóc khách hàng việc làm quan trọng 
nhất. Vì vậy, Ban giám đốc thường 
xuyên tổ chức những cuộc họp hàng 
tuần, hàng tháng để lên kế hoạch kinh 
doanh cũng như các cách thức chăm 
sóc khách hàng một cách tốt nhất. 

Không khác gì anh Liên, anh Danh 
Ba Rây - một khách hàng tiền vay 
đã gắn bó cùng với Kienlongbank 
Long Mỹ được 04 năm chia sẻ: 
“Nhờ có Kienlongbank hỗ trợ 
nguồn vốn vay kịp thời đã giúp 
gia đình chúng tôi giải quyết 
được những khó khăn trong sản 
xuất kinh doanh. Hiện tại, tôi đã 
sắm đươc 03 cái máy cắt lúa, kinh 
tế gia đình cũng đã ổn định, chúng tôi 
cũng yên tâm việc cho con cái được 
ăn học đến nơi đến chốn”.

Với những thành quả hoạt động của 
đơn vị tại địa phương trong 7 năm 
qua, cùng với sự tín nhiệm cao từ 
phía khách hàng, sự tuân thủ các quy 
định của NHNNVN tại tỉnh Hậu Giang, 
Kienlongbank Long Mỹ đã không 
ngừng nâng cao vị thế, quảng bá hình 
ảnh, chất lượng cũng như thương 

hiệu của Kienlongbanktại tỉnh Hậu 
GiangChính vì lý do đó, Ban lãnh đạo 
Kienlongbank quyết định đầu tư và 
nâng cấp cơ sở vật chất hoạt động 
của Kienlongbank Long Mỹ, nhằm cải 
t h i ệ n về chất 

lượng dịch vụ khách hàng, mang đến 
sự tiện nghi, thoải mái cho khách hàng 
khi đến giao dịch với Kienlongbank.

Kienlongbank Long Mỹ chính thức 
khánh thành tòa nhà trụ sở mới vào 
ngày 15/4/2016, với tòa nhà khang 
trang, hiện đại, tọa lạc tại vị trí giao 
thương của nhiều tầng lớp dân cư 
trên địa bàn, góp phần nâng cao 
hình ảnh và vị thế của Kienlongbank 
tại huyện Long Mỹ. Đây không chỈ 

là niềm vui, niềm tự hào, niềm vinh 
dự của tập thể Ban giám đốc và cán 
bộ, nhân viên mà còn là động lực, 
để tập thể Kienlongbank Long Mỹ 
phải nỗ lực hơn nữa, hoàn thành các 
mục tiêu, yêu cầu mà Ban lãnh đạo 
Kienlongbank đã giao. Mỗi CB, NV tại 
Kienlongbank Long Mỹ luôn tự nhắc 
nhở bản thân phải phục vụ khách 
hàng với thái độ ân cần, nhiệt tình và 
vui vẻ, đặt khách hàng vào vị trí cao 
nhất để phục vụ, thường xuyênquan 
tâm, chia sẻ khó khăn với khách hàng, 
luôn nêu cao tinh thần phục vụ khách 
hàng và đồng hành cùng với xã hội 
theo phương châm “Ngân hàng Kiên 
Long - Sẵn lòng chia sẻ”. 

Kienlongbank Long Mỹ hiểu rằng, 
khi lấy được “trái tim” khách hàng 
thì khách hàng sẽ không chỉ ủng hộ 
mà còn giới thiệu thêm những người 
thân, người bạn đến giao dịch tại 
Kienlongbank ngày càng nhiều hơn 
và gia tăng giá trị thương hiệu cho 
Kienlongbank từ chính những khách 
hàng hiện tại đang giao dịch với 
Kienlongbank. 

Trần Hoàng Giang - Giám đốc PGD Long Mỹ

Kienlongbank trao tặng 1.000
ghế đá

tại 14 địa phương nơi 14 
CN, PGD được thành lập 
mới trong năm 2016.
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9. Lắc thử máy trước khi dùng

ATM là một chiếc máy có kết cấu khá vững vàng và liền khối, hãy 
lắc máy mạnh trước khi dùng, nếu bạn cảm thấy và nghe được âm 
thanh như một bộ phận rời ra và va chạm vào phần còn lại, hãy cẩn 
thận vì có thể đó là một đầu đọc thẻ giả được gắn tạm bợ vào máy. 
Lắc thẻ lên xuống trong khi nạp vào đầu đọc, bạn có thể phát hiện 
ra các đầu đọc giả do nó không dính liền với máy.

Hành động này có thể khiến bị chú ý nhưng nếu trong lúc k có ai 
xung quanh thì làm việc này với mục đích cẩn trọng vẫn hơn.

 
10. Nếu trở thành nạn nhân của trò gian lận, bạn vẫn có thể 
nhận lại tiền bị mất

 Hãy siêng năng đọc tất cả các báo cáo ngân hàng của bạn. Nếu bạn 
báo cáo có hoạt động gian lận trong vòng 60 ngày, một số ngân 
hàng sẽ trả lại tiền cho bạn.

Ngoài ra, trào lưu mua bán hàng trên mạng, đặc biệt mua đồ thương 
hiệu ở những trang web nước ngoài đã trở nên phổ biến. Nhiều 
người không ý thức được việc bảo quản thẻ nên đã đăng nhập vào 
những trang web giả mạo hoặc có tính lừa đảo để lấy cắp thông tin 
của chủ thẻ. Từ đó, những kẻ này có thể sử dụng được những thông 
tin của chủ thẻ để mua bán hàng trên mạng.

Hãy luôn luôn cẩn trọng mỗi khi đi rút tiền nếu không muốn một 
ngày đẹp trời ngân hàng đột ngột gửi lại bạn bản báo cáo đáng 
kinh ngạc.

6. Hãy luôn để ý tới các chi tiết có thể bị làm giả

Tất cả mọi thứ từ đầu đọc thẻ, máy quay siêu nhỏ và bàn phím 
đều là thứ có thể đánh cắp thông tin thẻ của bạn. Hãy luôn 
kiểm tra những chi tiết này để đảm bảo chúng không có vấn 
đề khả nghi nào trước khi nhập dữ liệu. 

7. Hãy chăm chỉ thay đổi và bảo vệ mã PIN của bạn

Tổ hợp các phím mã PIN của bạn hoàn toàn có thể bị nhìn thấy 
vì vậy hãy thường xuyên thay đổi mã PIN của bạn. Việc thường 
xuyên thay đổi mã PIN cũng là một giải pháp an toàn để bạn 
bảo vệ thông tin tài khoản của mình. Điều này sẽ góp phần làm 
tăng độ khó cho những hacker áo đen đang có ý đồ xấu xa với 
tài khoản của bạn.

8. Cách đúng để bảo vệ thông tin của bạn

Hãy dùng một tay che bàn phím trong khi tay còn lại gõ mật 
khẩu, máy quay không thể ghi được hình ảnh bạn đã thao tác 
trên bàn phím. Cẩn trọng mỗi khi bấm mã PIN sẽ giúp hạn chế 
những tình huống xấu nhất khi trạm ATM mà bạn đang rút có 
đặt những thiết bị đánh cắp thông tin hiển vi.

Những kho tiền nằm giữa thành phố đã trở thành 
phương tiện mới nhất để kẻ gian dễ dàng đánh 
cắp dữ liệu thẻ tín dụng của bạn. 

Có những nhóm tội phạm đã lắp đặt thiết bị ghi trộm vào cỗ 
máy ATM để ăn cắp số thẻ ATM và mã PIN. Chúng sẽ ngồi gần 
quanh đó để nhận thông tin truyền đi dưới tín hiệu không dây từ 
thiết bị đó tới thiết bị cầm tay của chúng.

