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Kienlongbank trao tặng bồn nước cho 120 
khách hàng vùng hạn, mặn

Kienlongbank khai trương thêm 04 CN, 
PGD mới

Kienlongbank tiếp tục trao tặng 
1.200 suất học bổng “ Chia sẻ ước 
mơ”

Tiện lợi nhưng phải đi đôi với an 
toàn

Phòng Giao dịch Kiến An luôn nỗ lực vì lợi 
ích chung của Kienlongbank

Đưa nguồn vốn về với người dân 
trong mùa nước lũ

Ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu

Mẹo phong thủy giúp mọi người có 
sức khỏe tốt

Ảnh bìa: Kienlongbank khai trương thêm 04 Chi nhánh, 
Phòng Giao dịch mới
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- 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.

Quý bạn đọc thân mến,

Tháng 8 – tháng của những cơn mưa phùn, những làn gió tươi mát, nhẹ nhàng đã đi qua, 
nhường chỗ cho Tháng 9 hào hùng và đầy khí thế khi toàn thể dân tộc Việt Nam hướng đến Lễ 
kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày Bác Hồ đọc 
Bản Tuyên ngôn độc lập. Vào thời khắc thiêng liêng ấy, toàn thể nhân dân Việt Nam cùng hướng 
về một điểm, cả trời, đất và con người như cùng hòa quyện vào nhau để cùng lặng yên lắng nghe 
những lời Bác đọc trong Bản Tuyên ngôn. 

Lời Bác tuyên ngôn vang khắp chốn
Tiếng Người kêu gọi vọng núi sông

Việt Nam rực rỡ ngời trang sử
Tiếp bước huy hoàng cha với ông.

Ngay tại Kienlongbank, tháng 9 cũng rộn ràng và nhộn nhịp hẳn ra khi Ngân hàng vui mừng và 
phấn khởi có thêm 01 Chi nhánh Nhà Bè (Tp.HCM) và 03 Phòng Giao dịch khai trương hoạt động. 
Với sự chuẩn bị kỹ càng về tâm thế cũng như nhân lực, Kienlongbank Nhà Bè và các đơn vị mới 
khai trương sẽ là điểm sáng vượt bậc cho sự phát triển của Kienlongbank trong lộ trình phát triển.
Đặc biệt, từ cuối Tháng 8/2016, Kienlongbank triển khai hàng loạt gói tín dụng ưu đãi lãi suất, với 
mức vay và thời hạn vay rất cạnh tranh. Tháng 9, mùa tựu trường, những suất học bổng “Chia 
sẻ ước mơ” của Kienlongbank tiếp tục mang đến nhiều niềm vui, sự cổ vũ tinh thần, động viên to 
lớn cho các em THPT tại 26 tỉnh, thành cả nước, … Tất cả những thông tin quan trọng ấy sẽ được 
truyền tải đầy đủ trong Bản tin số 34 mà quý bạn đọc đang cầm trên tay.

Kính chúc quý bạn đọc sẽ có một kỳ nghĩ Lễ vui vẻ và nhiều hạnh phúc bên người thân và  bạn bè.

Mời cộng tác & Cơ chế nhuận bút

- Nguyễn Thanh Tâm 
- Trần Huỳnh Như Ý 
- Ngô Thanh Tuấn  
- Trần Đức Thảo 
- Nguyễn Thị Quỳnh Như 
- Nguyễn Quốc Thanh 
 



THEO DÒNG LỊCH SỬ

Kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016) 

Ngày 02/9/1945, tại quảng trường Ba Đình- Hà Nội, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Chiều ngày 02 tháng 9 năm 1945, trên quảng trường Ba Đình, một 
quang cảnh vừa náo nhiệt, vừa xúc động

Cả biển người hân hoan trong niềm vui độc lập và 
trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tinh thần 
của ngày Quốc khánh 02-9 sẽ đời đời bất diệt

Quảng trường Ba Đình xưa là cửa phía Tây của thành cổ Hà Nội. 
Khi thực dân Pháp chiếm Hà Nội đã phá thành vào năm 1894 và 
tại cổng phía Tây này, Pháp cho xây một vườn hoa nhỏ gọi tên 
là Puginier

Đông đảo các tầng lớp phụ nữ thành thị và nông thôn 
tham gia lễ tuyên bố độc lập.

Đúng 2 giờ chiều ngày 02-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ ka ki 
giản dị bước lên lễ đài, bằng giọng nói ấm áp, truyền cảm, Người đã 
đọc bản Tuyên ngôn lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Quốc khánh 02/9 đã trở thành một mốc son hào hùng 
của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường 70 
năm qua. Mới quý bạn đọc cùng bản tin Kienlongbank 

nhìn lại lịch sử và ý nghĩa của ngày Lễ này.

Những ngày này, cả nước ta tưng bừng chào mừng Ngày 
Quốc khánh 02/9. Cách đây 71 năm, trong mùa thu lịch sử, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc khánh 02/9

Từ sáng sớm ngày 02/9, hàng chục vạn người 
với hàng ngũ chỈnh tề, cờ hoa khoe sắc, áo quần 
tươi màu đỏ dồn về phía Ba Đình. Lễ đài bằng 
gỗ đơn sơ được dựng lên giữa Quảng đường Ba 
Đình; các đội tự vệ vũ trang cùng những đơn 
vị Quân Giải phóng đội mũ ca lô, quân phục 
nghiêm trang, hàng ngũ thẳng tắp đứng trước 
lễ đài; hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng 
lớp nhân dân, nét mặt hân hoan phấn khởi chờ 
đón giờ khai sinh của chế độ mới - nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng giờ này, nhiều 
cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại Huế, Sài Gòn 
và nhiều thành phố khác. Muôn triệu trái tim 
hồi hộp hướng về Hà Nội, đợi chờ.

Đúng 14 giờ, Hồ Chủ tịch và các vị trong Chính 
phủ lâm thời tiến ra lễ đài. Bản nhạc Tiến quân 

ca hùng tráng vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về lá 
cờ đỏ sao vàng đang từ từ kéo lên. Hàng chục vạn bàn 
tay nắm chặt giơ lên ngang tai, biểu thị lòng quyết tâm 
và ý chí sắt đá, kính chào lá cờ vinh quang của Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị trong bộ quần áo ka ki và 
đôi dép cao su tiến ra trước máy phóng thanh. Thay mặt 
Chính phủ lâm thời- tức là ủy ban Dân tộc giải phóng 
Trung ương - Người đọc Bản Tuyên ngôn Độc Lập. Lời 
nói của Người trang trọng đầm ấm vang trên quảng 
trường Ba Đình lịch sử.

Người khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách 
nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan 
góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm 
nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được 
độc lập!”.

Người trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới: “Nước 
Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự 
đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt 
Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng 
và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Đọc 
nửa chừng, Người dừng lại hỏi: “Tôi nói, đồng bào nghe rõ 
không?”. Hơn 50 vạn người cùng đáp “Có!”.

Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử có ý nghĩa vô 
cùng trọng đại đối với vận mệnh của dân tộc. Nó tiếp 
nối truyền thống anh hùng bất khuất của cha ông thuở 
trước. Thời thế đã đổi thay, song chí khí hào hùng của 
nhân dân ta trong thơ Lý Thường Kiệt “Nam quốc sơn 
hà Nam đế cư..”, trong “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn 
Trãi vẫn thắm đượm trong từng lời, từng chữ của Tuyên 
ngôn.

Tuyên ngôn Độc lập là bản hùng ca viết tiếp những trang 
sử huy hoàng của ngàn năm về trước, đã đánh dấu thắng 

lợi của một thế kỷ ngoan cường chống Thực dân và 
Phong kiến và mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước 
ta. Tuyên ngôn Độc lập chẳng những đã khai sinh một 
nhà nước - nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, nhà nước 
độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới, mà 
còn báo hiệu sự thành lập một chế độ xã hội mới - chính 
quyền công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Châu Á.

Từ đây với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân 
dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã 
kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chế 
độ phong kiến. Ba mươi năm sau ngày “Tuyên ngôn Độc 
lập”, năm 1975, Đảng ta, quân dân ta đã hoàn thành sứ 
mệnh lịch sử vẻ vang: giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
kết thúc thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc- dân 
chủ, tiến hành thống nhất nước nhà.

Tổ quốc ta được độc lập, nhân dân ta đời đời được tự do, 
tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc 
sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam. 
Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 02 tháng 9 trở 
thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh của 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Phapluatdoisong.vn
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

Kienlongbank Đà Nẵng 
chung tay bảo vệ 
động vật hoang dã

Ngày 18/8/2016, tại Tp. Đà Nẵng, 
Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng mạng 
lưới giám sát buôn bán động thực vật 
hoang dã trên toàn cầu (TRAFFIC) 
đã tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy chính 
sách trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp không khoan nhượng đối với 
nạn buôn bán, tiêu thụ động thực vật 
hoang dã”. 

Theo đó, Kienlongbank Đà Nẵng 
cùng 5 doanh nghiệp lớn khác của 
TP. Đà Nẵng và tỈnh Quảng Nam đã 
tiên phong ký cam kết sẽ có những 
hoạt động tuyên truyền thiết thực 
để chung tay bảo vệ động thực vật 
hoang dã, góp phần tạo nên xu hướng 
hoạt động kinh doanh văn minh có 

Kienlongbank Đà Nẵng

P. Marketing

P. Marketing

Mỹ Thành

P. Marketing

P. Marketing

Thanh Tâm

P. Marketing

Hoạt động trụ sở mới 
Kienlongbank An Giang

Nằm trong chiến lược mở rộng 
mạng lưới hoạt động và chỈnh 

trang cơ sở vật chất, ngày 23/8/2016, 
Kienlongbank đã chính thức khai 
trương tòa nhà trụ sở mới của Chi 
nhánh An Giang ở địa chỈ: số lô 21, 
22A2 Lý Thái Tổ, K.3, phường Mỹ 
Long, Tp Long Xuyên, tỈnh An Giang. 

Với trụ sở mới khang trang, hiện 
đại, Kienlongbank mong muốn sẽ 
mang đến một không gian sạch 
đẹp và thoải mái cho khách hàng 
khi đến giao dịch tại đây. Dịp này, 
Kienlongbank dành tặng nhiều phần 
quà thiết thực dành cho khách hàng 
khi đến giao dịch. 

* Mua xe ô tô với gói ưu đãi lãi suất 
bất ngờ

Gói ưu đãi lãi suất trị giá 400 tỷ 
đồng cho vay mua xe ô tô, lãi 

suất cạnh tranh 8,5%/năm vừa được 
Kienlongbank triển khai trong tháng 
8/2015. Đặc biệt, mỗi khách hàng có 
thể vay lên đến 10 tỷ đồng, thời hạn 
vay tối đa lên tới 84 tháng.

Đồng hành với khách hàng, nhằm 
góp phần chia sẻ bài toán tài chính 
trong đầu tư, cung cấp nguồn vốn giá 
rẻ cho khách hàng, từ tháng 8/2016, 
Kienlongbank triển khai gói vay ưu 
đãi lãi suất mua xe ô tô. Đối tượng 
áp dụng đến tất cả các khách hàng 
cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, 
hộ gia đình có nhu cầu mua xe ô tô 
phục vụ sản xuất, kinh doanh hoặc đi 
lại. Chương trình kéo dài từ nay đến 
30/11/2016 hoặc đến khi giải ngân hết 
gói vay.

Bà Lê Thị Kim Liên - Giám đốc Kienlongbank Đà Nẵng 
(thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo 5 doanh nghiệp lớn 
của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ký cam 
kết đấu tranh chống nạn vận chuyển và buôn bán 
động thực vật hoang dã

Kienlongbank - Trung 
thu ấm áp
Theo phong tục của người Việt Nam, 
Tết Trung thu thường được tổ chức 
vào rằm tháng 8, ngày trăng tròn 
và sáng nhất trong năm. Vào dịp 
này, trẻ em được cha mẹ mua cho 
những chiếc lồng đèn xinh xắn, được 
ăn bánh Trung thu và rước đèn. Bên 
cạnh đó, bánh trung thu tượng trưng 
cho sự đoàn viên, là thứ không thể 
thiếu để cúng trăng và thổ địa công 
vào mỗi mùa Trung thu. 

Kế thừa và phát huy những giá trị 
truyền thống của dân tộc ta, với 
Kienlongbank, mùa trung thu cũng 
rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ 

Kienlongbank tổ 
chức “Hội Nghị Cộng 
tác viên năm 2016”

800 tỷ đồng gói vay 
ưu đãi lãi suất dành 
cho khách hàng

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng 
cao vai trò và tạo động lực cho 

đội ngũ cộng tác viên, ngày 26/8, tại 
Tp.HCM, Kienlongbank khai mạc “Hội 
nghị Cấp quản lý Cộng tác viên năm 
2016”. Bên cạnh đó, Kienlongbank cũng 
tổ chức chương trình “Hội nghị cộng 
tác viên năm 2016” dành cho toàn thể 
CTV tại 6 khu vực với thời gian 1,5 
ngày/ khóa, sẽ lần lượt được tổ chức 
tại TP HCM, Rạch Giá, Cần Thơ, Bạc 
Liêu, Phú Yên, Bến Tre từ ngày  27/8 

Kienlongbank tổ chức 
đào tạo chức danh K.09

Sáng 05/9/2016, tại Tp. Hồ Chí 
Minh, Kienlongbank tiếp tục tổ 

chức đào tạo chức danh khóa K.09 
dành cho hơn 20 học viên tân tuyển 
các vị trí Giao dịch viên, Nhân viên 
tín dụng, Chăm sóc khách hàng trên 
toàn hệ thống.

Cũng giống như các lớp đào tạo 
chức danh trước, lớp chức danh K.09 
sẽ diễn ra trong ba tuần và kết thúc 
vào ngày 24/9/206. Tại đây, các học 
viên sẽ được tiếp thu các kiến thức 
cơ bản về tài chính ngân hàng, kỹ 
năng tín dụng và chăm sóc khách 
hàng và các kỹ năng mềm cần thiết 
để hòa nhập, thích nghi với môi 
trường làm việc chuyên nghiệp của 
Kienlongbank cũng như phục vụ tốt 
nhất cho khách hàng tại các đơn vị.

Kienlongbank với 
chương trình đào tạo 
“Chăm sóc Khách hàng 
tận tâm”
Nhằm nâng cao kỹ năng chăm 

sóc khách hàng, Kienlongbank 
triển khai chương trình “Chăm sóc 
Khách hàng tận tâm” dành cho Nhân 
viên Chăm sóc khách hàng, Giao dịch 
viên tại các đơn vị. Theo đó, ngày 
20-21/8/2016, tại Kienlongbank CN 
Bến Tre, chương trình “Chăm sóc 
khách hàng tận tâm” khóa 01 đã tổ 
chức thành công, với sự tham dự 
học tập từ 30 NV CSKH, GDV đang 
công tác tại  CN Bến Tre, Đồng Tháp, 
Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và 
các PGD trực thuộc. Được biết, khóa 
“Chăm sóc khách hàng tận tâm” khóa 
02 sẽ được tổ chức vào 10 - 11/9/2016 
tại Kienlongbank Bạc Liêu.

Thông qua chương trình đào tạo, các 
học viên sẽ được học các kiến thức 
bán hàng, chăm sóc khách hàng một 
cách tận tâm nhất, cũng như cách giải 
quyết thực tế phát sinh tại các đơn 
vị, góp phần đem lại sự hài lòng nhất 
cho khách hàng khi đến giao dịch với 
Kienlongbank.

trách nhiệm với các vấn đề xã hội và 
môi trường.

Ông Ngô Thanh Tuấn - Phó Giám 
đốc Kienlongbank Đà Nẵng cho biết: 
“Trong những năm qua, Kienlongbank 
luôn đồng hành cùng xã hội trong các 
hoạt động bảo vệ môi trường, phù 
hợp với sứ mệnh chia sẻ giá trị XANH 
và tiên phong tham gia các chương 
trình, hoạt động XANH vì lợi ích phát 
triển cộng đồng đúng với phương 
châm hoạt động là “Sẵn lòng chia sẻ” 
của Ngân hàng. 

