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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 10 đến - Tháng của những yêu thương và Tháng của sự trưởng thành. Yêu thương 

quanh ta khi chào đón ngày mà mọi người sẽ dành tặng những điều ngọt ngào với tất cả 

yêu thương và trân trọng nhất cho người mẹ, người vợ, người bạn đời- Ngày Phụ nữ Việt 

Nam 20/10. Trưởng thành với sự chào đón tuổi mới của Kienlongbank, tuổi 21. Đây là sự 

kiện có ý nghĩa đặc biệt tại Kienlongbank, là sự hân hoan, niềm tự hào và đầy nhiệt huyết 

của Ban Lãnh đạo CB, NV, CTV Kienlongbank nhân kỷ niệm Ngày thành lập Ngân hàng 

Kiên Long (27/10/1995 – 27/10/2016).

21 tuổi - Cột mốc của sự trưởng thành chín chắn - Kienlongbank sẽ ngày càng khẳng định 

vị thế của mình trên thị trường tài chính Việt Nam với sự phát triển ổn định, bền vững; sẽ 

là người bạn đồng hành tin cậy của khách hàng trên khắp cả nước; và bước sang trang 

mới về sự tăng trưởng, nâng cao năng lực tài chính của Kienlongbank khi mở rộng về quy 

mô, chất lượng hoạt động.

Hòa chung niềm hân hoan của tập thể Ban lãnh đạo và CB, NV khi Kienlongbank bước 

sang tuổi mới, Bản tin Kienlongbank số 35 – Số đặc biệt – Tháng 10/2016 này là món quà 

mà Kienlongbank muốn gửi tặng đến quý bạn đọc như một lời cảm ơn chân thành nhất 

vì đã luôn đồng hành và yêu mến Bản tin Kienlongbank.

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

Mời cộng tác & Cơ chế nhuận bút
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- Kienlongbank Cam Ranh 
- Kienlongbank Vũng Tàu 
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- Kienlongbank Cà Mau 



Ngày 27 tháng 10 năm 2016 đánh dấu kỷ niệm 21 năm thành lập và hoạt động của 

Kienlongbank. Một hành trình với nhiều vinh quang, thử thách và không ngừng phấn 

đấu để ngày càng tốt hơn. Kienlongbank có được ngày hôm nay là nhờ vào sự tin tưởng, yêu 

mến và đồng hành của Quý khách hàng, Quý đối tác thân thiết.

Từ một ngân hàng TMCP nông thôn thành lập năm 1995 với 11 nhân viên ở tỉnh Kiên 

Giang, đến nay Kienlongbank đã xây dựng được mạng lưới hoạt động với 28 chi nhánh 

và 89 phòng giao dịch cùng với hơn 3.500 nhân sự trên toàn quốc. Từ số vốn góp ban đầu 

chỉ là 1,2 tỷ đồng, đến nay Kienlongbank đã có hơn 3.260 tỷ đồng vốn tự có và tổng tài sản 

hơn 26.600 tỷ đồng. Trong những năm gần đây, Kienlongbank tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo 

Đề án tự tái cơ cấu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Phương châm hoạt động “Sẵn lòng 

chia sẻ” được Kienlongbank đề cao thực hiện trong hoạt động kinh doanh: Chia sẻ với khách hàng khi 

gặp khó khăn, chấp nhận giảm lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng, vì mục tiêu xa hơn cho tương lai của Ngân hàng. Đó chính là sự 

phát triển bền vững của Kienlongbank hôm nay và ngày mai.

Kienlongbank tự hào nhận được nhiều bằng khen của Nhà nước, Chính phủ, giấy khen của chính quyền các cấp địa phương và 

nhiều hoạt động xã hội ghi nhận sự phát triển và đóng góp của Kienlongbank cho nền kinh tế và cộng đồng. Quan trọng hơn hết, 

Kienlongbank luôn duy trì tình hình tài chính lành mạnh và minh bạch, hoạt động luôn an toàn và hiệu  quả. Kienlongbank được 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp loại cao và là thương hiệu uy tín do khách hàng bình chọn liên tục trong nhiều năm.

Kienlongbank chúng tôi luôn tri ân sự hướng dẫn và hỗ trợ của các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương các cấp; Tri ân sự 

đồng hành và ủng hộ của tất cả Quý khách hàng, các tổ chức và cá nhân; Tri ân sự gắn bó và nỗ lực làm việc của toàn thể cán bộ 

nhân viên cũng như sự chia sẽ và cam kết của các cổ đông. 

Kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế thế giới qua nhiều thoả thuận tự do thương mại và đầu tư đa phương, 

song phương như: WTO, các hiệp định tự do thương mại với EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... sắp đến là TPP, đang và sẽ mở đường cho việc 

hội nhập sâu rộng hơn nữa của ngành ngân hàng, mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng cho các ngân hàng nước ngoài, đa dạng 

hoá các loại hình cung cấp dịch vụ tài chính. Điều này đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho ngành ngân hàng Việt Nam nói chung 

và cho Kienlongbank nói riêng. Hoạt động của ngành ngân hàng Việt Nam sẽ ngày càng năng động hơn, cạnh tranh hơn, cùng với 

các yêu cầu về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, hoàn thiện và nâng cao hệ thống pháp lý, quy định về quản trị ngân hàng, các tiêu 

chí giám sát hoạt động các ngân hàng cũng tiến gần hơn đến các chuẩn mực quốc tế. 

Ở cột mốc 21 tuổi - cột mốc của sự trưởng thành, chín chắn và tràn đầy sức sống - Kienlongbank sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn 

trong chiến lược phát triển của mình trong thời gian tới. Chú trọng nâng cao tính chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá; Mở rộng 

mạng lưới hoạt động, nghiên cứu và triển khai những sản phẩm, dịch vụ mới; Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 

bằng cách cải tiến các quy trình công việc, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đào tạo và tái đào tạo nhân viên. Đồng thời, 

Kienlongbank cũng hoàn thiện hơn hệ thống quản trị rủi ro, bộ máy kiểm soát nội bộ, nhằm bảo đảm sự phát triển an toàn và bền 

vững trong giai đoạn sắp tới. 

Với nền tảng vững chắc mà Kienlongbank đã xây dựng được trong hơn hai thập kỷ qua, Kienlongbank chắc chắn sẽ tiếp tục phát 

triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, cam kết sẵn lòng chia sẽ với cộng đồng và xã hội bằng những hành động cụ thể xuất phát từ 

những giá trị văn hoá cốt lõi của mình là Tâm - Tín - Kiên. 

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIENLONGBANK

Trân trọng,

VÕ QUỐC THẮNG

KIENLONGBANK 21 NĂM:  
TRÂN TRỌNG QUÁ KHỨ - VỮNG BƯỚC ĐẾN TƯƠNG LAI

Ban Biên tập thực hiện

TIÊU ĐIỂM

Kế thừa di sản xây 
dựng từ các thế 

hệ đi trước, bước vào 
tuổi 21, Kienlongbank 
đang vươn mình, tự 
tin tiếp tục xây dựng 
thương hiệu lớn mạnh 
trong hệ thống các 
tổ chức ngân hàng 
bán lẻ uy tín tại Việt 
Nam. Chưa lúc nào 
đội ngũ cán bộ, nhân 
viên Kienlongbank trẻ 

trung, năng động và được đào tạo chuyên nghiệp 
như hiện tại. Chưa lúc nào kinh tế Việt Nam lại hội 
nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế như bây giờ. 
Cơ hội, thách thức đang diễn ra song song và luôn có 
nhiều cơ hội cho những ai biết nắm bắt.Kienlongbank 
luôn sẵn lòng chia sẻ đang có nhiều cơ hội tiến về 
phía trước lớn mạnh hơn.

Phóng viên Bản tin Kienlongbank có dịp trò chuyện 
với ông Võ Văn Châu – Thành viên Hội đồng quản 
trị (HĐQT), kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank vào 
những ngày đầu tháng 10.

PV: Xin chào ông. Đầu tiên, Bản tin Kienlongbank 
xin chúc mừng ông và Kienlongbank nhân dịp sinh 
nhật lần thứ 21. Ông có đánh giá gì về Kienlongbank 
tuổi 21 thưa ông?

Ông Võ Văn Châu: Nói về kinh nghiệm hoạt động 21 
năm của Kienlongbank thì vẫn còn rất trẻ, và chưa thể 
so với các tổ chức tín dụng nước ngoài đã có thâm 
niên hoạt động hơn hàng chục, hàng trăm năm. Tuy 
nhiên, phải quay ngược quá khứ kinh tế - xã hội Việt 
Nam những năm cuối thập kỷ 80 thì mới thấy rằng, 
các doanh nghiệp cổ phần thương mại đang hoạt 
động phát triển tương đối ổn định hiện nay đa phần 
có tuổi đời từ 20 đến 25 năm. Vì sao như vậy? Từ khi 
đất nước mở cửa sau Đại hội Đảng lần thứ VIthì các 
doanh nghiệp bắt đầu thành lập như nấm mọc sau 
mưa, đặc biệt là các tổ chức tín dụng.

Kienlongbank được thành lập vào tháng 10/1995, 
tên gọi Ngân hàng TMCP Nông thôn Kiên Long, với 
mục đích nhanh chóng chuyển nguồn vốn đến cho 
tiểu thương mua buôn bán nhỏ, các hộ sản xuất kinh 
doanh nuôi trồng thủy hải sản và làm nông nghiệp. 
Vốn điều lệ lúc mới thành lập là 1,2 tỷ đồng với 10 cán 
bộ, nhân viên. Đến năm 2006, Ngân hàng chuyển đổi 
mô hình hoạt động thành ngân hàng đô thị và đổi 
tên thành Ngân hàng TMCP Kiên Long. Sau 21 năm 
hoạt động, 22 lần tăng vốn,đến nay Kienlongbank 
hoạt động với vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, tổng tài 
sản trên 26.000 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu luôn ở mức an 
toàn 1,44% (tính đến 31/8/2016), tổng số cán bộ, 
nhân viên là 3.725 người, 114 chi nhánh, phòng giao 
dịch tại 27 tỉnh, thành cả nước. Các sản phẩm, dịch vụ 
của Kienlongbank ngày càng đa dạng như thẻ ATM 
Trường Sa – Hoàng Sa, các sản phẩm gói vay ưu đãi, 
ngân hàng điện tử, quy trình giao dịch một cửa,…

Điểm lại một số con số đặc trưng để thấy được sự 
nỗ lực của các thế hệ con người Kienlongbank trong 
suốt 21 năm qua. Những gì đã và đang làm được của 
tất cả chúng tôi là góp phần xây dựng Kienlongbank 
ngày càng phát triển lớn mạnh, mang lại nguồn vốn 
cho khách hàng, góp phần chuyển dịch tiền nhàn rỗi 
trong dân cư tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, 
tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp 
ngân sách nhà nước, tham gia đóng góp an sinh xã 
hội,…Kienlongbank 21 tuổi có rất nhiều điều đáng 
để tự hào.

PV: Trong mấy năm gần đây, diện mạo Kienlongbank 
đã có sự thay đổi không ngừng. Cơ sở vật chất bề thế 
hơn và Kienlongbank mở nhiều địa điểm hơn. Có 
phải Kienlongbank đang cần “đánh bóng” thương 
hiệu không?

Ông Võ Văn Châu: Nhằm tạo niềm tin vững chắc với 
khách hàng, Kienlongbank đã và vẫn đang tập trung 
đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, cơ sở hạ 
tầng hiện đại. Đó cũng là một trong những tiêu chí mà 
Ngân hàng nhà nước đánh giá mức độ an toàn của tổ 
chức tín dụng. Làm tín dụng thì yếu tố con người, yếu 
tố công nghệ thông tin là quan trọng nhất. 

Liên tục trong 3 năm gần đây, bên cạnh việc phát 
triển, mở rộng mạng lưới, Kienlongbank đã đầu tư 
cải tạo cơ sở vật chất, xây dựng mới các trụ sở rộng 
hơn, khang trang hơn, thậm chí dời địa điểm giao 
dịch đến gần khu dân cư, khu công nghiệp, thuận 
tiện cho khách hàng giao dịch hơn. Tính đến tháng 
9/2016, Kienlongbank hoạt động với 27 chi nhánh, 87 
phòng giao dịch tại 27 tỉnh, thành. Riêng trong năm 
2016, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, 
Kienlongbank đã mở mới thêm 01 chi nhánh và 13 
phòng giao dịch. 

Về công nghệ công tin, quản trị rủi ro thì Ngân hàng 
đã và đang đầu tư nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro 
đưa công nghệ hiện đại vào các hoạt động giao dịch, 
rút ngắn thời gian cho khách hàng và tăng cường bảo 
mật, an toàn cho các hoạt động giao dịch, công tác 
quản trị của Ngân hàng.

Ngân sách đầu tư dành cho các hoạt động này chiếm 
phần lớn ngân sách hoạt động của Ngân hàng hàng 
năm. Nhưng đó là khoản đầu tư hiệu quả, và tất cả 
cán bộ, nhân viên Kienlongbank cũng như khách 
hàng đều được hưởng lợi từ việc đầu tư hợp lý này. 
Đó không phải là đánh bóng thương hiệu mà chính 
là làm cho Kienlongbank phục vụ khách hàng tốt hơn, 
có bước phát triển bền vững hơn.

PV: Vậy, Ông có thể nói thêm, cán bộ, nhân viên tự 
hào điều gì ở Kienlongbank? Nhân dịp này, ông 
muốn chia sẻ gì với cán bộ, nhân viên Kienlongbank 
không, thưa ông?

Ông Võ Văn Châu: Ở Kienlongbank, chúng tôi gọi 
nhau là “con người Kienlongbank”. Chúng tôi có văn 
hóa Kienlongbank, có những chương trình đào tạo 
nghiệp vụ, đào tạo văn hóa cho tất cả cán bộ, nhân 
viên khi bước chân đến Kienlongbank. Những đức 
tính mà tất cả con người Kienlongbank đều thuộc 
lòng khi làm việc tại Ngân hàng: Tâm – Kiên – Khiêm – 
Đam mê và Hy sinh.

Tại Kienlongbank, mọi hoạt động điều hành đều 
theo văn hóa. Với khách hàng với người lao động, 
Kienlongbank luôn sẵn lòng chia sẻ. Trách nhiệm với 
khách hàng, với cộng đồng là trách nhiệm của toàn 
thể 3.725 con người Kienlongbank: Phải mang đến 
cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 
tốt nhất, an toàn và bảo mật nhất, nhanh chóng và 
thuận tiện nhất. Bên cạnh đó chúng tôi phải xây dựng 
môi trường làm việc hiệu quả nhất, phát huy tốt nhất 
năng lực, sở trường của mỗi cá nhân, luôn đào tạo, bồi 
dưỡng đạo đức nghề nghiệp mỗi cá nhân, vì người lao 
động chính là tài sản quý giá của Ngân hàng. Do đó, 
Kienlongbank bao giờ cũng mong muốn có được đội 
ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giỏi nghề và đạo đức tốt.

Đặc biệt, Kienlongbank rất tự hào về các hoạt động 
an sinh xã hội, hướng về cộng đồng, góp phần cùng 
chính quyền địa phương qua các hoạt động tài trợ bà 
con nghèo mua BHYT, tài trợ xây cầu, làm đường, xây 
nhà đại đoàn kết, tặng quà Tết bà con có hoàn cảnh 

khó khăn, chương trình học bổng Chia sẻ ước mơ,…

Với truyền thống 21 năm xây dựng và trưởng thành, 
tôi tin con người Kienlongbank sẽ luôn biết trân 
trọng quá khứ và vững bước xây dựng tương lai 
Kienlongbank ngày càng phát triển. 

PV: Để Kienlongbank tiếp tục phát triển trong 
những năm tới, theo ông, Kienlongbank cần phải 
làm gì?

Ông Võ Văn Châu: Hội đồng quản trị, Ban điều hành 
Kienlongbank thống nhất và kiên trì thực hiện định 
hướng chiến lược đưa Kienlongbank trở thành một 
trong những ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng trên 
tiêu chuẩn hoạt động “An toàn, bền vững và lợi nhuận 
hợp lý”. Là một trong những ngân hàng được công 
nhận là ngân hàng bán lẻ uy tín của các tổ chức,Hiệp 
hội ngân hàng, được Ngân hàng nhà nước cho phép 
tự tái cơ cấu, Kienlongbank sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ 
cấu tổ chức, hoạt động; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực; Đầu tư hệ thống công 
nghệ thông tin, tăng cường bảo mật, quản trị rủi ro; 
Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm 
soát nội bộ; Tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm, dịch 
vụ phù hợp nhu cầu, thu hút khách hàng,…

Trong tháng 10 tới đây, Kienlongbank sẽ chính thức 
ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế (Thẻ Visa) với 
những ưu điểm và đặc trưng riêng, với mong muốn 
sẽ góp phần gia tăng thêm dịch vụ, tiện ích cho khách 
hàng khi đến với Kienlongbank.

PV: Và thay lời kết, thông điệp mà Kienlongbank, 
cũng như ông muốn gởi đến mọi người nhân dịp 
này?

Ông Võ Văn Châu: Thay mặt 3.725 cán bộ, nhân viên, 
cộng tác viên Kienlongbank, tôi xin trân trọng cảm 
ơn các lãnh đạo các bộ, ban ngành, lãnh đạo Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam và các chi nhánh, lãnh đạo 
chính quyền địa phương đã hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời 
trong hoạt động Kienlongbank, giúp Kienlongbank 
phát triển và hoạt động ổn định trong thời gian qua. 
Tôi trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các thế hệ 
cán bộ, nhân viên Kienlongbank qua các thời kỳ. 
Chính các anh chị là người đã sáng lập, tổ chức, duy 
trì và góp phần xây dựng nền móng Kienlongbank ổn 
định, phát triển ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn quý cổ 
đông, thành viên Hội đồng quản trị đã định hướng 
chiến lược, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời thông qua các 
chủ trương, chính sách, giúp cho Ban điều hành trong 
hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 

Xin cảm ơn các cộng sự của tôi, anh chị em cán bộ, 
nhân viên Kienlongbank đã gắn bó, chia sẻ, cộng 
đồng trách nhiệm với Ban điều hành. Trách nhiệm 
của tôi, của các bạn, của chúng ta bây giờ chính là 
phải nỗ lực xây dựng, vun đắp cho sự phát triển của 
Kienlongbank. Giá trị văn hóa của Kienlongbank được 
làm giàu từ chính chúng ta. Giá trị thương hiệu của 
Kienlongbank được phát triển từ chính chúng ta. Mỗi 
thành viên Kienlongbank phải là một viên gạch đẹp 
nhất, tốt nhất cùng xây dựng ngôi nhà Kienlongbank 
vững chắc hơn và to lớn hơn.

Chúc mừng Kienlongbank 21 năm. Tôi xin gởi lời chúc 
cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình cán bộ, nhân viên 
Kienlongbank thật nhiều hạnh phúc, mong rằng gia 
đình luôn là hậu phương vững chắc cho cán bộ, nhân 
viên Kienlongbank lao động và trưởng thành.

PV: Xin cảm ơn ông. Chúc ông cùng tập thể Ban lãnh 
đạo, cán bộ, nhân viên Kienlongbank bước sang 
tuổi mới thật nhiều niềm tin và thắng lợi.
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T rong lịch sử dựng nước và giữ 
nước của dân tộc, con người Việt 
Nam đã hình thành những phẩm 

chất tốt đẹp. Đó là sự gắn kết cá nhân, 
gia đình và xã hội, là tinh thần kiên 
cường, anh dũng, tạo nên sức mạnh 
cộng đồng để tồn tại, chiến đấu và 
chiến thắng mọi kẻ thù. Trong đó vai 
trò của người phụ nữ với thiên chức 
làm mẹ, làm vợ, vừa “lo việc nước, vừa 
đảm việc nhà” góp phần không nhỏ 
trong việc hình thành những phẩm 
chất truyền thống tốt đẹp của phụ 
nữ Việt Nam từ thế hệ này qua thế hệ 
khác, đó chính là yêu nước, anh hùng, 
đảm đang, nhân ái, nghĩa tình, thủy 
chung và giàu đức hy sinh.

