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Chân dung 14 vị Đại tướng của QĐ NDVN

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa
chính thức ra mắt

Thẻ Kienlongbank Visa - Nâng tầm
quốc tế

- Ông Võ Quốc Thắng đón nhận Kỷ niệm 
chương “ Vì sự nghiệp phát thanh”

Kienlongbank Bắc - Trung - Nam 
Rộn ràng Giáng Sinh & chào Năm mới

“ Chia sẻ ước mơ” 2016 - Hành 
trình mang đầy ý nghĩa

Phong tục tập quán ngày Tết 
Dương lịch của các nước

Khám phá Việt Nam dịp Tết 
Dương lịch 2017

Ảnh bìa: 
Mừng Giáng Sinh và Năm mới 2017 
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Quý bạn đọc thân mến, 

Tháng 12 đã về, những cơn gió đông từng đợt, tiếng rít qua khe cửa, cái rét buốt 

phương Bắc đã len lỏi tìm về trên phố, báo hiệu một năm cũ sắp qua và một năm 

mới bước đến.  

Đừng vội hụt hẫng vì những gì chưa làm kịp!

Đừng tiếc nuối nhìn lại phía sau những chặng đường bỏ lỡ!

Tháng 12, tháng của những yêu thương, tháng của sự đoàn tụ. Hãy dành những 

lời chúc tốt đẹp nhất, những lời yêu thương với người thân, bạn bè, khách hàng, 

đối tác trong mùa Giáng sinh 2016 và Tết Dương lịch 2017. Hãy chia sẻ chút ấm áp 

yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn để mùa đông – mùa của sự yêu thương 

ấm áp và ý nghĩa hơn trong mỗi chúng ta.

Bản tin Kienlongbank kính chúc Quý bạn đọc một mùa Giáng sinh An lành – Hạnh 

phúc. Chúc cho tất cả khách hàng, đối tác, CB, NV Kienlongbank một năm mới 

nhiều thắng lợi mới. 

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, 

TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang
ĐT: (077) 386 9950 - Fax: (077) 387 7538

Chịu trách nhiệm xuất bản: 
VÕ VĂN CHÂU

Ban cố vấn:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH

Ban biên tập:
NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU 
NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 

TRẦN THỊ THÀNH

Thiết kế mỹ thuật:
LÊ TÁM  

Tòa soạn
- Phòng Marketing (Lầu 6), số 117 – 119 

Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.
- Điện thoại: (08) 3997 5779 (Số nội bộ: 666)

- Email: banbientap@kienlongbank.com

Giấy phép xuất bản
- Giấy phép xuất bản số: 940/GPXBBT-

STTTT, do Sở TT-TT tỉnh Kiên Giang cấp ngày 
04/10/2016 

- In tại Công ty TNHH DV - TM - SX Bao bì 
Tân Minh Thư

Chân thành cảm ơn sự cộng tác nội dung 
của các Anh/Chị và Đơn vị
 
- Kienlongbank Kiến An 
- Kienlongbank Trần Nguyên Hãn 
- Kienlongbank Phú Yên
- Kienlongbank Cam Ranh 
- Kienlongbank Tháp Mười 
- Kienlongbank Phú Quốc 

- 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.

Mời cộng tác & Cơ chế nhuận bút

- Đỗ Hồng 
- Lê Thị Thanh Hà 
- Lê Thảo Vy 
- Ngô Thanh Tuấn 
- Huỳnh Tam Giang 



Theo ctv.vtv.vn

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, 
thực dân Pháp tìm mọi cách 
thực hiện dã tâm xâm lược nước 

ta một lần nữa.

Bội ước hiệp định sơ bộ 06/3/1945 và 
thoả ước 19/4/1945, thực dân Pháp ráo 
riết tăng cường lực lượng và đến tháng 
11/1946, số quân của chúng đã lên tới 
10 vạn. Chúng lần lượt cho quân đổ bộ 
trái phép vào Đà Nẵng, Đồ Sơn, Cát Bà 
đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn và 
chuẩn bị kế hoạch đánh vào cơ quan 
đầu não của ta ở thủ đô Hà Nội.

Ngày 18 và 19/12/1946, hội nghị mở 
rộng Ban chấp hành Trung Ương Đảng 
họp khẩn cấp ở Vạn Phúc, Hà Đông 
quyết định phát động cả nước kháng 
chiến và chỉ ra đường lối kháng chiến 
lâu dài.

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 
Người nói:

“Chúng ta muốn hoà bình, chúng bắt 
chúng ta nhân nhượng. Nhưng chúng ta 
càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng 
lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta 
lần nữa.

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ 
nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ.

Hỡi đồng bào! Chúng ta phải 
đứng lên. Bất kỳ đàn ông, 
đàn bà, bất kỳ người già, 
người trẻ, không phân biệt 
tôn giáo, đảng phái, dân tộc, 
hễ là người Việt thì phải đứng 
lên chống thực dân Pháp. 
Ai có súng cầm súng, ai có 
gươm cầm gươm, không có 
gươm thì dùng cuốc, thuổng, 

THEO DÒNG LỊCH SỬ

Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (19/12/1946 – 19/12/2016)

gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực 
dân Pháp cứu nước.

     Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân giờ 
cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt 
máu cuối cùng để giữ gìn đất nước…”

Có thể nói, ngày toàn quốc kháng chiến 
19/12/1946 đã thể hiện sự lãnh đạo 
tài tình, sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Đảng ta, bám sát tình hình thực 
tiễn, nắm vững thời cơ, chọn đúng mặt 
trận chính, tính toán thời điểm nổ súng 

chính xác, biến bị động thành chủ động, 
tạo nên thế trận mới cho mặt trận Hà 
Nội có điều kiện giam chân quân địch 
hai tháng, để cả nước chuyển vào kháng 
chiến trường kỳ. Việc nổ súng phát động 
toàn quốc kháng chiến ngày 19/12 giữa 
Thủ đô là một trường hợp hiếm thấy 
trong lịch sử, thể hiện một nghệ thuật 

khởi đầu cuộc chiến tranh cách mạng thật đúng 
đắn, quả cảm và sáng tạo.

70 năm đã trôi qua nhưng khí thế hào hùng của 
những ngày đầu toàn quốc kháng chiến đã trở 
thành ngày lịch sử, là dấu son chói lọi trong cuộc 
đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ. Trải qua bao biến cố thăng 

trầm của thời gian, nhưng giá trị lịch sử 
của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” 
luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động 
cách mạng của toàn thể nhân dân Việt 
Nam, cổ vũ, hiệu triệu quốc dân đồng 
bào kề vai sát cánh, chung sức đồng 
lòng, đoàn kết nhất trí đánh giặc, giữ 
nước, giành lại độc lập, tự do, thống 

nhất cho Tổ quốc.

Ngày nay, Lời kêu gọi thiêng liêng của 
Bác vẫn mãi giữ nguyên tính thời sự, đó 
là giá trị của niềm tin tất thắng, là ý thức 
sâu sắc giá trị độc lập dân tộc gắn liền 
với CNXH. Sự nghiệp xây dựng CNXH 
còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng 
nhất định chúng ta sẽ thành công, nước 
Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội 
dân chủ, công bằng, văn minh sẽ ngày 
càng khẳng định thế và lực quan trọng 
trong khu vực và trên trường quốc tế.

Kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng 
chiến, đây là dịp để toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân ta ôn lại những bài 
học sâu sắc của lịch sử, phát huy tinh 
thần đại đoàn kết toàn dân, đồng sức 
chung lòng tạo nguồn động lực to lớn 
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc.

Vệ quốc quân và tự vệ năm 1946-1947

Bộ đội và tự vệ chiến đấu đang nghiên cứu bố trí các cộng sự tác chiến, năm 1946 -1947

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự buổi họp mặt các cử tri Thủ đô ngày 5 -1- 1946

Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến ( 19/12/1946 - 19/12/2016)

Các chiến sĩ cảm tử quân chuyển khẩu súng máy thu được của địch về vị trí chiến đấu, 
năm 1946-1947

Bút tích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
năm 1946

Một khẩu đại bác 37 ly đang chuẩn bị tác chiến

54

HỘI NHẬP

Bản tin Kienlongbank Số 36 - Tháng 12/2016



Chân dung 14 VỊ ĐẠI TƯỚNG

Trải qua 72 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến 
thắng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự 
đùm bọc và nuôi dưỡng của nhân dân, sự đoàn kết, giúp đỡ 

của bạn bè quốc tế, kế thừa và phát huy truyền thống quân sự 
của dân tộc, vừa chiến đấu vừa xây dựng,  Quân đội Nhân dân Việt 
Nam ( QĐNDVN) đã phấn đấu liên tục, không ngừng giữ vững, nêu 

cao và phát huy mạnh mẽ truyền thống anh hùng cách mạng, giá trị 
đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam và truyền thống vẻ vang 
của quân đội, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, Quân đội nhân 
dân Việt Nam ngày càng phát triển và trưởng thành. Trong không 
khí cả nước kỉ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 - 
22/12/2016), kính mời quý độc giả cùng nhìn lại chân dung của 14 vị 
Đại tướng của QĐNDVN.

Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP

Năm sinh - Năm mất: 1911 - 2013 
Năm thụ phong: 1948 
Quê quán: Quảng Bình 
Bí danh: Văn, Sáu 

Chức vụ cao nhất:  
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 
Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam 
(QĐNDVN) 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản  
Việt Nam: Ủy viên Bộ Chính trị (1951-1982)

Danh hiệu khác: Người anh cả của Lực lượng 
vũ trang nhân dân (LLVTND) Việt Nam, Đại 
tướng đầu tiên của QĐNDVN, Huân chương 
Sao vàng

Đại tướng VĂN TIẾN DŨNG

Đại tướng CHU HUY MÂN

Đại tướng NGUYỄN QUYẾT

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH

Đại tướng LÊ VĂN DŨNG

Đại tướng PHẠM VĂN TRÀ

Năm sinh - Năm mất: 1917-2002 
Năm thụ phong: 1974 
Quê quán: Hà Nội 
Bí danh: Lê Hoài 

Chức vụ cao nhất: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
(1980-1987) 
Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản  
Việt Nam: Ủy viên Bộ Chính trị khóa III, IV, V, Bí 
thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (1984-1986)

Danh hiệu khác: Huân chương Sao vàng

Năm sinh - Năm mất: 1914-1986 
Năm thụ phong: 1984 
Quê quán: Hà Nội 
Bí danh: Đội Tố, Ba Long 

Chức vụ cao nhất: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 
kiêm Tổng Tham mưu trưởng (1980-1986) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản  
Việt Nam: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương 
các khóa IV và V 

Danh hiệu khác: Huân chương Sao vàng (truy 
tặng 2007)

Đại tướng NGUYỄN CHÍ THANH

Đại tướng HOÀNG XUÂN THÁI

Đại tướng LÊ ĐỨC ANH

Đại tướng ĐỖ BÁ TỴ

Đại tướng PHÙNG QUANG THANH

Đại tướng LÊ TRỌNG TẤN

Năm sinh - Năm mất: 1914-1967 
Năm thụ phong: 1959 
Quê quán: Thừa Thiên Huế 
Bí danh: Sáu Vi, Trường Sơn 

Chức vụ cao nhất:  
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản  
Việt Nam: Ủy viên Bộ Chính trị (1951-1967)

Danh hiệu khác: Huân chương Sao vàng  
(truy tặng)

Năm sinh - Năm mất: 1915-1986 
Năm thụ phong: 1980 
Quê quán: Thái Bình 
Bí danh: An, Mười Khang, Quốc Bình,Thành,...