Dưới đây là 10 bước bạn cần thực hiện để bảo vệ tải khoản cùng 
các thông tin cá nhân của mình.

1. Nhận biết đầu đọc thẻ giả

 Thiết bị này được thiết kế giống như một đầu đọc thẻ và 
nó được đặt trên đầu đọc thật. Khi đi rút tiền bạn cần 
để ý xem phía trên khe đút thẻ có còn thiết bị nào đáng 
khả nghi hay không. Nếu như vô tình thấy được một cây 
ATM có đến 2 khe đọc thẻ thì bạn nên rời đi ngay lập tức. 

2. Chú ý sự khác biệt

 Đầu đọc thẻ giả thường lớn hơn và dày hơn so với đầu đọc thật. 
Đối với đầu đọc thẻ thật sẽ được thiết kế sắc sảo hơn, không thô 
kệch như đầu đọc giả.

3. Một chiếc thẻ có chip từ cũng không đảm bảo thông tin của 
bạn được an toàn

Đối với thẻ có dãy từ thường sẽ dễ bị trộm thông tin hơn. Thẻ 
có chip từ không dễ bị hack, tuy nhiên, không phải tất cả các 

AN TOÀN khi sử dụng thẻ
CHIA SẺ

máy rút tiền tự động đều được nâng cấp để đọc được chip này. Vì 
vậy, khi có dãy từ được sử dụng thì có thể bạn sẽ dễ bị trộm thông 
tin hơn.

4. Thiết bị đầu đọc giả vẫn cần số PIN của bạn

 Kẻ trộm vẫn phải đặt một máy quay nhỏ xíu trên bàn phím hay ở 
miếng nhựa giữ đầu đọc thẻ để ghi lại cách bạn nhập mã PIN. Mặc dù 
đã sử dụng đầu đọc giả nhưng nếu không có mã pin của bạn chúng 
vẫn không thể làm gì với chiếc thẻ ấy. Cho nên một thủ pháp tinh 
vi hơn chính là đặt một máy quay nhỏ xíu, vô cùng khó phát hiện 
trên miếng nhựa che tay hoặc giữ trên đầu đọc thẻ để lấy cắp mã 
PIN của bạn.

5. Tội phạm sử dụng công nghệ cao có thể chẳng cần đến 
máy quay siêu nhỏ

 Một bàn phím giả được đặt lên trên bàn phím thật để ghi lại tất cả 
tổ hợp phím mà bạn bấm theo đúng thứ tự. Cách nhận biết là bàn 
phím này thường dày hơn so với bàn phím thật. 

Châu Lê Vinh - Sưu tầm
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Trái với những quan điểm nhân viên 
ngân hàng chán nghề, bỏ việc thì ở 
một góc độ nào đó, vẫn thấy một 

thế hệ banker trẻ hiện vẫn gắn bó, đam 
mê và hết lòng với công việc. Điều đáng 
mừng là họ ngày càng giỏi chuyên môn, 
vững nghiệp vụ và tâm thế tràn đầy tự tin.

Gần đây có nhiều bài viết về nghề ngân 
hàng, có những thống kê, những so sánh 
và nhiều thông tin là nghề này đang 
kém hấp dẫn so với trước, trong đó bao 
gồm nhiều phát biểu của nhân viên ngân 
hàng. Tuy nhiên, năm bảy nhận xét cũng 
chỈ mang tính cá nhân, mới thể hiện một 
đôi chỗ, chưa thể nói lên tổng thể bức 
tranh về nghề…

Ở một góc độ khác, chúng ta dễ thấy 
rằng nghề ngân hàng vẫn còn rất hấp 
dẫn, đặc biệt là xu thế hướng đến sự 
chuyên nghiệp ngày càng cao. Chính vì 
vậy, hình ảnh và uy tín nghề nghiệp của 
“banker chính hiệu” cũng có khác xưa. Có 
ba yếu tố nên nói rõ:

Một là nên phân biệt giữa công việc (job) 
và nghề nghiệp (career): nhiều nhân viên 
ngân hàng cho biết các bạn chọn banker 
là một nghề để gắn bó, đeo đuổi và phát 
triển bản thân chứ không phải chỉ là một 
việc tạm thời.

Hai là liệu công việc áp lực lắm không? 
Nếu hỏi nhân viên tại nhiều ngân hàng 
khác nhau, hẳn chúng ta sẽ có câu trả lời 
phần lớn là “bình thường, quen rồi!”. Thật 
thế, hầu hết nhân viên các vị trí đã quen 
từ nhiều năm trước. ChỈ có một ít nhân 
viên cảm thấy áp lực có thể là do ở đó 
ngân hàng mới bắt đầu giao chỈ tiêu cá 
nhân hoặc một số chi nhánh hiện nay kết 
quả bán được giám sát, đánh giá thường 
xuyên hơn - những điều các bạn chưa kịp 
làm quen!

Ba là một câu hỏi về thu nhập? Nhiều bài 
báo thường bàn đến việc lương cao, thấp 
nhưng lại không nói chi tiết nên cũng dễ 
gây ngộ nhận. Ở bất cứ ngân hàng nào, 
ngoài thu nhập (lương cố định, thưởng, 

số hằng ngày phải đảm 
bảo sự chính xác gần 

như tuyệt đối. Nếu 
là một kế toán, 
bạn phải cương 
quyết phân rõ 
trắng đen, phải 
trái và giữ vững 
đạo đức. Dẫu có 
yêu hay không 

nghề này thì 
bạn phải luôn tận 

tâm, tân lực với nó 
bởi bất cứ sự sơ suất 

chểnh mảng nào thì hậu 
quả sẽ không thể lường trước được. Làm 
kế toán, bạn phải học cách tu: tu nghiệp 
và tu cả tâm nữa. Thời gian làm việc tại 
Kienlongbank đã giúp tôi trưởng thành 
hơn rất nhiều: từ cách chăm chút bề 
ngoài cho bản thân, cho từng lời ăn tiếng 
nói, sự kiên nhẫn với từng công việc nhỏ 
và những con số trên chứng từ, hóa đơn. 
Hẳn là vậy, nhưng vẫn chưa đủ nếu không 
có sự dẫn dắt chỉ bảo của đàn anh, đàn 
chị đi trước trong mái nhà Kienlongbank. 
Tôi trân trọng công việc mình đang làm 
và thật sự quý mến những đồng nghiệp 
của tôi tại Kienlongbank.

Chị Đỗ Thị Hồng - Nhân viên 
Truyền thông - Phòng Marketing

Khi nhắc đến công việc tại Ngân hàng 
người ta sẽ nghĩ ngay tới hình 
ảnh của những cô giao 
dịch viên ngồi quầy 
với những bộ đồng 
phục xinh xắn 
cùng với những 
xấp tiền được 
rút ra vào liên 
tục. Nhưng ít 
ai biết tại môi 
trường làm 
việc ấy còn có 
rất nhiều ngành 
nghề khác nhau 
và tôi là một trong 
những số đó. 