* Gói “Vay ưu đãi, Đầy niềm vui”, lãi 
suất 0,7%/tháng

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ 
và đa dạng hóa các sản phẩm dịch 

vụ ngân hàng, khơi dậy khát khao và 
nhu cầu tài chính để phục vụ sản xuất 
kinh doanh, đời sống của khách hàng, 
trong tháng 8/2016, Kienlongbank 
triển khai Gói “Vay ưu đãi - Đầy niềm 
vui” với lãi suất ưu đãi chỈ 0,7%/tháng.

“Vay ưu đãi - Đầy niềm vui” là gói ưu 
đãi tín dụng trị giá 400 tỷ đồng, áp 
dụng cho tất cả khách hàng có nhu 
cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, 
giao dịch bất động sản hoặc phục vụ 
đời sống. Theo đó, khách hàng có thể 
vay lên đến 5 tỷ đồng. Gói tín dụng 
ưu đãi này sẽ kết thúc vào 30/11/2016.

Lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn, giải 
ngân hợp lý là những gì Ngân hàng 
đảm bảo sẽ mang đến cho khách hàng 
khi đến giao dịch tại Kienlongbank. 
Mọi thông tin chi tiết, khách hàng 
hãy liên hệ các Chi nhánh, Phòng giao 
dịch Kienlongbank gần nhất; hoặc gọi 
đến Hotline 19006929; hoặc truy cập 
website www.kienlongbank.com để 
được tư vấn và hỗ trợ. 

đến ngày 09/10/2016.

Ngoài ra, Kienlongbank cũng tổ chức 
song song chương trình tọa đàm 
“Phòng ngừa rủi ro tín dụng năm 2016” 
với 5 khóa, sẽ diễn ra tại các tỈnh, 
thành: Sài Gòn (11/9/2016), Khánh Hòa 
(18/9/2016), Hà Nội (25/9/2016), Cần Thơ 
(02/10/2016 và Rạch Giá (9/10/2016)

Đây là 3 chương trình được 
Kienlongbank đặc biệt chú trọng, 
nhằm tạo cơ hội để các CTV trên 
toàn hệ thống có cơ hội học tập, trau 
dồi thêm kiến thức, kỹ năng, cũng 
như chia sẻ những kinh nghiệm, khó 
khăn trong công việc. Tham dự các 
nội dung, CTV sẽ đúc kết thêm nhiều 
thông tin, kiến thức, kỹ năng học được 
để góp phần tăng trưởng tín dụng, 
quản trị nguồn vốn hiệu quả, góp phần 
đóng góp tích cực vào sự phát triển 
chung của Kienlongbank trên toàn hệ 
thống.

Giao dịch một cửa (GDMC) là kết quả của 
những nỗ lực ứng dụng và hiện đại hoá 
công nghệ ngân hàng nhằm nâng cao 
chất lượng, đơn giản hoá thủ tục hành 
chính và đa dạng hoá các dịch vụ ngân 
hàng. Việc này sẽ càng quan trọng với 
các ngân hàng Việt Nam bởi nó góp phần 
nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của tổ chức tín dụng 
trong giai đoạn chiếm lĩnh và phân chia thị 
trường đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

Thực hiện theo Kế hoạch hành động của 
ngành Ngân hàng được ban hành theo 
QĐ số 1355/QĐ-NHNN thì đến năm 2017 
các TCTD phải hoàn thành việc áp dụng 
theo hình thức GDMC đối với các dịch 
vụ: tiết kiệm, chuyển tiền, kiều hối, thẻ, 
dịch vụ tiền mặt và các dịch vụ phi tín 
dụng khác. Theo đó, để chuẩn bị cho việc 
áp dụng mô hình này tại Ngân hàng, vừa 
qua, Kienlongbankđã triển khai tập huấn 
“Nghiệp vụ Giao dịch một cửa” cho các 
đơn vị: CN Khánh Hòa, CN Bình Định, CN 
Rạch Giá. Đối tượng được đào tạo là các 
chức danh: Giao dịch viên, Nhân viên Thủ 
quỹ, Kiểm soát viên và Phó Giám đốc tại 
các đơn vị, giúp các đơn vị có thêm kiến 
thức, kỹ năng và nghiệp vụ để áp dụng tại 
Kienlongbank trong thời gian tới. Khi triển 
khai áp dụng mô hình GDMC, sẽ giúp tiết 
kiệm thời gian giao dịch của khách hàng, 
nâng cao năng lực cạnh tranh và mang 
đến sự hài lòng cho khách hàng khi giao 
dịch tại Kienlongbank. 

hết bởi trên hết toàn thể CB, NV 
Kienlongbank cũng được ngân hàng 
quan tâm, chia sẻ những giá trị văn 
hóa đó. Những chiếc bánh trung thu 
và chiếc đèn lồng được Ban Lãnh đạo 
dành tặng thay lời tri ân dành cho 
từng CB, NV đang làm việc tại Ngân 
hàng như một món quà trung thu với 
nhiều lời chúc: “Dành cho gia đình mỗi 
CB, NV có một mùa Tết Trung thu 
đoàn viên, sum vầy và hạnh phúc”.

Kienlongbank tập 
huấn “Nghiệp vụ 
Giao dịch một cửa”
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và của Liên hợp quốc, trong việc 
hỗ trợ bà con nông dân vùng ngập mặn, hạn hán 

vượt qua khó khăn, trong tháng 08/2016, Kienlongbank 
đã tổ chức chương trình “Bồn nước Kiên Long - Đong đầy 
tình nghĩa”, trực tiếp trao tặng 120 bồn chứa nước sạch, 
dung tích 1.000 lít cho 120 hộ gia đình là khách hàng của 

Mỹ Thành

trao tặng bồn nước cho 120 khách hàng vùng hạn, mặn
Kienlongbank tại 06 tỈnh, thành vùng đồng bằng Sông 
Cửu Long (Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Bạc 
Liêu và Sóc Trăng). Đây là những hộ có hoàn cảnh rất 
khó khăn và bị ảnh hưởng nặng nề do đợt hạn mặn vào 
đầu năm 2016 gây ra.

Cảm ơn những tình cảm, sự chung tay và chia sẻ từ CB, NV 
Kienlongbank dành cho khách hàng, Ông Danh Dương ngụ 
tại xã Thới Quản xúc động nói: “Trong thời gian bị hạn mặn 
thì nguồn nước ở đây cực kỲ khan hiếm. May là nhờ ở đây, 
hàng xóm láng giềng thân thiết, nên cứ nhà này đi xin nước 
sạch từ nhà kia, hết thì lại đi xin nhà khác. Nhưng do không 
có dụng cụ đựng nước, chỈ chứa nước trong những cái lu 

Tại Bến TreTại Bến Tre

Tại Kiên GiangTại Kiên Giang

Tại Trà Vinh

Tại Bạc Liêu

Tại Trà Vinh

Tại Bạc Liêu

Tại Sóc TrăngTại Sóc TrăngTại Hậu GiangTại Hậu Giang

nhỏ, mỗi lần xin nước sạch về dùng không được nhiều. 
Khi được cán bộ Ngân hàng Kiên Long báo tin cho tôi về 
việc được nhận bồn nước, gia đình tôi mừng lắm. Đây là 
1 tài sản vô cùng to lớn với gia đình chúng tôi, vừa là giá 
trị tài sản, vừa là món quà tinh thần không có gì so sánh 
được. Tôi cám ơn Ngân hàng Kiên Long rất nhiều”.

CB, NV Kienlongbank hỗ trợ bà con vận chuyển bồn nước về nhà

Ông Châu Anh Tuấn - Chủ tịch UBMT TQ VN  H. Ba Tri phát biểu tại buổi lễ Khách hàng vui mừng sử dụng bồn nước của Kienlongbank

CB,NV Kienlongbank hướng dẫn cách sử dụng bồn nước cho bà con

Lễ trao bồn nước Kienlongbank tại Hậu Giang CB, NV Kienlongbank vận chuyển bồn nước về tận nhà khách hàng

Anh Nguyễn Văn Nổi, đại diện khách hàng gửi lời cảm ơn Kienlongbank

Đại diện Khách hàng gửi lời cảm ơn Kienlongbank

Khách hàng vui mừng sử dụng bồn nước của Kienlongbank trao tặng

Các hộ khách hàng chụp ảnh lưu niệm cùng Kienlongbank

CB, NV Kienlongbank hỗ trợ vận chuyển bồn nước cho khách hàng Khách hàng Phạm Văn Thạch vui mừng đón nhận bồn nước từ Kienlongbank

98

PHÁT TRIỂN

Bản tin Kienlongbank Số 34 - Tháng 9/2016



“Lần đầu tiên trong đời được 
dùng chiếc bồn này, đây là 
tài sản có giá trị lớn nhất 

trong căn nhà của tui. Từ nay, 
mấy sắp nhỏ không còn phải chạy 
xin hàng xóm từng ca nước về để 
dùng” - Khách hàng tiếp nhận bồn 
chứa nước từ Kienlongbank bày tỏ 
cảm xúc.

Với tên gọi nghe vừa hay vừa tò mò: 
BỒN NƯỚC KIÊN LONG - ĐONG ĐẦY 
TÌNH NGHĨA, chúng tôi nhận lời ngay 
đi về khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long. Theo đoàn CB, NV Ngân hàng 
TMCP Kiên Long (Kienlongbank), 
chúng tôi đến các tỈnh miền Tây vào 
giữa tháng Tám. Dù thời tiết tháng 
này đã bớt nắng nóng và đang mùa 
mưa, nhưng ở vùng quê nghèo ở Bến 
Tre, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, 
… nỗi lo của bà con về nạn thiếu nước 
vẫn đang rình rập. Nhìn những căn 
nhà lá xơ xác, tuềnh toàng không 
một vật dụng giá trị nằm chông 
chênh bên bờ sông, tưởng chừng 
như muốn đổ xuống bất cứ lúc nào, 
chúng tôi không khỏi chạnh lòng. 

“Vào mùa mưa, những người dân 
nơi đây phải đi lại trên những con 
đường đất trơn trượt, những cơn 
mưa ban đêm khiến cả nhà thức 
trắng vì nước dột thấm ướt hết 
giường, nhưng mùa khô, hạn hán thì 
lại càng cực hơn khi không có nước 
để tắm rửa, sinh hoạt”, chị Thị Hồng 
Diễm - Chánh Văn phòng UBND xã 
Thới Quản, huyện Gò Quao, tỈnh Kiên 
Giang. Chị tiếp: “Ở những tỈnh miền 
Tây, vào mùa hạn mặn, nguồn nước 
ở đây cực kỳ khan hiếm, bà con cứ 
nhà này đi xin nước sạch từ nhà kia, 
hết thì lại đi xin nhà khác, nhưng do 
không có dụng cụ đựng nước, chỉ 
chứa nước trong những cái lu nhỏ, vì 
vậy, mỗi lần xin nước sạch về dùng 
không được nhiều, phải dè xẻn, tằn 
tiện từng giọt nước”. 

Chị Ba Nhỏ bán quán cơm ở xã Thới 
Quản cho biết: “Không có nước ngọt 

tặng bồn nước cho bà con nghèo - 
Cần có thêm nhiều việc làm như thế

sinh hoạt, chúng tôi phải dùng nước 
mặn để nấu cơm và tắm rửa nên 
ngứa khắp người, chỈ mong có những 
trận mưa để hứng nước uống nhưng 
lại không có nổi một chiếc bồn để 
chứa nước. Ở các vùng này, để trữ 
nước mưa, đa số bà con chỈ dùng bao 
nhựa trải xuống ao để giữ nước”.

Khác với mọi ngày, mới tờ mờ sáng 
ngày 13/8/2016, cả vùng sông nước 
Kiên Giang đã rộn ràng, hàng chục 
chiếc thuyền lá đã chộn rộn trên 
sông để đón chờ niềm vui từ đoàn 
công tác Kienlongbank mang đến. 
Những đứa trẻ cũng háo hức đi cùng 
cha mẹ từ sớm trên những chiếc 
thuyền lá. Khi nhìn thấy những chiếc 
bồn inox bóng loáng, to đùng, nhiều 
trẻ em tròn xoe mắt không hiểu 
dùng để làm gì. Thì ra, ở nơi đây, một 
vật dụng vốn thân quen với hầu hết 
người dân thành phố, lại trở thành 
một thứ quá xa lạ với trẻ em và quá 
xa tầm mơ ước của người dân nghèo. 

Là một trong 40 hộ dân được 
nhận bồn nước yêu thương từ 
Kienlongbank, bà Thị Him ngụ tại xã 
Thới Quản, huyện Gò Quao, tỈnh Kiên 

Giang xúc động chia sẻ: “Tui rất vui 
mừng khi được nhận bồn nước từ 
Ngân hàng Kiên Long trao tặng. Với 
cái bồn to tới 1.000 lít, gia đình tui 
có thể chứa nước sạch để sử dụng 
trong những ngày sắp tới. Tui thật 
sự rất cảm ơn Ngân hàng Kiên Long”. 
Mân mê chiếc khăn trong tay lau đi, 
lau lại chiếc bồn như một vật quý 
giá hay nói đúng hơn là một tài sản, 
thỈnh thoảng, lại đi qua đi lại ngắm 
nghía chiếc bồn, ông Tư xóm dưới 
không giấu được niềm vui, ông nói: 
“Lần đầu tiên trong đời được dùng 
chiếc bồn này. Đây là tài sản có gía 
trị lớn nhất trong căn nhà của tui. 
Từ nay, mấy sắp nhỏ không còn phải 
chạy xin hàng xóm từng ca nước về 
để dùng”. Bà Hai, dì Tám, chị Năm, 
… ai cũng vui mừng, có người còn 
rơm rớm nước mắt khi được đọc tên 
mình đến lượt nhận bồn nước. Má 
Bảy rưng rưng: “Nhờ tấm lòng của 
các chú, các cô ở Ngân hàng Kiên 
Long, từ nay gia đình tui và bà con 
có cái bồn đựng nước dự trữ, lũ nhỏ 
không còn phải đi hàng chục cây số 
để xin từng xô nước ngọt về dùng, 
lại không lo bị ghẻ ngứa vì phải dùng 

nước mặn để tắm rửa, có cái này 
khỏi sợ con nhỏ này (cháu bà 5 tuổi) 
xuống sông xách nước té xuống 
sông, cháu bà Ham mới chết đuối vì 
kẹt dưới cầu kìa”. 

Dưới cái nắng gần trưa, dù khá vất 
vả với chặng đường dài khởi hành từ 
đêm trước đến đây, nhưng cả đoàn 
không ai thấy mệt mỏi, nhất là khi 
thấy niềm vui ánh lên trong đôi mắt 
của mỗi người dân. Từ nay, bà con đã 
bớt đi nỗi lo khi mùa hạn đến. Không 
chỉ tặng bồn nước, các CB, NV 
Kienlongbank còn hỗ trợ bà con vận 
chuyển bồn nước và theo chân bà 
con đến từng gia đình để hướng dẫn 
cách lắp đặt và sử dụng bồn nước. 
Dưới cái nắng và gió hanh hanh, từng 
chiếc ghe đua nhau rẽ nước, vội vã 
trở về các xóm nhỏ mang niềm vui 
đến cho những người thân ở nhà 
đang mong đợi. Những chiếc bồn 
inox sáng loáng dưới ánh nắng đổ 
bóng xuống dòng sông phẳng lặng 
bình yên. Xa xa, thấp thoáng những 
mái nhà đang hiện gần, tiếng reo hò 
của trẻ con lảnh lót: “A, Ba đã dìa. Má 
ơi, ra coi ba chở cái gì to bự về nhà 
nè”… Nghe tiếng con trẻ, những chiếc 
xuồng rẽ nước bươn bả, như chạy 
nhanh hơn và cảm nhận của chúng 
tôi là họ đang muốn chiếc thuyền 
mau đến gần hơn với người thân để 
họ được cùng chia sẻ niềm vui và 
sung sướng này. 