Chức vụ cao nhất: Tổng Tham mưu trưởng  
đầu tiên (1945-1953), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản  
Việt Nam: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
các khóa III, IV và V

Danh hiệu khác: Huân chương Sao vàng (truy 
tặng 2007)

Năm sinh - Năm mất: 1913-2006 
Năm thụ phong: 1982 
Quê quán: Nghệ An 
Bí danh: Vũ Chân, Lê Thế Mỹ, Trần Thanh 
Lạc, Hai Mạnh 

Chức vụ cao nhất: Phó Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước (1981-1986) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản 
Việt Nam: Ủy viên Bộ Chính trị (1976-1986)

Danh hiệu khác: Đại tướng có tuổi Đảng 
cao nhất, Huân chương Sao vàng

của QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Năm sinh: 1920 
Năm thụ phong: 1984 
Quê quán: Thừa Thiên Huế 
Bí danh: Sáu Nam 

Chức vụ cao nhất: Chủ tịch nước (1992-1997)

Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản  
Việt Nam: Ủy viên Bộ Chính trị (1982-1997)

Danh hiệu khác: Huân chương Sao vàng

Năm sinh: 1954 
Năm thụ phong: 2015 
Quê quán: Hà Nội 

Chức vụ cao nhất: Phó Chủ tịch Quốc hội (2016-)  
Tổng Tham mưu trưởng (2010-2016) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản  
Việt Nam: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (2011-)

Năm sinh: 1922 
Năm thụ phong: 1990 
Quê quán: Hưng Yên 
Chức vụ cao nhất: Phó Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước 

Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản  
Việt Nam: Bí thư Trung ương Đảng khóa VI 

Danh hiệu khác: Huân chương Sao vàng

Năm sinh: 1954 
Năm thụ phong: 2015 
Quê quán: Hà Nam 
Chức vụ cao nhất: Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng(2016-) 
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (2011-2016) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản  
Việt Nam: Bí thư Trung ương Đảng (2011-2016)
Ủy viên Bộ Chính trị (2016-)

Năm sinh - Năm mất: 1923-1998 
Năm thụ phong: 1990 
Quê quán: Quảng Trị 

Chức vụ cao nhất: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
(1991-1997) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt 
Nam: Ủy viên Bộ Chính trị (1991-1997) 

Danh hiệu khác: Huân chương Sao vàng (truy 
tặng 2007)

Đại tướng ĐOÀN KHUÊ

Năm sinh: 1935 
Năm thụ phong: 2003 
Quê quán: Bắc Ninh 

Chức vụ cao nhất: Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng (1997-2006) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản 
Việt Nam: Ủy viên Bộ Chính trị (1997-2006) 

Danh hiệu khác: Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân

Năm sinh: 1949 
Năm thụ phong: 2007 
Quê quán: Hà Nội 

Chức vụ cao nhất:  
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2006- ) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản  
Việt Nam: Ủy viên Bộ Chính trị (2006- ) 
Chức danh khác: Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân

Năm sinh: 1945 
Năm thụ phong: 2007 
Quê quán: Bến Tre 

Chức vụ cao nhất: Chủ nhiệm Tổng cục  
Chính trị (2001-2011) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản  
Việt Nam: Bí thư Trung ương Đảng (2001-2011)

Phòng Marketing tổng hợp
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Vừa qua, Kienlongbank đã tổ chức 
thành công chương trình “Chia sẻ 

ước mơ”, trao tặng 600 suất học bổng cho 
các em học sinh THPT tỉnh Cà Mau (200 
suất), An Giang (200 suất), huyện Nhà Bè 
TP.HCM (100 suất), thị xã Lagi, tỉnh Bình 
Thuận (50 suất) và thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu 
Giang (50 suất).

Với những ý nghĩa nhân văn, chương 
trình đã được sự ủng hộ ghi nhận và đánh 
giá cao từ NHNNVN chi nhánh các tỉnh, 
thành và chính quyền địa phương. Đồng 
thời, Kienlongbank đã vinh dự nhận được 
nhiều quyết định khen thưởng, tuyên 
dương từ Lãnh đạo các địa phương về 
những đóng góp trong công tác an sinh 
xã hội. 

600 suất học bổng 
“Chia sẻ ước mơ” tiếp 
tục được trao cho các 
em học sinh THPT

Kienlongbank trao tặng 
máy vi tính học sinh 
tiểu học

Ngày 28/10/2016, Báo Người Lao 

Động, Hội Tin học Tp.HCM, Nhà 

xuất bản Trẻ, Ngành Giáo dục huyện 

Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cùng các 

đơn vị tài trợ đã thực hiện trao quà tặng 

và học bổng cho các em học sinh tại 

trường Tiểu học số 02 Duy Sơn (Quảng 

Nam). Đồng hành với chương trình, 

Kienlongbank đã trực tiếp trao tặng 5 

bộ máy vi tính để nhà trường thành lập 

phòng máy tính, giúp các em học sinh 

tiểu học sớm có cơ hội tiếp cận với công 

nghệ công thông tin, tự tin hội nhập thế 

giới hiện đại và khoa học.

Nằm trong hoạt động chào mừng 

kỷ niệm 21 năm Ngày thành 

lập Kienlongbank, toàn hệ thống 

Kienlongbank đã thực hiện nghi thức 

chào cờ vào sáng ngày 27/10/2016.

Chào cờ và hát Quốc ca là một nghi 

thức quan trọng, thể hiện tình yêu Tổ 

quốc và lòng tự hào dân tộc của mọi 

người dân Việt Nam. Đây là nét văn hóa 

đã được Kienlongbank áp dụng trong 

những năm qua. Nhân sự kiện ý nghĩa 

mừng 21 Năm Ngày thành lập, Ban 

lãnh đạo Kienlongbank mong muốn 

thông qua hoạt động này sẽ tạo động 

lực cho CB, NV nêu cao ý thức tuân thủ 

nội quy, nâng cao trách nhiệm cá nhân 

trong việc thực hiện nếp sống văn minh 

nơi công sở, tạo nề nếp sinh hoạt, tác 

phong làm việc tốt tại Ngân hàng. Nghi 

thức chào cờ, hát Quốc ca nhắc nhở 

mỗi CB, NV Kienlongbank về nâng cao 

tinh thần yêu nước, phụng sự tổ quốc, 

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt 

Nam.

Trong ngày 27/10/2016, toàn thể lãnh 

đạo, CB, NV trong toàn hệ thống đã cùng 

khoác lên mình chiếc áo pull trắng với 

hình ảnh thương hiệu Kienlongbank, 

thể hiện sự trẻ trung, năng động, luôn 

tràn đầy sức sống, nghị lực tuổi trẻ để 

chào đón một tuổi mới đầy hy vọng và 

thành công.

Kienlongbank Sóc Trăng 
đồng hành Lễ hội Oóc 
Om Bóc năm 2016

Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo 

năm 2016 là một trong những 

sự kiện văn hóa nằm trong chương 

trình Năm du lịch Quốc gia 2016. Đây 

là lễ hội truyền thống được tổ chức 

hàng năm tại tỉnh Sóc Trăng, thu hút 

hàng trăm ngàn người dân, đồng bào 

dân tộc Khmer và du khách tham dự. 

Kienlongbank liên tiếp 03 năm liền 

là một trong những đơn vị tài trợ cho 

hoạt động đua ghe Ngo trong Lễ hội.

Thông qua sự kiện ý nghĩa này, 

Kienlongbank Sóc Trăng mong muốn 

đồng hành cùng với địa phương, góp 

phần bảo tồn và phát huy các giá trị 

văn hóa truyền thống của đồng bào 

dân tộc Khmer gắn với phát triển du 

lịch của Sóc Trăng nói riêng và vùng 

đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
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Kienlongbank tri ân 
khách hàng nhân dịp 
năm mới

Năm 2016 đã sắp trôi qua hết, một 
năm mới lại chuẩn bị bắt đầu. Nhằm 

tri ân quý đối tác, quý khách hàng đã 
đồng hành, hợp tác với Kienlongbank 
trong năm qua, từ ngày 05/12/2016, mỗi 
khách hàng sẽ nhận được 01 bộ quà 
tặng Ấn phẩm Xuân 2017. 

Bộ ấn phẩm Xuân 2017 thiết kế gồm: 
Bộ lịch Xuân Kienlongbank 2017, thiệp 
xuân và bao lì xì Tết. Bộ ấn phẩm của 
Kienlongbank được thiết kế độc quyền, 
mang thông điệp cầu chúc cho một 
năm mới sung túc và tràn đầy may mắn 
với hình ảnh con gà - biểu tượng cho 
năm Đinh Dậu, cùng quây quần với 
những quả trứng vàng – sự đoàn tụ, 
sum vầy, vinh hoa, phát lộc. Đây sẽ là bộ 
ấn phẩm ý nghĩa, mang đến cho khách 
hàng những thông tin hữu ích trên mỗi 
trang lịch khi xem mỗi ngày. 

Với bộ ấn phẩm Xuân 2017 được gửi 
tặng đến khách hàng, Kienlongbank 
mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự 
tin tưởng và yêu mến của quý đối tác, 
quý khách hàng nhiều hơn nữa trong 
năm mới 2017 cũng như những năm 
tiếp theo.

Kienlongbank tổ chức 
khám sức khỏe cho 
người lao động

Là một trong những chính sách, chế 
độ phúc lợi dành cho người lao 

động, hằng năm Kienlongbank tổ chức 
chương trình khám sức khỏe định kỳ 
cho CB, NV trong toàn hệ thống.

Từ ngày 20/10 đến 02/11/2016  tại Tp. 
HCM, Kienlongbank phối hợp với Bệnh 
viện đa khoa Vạn Hạnh tổ chức khám 
sức khỏe định kỳ cho CB, NV đang làm 
việc tại khu vực Hồ Chí Minh. Song song 
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Kienlongbank phát huy 
văn hóa chào cờ và hát 
Quốc ca đó, trong tháng 11/2016, công tác khám 

sức khỏe cho các CB, NV tại các khu vực 
còn lại sẽ được triển khai đồng bộ trên 
toàn hệ thống. Đây là một trong những 
chính sách đãi ngộ lao động được 
Kienlongbank triển khai hằng năm, thể 
hiện sự chăm lo về sức khỏe, tinh thần 
CB, NV từ phía Kienlongbank dành cho 
người lao động. Việc khám sức khỏe cho 
người lao động được chỉ đạo nghiêm 
túc thông qua việc lựa chọn đơn vị 
khám chữa bệnh có uy tín nhằm giúp 
CB, NV theo dõi tình trạng sức khỏe của 
bản thân. Đồng thời giúp cho đội ngũ 
nhân sự của Kienlongbank luôn đảm 
bảo thể chất, tinh thần tốt nhất, an tâm 
công tác.

Kienlongbank sẵn lòng 
chia sẻ với đồng bào 
Miền Trung
Cơn lũ lịch sử nhấn chìm Miền Trung đã đi 
qua, để lại sau đó là những hình ảnh tan 
hoang khiến đồng bào cả nước phải xót xa 
nghẹn ngào. Hàng nghìn ngôi nhà chìm 
trong dòng nước lũ, những con đường, 
đồng ruộng hóa thành sông. Bao mồ hôi 
công sức dành dụm, chắt chiu nhiều năm 
của người Miền Trung đã bị cơn hồng thủy 
cuốn trôi. 

Đồng cảm với những đau thương mất mát 
mà bà con Miền Trung đang phải hứng 
chịu qua cơn bão lũ, hưởng ứng công văn 
của ngành Ngân hàng Việt Nam về việc 
vận động cán bộ công nhân viên chức 
toàn ngành chung tay hỗ trợ đồng bào 
Miền Trung, toàn thể CBNV Kienlongbank 
từ Bắc đến Nam đã ủng hộ một ngày 
lương làm việc cho bà con nơi khúc ruột 
Miền Trung với tổng số tiền 424 triệu đồng, 
số tiền này sẽ được Kienlongbank chuyển 
cho Công đoàn cơ sở NHNNVN để cùng 
tham gia với ngành Ngân hàng ủng hộ bà 
con vượt qua khó khăn và nhanh chóng ổn 
định cuộc sống. 

Bước vào thời điểm cuối năm, khi nhu 
cầu mua sắm của người tiêu dùng 

tăng cao. Để tạo ra cơ hội mua sắm 
thuận tiện, nhanh chóng với giá ưu đãi 
nhất, Kienlongbank đã liên kết với các 
trang thương mại điện tử lớn nhất tại Việt 
Nam dành ưu đãi cho khách hàng khi 
mua sắm và thanh toán bằng Thẻ nội địa 
Hoàng Sa Việt Nam – Trường Sa Việt Nam.