Gia nhập vào Kienlongbank tròn 01 năm 
và may mắn được làm việc tại Phòng 
Marketing với công việc chính là “Tổ 
chức sự kiện”. Công việc này đối với 
nhiều người còn rất nhiều điều mới mẻ 
và họ thực sự không biết rằng ở ngân 
hàng cũng có công việc này. Đối với tôi 
với bản tính thích sự năng động thì đây 
chính là công việc mà tôi yêu thích, tôi 
luôn tâm niệm rằng “Có đam mê, bạn sẽ 
có tất cả”. Vì sự yêu thích, vì sự đam mê 
mà tôi luôn cố gắng hoàn thành công 
việc của mình một cách tốt nhất. Tuy 
nhiên, để có được ánh hào quang rực 
rỡ khi sự kiện thành công, ít ai 
biết rằng những người tổ 
chức chương trình đã có 
cả một quá trình làm 
việc nghiêm túc và 
cẩn thận từ việc lên 
ý tưởng, thiết kế hình 
ảnh, quản lý chi phí 
và triển khai thực tế, 
…Với tôi, sau mỗi sự 
kiện, tôi lại thấy mình 
lớn lên và tự tin hơn 
rất nhiều. Được sự chỉ 
dẫn tận tình của lãnh đạo 
phòng, sự góp ý của các anh 
chị đồng nghiệp càng làm tôi trường 
thành hơn. Sự thành công của những 
sự kiện tôi đã từng thực hiện cũng như 
niềm vui của các em học sinh được nhận 
phần học bổng ý nghĩa của chương trình 
“Chia sẻ ước mơ” được Kienlongbank tổ 
chức hằng năm mà tôi đang thực hiện, 
nó như là một động lực giúp tôi càng 
phải phấn đấu và cố gắng học hỏi tích 
lũy kinh nghiệm cho mình để có thể tổ 
chức một cách khoa học và hợp lý hơn. 

Theo tôi, công việc nào cũng vậy nếu 
bạn đang hoặc muốn theo đuổi một lĩnh 
vực nào đó thì hãy bắt đầu thật sớm và 
trân trọng từng ngày mình có thể dành 
cho nó. Hãy xác định mình cần đóng góp 
toàn tâm toàn ý cho công việc chung.
Như thế thì việc thực hiện công việc của 
bạn và những người khác sẽ suôn sẻ hơn, 
và khi chương trình kết thúc và thành 
công tốt đẹp, bạn mới có lí do chính 
đáng để vui mừng.

Qua đây, tôi cũng muốn cho mọi người 
hãy thay đổi cách nghĩ về những nhân 
viên đang công tác tại Ngân hàng như 
chúng tôi nhé. Đến với Kienlongbank bạn 
sẽ nhận được sự đoàn kết yêu thương 
nhau như một đại gia đình. 

Chị Trần Thi Tuyết Mai - Tổ trưởng 
Hành chánh - CN Trà Vinh 

Thắm thoát mà đã gần 8 năm làm việc 
tại Kienlongbank, từ ngày thành lập 
Kienlongbank - CN Trà Vinh vào ngày 
05/9/2008. Một thời gian không ngắn 

cũng không quá dài làm việc trong 
môi trường kinh doanh tiền 

tệ có rất nhiều áp lực 
cũng như khó khăn về 

công việc và thực 
hiện chỈ tiêu được 
giao, …Công việc 
hiện tại của tôi là 
phụ trách về hành 
chính - nhân sự, vừa 
thực hiện công việc 
chuyên môn vừa 

thực hiện chỈ tiêu kinh 
doanh được giao. Một 

công việc tưởng chừng 
như đơn giản nhưng cũng có 

rất nhiều khó khăn đấy các bạn 
ạ. Tuy nhiên, với niềm đam mê và tìm 
tòi học hỏi, tôi đã nỗ lực vươn lên và có 
được công việc như ngày hôm nay. 

Bất kể bạn là ai, làm việc ở đâu, muốn 
được thành công thì luôn luôn phải có 
niềm đam mê và nhiệt huyết với nghề, 
với công việc đã chọn, phải có “Lửa”, “Lì”, 
“Liều” và có tinh thần trách nhiệm trong 
công việc. Kienlongbank là một môi 
trường làm việc năng động, ngoài việc 
được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ 
thì nhân viên còn được Ban Lãnh đạo Hội 
sở cho trải nghiệm thực tế. Từ đó, giúp 
cho CB, NV được tiếp thu thêm kiến thức 
bên ngoài, học hỏi được rất nhiều thứ để 
thực hiện công việc và 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.

Anh Võ Hoàng Sỏi - Trường Phòng 
Kinh doanh - CN Đồng Tháp

Ngày 23/11/2009 là ngày tôi gia nhập 
Kienlongbank với chức danh “Nhân viên 
Tín dụng”. Từ cái buổi ban 
đầu còn khá mới mẻ 
với công việc, 
được các anh 
em Phòng 
Tín dụng 
hướng dẫn 
cho đến 
cấp lãnh 
đạo chia sẻ 
những kinh 
n g h i ệ m 
mà họ đã đi 
trước, tôi đã 
dần tự tin với 
công việc. Tôi luôn 
nhớ mãi câu nói của anh 
Giám đốc đơn vị rằng cái nghề này cần 
có một cái tâm, có đạo đức và lòng yêu 
nghề. Thật vậy, tín dụng là một nghề 
phức tạp và nguy hiểm. Nó đòi hỏi con 
người không chỉ có năng lực và kiến thức 
mà còn phải bản lĩnh chống lại sự cám 
dỗ của đồng tiền. Cũng là làm ngân hàng 
nhưng nếu bạn làm kế toán, marketing 
hay thanh toán quốc tế, ... công việc dù 
mất nhiều thời gian nhưng khi về nhà, 
bạn có thể hoàn toàn không suy nghĩ gì 
về công việc. Làm tín dụng thì ngược lại, 
chỉ cần một món vay nhỏ có phát sinh 
vấn đề sẽ làm bạn phải lo lắng đến mất 
ngủ. Và một hợp đồng tín dụng lỡ ký sai, 
bạn có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời.

Sau gần 7 năm làm việc, được sự tận 
tình giúp đỡ của các đồng nghiệp, ban 
lãnh đạo Chi nhánh cũng như Hội sở đã 
giúp tôi trưởng thành hơn, đam mê công 
việc nhiều hơn. Môi trường làm việc rất 
thân thiện, hòa đồng nhưng vẫn đảm bảo 
tính chuyên nghiệp. Tôi vui vì công việc 
hiện tại mình đang làm có thể mang tới 
nguồn vốn kịp thời cho người dân làm 
ăn, tạo công ăn việc làm ổn định để phát 
triển gia đình và xã hội.

lương kinh doanh…), yếu tố mà nhân 
viên cũng quan tâm nhiều là 
môi trường làm việc, văn hóa 
tổ chức, kinh nghiệm tích 
lũy, cơ hội thăng tiến, mức 
độ gắn bó, mối quan hệ, 
khách hàng ...

Khởi nghiệp nào cũng cần 
thời gian. Nhìn vào con 
đường sự nghiệp của bất 
cứ cán bộ lãnh đạo tại các 
ngân hàng sẽ rõ - 5 năm đầu 
thường là thời gian học hỏi, tích 
lũy - tiếp sau đó mới là giai đoạn 
trưởng thành, ổn định. Hỏi bất cứ một 
người nông dân tự tin vào mùa vụ của 
mình, ai lại sốt ruột với năng suất ruộng 
lúa khi mới chỉ vừa gieo hạt, đúng không?

Cũng giống như một tuyên ngôn của 
Richard Branson, vị chủ tịch Virgin Group: 
“Screw it. Let’s do it” - “Ừ thì kệ. Làm tới 
đi!”. Một thế hệ banker trẻ hiện vẫn gắn 
bó, đam mê và hết lòng với công việc. 
Điều đáng mừng là họ ngày càng giỏi 
chuyên môn, vững nghiệp vụ và tâm thế 
tràn đầy tự tin. Và với những banker tại 
Kienlongbank, hãy cùng lắng nghe những 
cảm nhận của họ như thế nào về nghề 
mà mình đang theo đuổi nhé!