THEO DÒNG LỊCH SỬ

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016)

Nét đẹp phụ nữ Việt Nam 
Xưa và Nay

Xuyên suốt lịch sử giữ nước và xây dựng 
đất nước, người phụ nữ Việt Nam có vai 
trò hết sức quan trọng. Dù trong hoàn 
cảnh nào, thời đại nào thì người phụ nữ 
cũng là hậu phương và tiền tuyến vững 
chắc. Ngày nay, đất nước đang trong 
thời kỲ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, tiếp tục không thể 
thiếu vắng vai trò của người phụ nữ. Đối 
với người phụ nữ, tu dưỡng đạo đức là 
một phần để làm nên nét đẹp cho họ. 
Phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời 
kỲ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước được tổng quát hóa thành 
4 chuẩn mực đạo đức: Tự tin, tự trọng, 
đảm đang, trung hậu.

Thứ nhất, người phụ nữ phải có phẩm 

chất tự tin. Đó chính là người tin tưởng 
vào năng lực bản thân, tự đánh giá mặt 
mạnh, mặt yếu của mình. Như vậy, hơn 
bao giờ hết, người phụ nữ cần có sự tự 
tin để đáp ứng với yêu cầu của thời kỲ 
mới, phát triển và hội nhập. Muốn có 
được sự tự tin, người phụ nữ phải dám 
nghĩ, dám làm, tin vào khả năng thành 
công của mình. Họ phải tích cực học 
tập, lao động sáng tạo, không ngừng 
học hỏi. Cùng với đó là không quên rèn 
luyện kỹ năng sống, rèn luyện sức khỏe 
và giữ gìn vẻ đẹp hình thể để có được 
sự tự tin vào bản thân.

Phẩm chất thứ hai của người phụ nữ 
đó là tự trọng. Người phụ nữ có lòng tự 
trọng là người biết coi trọng và giữ gìn 
phẩm cách, danh dự của mình. Đây là 
một trong những yếu tố nền tảng quan 

Phụ nữ Việt Nam xưa thường để tóc xõa ngang vai hoặc buộc hờ  ngang lưng

Trang phục Phụ nữ Việt Nam xưa thường 
chú trọng nét tao nhã, thanh lịch

Hàm răng đen là nét đẹp tiêu chuẩn của Phụ nữ 
Việt Nam xưa

Vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của nữ  NV Kienlongbank trong tà áo dài truyền thống  

trọng nhất để làm nên giá trị của một 
con người chân chính. Người phụ nữ 
thời kỲ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
cần có phẩm chất tự trọng để tiếp nối 
truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ 
Việt Nam, cũng là để góp phần bảo vệ, 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và nét 
đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam 
trước những thách thức của xu thế toàn 
cầu hóa và hội nhập. Để giữ được lòng tự 
trọng, người phụ nữ phải tạo cho mình 
một niềm tin vào bản thân, vào cuộc 
sống. Nó cũng được thể hiện ở tinh thần 
vượt khó, ở ý chí vươn lên trong cuộc 
sống, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện 
phẩm chất đạo đức cho bản thân.

Phụ nữ Việt Nam luôn phấn đấu, rèn 
luyện để trở thành người phụ nữ trung 
hậu. Trung hậu là trung thực, thẳng 
thắn, nhân ái, giàu lòng thương người. 
Phẩm chất ấy thể hiện cách sống đẹp 
của người Việt Nam nói chung và người 
phụ nữ nói riêng. Trong suốt tiến trình 
lịch sử đấu tranh của dân tộc, lòng trung 
hậu đã trở thành nền tảng cho những 
phẩm chất tinh thần phong phú, đặc 
sắc, những khả năng và vai trò thực tế 

to lớn của phụ nữ Việt Nam, đồng thời 
làm nên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, 
tạo nên bản lĩnh riêng cho mỗi người 
phụ nữ.

Trong mọi thời điểm của lịch sử, phẩm 
chất đảm đang của phụ nữ Việt Nam 
luôn tỏa sáng. Đó là hình ảnh người 
phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. 
Người phụ nữ luôn phát huy vai trò của 
mình trong việc tổ chức cuộc sống gia 
đình, động viên, khích lệ chồng con 
chia sẻ công việc gia đình, nhất là với 
người chồng. Hơn nữa, phụ nữ phải 
trau dồi kiến thức để nâng cao năng 
lực hoạt động chuyên môn, hoàn thành 
tốt công việc của mình. Đảm đang luôn 
là phẩm chất đạo đức truyền thống tốt 
đẹp, giúp cho người phụ nữ thực hiện 
hài hòa: việc nước, việc nhà để vừa có 
cơ hội phát triển cho bản thân, vừa bảo 
toàn hạnh phúc gia đình.

Với việc hội tụ được những phẩm chất: 
Tự tin, tự trọng, đảm đang, trung hậu, 
người phụ nữ sẽ nắm bắt cơ hội, tận 
dụng những yếu tố tích cực của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập P. Marketing tổng hợp

quốc tế; tránh những tác động tiêu cực 
của thời kỲ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập; thực hiện tốt vai trò, 
thiên chức của người phụ nữ trong gia 
đình, trách nhiệm công dân trong xã 
hội.

Thấm nhuần các giá trị tinh thần to lớn 
mà các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã dày 
công vun đắp, tại Kienlongbank, tập thể 
nữ CB, NV luôn nhận thức được trách 
nhiệm của mình không chỉ ở vai trò 
của người mẹ, người vợ, người con của 
gia đình mà còn là 1 nữ CB, NV tận tâm, 
chuyên nghiệp, có trách nhiệm tại Ngân 
hàng. Dù đảm nhiệm ở bất kỳ cương 
vị hay vị trí công việc nào, các Chị, Em 
cũng đều hoàn thành tốt những nhiệm 
vụ được giao phó.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, 
Bản tin Kienlongbank kính chúc toàn 
thể Quý Chị, Em đang công tác tại 
Kienlongbank những lời chúc tốt đẹp 
nhất. Chúc cho Quý Chị, Em mãi là 
những bông hoa xinh đẹp, luôn tươi vui, 
hạnh phúc và thành công.
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Nhận lời mời của Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Tp. Hồ Chí Minh, sáng ngày 

23/9, đại diện lãnh đạo Ngân hàng 

TMCP Kiên Long đã tham dự Lễ khánh 

thành giai đoạn 2 công trình mở rộng 

Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh 

hùng (VNAH) - Anh hùng Lực lượng 

vũ trang nhân dân (AHLLVTND) 

Nguyễn Thị Rành tại ấp Trại Đèn, xã 

Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Tp. HCM. 

Giai đoạn 2 công trình mở rộng Nhà 

tưởng niệm Mẹ VNAH - AHLLVTND 

Nguyễn Thị Rành được khởi công từ 

ngày 20/4/2015 với tổng diện tích 

hơn 5.600m2 gồm các hạng mục sân 

vườn, khu sinh hoạt cộng đồng, mở 

rộng đường vào nhà tưởng niệm… 

Với tinh thần sẵn lòng chia sẻ, 

Kienlongbank đã tích cực tham gia 

đóng góp xây dựng hoàn thành 

công trình mở rộng giai đoạn 2 Nhà 

tưởng niệm. Đến dự Lễ khánh thành 

có sự hiện diện của lãnh đạo Trung 

ương, Thành phố, quận huyện. Trong 

buổi Lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. 

HCM đã trao tặng Bằng khen cho 

Kienlongbank để ghi nhận sự đóng 

góp tích cực của Kienlongbank trong 

việc xây dựng Nhà tưởng niệm trong 

thời gian qua.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

P. MarketingKienlongbank Hải Phòng Kienlongbank Bình Dương Thanh Tâm

P. Marketing

P. Marketing

P. Marketing

Hội nghị Cộng tác viên 
Kienlongbank tiếp tục 
diễn ra tại 04 thành 
phố lớn

Tiếp nối thành công của chương 
trình “Hội nghị Cộng tác viên 2016 

- K.01”, Kienlongbank vừa tổ chức thành 
công Hội nghị CTV đợt 2 tại TP. Cần 
Thơ, đợt 3 tại Tp. Rạch Giá (Kiên Giang), 
đợt 4 tại Bạc Liêu và đợt 5 tại Phú 
Yên với sự hiện diện của đại diện Ban 
Lãnh đạo Kienlongbank và hơn 1.000 
CTV khu vực ĐBSCL và miền Trung. 
Tại đây, các anh chị CTV đã được tham 
gia các chương trình đào tạo kỹ năng 
mềm trong giao tiếp, kỹ năng nghiệp 
vụ trong công tác tín dụng. Bên cạnh 
đó, sự chia sẻ từ Ban lãnh đạo và các 
phòng ban nghiệp vụ về công tác tín 
dụng, các CTV đã được bồi dưỡng kiến 
thức nghiệp vụ hỗ trợ để nâng cao 
kỹ năng trong công việc thực tế tại 
Kienlongbank. 

Tại Hội nghị, Kienlongbank đã khen 
thưởng những tập thể, cá nhân CTV 
hoàn thành xuất sắc kết quả kinh doanh 
những tháng đầu năm, góp phần quan 
trọng hoàn thành mục tiêu đã được 
giao trong năm 2016.

Kienlongbank 
Bình Dương ưu đãi 
tân sinh viên

KBA: Hội thảo “Công 
tác Thẩm định giá 2016 
và định hướng hoạt 
động 2017”

Nhằm nâng cao công tác thẩm định 
năm 2016 và định hướng hoạt 

động năm 2017, trong 03 ngày, từ ngày 
16-18/9/2016, tại Tp. HCM, Công ty 
TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản 
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KBA) tổ 
chức Hội thảo “Công tác Thẩm định giá 
2016 và định hướng hoạt động 2017” 
với sự tham dự của HĐTV, Ban Giám đốc 
KBA, Nhân viên thẩm định, các trưởng 
đơn vị kinh doanh tại Tp. HCM và các 
tỉnh lân cận.

Với các chuyên đề chia sẻ: Những rủi ro, 
Kiểm soát hồ sơ, Hướng dẫn thẩm định 
bất động sản và động sản,… cùng với 
những chủ trương, định hướng thời 
gian tới, giúp hội thảo thêm sôi nổi 
và mang lại hiệu quả cao. Tại hội thảo, 
Công ty KBA đã khen thưởng cho nhiều 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác thẩm định năm 2016.

Đợt 2 của Hội thảo “Công tác thẩm định 
giá năm 2016 và phương hướng hoạt 
động năm 2017” được diễn ra tại Tp 
Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang từ ngày 23-
25/9/2016. 

Ngày 11/9/2016, tại Tp. Hồ Chí Minh, 
Kienlongbank tổ chức chương trình 

tọa đàm “Phòng ngừa rủi ro tín dụng 
2016” với sự tham gia của các đơn vị 
Kienlongbank tại khu vực Tp.HCM và các 
tỉnh lân cận.

Tại tọa đàm, Ban lãnh đạo đã ghi nhận 
các ý kiến và chia sẻ từ các đơn vị về các 
nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển 
kinh doanh; quản lý rủi ro sau cho vay; xử 
lý và thu hồi nợ, giúp các đơn vị có thêm 
thông tin, kỹ năng xử lý liên quan công 
tác tín dụng. 

Các buổi tọa đàm tiếp theo lần lượt được 
tổ chức tại Cần Thơ, Kiên Giang vào các 
ngày 02/10 và 09/10/2016 nhằm quy tụ 
các CB, NV trên toàn hệ thống.

Nhằm quảng bá thương hiệu 
Kienlongbank và tìm kiếm cơ hội 

kinh doanh tại Tp. Hải Phòng, ngày 
06/9/2016, Kienlongbank Hải Phòng 
đã tham dự Ngày hội: “Kết nối doanh 
nhân 2016 - Visitor’s Day” do Thương 
hội Doanh nhân Đất Cảng (BNA) tổ 
chức.

Ngày hội đã quy tụ gần 200 doanh 
nhân là hội viên và khách mời của 
Thương hội BNA tham dự. Thông 
qua các hoạt động tiếp thị sản phẩm, 
tặng quà, phát tờ rơi giới thiệu sản 
phẩm dịch vụ hiện hữu tại gian hàng, 
Kienlongbank đã kết nối nhiều khách 
hàng đến tìm hiểu và sử dụng sản 
phẩm dịch vụ của Kienlongbank.

Ngày 06/9/2016, trường Đại học 

Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 

đã tổ chức chương trình chào đón 

“Tân sinh viên” năm học 2016 - 2017. 

Đây là hoạt động thường niên của 

Trường nhằm giúp các em tân sinh 

viên dễ dàng thích nghi, hội nhập 

khi bước chân vào giảng đường đại 

học. Nhân dịp này, Kienlongbank 

giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ 

của Ngân hàng và ưu đãi mở thẻ 

dành cho sinh viên. 

Với những tính năng nổi bật và 

nhiều ưu đãi, thẻ ATM Hoàng Sa Việt 

Nam và Trường Sa Việt Nam được 

các em sinh viên đón nhận nồng 

nhiệt, vừa mang thông điệp ủng 

hộ cho sản phẩm mang tên 2 quần 

đảo của Việt Nam, vừa nhận được 

ưu đãi miễn phí từ Kienlongbank. 

Song song đó, các sản phẩm cho 

vay sinh viên cũng được các em 

quan tâm, cùng với những chương 

trình và trò chơi hấp dẫn, gian hàng 

đã thu hút các bạn sinh viên.

Kienlongbank Hải Phòng 
tham gia Ngày hội Kết 
nối doanh nhân

Kienlongbank nhận 
Bằng khen của Hội Liên 
hiệp Phụ Nữ Tp. HCM

Kienlongbank 
tiếp tục trao tặng 
550 suất học bổng tại: 
Cần Giuộc, Gò Công, 
Cam Ranh, Bình Dương 
và Sóc Trăng.

Tọa đàm “Phòng ngừa 
rủi ro tín dụng 2016”

Nằm trong chương trình trao học bổng 
“Chia sẻ ước mơ” năm 2016, từ ngày 15/9 
đến ngày 17/9/2016, Kienlongbank tiếp 
tục tổ chức trao tặng 550 suất học bổng 
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn tại 5 khu vực: huyện Cần Giuộc 
(Long An), thị xã Gò Công (Tiền Giang), 
Tp. Cam Ranh (Khánh Hòa), mỗi địa 
phương 50 suất. Riêng tỈnh Bình Dương 
và tỈnh Sóc Trăng, Kienlongbank trao 
tặng mỗi tỈnh 200 suất.

Có mặt tại buổi lễ trao học bổng là các 
em học sinh THPT chăm ngoan, học giỏi 
với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được 
NHNNVN và chính quyền địa phương 
chọn lọc, xét duyệt để nhận học bổng 
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 của các em như: 
Tập, viết, nón,….

Đây là món quà mang giá trị vật 
chất và tinh thần của tập thể CB, NV 
Kienlongbank dành cho các em với 
mong muốn chắp cánh những ước mơ, 
khát vọng, giúp các em thêm tự tin vững 
bước vào đời.
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Nằm trong hoạt động chào mừng 
kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt 

Nam, ngày 9/10/2016, tại Tp.Vũng 
Tàu, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu  tổ chức chuỗi hoạt động 
“Kỷ niệm Ngày Doanh Nhân Việt Nam 
13/10/2016” quy tụ hơn 300 lãnh đạo 
doanh nghiệp, doanh nhân trẻ và 
lãnh đạo chính quyền địa phương 
tham dự. 

Chuỗi hoạt động diễn ra với nhiều 
chương trình sôi nổi thu hút sự tham 
gia của đông đảo các Doanh nhân 
trẻ (DNT), như: Giải Golf, Giải Tennis, 
Giải cầu lông và Giải bóng đá mini. 
Đây là một trong những sự kiện rất 
được sự quan tâm các cấp lãnh đạo 
tỉnh, thành phố và cộng đồng doanh 
nghiệp khi hướng về ngày 13/10 
hằng năm. Đây còn là bước chuyển 
cho sự kết nối, phát triển phong trào 
Doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu nói riêng và toàn quốc  
nói chung. 

Dịp này, Kienlongbank vinh dự là một 
trong những nhà tài trợ của sự kiện, 
đánh dấu sự đồng hành và hỗ trợ của 
Kienlongbank trong việc mở rộng và 
phát triển năng lực liên kết cho các 
doanh nghiệp.

Kienlongbank  
Cam Ranh mang 
Trung thu đến với 
trẻ em mồ côi

Ngày 10/9/2016, tập thể CB, NV 
Kienlongbank Cam Ranh đã phối 

hợp cùng chính quyền địa phương 
Tp.Cam Ranh tổ chức chương trình 
“Vui Trung thu – Sẻ chia yêu thương”. 
Đây là hoạt động thiện nguyện do 
mỗi CB, NV ý thức chia sẻ và đóng 
góp dành cho các thiếu nhi tại 02 
mái ấm tình thương: Đại An và Nhân 
Ái, thuộc Tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh 
Hòa với mong muốn dành cho các 
em có những sân chơi lành mạnh và 
một mùa trung thu ấm áp, ý nghĩa.

Với 150 suất quà bao gồm bánh 
kẹo, gạo, sữa, ... do tập thể CB, NV 
Kienlongbank Cam Ranh trao tặng và 
sự chung sức để tổ chức thành công 
chương trình, mang lại niềm vui cho 
các em có hoàn cảnh kém may mắn. 
Cảm động trước những tình cảm 
của Kienlongbank, một nữ tu chia 
sẻ: “Các cháu ở mái ấm Nhân Ái và 
Đại An là những mảnh đời bất hạnh, 
được sự yêu thương của quý nhà hảo 
tâm, đặc biệt là CB, NV Kienlongbank 
Cam Ranh đã mang đến cho Giáo xứ 
nói chung và các em nhỏ nói riêng 
những phần quà, những tiết mục 
văn nghệ đầy yêu thương và thật 
đáng nhớ”.

Kienlongbank Vũng Tàu: 
Đồng hành chuỗi hoạt 
động chào mừng ngày 
Doanh nhân Việt Nam

Chiều ngày 29/9, trên SVĐ Hàng 
Đẫy, Than Quảng Ninh đã xuất 

xắc vượt qua đội chủ nhà Hà Nội T&T 
để xuất sắc vô địch Cúp Quốc Gia 
Kienlongbank 2016. 

Phát biểu tại Lễ bế mạc và trao giải 
Cúp Quốc Gia Kienlongbank 2016, 
đại diện nhà tài trợ - Ông Nguyễn 
Quang Toan – Phó Tổng Giám đốc 
Kienlongbank chúc mừng Cúp Quốc 
Gia Kienlongbank 2016 đã thành 
công tốt đẹp; Cống hiến cho khán 
giả nhiều trận đấu hấp dẫn. Đồng 
thời, đại diện Kienlongbank cảm ơn 
VFF, VPF đã giúp đỡ Kienlongbank 
đồng hành tổ chức thành công Cúp 

Than Quảng Ninh  
vô địch Cúp Quốc gia 
Kienlongbank 2016

P. Marketing

P. Marketing

Mỹ Thành

Nhằm hưởng ứng tháng “An toàn 
phòng cháy, chữa cháy”, sáng 

04/10/2016, Kienlongbank Rạch Giá 
đồng hành cùng với các cơ quan ban 
ngành trong địa bàn Tp Rạch Giá – tỉnh 
Kiên Giang tổ chức Lễ ra quân hưởng 
ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa 
cháy” năm 2016.

Tại Lễ ra quân, đoàn diễu hành đã đi 
qua các trục đường chính trong Tp, 
Rạch Giá, cùng với những băng rôn 
và khẩu hiệu tuyên truyền về công tác 
phòng cháy, chữa cháy, với mục đích 
nâng cao nhận thức và tầm quan trọng, 
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ 
gia đình và cá nhân trong công tác 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ, chủ động phòng ngừa, hạn chế đến 
mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt 
hại về người, tài sản do cháy nổ gây ra. 
Buổi lễ ra quân đã thu hút sự tham gia 
đông đảo của các cơ quan, ban ngành, 
đoàn thể và người dân trong địa bàn Tp 
Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

Trong những năm qua, Kienlongbank đã 
không ngừng tham gia các hoạt động 
công tác xã hội, thể hiện được tinh thần 
và trách nhiệm của Kienlongbank trong 
việc góp phần xây dựng xã hội ngày 
càng văn minh và phát triển, điều này 
càng khẳng định được phương châm 
hoạt động của Kienlongbank trong 21 
năm qua, luôn “Sẵn lòng chia sẻ” vì cộng 
đồng và xã hội.