Giảm 15  % khi thanh 
toán bằng thẻ nội địa 
Kienlongbank tại Lazada 

Từ ngày 12/12 đến ngày 15/12/2016, 
khách hàng khi mua sắm trực tuyến 
và thanh toán bằng thẻ nội địa 
Kienlongbank sẽ được giảm giá thêm 
15% trên tổng giá trị hóa đơn mua hàng 
(số tiền không quá 200.000đ), chưa tính 
mức ưu đãi giảm giá các sản phẩm đang 
áp dụng trên Lazada. 

Đây là ưu đãi vượt trội dành cho chủ thẻ 
Kienlongbank. Hãy tận hưởng không khí 
rộn ràng của những ngày mua sắm cuối 
năm để có những món hàng, món quà 
ưng ý nhất cho bản thân và người thân.

Để xem thêm thông tin chi tiết, khách 
hàng có thể truy cập website: www.
kienlongbank.com, hoặc gọi đến 
19006929.
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Kienlongbank Đà Nẵng
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Xuân 2017: 
Kienlongbank trao 
tặng 7.450 phần 
quà Tết cho bà con 
có hoàn cảnh khó 
khăn
Với mong muốn mang đến cho bà con có 
hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết đầm 
ấm, sum vầy và hạnh phúc, trong dịp Tết 
Đinh Dậu 2017, Kienlongbank sẽ phối hợp 
cùng với UBMTTQ VN tại các địa phương 
tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương – 
Thêm hương ngày Tết”. 

Theo đó, bắt đầu từ ngày 03/01 đến ngày 
20/01/2017, Kienlongbank sẽ trao tặng 
7.450 phần quà Tết với tổng số tiền hơn 
2 tỷ đồng cho bà con có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn tại 117 địa phương thuộc 
26 tỉnh, thành, nơi có trụ sở giao dịch của 
Kienlongbank. Đây là năm thứ 04 liên tiếp 
Kienlongbank tổ chức chương trình này. 

Ông Võ Văn Châu – TV.HĐQT kiêm TGĐ 
Kienlongbank chia sẻ “Chương trình mang 
ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, thông qua các 
hoạt động hỗ trợ cho người nghèo, học 
sinh, ngư dân và luôn chia sẻ khó khăn với 
các khách hàng vượt qua các giai đoạn khó 
khăn đã thể hiện phương châm hoạt động 
của Kienlongbank trong suốt quá trình hoạt 
động: “Sẵn lòng chia sẻ”. Những phần quà 
tết cho bà con khó khăn là sự đóng góp của 
toàn thể CB, NV Kienlongbank, với mong 
muốn mang lại niềm vui xuân thêm ấm áp 
và ý nghĩa. Tình yêu thương chỉ thật sự vĩ đại 
khi có sự chia sẻ và đồng cảm”.

Kienlongbank tri ân 
Giảng viên nội bộ
Trong không khí sôi nổi của cả nước chào 
mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà Giáo Việt 
Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), ngày 
19/11/2016 tại Tp.HCM, Kienlongbank đã tổ 
chức buổi họp mặt tri ân giảng viên nội bộ 
của Ngân hàng. Đây là dịp để Ban lãnh đạo 
Kienlongbank gửi lời tri ân và cảm ơn chân 
thành đến các giảng viên nội bộ đã dành 
thời gian và công sức để đứng lớp, truyền 
đạt những kiến thức bổ ích và chia sẻ kinh 
nghiệm quý báu của mình tới các học viên 
góp phần thành công trong công tác đào 
tạo và phát triển nhân lực tại Kienlongbank. 

Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT kiêm 
TGĐ Kienlongbank thay mặt cho Ban lãnh 
đạo gửi lời chúc mừng tới toàn thể giảng 
viên nội bộ, lời cảm ơn về những đóng góp 
tích cực trong công tác giảng dạy, cùng với 
việc hoàn thành công việc chuyên môn, 
góp phần nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực tại Kienlongbank.

5.000 quà tặng 
Kienlongbank dành 
cho khách hàng dịp 
Giáng Sinh 2016 
Từ lâu, Giáng Sinh đã không còn là ngày Lễ 
dành cho những tín đồ tôn giáo mà nó đã 
trở thành một ngày Lễ quen thuộc đối với 
toàn thể nhân dân trên khắp thế giới. Đây 
là dịp để mọi người đoàn tụ và trao gửi yêu 
thương, tình cảm với nhau. Nhân ngày Lễ 
ý nghĩa này, Kienlongbank mong muốn 
được trao gửi những tình cảm, sự tri ân 
đến quý khách hàng thông qua chương 
trình: “Vui Giáng Sinh – Rinh Quà Tặng” với 
5.000 phần quà tặng hấp dẫn.

Trong 03 ngày từ 22/12 đến 24/12/2016, 
Kienlongbank dành tặng gần 5.000 phần 
quà hấp dẫn dành cho khách hàng khi đến 
giao dịch tại bất kỳ CN, PGD Kienlongbank 
trên cả nước. Theo đó, khách hàng chỉ cần 
thực hiện các giao dịch gửi tiết kiệm, vay, 
lãnh/ trả lãi hoặc mở tài khoản, chuyển 
tiền, … tại Ngân hàng Kiên Long sẽ được 
nhận ngay phần quà may mắn, thiết thực 
cùng những lời chúc ý nghĩa. Đây là món 
quà tri ân mà Kienlongbank dành tặng 
khách hàng của mình như một lời chúc 
gửi đến tất cả các khách hàng sẽ có một 
mùa Giáng sinh ý nghĩa, ấm áp, an lành và 
hạnh phúc.

Sáng 26/11/2016, tại Khu di tích Nguyễn 
Sinh Sắc (phường 4, TP. Cao Lãnh), Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp đã long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 
87 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là đơn vị đóng 
chân và hoạt động lâu năm tại địa phương, 
Kienlongbank Đồng Tháp đã vinh dự tham 
dự hoạt động này. 

Lễ giỗ được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền 
với tình cảm tri ân đối với cụ Phó bảng. 
Các đại biểu đã thành kính viếng và thắp 
hương nơi phần mộ cụ Phó bảng Nguyễn 
Sinh Sắc, thể hiện lòng tri ân sâu sắc trước 
anh linh cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Trong dịp này, Ban vận động Quỹ Khuyến 
học Nguyễn Sinh Sắc báo cáo kết quả 6 
năm vận động Quỹ Khuyến học Nguyễn 
Sinh Sắc. Tại đây, Kienlongbank Đồng Tháp 
đã vinh dự là một trong số các đơn vị được 
vinh danh và nhận bảng vàng tượng trưng 
vì đã có nhiều đóng góp trong công tác 
khuyến học của tỉnh nhà.

Từ ngày 01/12/2016, Kienlongbank triển 
khai đồng loạt hoạt động trang trí Giáng 
sinh 2016 và đón năm mới 2017tại 114 
Chi nhánh, Phòng giao dịch. Với những 
hình ảnh trang trí giáng sinh độc đáo và 
dễ thương sẽ tạo không khí vui tươi, sôi 
nổi và mang đến cho khách hàng một 
không gian giao dịch đẹp mắt, ấm cúng 
trong dịp này.

Kienlongbank Đồng Tháp: 
Tham dự Lễ giỗ cụ 
Nguyễn Sinh Sắc và 
nhận Bảng vàng tri ân 
của Hội Khuyến học 
tỉnh Đồng Tháp

Kienlongbank đào tạo 
kỹ năng cho nhân viên 
lái xe

Sáng ngày 27/11/2016, tại Tp. HCM, 
Kienlongbank tổ chức chương trình đào tạo 
nhân viên lái xe cho 363 tài xế tại 114 Chi 
nhánh, Phòng giao dịch trên toàn hệ thống 
Kienlongbank. Cùng tham dự chương trình, 
còn có cả các lái xe của đơn vị bạn Đồng 
Tâm Group.

Trực tiếp chia sẻ về nghiệp vụ là Trúng úy 
Phạm Thị Thu Hằng và Trung úy Đỗ Quang 
Hưng - Cán bộ Đội Tuyên truyền Điều tra 
giải quyết tai nạn Phòng CSGT đường bộ, 
đường sắt Công an Tp. HCM. Các học viên 
đã được bổ sung, cập nhật thêm thông tin, 
kiến thức về Luật Giao thông đường bộ 
theo Nghị định 46/2016; Thông tư 91/2015; 
Quy chuẩn 41/2016, đồng thời những chia 
sẻ, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia 
giao thông. Đây là những nội dung rất thực 
tế và cũng là vấn đề nóng của xã hội khi 
tình trạng giao thông đang ảnh hưởng đến 
cộng đồng. Với sự chia sẻ từ giảng viên và 
giải đáp những  thắc mắc của các tài xế đã 
làm không khí buổi đào tạo sôi nổi, hấp dẫn 
và sinh động. 

Trong chương trình học viên được lắng 
nghe những chia sẻ và chỉ đạo từ Chủ tịch 
HĐQT – ông Võ Quốc Thắng về vai trò trách 
nhiệm và tác phong của nhân viên lái xe. 
Ông Thắng kỳ vọng mỗi nhân viên lái xe là 
một hình ảnh đại diện cho Kienlongbank, vì 
vậy, cần phải ý thức tự giác tuân thủ pháp 
luật khi tham gia giao thông, tạo môi trường 
giao thông trật tự an toàn, văn minh thân 
thiện. Ngoài ra, người tài xế cần cải thiện về 
kỹ năng phục vụ và chăm sóc khách hàng 
là những người ngồi trên xe.

Thông qua chương trình đào tạo, ban lãnh 

đạo Kienlongbank mong muốn sẽ giúp 
nâng cao ý thức và kỹ năng cho đội ngũ 
nhân viên lái xe khi tham gia giao thông, 
vững vàng tay lái để thực hiện tốt công 
việc được giao, góp phần xây dựng một xã 
hội giao thông an toàn tại Việt Nam.

Kienlongbank Đà Nẵng 
đồng hành cam kết hoạt 
động bảo vệ động vật 
hoang dã

Ngày 24/10/2016 tại trụ sở Kienlongbank 
Đà Nẵng, đại diện VCCI cùng 

Kienlongbank Đà Nẵng đã triển khai các 
hoạt động trong khuôn khổ chương trình 
“Thúc đẩy chính sách trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp không khoan nhượng đối 
với nạn buôn bán, tiêu thụ động thực vật 
hoang dã”. Đây là chương trình hành động 
mà Kienlongbank Đà Nẵng cùng 6 doanh 
nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và 
Thành phố Đà Nẵng đã cam kết hành động 
bảo vệ động thực vật hoang dã với tổ chức 

Chiều ngày 06/12/2016, tại Tp. HCM, Hội 
doanh nhân trẻ Tp. HCM (YBA) đã tổ chức 
Hội thảo “Fail2Win - Thất bại để thành 
công” với sự tham gia của nhiều diễn giả 
là các Nhà nghiên cứu và Doanh nhân khởi 
nghiệp thành công điển hình trong và 
ngoài nước. Đặc biệt, có sự tham gia của 
ông Saul Singer - đồng tác giả cuốn sách 
“Quốc gia khởi nghiệp” – cuốn sách đã 
tạo tiếng vang lớn, được dịch ra nhiều thứ 
tiếng và phát hành khắp thế giới. Dịp này, 
Kienlongbank vinh dự là một trong những 
đơn vị đồng hành.

Tại hội thảo, 500 khách mời được lắng 
nghe những câu chuyện “người thật việc 
thật”, “bây giờ mới kể” và những đúc kết đắt 
giá từ các nhà nghiên cứu và doanh nhân 
khởi nghiệp thành công điển hình trong 
và ngoài nước.

Hội thảo chuyên đề “Fail2Win - Thất bại để 
thành công” nằm trong chuỗi hoạt động 
hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, trực thuộc 
Quỹ Sáng Nghiệp Doanh nhân trẻ TP.HCM. 
Hội thảo muốn nhấn mạnh với những 
người trẻ khởi nghiệp rằng: Thành công 
là kết quả của quá trình: chuẩn bị nghiêm 
túc, triển khai hiệu quả, cải tiến kịp thời và 
đôi khi là trả giá đắt đến mức phải làm lại 
từ đầu.