Để tổ chức chương trình chu đáo 
như vầy, những cán bộ Ngân hàng 

Kiên Long  đến cả những hộ dân 
được nhận bồn nước phải thức từ 
khuya nấu cơm sớm ăn và di chuyển 
xa gần 20 cây số. Ngoài phương 
tiện di chuyển là chiếc xuồng lá thì 
thông tin liên lạc đến người dân rất 
khó khăn. Trong chuyến đồng hành, 
chúng tôi đã chứng kiến những vùng 
đất bị bỏ hoang vì thiếu nước, những 
ruộng nương trơ gốc. Đa số thanh 
niên độ tuổi phải tha phương kiếm 
sống tại các vùng khác hay các 
thành phố lớn. Những trẻ con chưa 
dứt sữa phải sống bên nội hoặc bên 
ngoại. Sự khó khăn của gia đình cùng 
với sự khắc nghiệt của thiên nhiên 
làm chất chồng sự khốn khó của 
mọi người dân vùng hạn mặn. Nhiều 
người mơ ước được có, thậm chí có 
người không dám nghĩ có ngày sẽ 
có cái bồn nước này, “Chú ơi! Làm 
sao có cái bồn này vậy chú?” một 
người dân đứng ngoài rào hỏi tôi với 
lời nói nghẹn ngào, ánh mắt ngấn 
nước. 

Chúng tôi cũng tiếp xúc và phỏng 
vấn nhiều người, nhưng điều xúc 
động là tất cả nhân vật được phỏng 
vấn đều trả lời trôi chảy xuất phát 
từ cảm xúc thật tuôn trào của họ, 
sự tự nhiên, những lời nói chân chất, 
mộc mạc. Thì ra quá nhiều người 
dân đã xem các chương trình từ 
thiện, trao quà, giúp đỡ các hoàn 
cảnh khó khăn để thoát nghèo…. 
Và chính họ đã ngày ngày mơ ước 
một ngày nào đó có ai giúp đỡ mình 

như mình đã từng thấy và mơ ước. 
Tôi nhẩm tính, giá trị của bồn nước 
trên thị trường và so với thu nhập 
đời sống của người dân thì đúng là 
cả một tài sản. Một chuyến đi đầy ý 
nghĩa khép lại, sự nhiệt tình của cán 
bộ, nhân viên Ngân hàng kiên Long 
chi nhánh/ phòng giao dịch tại các 
tỈnh miền Tây đã cho tôi thấy được 
tấm lòng chia sẻ và cái tâm với xã 
hội của cán bộ Ngân hàng Kiên Long. 
Trong điều kiện kinh tế khó khăn, 
phải đảm bảo chỈ tiêu được giao. Một 
cán bộ tín dụng quản lý từ 300 - 500 
khách hàng, toàn những hợp đồng tín 
dụng nhỏ lẻ, thêm cái khó của khách 
hàng đa số là nông dân mù chữ, không 
quen cách làm việc trên giấy tờ, nên 
khó có thể đem bài toán so sánh giữa 
cán bộ vùng sâu vùng xa với cán bộ 
thành phố lớn về khả năng làm việc 
nhưng sự cần mẫn của các anh cán 
bộ “vùng quê” vừa phải mang trọng 
trách làm việc vừa chăm sóc giúp đỡ 
người dân đến tận nhà thậm chí ra 
tận ruộng là một nghĩa cử xứng đáng 
tôn trọng.

 “Hôm nay trời nắng đó em, chứ mấy 
bữa trước trời chuyển mưa là xách 
xe chạy ra vì mưa xuống là ngủ lại 
nhà dân luôn vì đường không đi được” 
Anh Lâm Văn Tỷ - Giám đốc Phòng 
giao dịch Bến Nhứt chia sẻ. Một nhân 
viên Kienlongbank nói với tôi: “ChỈ cần 
một sự đóng góp nhỏ của mỗi người, 
mỗi doanh nghiệp, nhưng lại mang 
đến những vật dụng vô cùng hữu ích 
cho cuộc sống vốn đang thiếu thốn 
của nhiều bà con ở vùng quê nghèo 
là điều thật hạnh phúc”. 

Những chuyến đi như thế, được tận 
mắt nhìn cuộc sống thiếu thốn của bà 
con như thế, mới thấy, còn rất nhiều 
cuộc đời vẫn cần lắm sự chung tay, 
đóng góp của mỗi người, mỗi doanh 
nghiệp. Và bản thân chúng tôi, sau 
chuyến đi này rất mong lại có thêm 
nhiều chuyến đi nữa để ngày càng 
có nhiều mảnh đời được san sẻ yêu 
thương. Đúng với tên gọi: BỒN NƯỚC 
KIÊN LONG - ĐONG ĐẦY TÌNH NGHĨA, 
chúng tôi đã thấy được cái tình trong 
ánh mắt của mọi người, cái nghĩa cử 
cao đẹp trong xã hội, tất cả đã đong 
đầy tính nhân văn.

Niềm vui được thể hiện rõ trên gương mặt của mỗi khách hàng khi nhận bồn nước

Niềm vui của gia đình bà Thị Him khi sử dụng bồn nước từ Kienlongbank trao tặng

BTV TUẤN DUY/Ban Khoa Giáo 
- Đài truyền hình Tp.HCM
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KHAI TRƯƠNG THÊM 04 CHI NHÁNH, 
PHÒNG GIAO DỊCH  MỚI

Không ngừng cung ứng các sản 
phẩm, dịch vụ hiện đại, nâng 
cấp, tu sửa cơ sở hạ tầng và 

mở mới các Chi nhánh, Phòng Giao 
dịch, tạo thuận lợi cho khách hàng khi 
đến giao dịch đó là những tiêu chí mà 
Kienlongbank đã và đang thực hiện 
chiến lược phát triển kinh doanh của 
Ngân hàng. 

Trong tháng 09/2016, Kienlongbank sẽ 
tiếp tục khai trương thêm 02 đơn vị 
mới: Chi nhánh Nhà Bè (Số 19, Lô B2, khu 
nhà ở, phân khu số 18A, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, Tp.HCM) và Phòng giao 
dịch LaGi (Số 168 Lê Lợi, Phường Phước 

Nhân dịp khai trương, Kienlongbank dành tặng gần 4.000 phần quà hấp dẫn cho 
khách hàng đến giao dịch đầu tiên: CN Nhà Bè (2.000 phần); PGD Lagi (1.000 phần); 
PGD Hàm Tiến (1.000 suất); PGD Năm Căn (1.000 suất), áp dụng từ ngày khai trương 
đến khi hết quà tặng. 

Đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, Kienlongbank 
quyết định trao tặng 250 suất học bổng “Chia sẻ ước mơ” dành cho học sinh THPT 
trên địa bàn hoạt động của 4 đơn vị thành lập mới: Huyện Nhà Bè (100 suất); Thị xã 
Lagi (50 suất); Thị xã Hàm Tiến (50 suất); và huyện Năm Căn (50 suất).

Hội, Thị xã La Gi, TỈnh Bình Thuận).

Việc mở rộng thêm CN, PGD, sẽ có thêm 
nhiều lựa chọn, sự thuận lợi hơn trong 
việc đi lại của khách hàng khi đến giao 
dịch tại Kienlongbank, giúp khách hàng 

yên tâm và tin tưởng về Ngân hàng. Đặc 
biệt, với việc được Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam cấp phép thành lập thêm 01 
Chi nhánh tại Tp. HCM và 13 PGD trong 
năm 2016, sẽ là điểm sáng vượt bậc 
của Kienlongbank trong tiến trình hội 

nhập và phát triển để 
trở thành một trong 
những Ngân hàng 
hiện đại, đa năng, đáp 
ứng được niềm tin 
của khách hàng. 

Cũng trong tháng 
9/2016, Kienlongbank 
tiếp tục khai trương 
thêm 2 PGD Hàm Tiến 
(Số 283 HuỲnh Thúc 
Kháng, Phường Mũi 
Né, Tp. Phan Thiết, 
tỈnh Bình Thuận) và 
PGD Năm Căn (Số 27 
Nguyễn Tất Thành, 
khóm 2, thị trấn Năm 
Căn, huyện Năm Căn, 
tỈnh Cà Mau), nâng 
tổng số 114 CN, PGD 
của Kienlongbank 
trên toàn quốc.

Phòng Giao dịch LaGi tại Bình Thuận

Phòng Giao dịch Hàm Tiến tại Bình Thuận

Chi nhánh Nhà Bè tại Tp. HCM

Phòng Giao dịch Năm Căn tại Cà Mau

P. Marketing

Sài Gòn hai phía là sông. Ai đến xứ này 
đều biết câu ca: “Nhà Bè nước chảy chia 
hai. Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”. Là 

một huyện thuộc Đông Nam Thành phố Hồ 
Chí Minh (Tp. HCM), giáp với các quận,  huyện 
trung tâm Thành phố và một số tỉnh có nền 
kinh tế phát triển năng động, Nhà Bè đã và 
đang là vùng đất với nhiều tiềm năng phát 
triển. Với mong muốn đóng góp một phần 
công sức vào sự phát triển chung của vùng 
đất hứa hẹn này, Kienlongbank đã quyết định 
chọn Nhà Bè là nơi đặt trụ sở chi nhánh thứ 
28 của Kienlongbank, cũng là chi nhánh thứ 
hai tại Tp. HCM.

Là một huyện ven của Tp. HCM nhưng không 
vì thế Nhà Bè lại thua kém hơn về sự phát 
triển kinh tế so với những quận, huyện khác 
trên địa bàn. Trong 5 năm trở lại đây, Nhà Bè 
đã có những bước tiến triển khá tích cực: tốc 
độ tăng trưởng bình quân là 29,77%, thu ngân 
sách Nhà nước tăng cao, năm sau cao hơn 
năm trước. Nhà Bè là huyện có nền kinh 
tế phát triển nhất trong các 
huyện tại Tp. HCM.

Được sự chấp 
thuận của 
Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam, 
sự hỗ trợ 
của chính 
quyền địa 
phương, cùng 
với sự đồng 
thuận của Hội 
đồng Quản trị và Ban 
điều hành, Kienlongbank Nhà 
Bè - Chi nhánh thứ 28 của Kienlongbank 
- chính thức đi vào hoạt động tại Lô B2, Dự 
án Khu nhà ở Phân khu số 18A, đường Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. 
HCM từ đầu tháng 9/2016. 

Tọa lạc trên tuyến đường Nguyễn Hữu 
Thọ, một trong những tuyến đường trọng 
điểm của huyện, với cơ cấu kinh tế đa dạng, 
Kienlongbank Nhà Bè hứa hẹn đáp ứng được 
các nhu cầu tài chính, phù hợp với mọi khách 
hàng tại vùng nội ô thành phố. Đặc biệt, 
ngoài khách hàng là các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư thì khách hàng của Kienlongbank Nhà 
Bè có thể khai thác là bà con, nông dân tại 
địa phương, huyện Cần Giờ hoặc là người dân 
của các tỈnh lân cận như Long An, Đồng Nai. 

Để chuẩn bị cho những ngày hoạt động, tập 

Kienlongbank Nhà Bè
Chi nhánh thứ 28 đầy nhiệt huyết

thể CB, NV Kienlongbank Nhà Bè đã chủ 
động lên kế hoạch hành động và trực tiếp 
tiếp cận khách hàng, tìm hiểu và nghiên cứu 

thị trường tại khu vực, để nắm 
bắt lợi thế kinh doanh 

cho đơn vị, làm tiền 
đề vững chắc cho 

sự phát triển ổn 
định, bền vững 
và lâu dài. 
Kienlongbank 
Nhà Bè xác 
định là nơi sẽ 

mang đến cho 
khách hàng đầy 

đủ dịch vụ cho 
nhu cầu tín dụng, 

cho vay doanh nghiệp, 
cá nhân; thanh toán trong nước, 

quốc tế; bảo lãnh, bao thanh toán, thu đổi 
ngoại tệ, thu chi hộ, …

Với tinh thần sẵn sàng đương đầu với thử 
thách, cùng với nhiệt huyết của tập thể 
CB, NV, Kienlongbank Nhà Bè muốn khẳng 
định vị trí của mình trong lòng người dân 
và khách hàng địa phương, quyết tâm thu 
hút nhiều người khách hàng đến chi nhánh 
giao dịch, từ đó Chi nhánh sẽ có những chỈ 
số kinh doanh khả quan đầu tiên, làm tiền 
đề cho những bước phát triển tiếp theo 
trong những năm tới. Theo đó, bên cạnh 
tập trung mảng tín dụng mà Kienlongbank 
đang có lợi thế như: cho vay khách hàng 
cá nhân sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, 
Kienlongbank Nhà Bè dự kiến kế hoạch hợp 
tác cùng nhiều doanh nghiệp tại các cụm 

công nghiệp đang đóng trên địa bàn. Song 
song đó, CN Nhà Bè cũng triển khai các dịch 
vụ chuyển tiền, thẻ ATM, Western Union, 
thanh toán quốc tế… nhằm tạo sự tiện lợi 
nhất khi khách hàng đến với Kienlongbank 
Nhà Bè. 

Phấn khởi và đầy nhiệt huyết, niềm tin 
và sự kỲ vọng dành cho Kienlongbank 
Nhà Bè, Ban giám đốc cùng toàn thể CB, 
NV Kienlongbank Nhà Bè quyết tâm chia 
sẻ: “Chúng tôi thật sự vui mừng khi là 
thành viên của Chi nhánh thứ 28 này tại 
Kienlongbank. Một Chi nhánh rất đặc biệt 
bởi được đặt ở một thành phố lớn, trẻ trung 
và năng động như Tp.HCM quả là một điều 
may mắn. Điều đó đòi hỏi tập thể Ban giám 
đốc, CB, NV Kienlongbank Nhà Bè không 
cho phép mình chạy chậm được mà phải 
là sự nỗ lực rất lớn và khác biệt. Chúng tôi 
có trụ sở khang trang, sạch đẹp, hiện đại, 
chuyên nghiệp; Chúng tôi có Khách hàng 
tiềm năng với nhu cầu rất cao; Các ngân 
hàng bạn đi trước rất đa năng và chuyên 
nghiệp; … tất cả là động lực để chúng tôi 
phải sáng tạo, năng động cùng với đội ngũ 
nhiệt huyết để khai thác vùng đất mới này”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, 
nguồn nhân lực, sự ủng hộ từ Lãnh đạo các 
cấp, từ Ban Lãnh đạo Kienlongbank, cùng 
với vị trí địa lý thuận lợi đang trên đà phát 
triển kinh tế vượt bậc hiện nay của Nhà 
Bè, Kienlongbank Nhà Bè sẽ là một trong 
những điểm sáng tham gia phát triển kinh 
tế địa phương, cũng như đóng góp đáng kể 
vào sự phát triển chung của Kienlongbank.

Võ Quốc Lợi - Phó GĐ CN Nhà Bè

Tập thể CB, NV Kienlongbank Nhà Bè
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1.200 suất học bổng 
“Chia sẻ ước mơ”

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Đỗ Hồng

Trong tháng 9/2016, Kienlongbank tiếp tục trao tặng 
1.200 suất học bổng “Chia sẻ ước mơ” ở 8 khu vực 

tại các tỈnh thành cả nước. Cụ thể: Kienlongbank đã 
trao tặng 100 suất tại Phú Quốc; 200 suất tại khu vực 
TP.HCM, 200 suất tại Bến Tre; 200 suất tại Bạc Liêu, 250 
suất tại Đồng Tháp (Tháp Mười 50 suất và Đồng Tháp 
200 suất); 200 suất tại Khánh Hòa; và 50 suất tại Thị xã 
Long Mỹ (Hậu Giang). Những gương mặt học sinh THPT 

tiếp tục trao tặng  
chăm ngoan, có thành tích học tập tốt, có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn được NHNNVN các tỈnh thành 
chọn lọc, xét duyệt và được tiếp nhận học bổng từ 
Kienlongbank trao tặng. Mỗi suất học bổng với giá 
trị 1 triệu đồng cùng những phần quà tặng thiết thực, 
phục vụ nhu cầu học tập hằng ngày: Tập, viết, nón,…. 
Đây là những món quà tinh thần mà toàn thể CB, NV 
Kienlongbank dành cho các em, mong muốn cùng 

các em chắp cánh những ước mơ, những 
khát vọng cho những bước chân thêm 
vững mạnh và để tự tin vào đời.