Kienlongbank tài trợ 
chuỗi hoạt động kỷ niệm 
40 năm Ngày thành lập 
Trường Đại học Kinh tế 
Tp. HCM

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành 
lập (27/10/1976 –  27/10/ 2016), 

trường Đại học Kinh tế Tp. HCM (UEH) đã 
tổ chức chuỗi các hoạt động dành cho 
tập thể CB, GV và sinh viên của trường, với 
nhiều chương trình như: Cuộc thi “I Love 
You UEH”; Hội trại “Sức trẻ kinh tế; Hội nghị 
sinh viên quốc tế về “AEC”; Ngày hội “Ngôi 
nhà UEH”, ….cùng nhiều hoạt động văn 
nghệ, thể thao.Dịp này, Kienlongbank vinh 
dự là một trong những nhà tài trợ

UEH là 1 trong 16 trường đại học trọng 
điểm của Quốc gia, qua 40 năm đào tạo 
và phát triển, nhà trường đã đào tạo hàng 
trăm ngàn sinh viên các bậc, hệ khác nhau, 
góp phần tạo ra những tri thức trẻ, giúp ích 
cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. 
Trong đó, những CB, NV Kienlongbank 
phần lớn cũng được đào tạo tại UEH.

Kienlongbank và UEH đã luôn đồng hành 
với nhau thông qua các chương trình trao 
học bổng cho sinh viên, ký kết hợp tác 
trong công tác đào tạo ngắn hạn, tiếp 
nhận thực tập sinh. Nhân sự kiện này, 
Kienlongbank đã tài trợ trong việc xây 
dựng cơ sở vật chất tại trường, góp phần 
nâng cao công tác đào tạo những tri thức 
trẻ, góp phần xây dựng sự phát triển kinh 
tế Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn.

Kienlongbank: Dành 
gói ưu đãi lãi suất vay 
3  %/năm cho DN xuất 
nhập khẩu.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch 

vụ và đa dạng hóa các sản phẩm 

dịch vụ tại Ngân hàng, đồng thời hỗ 

trợ các doanh nghiệp (DN) đẩy mạnh 

vị thế của mình trên thị trường quốc 

tế, trong tháng 09/2016, Kienlongbank 

triển khai Gói “Vay ưu đãi dành cho các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu”  với lãi 

suất vay ưu đãi 3%/năm.

Theo đó, khi sử dụng gói vay ưu đãi 

này, các DN có thể vay với số tiền lên 

đến 500.000USD chỉ với mức lãi suất 

vay 3%/năm, được triển khai từ nay cho 

đến ngày 30/11/2016.

Kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng 

sâu rộng với kinh tế thế giới qua nhiều 

thoả thuận tự do thương mại và đầu 

tư đa phương, song phương như: WTO, 

các hiệp định tự do thương mại với 

EU, Nhật Bản, Hàn Quốc..v.v. sắp đến 

là TPP, đang và sẽ mở đường cho việc 

hội nhập sâu rộng hơn nữa của ngành 

ngân hàng, mở cửa thị trường dịch vụ 

ngân hàng cho các DN, với gói ưu đãi 

lãi suất được Kienlongbank triển khai 

đúng thời điểm, sẽ đồng hành cùng 

với các DN trong kinh doanh xuất nhập 

khẩu, tạo đà phát triển kinh doanh, 

góp phần vào việc phát triển mạnh mẽ 

nền kinh tế Việt Nam trong tiến trình 

hội nhập kinh tế quốc tế. 

Trước đó, Kienlongbank đã cho triển 

khai đồng loạt 2 gói ưu đãi: Gói ưu đãi 

mua xe ô tô với lãi suất 8,5%/năm, áp 

dụng cho tất cả các khách hàng 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; Gói ưu đãi “Đầy niềm vui” 

với lãi suất 0,7%/tháng áp dụng cho tất 

Kienlongbank 
Rạch Giá hưởng ứng 
tháng an toàn PCCC 
năm 2016.

cả khách hàng cá nhân và khách hàng 

doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để 

sản xuất kinh doanh, giao dịch bất 

động sản hoặc phục vụ đời sống.

Quốc gia trong hai năm qua.

Bên cạnh phát triển kinh doanh, 
Kienlongbank luôn đồng hành cùng 
các phong trào thể thao nước nhà. 
Với việc đội Than Quảng Ninh vô địch 
Cúp Quốc Gia Kienlongbank 2016, 
trước đó TP HCM vô địch giải Hạng 
Nhất Quốc Gia Kienlongbank 2016 
đánh dấu mùa giải năm 2016 thành 
công trọn vẹn.
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Sáng ngày 3/10, UBND Q. Phú Nhuận, 

Tp.HCM tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ 

học tập suốt đời” với chủ đề “Phát triển 

văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” năm 

2016. Đây là một trong những hoạt động 

hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời năm 2016” cấp thành phố được 

diễn ra từ 2/10 đến ngày 9/10 trong hệ 

thống các cơ sở giáo dục, thư viện trên 

địa bàn thành phố. Dịp này, Kienlongbank 

vinh dự là một trong những nhà tài trợ 

đồng hành cùng chương trình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bà Bùi Thị Diễm 

Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo Tp.HCM nhấn mạnh rằng: “Tuần lễ 

một trong những hoạt động thiết thực 

nhằm giúp các tầng lớp nhân dân cập 

nhật kiến thức, kỹ năng và vận dụng công 

nghệ hiện đại góp phần nâng cao chất 

lượng cuộc sống và kỹ năng hội nhập 

quốc tế. Qua đó, góp phần chung tay 

xây dựng xã hội học tập, đưa Tp. HCM trở 

thành “Thành phố học tập”.

Tại buổi Lễ, đại diện Kienlongbank, ông Võ 

Văn Châu – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 

đã trao 15 suất học bổng cho các học 

sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trên địa 

bàn Q. Phú Nhuận. 

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Kienlongbank  
đồng hành cùng 
“Tuần lễ học tập 
suốt đời 2016”

P. Marketing

Nhân Kỷ niệm 25 năm Ngày Quốc tế 

Hội Người cao tuổi (01/10/1991 – 

01/10/2016), Kienlongbank Tân Lập đã 

phối hợp với Hội Người cao tuổi P. Tân An, 

Tp Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức 

buổi giao lưu văn nghệ, kết nghĩa CB, NV 

Kienlongbank và người cao tuổi tại địa 

phương, thu hút đông đảo người tham 

dự.

Chương trình diễn ra trong bầu không 

khí hân hoan, với những tiết mục văn 

nghệ được chuẩn bị hết sức chu đáo từ 

các cụ người cao tuổi, đến những bài 

hát hào hùng ca ngợi về Kienlongbank 

tạo thêm phần sôi nổi cho buổi giao lưu. 

Qua đó, Kienlongbank Tân Lập giới thiệu 

sơ lược về Kienlongbank, tăng thêm sự 

nhận biết về Ngân hàng với người dân 

tại địa phương. Ngoài những bó hoa 

tươi thắm gửi đến các cụ, Kienlongbank 

Tân Lập còn trao tặng những phần quà 

ý nghĩa dành cho các cụ đến tham gia.

Ngày Quốc tế Người cao tuổi là một ngày 

lễ lớn dành riêng cho người cao tuổi ở 

nước ta. Đó cũng chính là ngày để con 

cháu báo hiếu ông bà cha mẹ, để cảm ơn 

công sinh dưỡng, nuôi nấng hy sinh cả 

đời cho con. Không những như vậy, đây 

còn là dịp để tri ân những thế hệ đi trước 

đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây 

dựng và phát triển của đất nước. Việc 

đồng của Kienlongbank đã để lại những 

tình cảm dấu ấn tốt đẹp trong lòng các 

Kienlongbank 
Tân Lập tri ân 
Người cao tuổi 
tại địa phương

Phan Thị Thu / Kienlongbank Tân Lập

cụ. Mong rằng tình cảm ấy sẽ luôn phát 

triển bền vững và lâu dài. Các cụ vẫn sẽ 

luôn và sẽ mãi là những người khách 

hàng thân thiết, luôn đồng hàng cùng 

Ngân hàng trên chặng đường phát triển 

bền vững.

P. Marketing

Gala tổng kết mùa 
giải Bóng đá chuyên 
nghiệp 2016
Tối 01/10, tại Nhà hát Bến Thành, TP HCM, 
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp 
Việt Nam (VPF) đã tổ chức Gala tổng kết 
các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 
2016 tôn vinh tổ chức, cá nhân đóng góp 
cho nền bóng đá nước nhà.

Ban tổ chức (BTC) đã trao giải cho 24 cầu 
thủ xuất sắc nhất của các đội bóng tham 
dự các giải vô địch quốc gia, trao giải cho 
đội hình tiêu biểu của mùa bóng 2016. 
Ngoài ra, BTC đã trao nhiều giải thưởng để 
tôn vinh tổ chức, cá nhân xuất sắc trong 
mùa bóng vừa qua như giải: Cầu thủ xuất 
sắc nhất, Tiền đạo xuất sắc nhất, HLV xuất 
sắc nhất và Các giải vô địch V-League cho 
đội Hà Nội T&T, Cúp vô địch Hạng Nhất 
Quốc Gia Kienlongbank 2016 cho đội TP 
HCM, Cúp Quốc Gia Kienlongbank 2016 
cho đội Than Quảng Ninh.

Đây là lần đầu tiên VPF tổ chức tổng kết 
chung cho các giải bóng đá chuyên 
nghiệp. Buổi GALA hoành tráng, chuyên 
nghiệp để lại nhiều ấn tượng cho khách 
dự, cầu thủ và đông đảo khán giả đến 
tham dự. Kienlongbank vinh dự là đơn 
vị đồng hành của Giải hạng Nhất Quốc 
Gia Kienlongbank và Cúp Quốc Gia 
Kienlongbank liên tục 03 năm qua. 
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Tưng bừng chào đón 
4 thành viên mới trong tháng 9

Tiếp tục thực hiện chiến lược mở 

rộng mạng lưới hoạt động và mở 

rộng thị trường trên toàn hệ thống, 

Kienlongbank đã tưng bừng khai trương 4 

CN-PGD trong tháng 9/2016. Đó là CN Nhà Bè 

(HCM 10/2016), PGD La Gi (Bình Thuận, 03/9), 

PGD Hàm Tiến (Bình Thuận, 17/09), PGD Năm 

Căn (Cà Mau, 24/9). 

Ngày 10/9/2016, Kienlongbank chính 
thức khai trương chi nhánh (CN) Nhà 
Bè tại địa chỈ số 19, lô B2, phân khu 
18A, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM. Đây là CN 
thứ hai của Kienlongbank tại Tp. HCM 
sau CN Sài Gòn.

Đông đảo khách hàng đến giao dịch trong dịp 
khai trương Kienlongbank Nhà Bè

Cắt băng khai trương PGD Hàm Tiến 
(Bình Thuận) ngày 17/9.

Nghi thức khai tiệc tại các lễ khai trương CN-PGD

Nghi thức cắt băng khai trương PGD Lagi (Bình Thuận) ngày 03/9.

Nghi thức cắt băng khai trương PGD Năm Căn (Cà Mau) ngày 24/9

Tại mỗi nơi khai trương, Kienlongbank dành 
hàng ngàn phần quà cho các khách hàng đến 
giao dịch. Rất đông khách hàng đến giao dịch 
tại PGD Năm Căn nhân dịp khai trương ngày 
24/9.

Nhân dịp khai trương các PGD, Kienlongbank tặng mỗi 
địa phương 50 suất học bổng “Chia sẻ ước mơ” dành 
học sinh THPT vượt khó học giỏi cho tại địa phương. 
Dự kiến, tháng 10/2016, Kienlongbank tiếp tục khánh 
thành PGD Mỏ Cày Nam (Bến Tre) và PGD Ninh Hòa 
(Khánh Hòa).

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Dự kiến, tháng 10/2016, Kienlongbank 
tiếp tục khánh thành trụ sở mới thêm 
02 PGD: PGD Mỏ Cày Nam (Bến Tre, 
ngày 07/10/2016) và PGD Ninh Hòa 
(Khánh Hòa, ngày 22/10/2016).

1514

PHÁT TRIỂN

Bản tin Kienlongbank Số 35 - Tháng 10/2016



Tam Giang - P. Marketing

Vĩnh Long là tỉnh có vị trí khá đặc biệt, 
nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL), giữa sông Tiền và sông 

Hậu; có điều kiện thuận lợi về địa lý và khí hậu 
nên tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn. Vĩnh 
Long cũng là đầu mối giao thông quan trọng 
trong việc thúc đẩy phát triển chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội, du lịch, … của các tỈnh, 
thành phố khu vực miền Tây Nam bộ.

Được đánh giá là một tỉnh có vị trí đặc biệt 
quan trọng trong chiến lược phát triển vùng 
ĐBSCL và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 
định hướng phát triển của tỉnh Vĩnh Long là 
cùng với thành phố Cần Thơ sẽ phát triển 
thành trung tâm kinh tế, đào tạo, văn hóa và 
khoa học kỹ thuật của vùng ĐBSCL.

Trong nhiều năm qua, cơ sở hạ tầng của tỈnh 
Vĩnh Long đã được đầu tư xây mới hoặc nâng 
cấp với nhiều công trình hữu ích, góp phần 
không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo cảnh 
quan và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất 
của cư dân tỈnh nhà. 

Trên con đường phát triển để sớm trở thành 
một tỉnh khá, giàu, những thế mạnh đặc 
trưng của Vĩnh Long sẽ được khai thác một 
cách có hiệu quả. Cùng với những tiềm năng 
và thế mạnh đó, Kienlongbank cũng đã song 
hành và phát triển cùng với tỉnh Vĩnh Long từ 
năm 2009. Việc mở rộng hoạt động tại Vĩnh 
Long sẽ mở ra cơ hội phát triển bền vững 
cho Kienlongbank tại khu vực quan trọng 
này, góp phần tích cực vào sự phát triển của 
ngành dịch vụ tài chính nói riêng và nền kinh 
tế nói chung trên địa bàn.

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, sự hỗ trợ của chính quyền địa 

VĨNH LONG:  

phương, tháng 4/2016, Kienlongbank Vĩnh 
Long bắt tay vào việc xây dựng lại trụ sở mới 
khang trang và sạch đẹp hơn. Sau 6 tháng thi 
công, đến ngày 19/9/2016, tòa nhà trụ sở mới 
của Kienlongbank Vĩnh Long đã chính thức đi 
vào hoạt động tại địa chỈ 1K - 1H đường 30 
tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long.

Có thể nói, việc đưa vào hoạt động trụ sở 
mới của Kienlongbank Vĩnh Long sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi giúp người dân và các doanh 
nghiệp tại địa phương tiếp cận với các nguồn 
vốn tín dụng, cho vay doanh nghiệp cá nhân, 
thanh toán trong nước, quốc tế, bảo lãnh, bao 
thanh toán, thu đổi ngoại tế, thu chi hộ,… dễ 
dàng, thuận tiện hơn để đầu tư phát triển sản 
xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào quá 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời 
sống nhân dân.

Với tinh thần sẵn sàng phục vụ khách 
hàng, cùng nhiệt huyết của tập thể CB, NV, 
Kienlongbank Vĩnh Long muốn khẳng định vị 
trí của mình trong lòng người dân và nhiều 
khách hàng tại địa phương, quyết tâm thu hút 
nhiều nguồn khách hàng đến Chi nhánh giao 
dịch, làm tiền đề cho những bước phát triển 
tiếp theo trong những năm tới. 

Phấn khởi, đầy niềm tin và sự kỳ vọng dành 
cho Kienlongbank Vĩnh Long, Ban giám đốc 

cùng toàn thể CB, NV Kienlongbank Vĩnh 
Long chia sẻ: “Chúng tôi thật sự vui mừng 
khi đưa vào hoạt động trụ sở mới với cơ sở 
hạ tầng rộng lớn, hiện đại và khang trang 
hơn, đó chính là động lực để tất cả CB, NV 
Kienlongbank Vĩnh Long có thêm nhiều 
nhiệt huyết cũng như lòng tin vững chắc 
hơn nữa đối với Kienlongbank, chúng tôi sẽ 
phải luôn nỗ lực hết mình và phấn đấu hoàn 
thành các kế hoạch kinh doanh, góp phần 
vào sự phát triển Kienlongbank nói chung và 
Kienlongbank Vĩnh Long nói riêng”.

Khách hàng Nguyễn Văn Hai của Kienlongbank 
tại Vĩnh Long cho biết: “Tôi là khách hàng của 
Kienlongbank kể từ khi Kienlongbank mới 
thành lập chi nhánh ở đây. Ngoài việc phục 
vụ, chăm sóc khách hàng tận tình chu đáo 
của các bạn nhân viên thì nay Kienlongbank 
khánh thành và đưa vào hoạt động trụ sở mới 
khang trang với vị trí thuận lợi tôi thấy vui hơn 
vì sự phát triển của Kienlongbank và càng có 
sự tin cậy hơn nữa đối với ngân hàng này”.

Tin rằng với sự năng động, sáng tạo niềm tin 
và nhiệt huyết, Kienlongbank Vĩnh Long sẽ là 
một điểm sáng tham gia phát triển kinh tế địa 
phương cũng như đóng góp đáng kể vào sự 
phát triển chung của Kienlongbank.

Tập thể CB,NV Kienlongbank Vĩnh Long

NV Kienlongbank tặng quà cho khách hàng 

CHÚC MỪNG  
NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM
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TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP
Ai cũng muốn sở hữu một tài khoản với dãy số đẹp, dễ nhớ và 

đặc biệt là mang nhiều ý nghĩa về sự may mắn, tiền tài. Đây 
là một nhu cầu thiết yếu và đã trở nên rộng rãi, phổ biến hơn 

trong thời gian gần đây. Việc sở hữu một tài khoản ngân hàng số đẹp 
dễ nhớ là điều mà nhiều người hướng đến, đặc biệt là những người 
trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, bởi nó sẽ giúp mang lại sự may 
mắn, tạo sự tin tưởng và đẳng cấp trong mắt khách hàng, đối tác. 
Chính vì lý do đó, Kienlongbank đã cho ra mắt dịch vụ tài khoản số 
đẹp với ưu đãi hoàn toàn miễn phí.

Dịch vụ “Tài khoản số đẹp” sẽ triển khai từ tháng 10/2016. Với tài 
khoản số đẹp khách hàng có thể tùy thích lựa chọn số tài khoản 
ngân hàng theo sở thích cá nhân hoặc lựa chọn những số tốt số đẹp 
theo phong thủy tạo sự thuận lợi may mắn trong việc làm ăn buôn 
bán kinh doanh, như phát lộc, lộc phát, thần tài, tứ quý, …

Ngoài ra, khách hàng sẽ được thoải mái lựa chọn tài khoản số đẹp 
theo ngày tháng năm sinh hay trùng với số điện thoại, CMND, … và 
nhiều dãy số mang ý nghĩa riêng của mình. Tài khoản số đẹp của 
Kienlongbank với dãy số ngắn từ 7 đến 8 số, vừa dễ nhớ, vừa mang 

Tại                         , khách hàng được chọn

ý nghĩa tâm linh sẽ giúp quý khách giao dịch thuận tiện, dễ dàng 
hơn. Đặc biệt, Kienlongbank triển khai áp dụng hoàn toàn miễn phí 
dịch vụ này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ trực 
tiếp tại các CN/PGD gần nhất, hoặc gọi điện đến Hotline của 
Kienlongbank: 1900 6929.

XU THẾ PHÁT TRIỂN TẤT YẾU
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ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG

Kienlongbank Cà Mau - Một chi nhánh 

của Kienlongbank nằm tận cùng của 

vùng cực Nam Tổ quốc, trải qua bao khó 

khăn của ngày đầu mới thành lập, bằng sự 

nỗ lực không ngừng của tập thể CB, NV với 

tinh thần luôn tận tâm phục vụ khách hàng, 

Kienlongbank Cà Mau giờ đây đã khẳng định 

được vị trí vững chắc của mình trong lòng 

người dân Cà Mau, đặc biệt là sự tin tưởng của 

đông đảo người dân lao động nơi vùng cực 

Nam Tổ quốc.

05 năm hoạt động, Kienlongbank Cà Mau 

đã khẳng định được vị trí của mình tại địa 

phương khi mang đến nhiều giải pháp tài 

chính, đáp ứng được nhu cầu sử dụng các sản 

phẩm dịch vụ ngân hàng của khách hàng. Bên 

cạnh đó, đơn vị còn góp phần nâng cao uy tín, 

thương hiệu Kienlongbank trong việc tích cực 

tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng 

góp trách nhiệm với địa phương, cải thiện đời 

sống người dân, thực hiện các giải pháp nhằm 

ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế của tỈnh.