Đồng hành cùng chương trình, 
Kienlongbank mong muốn sẽ giúp các 
doanh nhân trẻ trên địa bàn Tp. HCM 

Kienlongbank đồng 
hành tổ chức Hội thảo 
“Fail2Win - Thất bại 
để thành công”.

nâng cao kiến thức điều hành, quản lý 
doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ hội cho 
các doanh nhân được giao lưu và chia sẻ 
những kinh nghiệm, tăng cường hỗ trợ, 
hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh, tạo nên mối liên kết giữa các doanh 
nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động sản 
xuất kinh doanh tại Tp. HCM nói riêng và cả 
nước nói chung. 

TRAFFIC và VCCI vào tháng 8 vừa qua. Trong 
đó, bảo vệ  Voọc Chà Vá chân nâu là loài 
động vật hoang dã đang nằm trong danh 
sách được nỗ lực bảo vệ của lãnh đạo chính 
quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng.

P. Marketing
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Ngày 26/10/2016, tại Tp.HCM, 
Kienlongbank đã tổ chức thành 
công Lễ ra mắt thẻ tín dụng quốc 

tế Kienlongbank Visa và công bố đại sứ 
thương hiệu cho sản phẩm này. Lãnh đạo 
NHNNVN Tp.HCM, Lãnh đạo NHNNVN 
tỉnh Kiên Giang, Đại diện tổ chức Visa, 
Đối tác, khách hàng thân thiết của 
Kienlongbank cùng các phóng viên báo 
đài Trung ương và địa phương đã đến dự. 
Đại sứ thương hiệu cho sản phẩm Thẻ tín 
dụng quốc tế Kienlongbank Visa là Ông 
Henrique Calisto - Cựu Huấn luyện viên 
trưởng Đội tuyển Bóng đá Việt Nam.

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa 
được phát hành gồm 3 hạng thẻ: Visa 
Classic, Visa Gold, Visa Platinum, đáp ứng tối 
đa nhu cầu sử dụng cho nhiều đối tượng 
khách hàng. 

Phát biểu lý do nhận lời làm Đại sứ thương 
hiệu Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank 
Visa, Ông Henrique Calisto cho biết: “Việt 
Nam như quê hương thứ hai của tôi nên 
khi quay lại sau ngần ấy năm, cảm giác như 
được trở về nhà. Việt Nam luôn tuyệt vời với 
những con người thân thiện, khí hậu dễ chịu, 
thức ăn ngon. Đối với Kienlongbank, tôi đặc 
biệt ấn tượng với đội ngũ CB, NV thân thiện, 
tận tâm và phương châm của Ngân hàng - 
Sẵn lòng chia sẻ, thể hiện trách nhiệm chia 
sẻ, đồng hành của Ngân hàng không chỉ đối 
với khách hàng mà còn đối với cộng đồng 
xã hội. Đó cũng là lý do tôi đồng ý làm đại 
sứ thương hiệu cho Kienlongbank”. Ngoài ra 
ông cũng nhấn mạnh: “Là người Việt Nam, 
bạn yêu thích môn thể thao bóng đá! Tuy 
tôi không là người Việt, nhưng tôi vẫn luôn 
nhớ Bóng đá Việt Nam. Tôi chọn thẻ visa của 
Kienlongbank vì đó là sản phẩm của người 
Việt, được sử dụng toàn cầu. Tôi có thể mua 
sắm và thanh toán ở bất cứ nơi đâu trên thế 
giới chỉ với thẻ Visa của Kienlongbank”.

Với những dịch vụ hiện đại và tiện ích trên 
phạm vi toàn cầu, thẻ Kienlongbank Visa 
sẽ mang đến cho khách hàng những trải 

Kienlongbank

Thẻ tín dụng quốc tế 

chính thức ra mắt

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Kienlongbank phát biểu khai mạc 
Lễ ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa

Ông Sean Preston - Trưởng Đại diện tổ chức Thẻ tín dụng Quốc tế Visa, Giám 
đốc khu vực Việt Nam - Campuchia - Lào  phát biểu chúc mừng Kienlongbank 
tại sự kiện.

Nghi thức ra mắt  thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa

Ông Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc NHNN VN CN tỉnh Kiên Giang phát biểu 
chúc mừng Kienlongbank

Lãnh đạo Kienlongbank trao thưởng cho các tập thể trong Ban dự án Thẻ 
Kienlongbank Visa

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa chính thức ra mắt

Những khách hàng đầu tiên nhận thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa

Nghi thức khai tiệc chúc mừng Kienlongbank ra mắt thẻ tín dụng quốc tế 
Kienlongbank Visa và Kỷ niệm 21 năm Ngày thành lập Kienlongbank  
(27/10/1995 - 27/10/2016)

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT và ông Võ Văn Châu - Thành 
viên HĐQT kiêm TGĐ Kienlongbank trao tặng bức tranh thêu “Quê 
tôi” cho ông Sean Preston - Đại diện tổ chức Visa

Ông Henrique Calisto - Đại sứ thương hiệu thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa 
gửi lời chúc mừng đến Kienlongbank

nghiệm hoàn hảo, cho cuộc sống thăng 
hoa, năng động và hiện đại, tha hồ chi tiêu 
trước, trả tiền sau. 

Trong không khí trang trọng của Lễ ra mắt 
Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa, 
Ban lãnh đạo Kienlongbank và khách mời 
đã cùng thực hiện nghi thức thắp nến 
chúc mừng Kienlongbank bước sang tuổi 

21 (27/10/1995 – 27/10/2016) với sự tin yêu, 
quý mến của khách hàng, sự đoàn kết, quyết 
tâm của Ban lãnh đạo và tập thể CB, NV phấn 
đấu đưa Kienlongbank ngày càng phát triển, 
khẳng định được vị thế trên thị trường tài 
chính Ngân hàng tại Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:
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THẺ NÂNG TẦM QUỐC TẾ
Ngày 26/10/2016, Kienlongbank tổ chức 

thành công Lễ ra mắt thẻ tín dụng quốc 
tế Kienlongbank Visa và kỷ niệm 21 năm 
Ngày thành lập Ngân hàng, dịp này, Bản tin 
Kienlongbank có dịp trò chuyện cùng ông 
Võ Văn Châu – TV.HĐQT, TGĐ Ngân hàng về 
câu chuyện chiếc thẻ Kienlongbank Visa. 

Câu hỏi 1. Ông có thể cho biết tại sao 
thời điểm này cho ra đời thẻ Visa khi thị 
trường đã có dấu hiệu bão hoà?

Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT kiêm 
TGĐ Kienlongbank: 

Ngày 27/10/2016 – Kỷ niệm 21 năm Ngày 
thành lập Kienlongbank, đây là cột mốc đánh 
dấu sự phát triển và trưởng thành của Ngân 
hàng. Thẻ Kienlongbank Visa ra đời, là món 
quà mừng Kienlongbank 21 tuổi, vừa là giải 
pháp tài chính giúp cho khách hàng có thêm 
sự lựa chọn, vừa khẳng định được vị thế của 
Kienlongbank khi nâng tầm hoạt động trên 
phạm vi toàn cầu.

Ngoài ra, Kienlongbank quyết định ra đời thẻ 
Visa trong thời điểm này khi vận dụng tiềm 
năng thị trường: (1) Con số hơn 3 triệu thẻ tín 
dụng đã phát hành trên 90 triệu dân cho thấy 
thị trường thẻ tín dụng quốc tế tại Việt Nam 
vẫn còn nhiều tiềm năng khai thác; (2) ở các 
nước phát triển, loại hình thanh toán bằng thẻ 
tín dụng khá phổ biến, tỷ lệ sử dụng phương 
thức thanh toán tiền mặt trung bình trên toàn 
thế giới chỉ vào khoảng 5%, nhưng ở Việt Nam 
thì ngược lại; và kết hợp lợi thế của người đi 
sau khi giải quyết được những rào cản về thẻ 
tín dụng: (3) Nghiên cứu và xây dựng chính 
sách sản phẩm phù hợp với từng đối tượng 
khách hàng; (4) Phát hành thẻ đi đôi với việc 
tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động 
kinh doanh thẻ; (5) Đầu tư công nghệ hiện đại 
đặc biệt là các thiết bị thẻ và mở rộng mạng 
lưới đơn vị chấp nhận thẻ; (6) Đảm bảo an 
toàn, điều chỉnh giảm lãi suất và các khoản phí 
để khuyến khích người tiêu dùng sử dụng thẻ.

Khi thói quen tiêu dùng và thanh toán trực 
tuyến tại Việt Nam được gỡ bỏ,  cùng với sự 
cạnh tranh phát triển từ phía các ngân hàng 
sẽ đem đến nhiều quyền lợi hơn nữa cho các 
chủ thẻ. Đây sẽ góp phần là động lực thúc 

đầy đủ các sản phẩm dịch vụ của một ngân 
hàng và thẻ Visa ra đời ngay thời điểm này sẽ 
đáp ứng đủ các nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng 
của khách hàng tại Kienlongbank thay vì đang 
giao dịch với các NH khác. 

Câu hỏi 4. Ngoài chiến lược về thẻ, 
Kienlongbank còn có thêm những mục 
tiêu nào để phát triển vị thế của mình 
trong tương lai?

Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT kiêm 
TGĐ Kienlongbank: 

Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân 
hàng, trong đó ra mắt thẻ tín dụng quốc tế 
Kienlongbank Visa là một trong những chiến 
lược quan trọng của Kienlongbank trong việc 
nâng cao năng lực tài chính, mở rộng phạm vi 
hoạt động trên toàn thế giới. Với đại sứ thương 
hiệu thẻ tín dụng Kienlongbank Visa – Ông 
Henquire Calisto (người Bồ Đào Nha) – Cựu 
Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá Việt 
Nam sẽ mang thương hiệu Kienlongbank đến 
rộng rãi với khách hàng trong và ngoài nước, 
bằng phương tiện thanh toán hiện đại, tiện lợi 
mọi lúc mọi nơi của chiếc thẻ Visa.

Kienlongbank kiên trì tập trung vào những mục 
tiêu mở rộng mạng lưới, nâng cao hơn nữa 
chất lượng phục vụ khách hàng, chú trọng vào 
công tác quản lý và phòng ngừa rủi ro để bảo 
đảm phát triển ngân hàng một cách bền vững 
hơn. Trong những năm gần đây, Kienlongbank 

tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo Đề án tự tái 
cơ cấu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(NHNNVN) chấp thuận. Nhằm tạo niềm tin 
vững chắc với khách hàng và được NHNNVN 
đánh giá mức độ an toàn của tổ chức tín dụng, 
Kienlongbank đã và vẫn đang tập trung đầu tư 
cơ sở vật chất, nâng cấp hệ thống công nghệ 
thông tin, cơ sở hạ tầng hiện đại, đào tạo và 
bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực. Tính đến tháng 10/2016, Kienlongbank có 
28 chi nhánh, 86 phòng giao dịch tại 26 tỉnh, 
thành cả nước. 

Với phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ”, 
Kienlongbank được NHNNVN, Chính quyền 
địa phương các tỉnh khen thưởng và tuyên 
dương vì những đóng góp tích cực cho xã hội 
qua các năm 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, xây dựng đường 
giao thông, xây nhà đại đoàn kết, tặng quà 
Tết bà con có hoàn cảnh khó khăn, chương 
trình học bổng Chia sẻ ước mơ, tài trợ các hoạt 
động thể thao, … Đây là những thành quả rất 
tự hào của tập thể CB, NV Kienlongbank. 

Xin cám ơn Ông về cuộc trao đổi này, Ban 
biên tập Bản tin Kienlongbank kính chúc 
Ông sức khỏe và thành công. Chúc thẻ 
Kienlongbank Visa sẽ trở thành người bạn 
đồng hành tin cậy trong giao dịch tài chính 
hằng ngày của mọi khách hàng.