Chị Bùi Thị Thanh Hoa - Nhân viên 
Kế toán - Hội sở

Bạn biết đấy! Với một cô gái đang tuổi 
đôi mươi khi vừa bước ra khỏi một cánh 
cửa an toàn để tới với một thế giới đầy 
mới mẻ, mang theo tất cả năng lượng 
của tuổi trẻ hẳn cô ấy sẽ chọn những 
điều tươi mới nhất đôi khi là những thử 
thách và cả sự phiêu lưu. Thế nhưng ba 
mẹ, anh chị và bạn bè của tôi đều bất 
ngờ khi tôi chọn công tác ở phòng Kế 
toán Tài chính tại Kienlongbank, bởi nhắc 
tới kế toán đồng nghĩa với việc thường 
xuyên về muộn, chọn kế toán thì bạn 
chấp nhận dành ít thời gian cho bản 
thân mình hơn, nhất là với những chị đã 
có gia đình và con cái. Làm kế toán là 
việc bạn sẽ phải đối mặt với những con 
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Có lần tôi hỏi anh lái xe xuất phát từ đâu 
anh sáng kiến làm việc này, anh trả lời: “Đó 
là nhờ có 5S, nên em đã có ý tưởng cho 
những việc ấy”.  

Tôi hỏi vậy 5S là gì? 

Anh nói vanh vách 5S là Sàng lọc - Sắp 
xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng.

Vậy anh có thể giải thích được các từ đó 
là gì không?

Anh trả lời rất cụ thể:

Sàng lọc: Là xem xét, phân loại, chọn lựa 
và loại bỏ những thứ không cần thiết tại 
nơi làm việc. Nên dán nhãn “đỏ” vào những 
dụng cụ, thiết bị và vật liệu cần thiết giữ 
lại. 

Sắp xếp: Là bố trí, sắp đặt mọi thứ ngăn 
nắp theo trật tự hợp lý để dễ dàng, nhanh 
chóng cho việc sử dụng, giảm thiểu thời 
gian tìm kiếm, loại bỏ những hành động dư 
thừa gây lãng phí thời gian.

Sạch sẽ: Là giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, 
máy móc, thiết bị để đảm bảo môi trường, 
mỹ quan tại nơi làm việc.

Săn sóc: Là duy trì thường xuyên những 
việc đã làm, cải tiến liên tục nơi làm việc 
để đạt được hiệu quả cao hơn là điều rất 
quan trọng và cần thiết.

Sẵn sàng: Giúp mọi người có ý thức, tạo 
thói quen tự giác tuân thủ nghiêm ngặt 
các qui định tại nơi làm việc. Hãy biến mọi 
việc làm tốt đẹp trở thành thói quen, niêm 
yết kết quả đánh giá 5S.

Qua tìm hiểu lịch sử 5S ở Nhật Bản, một đất 
nước nổi tiếng về tinh thần kỷ luật, tính 
tổ chức cao, bạn phải thay đổi những thói 
quen không tốt: bừa bộn, qua loa, đại khái… 
để không ảnh hưởng đến công việc chung. 
5S, một phương pháp làm việc do người 
Nhật thiết lập, sẽ là một công cụ hữu hiệu 
để bạn dễ dàng hòa nhập, cũng là cách để 
tạo dựng sự tin tưởng ở nơi làm việc.

Qua thời gian thực hiện 5S, quả thật những 
công việc rất nhỏ và những hành động rất 
nhỏ, nhưng đã tạo ra được thói quen cho 
mỗi người ý thức về ngôi nhà chung của 
mình ngày càng XANH - SẠCH - ĐẸP, từ đó 
chúng ta càng yêu quý hơn ngôi nhà chung 
của mình. Một nơi làm việc gọn gàng, sạch 
sẽ, an toàn cho sức khỏe; một không khí 
làm việc tập thể cởi mở; một tinh thần làm 
việc hăng say - đó là những gì mà 5S đem 
lại và cũng từ đó công việc hiệu quả hơn, 
góp phần hoàn thành những chỉ tiêu, kế 
hoạch kinh doanh của đơn vị. Còn chần chừ 
gì nữa? Hãy rèn luyện 5S ngay từ hôm nay 
và thực hiện nó hàng ngày, các bạn nhé!

Kiên Long chung một mái nhà
Đoàn kết trên dưới, có chung tấm lòng
Dù cho cực khổ long đong
Trên dưới tích cực là xong tức thì.
Mỗi người mỗi việc ngại chi
Cô thì chăm sóc, Anh thì quan tâm.
Đến khi mọi việc hoàn thành
Dù cho mệt mỏi, nhưng vui trong lòng.
Cửu Long tên chín con rồng
Kiên Long có tiếng sẵn lòng sẻ chia. 

Mái nhà chung

Kiên Long chung một mái nhà
Đồng lòng chung sức để cùng tiến lên
Việc riêng xin để lại bên
Cùng nhau xây dựng nên thương hiệu này.

Mỗi người cố gắng một tay
Bốn ngàn tỷ vốn một ngày không xa.
Kiên Long ta vẫn là ta
Dù cho bão tố xông pha đi đầu.

Giúp dân giúp nước làm giàu
Mọi miền tổ quốc một màu ấm no
Nông dân canh tác chẳng lo
Còn phần doanh nghiệp thì không phải bàn.

Cùng nhau sát cánh cơ hàn
Thịnh suy ta vẫn đồng lòng cùng nhau
Chỉ tiêu luôn đặt lên đầu
Chú tâm công việc ắt là thành công.

Góp ngày sản phẩm tạo ra
Nhận diện thương hiệu cũng là đặc trưng.
Cuối năm Đại hội tưng bừng
Kiên Long ta lại ăn mừng chiến công.

Kiên Long đồng lòng

Kiều Thanh Oanh - Giám đốc PGD Tiểu Cần

Nguyễn Cửu Hạnh/Nhân viên Tín dụng -  PGD Phú Mỹ

Kiên Long bừng tỏa sáng ngời
Đẹp thay rồng múa lượn vờn mây xanh
Dù cho mưa nắng phong ba
Bay cao bay mãi muôn ngàn dặm xa

Tín dụng đi khắp mọi miền
Kiểm tra thẩm định quyết tiền cho vay
Lãnh đạo sáng suốt tài tình
Vạch ra kế hoạch chương trình thực thi

Nhân viên đoàn kết sánh vai
Cùng nhau tiến bước phát huy không ngừng
Thủ quỹ cẩn thận ân cần
Thu chi cho khách chẳng ngần ngại chi

Giao dịch luôn phải nghĩ suy
Khách hàng vui vẻ trước khi ra về
Tiếp khách luôn nở nụ cười
Lịch sự chào hỏi thay lời tri ân

Chăm sóc khách hàng chuyên cần
Khách hàng khi đến được mời tiếp ngay
Bảo vệ nhanh lẹ như bay
Xếp xe đón khách niềm nở vui mừng

Mở cửa, tràn ngập niềm vui
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi
Kiên Long Phú Quốc tưng bừng
Giao dịch đông đúc như mừng hội xuân.

Dương Kim Hoàng/ NV CSKH - CN Phú Quốc

Yêu mãi 
người Kiên Long

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương”

Hai câu thơ được gắn vào bức tường 
phòng ngủ khi mỗi sớm mai tôi thức dậy, 
như nhắc tôi biết trân trọng và cảm ơn 
cuộc sống này. Một nụ cười rạng rỡ trên 
môi, và tôi bắt đầu nạp năng lượng cho 
chính mình bằng một bài thể dục - thiền và 
tắm biển. Sau đó cầm chiếc bình phun nước 
cho những chiếc lá trong sân vườn để ngôi 
nhà thân thương của tôi thêm xanh tươi. 

Đi về phía mặt trời mọc là ngôi nhà lớn của 
chúng tôi - ngôi nhà chung Kienlongbank 
của chúng tôi với hơn 30 người thân quen 
ở đó. Hình ảnh đầu tiên mỗi sáng tôi bắt 
gặp là những chậu mai vạn phúc nở trắng 
xóa trước thềm, các anh bảo vệ đã chăm 
sóc chúng cẩn thận từ rất sớm, bước vào 
cơ quan liền nghe những tiếng chào sếp rất 
thân thương trên những khuôn mặt rạng 
rỡ của các em giao dịch viên đến sớm.