Anh Quách Tân - Tiểu thương kinh doanh tại 

chợ Phường 7 - tâm sự “Trước khi Ngân hàng 
Kiên Long có mặt tại Cà Mau, do tiểu thương 
chúng tôi buôn bán nhỏ lẻ nên không có nhà 
đất thế chấp vay ngân hàng, vì thế khi cần vốn 
kinh doanh tôi phải vay nóng bên ngoài với lãi 
suất cao. Từ ngày có Ngân hàng Kiên Long đến 
nay, nhân viên Ngân hàng tận tình đến tận nơi 
hỗ trợ vay vốn góp ngày với lãi suất thấp và 

VỚI KHÁCH HÀNG  
nơi cực nam Tổ quốc
VỚI kHÁCH HÀNG  
nơi cực nam Tổ quốc

thủ tục rất nhanh gọn. Từ đó, chúng tôi không 
cần phải vay nóng bên ngoài nữa”.

Chị Châu - Giám đốc một doanh nghiệp kinh 

doanh trang trí nội thất, vật liệu xây dựng 

và phân bón lớn nhất huyện Thới Bình nói: 

“Tháng trước doanh nghiệp chúng tôi đang 
cần nguồn vốn lớn để nhập lô phân bón về 
phục vụ cho vụ hè thu nên thử điện thoại 
liên hệ Kienlongbank, vừa nhận điện thoại 
xong lập tức Ban lãnh đạo và nhân viên 
Kienlongbank Cà Mau đã tới tận nơi tư vấn, 
hướng dẫn và làm thủ tục cho vay. Chỉ trong 
2 ngày vừa thẩm định, vừa hoàn tất hồ sơ là 
Ngân hàng đã giải ngân cho chúng tôi. Có 
vài lần chuyển tiền cho đối tác dù đã hết giờ 

giao dịch nhưng các anh chị em vẫn chờ cả 
tiếng đồng hồ để chúng tôi đem tiền đến 
chuyển, khiến tôi rất cảm động trước nhiệt 
tình và sự tận tâm phục vụ khách hàng của 
Kienlongbank”.

Khách hàng là điều kiện tiên quyết để ngân 

hàng tồn tại và phát triển. Chìa khoá của sự 

thành công trong cạnh tranh là duy trì và 

không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ 

thông qua việc đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng một cách tốt nhất. Chất lượng dịch vụ 

ngân hàng phản ánh khả năng đáp ứng, thậm 

chí cao hơn kỳ vọng của khách hàng và cần 

được duy trì một cách thường xuyên, nhất 

quán. Qua giao tiếp với khách hàng, hình ảnh 

mỗi nhân viên ngân hàng phản ánh bộ mặt hoạt động của ngân 

hàng. Việc không thỏa mãn của khách hàng sẽ ảnh hưởng tới uy tín 

của ngân hàng và ngược lại hình ảnh đẹp về một ngân hàng sẽ được 

công nhận và lan truyền nếu nhân viên giao dịch làm hài lòng khách 

hàng. Trên cơ sở đó, Ban giám đốc Kienlongbank Cà Mau đã quán 

triệt tinh thần phục vụ khách hàng đến từng nhân viên và được tập 

thể nêu cao tinh thần ấy một cách tốt nhất

Chị Lan - Khách hàng gửi tiết kiệm - chia sẻ: “Ba tháng trước tôi có 
bán miếng đất nhưng chưa biết sử dụng tiền làm gì nên tính gửi 
tiết kiệm. Các em giao dịch viên Ngân hàng Kiên Long đã tư vấn tận 
tình để tôi có được kỳ hạn gửi tốt nhất và còn điều xe chuyên dụng 
đến Phòng Công chứng để đếm tiền và giao Thẻ tiết kiệm ngay cho 

Cà Mau là tỉnh cực Nam của Việt Nam, là tỉnh có vị trí đặc thù  với 03 mặt đều giáp biển, một trong bốn tỈnh, thành thuộc vùng kinh tế 
trọng điểm của ĐBSCL, có tiềm năng để phát triển kinh tế toàn diện, nhất là kinh tế thủy sản. Nhận thấy, với điều kiện thuận lợi và tiềm 
năng lớn, mặc dù vẫn còn thách thức nhưng nhờ sự tác động có hiệu quả của các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm trên địa bàn 
tỈnh cũng như trong khu vực, tạo cơ hội lớn và thời điểm tốt nhất để tỈnh Cà Mau phát triển toàn diện. Đây là thời điểm chính muồi 
để Kienlongbank tiếp tục mở rộng mạng lưới tại nơi đây và nâng số điểm giao dịch tại Cà Mau lên 4 điểm giao dịch, gồm: CN Cà Mau, 
PGD Đầm Dơi (khai trương năm 2015, tại địa chỈ Số 04 Trần Văn Phú, khóm 4, TT. Đầm Dơi, H. Đầm Dơi, T. Cà Mau), PGD Năm Căn (Khai 
trương vào 24/9/2016, tại Số 02 An Dương Vương, khóm 2, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỈnh Cà Mau), và PGD Trần Văn Thời (Được 
NHNNVN cấp phép thành lập trong năm 2016 và dự kiến khai trương vào cuối năm)

Khách hàng đến giao dịch tại Kienlongbank Cà Mau

tôi, giúp tôi đỡ mất thời gian và rủi ro khi phải đếm tiền và chạy đến Ngân 
hàng gửi tiết kiệm. Điều bất ngờ hơn nữa là hôm qua sinh nhật tôi, nhân 
viên Ngân hàng đã đến tận nhà tặng lẵng hoa và thiệp mừng sinh nhật cho 
tôi nữa”.

Mỗi nhân viên là một đại sứ thương hiệu của Kienlongbank, luôn nở nụ cười 

với khách hàng, giải quyết công việc nhanh gọn, chính xác và luôn cảm 

ơn khi khách hàng ra về. Đó là phương châm làm việc của tập thể CB, NV 

Kienlongbank Cà Mau đối với khách hàng. Chúng tôi tin tưởng, với sự đồng 

hành của khách hàng và sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban giám đốc và CB, 

NV trong đơn vị, Kienlongbank Cà Mau sẽ xuất sắc đạt được những chỈ tiêu 

của Ban lãnh đaọ kỳ vọng và giao phó, mang lại những kết quả kinh doanh 

tốt nhất cho kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Giang Tuấn Kiệt - CN Cà Mau
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Gia đình anh Công bên căn nhà ấm cúng của mình

Tân Hiệp là một huyện vùng kinh tế 
nông nghiệp, nằm cách TP. Rạch Giá 
35 km về phía Tây Nam. Nhiều người 

dân tại ấp Đá Nổi A, xã Thạnh Đông, huyện 
Tân Hiệp biết đến gia đình anh nông dân 
Nguyễn Văn Công là một tấm gương sáng 
trong sản xuất kinh doanh và thoát nghèo 
vươn lên khá nhờ sử dụng vốn vay hiệu 
quả từ Kienlongbank Tân Hiệp. 

Nhà anh Nguyễn Văn Công nằm bên bờ 
sông thuộc ấp Đá Nổi A, vùng chuyên 
canh lúa của huyện, đã bao đời người 
dân gắn bó với kinh tế ruộng vườn. Khi 
lập nghiệp riêng, gia đình anh Công có 
½ ha đất sản xuất nông nghiệp của ông 
bà để lại. Do đất đai ít, sản xuất, trồng trọt 
theo lối cũ nên thu nhập từ nông nghiệp 
không cao, thêm nữa lại có con nhỏ tuổi 
ăn học… nên hoàn cảnh gia đình anh 
Công hết sức khó khăn và thuộc diện hộ 
nghèo của xã. 

Năm 2009, được người quen giới thiệu, 
anh quyết định nộp đơn vay vốn tại 
Kienlongbank Tân Hiệp. Trước hoàn cảnh 
khó khăn của gia đình và ý chí thoát 
nghèo của anh Công, Kienlongbank Tân 
Hiệp đã xem xét giải ngân cho anh số tiền 
50 triệu đồng để bổ sung vốn sản xuất 
nông nghiệp và chăn nuôi. Qua 3 năm lao 
động bền bỈ cùng sự hỗ trợ, tiếp sức của 
Kienlongbank Tân Hiệp, gia đình anh Công 
đã có được kinh tế ổn định, anh Công với 
vẻ mặt rạng ngời nói: “Dù chưa thật khá 
giả nhưng gia đình tôi cũng đã mua sắm 
được những vật dụng cơ bản và có một 
khoản tích lũy nhỏ để đầu tư vào sản xuất, 
chăn nuôi”. Hiện nay, anh Công đã mua 
thêm đất và có 03 ha đất canh tác nông 
nghiệp. 

Ấp ủ ước mơ mua một chiếc máy xúc 
để kết hợp vừa sản xuất nông nghiệp 
vừa giúp bà con nông dân nạo vét kênh 
mương nhưng không đủ nguồn vốn để 
thực hiện, tiền mượn người thân vẫn chưa 
trả hết nên không dám mượn thêm. Ước 

CHUYỆN ANH CÔNG  
               ở huyện Tân Hiệp

mơ nhiều lần định buông xuôi, và anh 
Công đã một lần nữa mạnh dạn đến với 
Kienlongbank Tân Hiệp để vay vốn sau 
khi trả hết tiền của đợt vay đầu tiên. Thấu 
hiểu quyết tâm của anh và nhu cầu có 
thực tại địa phương, Kienlongbank Tân 
Hiệp tiếp tục hỗ trợ tối đa cho anh vay 
vốn với số tiền 460 triệu đồng. Nhận được 
nguồn vốn từ Ngân hàng cộng thêm tiền 
tích góp, anh đã mua 01 chiếc máy xúc 
bánh xích và phà chở máy. 

Sau khi nhận được nguồn vốn vay từ 
Kienlongbank Tân Hiệp, việc làm ăn của 
anh ngày càng phát triển, thu nhập ngày 
càng ổn định, không chỉ có thể trả hết nợ 
cho người thân, anh còn xây được một 
căn nhà khang trang, được xem đẹp nhất 
xóm, là niềm vui của gia đình nội ngoại 
và của cả gia đình anh. Trong một lần gặp 
mặt, anh phấn khởi nói: “Nhờ nguồn vốn 
Ngân hàng Kiên Long và đặc biệt sự nhiệt 
tình giúp đỡ của Ngân hàng Kiên Long 
mà gia đình tôi mới có như ngày hôm 

nay. Tôi xin cảm ơn Ngân hàng Kiên Long 
và mong rằng với phương châm “Sẵn lòng 
chia sẻ” của Ngân hàng sẽ giúp cho kinh 
tế bà con nông dân tại địa phương sẽ 
ngày càng phát triển”.

Đến thời điểm nay, anh Công cho biết 
thêm, sau khi trả hết hết nợ cho Ngân 
hàng, anh sẽ vay thêm một ít tiền để mua 
thêm 01 chiếc máy xúc, phát triển kinh. 

Nguồn vốn của Kienlongbank đã kịp thời 
giúp cho gia đình anh Công vượt qua 
khó khăn vươn lên làm giàu. Đây không 
chỈ là niềm vui của gia đình anh Công 
mà cũng là niềm vui lớn của chúng tôi 
trong công việc. Mỗi đồng vốn mang 
đến cho khách hàng là mỗi một niềm tin, 
niềm hy vọng mà chúng tôi luôn mong 
muốn, tất cả khách hàng khi sử dụng vốn 
của Kienlongbank đều sẽ thành công. Sự 
thành công của khách hàng cũng chính là 
sự thành công của chúng tôi. 

Văn Tấn Phong - NV Tín dụng 
- Kienlongbank Tân Hiệp

Cam Ranh là thành phố ven biển nằm 
ở cực Nam tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc 
và Tây giáp với huyện Cam Lâm, Nam 

giáp tỉnh Ninh Thuận, Đông giáp biển; vùng 
đất được thiên nhiên ưu đãi, có cảng nước 
sâu, gần đường hàng hải quốc tế, là cửa 
ngõ Tây nguyên - Nam Trung bộ ra biển; 
Có cảng hàng không quốc tế và hệ 
thống giao thông đường bộ, đường sắt 
đi cả nước. Với những lợi thế trên, đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho Cam Ranh 
phát triển kinh tế biển, công nghiệp 
hàng hải, du lịch, các ngành dịch vụ 
khác và đánh bắt nuôi trồng thuỷ 
sản.

Có mặt tại thành phố Cam Ranh 
từ năm 2009, Kienlongbank Cam 
Ranh đã cùng các doanh nghiệp, 
tổ chức tín dụng tham gia vào sự 
phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Cam 
Ranh. Sau 8 năm hoạt động, với sự đầu tư về cơ 
sở vật chất cũng như cung cấp các sản phẩm, 
dịch vụ tiện ích, Kienlongbank Cam Ranh 
đã thu hút nhiều khách hàng đến giao dịch. 
Khách hàng của Kienlongbank khá đa dạng 
như: Kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi, sản xuất 
nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 
Nhiều khách hàng được Kienlongbank Cam 
Ranh đầu tư cho vay đã sử dụng vốn đúng 
mục đích và đáp ứng điều kiện để mở rộng 
sản xuất kinh doanh sử dụng đồng vốn hiệu 
quả. Trong số đó, phải kể đến điển hình trường 
hợp anh Nguyễn Hồng Tuấn, xã Cam Phước, 
Đông thành phố Cam Ranh, thành công với 
mô hình chăn nuôi bò Lai Sind. 

      Làm giàu với mô hình  
CHĂN NUÔI BÒ LAI SIND

Xuất thân từ nghề nông, chịu thương, chịu khó 
lao động, với sự hỗ trợ vốn từ Kienlongbank, 
gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư làm chuồng 
trại, mua giống bò Lai Sind. Bên cạnh đó, anh 
được Hội Nông dân xã Cam Phước hướng dẫn 

và cử tham gia học tập, tập huấn về kỹ thuật 
về chăn nuôi bò, nên đàn bò do gia đình anh 
chăn nuôn trên 50 con (bò Lai Sind) đã phát 
triển nhanh chóng. Ngoài nuôi bò, gia đình 
anh còn nuôi thêm gà, vịt và trồng mía tím, 
mỗi năm thu hoạch trên 350 triệu đồng. Qua 
trao đổi với chúng tôi anh Tuấn chia sẻ: “Khi 
mới đến định cư ở vùng đất này, tôi nghĩ ở đây 
chỉ phù hợp với việc chăn nuôi thủy, hải sản. 
Khi quyết định làm nương rẫy, đó là một quyết 
định liều lĩnh của tôi, thế nhưng, nhờ quyết 
định ấy đã giúp gia đình tôi phát triển kinh tế 
và mang lại thu nhập cho gia đình mỗi năm 
hàng trăm triệu”. Anh cười và nói tiếp: “Đồng 
vốn vay từ kienlongbank quả thật là rất may 

mắn và hiệu quả đối với tôi”.

Từ nguồn vốn vay của Kienlongbank với lãi 
suất ưu đãi, cộng với sự chịu khó trong lao 
động sản xuất, thời gian tới, sau khi trả hết 
khoản vay cũ, anh Tuấn dự tính sẽ vay thêm 

một số vốn từ Kienlongbank để sản xuất 
đầu tư mở rộng chuồng trại và nhân đàn, 

nâng tổng đàn bò lên từ 50- 150 con, phấn 
đấu lãi hàng năm từ 400 -500 triệu đồng.

Qua trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân 
Hiển - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: “Xã 
Cam Phước Đông có hộ gia đình anh Nguyễn 
Hồng Tuấn là hộ nông dân tiêu biểu của địa 
phương nhiều năm nay. Từ đức tính hiền lành 
và mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư, 
anh đã rất thành công với mô hình chăn nuôi 
bò Lai Sind với quy mô và sự đầu tư bài bản là 
một trong những trang trại có tiềm năng và 
phát triển nhất trên đại bàn. Anh còn là người 
nhiệt huyết và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm 
làm giàu của bản thân cho bất cứ ai có đam 
mê…”

Ông Hiển cũng đánh giá cao ngoài việc sản 
xuất, chăn nuôi giỏi, có ý thức về đảm bảo vệ 
sinh môi trường trong khu dân cư gia đình, 
anh Tuấn còn tích cực tham gia các hoạt 
động xã hội như: làm từ thiện, làm vệ sinh 
môi trường, tham gia công tác bảo vệ an ninh 
trật tự phòng chống các tệ nạn xã hội, tuyên 
truyền và chấp hành tất cả các chủ trương 
của Đảng, chính sách nhà nước và pháp luật 
Nhà nước cùng các quy định của địa phương. 
Từ những thành tích trên, năm nào anh Tuấn 
cũng được xét danh hiệu nông dân SXKD giỏi 
và gia đình đạt Gia đình văn hóa.

Với sự phát triển về kinh tế của gia đình anh 
Nguyễn Hồng Tuấn, Kienlongbank Cam Ranh 
như được tiếp thêm động lực và sức mạnh 
trong kinh doanh. Kienlongbank Cam Ranh 
luôn hướng tới những đối tượng vay như anh 
Tuấn: cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm. 
Có như vậy, đồng vốn của Kienlongbank mới 
thật sự phát huy được hiệu quả, góp phần 
làm giàu, nâng cao đời sống, phát triển kinh 
tế xã hội ổn định chính trị và trật tự an toàn xã 
hội của địa phương.

Trần Xuân Hải - Giám đốc 
Kienlongbank Cam Ranh

ĐỒNG HÀNH VỚI KHÁCH HÀNG
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Có ai đó đã nói rằng “Follow your passion 
and success will follow you” (“Hãy theo 
đuổi đam mê và thành công sẽ theo 

đuổi bạn”). Để trở thành những người truyền 
lửa, họ cần phải thực sự tìm thấy ngọn lửa đam 
mê, ngọn lửa nhiệt huyết trong chính bản thân 
mình. Thắp ngọn lửa ấy lên và để nó bùng 
cháy. Trải qua những khó khăn, thử thách, 
họ tôi luyện được bản thân và trưởng thành 
hơn, phát triển những kỹ năng, tích lũy được 
kinh nghiệm. Hơn thế nữa, “trái ngọt” - phần 
thưởng sau quá trình nỗ lực cố gắng dành 
cho những người truyền lửa không chỈ là 
sự thành công của bản thân mà là “ngọn 
lửa” của họ đã được bùng cháy và truyền đi. 
Họ là NGƯỜI TRUYỀN LỬA - người truyền CẢM 
HỨNG, ĐAM MÊ, ĐỘNG LỰC, KHÁT VỌNG và 
NIỀM TIN cho những người đến sau - một vai 
trò mà không phải ai cũng có thể làm được”.

Theo PGS.TS Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội 
Tâm lý học Việt Nam, nếu một bộ máy toàn 
những con người có bằng đại học, nhưng làm 
việc kiểu đối phó, ăn cắp thời gian cơ quan 
cho việc riêng, thì chắc chắn năng suất, sản 
lượng tạo ra sẽ thấp. Bên cạnh đó, tình trạng 
người làm không hết việc, kẻ ngồi chơi không 
nhưng vẫn hưởng lương về lâu dài sẽ gây 
mâu thuẫn nội bộ, làm trì trệ hoạt động của 
cả bộ máy. Trong xu thế phát triển hiện nay, 
người lao động không chỉ thạo nghề mà phải 
“máu lửa” với nghề, không ngừng vận động, 
sáng tạo, tiếp thu, lĩnh hội kiến thức mới. Tuy 

người truyền lửa đam mê
Chuyện về 

nhiên, để làm được điều này, ngoài cố gắng 
của chính bản thân người lao động thì môi 
trường làm việc có tạo được sự hứng khởi cho 
họ hay không là vấn đề rất quan trọng, trong 
đó vai trò người lãnh đạo phải là người truyền 
lửa đam mê.

Họ là ai ở Kienlongbank?

Văn hóa Kienlongbank vốn được xây dựng và 
phát triển 21 năm qua với giá trị cốt lõi: Tâm 
- Tín - Kiên - Xanh, cùng với 7 chữ vàng dành 
cho CB, NV, CTV tại Ngân hàng: “Tâm - Kiên - 
Khiêm - Đam mê và Hy sinh”. Trong đó, để trở 
thành một con người tốt cần có “Tâm - Kiên - 
Khiêm”; để trở thành một nhân viên tốt thì phải 
có thêm chữ “Đam mê”; và trên hết phải có đức 
“Hy sinh” để trở thành người lãnh đạo tốt. Ba 
chữ “Tâm - Kiên - Khiêm” ở mỗi con người vốn 
đã có được trong cái nôi giáo dục bởi gia đình, 

nhà trường và xã hội. Chữ “Đam mê” không 
phải vốn có, mà được huấn luyện, tác động 
bởi không ai khác chính là ở bản thân của 

mỗi người, trong đó vai trò của người truyền 
lửa không thể không nhắc đến.