đẩy việc thanh toán không tiền mặt phát triển 
tại Việt Nam trong tương lai. Là 1 tổ chức tín 
dụng, Kienlongbank không thể đứng ngoài 
cuộc chơi đầy tiềm năng phát triển, bởi tiện 
ích trong việc thanh toán không dùng tiền 
mặt, giúp tiết kiệm thời gian, thẻ tín dụng 
được biết đến là một công cụ nâng cao hiệu 
quả khi mua sắm bởi thẻ được chấp nhận trên 
toàn cầu, kể cả giao dịch bên ngoài lẫn trên 
mạng internet.

Câu hỏi 2. Với thời điểm ra đời (Visa) 
tương đối trễ, vậy thẻ của Kienlongbank 
có nhưng ưu thế hay ưu đãi gì khác biệt 
với các NH khác?

Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT kiêm 
TGĐ Kienlongbank:

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa gồm 
3 hạng thẻ theo từng hạn mức: Visa Classic 
(10 – 50 triệu VND), Visa Gold (50 – 200 triệu 
VND), Visa Platinum (Từ 200 trở lên), đáp ứng 
tối đa nhu cầu sử dụng cho nhiều đối tượng 
khách hàng khi mua sắm, sử dụng dịch vụ và 
thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ Visa 
trong lãnh thổ Việt Nam và trên toàn thế giới. 
Ngoài ra, Kienlongbank còn phát hành thẻ 
tín dụng cho khách hàng có tài sản đảm bảo. 
Được thiết kế với công nghệ hiện đại 3D, hiệu 
ứng vẩy rồng và hệ thống core thẻ được ứng 
dụng công nghệ bảo mật tiên tiến nhất hiện 
nay cùng với phương thức xác thực Verified 
by Visa sẽ giúp cho các dịch vụ thanh toán 
online an toàn, hạn chế tối đa rủi ro mất cắp 
thông tin. Ngoài ra, Kienlongbank áp dụng 
chính sách ưu đãi: Miễn phí phát hành; miễn 

phí thường niên; miễn lãi tối đa lên đến 55 
ngày; rút tiền mặt đến 50% hạn mức tại các 
ATM có biểu tượng VISA/PLUS; cùng khuyến 
mại hấp dẫn nhận quà tặng ngay, hoàn tiền và 
chiết khấu trực tiếp trên giá trị đơn hàng dành 
cho khách hàng hiện hữu từ 27/10/2016 đến 
hết năm 2016.

Câu hỏi 3. Với một thị trường thanh toán 
chủ yếu vẫn dùng tiền mặt, thẻ Visa chỉ 
tập trung phục vụ một nhóm đối tượng. 
Liệu đây có phải Kienlongbank cho ra đời 
thẻ Visa chỉ để cho đủ dịch vụ?

Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT kiêm 
TGĐ Kienlongbank: 

Khoảng 90% giao dịch tại Việt Nam vẫn được 
thanh toán bằng tiền mặt nên tiềm năng và cơ 
hội để đẩy mạnh dịch vụ phát triển thẻ thanh 
toán rất lớn. Bên cạnh đó, chính sách khuyến 
khích không sử dụng tiền mặt của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam cũng đang tạo động lực 
cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và cả 
Kienlongbank không ngại đầu tư công nghệ 
và tiện ích mới để khai thác thị trường này. Mục 
đích của Kienlongbank rõ ràng là phải đáp ứng 

HLV Calisto – Cựu Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá Việt Nam – trở thành đại sứ thương hiệu 
cho thẻ Kienlongbank Visa

Đại diện Kienlongbank (trái) trao thẻ Kienlongbank Visa cho HLV Calisto

Theo Thời Báo Ngân hàng ( 27/10/2016)
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Kienlongbank

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Thử sức kinh doanh cùng
Thực tập và nhận lương 2017:

“Thử sức kinh doanh cùng Kienlongbank” 
là chương trình thực tập dành cho 
sinh viên các khối Kinh tế, Tài chính 

– Ngân hàng, Kế toán, Marketing,….. tại các 
trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc đến 
làm việc tại Ngân hàng trong vòng 5 tháng. Với 
sự truyền đạt, kèm cặp và chia sẻ từ các kinh 
nghiệm thực tế của Ban Giám đốc và chuyên 
viên Ngân hàng tại Kienlongbank. Sinh viên khi 
thực tập tại Kienlongbank sẽ tự tin gia nhập 
công việc nhanh chóng và vận dụng linh hoạt 
các kiến thức nền tảng vào công việc do mình 
đảm nhận.

Khi tham gia chương trình thực tập “Thử sức 
kinh doanh cùng Kienlongbank”, các bạn sinh 
viên được trải nghiệm công việc như một 
banker thực thụ và sẽ được nhận lương trong 
suốt quá trình thực tập do Kienlongbank huấn 
luyện, đào tạo.

Đây cơ hội tốt nhất để sinh viên được cọ xát 
thực tế với công việc trong chuyên ngành mình 
đang theo học, từ đó hiểu rõ hơn về bản thân và 
định hướng nghề nghiệp một cách nghiêm túc 

thông qua những công việc được giao trong 
quá trình thực tập.

Nằm trong chính sách thu hút và phát triển 
nguồn nhân lực, hàng năm, Kienlongbank 
đã triển khai tiếp nhận thực tập sinh tại các 
trường Đại học, Cao đẳng. Thường sau mỗi đợt 
thực tập, khoảng 50 đến 70% thực tập sinh đạt 

tiêu chuẩn sẽ được tuyển dụng làm việc chính 
thức tại Kienlongbank.

Thời gian thực tập chính thức  sẽ được bắt đầu 
từ tháng 01/2017 đến tháng 05/2017. Sinh 
viên quan tâm có thể tham khảo thông tin chi 
tiết tại website www.kienlongbank.com  hoặc 
liên hệ Hotline 19006929.

Ngày 26/10/2016, tại Lễ ra mắt thẻ 
tín dụng quốc tế Kienlongbank 

Visa và Kỷ niệm 21 năm Ngày thành 
lập Kienlongbank, PGS. TS, Ủy viên 
BCH TW Đảng, Tổng Giám đốc Đài 
tiếng nói Việt Nam, Ông Nguyễn Thế 
Kỷ - Đại diện lãnh đạo VOV đã trao 
tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 
phát thanh”cho ông Võ Quốc Thắng, 
Chủ tịch HĐQT Kienlongbank. 

Theo đuổi triết lý:  “Không đam mê, 
nhiệt huyết thì sẽ không thành công” và 
để đạt được thành công là cả một quá 
trình cố gắng không mệt mỏi, sự nỗ 
lực của bản thân và quan trọng hơn 
hết đó chính là tình yêu đối với công 
việc, Ông Võ Quốc Thắng đã khẳng 
định rằng dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, chỉ 
cần tình yêu, sự đam mê thì chắc chắn 
thành công sẽ đến. 

Ông Võ Quốc Thắng đón nhận Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp phát thanh”

P. Marketing

P. Marketing

Nắm giữ nhiều cương vị khác nhau 
ở các lĩnh vực: Thể thao, Ngân hàng 
và Xây dựng, ông Võ Quốc Thắng 
đã có nhiều đóng góp trong sự 
nghiệp truyền thanh với những 
đề xuất cũng như phối hợp với Đài 
Tiếng nói Việt Nam trong việc tuyên 
truyền các hoạt động văn hóa xã 
hội, thể dục thể thao đến cho người 
dân ở vùng sâu vùng xa, những nơi 
không có điều kiện tiếp cận trực 
tiếp các hoạt động văn hóa thể 
thao. Chính vì những đóng góp của 
ông Võ Quốc Thắng dành các hoạt 
động văn hóa thể dục thể thao, Đài 
tiếng nói Việt Nam đã quyết định 
trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 
phát thanh” cho những đóng góp 
của ông.

Chia sẻ khi đón nhận Kỷ niệm 

chương, Ông Võ Quốc Thắng cảm 
thấy rất xúc động và hạnh phúc. Đối 
với Ông, VOV đã trở thành một “món 
ăn tinh thần” không thể thiếu trong 
cuộc sống hàng ngày. Ấn tượng với 
những chương trình ở kênh VOV 
Giao thông, từ việc các bác tài chia sẻ 
vấn đề lái xe, nhiều câu chuyện cuộc 
sống, đến các chương trình thông tin 
kinh tế, chống hàng gian hàng giả, 
điểm tin báo.... kể cả những quảng 
cáo của VOV cũng hấp dẫn và gần gũi. 

bổ nhiệm tân Phó Tổng giám đốc
Trong đề án tái cơ cấu, Kienlongbank là 

tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam chấp thuận cho phép mở rộng 
mạng lưới, thêm 14 điểm giao dịch trong năm 
2016, đây cũng là điểm sáng trong tiến trình 
hội nhập và phát triển để trở thành một trong 
những Ngân hàng hiện đại, đa năng, đáp ứng 
được niềm tin, sự tín nhiệm của khách hàng. 
Để công tác quản lý được tốt hơn, HĐQT 
Kienlongbank quyết định bổ nhiệm 01 Phó 
Tổng giám đốc mới - ông Nguyễn Hoàng An.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám 
đốc, ông Nguyễn Hoàng An tốt nghiệp 
Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, đã có gần 
10 năm hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng 

và từng làm việc ở những vị trí quan 
trọng như: Phó Giám đốc Phòng giao 
dịch Thốt Nốt (Cần Thơ), Giám đốc 
Kienlongbank Chi nhánh Rạch Giá, Trợ 
lý Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, Giám 
đốc Kienlongbank Chi nhánh Nhà Bè.

Qua các vị trí công tác, ông Nguyễn 
Hoàng An đã có những đóng góp tích 
cực vào kết quả hoạt động kinh doanh 
của Kienlongbank. Với vai trò đầu tàu 
của Chi nhánh Rạch Giá (chi nhánh 
có quy mô loại 1 trong hệ thống 
Kienlongbank), ông Nguyễn Hoàng 
An cùng tập thể CB, NV đã đạt thành 
tích là đơn vị hoàn thành xuất sắc các 

chỉ tiêu kinh doanh, đóng góp nhất 
định trong kết quả hoạt động chung 
của Ngân hàng.

Với nền tảng vững chắc mà 
Kienlongbank đã xây dựng được trong 
hơn hai thập kỷ qua, việc bổ nhiệm 
chức vụ đối với ông Nguyễn Hoàng An 
nhằm hoàn thiện một phần bộ máy 
quản trị điều hành, đưa Kienlongbank 
chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển an 
toàn và bền vững trong giai đoạn sắp 
tới.
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Ngày 14/3/2016, chúng tôi 
chính thức được chào đời 
với tên gọi Kienlongbank 

Tháp Mười. Là đơn vị khai trương 
đầu tiên trong năm 2016, 
chúng tôi mang trên mình sự 
vui mừng, phấn khởi cùng 
không ít nỗi lo của 1 đơn vị 
mới. Và, bằng ý chí quyết 
tâm, lòng nhiệt huyết của 
tuổi trẻ trong mỗi CB, NV, 
chúng tôi bắt đầu hành 
trình chinh phục khó 
khăn, giành lấy chiến 
thắng ở những chặng 
đường mới với những khó khăn, thách 
thức và cả những cơ hội mới đang chờ 
đón ở phía trước.

Tọa lạc ngay trung tâm chợ thị trấn Mỹ 
An, huyện Tháp Mười - một trong những 
tuyến đường sầm uất, tập trung nhiều cơ 
sở doanh nghiệp, đây là một lợi thế của 
Kienlongbank Tháp Mười. Điều khó khăn 
lớn nhất đối với Kienlongbank ở đây là hoạt 
động chưa được nhiều khách hàng biết 
đến,  việc cạnh tranh với các ngân hàng 
bạn đã hoạt động lâu năm trên địa bàn 
trong việc quảng bá thương hiệu và tạo 
được lòng tin trong khách hàng là một thử 
thách lớn của Kienlongbank Tháp Mười.