Tại TP. HCM Tại Phú Quốc

Tại Bạc Liêu

Tại Đồng Tháp

Tại  Bến Tre

Tại  Khánh Hòa

Ông Nguyễn Quang Toan – Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank trao học bổng 
cho các em học sinh

Ông Võ Văn Châu – Tổng Giám đốc Kienlongbank  nhận Bằng Khen từ 
lãnh đạo tỉnh Bến Tre.

Các em học sinh vui vẻ, phấn khởi sau khi được nhận học bổng:  
“ Chia sẻ ước mơ”.

Qúy đại biểu và lãnh đạo chụp hình lưu niệm với các em nhận học bổng: 
“ Chia sẻ ước mơ”.

200 em học sinh THPT  nhận học bổng từ Kienlongbank

Các em nhận học bổng chụp hình lưu niệm Các em nhận học bổng chụp hình lưu niệm

Đại diện quý Lãnh đạo và các em học sinh nhận học bổng chụp hình 
lưu niệm

Đại diện học sinh phát biểu tại chương trình: “ Chia sẻ ước mơ”.

Niềm vui lan tỏa từ học bổng  
“Chia sẻ ước mơ”
Đã nhiều năm qua, bên cạnh việc mở rộng kinh 
doanh thì việc trích một phần lợi nhuận để đóng góp 
sự phát triển chung của xã hội thông qua các hoạt 
động trao học bổng, quà tết cho người nghèo luôn 
luôn là những hoạt động nổi bật của Kienlongbank. 
Học bổng “Chia sẻ ước mơ” của Kienlongbank đã và 
đang góp phần lan tỏa những ước mơ, những khát 
khao của các em học sinh THPT trước con đường 
học vấn và sự nghiệp phía trước. Kính mời các bạn 
cùng Ban Biên tập xem những dòng thư đầy cảm 
xúc một học sinh sau khi nhận được học bổng “Chia 
sẻ ước mơ” từ Kienlongbank.
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Điểm lại GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA  
& CÚP QUỐC GIA KIENLONGBANK 2016

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Năm 2016, Kienlongbank vinh dự tiếp tục là Nhà tài trợ chính của Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc 
Gia và Cúp Quốc Gia Kienlongbank 2016. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Kienlongbank đồng hành 
cùng với bóng đá Việt Nam, với FPF, với mong muốn cùng đóng góp một phần cho sự phát triển 

của bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển hơn nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá, món ăn 
tinh thần của người hâm mộ cả nước.

Ông Nguyễn Quang Toan – Phó TGĐ Kienlongbank (bên phải) cùng ông Cao Văn Chóng – TGĐ VPF 
ký kết hợp đồng tài trợ Giải bóng đá HNQG và Cúp QG Kienlongbank 2016

Đại diện trọng tài  lên bục tuyên thệ trước trận đấu 

Các pha tranh bóng gay cấn giữa các đội ở vòng 1/8 Cúp Quốc 
Gia Kienlongbank 2016

Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng (đi đầu) và Tổng Giám đốc Kienlongbank Võ Văn 
Châu (thứ 3) bắt tay đội Fico Tây Ninh tại trận khai mạc HNGQ Kienlongbank 2016

Giải Hạng Nhất QG Kienlongbank 2016 đã khép lại vào chiều ngày 13/8, trên sân Vận động Thống Nhất, CLB TP. HCM đã xuất sắc dành ngôi vô địch

Ông Triệu Văn Toàn - GĐ Kienlongbank Hà Nội (mặc vest đen) cùng lãnh đạo VPF trao 
Giải đồng Hạng Ba Cúp Quốc Gia Kienlongbank cho CLB QNK Quảng Nam

Ông Cao Văn Chóng - TGĐ VPF tặng hoa cho ông Võ Văn Châu - TGĐ Kienlongbank 
tại trận khai mạc Cúp Quốc Gia  Kienlongbank 2016

Giải Cúp Quốc Gia Kienlongbank 2016 được 
khởi động từ ngày 02/4/2016. Hiện nay đã xác 
định được 2 đội đồng Hạng Ba là QNK Quảng 
Nam và Becamex Bình Dương.  
Vào lúc 18h00, ngày 24/9 và ngày 29/9 tại 
SVCẩm Phả, Hàng Đãy sẽ lần lượt diễn ra 
trận chung kết lượt đi và lượt về giữa hai đội 
Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T. Đây cũng 
là hai trận đấu cuối cùng của Cúp Quốc Gia 
Kienlongbank 2016.

P. Marketing
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Câu chuyện về sự đoàn kết:

“Đoàn kết là sức mạnh vô địch” 
điều đó đã trở thành chân lí, là 
truyền thống ngàn đời của dân 

tộc Việt Nam. Từ xưa đến nay trong quá 
trình dựng nước và giữ nước, cha ông ta 
đã thực hiện tốt bài học đoàn kết ấy cho 
nên luôn giành được thắng lợi, giữ vững 
được nền độc lập, thống nhất Tổ quốc. 
Tinh thần đoàn kết được lưu truyền lại 
qua câu ca dao giàu hình ảnh:

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Tinh thần đoàn kết cần ở bất cứ nơi đâu: 
gia đình, cộng đồng, xã hội, doanh nghiệp, 
tổ chức. Đoàn kết có thể tạo nên một 
sức mạnh to lớn, dùng sức mạnh này để 
làm những điều hay, loại bỏ những điều 
xấu...Tinh thần đoàn kết cần có ở bất 
cứ nơi đâu và trong bất cứ công việc 
gì. Bởi vì, trên thực tế, nếu có nhiều 
cánh tay, nhiều khối óc góp lại cùng 
làm thì công việc sẽ mau chóng 
hoàn thành dù cho công việc ấy 
có khó khăn đến đâu. Chắc hẳn 
chúng ta không quên được câu 
chuyện “Bó đũa”: Nếu lấy ra từng 
chiếc thì bẻ gãy rất dễ dàng, 
còn để cả bó thì không có cách 
nào bẻ được. Từ xưa, sức mạnh 
của tinh thần đoàn kết đã 
được khẳng định là như thế.

Đối với các doanh nghiệp, việc làm thế 
nào để phát triển bền vững là một mục 
tiêu mà mọi doanh nghiệp đều hướng 
đến. Thế nhưng, để thực hiện được mục 
tiêu đó thì đòi hỏi tập thể doanh nghiệp 
phải có sự đoàn kết để tạo thành sức 
mạnh tập thể, để phát huy mọi nguồn lực. 
Đoàn kết là nền tảng của sự phát triển 
bền vững. Có đoàn kết mới có dân chủ.

Ý nghĩa của sự đoàn kết
+ Đoàn kết sẽ làm cho mọi công việc trở 
nên dễ dàng hơn. Đoàn kết sẽ tạo nên sức 
mạnh to lớn, chiến thắng mọi khó khăn, 
thử thách.

+ Đoàn kết tạo nên những kinh nghiệm 
phối hợp, tạo nên sự nhiệt tình, hăng hái 
để hoàn thành nhiệm vụ và tạo nên bầu 
không khí vui vẻ để làm việc hiệu quả.

+ Đoàn kết tạo cho tất cả mọi người cảm 
giác được tôn trọng.

+ Đoàn kết tạo nên ý thức thuộc về bổn 

phận và tăng cường bản chất tốt đẹp của 
mọi người.

+ Đoàn kết giúp cho mối quan hệ của con 
người gần gũi, thân ái với nhau hơn, tạo ra 
nhiều niềm vui trong cuộc sống. 

Câu chuyện “chiếc đồng hồ” 
của Bác
Vào một dịp cuối năm 1954, Bác đến thăm 
một đơn vị pháo binh đóng ở Bạch Mai 
đang luyện tập để chuẩn bị cho cuộc 
duyệt binh đón mừng chiến thắng Điện 
Biên Phủ. Sau khi đi thăm nơi ăn, chốn ở 
của bộ đội, Bác đã dành thời gian để nói 

chuyện với anh em. Sau đó, Bác lấy ở túi 
ra một chiếc đồng hồ quả quýt và kể 
rằng đây là vật kỷ niệm của đồng chí lãnh 
tụ một Đảng Cộng sản tặng. Bác âu yếm 
nhìn mọi người rồi chỈ vào từng chiếc kim, 
từng chữ số và hỏi anh em về chức năng 
của từng bộ phận trong chiếc đồng hồ. Ai 
ai cũng đồng thanh trả lời đúng hết các 
câu hỏi của Bác. Song chưa ai hiểu tại sao 
Bác lại hỏi như vậy?

Bác vui vẻ nói tiếp: “Đã bao nhiêu năm 
nay, chiếc kim đồng hồ vẫn chạy để chỉ 
cho ta biết giờ giấc, chữ số trên mặt vẫn 
đứng yên một chỗ, bộ máy vẫn hoạt 
động đều đặn bên trong. Tất cả đều nhịp 
nhàng làm việc theo sự phân công ấy”.

Ngừng một lát Bác nói tiếp: “Thế mà ngày 
nay, bỗng nhiên chiếc kim kêu lên: tôi 
chạy mãi hết ngày này qua tháng khác, 
mỏi chân lắm rồi, phải cho tôi nghỈ. Chữ 
số thì đua nhau la lớn: tôi đứng mãi một 
chỗ, chùn chân lắm, phải cho tôi chạy. Bộ 
máy bên trong thì than thở: tôi ở mãi 

trong này, chẳng ai biết đến công việc 
âm thầm của tôi, phải cho tôi ra ngoài. 
Thế là kim thì đứng, chữ số thì chạy linh 
tinh theo sở thích, bộ máy bên trong thì 
nhảy ra ngoài”.

Các anh em thử nghĩ xem: “Trong một 
chiếc đồng hồ mà anh kim đòi làm anh 
chữ số, anh máy lại đòi ra ngoài làm cái 
mặt đồng hồ… cứ tranh nhau chỗ đứng 
như thế thì có còn là chiếc đồng hồ được 
không?”

ChỈ trong ít phút ngắn ngủi, câu chuyện 
về chiếc đồng hồ của Bác đã khiến cho ai 
nấy đều thấm nhuần, tự đánh tan được 

những suy nghĩ riêng tư của mình. 
Sau buổi nói chuyện của Bác, anh 
em đều hiểu ý Bác dạy: Việc gì 
Cách mạng phân công phải yên 
tâm hoàn thành.

Kienlongbank “Đoàn kết 
cùng phát triển”

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, kế 
thừa những giá trị văn hóa chứa đựng 
ý nghĩa thật lớn lao, cùng với những bài 
học quý giá đã đi sâu vào lòng người 
của biết bao thế hệ người Việt Nam, 
tinh thần đoàn kết luôn được Ban lãnh 
đạo và tập thể CB, NV, CTV thực hiện 
triệt để. Ý thức cao và sự tự giác về công 
việc, CB, NV Kienlongbank luôn lấy tinh 
thần đoàn kết trong hoạt động tại đơn vị 
vì chỈ có tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của 
mỗi thành viên mới góp phần mang lại sự 
thành công chung cho Kienlongbank. 

Tại Kienlongbank, mỗi đơn vị, mỗi cá 
nhân có chức năng công việc riêng, có 
thể nhìn ngoài không dễ thấy được nhưng 
đều có nhiệm vụ làm cho hoạt động 
Kienlongbank vận hành và phát triển 
ổn định, bền vững, như “chiếc đồng hồ 
chạy và chỈ đúng giờ”. Do đó, chỈ có sự 
đoàn kết, gắn kết mới có thể duy trì và 
đưa Kienlongbank ngày càng phát triển 
không ngừng. Cũng giống như một đoàn 
tàu đang chạy, khi có sự đồng lòng của 
tập thể cùng kéo đoàn tàu chạy tới thì ắt 
hẳn tốc độ chạy càng ngày càng mạnh và 
ngược lại chỈ làm chậm đoàn tàu đang di 
chuyển, đôi khi sẽ dừng hẳn. Vì vậy, tinh 
thần đoàn kết, giá trị của sự kết nối đều 
bắt nguồn từ sự quyết tâm, sự đồng lòng.
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Giá trị của sự kết nối
Thanh toán không dùng tiền được 

xem là xu hướng phát triển trong 
tương lai và nằm trong mục tiêu 

phát triển tổng thể thương mại điện tử 
(TMĐT) đến năm 2020. Tuy nhiên sau 
những vụ việc mất tiền trong tài khoản 
ngân hàng (NH) gần đây, nhiều câu hỏi đặt 
ra tính tiện ích có đi đôi với sự an toàn để 
người dân yên tâm thay đổi thói quen tiêu 
dùng tiền mặt?

Thị trường lớn
Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai 
đoạn 2016 - 2020 vừa được Chính phủ phê 
duyệt vào ngày 8-8 đề ra mục tiêu 100% 
các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở 
phân phối hiện đại có lắp đặt thiết bị chấp 
nhận thẻ thanh toán (POS) và cho phép 
người tiêu dùng thanh toán không dùng 
tiền mặt khi mua hàng. Đặc biệt, 50% cá 
nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn sử 
dụng phương tiện thanh toán không dùng 
tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng. 

Mục tiêu một nửa dân số thành thị không 
dùng tiền mặt trong thanh toán được 
các chuyên gia nhìn nhận có thể đạt 
được, bởi hiện nay các dịch vụ NH điện 
tử được nhiều nhà băng chú trọng đầu 
tư, nhu cầu sử dụng của người dùng cũng 
tăng lên đáng kể. Theo số liệu trong báo 
cáo TMĐT 2015 của Cục TMĐT và Công 
nghệ Thông tin, với dân số 91,3 triệu 
người, trong đó 45% sử dụng internet, 62% 
người dùng internet tham gia mua sắm 
trực tuyến. Theo thống kê của Carlisle & 
Grallagher Consulting Group, có đến 55% 
dân số 92 triệu người ở Việt Nam sử dụng 
smartphone và truy cập mạng bình quân 
2 giờ mỗi ngày.

Giải pháp từ các ngân hàng
Dịch vụ NH hiện đại, NH trực tuyến hay 
NH điện tử được các NH triển khai đồng 
loạt. Đây là một trong những kênh giao 
dịch triển khai song song cùng với kênh 
giao dịch truyền thống tại CN, PGD. Tuy 
nhiên, NH điện tử sẽ giúp KH giải quyết 
được bài toán: Không đến NH giao dịch, 
Không cần giao dịch trong giờ hành chính, 
Không phải đi lại, Không ký trên giấy 
tờ giao dịch, … cùng các tiện ích đi kèm: 
Không tốn thời gian, Chủ động thực hiện 
mọi lúc mọi nơi; thông qua Internet, hoặc 
Điện thoại di động, Thiết bị cầm tay có 
kết nối internet.

TIỆN LỢI nhưng phải đi đôi với 
AN TOÀN

Ở Việt Nam, công nghệ và thiết bị di 
động đang liên tục được cập nhật và sử 
dụng tương ứng như ở nước ngoài. Theo 
đó các NH cũng liên tục đầu tư cơ sở hạ 
tầng công nghệ để đáp ứng tiện ích cho 
người dùng. Đến nay đã có hơn 45 NH 
triển khai dịch vụ mobile banking (Trong 
khi internet banking là 42 NH). Các dịch 
vụ của mobile banking phát triển nhanh 
chóng tại Việt Nam với 45 NH triển khai 
SMS banking; 25 NH triển khai dịch vụ 
mobile application và 13 NH triển khai dịch 
vụ Sim Toolkits.Trong đó, Kienlongbank 
cũng không ngoại lệ khi triển khai kênh 
NH điện tử, giúp khách hàng giao dịch dễ 
dàng thông qua Internet Banking, SMS 
Banking và Mobile Banking.