Lần đầu tiên tham dự Hội nghị do 
Kienlongbank tổ chức vào năm 2013, anh 
Phạm Thu Đông - Giám đốc Kienlongbank 
Mỏ Cày Nam nhớ lại: “Tôi làm quen và thật sự 
tâm đắc với cái khái niệm “truyền lửa”, thuyết 
“làm người thắng cuộc, kẻ thua cuộc” ... Tôi 
cảm nhận sâu sắc chữ ‘Tâm” , sự “Hy sinh” của 
người làm quản lý và thông suốt về những 
chia sẻ từ Ban lãnh đạo Kienlongbank “Người 
lãnh đạo phải luôn là ngọn cờ đầu trong mọi 
hoàn cảnh, là người truyền lửa cho cả tập thể 
thì không thể cho phép mình chùng bước 
trước khó khăn, đôi lúc còn phải biết quên đi 
chính bản thân mình ...”. Chính hành trang tôi 
mang về đơn vị mình duy nhất là chữ “Truyền 
lửa”. 

Nhớ lại ấn tượng không bao giờ quên với một 
người lãnh đạo của Ngân hàng, Anh Nguyễn 
Văn Thiên - Giám đốc Kienlongbank Bình Định 
kể: “Đêm tiệc đã gần tàn, mọi người lần lượt 
ra về vì họ đã cháy hết mình trong buổi Gala 
Dinner sơ kết 6 tháng. Tôi cũng thấm mệt 
muốn được nghỉ để ngày mai bay về sớm, thế 
nhưng có một sức mạnh níu đôi chân tôi ở lại. 
Không phải vì một không khí náo nhiệt mà ở 
đó những người bạn, đồng nghiệp và người 
lãnh đạo đã truyền cho tôi bao cảm hứng 

trong công việc mà mỗi lần gặp khó khăn tôi 
lại nhớ đến hai từ Anh hay chia sẻ Làm lãnh 
đạo phải biết hy sinh. Đặc biệt, tôi còn nhớ lần 
đầu tiên Anh ghé về Quy Nhơn. Hôm đó, tôi 
chỈ ngồi riêng với Anh. Ngoài trời mưa rất to, 
tôi vẫn cảm thấy ấp áp vì sự gần gủi và thân 
thiện của một nhà lãnh đạo. Rồi một ý nghĩ 
táo bạo xuất hiện là đề xuất Anh cho mua trụ 
sở mới. Thế là, hôm sau chúng tôi cùng đi xem 
qua ngôi nhà và nhận cái gật đầu nơi Anh. Giờ 
đây nó là một trong những vị trí đắc địa trong 
thành phố Quy Nhơn, khách đến giao dịch ai 
cũng khen đẹp, nhân viên rất hài lòng mà chi 
phí lại thấp hơn đi thuê. Đó là một sự quyết 
đoán nhanh nhẹn mà hiệu quả”. 

Chia sẻ với chúng tôi, trong mắt anh Thiên ánh 
lên ngọn lửa rực rỡ, nhiệt huyết và đam mê với 
Kienlongbank “Mỗi chúng ta không ai muốn 
công tác xa nhà nhất là khi gia đình có hoàn 
cảnh đơn chiếc khó khăn. Vậy mà một cuộc 
gọi của Anh “Tôi nhờ anh một việc, tôi biết anh 
làm tốt việc này…” là tôi vui vẻ, lên đường để 
làm nhiệm vụ ở một tỈnh bạn cách nhà gần 
300 km, cách truyền nhiệt huyết của Anh làm 
tôi cảm thấy mình tự hào, vì nó không phải là 
một mệnh lệnh mà còn là trách nhiệm”, anh 
Thiên cho biết thêm.

Mỗi lần nhắc đến vị Chủ tịch HĐQT, từ anh 
nhân viên đến chị tạp vụ đều ánh lên sự cảm 
phục, quý mến.. Họ có cùng chia sẻ và cảm 
nhận đó là Người lãnh đạo rất thân thiện, chia 
sẻ và lắng nghe mọi ý kiến từ CB, NV, CTV. Sự 
gần gũi còn thể hiện ở việc Chủ tịch thăm hỏi 
và dùng cơm hộp chung với CB, NV, thăm và 
chúc tết những nhân viên tiêu biểu có hoàn 
cảnh khó khăn từ anh nhân viên bảo vệ, bạn 
chăm sóc khách hàng, … 

Giữ và truyền ngọn lửa đam mê

Tôi kêu gọi cả tập thể hãy cùng tôi chú trọng 
thật nhiều đến chữ “Tâm” trong công việc và 
phải biết “đam mê, hy sinh” nhiều hơn, dù tôi 
biết rằng: Để mình và mọi người chiến thắng 
bản thân, chiến thắng những thói quen sẽ 
là một việc làm chẳng dễ dàng gì. Tôi muốn 
đem hết nhiệt huyết của chính mình để cùng 
mọi người tìm “giải pháp trong mọi vấn đề”. Tôi 
chăm chú lắng nghe và ghi nhận cẩn thận tất 
cả những ý kiến đề xuất của các bộ phận, từ 
em nhân viên kinh doanh, chị giao dịch viên 
cho đến các anh cộng tác viên trả góp ngày, 
...  và tôi biết, “lửa” đã thật sự được truyền đi, 
như thể những bàn tay đã tìm thấy nhau, xiết 
chặt, đồng thanh: “Khó nhưng làm được”, anh 
Phạm Thu Đông bày tỏ. Chính điều này đã 
giúp Kienlongbank Mỏ Cày Nam có những kết 
quả tăng trưởng vượt bậc và hoàn thành một 
số chỈ tiêu kinh doanh trong năm 2015 và nữa 
đầu 2016.

Với người lãnh đạo, đứng đầu đơn vị, nhiệm 
vụ truyền lửa còn là nhiệm vụ mang văn hóa 
doanh nghiệp, thẩm thấu trong từng CB, NV, 
CTV tại mỗi đơn vị. Anh Thiên chia sẻ thêm: 
“Trong những năm học cấp 2, tôi vẫn nhớ 
như in về sự truyền lửa của Thầy chủ nhiệm, 
đã giúp tôi biết vượt qua những điều khó 
khăn trong cuộc sống. Từng trải qua làm 
việc tại nhiều ngân hàng, nhưng khi đến với 
Kienlongbank tôi lại được truyền cảm hứng từ 
chính nhân cách suy nghĩ và quan niệm sống 
của Lãnh đạo và cả văn hóa Kienlongbank. Nó 
có một sức mạnh đã cảm hóa bao con người, 
có những quan niệm cũ cũng dần thay đổi. 
Chắc có lẽ sự truyền lửa từ nơi Người lãnh 
đạo đứng đầu Kienlongbank ở mỗi lần chia 
sẻ, mà tôi cảm nhận được mọi người có tinh 

thần đoàn kết, sống có trách nhiệm, biết vươn 
lên để thực hiện những ước mơ hoài bảo của 
mình. Với Chi nhánh tôi cũng thế, lửa đã lan 
truyền và đã phát huy tác dụng một cách triệt 
để”. Có lẽ vì thế đã làm cho CN Bình Định luôn 
là một trong những đơn vị tiêu biểu không chỉ 
về hoạt động kinh doanh mà còn là đơn vị điển 
hình trong công tác 5S, sự đoàn kết nội bộ, …

Cho dù ở cương vị nào, người lãnh đạo cao 
nhất của đơn vị, trưởng phòng, ban, CN, PGD, 
… hay một nhân viên trong tổ chức, chữ “Đam 
mê” phải luôn được bồi dưỡng, duy trì và giữ 
ngọn lửa ấy cháy sáng. Tuy nhiên, nếu ngọn lửa 
đam mê ấy được truyền đạt lại cho những thế 
hệ sau bằng cách tự bản thân mỗi người hãy 
làm việc một cách nghiêm túc thì lớp lớp nhân 
viên sẽ nhìn thấy tấm gương đó để học tập và 
làm việc nghiêm túc. Thực tế cho thấy khi được 
truyền lửa, chúng ta như đang được tiêm một 
liều thuốc kích thích, trở nên phấn chấn và bắt 
đầu quyết tâm đặt mục tiêu cho mình, tự định 
vị bản thân, vẽ ra một con đường ngắn hạn và 
dài hạn từ cái định vị đến mục tiêu, phấn đấu 
hoàn thành mục tiêu, … Tất cả ngọn lửa đam 
mê bắt đầu lan tỏa và hừng hực cháy trong 
chúng ta. Và chúng ta muốn hành động ngay 
lập tức, để truyền đạt ngọn lửa ấy đến mọi 
người xung quanh.

Khi chúng ta càng định hình được xa hơn về 
dòng chảy của nó, niềm đam mê của chúng 
ta càng lớn, giống như bạn tìm ra được một 
nguồn nhiên liệu phong phú hơn để giữ 
lửa được lâu hơn. Và tôi tin, ngọn lửa đam 
mê của những CB, NV, CTV Kienlongbank 
đã, đang và sẽ có ít nhất một lần khi được 
“Người truyền lửa” chia sẻ hoặc tìm được 
những người truyền lửa đích thực để tìm 
kiếm đam mê, làm động lực làm việc tại 
Kienlongbank.

Bích Liên - Phó GĐ Marketing

Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ CTV tại Tp. Rạch Giá (Kiên Giang)
Ông Võ Văn Châu - TV HĐQT kiêm TGĐ Kienlongbank  tặng hoa cho CB.NV nữ  nhân Ngày 
Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao tặng giấy khen cho các  CTV 
có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh
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Nguyễn Thị Ngọc Mai - Kiểm 
soát viên - Kienlongbank 
Phú Yên

Được làm việc tại Kienlongbank, 

tôi đã thật sự hoà mình vào 

đại gia đình Kienlongbank, nơi 

có những người anh em để chia 

sẻ tất cả những gì mà công việc của 

mình cần phải chia sẻ. Trong công việc, tôi luôn quan niệm 

rằng dù là nhà quản lý ở bất kỳ cấp độ nào cũng không 

quên rằng điều quan trọng nhất là phải có tâm, phải biết và 

chia sẻ những khó khăn cùng anh em. Ở bất cứ cấp độ nào 

cũng phải có chính kiến của mình, không sợ sai, điều quan 

trọng là nhận biết cái sai đó như thế nào, đôi khi lại là bài học 

cho mình được tốt hơn. Luôn luôn trau dồi kiến thức lắng 

nghe, học hỏi. Hãy khẳng định mình bằng chính năng lực 

của mình. Đối với tôi, cuộc sống luôn là một hành trình thú 

vị mà trên mỗi chặng đường, tôi lại có cơ hội hiểu thêm về 

bản thân, về những người xung quanh và về những quy luật 

của cuộc sống. Sinh nhật Kienlongbank đến gần, món quà và 

thông điệp mà tôi muốn gửi đến gia đình Kienlongbank “Sự 
chủ động chia sẻ và bạn sẽ được chia sẻ nhiều hơn”.

21 tuổi: TÌNH YÊU CÒN XANH MÃI

P.Marketing tổng hợp

Mừng Kienlongbank 21 tuổi, mỗi CB, NV Kienlongbank ấp ủ món quà sinh nhật dành cho Ngân hàng nhân kỷ niệm 

Ngày thành lập (27/10/1995 - 27/10/2016) bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ Kienlongbank, thêm 5 phút cho mỗi 

ngày làm việc; thêm chút vị yêu thương cho mái nhà Kienlongbank; nở thêm 1 nụ cười khi tiếp xúc với mỗi 

khách hàng; dành thêm 1 câu xã giao khi đồng nghiệp gặp nhau, … Tất cả cũng đủ làm món quà sinh nhật thêm ý 

nghĩa hơn bao giờ hết.

Anh Nguyễn Văn Hải - Cộng tác viên - Kienlongbank Bình Thuận

Khi tôi viết những dòng tản mạn này cũng là lúc chỈ còn vài ngày nữa sẽ đến ngày sinh nhật của Kienlongbank tròn 21 
tuổi. Gia nhập vào đại gia đình Kienlongbank đã được 04 năm. Điều mà tôi có được tại Kienlongbank là sự trưởng 

thành, rắn rỏi, khả năng thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Mỗi ngày đi làm tôi góp 
nhặt được nhiều kinh nghiệm cho bản thân, kiêm thêm nhiều việc khác nhau để hoàn thiện bản thân và nâng 

cao nghiệp vụ, tôi học được cách sắp xếp công việc một cách khoa học để công việc không chồng chéo lên nhau 
và vẫn đảm bảo chuyên môn chính của mình. Mỗi ngày đi làm tại đây là mỗi mảnh ghép ký ức nhiều sắc màu và tạo 
thành bức tranh tràn đầy màu sắc lưu giữ trong tôi, nó ghi khi tôi thấy buồn vì mình đã cố gắng thuyết phục nhưng không 
giữ được khách hàng ở lại với mình rời chân sang ngân hàng khác, là sắc màu xám khi mình không hoàn thành công việc như kế 

hoạch, là sắc màu xanh đỏ khi công việc đạt được những kết quả như mong đợi. 

Trải qua 4 năm công tác, với những kinh nghiệm được truyền dạy từ Ban lãnh đạo và kiến thức tích lũy từ bản thân, tôi tự tin rằng mình 
sẵn sàng cho việc chinh phục những khó khăn mới, góp một phần công sức nhỏ bé xây dựng ngôi nhà chung Kienlongbank phát triển 

bền vững. Món quà tôi muốn dành đến cho Kienlongbank là “Quyết tâm giữ chân các khách hàng hiện tại đang giao dịch với Ngân hàng, để làm việc 
này đòi hỏi nhiều yếu tố, nhưng với bản thân tôi sẽ luôn cố gắng hết sức từ nỗ lực của chính mình”..

Anh Lý Minh Hữu - Nhân viên Tín dụng - Kienlongbank An Thới  
“Kienlongbank - Sẵn lòng chia sẻ” - một slogan nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa. Nó đã 
đọng lại trong lòng tôi một cảm xúc khó tả khi còn ngồi trên ghế nhà trường để 
rồi chính slogan đó đã thúc đẩy tôi được thỏa nguyện ước mong tự thuở nào: làm 
việc trong chính ngân hàng sinh ra trên mảnh đất Kiên Giang.

21 tuổi, Kienlongbank đã đặt chân đến nhiều vùng đất và nhiều khu dân cư, ước 
nguyện mang đến cho cộng đồng những sản phẩm dịch vụ tài chính tốt nhất đã 

được bà con khắp mọi vùng miền đón nhận. Từ nơi nắng gió 
cao nguyên, đến biển xanh sóng vỗ rì rào, từ nơi đồng 

bằng phù sa đến những góc phố hiện đại, sôi động và 
sầm uất, Kienlongbank đã đặt chân đến tất cả những 
nơi đó bằng sức trẻ của tuổi 21, bằng trái tim của 
một đại gia đình “Sẵn lòng chia sẻ”.

Trong suốt quá trình làm việc tại Kienlongbank, tôi 
thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều và tôi yêu tất 

cả những gì đang diễn ra hàng ngày tại Kienlongbank. 
Những đồng nghiệp của tôi từ anh bảo vệ nhiệt tình đến 

những anh tài xế rất thận trọng khi lái xe điều chuyển tiền; từ 
những chị lao công hàng ngày quét dọn phòng làm việc đến những anh chị giao 
dịch viên luôn tươi cười và nhiệt tình đón tiếp khách hàng; từ các anh chị kiểm 
ngân trách nhiệm và trung thực khi kiểm đếm thu chi tiền hàng ngày, đến các anh 
chị em quan hệ khách hàng hàng ngày vất vả tìm kiếm phát triển khách hàng; từ 
các anh chị hành chính luôn quan tâm phúc lợi và tổ chức các phong trào cho 
nhân viên, đến các anh chị các phòng ban nghiệp vụ khác luôn giúp đỡ hỗ trợ 
công việc cho nhau. Và đặc biệt là sự quan tâm của Ban lãnh đạo đã giúp chúng tôi 
hoàn thành tốt các công việc được giao và phát triển ngân hàng đi đúng hướng. 

Tôi mang trong mình tình yêu cho Kienlongbank ngày một lớn. Tôi tự nhủ rằng 
món quà ý nghĩa dành cho Kienlongbank lúc này là bản thân tôi sẽ cố gắng nhiều 
hơn nữa để góp phần vào sự phát triển của Kienlongbank. Xin chúc Kienlongbank 
bước sang tuổi 21 sẽ luôn bền vững và thịnh vượng.

Phan Quỳnh Nhi - Nhân viên Văn phòng HĐQT

“Tự hào lắm chúng tôi là Ngân hàng Kiên Long,…” 
Lời bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Văn Tứ Quý 

mỗi lần được cất lên đều mang lại cho tôi cảm 

xúc khó tả. Đúng như lời bài hát, cảm xúc đó 

chính là sự tự hào, lòng yêu thương và quý 

mến đối với mái nhà chung Kienlongbank 

mà tôi đã gắn bó trong 2 năm qua. Nơi đây 

có các anh chị lãnh đạo luôn tận tình hướng 

dẫn, chỈ dạy cho tôi từ ngày mới vào làm; có các 

bạn đồng nghiệp luôn hết mình chia sẻ, động viên 

nhau trong quá trình làm việc. Nhìn lại thời gian qua, tôi cảm thấy 

mình thật may mắn khi được làm việc trong môi trường thân thiện và 

có điều kiện để học hỏi, phát triển bản thân nhiều đến thế.

Là CB, NV của Kienlongbank, tôi tin rằng tất cả những thành viên tại 

Kienlongbank đều có cùng suy nghĩ như tôi, đó là niềm hạnh phúc 

khi thời gian trôi qua theo từng tháng từng năm, bản thân mình 

vẫn còn được tiếp tục đồng hành, cống hiến cho sự phát triển của 

Kienlongbank. Nhân dịp sinh nhật Kienlongbank, tôi muốn dành tặng 

lời chúc cho tất cả anh, chị, em Kienlongbank: Sức khỏe, luôn tràn đầy 

nhiệt huyết để đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc. Bản thân tôi 

cũng tự hứa với lòng mình sẽ luôn làm việc với thái độ tích cực nhất, 

cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt các công việc được giao.

Nguyễn Thị Đoan Trang - Kienlongbank Tân Lập 

Kienlongbank đối với tôi không biết từ khi nào đã trở nên quá đỗi thân thương, bình dị và gần gũi. Tôi và Kienlongbank dường như 
đã có một mối tơ duyên kỳ lạ từ trước, gặp nhau, có thiện cảm rồi trao cho nhau lòng tin yêu và gắn bó với nhau. Tất cả diễn ra 
một cách tự nhiên, tình cờ mà không có sự sắp đặt nào trước. Hơn một năm trôi qua, tôi nhìn lại mình và quãng đường đã đi qua 
với Kienlongbank, tôi mỉm cười tự hào và hạnh phúc. Tự hào bởi tôi được là một trong những người đại diện cho Kienlongbank, 
ngày ngày làm việc với tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ”, luôn mang những giá trị nhân văn đến với xã hội và cộng đồng; Hạnh phúc 
vì đang được làm việc trong một môi trường rất cởi mở và thân thiện, gần gũi, gắn bó, đoàn kết và yêu thương, mọi người luôn 
thông cảm, hỗ trợ và san sẻ với nhau trong công việc cũng như cuộc sống đời thường. 

Kienlongbank không chỉ cho tôi một công việc, mà nơi đây còn dạy cho tôi rất nhiều điều, dạy tôi trưởng thành, dạy tôi làm người. Tôi 
yêu Kienlongbank với một tình cảm mộc mạc, giản đơn mà chân thành và mong muốn sẽ được cùng phát triển lâu dài với ngôi nhà này. Nơi đây có những 
con người thân thương, có những khách hàng đáng mến và còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón tôi ở phía trước. Dẫu biết rằng con đường này vẫn còn 
rất nhiều khó khăn, thử thách, thế nhưng “Vàng thử lửa, gian nan thử sức”, tôi tin tập thể Kienlongbank sẽ luôn đồng lòng để đưa con thuyền chung cập đến 
bến bờ thành công. 