Những ngày đầu khi mới hoạt động, đội 
ngũ CB, NV gồm 08 nhân sự mới được điều 
động, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính 
ngân hàng chưa nhiều. Hiểu được điều đó, 
Ban giám đốc đơn vị đã thường xuyên tổ 
chức các chương trình tập huấn nội bộ 
dành cho nhân viên. Tại đây, nhân viên sẽ 
trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong 
công việc, từ đó Ban giám đốc sẽ giải đáp 
và đưa ra phương hướng khắc phục khó 
khăn cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong 
công việc.

Khi đối diện với khó khăn thì tinh thần của 

 THÁP MƯỜI  ĐÀ NẴNG

TỰ TIN VỮNG BƯỚC TIẾN

chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Chúng tôi 
cũng thế. Với một tình yêu sâu sắc dành 
cho Kienlongbank, chúng tôi đã cùng 
nhau động viên tinh thần và bắt tay vào 
hành trình chinh phục chiến thắng bằng 
tất cả sự hăng say trong công việc. Chúng 
tôi nỗ lực tìm kiếm khách hàng thông qua 
các chương trình quảng bá thương hiệu. 
Từ những buổi tiếp thị giữa trưa hè nắng 
gắt hay những lúc đội mưa đến nhà tư vấn 
tìm hiểu nhu cầu khách hàng, ghi nhận lợi 
thế cạnh tranh của ngân hàng bạn, cùng 
sự chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo cấp 
trên, Kienlongbank Tháp Mười đã vận dụng 
thành công trong việc tìm kiếm, thu hút 
khách hàng, đồng thời quảng bá hình ảnh 
Kienlongbank rộng khắp với những cách 
làm hết sức gần gũi mà hiệu quả. 

Anh Ngô Việt Hải khách hàng của 
Kienlongbank chia sẻ: “Hồi đó tui sợ đi vay 
vốn ngân hàng lắm, vì không biết phải thế 
nào và bắt đầu từ đâu cứ tính tới tính lui rồi 
thôi có gì thì làm đó, không dám vay mượn gì 
thêm. Rồi đầu năm nay Ngân hàng Kiên Long 
khai trương đi vào hoạt động trên đất Tháp 
Mười này tui cũng không có ý định nghĩ đến 
việc vay tiền để làm ăn vì sợ thủ tục này kia 
mà từ hồi nào tới giờ mình có làm đâu mà 
biết. Rồi nghe bà con họ nói bên Ngân hàng 

Kiên Long, nhân viên 
lúc nào cũng nhiệt 

tình chu đáo, phục vụ 
khách hàng tận tâm 

lắm nên tôi vô hỏi đại 
thì y như những gì bà 

con nói, tôi được hướng 
dẫn nhiệt tình trong các thủ 

tục mà cũng rất gọn gàng, 
nhanh chóng. Không lâu sau 

thì tôi đã có số vốn để làm ăn, 
tui bắt đầu đi mua heo và bò 

về nuôi để cải thiện cuộc sống 
gia đình. Hiện tại đàn heo và bò 

của tui phát triển rất tốt, tui cảm ơn 
Ngân hàng Kiên Long nhiều lắm”.

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm và hơn hết đó là 
sự chân thành, cởi mở, nhiệt tình khi tiếp 
xúc với khách hàng, Kienlongbank Tháp 
Mười đã đạt được những kết quả khả quan 
trong kinh doanh. Kết quả ấy được thể 
hiện rõ qua các con số tăng trưởng trong 
từng tháng/quý. Tính đến ngày 20/11/2016 
số lượng khách hàng đến giao dịch tại 
Kienlongbank Tháp Mười đã lên đến  hơn 
200 khách hàng, hoàn thành vượt 110% 
các chỉ tiêu tín dụng được giao năm 2016. 

Ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Giám đốc 
PGD Tháp Mười cho biết: “Tính tuân thủ về 
tín dụng với phong cách phục vụ tận tâm, 
Kienlongbank Tháp Mười đã và đang nhận 
được sự tín nhiệm của đông đảo khách 
hàng tại địa phương. Trong thời gian tới, 
Kienlongbank Tháp Mười sẽ ngày càng phấn 
đấu phát triển hơn nữa để không phụ lòng tin 
tưởng, sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo cũng như sứ 
mệnh của Kienlongbank trên khắp mọi miền 
đất nước: “Sẵn Lòng Chia Sẻ”. Chúng tôi sẽ tiếp 
tục từng bước vượt qua khó khăn, thử thách 
để khẳng định vị thế của một Kienlongbank 
năng động, hiệu quả, thân thiện, bền vững tại 
huyện Tháp Mười nói riêng và tỉnh Đồng Tháp 
nói chung”.

Anh Trần Văn Nhật Trường - NV Tín dụng và khách hàng Ngô Việt Hải

Kienlongbank Tháp Mười

Trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt 
như hiện nay, hầu như mọi doanh 
nghiệp đều có chiến lược thu hút 

và phục vụ khách hàng riêng. Điều này 
đặc biệt đúng với những doanh nghiệp 
hoạt động kinh doanh trong ngành dịch 
vụ. Thống kê cho thấy khách hàng sẽ sẵn 
sàng chi thêm 10% cho cùng một sản 
phẩm nếu dịch vụ tốt hơn. Vậy làm thế 
nào để giữ chân được khách hàng và 
thu hút thêm khách hàng tiềm năng? Đó 
cũng là một trong những trăn trở, nhưng 
trở thành phương châm phục vụ khách 
hàng của Kienlongbank Đà Nẵng.

Hình ảnh chuyên nghiệp

Hình ảnh chuyên nghiệp thể hiện ở ấn 
tượng tích cực ban đầu của Kienlongbank 
cũng như nhân viên ngân hàng trong mắt 
khách hàng. Hình ảnh Ngân hàng chuyên 
nghiệp thể hiện ở sự đồng nhất trong nhận 
diện, sự gọn gàng ngăn nắp tại mọi điểm 
giao dịch; Hình ảnh nhân viên chuyên 
nghiệp là sự vụ nhanh chóng, nhiệt tình 
với kiến thức vững vàng và đầy đủ các 
kỹ năng. Và để có được điều đó không gì 
hơn là mọi cán bộ nhân viên Ngân hàng 
đều phải vững chuyên môn nghiệp vụ và 
thực hiện thật tốt công tác 5S. Giám đốc 
một doanh nghiệp giao dịch tại Đà Nẵng 
chia sẻ : “Trong vài năm gần đây, hình ảnh 
Kienlongbank đã thay đổi nhận diện một 
cách rõ nét cả về hình ảnh bên ngoài lẫn 
cung cách phục vụ. Điều đó tạo nên một 
Kienlongbank năng động, gần gũi và tạo 
cho chúng tôi sự an tâm khi giao dịch với 
các bạn”. Rõ ràng công tác đào tạo và chính 
sách 5S được thực hiện xuyên suốt từ cấp 
cao nhất đến cấp nhân viên đã mang hình 
ảnh Ngân hàng trở nên gần gũi và chuyên 
nghiệp trong mắt khách hàng.

Hài lòng ngay trong lần đầu giao dịch

 Chất lượng dịch vụ là mang đến sự hài 
lòng cho khách hàng ngay trong lần 
giao dịch đầu tiên. Ấn tượng ban đầu rất 
quan trọng dù chỉ tiếp xúc với nhân viên 

THU HÚT & GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

Kienlongbank trong vài phút nhưng hình 
ảnh Kienlongbank cũng như quyết định 
của Khách hàng có trở lại Kienlongbank để 
giao dịch hay không hoàn toàn phụ thuộc 
vào thái độ, cử chỉ của chúng ta. Chính 
những hành động tận tình như: dẫn xe cho 
khách, chủ động mời khách một ly nước 
mát giữa buổi trưa oi bức cùng với nụ cười 
nhẹ nhàng, thân thiện ... sẽ mang đến cho 
Khách hàng cảm giác thoải mái và hài lòng 
hơn dù chỉ dừng chân tại Kienlongbank vài 
phút. Vì vậy, dù là khách hàng đến Ngân 
hàng để thực hiện giao dịch hay chỉ trao đổi 
thông tin thì việc thể hiện sự chuyên nghiệp, 
niềm nở, tận tình và tôn trọng khách hàng 
trong tiếp đón là cách giúp chúng ta ghi lại 
dấu ấn với khách hàng về chính mình và về 
Kienlongbank.

Trên tất cả là sự thán phục

Để giữ khách hàng ngoài hình ảnh chuyên 
nghiệp, sự hài lòng ngay trong lần giao dịch 
đầu tiên thì việc làm cho khách hàng thán 
phục thông qua cung cách phục vụ và việc 
xử lý khéo léo tình huống phát sinh trong 
quá trình giao dịch là một phương pháp 
vô cùng hiệu quả để giữ chân khách hàng. 
Những câu hỏi ân cần, những hành động 
chăm sóc nhẹ nhành nhưng tinh tế, thậm 
chí một cuộc điện thoại chúc mừng bất 
ngờ nhân ngày thành lập doanh nghiệp 
hay ngày sinh nhật của khách hàng là 
những hành động rất hữu hiệu để giữ 

khách hàng ở lại giao dịch lâu dài với Ngân 
hàng. Một bác khách hàng thân quen của 
Kienlongbank Đà Nẵng đã cảm nhận rằng 
mặc dù bị ốm đau vì tuổi già, không thể 
đến Kienlongbank để giao dịch nhưng bác 
vẫn sẽ luôn là khách hàng trung thành của 
Kienlongbank. Bác kể rằng mỗi khi nhớ lại 
cái lần mà giao dịch viên đã tự dùng xe máy 
đèo ông về đến tận nhà rồi sau đó thường 
xuyên điện thoại hỏi thăm sức khỏe cũng 
như ân cần đến tận nhà giao dịch thì ông 
không thể nào chuyển sang ngân hàng 
khác được, cho dù ngân hàng đó ở ngay sát 
nhà cũng như có chính sách ưu đãi lãi suất 
rất cao.

Sau 8 năm hoạt động trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng, cho đến nay, Kienlongbank 
đã phục vụ hàng chục ngàn lượt giao dịch, 
với gần 5.000 khách hàng thân thiết. Số 
lượng khách hàng luôn ổn định và tăng 
lên qua các năm. Để đạt được điều đó, 
CB, NV Kienlongbank Đà Nẵng luôn xây 
dựng hình ảnh Kienlongbank và con người 
Kienlongbank chuyên nghiệp, phục vụ 
khách hàng tận tâm cũng như đáp ứng tốt 
nhất nhu cầu khách hàng. Và trên hết, điều 
mà Kienlongbank Đà Nẵng luôn tâm niệm 
là chúng tôi phục vụ khách hàng bằng cái 
tâm, bằng sự chân thành giữa người với 
người, là yếu tố then chốt để thu hút và giữ 
chân khách hàng.

Ngô Thanh Tuấn – P.GĐ Kienlongbank Đà Nẵng

Khách hàng đến giao dịch tại Kienlongbank
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Giao dịch viên Kienlongbank Sông Cầu tận tình tư vấn cho khách hàng đến giao dịch

Kienlongbank Sông Cầu được chính 
thức khai trương hoạt động vào ngày 
27/03/2015. Là một Ngân hàng mới tại 

thị xã Sông Cầu, ít được mọi người biết đến 
và phải cạnh tranh với các Ngân hàng lớn 
như: Vietinbank, Agribank, Sacombank …, 
vì thế, việc Kienlongbank phải cạnh tranh 
và gặp nhiều thách thức là điều không thể 
tránh khỏi. Bản thân tôi cũng như các đồng 
nghiệp trong đơn vị nhận ra được những 
khó khăn đó, thế nhưng, những khó khăn 
chưa bao giờ làm chúng tôi chùn bước. Ngay 
từ những ngày đầu về công tác tại đây, tôi đã 
bắt đầu lên kế hoạch trong việc thu hút và 
tạo niềm tin cho khách hàng. 