Một lẵng hoa tươi trên quầy để phục khách 
hàng mà các em hành chính đã chuẩn bị, 
quầy giao dịch màu đá hoa cương trắng 
tinh được sắp đặt hết sức trang nhã với 
những chiếc ghế cho khách ngồi màu 
đen thật sang trọng. Trên mỗi quầy giao 
dịch, là một chậu hoa tươi nhỏ xíu hay cây 
xương rồng nhỏ mà các em giao dịch viên 
đã khéo tay chăm sóc mỗi ngày.

Cô giao dịch viên cũng góp phần thổi vào 
linh hồn của quầy giao dịch bằng một chậu 
cá cảnh ngay tại góc quầy, những con cá 
tung tăng như hân hoan chào các vị khách 
đến giao dịch.

Hình ảnh Rồng Kiên trên giữa bức tường 
chính giữa nhà ngẩng đầu và tự hào vươn 
lên mang theo một thông điệp “Sẵn lòng 
chia sẻ” luôn luôn được cô tạp vụ lau chùi 
loáng bóng. 

Mỗi lần khách hàng đến giao dịch các anh 
bảo vệ chào cô, chào chú để con dắt xe 

Những câu 
chuyện nhỏ 
trong  
ngôi nhà lớn
cho và đưa khách lên đến tận cửa. Mỗi lần 
đi gặp khách hàng để giao lưu hay tặng 
quà sinh nhật luôn nghe được câu khen 
ngợi từ khách hàng: Kiên Long có ngôi nhà 
đẹp quá, các em Kiên Long rất dễ thương, 
lòng tôi cảm thấy rất tự hào về ngôi nhà 
và những thành viên của chúng tôi.

Anh nhân viên lái xe đã có một sáng kiến 
mua sơn về kẻ vạch dưới tầng hầm để xe 
và ghi rõ bộ phận nào để xe ở đâu, vì thế 
tầng hầm lúc nào cũng ngăn nắp và các 
anh, chị, em trong Ngân hàng cũng dễ 
dàng tìm được xe của mình. Những chiếc 
tủ màu vàng cũng được anh mua sơn về 
sơn lại trùng màu trắng của bàn ghế vừa 
tiết kiệm vừa đồng bộ thật là trang nhã. 

SÀN L C
S P X

P

S

CH S

S N SÓC

S
N 

SÀ
NG

GÓC SÁNG TÁC

Trần Văn Thiên- Giám đốc CN Bình Định

2524

CHIA SẺ

Bản tin Kienlongbank Số 32 - Tháng 7/2016



Theo Vnexpress

1. Điều chỉnh nhiệt độ của 
máy điều hòa
Đừng cài nhiệt độ trong máy điều hòa 
về mặc định. Hãy cài đặt chế độ điều 
chỉnh được. Tăng, giảm nhiệt độ theo 
yêu cầu sẽ mang lại hiệu quả hơn trên 
hóa đơn tiền điện. Trong suốt mùa 
đông, bạn nên mặc ấm và làm nóng 
căn phòng bằng ánh nắng tự nhiên. Hạ 
thấp mức sưởi ấm cũng là một cách để 
tiết kiệm năng lượng. 

2. Giữ thiết bị được bảo trì 
và cập nhật
Tất cả các thiết bị đều hoạt động kém 
nếu  đã sử dụng lâu dài. Thiết bị điện 
càng làm việc lâu thì càng kém hiệu 
quả và càng bị bám bẩn dẫn đến ngốn 
nhiều điện hơn thông thường. Vì thế 
hãy lau chùi và bảo trì thường xuyên. 
Nếu các thiết bị có dấu hiệu không 
chạy tốt và có âm thanh kỲ lạ nên sửa 
chữa để tránh lãng phí. Nên thay các 
thiết bị điện cũ sẽ làm giảm đi hóa đơn 
tiền điện hàng tháng. 

3. Giữ tủ lạnh sạch sẽ
Máy nén trong tủ lạnh có thể bị gãy 
hay bị tắc bởi bụi bẩn. Các ống dẫn, các 
cuộn dây tụ phải luôn được làm sạch 
để tăng hiệu quả. Chính vì thế, kiểm tra 
và lau sạch sẽ tủ lạnh cũng là cách để 
tránh tiêu thụ điện quá nhiều.

4. Tắt khi không sử dụng
Tắt các thiết bị khi không sử dụng. 
Trong nhiều hộ gia đình, không ai quan 
tâm đến việc tắt TV khi không có ai 
theo dõi. Ngoài ra, đèn và quạt vẫn chạy 

giúp làm giảm 
hóa đơn tiền điện

Sống Xanh

Mẹo
Nếu sử dụng và quản lý các thiết bị điện trong nhà một cách hợp lý, 

bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy hóa đơn tiền điện tháng này của gia đình

Sau đây là 7 lời khuyên để cắt giảm hóa đơn tiền điện của gia đình bạn: 

trong một căn phòng không có người. 
Bạn nên ngắt các thiết bị có phích cắm 
và bộ sạc pin khi không sử dụng.

5. Sử dụng đèn led thay vì 
bóng đèn 
Bóng đèn thông thường tiêu thụ nhiều 
năng lượng so với đèn led/ đèn huỳnh 
quang hiện đại. Lượng điện cần thiết để 
chạy một bóng đèn sợi đốt là đủ để 
chạy khoảng 5 - 10 đèn LED. Ngoài ra, 
đèn LED đẹp hơn và tạo ra một ánh 
sáng dịu mắt và thậm chí sáng hơn, 
ngoài việc tiết kiệm năng lượng.

6. Rút phích căm điện của 
các thiết bị điện tử khi không 
sử dụng
Nhiều thiết bị điện tử hiện đại như 
laptop, netbook... đi kèm với một tính 
năng có thể khởi động chương trình 
gần như ngay lập tức mà không chờ cả 
hệ điều hành khởi động. Tính năng này 
làm người dùng dễ dàng sử dụng hơn 
nhưng đồng thời lượng điện cần để tiêu 
thụ cũng cao hơn rất nhiều. Vì vậy, để 
tiết kiệm năng lượng, bạn nên rút phích 
cắm điện khi không sử dụng.

7. Tận dụng giờ thấp điểm
Bạn nên sử dụng điện vào giờ thấp 
điểm. Thông thường, giờ cao điểm là 
vào buổi tối. Vì vậy, hãy tận dụng tối 
đa khoảng thời gian còn lại trong ngày 
để tiết kiệm năng lượng cho gia đình. 
Bạn nên sử dụng các thiết bị tốn nhiều 
điện như lò sưởi hoặc máy giặt vào giờ 
thấp điểm để có thể khai thác toàn bộ 
tính năng của chúng.

1. Nhận thức tình huống 
Tìm hiểu về thế giới xung quanh sẽ 
giúp bảo vệ cuộc sống của trẻ qua các 
trò chơi đơn giản sau:

Trò chơi đoán tên đồ vật: Đây là trò 
giúp trẻ chú ý vào các chi tiết. Lấy bất 
kỲ một đồ vật trong nhà, ở cửa hàng, 
miêu tả và để trẻ đoán tên. 

Trò chơi tìm đường: Là trò chơi giúp 
trẻ tìm đường về nhà hay một địa 
điểm nào đó. Hãy chỈ cho con các dấu 
hiệu nhận biết và nhờ bé nhắc lại. Hoặc 
khi cho con đi chơi công viên, cắm trại 
hay du lịch hãy chơi trò tìm đường 
bằng cách đánh dấu trên thân cây hay 
hòn đá.

2. Kế hoạch sơ tán và chỉ dẫn 
Bạn không thể biết trước được có tình 
huống nào xảy ra khiến bạn và con bị 
lạc nhau. Để chuẩn bị cho điều đó, hãy 
dạy trẻ cách xác định vị trí nhà mình 
theo nhiều hướng khác nhau.