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của Kienlongbank, tôi xin chúc cho Ngân hàng ngày càng phát triển vững mạnh, bay cao,  bay xa hơn nữa, khẳng định được vị trí 
của mình trong ngành ngân hàng và trong lòng khách hàng trên cả nước. Tôi xin chúc cho tình yêu của những Kienlongbanker như tôi luôn xanh mãi và sáng 
mãi để chúng ta cùng nhau gắn kết, đồng lòng vì một ngày mai rực rỡ.

Chúng ta, những người con trong đại gia đình Kienlongbank hãy cùng đón mừng ngày sinh nhật Kienlongbank 21 tuổi với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và 
thành công. Quà mừng sinh nhật Kienlongbank không gì so sánh được bằng sự đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực làm việc của mỗi CB, NV, góp phần hoàn thành 
các kế hoạch kinh doanh, đưa Kienlongbank phát triển lên tầm cao mới.

 

Nguyễn Huy Thụ - Nhân viên Thủ quỹ - 
Kienlongbank Kiến An

Nếu được hỏi tại sao tôi chọn Kienlongbank 

thì có lẽ câu trả lời là tôi yêu nó. Bởi suy 

cho cùng lựa chọn một điều gì đó cũng là 

vì yêu mến mà thôi. Chọn một nơi để phấn 

đấu, một công việc để gắn bó cả đời cũng như 

chọn một người bạn đời vậy. Một ngày dành tám 

tiếng cho nơi ấy không phải chỉ để làm cho xong phần việc của 

mình hay hoàn thành những chỉ tiêu được giao mà phải là yêu lắm, 

thương lắm mới không cảm thấy mình hoang tàn đến mức nào. 

Và rồi tôi chợt nhận ra tôi đã thực sự trưởng thành dưới mái nhà 

Kienlongbank yêu quý.

Gần 10 năm gắn bó với Kienlongbank, tôi hiểu những khó khăn, 

thách thức và áp lực từ công việc mang lại, nhưng dù biết thế, tôi 

vẫn cứ lựa chọn nơi này là nơi để trao gửi cuộc đời. Tôi đã chọn nên 

sẵn sàng bỏ thời gian, công sức và tâm huyết cho Kienlongbank. 

Ở Kienlongbank, tôi có thể tìm thấy môi trường làm việc ấm cúng, 

thân thiện và cũng rất chuyên nghiệp. Ở nơi này, những thách 

thức trong công việc giúp tôi trưởng thành với những mối quan 

hệ đan xen làm cuộc sống của tôi thêm phần ý nghĩa. Xin cảm ơn 

Kienlongbank đã mang đến cho tôi những điều quý giá trong cuộc 

sống. Chúc sinh nhật đại gia đình Kienlongbank càng ngày đầy ấp 

tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc lan tỏa. 
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Cộng tác viên tín dụng:

Thanh Tâm

“Người chiến sĩ thầm lặng”

hàng nhiều nhất. Dù còn nhiều hạn chế 
do điều kiện khách quan, nhưng anh Tám 
và những CTV khác trên toàn hệ thống 
Kienlongbank đã xuất sắc hoàn thành hai 
mục tiêu lớn của Ngân hàng là: góp phần 
tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng kinh 
doanh, lợi nhuận và góp phần phát kiển 
kinh tế địa phương. Bà Nguyễn Thụy Thủy 
Tiên - Phó Giám đốc Kienlongbank Rạch 
Giá cho biết “Các anh là những chiến sĩ 
trên mặt trận kinh tế, góp phần mang lại 
hiệu quả rất cao cho đơn vị, trong đó phải 
kể đến những gương mặt xuất sắc tại CN. 
Rạch Giá như: Chú Phùng Duy Quang đã 
gắn bó với Kienlongbank hơn 10 năm và 

Anh Nguyễn Văn Tám  với khách hàng

Các CTV  đạt thành tích xuất sắc tại Hội Nghị  Cộng tác viên 2016 Khóa 03 - Cụm Rạch Giá

Ông Đỗ Trình Vạn Nhơn (Kienlongbank Đồng Nai) đang trình bày trước Hội nghị CTV 
Khóa 01 ( TP.HCM)

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank trao Giấy khen cho các CTV đạt thành tích 
xuất sắc năm 2016 

Qua 21 năm hoạt động, bên cạnh 
đội ngũ tín dụng thì đội ngũ cộng 
tác viên (CTV) Kienlongbank - 

những người hàng ngày, hàng giờ đưa 
nguồn vốn kịp thời giúp hàng vạn người 
tiểu thương, kinh doanh nhỏ lẻ, mở rộng 
kinh doanh, phát triển sản xuất, đóng 
vai trò quan trọng ở Kienlongbank. Họ 
cũng những người chiến sĩ thầm lặng đã 
và đang góp phần mang lại lợi nhuận và 
tăng trưởng kinh doanh cho Kienlongbank 
trong thời gian qua.

CTV tài năng & giản dị

Cái duyên đã đưa nghề CTV tín dụng 
Kienlongbank đã đến với Anh Trương Ngọc 
Toàn, quê ở Tp. Rạch Giá, Kiên Giang. Tính 
đến nay đã tròn 10 năm anh gắn bó với cái 
nghề mà hoàn toàn mới mẻ và xa lạ. Anh 
kể rằng những ngày đầu nhận công việc, 
anh rất lo lắng vì anh xác định nghề này 
khó khăn không ít. Nhưng nhờ những lời 
động viên kịp thời cũng như chia sẻ của 
lãnh đạo đơn vị và các anh chị em đồng 
nghiệp, anh đã dần lấy lại tự tin hơn và bắt 
đầu học hỏi kinh nghiệm của những anh 
chị em đã đi trước để hoàn thành nhiệm 
vụ. Dần dần anh thấy đây là một công việc 
thú vị và tính nhân văn rất cao. 

Tương tự trường hợp anh Toàn, anh 
Nguyễn Văn Tám cho biết: “Nắng mưa 
thất thường, rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc 
nào nhưng đổi lại tôi rất vui khi mà một số 
khách hàng đã tiếp cận được nguốn vốn 
kịp thời và càng vui hơn khi khách hàng 
kinh doanh hiệu quả và đi lên từ nguồn 
vốn của Kienlongbank. Tôi rất vui và hãnh 
diện với công việc tại Kienlongbank đã 
mang lại nguồn vốn kịp thời cho bà con địa 
phương, giúp cải thiện đời sống, ổn định 
kinh tế và phát triển gia đình và xã hội”. Sau 
nhiều năm công tác được sự chỉ đạo của 
lãnh đạo đơn vị cũng như chỉ dẫn tận tậm 
của các anh chị em đồng nghiệp, anh đã 
rút ra được nhiều bài học quý giá. Trong đó, 
công tác thẩm định và tư vấn khách hàng 
là một việc luôn đưa lên hàng đầu khi tiếp 

cận khách hàng. 

Tính đến nay đã có rất 
nhiều khách hàng cũng 
như hộ gia đình do 
anh Tám phụ trách đã 
phát triển và cải thiện 
đời sống rất nhiều. “Tôi 
thành thật biết ơn anh 
Tám và Kienlongbank 
đã kịp thời giúp cho tôi 
số vốn trong lúc tôi khó 
khăn nhất để vực dậy kinh 
doanh và phát triển như 
hôm nay. Nếu không có số vốn đó chắc tôi 
đã phải ngừng kinh doanh và cuộc sống 
có lẽ không thoải mái như bây giờ” - chị 
Nguyễn Thị Bích Hồng, một tiểu thương ở 
chợ Rạch Giá tâm sự.

Những chiến sĩ thầm lặng

Kienlongbank ngày càng phát triển, đội 
ngũ CTV của Kienlongbank ngày càng 
tăng về số lượng lẫn chất lượng nhân sự. 
Hiện nay, tổng số CTV của Kienlongbank 
lên đến gần 50% tổng số nhân sự và không 
ngừng phát triển trong thời gian tới.

Họ là những chiến binh thầm lặng, kiên 
nhẫn và chịu đựng giỏi nhất, lăn lộn thực tế 
nhiều nhất, tiếp xúc, va chạm và hiểu khách 

số dư hiện nay gần 1 tỷ đồng, doanh số hoạt 
động 46 tỷ đồng; Anh Nguyễn Văn Tám với 
số dư hiện tại 700 triệu đồng, doanh số hoạt 
động 13 tỷ đồng, và Anh luôn hoàn thành tốt 
trong vai trò quản lý gần 70 CTV tại CN Rạch 
Giá, hỗ trợ tổ trong xử lý nợ, duy trì tốt mối 
quan hệ nội bộ tại CN; Anh Trương Ngọc Toàn 
với số dư 1 tỷ đồng, doanh số hoạt động 24 
tỷ đồng. Họ đầy nhiệt huyết, nhiệt tình trong 
công việc cũng như các hoạt động thể thao, 
văn nghệ do Kienlongbank tổ chức, sẵn lòng 
hỗ trợ đồng nghiệp trong bộ phận trong công 
tác xử lý nợ”. 

Tất cả những đóng góp trên của anh chị CTV 
đều được Ban Lãnh đạo Kienlongbank trân 
trọng và ghi nhận. Hàng năm, tất cả CTV trên 
toàn hệ thống đều được Kienlongbank đào 
tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ liên 
quan để ngày càng trở nên chuyên nghiệp. Tại 
các hội nghị, những gương mặt CTV tiêu biểu 
đã được khen thưởng từ Kienlongbank.

Từ lâu, Kienlongbank xem đội ngũ CTV là 
thành phần không thể tách rời với đội ngũ 
CB, NV tại Ngân hàng. Anh, chị CTV là những 
gương mặt điển hình, đại diện thương hiệu 
Kienlongbank để quảng bá sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng, trực tiếp tiếp thêm nguồn 
vốn Kienlongbank đến từng bà con, hộ gia 
đình để cải thiện đời sống, đã và đang mang 
lại những lợi ích kinh tế cho khách hàng và 
cho sự phát triển chung của Kienlongbank 
trong 21 năm nay. Họ là những chiến sĩ thầm 
lặng đã, đang và cần được biểu dương, ghi 
nhận trong những đóng góp vào sự phát 
triển của Kienlongbank.
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Giới trẻ với những bài học về
TIẾT KIỆMMột người trẻ sống tiết kiệm sẽ đủ 

bản lĩnh để không rơi vào sự bấn 
loạn sợ bị đánh giá nọ kia, và trên 

hết tự bản thân họ không dùng thước đo 
vật chất để tự định vị mình.

Có thể nói đa phần người 
Việt nhất là người trẻ 
không biết tiết kiệm. 
Khái niệm keo kiệt và 
tiết kiệm bị tráo qua 
tráo lại và rốt cuộc 
người trẻ đang là 
nạn nhân. 

Tiết kiệm giúp mỗi 
con người thực hiện 
được sứ mệnh nhỏ, trung 
và lớn. Một người tiết kiệm 
thì có khả năng dự trữ vật chất 
ở mức an toàn cho cá nhân, cho những 
người anh ta có trách nhiệm, và xa hơn là 
cộng đồng, xã hội anh ta thuộc về. Chí ít 
là không gây xáo trộn cho đời sống xã hội, 
bình ổn thị trường, và không làm lãng phí 
các nguồn lực vật chất từ thiên nhiên hay 
tạo ra bởi con người.

Ví dụ: ăn vừa đủ, không mua sắm vô tội vạ, 
không để máy điều hòa khi không có người, 
tái sử dụng và có kế hoạch du lịch trước 
trong năm, không dùng credit để tiêu thụ 
những vật chất mà sức lao động bản thân 
chưa cho phép…

Ở những xã hội mà giáo dục, nhất là giáo 
dục cộng đồng còn non nớt thì những hoạt 
động thương mại rầm rồ, những chiến lược 
PR quảng cáo đã khiến người ta trở nên 
manh động, bị lung lay bởi những mong 
muốn thiển cận; nhận thức của giới trẻ dễ 
rơi vào một trào lưu và bị giựt dây dễ dàng.

… và người trẻ đã làm gì?

Tổ chức sinh nhật bằng 1 tháng lương. Ừ thì 
mỗi năm chỉ có 1 lần, hoặc đời người chỈ có 
1 lần tuổi 18! Hẳn rồi, vui là chính nhưng có 
ai tự hỏi, trong buổi tiệc sinh nhật linh đình 
ấy, có mấy ai nhớ đến sinh nhật mình năm 
sau? 

Quanh đi quẩn lại có vài người bạn thân, 
dù có làm tiệc hay không cũng gói ghém 
hoa, quà để chia vui những người bạn thân 
để cho chúng ta mượn tiền mua gạo hay 

đóng tiền nhà khi cuối tháng 
lỡ hết tiền; chi bằng 

chúng ta đầu tư tốt 
cho những mối 

quan hệ ấy! Tuổi 
trẻ mà, nếu 
phải xài hết 
tháng lương 
cho sinh nhật 
thì hãy đến 1 

điểm thật hay, 
và mời những 

người thật thân, 
tiết kiệm lại để sự phù 

phiếm là một cơ hội trải 
nghiệm, học hỏi và đối đãi bạn 

bè thật hào phóng.

Mua điện thoại thông minh bằng 2 tháng 
lương. Đi ăn tiệm thay vì nấu ăn. Chiếc điện 
thoại bằng 1 cái bếp ga loại tốt, bộ nồi sử 
dụng được 10 năm và dao nĩa, chén bát 
trong nhiều năm tháng...

Ai ai cũng dùng điện thoại xịn, cuộc cạnh 
tranh tính bằng năm, chưa kể một kỲ nâng 
cấp, lên đời trong 6 tháng, éo le ở chỗ: cuộc 
chạy đua đưa mọi người về 1 giá trị tương 
đồng.

Bây giờ, người ta đối mặt với một khái niệm 
đầy bi quan và tiêu cực trong cạnh tranh 
thời đại: “cho bằng người ta”. Một người trẻ 
sống tiết kiệm sẽ đủ bản lĩnh để không rơi 
vào sự bấn loạn sợ bị đánh giá nọ kia, và trên 
hết tự bản thân họ không dùng thước đo 
vật chất để tự định vị mình.

Tiết kiệm khác với keo kiệt!

Một thanh niên đi taxi tiết kiệm sẽ hỏi 
xem có bạn thân, người quen tiện về cùng 
đường để chia tiền, hoặc sẵn sàng mời đi 
cùng... vì điều anh ấy muốn tiết kiệm là 1 
chuỗi những chi phí: chi phí bản thân, chi 
phí người cung ứng dịch vụ, chi phí môi 
trường, chi phí hao mòn cơ sở hạ tầng, tiết 
kiệm thời gian... anh ta chỈ đơn giản tối ưu 
hóa một hành động! Khi kết thúc chuyến đi, 
anh ta có thể tip cho tài xế nếu dịch vụ tốt; 
hoặc không nếu dịch vụ tệ.

Trong khi đó, một người keo kiệt có thể 
dưới hình thức rất lượt là, óng mượt của 
nước hoa hàng hiệu, hột xoàn lỈnh kỈnh, 
lẽ đi xe riêng mà tiện đi taxi, vào ra xe của 
người ta đóng mạnh tay, và chẳng thèm tip 
dù dịch vụ tốt hay xấu vì hạ cố đi xe taxi 
cho là may lắm rồi! hoặc tip vào mặt người 
ta số tiền lớn mà không có lí do bằng thái 
độ trịch thượng, ban phát. Sự keo kiệt trong 
hành xử.

Một người trẻ biết tiết kiệm sẽ cân nhắc: 
gói thức ăn thừa của mình mang về để 
tránh hao phí thùng rác. Khi uống nước sẽ 
lưu ý về chai đựng, khi rút tiền sẽ suy nghĩ 
có nên in hóa đơn ra thậm chí không đọc 
rồi quăng đại đâu đó? Tờ giấy A4 của công 
ty có khi chỉ nguệch ngoạc mấy nét chỉ 
đường cho bạn rồi vo quăng sọt rác, trong 
khi giấy vệ sinh ở nhà dùng loại phế phẩm? 
Ở nhà chưa lắp điều hòa nên vào công ty 
xài hết cỡ cho đã mà không biết rằng mình 
đang hành hạ cơ thể mình và phá hủy sự 
cân bằng độ ẩm da?

Một người tiết kiệm đúng nghĩa có thể bỏ 
bớt hoa tặng bạn gái khi thấy chi phí trở 
thành bất hợp lí nhưng sẵn sàng mua cho 
cô ấy đôi giày cao gót loại mắc tiền có thiết 
kế nâng đỡ gót chân!

Người trẻ, đừng ngại ngùng khi nói với 
người bán vé máy bay, nhân viên siêu thị, 
người bán cà rem, hay nhân viên tư vấn xây 
dựng rằng: “tôi muốn một loại tiết kiệm 
hơn!”

Người trẻ, hãy nhớ, khi ai đó nói bạn là: “anh 
tiết kiệm quá!” đó là một câu khen. Ngay 
kể cả họ có ý lăng mạ hay đá xéo bạn rằng 
bạn đang keo kiệt, hãy mỉm cười và nói 
cảm ơn thật chân thành khi bạn chắc chắn 
rằng việc làm của bạn không gây hại cho ai, 
mà nó vừa giảm bớt gánh nặng cho một 
người khác, một con vật hay một tổ hợp vật 
chất nào đó; và tất nhiên là nó lại nén chắc 
hơn cái túi của bạn cho những chi phí có ý 
nghĩa khác.

Nguồn: Vietnamnet.vn

Kienlongbank Hà Nội

Tháng 10 đang đến thật gần với 
biết bao sự kiện, trong đó phải kể 
đến Ngày thành lập Kienlongbank 

(27/10/1995 - 27/10/2016), Ngày Thành 
lập Hội liên hiệp Phụ nữ 20/10. Tôi và chị 
thỈnh thoảng cứ nhìn nhau nói đùa rằng: 
“Giá mà được quay vào Hội sở hát hết 
mình lần nữa nhỈ”. Nhìn ánh mắt lấp lánh 
đầy niềm vui của chị, cái nụ cười đầy trìu 
mến của chị, tôi biết rằng nếu điều đó 
có thể xảy ra thì chắc chắn chị sẽ mang 
lại niềm tự hào cho Chi nhánh Hà Nội 
chúng tôi.

Chị là Trần Vân Anh - Giao dịch viên 
Chi nhánh Hà Nội. Chị đã là mẹ của 
02 thiên thần nhỏ rồi nhưng nhìn 
chị khách hàng đều đoán chị mới 
chỈ ngoài hai mươi thôi, chị trẻ 
lắm, trẻ đến mức đến tôi cũng 
phải ganh tỵ. Nhiều khi tôi có 
hỏi về bí quyết, chị cứ cười tít 
mắt rồi hóm hỉnh nói rằng: “Cứ 
chăm chỉ làm việc đi, cơm gạo 
Kiên Long sẽ giúp em trẻ đẹp 
ra ngay”.

Chị Vân Anh làm việc tại Kienlongbank 
tính đến nay cũng được 9 năm. Còn nhớ 
cái ngày đầu tiên đi làm, chị là người 
giúp đỡ tôi tiếp cận với công việc. Chị 
nhiệt tình lắm. Chị chỈ cho tôi những tài 
liệu mới của nhân viên tân tuyển, tận 
tình giải thích những nghiêp vụ mà tôi 
chưa biết, rồi tỈ mỈ giúp tôi làm quen với 
các chương trình hạch toán trên máy. 
Không phải chỈ mình tôi mà với ai chị 
cũng đối xử như vậy, từ đồng nghiệp cũ 
hay các bạn nhân viên mới chị đều tận 
tình như thế.

Trong công việc, chị Vân Anh là nhân 
viên tiêu biểu của công tác huy động 
vốn. So với các thành viên khác tại đơn 
vị, số dư huy động của chị lúc nào cũng 
đứng đầu, khách hàng vào quầy chị, khi 
đi ra ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ, hài 
lòng. Với kinh nghiệm làm việc 09 năm 
tại Ngân hàng cùng những kiến thức 

Chị - Tấm gương của tôi
chuyên môn mà chị thường xuyên tìm 
hiểu, cập nhật, các kỳ kiểm tra nghiệp 
vụ hay kiến thức về sản phẩm, điểm 
của chị luôn cao trong toàn hàng. Nhìn 
bảng thành tích làm việc của chị năm 
nào cũng được khen thưởng nhân viên 
lao động tiên tiến mà chúng tôi đầy 
ngưỡng mộ. Điều làm chúng tôi ngưỡng 
mộ hơn cả, đó chính là cuối năm 2015, 
với kết quả xếp loại A cả năm, chị đã 
được nhận thư chúc Tết của Tổng Giám 

Đốc Kienlongbank gửi về tận nhà. Đó là 
những điều mà chúng tôi luôn nhìn vào 
chị để cố gắng phấn đấu nhiều hơn.