Tiện ích phải đi đôi với an toàn
Thanh toán không dùng tiền mặt là xu 
hướng phát triển tất yếu các NH đang 
hướng đến. Tuy nhiên, tội phạm công 
nghệ không ngừng gia tăng mà khách 
hàng có thể phải đối mặt với các rủi 
ro như cloning (Sao chép thông tin xác 
nhận từ điện thoại này qua điện thoại 
khác), hijacking (Tấn công kiểm soát giao 
dịch), malicious code (một loại giống như 
vi rút có thể lấy cắp thông tin), phishing 
(hình thức ăn cắp thông tin nhạy cảm 
của khách hàng) và nhiều dạng lừa đảo, 
tấn công khác. Bắt buộc các NH cần phải 
nâng cao hơn nữa trình độ bảo mật, có 
như vậy mới có thể thay đổi thói quen sử 
dụng tiền mặt của người dân vì vấn đề 

an ninh hay tâm lý sợ mất tiền trong tài 
khoản, trong thanh toán trực tuyến.

Khuyến cáo người sử dụng
Để đảm bảo an toàn tài cá nhân của mình, 
khách hàng tuyệt đối không cung cấp bất 
kỳ thông tin bảo mật dịch vụ như: Tên 
đăng nhập, mật khẩu truy cập, mật mã 
OTP, địa chỉ email và thông tin cá nhân 
cho bất kỲ ai và bất kỲ hình thức nào. Để 
đảm bảo an toàn tài cá nhân của mình, 
khách hàng tuyệt đối không cung cấp 
bất kỲ thông tin bảo mật dịch vụ như: 
Tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mật 
mã OTP, địa chỉ email và thông tan toàn 
cho tài khoản cá nhân của mình, thường 
xuyên thay đổi mật khẩu truy cập dịch vụ 
ngân hàng điện tử và email cá nhân. 

Đường dây nóng Kienlongbank 
phục vụ 24/7
Tại Kienlongbank, chúng tôi luôn phục 
vụ vì lợi ích và sự an toàn cao nhất dành 
cho khách hàng. Vì vậy, quý khách hàng 
của Kienlongbank khi có những thắc mắc 
hoặc nghi ngờ về tài khoản của mình, hãy 
liên hệ ngay với chúng tôi qua đường dây 
nóng 1900 6929 phục vụ khách hàng 24/7. 
Với đội ngũ nhân viên tư vấn có chuyên 
môn cao và nhiệt tình, đảm bảo việc tư 
vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách 
hàng đều sẽ được giải quyết nhanh chóng 
và kịp thời. 
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ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG

LAGI
đã sẵn sàng!

Trần Đức Thảo - GĐ Kienlongbank LaGi

Trong những ngày cuối tháng 8 đầu 
tháng 9/2016, đến TX LaGi, tỈnh Bình 
Thuận, chúng ta dễ dàng bắt gặp không 
khí tấp nập, rộn rã của cán bộ, nhân 
viên Kienlongbank LaGi khẩn trương 
những việc cuối cùng để khai trương 
PGD tại một thị xã  trẻ đầy nắng và gió 
nhưng rất giàu tiềm năng này.

Được sự chấp thuận của NHNNVN, sự 
hỗ trợ của chính quyền địa phương, 
ủng hộ đông đảo từ phía khách hàng, 
Kienlongbank LaGi chính thức hoạt 
động từ ngày 23/8/2016 tại địa chỈ số 
168 Lê Lợi, phường Phước Hội, thị xã 
La Gi, tỈnh Bình Thuận. Ngay từ những 
ngày đầu chuẩn bị cho công tác khai 
trương, tập thể lãnh đạo và CB, NV 
Kienlongbank LaGi đã chủ động nhiều 
biện pháp kinh doanh, tiếp cận khách 
hàn, tìm hiểu kỹ tập quán sống và làm 
ăn của người dân địa phương. Bên cạnh 
tận dụng tối đa các mối quan hệ từ 
người thân, bạn bè thì một kênh khác 
không kém phần quan trọng đó là 
chuyển thư ngõ và tờ rơi đến từng hộ 
dân thuộc các tuyến đường trên địa 
bàn thị xã LaGi và các vùng thị trấn, 
thị tứ lân cận… Bước đầu, đã thu được 
nhiều hiệu ứng tích cực từ khách hàng.

Đến với Kienlongbank LaGi, ông Nguyễn 
Quý Nhật, Giám đốc Công ty TNHH 
Khách Sạn Nhật Minh, khách hàng của 

CB, NV Kienlongbank LaGi đang tư vấn cho 
khách hàng

Người ta thường nói, nắng 
như Phan, gió như Rang để 
miêu tả vùng đất đầy nắng 

và gió khu vực Bình Thuận - Ninh 
Thuận. Là một thị xã nằm ven biển, 
LaGi cũng không nằm ngoài quy 
luật đó. Nhưng với tinh thần “nơi 
nào có ý chí, nơi đó có con đường”, 
Kienlongbank sẽ có mặt tại đó để 
“Sẵn lòng chia sẻ” với khách hàng 
và bà con nơi đó. Chính vì thế, 
Kienlongbank LaGi đã có mặt tại 
đây, sẵn sàng cho mọi nhu cầu về 
tài chính.

Tính đến tháng 8/2016, 
với kết quả hoàn thành 
xuất sắc các chỈ tiêu 

kinh doanh thẻ của năm 2016 
trước thời hạn, 03 đơn vị gồm: 
Chi nhánh Long An, Chi nhánh 
Tây Ninh và Phòng giao dịch 
Sông Cầu đã được Ban lãnh đạo 
Kienlongbank tuyên dương và 
khen thưởng.

Theo đó các chỈ tiêu đạt được 
so với kế hoạch năm 2016, Chi 
nhánh Long An đạt 110%, Phòng 
Giao dịch Sông Cầu đạt 216%, Chi 
nhánh Tây Ninh đạt 141%.

tuyên dương 03 đơn vị hoàn thành xuất sắc 
kế hoạch kinh doanh Thẻ năm 2016

Kienlongbank kỲ vọng các đơn vị trong hệ thống sẽ tiếp tục phát huy những thành 
quả đã đạt được, đồng tâm hiệp lực để luôn hoàn thành và đạt kết quả cao không 
riêng chỈ tiêu kinh doanh Thẻ mà tất cả các chỈ tiêu kinh doanh còn lại, góp hoàn 
thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Kienlongbank

Kienlongbank LaGi chia sẻ: “Công ty 
chúng tôi đã và đang giao dịch nhiều 
Ngân hàng trên địa bàn TX Lagi và TP 
Phan Thiết, nhưng khi tình cờ được lãnh 
đạo và nhân viên của Ngân hàng Kiên 
Long đến giới thiệu,  tư vấn các gói 
sản phẩm, dịch vụ, chúng tôi thấy tác 
phong làm việc của nhân viên Ngân 
hàng Kiên Long rất chuyên nghiệp. Sau 
khi tìm hiểu về Kienlongbank, tôi thấy 
Kienlongbank tuy là một ngân hàng 
nhỏ nhưng đã tiến lên từng bước một 
cách vững chắc. Đến ngày hôm nay, 
Kienlongbank đã từng bước khẳng định 
được thương hiệu của mình. Điều này, 
khiến tôi rất tin tưởng và hài lòng khi 
hợp tác cùng Kienlongbank”.

Với một số nhân viên khi chuyển công 
tác đến Kienlongbank LaGi, cũng có 
chút băn khoăn “Ban đầu tôi cũng lo 
lắng lắm khi công tác tại đây vì khí hậu 
nơi đây cũng khá khắc nghiệt. Nhưng 
với sự giúp đỡ và đồng lòng của tất 
cả anh chị em trong PGD, khiến tôi 

dần thích nghi và yêu công việc 
cũng như môi trường làm việc 
tại đây. Tôi quyết tâm cùng 
mọi người vượt qua khó 
khăn để góp phần nhỏ 
đưa Kienlongbank LaGi 
trở thành đơn vị mẫu 
cho cơ sở mới đưa 
vào hoạt động của 
Kienlongbank”, anh 
Đoàn Minh Cảnh, nhân 
viên tín dụng chia sẻ. 
Bạn Phan Vũ Bảo Trân 
- Giao dịch viên cho 
biết thêm: “Khi bước 
chân vào Kienlongbank 
LaGi với môi trường làm 
việc năng động, trang thiết 
bị hiện đại, đem lại cho tôi rất 
nhiều điều về thực tế trong công 
việc, khả năng tu duy, kinh nghiệm 
làm việc và hòa đồng trong môi trường 
Ngân hàng. Từ lãnh đạo cho đến toàn 
thể nhân viên trong PGD luôn nêu cao 
quyết tâm vượt chỈ tiêu, tâm huyết, 

tận tụy với nghề nghiệp, khiến tôi 
cảm thấy có động lực rất lớn. Với tôi, 

Kienlongbank LaGi rất tuyệt vời, tôi 
tự nhủ tôi luôn cố gắng và hứa 

với bản thân mình đạt được chỈ 

tiêu và hoàn thành tốt công 
việc của một giao dịch viên”. 

Đặt trụ sở Kienlongbank tại 
một nơi nắng gió và điều 
kiện kinh tế còn nhiều hạn 
chế như LaGi không phải là 
quyết định dễ dàng đối với 
Ban lãnh đạo Kienlongbank. 

Nhưng với quyết tâm xông 
đến những vùng đất mới còn 

nhiều khó khăn, tập thể cán 
bộ, nhân viên Kienlongbank LaGi 

quyết tâm làm dịu mát vùng đất 
nắng và gió này bằng chính những giải 

pháp tài chính của Ngân hàng, bằng sự 
tận tâm, sự nhiệt huyết và sự “Sẵn lòng 
chia sẻ” của tập thể CB, NV đơn vị để 
góp phần vào sự phát triển kinh tế địa 
phương và tỈnh nhà.

Tập thể CB, NV Kienlongbank LaGi
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Sau gần 6 năm hoạt động, với sự hỗ 
trợ mang đến nhiều nguồn vốn vay 
phù hợp với đặc thù từng khách hàng 
của Kienlongbank, nhiều khách hàng cá 
nhân và doanh nghiệp đã gặt hái nhiều 
thành công, góp phần không nhỏ vào sự 
phát triển của quận Kiến An. Theo đó, 
Kienlongbank Kiến An cũng có được hiệu 
quả nhất định khi góp phần khẳng định 
được vị trí, thương hiệu Kienlongbank 
trên thị trường tài chính của địa phương. 
Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tập thể CB, 
NV Kienlongbank Kiến An tự hào bằng sự 
đoàn kết, nỗ lực không ngừng đã vượt qua 
nhiều khó khăn, thử thách để tồn tại và 
phát triển được như ngày hôm nay. 

Năm 2015, Kienlongbank Kiến An tự hào 
là một trong các đơn vị trong hệ thống 
Kienlongbank đã hoàn thành xuất sắc kế 
hoạch kinh doanh năm 2015, vinh dự được 
trao thưởng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong 
trào thi đua thường niên năm 2015”. Tiếp 
nối những thành công đã đạt được của 
năm trước, Kienlongbank Kiến An không 
ngừng nỗ lực và mang lại kết quả hoàn 

PHÒNG GIAO DỊCH KIẾN AN LUÔN NỖ LỰC VÌ  
SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA KIENLONGBANK

Kiến An nằm ở cửa ngõ 
Tây Nam, là quận ngoại 
thành của thành phố 

Hải Phòng với hơn 1.000 doanh 
nghiệp lớn nhỏ, kinh doanh đa 
dạng ngành nghề, tập trung 
chủ yếu vào các ngành sản 
xuất nội thất, nhựa tái chế, vật 
liệu xây dựng, sửa chữa ô tô, 
tàu biển. Là một trong những 
tổ chức tín dụng trên địa bàn 
quận, Kienlongbank Kiến An 
chính thức đi vào hoạt động từ 
cuối năm 2010 như một nhu cầu 
thiết yếu để tiếp thêm nguồn 
vốn, chiếc cầu nối trung gian 
để mang đến những giải pháp 
tài chính, gửi tiền, vay vốn cho 
các khách hàng tại đây.

thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 6 
tháng đầu năm 2016. Trong đó, tính đến 
30/6/2016, Kienlongbank Kiến An có 
những kết quả đáng khen ngợi: Doanh số 
huy động đạt 110% so với kế hoạch, dư nợ 
cho vay đạt 133% so với kế hoạch, thu hồi 
nợ đạt 103% so với kế hoạch.

Để đạt được kết quả trên, Ban giám đốc 
Kienlongbank Kiến An luôn nghiên cứu, 
đề ra giải pháp huy động cụ thể từng 
tuần, từng tháng, cùng với sự cố gắng 
làm việc không ngừng của toàn thể CB, 
NV của đơn vị. Kế hoạch hành động được 
xây dựng chi tiết, tỈ mỈ tới từng CB, NV, 
từng khách hàng tiền gửi, tiền vay, thanh 
toán quốc tế và các dịch vụ khác. 

Với cách chia sẻ đầy tiếp thu và mong 
muốn nâng cao chất lượng phục vụ 
khách hàng “Nếu không hài lòng hãy 
nói với chúng tôi, nếu hài lòng hãy nói 
với bạn bè”, và khẩu hiệu “Khách hàng là 
người nhà”, Kienlongbank Kiến An luôn 
cố gắng tạo cho khách hàng sự thoải 
mái, yên tâm khi thực hiện giao dịch với 

Kienlongbank bằng cách luôn lắng nghe, 
giải đáp các thắc mắc của khách hàng, 
cố gắng thỏa mãn mong muốn, yêu cầu 
của khách hàng về chất lượng dịch vụ 
của Ngân hàng. Thường xuyên phân 
nhóm khách hàng để có chính sách phù 
hợp cho việc tiếp xúc, thăm hỏi, gặp gỡ 
tại gia đình, cửa hàng, địa điểm sản xuất 
kinh doanh, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ 
bằng tình cảm chân thành, thân thiết 
giữa ngân hàng và khách hàng.

Trước sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín 
dụng trên địa bàn, CB, NV Kienlongbank 
Kiến An phải nỗ lực không ngừng trong 
công tác chăm sóc khách hàng, giữ 
chân khách hàng bằng sự tận tâm, lòng 
nhiệt huyết. Bên cạnh đó, việc khai thác 
khách hàng mới cũng được tập trung 
triệt để: Từ việc tiếp cận qua các mối 
quan hệ giữa khách hàng cũ, mới, đơn 
vị thường xuyên gặp gỡ và tiếp xúc các 
khách hàng tiềm năng tại các hệ thống 
trưng bày bán xe ô tô, tham gia Hiệp 
hội Doanh nghiệp BNA, BNI (với slogan 
“Givers Gain - Cho là Nhận”) để cùng trao 
nhau cơ hội kinh doanh và kiếm tìm đối 
tác. Ngoài ra, việc tận dụng các mối 
quan hệ, tiếp cận và được hỗ trợ danh 
sách khách hàng VIP từ các tổ chức TD 
Plaza, Mobifone, Hải Quan, Showroom ô Tập thể CB, NV Kienlongbank  Kiến An

Khách hàng đến giao dịch tại  Kienlongbank  Kiến An Cán bộ Kienlongbank  Kiến An thăm hỏi khách hàng

tô, … cũng được đơn vị cập nhật thường 
xuyên để có danh mục khách hàng VIP 
chào mời bán các sản phẩm Ngân hàng.

Bên cạnh đó, đơn vị luôn nhận được sự chỉ 
đạo, hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, kịp thời 
của các Phòng, Ban Hội sở khi đơn vị phát 
sinh những vướng mắc trong công việc, 
giúp đơn vị giải quyết nhanh chóng các 
đề xuất, giải pháp và thúc đẩy phát triển 
kinh doanh.