Ví dụ: Nếu có chuyện gì xảy ra mà mẹ 
không ở đó, con hãy đi đến địa điểm 
A hoặc nhờ người lớn đưa đến, nếu bị 
lạc đường ở trung tâm thương mại hãy 
đứng nguyên tại chỗ không di chuyển.

Ở các tình huống bất ngờ, bạn nên dạy 
trẻ tìm cách giải quyết với bốn bước: 
dừng lại, suy nghĩ, quan sát và lên kế 
hoạch. 

- Dừng lại và ngồi xuống: Ngay khi nhận 
ra mình đi lạc.

- Suy nghĩ: Xem chuyện gì đã xảy ra. 
Trẻ rất dễ bị hoảng sợ, vì thế chúng 
cần được thực hành trước khi gặp tình 
huống bất ngờ

- Quan sát: Mình đang ở đâu, xung quanh 
đây có gì, có gì quen thuộc không? Liệu 
trong cặp sách có thông tin hay vật gì 
giúp mình không? 

- Lên kế hoạch: Suy nghĩ xem có thể 
làm gì: mình có nên thổi chiếc còi trong 
cặp để tìm sự giúp đỡ? Địa điểm này có 
gần điểm hẹn giao ước? Có đồn công an 
nào gần đây không?..

KỸ NĂNG 
SINH TỒN
CHO TRẺ

Kỹ năng 
sinh tồn là 
một trong 

những  
bài học 

quan trọng 
mà cha mẹ 

nên dạy 
con từ nhỏ, 

điều đó 
có thể  

cứu sống 
trẻ trong 

nhiều  
tình huống 
nguy hiểm 

về sau.

10 gợi ý sau 
sẽ giúp cha 
mẹ dạy con  

kỹ năng 
sinh tồn 

thông qua 
những  

trò chơi và 
hoạt động 

bổ ích  
hàng ngày. 

3. Không sợ bóng tối
Sợ bóng tối có thể khiến trẻ căng 
thẳng và không biết nên làm gì. Với 
trẻ lớn, giúp con làm quen với bóng 
tối bằng việc chơi một số trò chơi 
bên ngoài khi trời tối (chọn khu vực 
vẫn có đủ ánh điện để bạn và trẻ có 
thể tìm đường).

Với trẻ nhỏ, bạn nên chơi với con 
ở sân nhà khi trời tối. Đó sẽ là một 
kỷ niệm tuyệt vời khi cả nhà cùng 
ngắm và đoán tên các vì sao. Bạn có 
thể thực hành trong nhà nhưng nhớ 
tắt điện nhé.

4. Nhận biết các loại nước và 
cách lọc nước
Nước cực kỲ quan trọng, vì thế, trẻ 
cần được học cách nhận biết đâu là 
nguồn nước an toàn và không an 
toàn, đó là một kỹ năng cực kỲ thiết 
yếu.

Khi cả nhà đi cắm trại hay dã ngoại 
(hay kể cả đi dạo trong sân, ngoài 
công viên) hãy cùng nhau thực hành 
cách tìm nước, đun nước, lọc nước 
hay cách sử dụng những đồ vật xung 
quanh (lá cây, vỏ cây,…) để lấy nước. 

5. Dựng lều ở sân sau
Dựng trại ở sân nhà là một trải 
nghiệm tuyệt vời với các con, nhất 
là khi trẻ và bạn cần ở gần nhà trong 
những tình huống khẩn cấp. Hãy nhớ 
chỈ vào nhà trong trường hợp cực kỲ 
cấp bách. Nhân dịp này, hãy dạy con 
cách tạo lửa an toàn, nấu ăn ngoài 
trời và sống trong tình trạng không 
có điện. Để trẻ tự làm nhiều nhất sẽ 
giúp chúng biết cách tự chăm sóc 
bản thân. 

6. Trò chơi trốn tìm
Đây là một trò chơi đơn giản mà mọi 
đứa trẻ đều thích, nhưng quan trọng 
là qua đó trẻ sẽ học được cách tìm 
địa điểm an toàn để trú ẩn. Bạn cũng 
cần hướng dẫn trẻ sự khác biệt giữa 
những người có thể làm hại mình (giả 
định tình huống và chỈ cho con các 

dấu hiệu) và cách nhận biết nhân viên cứu 
hộ khi họ đến gần.

7. Săn tìm báu vật 
Đây là một ý tưởng hiệu quả để dạy trẻ 
nhận biết những vật dụng thiết yếu từ 
môi trường xung quanh. Hãy tận dụng trò 
chơi này để hướng dẫn con tìm kiếm thức 
ăn, học về các loại rau củ, cây cối. Trò 
chơi săn tìm 10 đồ vật mà chúng cho là 
hữu ích cũng là một phiên bản hết sức 
thú vị. Tuy nhiên sau đó bạn nhớ giải thích 
và dạy chúng đâu là những vật dụng thiết 
yếu.

8. Học cách trồng cây
Trẻ rất thích nghịch đất cát, kể cả bạn 
chỈ trồng vài cây nhỏ ngoài cửa sổ. Hãy 
cho trẻ cơ hội chăm sóc chúng mỗi ngày. 
Bạn đâu lường trước được mọi việc, nếu 
trường hợp tồi tệ xảy ra khi trẻ bị thất 
lạc, vẫn có hy vọng cho bạn mong chờ 
phải không? 

9. Sống lành mạnh
Ngày càng có nhiều trẻ bị béo phì, thừa 
cân, trẻ không chỈ cần sức khỏe tốt cho 
những hoạt động hàng ngày mà trong 
tình huống khẩn cấp. 

Cùng nhau luyện tập và khuyến khích 
các hoạt động thể chất, dạy trẻ về thực 
phẩm tốt và không tốt không nên ăn. 
Một đứa trẻ khỏe mạnh sẽ có nhiều cơ 
hội sống sót hơn nếu thảm họa xảy ra với. 
Trước tiên hãy quan tâm đến cơ thể mình 
và trở thành tấm gương để con noi theo. 
Hãy nhớ rằng sức khỏe chính là công cụ 
sinh tồn có ý nghĩa nhất. 

10. Cách trao đổi và thương lượng 

Hãy dẫn trẻ đến những hội chợ trao đổi 
hàng hóa, sự kiện thanh lý và dạy chúng 
cách thương lượng, trao đổi hàng hóa. 
Nhớ nhấn mạnh về việc trao đổi công 
bằng, đem lại lợi ích cho cả hai. 

Tất nhiên bạn không bao giờ muốn những 
tình huống xấu xảy ra, nhưng đó là một 
thực tế. Kể cả khi sự việc đó chỈ diễn ra 
vài phút hay vài giờ thì biết cách ứng phó 
sẽ tạo ra sự khác biệt lớn giữa ranh giới an 
toàn hay thảm họa. 

Theo Songxanh.vn

2726

XANH

Bản tin Kienlongbank Số 32- Tháng 7/2016



1

THÓI QUEN ĐƠN GIẢN 
     ĐỂ SỐNG LÂU, KHỎE

Nếu bạn muốn sống khỏe hơn và thọ hơn, hãy tập cho mình thói quen 
sau đây để duy trì sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật.

Ăn nhiều trái cây và rau nhiều màu sắc
Người ăn nhiều rau quả các loại thường ít mắc các bệnh mãn tính. Họ duy trì trọng lượng 
cơ thể hợp lý và sống lâu hơn. Màu sắc đa dạng của các loại rau củ thể hiện sự đa dạng về 
dinh dưỡng và các chất chống oxy hóa.