Yêu văn nghệ, tích cực tham gia các hoạt 
động tập thể là một điều không thể bỏ 
qua khi nhắc về chị Vân Anh. Tháng 6 
năm 2015, chị đại diện Kienlongbank 
tham gia Hội thi giọng hát hay ngành 
Ngân hàng và giành giải khuyến khích. 
Tháng 10 năm 2015 với sự chuẩn 
bị kỹ lưỡng, chị cùng đội văn nghệ 
Kienlongbank Hà Nội xuất sắc có mặt tại 
Tp.Rạch Giá, tỈnh Kiên Giang để tham gia 
Hội diễn văn nghệ “Chúng tôi là Ngân 
hàng Kiên Long” mừng sinh nhật tuổi 
20 của Ngân hàng. Tại đây, chị đã một 
lần nữa thể hiện xuất sắc tài năng văn 
nghệ, bài hát của chị đã được xướng tên 
đầu tiên trong tốp các tiết mục xuất sắc 

dưới sự reo hò, phấn khích, ủng hộ của 
cả khán phòng.

Có lần tôi hỏi chị: “Từ nhà tới cơ quan 
làm việc gần 20 km rồi lại vượt qua gần 
20 km về nhà có nản không Chị?”, chị trìu 
mến đáp lại: “Khi em yêu cái công việc 
đang làm, cái nghề mà đã gắn bó bao 
năm thì khó khăn mấy cũng cũng vượt 
qua được em ạ. Lúc đó, gia đình sẽ luôn 
bên cạnh động viên và ủng hộ em”. 

Nhìn chị gọi điện nói chuyện với 
chồng con trong giờ nghỉ trưa đôi, 
mắt ánh lên niềm vui, hạnh phúc mà 

tôi thấy khâm phục chị. Nhìn vào chị, 
tôi nhận ra rằng: “Tôi không phải đi đâu 

xa để kiếm tìm một tấm gương người 
phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, 
chỉ cần luôn hết mình với mọi người, 
với công việc, với gia đình hạnh phúc sẽ 
luôn ở bên ta”.

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20/10, tôi xin gửi đến chị Vân 
Anh và toàn thể các chị trong Ban lãnh 
đạo, các chị/em trong toàn hệ thống 
Kienlongbank những lời chúc tốt đẹp 
nhất. Chúc cho các chị, em sẽ luôn vui 
vẻ, yêu đời và tìm thấy thật nhiều niềm 
vui trong công việc lẫn cuộc sống.

SỐNG XANH
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ĐẶT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG 
LÊN HÀNG ĐẦU

“Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?”

Xin được mượn 02 câu thơ của nhà thơ Xuân 

QuỲnh để có thể diễn đạt hết những cảm xúc, 

những nhiệt huyết và những niềm tin khi được 

sống và làm việc dưới mái nhà thứ hai - mái nhà 

chung Kienlongbank; Và phải chăng đó như một 

sức mạnh tự nhiên cho những ai được gia nhập 

vào đại gia đình Kienlongbank. 

Trong cuộc đời, từ khi còn bé đến lúc trưởng 

thành, chắc hẳn ai cũng mang trong mình biết 

bao kỷ niệm, những kỷ niệm về gia đình, thầy 

cô, bạn bè, công việc,… theo mãi bên ta đến 

mọi phương trời. Với tôi cũng vậy, được làm việc 

trong một môi trường năng động, đầy nhiệt huyết 

như Kienlongbank đã tạo cho tập thể anh chị em 

chúng tôi tinh thần làm việc thoải mái, nhiệt tình, 

say mê hơn trong công việc. Bản thân tôi đã gắn 

bó với Kienlongbank suốt 14 năm qua. Là một 

giao dịch viên, với những công việc hàng ngày, 

tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, rất nhiều những 

kỷ niệm đã đọng lại trong tôi. Đúng là không biết 

phải bắt đầu từ đâu? Nhiều những cảm xúc vui, 

buồn, … có khi chính niềm đam mê trong công 

việc và sự thân thiện của Ban lãnh đạo, của tập thể 

anh chị em đồng nghiệp đã tạo cho tôi tinh thần 

lạc quan, yêu nghề đến thế! 

Có thể chia sẻ một trải nghiệm thực tế trong rất 

nhiều, rất nhiều những trải nghiệm suốt thời gian 

công tác của tôi. Đó là một lần giao dịch với một 

khách hàng về dịch vụ chi trả Western Union.Tôi 

còn nhớ rất rõ khách hàng có dáng người cao to, 

chân mang dép lê, áo sơmi bông dài tay, quần tây, 

đậm chất nông dân, trông chú thật thà và hiền 

lành lắm - chú tên là Nguyễn Văn Chính - quê ở 

Mỹ Lâm, Hòn Đất, Kiên Giang. Tuy là nông dân 

hiền lành chất phác nhưng chú đã gây ấn tượng 

ngay lần đầu tiến đến giao dịch đó là chữ viết của 

chú rất đẹp.

Sau khi được cung cấp đầy đủ thông tin, tôi truy 

cập vào chương trình, kiểm tra tất cả các thông tin, 

đúng khớp với số tiền VNĐ mà chú Chính cung 

cấp. Đây là số tiền của con gái bên Malaysia gửi 

về, tôi nhẫm tính nếu rút số tiền USD và quy đổi 

theo tỷ giá của Ngân hàng thì chú Chính sẽ được 

nhận nhiều hơn 100.000 đồng so với số tiền mà 

chú Chính cung cấp. Tôi đã trao đổi với chú ấy và 

thực hiện nghiệp vụ quy đổi, vì tôi muốn có lợi 

cho khách hàng và Ngân hàng cũng bán chéo 

thêm được sản phẩm thu đổi ngoại tệ. 

Sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục và nhận tiền, 

chú Chính ghé lại quầy giao dịch cảm ơn tôi rối rít 

và còn tặng cho tôi 20.000 đồng, rồi đi vội ra xe. 

Không thể nhận số tiền ấy, tôi vội chạy theo để trả 

lại tiền “Cảm ơn chú nhưng con không thể nhận 

tiền của chú được, chú nhận lại dùm con nhé”! 

Chú ấy đã đồng ý nhận lại tiền, chú rất vui và còn 

cảm ơn tôi rối rít.

Một món quà tinh thần rất lớn đối với tôi, là động 

lực giúp tôi tự tin hơn trong công việc, làm cho 

khách hàng hài lòng, bản thân tôi hoàn thành 

nhiệm vụ và còn bán chéo thêm được sản phẩm 

thu đổi ngoại tệ cho Ngân hàng.

Không có gì tuyệt vời hơn khi làm những gì mình 

yêu thích! Thế nên khi bạn thực hiện đúng với 

đam mê của mình bạn sẽ thấy rất vui, chính niềm 

vui ấy là động lực để bạn gặt hái những thành 

công trong công việc. 

Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc 

sống đầy đủ, hạnh phúc và thành công, nhưng 

cuộc sống lý tưởng đó không tự nhiên mà có 

được, và cũng không dễ để tạo ra được trong 

khi hàng ngày ta vẫn phải đối diện với nhiều, rất 

nhiều vấn đề trong cuộc sống. Để biến ước mơ 

thành hiện thực cần có thời gian, sự quan tâm và 

quan trọng nhất là phải hành động theo một chân 

lý bạn cho là đúng “Sẵn lòng chia sẻ”. Vì cuộc sống 

sẽ chẳng là gì nếu bạn không chia sẻ, giúp đỡ và 

cho đi, bằng cách này hay cách khác, những thứ 

mà bạn cho đi sẽ luôn được đền đáp, nhất là khi 

bạn cho đi không phải chỉ để nhận lại, và cuộc 

sống sẽ đẹp hơn nhiều khi bạn mở lòng, …

Chính vì được làm việc trong một môi trường xanh 

- sạch - đẹp như Kienlongbank đã hun đúc cho tôi 

một tình yêu nghề sâu sắc đến thế? 

Có phải niềm đam mê

Giấu trong từng con số

Khẽ thầm qua lời gió

Trong tôi một tình yêu.

Có thể nói mọi việc sẽ có những cách làm đơn giản 

hơn, dễ hơn và nhanh hơn nếu như chúng ta biết 

đặt cái tâm của mình vào khi làm bất cứ việc gì. 

Vì khi đó ta sẽ nhận ra được quy luật của nó để 

có thể khiến nó trở nên dễ dàng hơn nhiều, hoặc 

bằng cách học hỏi kinh nghiệm của những người 

đi trước, …Và sẽ còn nhiều nhiều những kỷ niệm, 

những cảm xúc khó quên ở phía trước nếu như ta 

đặt được cái tâm vào đúng chỗ trong mỗi công 

việc…

Phạm Thị Ngọc Anh - GDV CN Rạch Giá
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Theo ngoisao.net

Ngại ngùng cầm cái lồng đèn và hộp bánh 
trung thu từ tay tôi, nhóc nói lời cảm ơn với 

vẻ mặt mừng như muốn khóc…

Trung thu năm nay, Kienlongbank tặng cho 
mỗi nhân viên một phần quà trong đó có một 
hộp bánh kèm theo theo bộ ghép hình lồng 
đèn. Bản thân tôi độc thân, không biết sử dụng 
phần quà đó như thế nào. Đột nhiên, trong đầu 
nghĩ đến nhóc, thằng bé bán vé số thường hay 
đứng trước nhà tôi vào mỗi giờ nghỉ trưa. Tôi 
gọi nó là Nhóc.

Khi tôi hỏi tên thì Nhóc không nói, Nhóc chỉ nói 
Nhóc được sinh ra tại vùng cực Nam Tổ quốc 
tận mũi Cà Mau do ba mẹ ly thân từ những 
ngày còn nằm trong nôi, Nhóc ở với Mẹ. Thế 
nhưng vì cuộc sống mưu sinh, nên hai mẹ con 
của Nhóc phải cùng nhau vô Phú Quốc để sinh 
sống. Cuộc sống khó khăn, cơm ăn ngày 03 

HẠNH PHÚC đến từ những việc giản đơn
bữa không đủ, vì vậy, mẹ của Nhóc 
đành phải bấm bụng cho đứa con 

trai chín tuổi bán vé số phụ mình để 
tìm kế sinh nhai sau những giờ học 

trên lớp. 

Ở cái tuổi ấy, nếu như bao em nhỏ 
khác thì Nhóc đã được hưởng trọn vẹn 

tình thương của cha tình yêu của mẹ. 
Còn đằng này phải lo cho cái ăn, cái mặc 

và chỉ vỏn vẹn tình yêu của hai mẹ con 
mà Nhóc đã sớm biết mưu sinh phụ mẹ 

sau những giờ tan trường. Nhìn Nhóc với 
cái dáng người nhỏ nhỏ cái mặt hiền hiền 
cầm sắp vé số trên tay đi bán vào mỗi buổi 
trưa nhiều khi khó cầm lòng.

Tại Kienlongbank, với tinh thần “Sẵn lòng chia 
sẻ”, hàng năm, vào dịp khai trường, hay gần 
đây nhất là mùa Tết Trung thu, Kienlongbank 
tổ chức trao tặng cho các em học sinh 
những phần quà tặng yêu thương. Thế 
nhưng những phần quà ấy có là bao nhiêu 
so với rất nhiều trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó 
khăn tương tự trong cuộc sống này. Cũng 
chính vì vậy mà vẫn còn đâu đó những ước 
mơ về những chiếc lồng đèn xinh xắn, hay 
những ước mơ về lễ hội trăng rằm không 
hoành tráng như trong truyện cổ tích, để có 
được một sự kiện đáng nhớ của tuổi thơ mà 
ai cũng hằng ước ao quả là một điều xa xăm.

Với riêng tôi có lẽ cái thời trẻ nhỏ cũng qua 
rồi từ rất lâu. Giờ đây mỗi lần mùa trung 
thu đến niềm vui và hạnh phúc mà tôi có 
không phải là tôi nhận được rất nhiều quà 
mà chính là cho đi những phần quà trung 
thu của mình đến các hoàn cảnh khó khăn. 
Cũng như những gì mà bấy lâu nay tôi và mái 
nhà chung Kienlongbank vẫn luôn hướng 
đến “Kienlongbank - Sẵn lòng chia sẻ” và đâu 
chỉ chia sẻ với khách hàng với anh chị em 
đồng nghiệp mà còn chia sẻ với tất cả mọi 
người xung quanh. Với các anh chị CB NV 
Kienlongbank cũng vậy, mỗi người được chia 
sẻ đi niềm vui chính là được nhân lên niềm vui 
và nhận lại niềm hạnh phúc từ các bé Thiếu 
nhi.

Một mùa trung thu nữa đã khép lại và sẽ đến 
những mùa trung thu kế tiếp, chúng tôi cũng 
mong rằng từ những mùa trung thu sau và 
sau nữa sẽ là những mùa trung thu đẹp và 
đáng nhớ đối với tất cả các bạn nhỏ, sẽ không 
còn bạn nhỏ nào chưa được thưởng thức một 
mùa trung thu mà từ trước đến nay mọi người 
vẫn hay gọi là chưa trọn vẹn. Đó chính là niềm 
mong ước của tôi và của tất cả anh chị em CB, 
NV đang công tác tại Ngân hàng Kiên Long. 

Trần Thanh Tâm -Kienlongbank Phú Quốc

Bài học về SỰ THAY ĐỔI

Hãy tin vào trực giác của bạn bởi 
những gì bạn phỏng đoán có thể 
đưa ra những lời cảnh báo trước.

Có một chú ếch được thả vào một nồi nước 

không đậy vung đặt trên bếp. Ban đầu, nước vẫn 

còn lạnh, chú ếch không hề có phản ứng gì. Sau 

rồi nước từ từ ấm dần lên, nhưng chú vẫn không 

để ý đến điều đó. Vì sao? Vì nhiệt độ nồi nước tăng 

lên từ từ, khiến chú dần quen với điều đó.

Càng về sau, nồi nước càng tăng nhiệt, nhưng 

chú ếch vẫn không hề để ý. Đến khi nước sôi thì 

chú mới cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc 

này đã muộn. Chú ếch đã chết trong nồi nước đó.

Đây là câu chuyện điển hình về sự thay đổi. Vì nồi 

nước cứ nóng dần dần khiến chú ếch không hề 

để ý và cuối cùng là bị chết. Giả sử, nếu thả chú 

ếch đó vào nồi nước khi nước đã nóng rồi và 

cũng không đậy vung thì chắc hẳn chú ếch sẽ cố 

mà nhảy ra cho được.

Cuộc sống con người cũng thế. Chúng ta đã 

quen với những việc thường ngày đã xảy ra và 

không hề muốn thay đổi, hay thậm chí sợ sự thay 

đổi, sợ tiếp nhận cái mới. Nhưng thực tế thì cuộc 

sống của chúng ta thay đổi hàng ngày và nếu ta 

không chú ý đến thì sẽ có lúc là quá muộn.

Còn khi đối diện với một sự thay đổi rõ rệt thì khi 

đó ta cuống lên, ta sợ. Liệu khi đó ta có thể đối 

diện được với sự thay đổi hay không? Ta có thể 

chấp nhận sự thay đổi hay không? Khi đó có là 

quá muộn không?

- Hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi sự thay đổi. 

Nhìn nhận cẩn thận mọi thứ đang diễn ra xung 

quanh mình.

- Hãy đối diện và chấp nhận những thay đổi đang 

diễn ra để bản thân biến chuyển phù hợp.

- Hãy tin vào trực giác của bạn bởi những gì bạn 

phỏng đoán có thể đưa ra những lời cảnh báo 

trước. 

- Hãy lường trước mọi hành động sớm có thể, 

thậm chí nếu điều đó là mạo hiểm, nhưng mạo 

hiểm một chút còn hơn là bạn không làm gì cả. 

Trò chơi Ô CHỮ
Chào đón sự kiện ý nghĩa trong tháng 10/2016 

với Kienlongbank. Hãy cùng Ban biên tập Bản tin 
Kienlongbank nhanh tay khám phá trò chơi ô chữ với 
nhiều quà tặng may mắn dành cho các bạn có đáp án 
đúng nhất và nhanh nhất gửi vể địa chỉ email: nhinm@
kienlongbank.com 

Kết quả sẽ được công bố trong Bản tin số tiếp theo.

HÀNG NGANG:

1.Tỉnh/thành phố nào có nhiều điểm giao dịch của 
Kienlongbank nhất?

2. Kienlongbank sắp cho ra mắt loại thẻ gì?

3. Trụ sở đầu tiên của Kienlongbank tại huyện này?

4. Tên chương trình tặng bồn nước của Kienlongbank: Bồn 
nước Kiên Long - …..?

5 . Bài hát dành cho CB, NV Kienlongbank?

6. Kienlongbank vừa tổ chức Hội nghị dành cho nhóm nhân 
sự chiếm gấn 50% tổng nhân sự của Ngân hàng?

7. Kienlongbank vừa khai trương 2 PGD tại tỉnh này trong 

tháng 9?

8. Chủ đề Kienlongbank Radio kỲ 24?

9. Tên Chi nhánh thứ 2 của Kienlongbank tại TP.HCM?

10. Chi nhánh đầu tiên được thành lập ngoài tỈnh Kiên 
Giang?

11. Kienlongbank triển khai đồng loạt nhiều ưu đãi gì ? 

12 . Giá trị cốt lõi của Kienlongbank là gì?

13. Nhạc sĩ sáng tác bài hát “Kiên Long sẵn lòng chia sẻ”?

14. Chương trình trao học bổng do Kienlongbank tổ 
chức 3 năm liên tiếp?

15. Kienlongbank liên tục tổ các khóa hóa … nhằm nâng 
cao công tác phát triển nguồn nhân lực?

16. Giải bóng đá do Kienlongbank là nhà tài trợ chính?

17. Kienlongbank đã trao tặng bao nhiêu bồn nước cho 
khách hàng tại các vùng hạn, mặn?

18. Số Hotline hiện tại của Kienlongbank ?

HÀNG DỌC:

Một sự kiện quan trọng của Kienlongbank diễn ra trong 
tháng 10/2016.
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Những cột mốc trong đời
mà phụ nữ nào cũng sẽ trải qua

Theo Yan.vnMỗi một cột mốc đều là những cảm xúc riêng biệt và vô cùng 
đặc trưng trong quãng đời của mỗi người phụ nữ. Hãy thử 
xem bạn đã trải qua bao nhiêu cột mốc đời mình?

7 lắng lo trong đời người phụ nữ do Minh Chính (24 tuổi) lên ý tưởng 
và Quang Hiếu (22 tuổi) triển khai nội dung, vẽ minh họa. Bộ tranh 
lấy cảm hứng từ phim hoạt hình Mỹ mang tên Inside out - Những 
mảnh ghép cảm xúc . “Chúng tôi nhận thấy mỗi người phụ nữ đều 
có những tiên đoán và cảm xúc hỗn độn. Nó xuất phát từ tình cảm 

Cuộc đời người phụ nữ đều có 7 cột mốc đáng nhớ, là những “mốc son” đánh dấu 
sự thay đổi, trưởng thành của mỗi người. Cũng chính những cột mốc đặc biệt này 
mà hình thành nên tính cách riêng biệt của mỗi người.

Khi còn ở cái tuổi lên 3, lên 7 thì những nỗi sợ hãi, lo 
lắng của bản thân mới đáng yêu và ngờ nghệch làm 
sao. Nhưng rồi những nỗi sợ ấy đều chỉ như “một lần 
chớp mắt” vì bên cạnh ta luôn có người thân bao bọc. 

Cái tuổi 14, khi cơ thể dần dần thay đổi thì ta biết thế nào là ngượng 
ngùng e ấp, biết thế nào là bối rối thẹn thùng. Và rồi tuổi dậy thì giúp 
ta biết cuộc sống luôn luôn thay đổi và cần phải học cách thích nghi.

Rồi thì cũng tới cái tuổi mà ta có những cái thứ cảm xúc “hỗn loạn” 
của con tim. Là những lần ta cảm nhận được các rung động trước 
chàng trai khác nhưng rồi cũng lo lắng nhiều hơn với điều sắp 
đến trong tương lai.