Anh Phạm Văn Thanh - Phó giám đốc 
phụ trách Kienlongbank Kiến An cho 
biết: “Khi đại diện đơn vị được nhận phần 
thưởng cao quý từ Ban lãnh đạo Ngân 
hàng, tôi rất vui mừng và xúc động, phần 
thưởng thể hiện sự quan tâm của Ban 
lãnh đạo với đơn vị kinh doanh, ghi nhận 
sự đóng góp của mỗi CB, NV khi chung 
tay, góp sức xây dựng ngôi nhà chung 
Kienlongbank phát triển vũng mạnh. Khi 
nhận phần thưởng này, Kienlongbank 
Kiến An cảm thấy tự hào và với trách 
nhiệm cao nhất, chúng tôi càng quyết 
tâm, nỗ lực duy trì, phát triển hiệu quả 
kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối 
năm”.

Trong thời gian tới, Ban giám đốc cùng 
toàn thể CB, NV Kienlongbank Kiến An 
sẽ tiếp tục xây dựng chính sách phát 

triển khách hàng mới, chăm sóc chu 
đáo khách hàng cũ theo chỈ đạo chung 
của Kienlongbank; đặt mục tiêu xử lý nợ 
lên hàng đầu để nâng cao chất lượng 
tín dụng tại đơn vị; thực hiện tìm kiếm 
khách hàng thanh toán quốc tế chủ yếu 
là doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các 
công ty du học, xuất khẩu lao động để 
hoàn thành chỈ tiêu thanh toán quốc tế 
về số lượng và số liệu thanh toán được 
giao; tìm kiếm phát triển nhiều khách 
hàng doanh nghiệp trên địa bàn về hoạt 
động tại đơn vị nhằm bán chéo nhiều sản 
phẩm dịch vụ, tăng doanh thu dịch vụ 
cho đơn vị, tăng số lượng khách hàng cá 
nhân là khách hàng vãng lai để thu hút 
nguồn vốn giá rẻ.

Để giữ vững kết quả hiện có của 
Kienlongbank Kiến An, tập thể CB, NV 
không ngừng nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, chất lượng phục vụ 
khách hàng, đẩy mạnh phát triển kinh 
doanh, phấn đấu hoàn thành chỈ tiêu đề 
ra, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với 
khách hàng đã, đang và sẽ gắn bó với 
Kienlongbank, nỗ lực vì sự phát triển 
chung của Ngân hàng và khách hàng.

Phạm Văn Thanh - Phó GĐ PGD Kiến An
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ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

 ĐƯA NGUỒN VỐN về với n gười dân trong mùa nước lũ 

Là CB, NV ngành tài chính, chúng 
tôi có khá nhiều chuyến đi lăn lộn 
cùng khách hàng đưa vốn về phục 

vụ “tam nông”. Nhưng quả thật hiếm có 
chuyến đi nào để lại ấn tượng sâu sắc 
như những lần về các hộ gia đình để 
kịp thời bổ sung nguồn vốn ưu đãi giúp 
khách hàng tiếp cận vốn trong mùa lũ.

Hàng năm, cứ đến tháng 7, tháng 8 là 
nước lũ lại kéo về các huyện, thị đầu 
nguồn như huyện Hồng Ngự, Thị xã Hồng 
Ngự, huyện Tân Hồng, … của tỈnh Đồng 
Tháp. Nó đem lại nguồn lợi thủy sản dồi 
dào cho người dân vùng lũ. Vì vậy, đây là 
thời điểm mà hoạt động chăn nuôi cá và 
đánh bắt thủy sản mùa nước lũ nở rộ. Là 
một đơn vị hoạt động tại vùng nước lũ 
đầu nguồn, Kienlongbank Hồng Ngự hết 
sức quan tâm đến công tác hỗ trợ nguồn 
vốn đến từng hộ dân nuôi cá, tôm, …v.v 
trong vùng lũ, cũng như bà con nông dân 
sản xuất lúa trong mùa lũ.

Mùa nước lũ là mùa thẩm định khá vất 
vả, trời lại hay mưa, đường đi lại rất khó 
khăn và trơn trợt. Trong khi nhà khách 
hàng và tài sản cần thẩm định luôn ở 
vùng sâu vùng xa. Những khách hàng 

có nhà trong vùng nước lũ, muốn đi đến 
cung cấp nguồn vốn và thẩm định phải 
liên hệ trước để khách hàng chuẩn bị 
xuồng ghe rước. Đôi khi, chúng tôi phải đi 
qua 2 hoặc 3 chuyến đò ngang mới đến 
được nhà khách hàng. Có những lúc đang 
đi giữa đường gặp phải trời mưa, phải tìm 
chỗ trú, những khúc đường vắng, hai bên 

đường không có nhà, chúng tôi không 
biết phải trú mưa ở đâu và đành phải đi 
trong mưa. Sau cơn mưa con đường trở 
nên lầy lội, trơn trợt, bước chân trở nên 
nặng nề hơn, quần áo trở nên lắm bẩn 
hơn, xe là phương tiện đồng hành cùng 
chúng tôi trong suốt quãng đường đi 
cũng trở nên khó khăn do bùn bám vào 

buộc phải xuống xe dẫn bộ. Tuy vất vả 
là thế nhưng chúng tôi lại có được niềm 
vui khi biết được nguồn vốn hỗ trợ của 
Kienlongbank có thể giúp khách hàng 
có thể làm ăn và phát triển. Đó cũng là 
những kỷ niệm khó quên của tôi và các 
anh em tín dụng tại Kienlongbank Hồng 
Ngự.

Anh Dương Văn Bình, khách hàng thân 
thiết của Kienlongbank Hồng Ngự, là 
người có trên 20 năm kinh nghiệm nuôi 
cá mùa nước lũ tại Hồng Ngự. Khi chúng 
tôi đến thăm, để đi lên bè của anh, chúng 
tôi phải đi trên những chiếc cầu phao 
phập phều từ bờ ra bè cá, hai bên toàn là 
lục bình nổi bồng bềnh. Nhìn những lồng 
bè  nuôi cá của anh thuộc loại lớn nhất 
Hồng Ngự khiến chúng tôi không khỏi 
choáng ngợp vì chi phí đầu tư cho một 
chiếc bè gần 2 tỷ đồng. Anh Bình tâm 
sự “Nhờ nguồn vốn của Ngân hàng Kiên 
Long - PGD Hồng Ngự mà mấy năm nay 
tôi làm ăn phát lên nhanh chóng, đóng 
mới thêm 2 cái bè lớn nhất nhì khu vực 
Hồng Ngự này.” Anh cho biết, sản lượng 
cá thu hoạch mỗi bè từ 240 tấn đến 
300 tấn, đem lại lợi nhuận hàng trăm 
triệu đến trên 1 tỷ đồng. Tính đến tháng 
8/2016, thì lợi nhuận của anh đã được 
khoảng 800 triệu đồng, tăng hơn 20% so 
với cùng kỲ năm ngoái.

Anh Nguyễn Văn Định nhà ở tại xã Thông 
Bình, huyện Tân Hồng, tỈnh Đồng Tháp, 
anh đến Kienlongbank Hồng Ngự xin vay 
50 triệu đồng để sản xuất 30 công lúa 
tại xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỈnh 
Long An. Anh cho biết “Diện tích đất sản 
xuất lúa của nhà tôi cũng nằm trong 
vùng lũ nhưng năm nay nước cũng khá 
nhỏ, không bị ngập nước nên có thể sản 
xuất được, chứ mọi năm lũ lớn nước ngập 
lút cả đầu tôi. Sau khi tính toán, tôi quyết 
định đến Kienlongbank Hồng Ngự vay 50 
triệu đồng để về đầu tư làm đất và sản 
xuất lúa và hiện nay lúa phát triển rất 
tốt và chắc chắn sẽ hoàn trả vốn cho 
Kienlongbank đúng hạn”.

Nghề tín dụng là thế, mùa lũ vất vã là 
thế nhưng lại là niềm vui mà chúng tôi, 
những con người của Kienlongbank luôn 
tâm niệm. Chúng tôi phải có trách nhiệm 
làm giàu cho khách hàng, cho bà con 
nông dân khi mang đến những nguồn 
vốn phù hợp, lãi suất cạnh tranh và ưu 
đãi, thậm chí hỗ trợ khách hàng khó 
khăn để giúp bà con làm ăn trong mùa 
nước lũ nói riêng và khách hàng nông 
thôn nói chung đúng như slogan của 
Ngân hàng Kiên Long “Sẵn lòng chia sẻ”. 
Thành công của khách hàng cũng chính 
là sự thành công của Kienlongbank trong 
hơn 20 xây dựng và phát triển.

CB, NV Kienlongbank  Hồng Ngự đi gặp khách 
hàng trong mùa nước lũ

CB, NV Kienlongbank  Hồng Ngự đến thăm bè cá của khách hàng Dương Văn Bình

Nguyễn Thái Tuyền -  
Kienlongbank Hồng Ngự
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Tận tụy, đam mê với nghề

Người ta nói rằng “Hạnh phúc là 
tìm thấy niềm vui từ những điều 
giản dị nhất”. Quả đúng như vậy, 

tôi tìm thấy niềm vui từ chính công 
việc mà hàng ngày tôi đang làm. Giao 
dịch viên của Kienlongbank, một công 
việc rất bình thường như nhân viên văn 
phòng nhưng tôi đã tìm được nhiều niềm 
vui, những trải nghiệm thực tế vô cùng 
ý nghĩa cho bản thân tôi. 

Trước đây với vai trò là nhân viên kiểm 
ngân, tôi không có khái niệm về bán hàng, 
cơ hội để tôi tiếp xúc với khách hàng cũng 
không nhiều. Từ khi đảm nhận vai trò mới, 
giao dịch viên, tôi hiểu được việc bán hàng 
quan trọng như thế nào trong kinh doanh. 
Bán hàng qua điện thoại là một trong 
những kênh bán hàng của Chi nhánh tôi 
đang công tác. Mỗi ngày đều đặn với 
những cuộc gọi chào bán sản phẩm, vui ít 
buồn nhiều từ những cuộc gọi, bởi những 
lời từ chối, những cáu gắt từ khách hàng 
khó tính. Các cuộc gọi bị từ chối làm tôi 
chán nản, tưởng chừng như muốn bỏ 
cuộc, nhưng không dừng lại đó mà tôi vẫn 
tiếp tục công việc của mình, kiên nhẫn 
hơn và tận tụy hơn.

Trong những cuộc gọi, tôi ấn tượng nhất 

với một khách hàng, cô tên 
Hải. Ấn tượng vì cô luôn 

trả lời những cuộc gọi 
của tôi rất lịch sự. 
Cô là người thứ 10 
tôi gọi điện thoại 
và cũng tròn 
10 cuộc gọi tôi 
nhận được lời từ 
chối trong một 
ngày. 

Không dừng lại 
ở đó, tôi bắt đầu 

chọn lọc những 
cuộc gọi và tìm 

kiếm lại cơ hội trong 
số những người có lời 

từ chối lịch sự nhất. Khách 
hàng tôi quyết định tiếp cận 

đầu tiên chính là cô Hải. Biết bao 
lần bị cô từ chối và biết bao lần tôi 

xin cô dành chút thời gian để nói chuyện. 
Cuối cùng sự nhẹ nhàng và chân thành tôi 
mang đến đã được cô tiếp nhận, cô trả lời 
“ừ con nói đi, nhưng cô không có nhiều thời 
gian đâu nhé”. 

Điều tâm đắc nhất mà tôi học được trong 
quá trình bán hàng là trước khi muốn bán 
hàng tôi phải làm bạn với họ. Làm bạn để 
tôi hiểu nhu cầu của khách hàng, hiểu được 
khách hàng muốn gì, cần gì, rồi từ đó cơ hội 
bán hàng, bán những sản phẩm dịch vụ mà 
Kienlongbank đang có. Bán hàng là cả một 
nghệ thuật. Cô đồng ý ủng hộ tôi mở một 
thẻ ATM Trường Sa Việt Nam. Lần đầu cô 
đến với Kienlongbank, tôi luôn cố gắng để 
tạo ấn tượng đẹp nhất, từ nụ cười, từ cái 
nhìn thân thiện, những thao tác chính xác 
trên máy tính và không quên cảm ơn khi 
cô ra về. Cứ sau mỗi giao dịch, tôi lại có 
thêm thiện cảm từ cô. 

Vừa giao dịch vừa trò chuyện, thăm hỏi 
với khách hàng là cách chúng tôi vẫn làm 
để hiểu thêm khách hàng. Cô hứa tuần sau 
sẽ ủng hộ thêm một số giao dịch, tôi thấy 
vui lắm. Một tuần trôi qua, không thấy cô 
đến giao dịch, tôi nhấc điện thoại để gọi hỏi 
thăm cô. Một lần, hai lần, rồi ba, ... đến lần 
thứ tư cô mới trả lời điện thoại và tôi biết 
cô đang bị bệnh. 

Chiều hôm đó, sau khi hoàn thành xong 
công việc ở cơ quan, tôi đã đến thăm cô. 
Đó là một chiều mưa tầm tã. Ngôi nhà 
rộng lớn giữa trung tâm thành phố Vũng 
Tàu chỈ có hai vợ chồng. Cô bệnh ở nhà 
một mình, thấy tôi đến cô khá bất ngờ 
nhưng lại rất vui. Rồi mối quan hệ của tôi 
và cô cũng trở nên thân thiết hơn sau lần 
thăm hỏi đó, cô thường trò chuyện với tôi 
về công việc kinh doanh bận rộn của mình, 
và cũng tình cờ tôi biết cô là khách hàng 
VIP tại nhiều Ngân hàng khác với số tiền 
gửi lớn. 

Khoảng cách được rút gần, tôi có cơ hội 
để tư vấn cho cô về các sản phẩm của 
Kienlongbank. Tôi chọn lọc, so sánh và tìm 
ra những gì nổi bật nhất trong sản phẩm 
tiết kiệm của Kienlongbank mà các Ngân 
hàng bạn chưa có để giới thiệu tới cô. Tôi 
thuyết phục cô bằng cách tính ra cụ thể 
lợi ích và giá trị của sản phẩm tiết kiệm mà 
Kienlongbank mang lại, thuyết phục bằng 
sự chân thành, tận tình của tôi trong từng 
giao dịch nhỏ nhất. Và Kienlongbank Vũng 
Tàu nhận được sự ủng hộ của cô nhiều hơn. 
Từ gửi tiết kiệm với số tiền nhỏ, kỲ hạn 
ngắn, tôi đã thuyết phục được cô gửi số 
tiền lớn hơn với kỲ hạn dài hơn. Hiện nay,  
cô Hải là một trong những khách hàng lớn 
và thân thiết của Kienlongbank Vũng Tàu. 

Tôi còn phát triển thêm được khách 
hàng mới từ sự giới thiệu với bạn bè và 
người thân của cô nữa. Tôi cảm thấy hạnh 
phúc không chỈ bán được sản phẩm mà 
Kienlongbank có thêm được những khách 
hàng, những người bạn tuyệt vời như cô. 
Tôi vẫn đang trên con đường học hỏi để 
tìm ra những phương pháp bán hàng hiệu 
quả nhất, và đó mới chỉ là những bước đầu 
để tôi thực hành và trải nghiệm. Tôi biết 
mình cần có sự nỗ lực và quyết tâm hơn 
nữa để trở thành một người bán hàng tốt 
nhất và tôi sẽ cố gắng để góp phần nhỏ 
công sức của mình vào sự phát triển lớn 
mạnh của Kienlongbank.

Lê Thị Hạnh - Giao dịch viên - CN Vũng Tàu

KIENLONGBANK ĐĂK LẮK

Tinh thần tương thân tương ái 
là hoạt động không thể thiếu ở 
mỗi tổ chức công đoàn và với 

Kienlongbank những hoạt động này 
gần như đã trở thành truyền thống đã 
và đang ngày càng được phát huy tại 
110 điểm giao dịch Kienlongbank trong 
toàn hệ thống. 