Từ góc độ dinh dưỡng, rau quả giúp giảm quá trình lão hóa rất hiệu quả. Ví dụ, cà rốt màu 
cam chưa nhiều beta-carotene, tiền chất của vitamin A, có thể hỗ trợ chức năng miễn dịch 
tối ưu. Quả việt quất màu xanh tím chứa anthocyanins giúp chống lại sự phát triển của tế 
bào ung thư. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn đa dạng các loại rau củ mỗi 
ngày để cải thiện sức khỏe, chống lão hóa.

Omega-3 là yếu tố quan trọng trong việc duy trì tuổi trẻ. Tiến sĩ tim mạch Ramin 
Farzaneh, bệnh viện San Francisco đã nghiên cứu về ảnh hưởng của EFA và DHA (thành 
phần của axit omega-3) đến quá trình lão hóa nhiễm sắc thể. Bác sĩ dinh dưỡng khuyên 
bạn thường xuyên sử dụng các loại cá như cá hồi, cá ngừ, cá mòi… Nếu bạn dị ứng hải 
sản, hãy sử dụng dầu cá để bổ sung các chất dinh dưỡng này vì sức khỏe lâu dài.

Khoa học đã chứng minh, trà xanh có tác dụng kì diệu đối với sức khỏe con người. Bạn có 
thể giảm cân hiệu quả nếu uống 3-5 cốc trà xanh mỗi ngày. Trà xanh cũng giúp chống lại 
bệnh ung thư hiệu quả và đẩy lùi lão hóa nhờ chất chống oxy hoa epigallocatechin-3-gallate.

Uống trà xanh thường xuyên có thể phòng ngừa tình trạng thiếu vitamin A, C và B... Uống 
trà một thời gian dài có ích cho việc phòng chống bệnh và kéo dài tuổi thọ ở người cao tuổi. 

2
Thường xuyên bổ sung Omega-3

Uống nhiều trà xanh

3
Dùng chỉ tơ nha khoa 
Vệ sinh răng không kỹ sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triện quanh răng vào nướu. 
Vi khuẩn khoang miệng dễ dàng xâm nhập vào máu của bạn, tăng nguy cơ nhiễm trùng 
máu và bệnh tim mạch. Theo tạp chí Periodontology, vi khuẩn khoang miệng gây nhiễm 
trùng máu là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Dùng chỈ tơ nha khoa, vệ sinh răng miệng đúng cách hàng ngày giúp bạn giảm đến 86% 
nguy cơ nhiễm trùng máu so với những người không có thói quen này.

4

5
Vận động nhiều hơn
Ngày nay, nhiều người ít vận động dẫn đến mất dần lượng cơ bắp, đẩy nhanh quá trình 
lão hóa. Sống tích cực, thường xuyên vận động có thể cải thiện số lượng và chất lượng 
cơ bắp đến cấp độ tế bào. Đi bộ vào buổi sáng là cách vận động tuyệt vời cho sức khỏe. 
Ngoài ra, công việc nhà, làm vườn cũng là cách vận động hiệu quả giúp cải thiện sức 
khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Sống Khỏe

để giảm cân: Phải biết cách!
NHỊN ĂN
Tại sao bạn nên nhịn ăn gián đoạn?
Các nghiên cứu đã chỉ ra nguyên nhân ăn chay không liên tục rất tốt cho sức 
khỏe vì giúp tăng năng lượng, cải thiện khả năng nhận thức, trí nhớ và suy 
nghĩ mạch lạc hơn.Ăn chay gián đoạn cải thiện khả năng miễn dịch, ít có nguy 
cơ bị bệnh tiểu đường, cải thiện sức khỏe tim mạch. Chế độ ăn uống này cũng 
giúp chặn đứng những bệnh thoái hóa thần kinh nhờ thúc đẩy sự tăng trưởng 
và bảo vệ tế bào thần kinh.

HƯỚNG DẪN NHỊN ĂN GIÁN ĐOẠN CHO PHỤ NỮ
Mặc dù có nhiều lợi ích, nhưng nhịn ăn gián đoạn có thể gây ra sự mất cân bằng 
nội tiết tố nếu không được thực hiện chính xác.

Phụ nữ rất nhạy cảm với tín hiệu 
đói, nó có thể tăng các hormone 
gây đói pleptin và ghrelin.

Điều này có thể dẫn đến xung 
đột hormone, thậm chí ngăn cản 
sự rụng trứng.

1
2
3
4

Nó có thể ảnh hưởng đến chu kỲ 
kinh nguyệt và teo buồng trứng.

Có thể làm trầm trọng thêm các 
chứng rối loạn ăn uống như: chán 
ăn hay ăn vô độ.

6 QUY TẮC NHỊN ĂN GIÁN ĐOẠN

Giải pháp: nhịn ăn 
gián đoạn
Bạn chỉ cần kiêng một vài 
ngày trong tuần thay vì mỗi 
ngày.

Phụ nữ nhận được lợi ích nhiều 
hơn từ phương pháp này.

Đây là cách tiếp cận nhẹ nhàng 
hơn, giúp cơ thể dễ dàng thích 
ứng với việc nhịn ăn. 

Lợi ích: Giảm mỡ cơ 
thể, kháng viêm, tăng năng 
lượng

1. Xen kẽ các ngày nhịn ăn trong tuần. Ví dụ: thứ 3, thứ 5 và thứ 7.
2. Lý tưởng nhất là nhịn ăn trong 12-16 giờ.
3. Trong các ngày nhịn ăn nên tập Yoga hoặc cardio nhẹ. 
4. Những ngày không nhịn thì tập nặng hiit hoặc rèn thể lực. 
5. Uống nhiểu nước (trà hoặc cà phê cũng không sao).
6. Sau 2 tuần, nếu đã quen thì có thể thêm 1 ngày nhịn ăn.

Nhịn ăn không liên tục có thể gây khó khăn cho những chị em lần đầu thực 
hiện chế độ ăn kiểu này. Nhịn ăn gián đoạn chỈ đòi hỏi bạn phải kiêng ăn 
trong một vài ngày trong tuần thay vì thực hiện hàng ngày. Đây chính 
là kinh nghiệm bác sĩ Amy Shah đã rút ra được khi thực hiện ăn chay 
không liên tục. Đây là cách tiếp cận nhẹ nhàng, giúp cơ thể dễ dàng 
thích nghi với ăn chay hơn. Và nếu thực hiện đúng, nó chính là chế 
độ ăn hoàn hảo nhất giúp loại bỏ mỡ thừa, cải thiện các dấu hiệu 
viêm nhiễm và tăng năng lượng cho cơ thể.

Theo Songkhoe.vn
Sưu tầm
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vào tai ngài: “Đợi đã, hay để 5 triệu 
chúng ta biển thủ vào trong số bị 
băng cướp lấy mất!”

Điều này được gọi là: “Bơi theo 
dòng nước - Chuyển đổi những 
tình huống bất lợi trở thành 
thuận lợi”

Người giám đốc tự nhủ: 
“Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi 
tháng lại có một vụ cướp!”

Điều này được gọi là: 
“Hãy loại bỏ những điều khó 
chịu - Hạnh phúc là điều 

quan trọng nhất”

Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 
triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. 

Những tên cướp đếm đi đếm lại thì 
chỈ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: 
“Chúng ta mạo hiểm mạng sống của 
mình chỈ để lấy 20 triệu, bọn chó 
đó chỈ ngồi chơi mà cướp được 80 
triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp 
thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, 
cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!”

Điều này giải thích tại sao: “Kiến 
thức thì giá trị như... vàng” 

Kết luận: Trong cuộc sống luôn có 
những điều chúng ta có thể nhanh 
chóng nhìn ra, có những điều không 
như chúng ta thấy từ bên ngoài, và 
chân lý chỈ mang tính tương đối. 
Quan trọng nhất là thái độ đối với 
cuộc sống này, hay cách nhìn chúng 
ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh 
phúc cho bản thân, cho những người 
thân xung quanh mình.