Từ khi bắt đầu công việc là nhân viên Tín dụng, 
tôi luôn quan niệm rằng: “Một người bán hàng 
giỏi không phải là người cố bán được hàng mà là 
người đi xây dựng mối quan hệ với khách hàng và 
làm sao để khách hàng quan tâm đến mối quan 
hệ đó”. Cùng với những kiến thức được các anh 
chị đi trước truyền đạt, tôi biết rằng không thu 
hút, tạo ấn tượng thì không chiếm được sự tin 
tưởng, tình cảm của khách hàng. Bắt đầu từ 
hình thức Marketing truyền thống là phát tờ 
rơi. Tôi mang theo sự háo hức đến từng hộ gia 
đình để giới thiệu về Kienlongbank. Sau những 
buổi gửi tờ rơi đến tận tay khách hàng, tôi nhận 
được một số kết quả tích cực và cũng phần nào 
nắm bắt được tâm lý người dân địa phương. Tôi 
hiểu được, hiệu quả sẽ cao hơn, suy nghĩ của 

“Thái độ” yếu tố quyết định 
trong việc chăm sóc khách hàng

mọi người sẽ tích cực hơn khi Kienlongbank 
được quảng bá qua một người thứ 3 hay còn 
được gọi là “Marketing truyền miệng”. 

Trong thời gian học việc tại Kienlongbank 
Phú Yên, tôi có dịp tiếp xúc và tư vấn cho chị 
Nguyễn Thị Dạ Thảo, chị sinh sống tại Sông 
Cầu nhưng làm việc tại Tuy Hòa. Tôi xác định, 
chị Thảo sẽ là một trong những khách hàng 
đầu tiên tôi sẽ tiếp cận để phát triển khách 
hàng tại Sông Cầu. 

Gia đình của chị cách nhà tôi hơn 50 km và 
tôi luôn dành thời gian cuối tuần để thăm hỏi 
hay thỉnh thoảng ăn cơm cùng gia đình chị. 
Nhờ đó mà mối quan hệ giữa tôi và gia đình 
chị trở nên thân thiết hơn. Sau một thời gian 
tiếp xúc và nghe những tư vấn từ tôi, chị Thảo 
đã quyết định đến Phòng giao dịch Sông Cầu 
gửi tiết kiệm với số tiền 50 triệu đồng, số tiền 
ban đầu tuy không lớn nhưng đối với tôi đó là 
thành quả của sự kiên trì, là thành công trong 
quá trình tạo dựng niềm tin. Chị chia sẻ với tôi: 
“Tiền chị gửi là tiền của Dì chị mới bán bò, để 
tiền ở nhà sợ mất, nên nhờ chị gửi Ngân hàng 
đó. Tin tưởng em và Ngân hàng lắm mới gửi 
đó em, chứ tiền mồ hôi nước mắt của Dì mà, 
chị cũng sợ lắm”. Từng lời chị nói ra làm tôi rất 
cảm động, bởi, bằng những việc làm hết sức 
đơn giản, xuất phát từ sự chân thành của tôi 
mà Chị đã tin tưởng và dành tình cảm cho tôi 
rất nhiều.

Sau một thời gian giao dịch thường xuyên với 
Kienlongbank, Chị Thảo đã giới thiệu cho cho 
bạn bè và người thân biết biết đến Kienlongbank. 
Đến nay, số tiền huy động từ gia đình chị đã hơn 
2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, người thân trong gia 
đình chị cũng thường xuyên đến Kienlongbank 
Sông Cầu thực hiện giao dịch.

Từ Chị Thảo, tôi đã mở rộng mối quan hệ đối 
với người thân trong gia đình và bạn bè thân 
thiết của chị. Từ mối quan hệ nhỏ, tôi đã từng 
bước xây dựng mối quan hệ lớn hơn, ban đầu 
là gửi tiết kiệm rồi đến sử dụng các dịch vụ của 
Kienlongbank như: thẻ  ATM, Internet Banking, 
Mobile Banking, chuyển tiền thanh toán... Mối 
quan hệ của chúng tôi giờ đây rất thân thiết, 
tôi rất vui khi nhận thấy sự hài lòng của những 
người trong gia đình chị. Và tôi biết mối quan 
hệ giữa gia đình chị với Kienlongbank sẽ không 
dừng lại ở đó. 

Từ thực tiễn cho thấy 60% các giao dịch thành 
công được thực hiện bằng tình cảm, tôi đã vận 
dụng và bước đầu mang lại thành công. Kể từ 
đó, mỗi khi giao tiếp tôi thường bắt chuyện để 
khách hàng chia sẻ và lắng nghe về những điều 
họ muốn nói. Tôi không cố lôi kéo khách hàng 
mua sản phẩm của mình đang bán mà chỉ trao 
đổi với khách hàng với những mong muốn của 
họ và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề. 

Tại Kienlongbank, tôi đã được học: sống và làm 
việc bằng chữ “Tâm”. Tôi sẽ đem tất cả nhiệt 
huyết của mình để mang lại lợi ích thiết thực cho 
khách hàng. Tôi luôn tự nhủ mình phải không 
ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức và kỹ năng, 
quan trọng nhất là thái độ, yếu tố quyết định để 
có thiện cảm và sự quan tâm của khách hàng. 
Tôi luôn đặt ra nguyên tắc để bắt đầu công việc 
“Thành công trong việc chuẩn bị là chuẩn bị 
để thành công”. Là một nhân viên bán hàng tôi 
nhận thức được: Hãy phục vụ khách hàng theo 
cách mà họ mong muốn, tôi sẽ bán những gì 
khách hàng cần, không yêu cầu khách hàng 
mua những gì đang bán, trong mỗi giao dịch là 
tấm lòng của tôi, của Kienlongbank muốn chia 
sẻ đến khách hàng.

Lê Thảo Vy – GDV Kienlongbank  Sông Cầu

An Lão là một huyện của thành phố 
Hải Phòng, người dân chủ yếu làm 
nông nghiệp, không có nghề phụ 

nên cuộc sống rất khó khăn. Tuy nhiên, 
với thị trường bỏ ngõ không có sức 
hấp dẫn đối với các tổ chức tín 
dụng, người dân càng có ít cơ hội 
tiếp cận nguồn vốn để kinh doanh 
cải thiện và nâng cao cuộc sống. 

Nằm trên địa bàn giáp ranh với huyện 
An Lão, Kienlongbank Kiến An coi đây 
là thị trường tiềm năng và cần được quan 
tâm, khai thác bởi nơi đâu cũng có nhu cầu, 
khát khao làm giàu chính đáng. Ban giám 
đốc cùng toàn thể CBNV Kienlongbank Kiến 
An đã nghiêm túc nghiên cứu đặc thù của 
thị trường, thói quen của khách hàng, những 
thuận lợi và khó khăn về sản phẩm của Ngân 
hàng để từ đó tìm ra các giải pháp tài chính 
phù hợp, đáp ứng nhu cầu vay vốn của bà 
con An Lão..

Không ngại khó, tập thể CBNV Kienlongbank 
Kiến An đã lên kế hoạch tiếp cận khách hàng 
thông qua các hội nghị của Hội Nông dân, 
các buổi trao quà cho học sinh nghèo vượt 
khó, kết hợp với đơn vị bảo hiểm trên địa bàn 
huyện để tìm kiếm và tiếp cận khách hàng. 
Trong 6 năm đồng hành cùng bà con huyện 
An Lão, đã có rất nhiều hộ gia đình đi lên 
từ nguồn vốn vay của Kienlongbank với rất 
nhiều trang trại chăn nuôi gà, lợn có quy mô 
lớn được hình thành, làm thay đổi bộ mặt 
kinh tế nơi đây. Trong số đó, gia đình ông 
Nguyễn Đình Thi cũng là một trong những 
gia đình sử dụng rất hiệu quả dòng vốn vay 
của Ngân hàng. 

Từ một hộ thuần nông, quanh năm bán mặt 
cho đất, bán lưng cho trời trên đồng ruộng 
vẫn không đủ ăn, ông Thi đã mạnh dạn vay 
vốn ngân hàng để chăn nuôi lợn. Với đức tính 
chăm chỉ, cần cù của người nông dân, ông 
Thi đã chăm sóc rất tốt cho đàn lợn giống với 
quy mô 12 con, con nào con nấy mạnh khỏe, 
trung bình mỗi năm xuất bán đều đặn trên 
300 con. Ông Thi cũng tự gây thêm đàn mới 

Mang nguồn vốn KIENLONGBANK  
đến với bà con An Lão

để đảm bảo số lượng bán ra. Đầu ra cho sản 
phẩm đảm bảo, thị trường có nhu cầu cao 
về thực phẩm sạch nên ông Thi mạnh dạn 
vay thêm vốn đầu tư, mở rộng mô hình kinh 
tế hộ gia đình vườn, ao, chuồng, vườn cây ăn 
quả để tăng thêm doanh thu hàng tháng.Đất 
không phụ lòng người, giờ đây mô hình chăn 
nuôi tổng hợp của ông Thi đã tạo việc làm và 
thu nhập ổn định cho gia đình.

Đến thăm cơ sở của ông Thi, anh em tín dụng 
rất vui khi thấy khách hàng đã vượt qua được 
cuộc sống khó khăn, hoạt động ổn định. Ông 
Thi đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới 
Kienlongbank đã giúp đỡ, tạo cơ hội cho gia 
đình ông phát triển kinh tế. Hiện nay, ông Thi 
đã trở thành một trong những khách hàng 
thân thiết của Kienlongbank Kiến An. Với sự 
tín nhiệm và hài lòng với Kienlongbank, ông 
cũng giới thiệu nhiều khách hàng mới cho 
Ngân hàng để họ có thể tiếp cận với nguồn 
vốn phù hợp của Kienlongbank. Ông Thi cho 
biết: “Như phương châm sẵn lòng chia sẻ của 
mình, Kienlongbank luôn giúp đỡ bà con có 
được nguồn vốn để đầu tư chăn nuôi cải thiện 
cuộc sống gia đình và ổn định cuộc sống. Đó 
cũng là lý do vì sao từ khi tôi được Kienlongbank 
“chia sẻ” nguồn vốn để làm ăn thì tôi cũng luôn 
sẵn lòng chia sẻ với tất cả mọi người xung 
quanh về  địa chỉ tin cậy để giúp bà con vươn 
lên thoát nghèo”.

Tương tự trường hợp ông Thi, khách hàng 
Nguyễn Văn Dư, cũng là một hộ gia đình 

đang sinh sống tại huyện An Lão, thông 
qua nguồn vốn Kienlongbank, đã 

bước đầu tiếp cận vốn vay và triển 
khai mô hình nuôi gà ấp trứng 
khép kín. Ông mua 40 gà con 
giống về nuôi. Sau 6 tháng, đàn 
gà đã cho ra những lứa trứng đầu 
tiên. Lúc này, gia đình anh quyết 

định không bán trứng, mà giữ trứng 
lại ấp để gầy đàn.Dần dần khi đàn gà 

tăng lên, nhận thấy việc phát triển nghề 
nuôi gà ấp trứng có triển vọng, vợ chồng 

anh đã đầu tư một máy ấp trứng nhỏ, vừa 
cung cấp con giống, vừa bán trứng. Hiện tại, 
trang trại gà của anh Dư đã phát triển khá quy 
mô, với 2.000 con gà mái đẻ, trên 1.000 gà thịt 
và hàng ngàn con gà giống với quy mô của 
đàn gà như hôm nay cũng đã giúp anh Dư và 
gia đình cải thiện phần nào cuộc sống và có 
thêm niềm tin ý chí làm ăn. “Đó cũng là nhờ 
vào nguồn vốn của Kienlongbank” Anh Dư 
vui vẻ chia sẻ với chúng tôi.

Ông Nguyễn Bá Tuân – Q. Giám đốc 
Kienlongbank Hải Phòng đánh giá: 
“Kienlongbank Kiến An là 1 trong những đơn 
vị có tinh thần chủ động tiếp cận và phát triển 
khách hàng tích cực, không chỉ mang nguồn 
vốn Kienlongbank đến với bà con tại địa 
phương, mà còn tạo thiện cảm tốt về hình ảnh 
sẵn lòng chia sẻ của Kienlongbank”.