Với bề dày hoạt động hơn 20 năm 
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, 
Kienlongbank không chỈ khẳng định 
mình thông qua phát triển kinh doanh, 
mà  luôn tiên phong trong các hoạt 
động chung tay chia sẻ trách nhiệm 
xã hội, hướng mạnh tài trợ cho giáo 
dục và y tế, góp phần xóa đói giảm 
nghèo với phương châm hoạt động của 
Kienlongbank “Sẵn lòng chia sẻ”. Song 
song đó, Công đoàn Kienlongbank 
luôn quan tâm đến đời sống của các 

 QUỸ TÌNH NGHĨA 
Sẵn lòng chia sẻ

Ông Lê Toàn Thắng - Phó Giám đốc Kienlongbank Đắk Lắk - Chủ tịch công đoàn bộ phận 
Kienlongbank đại diện trao tặng tiền hỗ trợ cho anh Lê Chinh Chiến

công đoàn viên, vì thế “Quỹ tình nghĩa 
Kienlongbank” được thành lập, với mục 
đích hỗ trợ, giúp đỡ CB, NV có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn trong Ngân 
hàng, từ đó, giúp cho đoàn viên công 
đoàn gắn bó, tin tưởng đối với tổ chức 
Công đoàn của Kienlongbank, tạo 
sự gắn kết, chia sẻ, đùm bọc và phát 
triển giá trị văn hóa doanh nghiệp tại 
Kienlongbank.

Trên tinh thần và ý nghĩa cao đẹp 
đó, toàn thể ban lãnh đạo, CB, NV 
Kienlongbank luôn ý thức sâu sắc và 
xem đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa 
thể hiện sự đồng lòng đồng sức của mỗi 
CB, NV, trên tinh thần trách nhiệm đối 
với xã hội, hướng về cộng đồng, phát 
huy truyền thống tương thân tương ái, 
lá lành đùm lá rách, ….

Quỹ tình nghĩa Kienlongbank được phát 
động trong toàn hệ thống và đã được 
các Chi nhánh, Phòng giao dịch thực 
hiện nghiêm túc đúng với ý nghĩa nhân 
văn đó. Kienlongbank Đắk Lắk cũng như 
các đơn vị khác, cũng đã thực hiện tốt 
chủ trương của Kienlongbank trong 
việc chia sẻ, quan tâm đến giá trị tinh 
thần dành cho công đoàn viên. 

Trong năm 2016, ngay sau khi biết hoàn 
cảnh gia đình của công đoàn viên Lê 
Chinh Chiến - nhân viên bảo vệ của 
Kienlongbank Đắk Lắk có hoàn cảnh 
khó khăn, mẹ già, vợ không có việc 
làm ổn định, con còn nhỏ, đang ở nhà 
thuê. Bản thân anh Chiến lại mắc bệnh 
nặng, điều trị tốn kém. Công đoàn 
Kienlongbank Đắk Lắk đã kịp thời động 
viên, thăm hỏi và đề xuất hỗ trợ về vật 
chất cho anh Lê Chinh Chiến kịp thời 

giúp anh Lê Chinh Chiến vượt qua 
khó khăn trong giai đoạn hiện 
tại. Ngoài công việc chuyên 
môn, anh Chiến còn được đơn 
vị ghi nhận luôn hoàn thành 
tốt công việc được giao. 

Việc triển khai Quỹ tình 
nghĩa Kienlongbank của 
Kienlongbank Đắk Lắk là 
hoạt động mang tính nhân 
văn sâu sắc, luôn quan tâm 
đến đời sống của người lao 
động. Với hoạt động thăm 
hỏi, động viên kịp thời của 
Công đoàn Kienlongbank 
Đắk Lắk đã giúp CB, NV 
tin tưởng vào sự quan tâm, 
những giá trị văn hóa từ 

Kienlongbank, động viên về 
tinh thần, sự đoàn kết của nhân 

viên trong đơn vị.

Lê Toàn Thắng  
- Phó GĐ Kienlongbank Đắk Lắk, Chủ 
tịch Công đoàn bộ phận Kienlongbank.
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Ý nghĩa của TẾT TRUNG THU
CHIA SẺ

Theo phong tục người Việt chúng 
ta, Tết Trung Thu được tổ chức 
vào giữa mùa thu, tức là hôm rằm 

Tháng Tám (Âm lịch). Trong đêm rằm 
này, người ta làm cỗ cúng gia tiên và bày 
bánh trái ra sân cúng mặt trăng. Nhân 
Tết trung thu, người lớn thì uống rượu, 
thưởng trăng, và hát trống quân; trẻ em 
thì rước đèn, đi xem múa lân, ca hát các 
bài hát Trung Thu, và vui hưởng bánh 
kẹo cùng các thứ trái cây do cha mẹ bày 
ở ngoài sân dưới hình thức một mâm cỗ. 
Theo tục lệ, việc trẻ con thưởng thức 
bánh kẹo trái cây trong đêm Trung Thu 
này được gọi là “phá cỗ”.

Cỗ mừng Trung thu gồm bánh trung 
thu, kẹo, mía, bưởi, và các thứ hoa quả 
khác nữa. Đây là dịp để con cái hiểu được 
sự săn sóc quý mến của cha mẹ đối với 
mình một cách cụ thể. Vì thế, tình yêu 
gia đình lại càng khắng khít thêm.

Cũng trong dịp này người ta mua bánh 
trung thu, trà, rượu để cúng tổ tiên, biếu 

ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng, 
và các ân nhân khác. Thật là dịp tốt để 
con cháu tỏ lòng biết ơn ông bà cha mẹ 
và để người đời tỏ lòng săn sóc lẫn nhau.

Ngày nay, Tết Trung thu còn có các đoàn 
múa múa Sư Tử hay Múa Lân biểu diễn 
trên đường phố, tại doanh nghiệp hay nhà 
dân, bởi theo quan niệm của người Việt 
thì hình ảnh con Lân tượng trưng cho 
điềm lành.

Thời xưa, người Việt còn tổ chức hát 
Trống quân trong dịp Tết Trung Thu. 
Điệu hát Trống quân theo nhịp ba “thình, 
thùng, thình.” Ngày xưa trai gái dùng điệu 
hát trống quân để hát trong những đêm 
trăng rằm, nhất là vào rằm Tháng Tám. 
Trai gái hát đối đáp với nhau vừa để vui 
chơi vừa để kén chọn bạn trăm năm. 
Người ta dùng những bài thơ làm theo 
thể thơ lục bát hay lục bát biến thể để 
hát.

Tục hát trống quân, theo truyền thuyết, 
có từ thời vua Lạc Long Quân, đời Hồng 
Bàng. Sau này, điệu hát trống quân đã 
được Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) áp 
dụng khi ngài đem quân ra Bắc đại phá 
quân nhà Thanh vào năm 1788. Trong 
lúc quân sĩ rất nhớ nhà, Ngài cho một số 
binh lính giả làm gái để trai gái đôi bên 
hát đối đáp với nhau trong khi người ta 
đánh trống theo nhịp ba để phụ họa. Do 
đó, quân lính vui mà bớt nhớ nhà. Điệu 
hát trống quân được thịnh hành từ thời 

Nguyễn Huệ trở đi. 

Tết Trung Thu ban đầu là Tết của gia đình 
để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, ăn 
bánh, và uống trà ngắm trăng rằm vào 
giữa tiết Thu. Dần dần Tết Trung Thu 
trở thành Tết Trẻ Em hay Tết Nhi Đồng, 
nhưng người lớn cũng dự phần trong đó. 
Các em thiếu nhi sẽ có dịp vui chơi rước 
đèn, ca hát, phá cỗ do cha mẹ anh chị 
bày cho và nhất là có dịp ăn bánh kẹo 
thả cửa mà không sợ bị quở mắng là “ăn 
kẹo hư răng.”

Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và 
người lớn, Tết Trung Thu còn là dịp để 
người ta ngắm trăng tiên đoán mùa 
màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng 
thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa 
tằm tơ, nếu trăng thu màu xanh hay lục 
thì năm đó sẽ có thiên tai, và nếu trăng 
thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ 
thịnh trị… Ngoài ra, các thi nhân cũng nhờ 
có trăng thu mà đã cho ra đời những kiệt 
tác về trăng thu và mùa thu.

Tết Trung Thu là một phong tục rất có 
ý nghĩa. Đó là ý nghĩa của săn sóc, của 
báo hiếu, của biết ơn, của tình thân hữu, 
của đoàn tụ, và của sự thương yêu. Nhân 
dịp Tết Trung thu - ngày Tết đoàn viên, 
Kienlongbank xin chúc cho tất cả quý 
khách hàng, quý bạn đọc có 1 ngày Tết 
trọn vẹn và ý nghĩa bên gia đình thân yêu 
của mình.

Marketing (tổng hợp)

Con luôn nghĩ mình là đứa trẻ 
hạnh phúc nhất bởi con được 
lớn lên trong vòng tay yêu 

thương của Mẹ và sự che chở rộng 
lớn của ba. Ba Mẹ luôn hy sinh để 
dành cho con những gì tốt đẹp nhất.

Những ngày gần đây, Sài Gòn cứ 
mưa, mưa tầm tã, mưa không dứt. 
Con nhớ Mẹ. Con nhớ mãi như in hình 
ảnh Mẹ ngày hôm ấy. Cũng trong 
một ngày mưa mịt mù, Mẹ ra sức lội 
nước và đẩy chiếc xe chết máy về 
phía trước. Dù nước ngập quá bánh 
xe, nhưng nhất định lại không cho 
đứa con gái bé bỏng của Mẹ được 
bước xuống, chỈ vì hôm nay là kỲ thi 
quan trọng trong suốt 12 năm đèn 
sách của con. Khoảnh khắc ấy, con 
đã tự hứa với mình không bao giờ 
được để Mẹ khóc.

Thế mà, con lại cứ để Mẹ khóc. Ngày 
biết kết quả đậu đại học cũng là 
ngày Mẹ khóc nhiều nhất. Mẹ lo 
cho đứa con Mẹ chăm lo và 
nuôi dạy từ khi mới lọt 
lòng, chưa bao giờ xa 
gia đình, chưa bao 
giờ phải làm một 
việc gì khác ngoài 
chú tâm học 
hành. Mang theo 
tình yêu thương 
vô bờ bến của 
Mẹ, con vào Sài 
Gòn với tâm lý 
sẵn sàng, vững 
vàng và sống 
tốt.

Thế nhưng, cuộc 
sống xa nhà 6 năm 
không bao giờ là dễ 
dàng đối với một đứa 
con gái xa nhà như con. 
Mỗi khi con yếu lòng hoặc 
gặp những khó khăn trong 
cuộc sống, con luôn tìm đến Mẹ. 
Những ánh mắt, nụ cười và những cái 
gật đầu khe khẽ của Mẹ đã làm con 
cảm thấy được an ủi và sẻ chia. Lời 
khuyên của Mẹ đã cho con thêm sức 
mạnh và tự tin để làm mọi việc tốt 

Mẹ  - Nốt trầm vì con
hơn. Mẹ không những là người Mẹ 
mà còn là người bạn thân thiết của 
con trong cuộc đời.

Bằng mọi sự nỗ lực và cố gắng của 
bản thân, con đã tốt nghiệp. Ngày 
vui hôm ấy, không ngớt những tiếng 
cười và cũng không thiếu những giọt 
nước mắt - giọt nước mắt hạnh phúc 
của Mẹ. Càng hạnh phúc hơn khi đó 
cũng là ngày con được nhận vào làm 
tại Ngân hàng Kiên Long, cái ngày mà 
con gánh bớt nỗi lo cho Mẹ, tự nuôi 
được bản thân và giúp ích cho xã hội. 
Đôi lúc nhớ Mẹ, nhớ nhà, thì tình cảm 
của các anh chị đồng nghiệp tại mái 
nhà chung Kienlongbank đã giúp con 
trở nên mạnh mẽ hơn.

Đôi lúc, con là đứa vô tâm làm Mẹ 
buồn, nhưng Mẹ luôn vị tha như thế. 
Mẹ biết con có những bận rộn và 
tâm tư riêng, nhưng Mẹ không bao 
giờ hỏi tới. Mẹ luôn nhạy cảm khi 
thấy những điều con làm. Mẹ biết 
con quên ăn, nên lúc nào cũng giục 
ăn. Mẹ biết con buồn vì ai đó, Mẹ bảo 
rồi con sẽ hạnh phúc. Mẹ biết con 
thất bại, Mẹ bảo con có những bài 
học, rồi con sẽ thành công. Bản thân 
con cũng có lúc giận dỗi Mẹ. Nhưng 
giờ đây, khi khôn lớn hơn một chút, 
con đã hiểu Mẹ đã hy sinh cho mình 
nhiều đến chừng nào. Lại một năm 
nữa con ở xa nhà, nhưng đối với con, 
Mẹ luôn ở trong trái tim. 

Nguyễn Thị Quỳnh Như  - Phòng Thẻ
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SỐNG KHỎE

Theo phunutoday.vn

Ngôi nhà là nơi con người dành phần lớn 
thời gian cho sự nghỉ ngơi, thư giãn. Dưới 

đây là các mẹo phong thủy giúp gia đình bạn 
có sức khỏe tốt. 

Phong thủy và sức khỏe
Người Trung Hoa cổ cho rằng “phong” là khí 
chuyển động, “thủy” là dòng nước. Các yếu tố 
này tác động mạnh mẽ lên con người. Phong 
thủy tốt thì con người vui tươi khỏe mạnh 
và ngược lại.

Thuật phong thủy là môn chuyên nghiên cứu 
địa thế, phương hướng, cải tạo thiên nhiên về 
mặt hình thái nhằm đem lại những lợi ích tối 
đa và hạn chế tối thiểu tai họa cho con người. 
Với quan điểm “thuận theo trời đất thì tồn tại, 
ngược với trời đất thì suy vong”, có thể coi 
phong thủy là một cách con người hòa đồng 
vào tự nhiên để tồn tại và phát triển.

Theo thuật phong thủy, trong một ngôi nhà, 
những bố cục cầu thang, phòng ngủ, bếp ăn 
hay nhà vệ sinh, nước thải được bố trí vào 
các “cung tốt, xấu”, hay cửa sổ, cửa ra vào là 
nơi hấp thụ “khí”, hanh lợi. Những điểm này 
không hề có sự xung đột với thiết kế kiến 
trúc hiện đại về sự ưu tiên ánh sáng - không 
khí -  nguồn nước để tạo nên một môi trường 
trong lành.

Những thủ thuật về phong thủy 
giúp mang lại sức khỏe
- Tránh sự lộn xộn, nhất là vị trí trung tâm 
ngôi nhà

Sự lộn xộn trong cách bố trí nội thất ngôi 
nhà là phá vỡ dòng chảy năng lượng của cuộc 
sống. Phần trung tâm ngôi nhà được coi là 

CÓ SỨC KHỎE TỐT
Mẹo phong thủy giúp mọi người

trái tim. Đóng vai trò như một trái tim, trung 
tâm của ngôi nhà có mối liên hệ tới sức khỏe 
những người sinh sống trong đó. Vì vậy, nơi 
đây phải tạo ra những năng lượng tích cực, 
tạo dòng chảy xuyên suốt.

Cây xanh giúp cải thiện nguồn năng lượng, 
những đồ vật có dạng phẳng, hình vuông, như 
bàn cà phê bằng đá, kích thích sự di chuyển 
năng lượng nên được đặt ở vị trí trung tâm. 
Ngoài ra, nên đặt những hình ảnh hạnh phúc 
của gia đình, hay đài phun nước, chuông gió, … 
Không nên đặt những vật nặng, đồ gỗ, cột gỗ 
hoặc cây thân gỗ tại vị trí trung tâm.