Tuổi 28 - giai đoạn người phụ nữ nhận thức được rằng 
mình phải mạnh mẽ, chín chắn và yêu công việc nhiều 
hơn nữa.

Độ tuổi 28 - 35 là lúc người phụ nữ bắt đầu một cuộc sống không còn 
cô đơn một mình. Tuy nhiên, từ đó, những lo toan về cuộc sống, về 
gia đình cũng bắt đầu xuất hiện. 

Tuổi 49 trở đi của đời người phụ nữ là những lần lo lắng khi con trưởng 
thành, là những đêm không ngon giấc khi con chưa về nhà. Là sợ con 
đi sai đường sai lối...

Sau 49 tuổi: Tất cả vỏn vẹn nằm trong 2 chữ “gia đình”. Tất cả những 
điều nằm ngoài 2 chữ đó, không còn là nỗi sợ. Sự lãng quên, xa cách là 
những điều ngự trị trong họ.

Tác giả của bộ tranh chia sẻ thêm: “Chúng tôi muốn dùng bộ tranh 
này để nhắc nhở chính mình cũng như ‘cánh mày râu’ cần biết cảm 
thông và sẻ chia với những người phụ nữ”. Có thể nói đây là bộ tranh 
dành tặng cho các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ nhân ngày 20/10 
vô cùng ý nghĩa.

Rồi khi đã bắt đầu làm mẹ, tất cả những hạnh phúc, 
mong mỏi của người phụ nữ sẽ chỈ dành cho con cái, 
dành cho việc nuôi con khôn lớn thành người, và dành 
cho niềm vui, nụ cười của con.

dành cho người họ yêu thương. Sau khi vượt qua khó khăn, họ dần hình thành các 
nét tính cách đặc biệt như hồn nhiên, dịu dàng, tinh tế...” - Minh Chính chia sẻ.
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Theo kienthuc.net

Theo tinhte.vn

ĐOÁN TÍNH CÁCH
qua khuôn mặt

Nhân tướng học: BẠN CÓ BIẾT:

Bạn có thấy đúng phần nào với tính cách của 
mình không? Hãy chia sẻ cùng mọi người nhé!
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Chuyên gia nhân tướng học Jean Haner đồng thời là tác giả của 
cuốn “The Wisdom of Your Face” (Trí tuệ của khuôn mặt bạn) căn cứ 
vào lịch sử 3.000 năm của nhân tướng học cho biết: “Khuôn mặt của 
bạn thường thường sẽ tiết lộ tính cách cơ bản và thái độ sinh hoạt 
của bạn”.”

Chuyên gia cũng nói thêm rằng, đa phần mỗi người đều có khuôn mặt riêng 
biệt, có thể là hỗn hợp của mấy loại hình dạng nhưng vẫn có thể tìm ra hình 
dạng rõ ràng nhất. Để phân tích, trước tiên bạn cần xem khuôn mặt của mình 
có hình dạng gì bằng cách đứng trước gương để xác định và xem kết quả.

Khuôn mặt hình thoi

Khuôn mặt hình trái tim

Khuôn mặt hình trái xoan Khuôn mặt hình vuông

Gương mặt hình thoi tức là khi vạch một 
hình thoi lên khuôn mặt, thì trán và cằm của 
bạn chứa góc và cạnh, nhưng ở giữa của 
khuôn mặt thì rất rộng.

Người có khuôn mặt hình thoi ưa thích kiểm 
soát, cũng đặc biệt chú trọng đến những 
điều chi tiết tỉ mỉ bởi vì họ ưa thích làm ra 
những việc có hiệu quả chất lượng. Người 
có khuôn mặt này cũng rất giỏi về giao tiếp, 
nhưng cũng giống như hình thoi ở chỗ: đôi 
khi lời nói của họ có thể làm tổn thương đến 
người khác!

Khuôn mặt hình trái xoan tức là “chiều dài dài 
hơn chiều rộng nhiều, còn hàm dưới lại hẹp 
so với xương gò má.” Về cơ bản, xương gò 
má là chỗ rộng nhất của khuôn mặt. Bởi vì tỷ 
lệ các bộ phận trên mặt hình trái xoan rất lý 
tưởng nên được mọi người coi là gương mặt 
đẹp nhất. Người có gương mặt trái xoan rất 
gọn gàng ngăn nắp. Bởi vì họ biết nên nói gì 
để người khác thấy vui lòng nên họ ăn nói 
ngọt ngào dễ nghe cho dù trong lòng đang 
không thoải mái. Chính vì điều này nên đôi khi 
lời nói của họ không được thật lắm.

Mặt hình trái tim có đặc điểm là trán rất rộng 
và cằm lại rất hẹp

Người có khuôn mặt hình trái tim có tấm lòng 
yêu thương người khác. Mặc dù họ rất sáng 
tạo và có trực giác rất mạnh nhưng đôi khi họ 
lại thích thể hiện mình quá. Nội tâm của họ 
rất mạnh mẽ, nhưng có thể vì quyết tâm quá 
mạnh mẽ mà thể hiện ra là người cố chấp.

Khuôn mặt hình tam giác

Đặc điểm của khuôn mặt này là trán hẹp, cằm 
rộng. Người có khuôn mặt kiểu này thông 
thường có năng khiếu về nghệ thuật. Họ rất 
sáng tạo và cũng rất nhạy cảm cho nên phải 
chú ý khi kết giao với họ. Bởi vì họ có lòng 
quyết tâm trời sinh nên họ thường trở thành 
người thành công. Người có khuôn mặt này 
cũng có khuynh hướng muốn kiểm soát, 
khống chế sự vật. Nếu như trán càng hẹp thì 
tính khống chế càng mạnh.

Khuôn mặt hình chữ nhật

Khuôn mặt hình vuông có cái trán rất rộng, 
quai hàm rộng.

Người có khuôn mặt hình vuông tràn đầy sức 
sống, họ có sức chịu đựng và thể lực cao. Họ 
rất có trí tuệ, giỏi về phân tích. Cho dù những 
người này làm việc ở nơi có áp lực cao thì họ 
vẫn luôn tỉnh táo và bình tĩnh. Họ có khả năng 
trời sinh làm lãnh đạo.

Đặc điểm của khuôn mặt này là mặt dài, hơn 
nữa trán và cằm đều vuông. Người có khuôn 
mặt này có tư tưởng rất sâu lắng, coi trọng 
tính logic nhưng thường thường suy nghĩ quá 
nhiều. Họ không thích nói chuyện về cảm xúc 
của mình. Họ thích vạch ra những kế hoạch, 
dự án và rất có chiến lược.

1- Cười có tác dụng bồi bổ tế bào thần kinh

Khi cười, các bộ phận xương cơ toàn thân 
rung động, co giãn từng đợt liên tục một 
cách tự nhiên, có tác dụng lưu thông tuần 
hoàn, hoạt huyết; máu sẽ đưa đến tim, não 
và các cơ quan khác nhiều hơn. Cười to 
kích thích hai bán cầu đại não, giúp tăng 
cường khả năng tiếp thu các sự kiện mới 
và lưu giữ những thông tin cũ.

2- Tăng cường chức năng cơ quan nội tạng

Khi cười, tuyến thượng thận tăng tiết corticoid, 
giúp cơ thể tăng cường chất chống dị ứng, 
chống đỡ các quá trình stress và nâng cao sức 
đề kháng. Khi cười, tăng hoạt động của các 
tuyến tiêu hóa, giúp hấp thu được nhiều chất 
dinh dưỡng hơn. Các cơ quan như gan, thận, 
lách... cũng nhờ máu lưu thông mà tăng cường 
các chức năng của chúng.

3- Tăng cường chức năng hô hấp

Khi cười to, cười thoải mái, phổi sẽ nở ra liên 

GÓC THƯ GIÃN SỐNG KHỎE

Bắt đầu ngày mới bằng nụ cười tươi rạng rỡ sẽ 
giúp bạn có 1 ngày làm việc rất hiệu quả. Hãy 
cùng bản tin Kienlongbank, khám phá những 

tác dụng mà nụ cười mang đến nhé. 

tục, tác dụng làm sạch đường thở, đẩy các khí 
độc ra khỏi cơ thể. 

4- Tốt cho hệ tim mạch

Y học hiện đại đã chứng minh: “Cười là vận 
động tâm hồn, là thể dục cho tim mạch”. Sau 
những dịp vui chơi với bạn bè, tay bắt mặt 
mừng, nói cười vui vẻ thì huyết áp ổn định và 
hạ thấp. Những người vô tư, luôn tươi cười thì 
ít bị bệnh tăng huyết áp.

5- Tăng khả năng miễn dịch

Khi cười, hệ bạch cầu tăng. Mà bạch cầu như 
đội quân xung kích, là những vệ sĩ đắc lực của 
cơ thể, hàng rào lý tưởng ngăn chặn các yếu 
tố ngoại lai có hại xâm nhập vào cơ thể. Do 
đó, cười giúp cơ thể chống lại bệnh tật rất tốt.

6- Giúp cơ thể trẻ lâu, tăng tuổi thọ

Khi cười, có 17 cơ mặt rung động, co giãn nhịp 
nhàng nên cười có tác dụng làm mờ các nếp 
nhăn ở trán, khóe mắt và rãnh mũi, má. Người 

có tính tình vui vẻ, luôn tươi cười sẽ giữ được 
nét mặt trẻ lâu, giữ được phong độ trẻ trung 
khi về già.

7- Có tác dụng giảm bớt áp lực công việc

Trong khi lao động nặng nhọc, đi xe, đi bộ 
đường dài... mọi người thường mệt mỏi, buồn 
ngủ. Những câu chuyện tiếu lâm, hài hước 
thường được mọi người hưởng ứng bằng 
những trận cười thoải mái, mệt nhọc sẽ bị xua 
tan. 

8- Xua tan phiền muộn

Tiếng cười không những xua tan nỗi ưu tư bực 
bội mà còn giúp bạn nảy sinh những ý tưởng 
mới để giải quyết công việc một cách minh 
mẫn và chính xác...

Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng 
lại ban tặng rất nhiều. Một nụ cười chỉ nở 
trong khoảnh khắc, nhưng có khi làm cho ta 
nhớ suốt đời. Bạn hãy thử bắt đầu ngay từ bây 
giờ, hãy nở nụ cười với đồng nghiệp của bạn 
khi gặp nhau trước cửa thang máy, bãi đỗ xe 
hay 1 địa điểm nào đó ngoài Công ty. Chắc 
chắn, bạn sẽ chiếm trọn tình cảm của đồng 
nghiệp đấy!

TÁC DỤNG CỦA NỤ CƯỜI?
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Đến với Bến Tre, chắc chắn du khách 
sẽ có những kỷ niệm khó quên bởi 
vẻ đẹp dịu dàng, e ấp đậm chất sông 

nước miệt vườn, cùng với những điệu hò, làn 
điệu dân ca, những câu vọng cổ đậm chất tình 
quê. Sự chân thành, nồng ấm từ sự hiếu khách 
của người dân nơi đây sẽ khiến cho bất kỳ ai 
nếu đã một lần đến với xứ dừa khi xa rồi sẽ mãi 
mang trong lòng nỗi luyến nhớ khôn nguôi.

Cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 85 km 
với hơn 1 giờ ngồi xe, Bến Tre nằm cuối nguồn 
dòng sông Cửu Long và được hợp thành từ 3 
dãy cù lao lớn: Bảo, Minh và An Hóa. Qua khỏi 
địa phận tỉnh Tiền Giang, từ trên đỉnh cao của 
Cầu Rạch Miễu, Bến Tre đã hiện ra trong mắt 
mọi người với ngút ngàn màu xanh của dừa và 
cây trái, được bồi đắp phù sa từ những nhánh 
sông hiền hòa trong mát quanh năm. Quê dừa 
với những di tích văn hóa - lịch sử, những lễ hội 
mang nhiều sắc thái văn hóa đặc trưng cùng 
các làng nghề thủ công truyền thống có lịch 
sử hình thành và phát triển cả thế kỷ sẽ là tiềm 
năng, là thế mạnh để mảnh đất này cất cánh ... 

Đến trung tâm thành phố Bến Tre trên cù lao 
Bảo, tại Công viên Ngã ba Tháp là Tượng đài 
Đồng Khởi, một công trình kiến trúc nghệ thuật 
hoành tráng mô tả lại quá trình khởi nghĩa đấu 
tranh anh dũng của nhân dân và các lực lượng 
vũ trang Bến Tre qua hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp và Mỹ. Cạnh đó, bên bờ hồ Trúc 
Giang thơ mộng với hàng dương, hàng phượng 
cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi là tượng 

đài của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
Trần Văn Ơn - người thanh niên đã hy sinh 

trong phong trào đấu tranh của học sinh, 
sinh viên trong những năm 1950 tại Sài 

Gòn. Cách đó 3km là đình làng Phú Tự 
tại xã Phú Hưng. Đình được xây từ thời 
vua Minh Mạng nổi tiếng với cây Bạch 
mai trên 300 năm tuổi. Hàng năm, từ 
sau tết Nguyên Đán đến rằm tháng 
hai, cây Bạch Mai nở hoa trắng xóa tỏa 

hương thơm ngát khắp một vùng, được 
mệnh danh là “Danh mộc Bạch Mai”... 

Xuôi theo Tỉnh lộ 885 về đất Giồng Trôm đế 
đến với làng nghề “Bánh tráng Mỹ Lồng, bánh 
phồng Sơn Đốc” để thưởng thức hai thứ bánh 
nổi tiếng từ ngàn xưa được làm ra từ hạt gạo 
đồng bằng, vị ngọt, béo của mía và dừa xứ 
cù lao. Dọc theo Tỉnh lộ là khu tưởng niệm nữ 
tướng Nguyễn Thị Định - Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân, vị nữ tướng đầu tiên của Quân 
đội nhân dân Việt Nam tại xã Lương Hòa, huyện 
Giồng Trôm. Hàng năm, vào ngày 28 tháng 7 (âl), 
lễ kỷ niệm ngày mất của bà được tổ chức trang 
trọng tại đây. 

Cuối dải đất cù lao Bảo là huyện Ba Tri, nơi có 
lăng mộ nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu 
(1822-1888) tại xã An Đức. Đây là một công trình 
kiến trúc có quy mô hoành tráng, tọa lạc trên 
diện tích hơn 1,5 ha, trong lăng có chạm khắc 
hai câu thơ nổi tiếng của cụ Đồ : 

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm 

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

Ba Tri cũng là cái nôi của nhiều điệu lý, làn điệu 
dân ca nổi tiếng cả nước như: Lý Ba tri, điệu hò 
Cống Chùa mà sau này nhà thơ Lê Giang và 
nhạc sĩ Lư Nhất Vũ viết nên bài hát được nhiều 
người yêu thích “Ra giêng anh cưới em” ...

Từ Ba Tri, chúng ta trở lại thành phố Bến Tre theo 
Tỉnh lộ 887 để đến với cù lao Minh. Điểm đến 
đầu tiên của du khách trên mảnh đất này chính 
là làng nghề sản xuất kẹo dừa tại huyện Mỏ Cày 
Nam, nổi tiếng với các thương hiệu Thanh Long, 
Tuyết Phụng, HuỲnh Đức ... du khách sẽ có dịp 
tham quan dây chuyền sản xuất hoàn toàn thủ 
công và thưởng thức hương vị ngọt ngào, béo 
ngậy của kẹo dừa sầu riêng mới ra lò. Đến với 
cù lao Minh chúng ta có dịp đến thăm nhà cổ 

Hương Liêm tại xã Đại Điền - Thạnh Phú, ngôi 
nhà được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX với dáng 
dấp bên ngoài mang hơi hướng kiến trúc 
Tây phương nhưng nội thất bên trong hoàn 
toàn mang dáng vẻ của kiến trúc cung đình 
Huế, đặc biệt là ngôi nhà còn khiến du khách 
choáng ngợp trước bức hoành phi được sơn 
son thiếp vang treo ở gian nhà chính. Biển 
Thạnh Phú cũng là một thiên đường ẩm thực 
với thật nhiều sản vật của miền nam như: sò 
huyết, cua biển, tôm sú, nghêu, mắm tép ... tất 
cả đều tươi ngon trong các món ăn đặc sản, từ 
món cháo hải sản béo ngọt cho đến các món 
nướng thơm lừng ... 

Đến với vương quốc trái cây Chợ Lách, các bạn 
sẽ cảm nhận được ngay sự mát lành của mảnh 
đất với nước ngọt quanh năm. Đến đây,du 
khách sẽ được tham quan,tự tay hái và thưởng 
thức các loại trái cây miệt vườn như: sầu riêng, 
măng cụt, chôm chôm, bòn bon, quýt, bưởi ... 
Ngoài ra, du khách còn được tham quan các 
cơ sở ươm ghép cây giống - hoa kiểng tại làng 
nghề Cái Mơn, nơi có điệu lý ngọt ngào, sâu 
lắng lưu truyền bao đời mang tên chính mảnh 
đất này: Lý Cái Mơn ....

Đến Bến Tre, du khách không thể không một 
lần ghé thăm cồn Phụng, cồn nằm trên một 
cù lao thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, 
tỈnh Bến Tre đang là một trong những điểm 
đến hấp dẫn về du lịch sinh thái đối với du 
khách trong nước và quốc tế mỗi khi có dịp về 
thăm quê hương Đồng Khởi. Hiện di tích này 
được bảo tồn nguyên kiến trúc được xây dựng 
từ thời giáo chủ Đạo Dừa - Nguyễn Thành Nam 
(1909-1990). Cũng tại đây, du khách còn được 
đến thăm các làng nghề truyền thống như: 
nghề nuôi ong lấy mật, nghề sản xuất hàng 
thủ công mỹ nghệ từ thân cây dừa. 

Kienlongbank Bến Tre thành lập từ cuối tháng 
8 năm 2008 (28/8/2008), sau hơn 8 năm 
hoạt động, hiện các Phòng giao dịch của 
Kienlongbank đã có mặt trên khắp 03 dãy cù 
lao: Cù lao Bảo ( PGD Ba Tri), Cù lao Minh ( PGD 
Mỏ Cày Nam) và Cù lao An Hóa ( PGD Bình Đại). 
Quê hương Bến Tre nồng ấm tình người và 
ngút ngàn những tiềm năng sẽ mãi là mảnh 
đất lành để Kienlongbank gắn bó và vươn 
mình lớn mạnh. 

Kienlongbank Mỏ Cày Nam (ST)

Mẹ ơi, nghe con kể:
Đêm qua con mơ thấy
Rồng vàng bay múa lượn
Nâng con cùng bay cao
Mang theo bao điều ước
Đến với chân trời xa.
Nơi đó bao cảnh vật
Đẹp đẽ biết nhường nào
Con người biết thương yêu
Đùm bọc trong gian khó
Luôn sẵn lòng sẻ chia
Giúp đỡ nhau vượt qua.

Mẹ mỉm cười âu yếm
Giấc mơ đẹp thế con
Nhưng con ơi mẹ nói
Những điều con vừa kể
Không phải ở đâu xa
Mà lại càng không phải
Chỉ trong giấc mơ con
Điều đó là sự thật
Nơi ấy Kienlongbank.
Là cơ quan bố, mẹ
Diễn ra giữa đời thường.
Không như trong cổ tích.

Giấc mơ con trẻ
Mẹ là người hạnh phúc
Được làm việc nơi đây 
Kienlongbank nơi ấy
Rất “Tâm - Tín” nghe con
Môi trường luôn năng động
Đồng nghiệp góp sức cùng
Tất cả vì cái chung
Xây dựng nên phong cách
Đại gia đình Kiên Long.
Mọi người thương yêu nhau
Giúp nhau cùng tiến bộ
Sẻ chia đến từng ngày.

Kết đoàn cùng vững bước 
Ai cũng thấy tự hào
Góp một phần công sức
Cho đất nước mạnh giàu
Kiên Long là hiện thực
Bay lên như Rồng vàng
Mỗi một mùa xuân đến
Niềm vui mới lại về
Mẹ mong thế hệ con
Noi gương cuộc đời mẹ
Luôn yêu thương san sẻ
Hạnh phúc sẽ đủ đầy.

Nguyễn Thị Như Uyên – NV Thủ Quỹ – 
Kienlongbank Vĩnh Hải

GÓC DU LỊCH

Xứ dừa Bến Tre
 Điểm hấp dẫn bạn nên đến
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