                               Theo Thanhnien.vn

Sống Đẹp

BILL GATES
10 LỜI KHUYÊN TÀI CHÍNH VÔ GIÁ TỪ

Trong vụ cướp nhà băng được 
cho là ở Quảng Châu - Trung 
Quốc, một tên cướp hét 

lên: “Tất cả đứng im, nên nhớ 
tiền thuộc về Nhà nước, còn 
mạng sống thuộc về các 
người”. Mọi người trong 
ngân hàng nghe xong 
liền im lặng nằm xuống.

Điều này được gọi là: 
“Cách thức khai tâm 
- Thay đổi những suy 
nghĩ theo lối mòn”.

Có cô nhân viên nằm 
trên bàn trong tư thế 
khêu gợi, một tên cướp 
hét lên: “Làm ơn cư xử văn 
minh, chúng tôi là cướp chứ 
không phải những kẻ hiếp dâm!”

Điều này được gọi là “Hành xử 
chuyên nghiệp - ChỈ tập trung vào 
công việc mà bạn được huấn luyện!”

Khi tên cướp quay lại, một tên cướp 
trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên 
cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết 
phổ thông): “Đại ca, có phải đếm xem 
chúng ta cướp được bao nhiêu?” Tên 
cướp già gằn giọng: “Mày ngu lắm, bao 
nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, 
tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được 
bao nhiêu!”

Điều này được gọi là: “Kinh nghiệm - 
Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng 
hơn bằng cấp, sách vở”

Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc 
chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế 
toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm 

Những 
triết lý
 từ vụ cướp 
ngân hàng

Kiếm tiền là động lực chính, bạn sẽ có thêm quyết tâm học hỏi từ kinh nghiệm 
của những người thành công. Nhưng nếu bạn chưa thể tìm ra ai đó đủ năng lực, 

hãy thử làm theo 10 lời khuyên của Bill Gates, tỷ phú giàu nhất nước Mỹ và đứng thứ 
2 trên thế giới (theo Forbes) với tổng giá trị tài sản 67 tỷ USD.

THIẾT LẬP MỤC TIÊU RÕ RÀNG 

LÀM TỐT NHẤT CÓ THỂ 

Trong bức thư hàng năm của Bill Gates gửi 
cho Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates, ông 
chia sẻ rằng bất cứ ai cũng có thể đạt được 
thành công nhất định nếu họ có một mục 
tiêu rõ ràng. Ví dụ, một mục tiêu để trả 
hết nợ hay đi du lịch cụ thể sẽ giúp bạn tiết 
kiệm hiệu quả hơn.

Là làm tốt nhất có thể đối với những gì 
bạn nhận được. Có nhiều nợ và tình hình 
tài chính xấu, không hài lòng với khoản vay 
mua nhà thế chấp dễ khiến bạn nản chí. Hãy 
luôn nhớ rằng, bạn còn đang ở trong tình 
trạng tài chính tốt hơn nhiều người khác, vì 
vậy, hãy cố gắng hết sức mình.

THEO ĐUỔI ĐAM MÊ

Bill Gates đã nói: “Hãy theo đuổi đam mê”. Làm 
một điều gì đó yêu thích có thể không làm 
bạn giàu ngay lập tức nhưng nó sẽ truyền cảm 
hứng, tham vọng cho chúng ta theo đuổi đến 
lúc thành công. Nói rộng ra, có thể là thực hiện 
một khoản vay, chấp nhận rủi ro tài chính để 
theo đuổi mơ ước lập công ty riêng, học nâng 
cao trình độ.... Trên thực tế, rất nhiều người đã 
thành công nhờ chính đam mê của mình.

Là lời khuyên từ Warren Buffett, cố vấn tài chính 
của Bill Gates.  Không cần thiết phải phức tạp 
tình hình tài chính hoặc ngân sách của bạn lên. 
Một kế hoạch đơn giản nhưng hiệu quả luôn dễ 
thực hiện thành công. Ví dụ, thay vì cố gắng tạo 
ra danh sách dài những việc cần làm để tiết kiệm, 
bạn chỉ cần thiết lập chế độ tự động chuyển một 
tỷ lệ nhất định trên thu nhập sang tài khoản khác 
là đủ. Bằng cách đó, bạn đã tự giới hạn chi tiêu 
của mình và có một số tiền tiết kiệm riêng.

Bill Gates còn được biết đến với quan điểm 
thành công không tới ngay lập tức và không 
ai có thể kiếm hàng triệu USD chỉ trong một 
đêm. Vấn đề không phải ở độ rắc rối tài 
chính bạn đang gặp phải, điều quan trọng 
chính là sự kiên trì. Trả nợ, tiết kiệm hay 
thiết lập và làm theo kế hoạch chi tiêu đòi 
hỏi sức mạnh ý chí của bạn để thành công.

Bill Gates luôn khuyến khích chúng ta lắng 
nghe những lời khuyên tốt, bất kể hoàn cảnh 
hay tình huống hiện tại là gì. Lời khuyên tốt 
có thể giúp bạn dễ dàng tìm ra giải pháp 
giải quyết khó khăn đang gặp phải. Ví dụ, 
lời khuyên từ một người quen từng trải qua 
nợ nần, tài chính khó khăn sẽ giúp bạn tránh 
những sai lầm tương tự.

Không quá ngạc nhiên khi Bill Gates cho rằng 
việc thu thập và sử dụng thông tin để nâng 
cao lợi thế là điều quan trọng. Đây là lời khuyên 
luôn luôn được áp dụng vào tài chính cá nhân. 
Trước khi mua một món đồ giá trị, bạn nên 
nghiên cứu, so sánh hoặc tìm hiểu kỹ sản phẩm, 
đánh dấu ưu thế của loại thẻ tín dụng mang lại 
cho bản thân nhiều lợi ích nhất.

Điều cuối cùng Bill Gates muốn chia sẻ là bạn 
nên có một chiến lược hiệu quả. Là chìa khóa 
để tiến tới sự thành công. Không có vấn đề gì 
khi bạn muốn vay nợ để mua sắm. Điều cần 
thiết là bạn phải có kế hoạch tốt để giữ cho 
tình hình tài chính của mình ổn định và phát 
triển tốt sau này.

Bạn không nên quay lưng lại với thử thách 
nếu muốn đạt được thành công. Con đường 
tài chính cá nhân có thể gặp những khó 
khăn khi thiếu tiền, cần phải thanh toán 
chi phí sinh hoạt... nhưng bạn không nên để 
điều đó làm nhụt chí. Có nhiều sự lựa chọn 
khác quyết thách thức trên, ví dụ như tìm 
công việc làm thêm, bán những món đồ bạn 
không cần hoặc cắt giảm chi phí.

“Thành công là một người thầy tồi. Nó khiến 
cho những người thông minh nghĩ rằng mình 
không thể thất bại”, đó là điều Gates muốn 
mọi người ghi nhớ. Hầu hết các tỷ phú, người 
nổi tiếng đều có thời kỲ khó khăn riêng phải 
vượt qua. Học hỏi, ghi nhớ cách thức thành 
công của họ không khó nhưng để phát 
huy tác dụng trong hoàn cảnh của bạn thì 
không dễ dàng chút nào.

KIÊN NHẪN

ĐỪNG QUAY LƯNG VỚI THỬ THÁCH 

HỌC HỎI TỪ NHỮNG THẤT BẠI

GIỮ CHO MỌI THỨ ĐƠN GIẢN

LẮNG NGHE NHỮNG LỜI KHUYÊN TỐT

THU NHẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHỮNG 
THÔNG TIN CÓ LỢI CHO BẢN THÂN

CÓ MỘT CHIẾN LƯỢC HIỆU QUẢ
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