- Cân bằng và hài hòa

Sự hài hòa và cân bằng trong ngôi nhà sẽ tiếp 
thêm nguồn năng lượng cho gia chủ. Màu 
sắc, ánh sáng và hương thơm sẽ giúp tạo nên 
cảm xúc và làm hài hòa ngôi nhà.

Màu đỏ giữ cho năng lượng ngập tràn, nhưng 
nên hạn chế trong phòng ngủ nếu bạn muốn 
coi đây là nơi nghỈ ngơi. Màu cam đem lại 
những sức sống mới nên thích hợp cho bếp 
ăn và phòng vui chơi của con.

Phòng sinh hoạt chung sẽ hài hòa với những 
gam màu nhẹ nhàng, kích thích sự vui vẻ và 
thư giãn. Màu vàng chanh là màu của hạnh 
phúc, khích lệ sự sáng tạo, phù hợp dùng 
trong văn phòng và bếp. Xanh lá có tác dụng 
chữa bệnh và làm dịu màu sắc, nên thật thích 
hợp cho không gian khách, ngủ, giúp ta đổi 
mới và có sự cân bằng. Xanh da trời cũng 
có tác dụng chữa bệnh và làm thư giãn tinh 
thần, giữ bình tĩnh. Tím là màu của sự sang 
trọng, kết hợp với mùi hương thư giãn sẽ có 
ảnh hưởng tốt cho sức khỏe con người.

- Chú ý đến không gian nghỈ ngơi

Phòng ngủ là nơi ta dành nhiều thời gian 
nghỈ ngơi, nên rất quan trọng với sức khỏe. 
Việc đơn giản ai cũng biết, đó là nên hạn chế 
những thiết bị điện trong phòng ngủ, nơi đặt 
giường cách xa các thiết bị như tivi, máy 
tính…

Tương tự, các vật dụng bằng kim loại cũng 
không nên nằm gần. Tư thế nằm không duỗi 
chân thẳng về phía cửa, vì đây là hướng của 
quan tào, rất kiêng kị. Ngoài ra, mặt khi ngủ 
không được đối diện gương. Khi ngủ mà nhìn 
thấy gương, gây cảm giác bất an. Trong 
trường hợp không chuyển được gương đi nên 
dùng tấm vải hay vật dụng nào đó để che lại.

- Hạn chế sử dụng độ điện, hóa chất trong 
nhà

Hạ đến mức thấp nhất có thể mức độ điện từ 
trường trong nhà, giới hạn việc sử dụng hóa 
chất mạnh và nguy hiểm.

- Dùng chuông gió bảo vệ sức khỏe

Để khống chế những ảnh hưởng xấu của sao 
số 2 đến vấn đề sức khỏe, bệnh tật, thậm chí 
chết chóc, bạn nên treo chuông gió sáu ống 
kim loại tại khu vực bị ảnh hưởng bởi sao số 
2. Tốt nhất là bạn nên treo kết hợp chuông 
gió với đồng xu bằng đồng có hình 12 con 
giáp ở một mặt và hình bát quái với quẻ Càn 
ở mặt kia.

Để có sức khỏe tốt, phòng khách có đủ ánh sáng trời và được bố trí mảng xanh 

Nhân viên xuất sắc toàn diện

Thanh Tâm - P. Marketing

Anh LÝ VĂN DƯƠNG: 

Xuất phát điểm không phải là dân 
ngân hàng, nhưng với tố chất của 
một người vừa đủ tâm, kiên và 

khiêm, cùng với sự đam mê, cần cù học 
hỏi trong công việc, anh Lý Văn Dương, 
nhân viên tín dụng Kienlongbank Rạch 
Giá đã trở thành hình mẫu của nhiều CB, 
NV tại Đơn vị cũng như toàn hệ thống 
Kienlongbank. 

Đến với Kienlongbank từ rất sớm, trải 
qua các vị trí công việc là cộng tác viên 
tín dụng rồi nhân viên tín dụng, anh là 
một trong những nhân viên đầu tiên 
khi Kienlongbank CN Rạch Giá mới được 
thành lập vào năm 2002. Từ đó đến nay, 
anh Dương luôn là nhân viên tín dụng 
xuất sắc nhất của Đơn vị.

Anh chia sẻ rằng, khách hàng của mình 
đa số là nông dân, người dân thu nhập 
thấp và trung bình nên số tiền vay vốn 
cũng không nhiều. Nhưng rõ ràng, để cho 
vay và quản trị nguồn vốn của những 
khách hàng này không hề đơn giản. Mỗi 
tuần anh dùng trọn hai ngày Thứ bảy và 
Chủ nhật để xuống địa bàn thăm hỏi và 
chăm sóc khách hàng. “Mình phải nắm rõ 
việc sử dụng vốn của khách hàng vào 
mục đích gì và hiểu rõ rủi ro khi sử dụng 
nguồn vốn ấy thì mới có những giải pháp 

thu hồi vốn tốt nhất cho ngân hàng”. Tất 
cả vì khách hàng, nhưng cũng là vì lợi 
ích của Kienlongbank. Chính vì vậy, anh 
Dương luôn được sự yêu quý của khách 
hàng cũng như sự tôn trọng của CB, NV 
Kienlongbank Rạch Giá.

Nhận xét về anh Lý Văn Dương, chị  
Lê Thụy Thủy Tiên - Phó Giám đốc 
Kienlongbank Rạch Giá cho biết: “Anh 
Dương là một nhân viên có đạo đức rất 
tốt và cũng là nhân viên xuất sắc nhất 
của CN Rạch Giá hơn 10 năm qua. Anh 
luôn đạt dư nợ tín dụng 150% năm và tỈ 
lệ nợ xấu bao giờ cũng nằm ở mức 0%, 
dù quản lý hơn 500 khách hàng hiện hữu. 
Quả thật, trong thời buổi kinh tế hiện 
nay, kết quả lao động anh Dương làm 
được thật đáng biểu dương, khen ngợi”.

Cũng như nhiều khách hàng khác có 
cùng cảm nhận, anh Nguyễn Công 
Khanh vừa là khách hàng, vừa là hàng 
xóm của anh Dương chia sẻ: “Tôi thật sự 
khâm phục tính cách và đạo đức của anh 
Dương. Lúc tôi khó khăn nhất anh Dương 
đã tư vấn và hỗ trợ tôi có số vốn để khôi 
phục sản xuất. Nhờ đó, mà giờ đây tôi 
đã mua được máy cắt lúa hiện đại này.” 
Chị HuỲnh Ngọc Ly, đồng nghiệp của anh 
Dương, cũng là một trong những nhân 
viên xuất sắc nhất tại Kienlongbank CN 
Rạch Giá đã dành những lời tốt đẹp nhất 
và sự ngưỡng mộ khi nói về anh: “Anh 
Dương như là người anh, người thầy của 
tôi. Tôi học được từ anh rất nhiều đức 
tính tốt như tâm - tín và sự khiêm tốn 
từ anh. Với sự dìu dắt của anh, tôi mới 
trưởng thành và cứng cáp như ngày hôm 
nay”.

Kienlongbank rất tự hào vì có được 
những nhân viên như anh Lý Văn Dương. 
Kienlongbank tin  tưởng rằng, trong hơn 
3.500 CB, NV, CTV trên toàn hệ thống 
sẽ còn rất nhiều người cũng ngày ngày 
lao động tận tụy và đem lại những giá 
trị tốt đẹp cho khách hàng cũng như 
sự phát triển của Kienlongbank trong 
nhiều năm qua. Những lớp CB, NV của 
Kienlongbank đã và đang phát huy kế 
thừa những giá trị cốt lõi văn hóa tốt 
đẹp đó để xây dựng Kienlong ngày càng 
lớn mạnh, chuyên nghiệp hơn nữa, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng 
và phát triển hệ thống ngân hàng lành 
mạnh, chuyên nghiệp.

Anh Lý Văn Dương - NV Tín dụng - CN Rạch Giá đến thăm  hỏi khách hàng 

Với thành tích xuất sắc Anh Lý Văn Dương được rất nhiều 
Giấy khen của Tổng Giám đốc Kienlongbank các thời kỲ. 

Đặc biệt, Anh Lý Văn Dương còn nhận được Bằng khen của Chủ 
tịch UBND tỈnh Kiên Giang về thành tích hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trong 3 năm (2006, 2007, 2009). Anh Dương cũng là 
1 trong 6 nhân viên xuất sắc nhất của Kienlongbank trong quý 
II/2016.
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Ai đến quê em Long An

Một lần thăm viếng Ngân hàng Kiên Long 

Ấn tượng đầu mãi không quên

Phục vụ chu đáo ân cần tận tâm

Quà tặng thì có quanh năm

Ai ai cảm thấy trong lòng hân hoan

Lãi suất phù hợp xin mời

Nhanh tay vào gửi niềm tin rinh quà

Nhà nhà xây dựng ước mơ

Sẵn lòng chia sẻ đồng hành tương lai

Kiên Long một mái nhà chung

Trên dưới đồng lòng nâng bước đi lên

Chị em thân thiết yêu đời

Nắm tay quyết mãi không rời Kiên Long.

Nhiệt huyết tuổi trẻ
Mùa xuân hoa nở khắp trời
Tay mang hành lý xa rời Cần Thơ
Sóc Trăng niềm nở đứng chờ
Nông thôn nay đã lên đời xa hoa.

Băng qua đường chính, ngã ba
Kiên Long sừng sững, lòng ta rộn ràng
Tân tuyển hòa nhập ngân hàng
Biết bao điều mới, muôn vàng khó khăn.
Trong lòng nặng trĩu bâng khuâng
Lo âu phút chốc xa dần mau thôi
Nơi đây là bến đổ rồi
Không còn lo lắng bồi hồi xốn xang.

Anh em trong một ngân hàng
Quan tâm giúp đỡ, ân cần sẻ chia
Nụ cười xinh xắn như hoa
Tác phong chuyên nghiệp, Kỹ năng dồi dào.

Kiến thức nghiệp vụ mênh mông
Siêng năng học hỏi, lòng không ngại ngùng
Đôi chân ngày ấy lắm bùn
Trầm tư suy nghĩ con đường công danh.

Ngày nay ta đã trưởng thành
Quyết tâm làm việc hoàn thành chỉ tiêu
Dư nợ tăng trưởng đều đều
Huy động tiền gửi tăng nhiều trong năm.

Thành quả không những làm chăm
Anh em đoàn kết đỡ đần với nhau
Chung tay xây dựng góp phần
Đưa Kiên Long đến càng gần người dân.

Hỗ trợ vay vốn ân cần
Mang bao ích lợi chẳng cần lợi riêng
Thị trường biến đổi triền miên
Cạnh tranh lãi suất luân phiên hàng kỳ.

Kiên Long trên dưới đồng lòng
Sẵn lòng chia sẻ, tức thì vươn xa
Niềm tin mang đến mọi nhà
Uy tín, chất lượng từ xa đến gần.
Góp tình, góp nghĩa cho dân
Ước mơ chia sẻ, muôn phần tiếng thơm.
Khát khao tuổi trẻ còn vươn
Tràn đầy nhiệt huyết, tăng cường xông pha.

Huyện gần rồi đến huyện xa
Nắng trưa gay gắt, mưa sa ướt dầm
Công việc có lúc thăng trầm
Ta vẫn vững chí, âm thầm tiến lên.

Nguyễn Quốc Thanh - NV Tín dụng 
- CN Sóc Trăng

Trần Huỳnh Như Ý - Giao dịch viên - 
Chi nhánh Long An

KIÊN LONG  
 yêu thương

Sưu tầm

Bài học 1: 
Anh chồng bước vào phòng tắm ngay sau 
khi vợ anh vừa tắm xong và có tiếng chuông 
cửa reo. Cô vợ vội vàng quấn khăn tắm 
quanh người và chạy ra mở cửa. Cửa mở và 
anh chàng hàng xóm Bob đang đứng đó. Cô 
chưa kịp nói lời nào thì Bob đã nhanh nhảu: 
“Tôi sẽ đưa cho cô 8 triệu nếu cô gỡ chiếc 
khăn tắm ra”. Sau khi suy nghĩ và đắn đo một 
hồi, cô vợ gỡ chiếc khăn tắm và đứng trước 
mặt Bob không mảnh vải che thân.

Sau vài giây, Bob đưa cô 8 triệu và ra về. Cô 
vợ quấn lại chiếc khăn quanh người và bước 
vào phòng tắm. Anh chồng hỏi: “Ai thế em?” 
“Anh Bob ở nhà kế bên đó mà” cô vợ trả lời. 
“Àh” anh chồng nói tiếp “Thế Bob có đem trả 
anh 8 triệu anh ấy nợ anh không em?”.

Bài học rút ra từ câu truyện: Nếu bạn chia sẻ 
mọi thông tin quan trọng liên quan đến tiền 
bạc và những rủi ro với cổ đông, đồng nghiệp 
và người thân của bạn đúng lúc, bạn có thể 
sẽ tránh được những tổn thất nghiêm trọng.

ẩn chứa những bài học 
thâm thúy về cuộc sống

Chuyện cười

Bài học 2:
Một nhân viên bán hàng, một thư ký và một 
giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất 
ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Khi 
họ chà xát để lau chùi bụi bám lên chiếc đèn, 
thì bất ngờ Thần Đèn hiện ra. Thần Đèn nói: 
“Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước. 
Ai trước nào?”. “Con trước, con trước” cô thư 
ký lanh lẹ, “Con muốn được ở Bali lướt sóng 
mà không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ 
việc gì trên đời này!”. Bùm ... Cô biến mất. “Con 
kế tiếp, con kế tiếp” anh nhân viên bán hàng 
nôn nóng, “Con muốn được nằm dài trên bờ 
biển Hawaii, có nhân viên mát xa riêng, uống 
thỏa thích cocktail cùng với người yêu của 
con”. Bùm... Anh cũng biến mất. “Còn con?” 
Thần Đèn hỏi anh giám đốc, anh ước: “Con 
muốn 2 người đó quay lại phòng làm việc sau 
giờ nghỉ trưa.”

Bài học rút ra từ câu truyện: Luôn luôn để 
sếp của bạn phát biểu trước.

Bài học 3:
Một con quạ đang đậu trên một cành cây 
và chẳng thèm làm gì nguyên ngày. Con thỏ 
thấy thế bèn hỏi: “Mình có thể ngồi một chỗ 
và không làm gì như bạn được không nhỈ?” 
Con quạ trả lời: “Được chứ, sao lại không”. Thế 
là con thỏ ngồi bên dưới cái cây con quạ đậu 
và nằm ngủ. Một lát sau, con cáo vồ tới con 
thỏ và ăn thịt nó.

Bài học rút ra từ câu truyện: Để ngồi chơi 
hưởng lợi, bạn phải “ngồi” trên một vị trí rất 
cao.

Bài học 4:
Một con gà tây tán gẫu với con bò: “Mình 
rất thích leo lên được ngọn của cái cây kia”.
Gà tây thở dài, “Nhưng không đủ sức”. Con 
bò góp ý: “Vậy thử nhấm nháp chất thải của 
mình xem sao? Chúng chứa rất nhiều chất 
dinh dưỡng!”. Gà tây gặm một miếng phân bò 
và đúng thật là nó cung cấp cho chú nhiều 
chất dinh dưỡng đủ để leo lên nhánh thấp 
nhất của cái cây đó. Ngày kế tiếp, sau khi 
thưởng thức thêm phân bò, gà tây leo lên 
được nhánh thứ hai. Cuối cùng sau bốn đêm 
leo trèo, gà tây đã chễm chệ ngồi trên ngọn 
cây cao nhất. Nhưng chưa tận hưởng được 
niềm vui chiến thắng bao lâu, gà tây đã bị 
bắn chết bởi người nông dân khi ông phát 
hiện ra nó.

Bài học rút ra từ câu truyện: Những chuyện 
nhảm nhí, vô nghĩa (Bullshit) có thể đưa bạn 
lên đỉnh cao, nhưng nó sẽ không giữ bạn ở 
vị trí đó.
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