Không phụ lòng tin của người dân, CB, NV 
Kienlongbank Kiến An hết sức nỗ lực, tư vấn 
sản phẩm phù hợp nhằm mang lại hiệu quả 
như mong đợi cho khách hàng. Thế mới biết, 
nguồn vốn vay, khi được sử dụng hiệu quả, 
đúng lúc, đúng chỗ, đang mang lại nguồn 
lợi kinh tế không nhỏ cho người nông dân ở 
An Lão, Hải Phòng nói riêng và khách hàng 
Kienlongbank nói chung. 

Kienlongbank  Kiến An
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Chương trình trao học bổng 
“Chia sẻ ước mơ” năm 2016 của 
Kienlongbank đã chính thức 

khép lại trong niềm vui, động viên 
và hạnh phúc của 7.150 em học sinh 
THPT tại 26 tỉnh, thành trên cả nước. 
Mỗi nơi học bổng “Chia sẻ ước mơ” 
của Kienlongbank đi qua đều mang 
theo một niềm tin, sự kỳ vọng dành 
cho các em. Đó không còn nằm ở giá 
trị vật chất mà nó thể hiện ở giá trị 
tinh thần, bởi những suất học bổng 
ấy là sự quan tâm, sự sẻ chia của xã 
hội, của Kienlongbank dành cho các 
em – những thế hệ tương lai của đất 
nước. 

Trong bản tin kỳ này, xin mời quý bạn 
đọc hãy cùng chúng tôi nhìn lại hành 
trình đáng nhớ trong chặng đường 
“Chia sẻ ước mơ” 2016 nhé!

Hành trình chuẩn bị, lên kế hoạch 
cho chương trình…..

Sự chuẩn bị cho chương trình “Chia sẻ 
ước mơ” 2016 được tiến hành từ tháng 
12/2015 với 7.150 suất học bổng, mỗi 
một thành viên tại Kienlongbank phụ 
trách một công việc khác nhau nhưng 
đều mang một cảm xúc chung đó là sự 
hạnh phúc khi được thực hiện những 
công việc ý nghĩa này. Từ khâu lên kế 
hoạch tổ chức; xây dựng nội dung 
chương trình; sản xuất và vận chuyển 
quà tặng đến 62 CN, PGD triển khai 
tổ chức, tất cả đều được các thành 
viên chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau thời gian 
03 tháng chuẩn bị, ngày 23/4/2016, 
chương trình “Chia sẻ ước mơ” đã được 
chính thức khởi động tại Vũng Tàu 
với 200 suất học bổng đầu tiên được 
Kienlongbank trao cho các em học 
sinh.

…..Và những kỷ niệm đáng nhớ 

Với mỗi một tỉnh/thành tổ chức đều 
gắn liền với những kỷ niệm và khó 
khăn đi kèm. Nhưng với tinh thần 
“Sẵn lòng chia sẻ” và mong muốn giúp 

Hành trình mang đầy ý nghĩa

các em học sinh vững bước trên con 
đường học tập của mình, các CB, NV 
Kienlongbank đều cố gắng thực hiện 
tốt từng công đoạn, nhờ vậy mà tất cả 
những chương trình được thực hiện tại 
26 tỉnh đều được diễn ra tốt đẹp, mang 
đến một không khí vô cùng ấm áp và 
gần gũi. 

Trong cuộc hành trình ấy, mỗi một em 
học sinh nhận học bổng là mỗi một 
hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn 
cảnh tưởng chừng nếu không có nghị 
lực thì các em đã bỏ cuộc trên con 
đường học vấn của mình. Có nhìn thấy 
và nghe thấy câu chuyện của các em 
thì chúng tôi mới cảm nhận được hết 
sự mạnh mẽ và nghị lực sống của các 
em. Trong số các em mà chúng tôi gặp 
và trò chuyện, tôi ấn tượng với cô bé 
có dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu tên 
là Nguyễn Thị Cúc, học sinh lớp 12A2 
trường Nguyễn Huệ, TX. Lagi, tỉnh Bình 
Thuận. 

Cúc là một học sinh khiếm thị, nhưng 
bằng sự cố gắng và nỗ lực vượt qua 
những trở ngại của bản thân, em được 
học tại 01 ngôi trường THPT như bao 
người bạn bình thường khác. Được 
nhận học bổng vào ngày 05/11/2016 
tại Thị xã Lagi (Bình Thuận), em Cúc 
đã không khỏi xúc động, em tâm sự: 

“Trong quá trình học tập, vì hoàn cảnh 
gia đình khó khăn, vì mặc cảm khuyết 
tật nhiều lúc cháu nghĩ mình sẽ không 
thể tiếp tục đến trường. Hôm nay, cháu 
được nhận những phần học bổng hết sức 
ý nghĩa, chính những phần học bổng này 
sẽ giúp cho cháu và các bạn có những 
đồ dùng học tập để giảm bớt phần khó 
khăn của gia đình, cũng là động lực giúp 
chúng cháu tăng thêm phần phấn khởi 
và yên tâm học tập. Đặc biệt, đối với một 
người khuyết tật như cháu thì sự cố gắng 
trong học tập cần có là gấp đôi hoặc có 
thể gấp 3, 4 lần so với các bạn cùng trang 
lứa. Nhưng cháu tin là mình không hề 
đơn độc trong cuộc hành trình khó khăn 
ấy bởi vì bên cháu luôn có những nhà 
hảo tâm luôn quan tâm và đồng hành 
cùng với cháu như Kienlongbank”.

Đúng với tên gọi của mình, chương 
trình trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” 
đã thấu hiểu và sẻ chia những khó 
khăn với các em học sinh để giúp các 
em thực hiện được ước mơ của mình. 
Đây dường như đã trở thành ngôi nhà 
thứ hai của hàng ngàn học sinh THPT 
có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. 

Ở ngôi nhà ấy, Kienlongbank không 
chỉ trao – nhận học bổng mà ở nơi ấy 
còn có tình yêu thương, đùm bọc của 
Kienlongbank dành cho các em. Giống 
như em Võ Tấn Phong – Học sinh lớp 
11A3 trường THPT Tân Qưới, tỉnh Vĩnh 
Long đã từng chia sẻ cảm xúc của 
mình khi được nhận học bổng lần thứ 
3 liên tiếp của chương trình: “Từ năm 
học lớp 10 cho đến khi em học lớp 12 
em đều vinh dự được nhận học bổng 
từ Kienlongbank, với những suất học 
bổng như vậy đã giúp em rất nhiều trong 
việc trang trải học phí và mua dụng cụ 
học tập”. Hiện nay, em Phong đã bước 
vào giảng đường đại học và Phong 
luôn dõi theo chương trình, mong 
Kienlongbank sẽ mãi duy trì học bổng 
này để những lứa học sinh sau em sẽ 
nhận được sự hỗ trợ, tiếp sức để thực 
hiện ước mơ của bản thân.

Quỹ học bổng “Chia sẻ ước mơ” mang 
một ý nghĩa động viên rất lớn cho 
những học sinh, sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn tiếp tục phấn đấu. Đến 
nay, chương trình đã có một sức lan tỏa 
lớn, thu hút được sự đồng thuận trong 

lãnh đạo NHNN và các cơ quan sở ban 
ngành đoàn thể cũng như nâng bước 
biết bao thế hệ học sinh vững bước 
trên con đường học vấn của mình. Ghi 
nhận về những đóng góp to lớn cho 
những địa phương nơi Kienlongbank 
đặt trụ sở, Kienlongbank vinh dự đón 
nhận được những bằng khen, kỷ niệm 
chương về công tác an sinh xã hội tại 
các tỉnh: Long An, Kiên Giang, Khánh 
Hòa, Hải Phòng, …

Dấu chấm cho hành trình “Chia sẻ 
ước mơ” 2016 và Dấu ba chấm cho 
hành trình bước đến tương lai

7.150 suất học bổng trị giá hơn 7 tỷ 
đồng cùng với hàng chục ngàn cuốn 
tập, viết và nón vải trong chương trình 
trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” hẳn 
chưa đủ để bù đắp hết những khó khăn 
về vật chất cho các em học sinh THPT 
có hoàn cảnh khó khăn nhưng đây là 
nguồn động viên lớn về tinh thần, là 
sự chia sẻ, đồng cảm và thể hiện trách 
nhiệm của Kienlongbank, góp phần 
giúp các em có thêm động lực cố gắng 
vươn lên trong học tập.

Chia sẻ về chương trình, đại diện lãnh 
đạo Kienlongbank cho biết: “Chương 

Đỗ Hồng

Những suất học bổng đầu tiên được trao cho 
các em học sinh tại Vũng Tàu

Ông Vũ Cao Thương -GĐ Kienlongbank Bình Thuận 
gửi lời động viên đến em Nguyễn Thị Cúc

Gương mặt rạng rỡ của các em học sinh khi nhận 
học bổng từ Kienlongbank

Các em học sinh tại tỉnh Vĩnh Long chụp ảnh lưu niệm cùng Kienlongbank

trình trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” năm 2016 với tổng trị giá gần 
7tỷ đồng đã khép lại nhưng lại là sự khởi đầu cho các chương trình 
vì cộng đồng, vì xã hội khác của Kienlongbank thực hiện trong thời 
gian tới”. 

Quả thực như vậy, chương trình “Chia sẻ ước mơ” 2016 của 
Kienlongbank đã hoàn thành được sứ mệnh mang niềm vui và 
niềm tin cho các em học sinh. Nhưng chắc chắn chương trình sẽ 
và đang tiếp tục nối dài hơn nữa, dấu chấm hết ở đây không phải 
là kết thúc một câu chuyện mà là mở ra những hướng đi mới, hy 
vọng mới giúp các em học sinh tự tin bước vào đời và lựa chọn 
con đường công danh sự nghiệp khi bước chân vào giảng đường 
đại học đang chờ...
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Khi những cơn gió heo may thổi về, 
chút không khí se lạnh của mùa 
Giáng sinh đang dần lan tỏa làm 

cho mọi người ai cũng thấy nôn nao. Rất 
nhiều cảm xúc dạt dào trước hơi thở của 
ngày mùa đông cùng những dự định 
đang còn dang dở sẽ được hoàn thành 
để đón chào năm mới.

Ở vùng duyên hải Bắc bộ, từ lâu thành phố 
cảng biển Hải Phòng vẫn được mọi người 
nhắc đến với một tên gọi khác triều mến 
thân thương – thành phố Hoa Phượng đỏ 
cũng đã tạm xa những cơn gió của mùa 
thu, tạm xa mùi hoa sữa thoang thoảng 
đâu đây của miền Bắc chuyển mình đón 
những cơn gió lạnh buốt.

 Đông về, báo hiệu một năm nữa sắp qua, 
dường như ai cũng vội vã hơn, ai cũng 
bận rộn hơn để hoàn thành tốt công việc 
của mình trong dịp cuối năm. 

Cùng hòa chung với không khí ấy 
chị Vũ Thị Ngần – NV Hỗ trợ tín dụng 
Kienlongbank Trần Nguyên Hãn chia sẻ: 
“Không khí làm việc những ngày cuối năm 
như chạy đua với thời gian vậy, ai cũng hối 
hả với công việc của mình. Bên cạnh những 
chỉ tiêu đã hoàn thành thì còn một số chỉ 
tiêu mà đơn vị chưa đạt được, vì vậy, toàn 
bộ CB, NV của đơn vị đang nỗ lực hết mình 
để tập trung phát triển khách hàng nhằm 
tăng cường huy động vốn, dư nợ cho vay, 
đôn đốc thu hồi nợ, đẩy mạnh phát triển 
dịch vụ ngân hàng. Với sự cố gắng, lòng 
nhiệt huyết, sự nỗ lực của mỗi cá nhân 
trong tập thể CB, NV của Kienlongbank, tôi 
tin rằng công việc sẽ được hoàn thành tốt 
trước khi kết thúc năm 2016 và đặt ra được 
những hướng đi mới, hướng phát triển mới 
giúp cho công việc năm 2017 được thuận 
lợi. Cá nhân tôi, là một nhân viên hỗ trợ tín 
dụng cũng dồn hết tâm huyết, dốc sức mình 
để hoàn thành các chỉ tiêu, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao”.

Tạm xa Kienlongbank Trần Nguyên Hãn 
ở thành phố biển Hải Phòng để đến với 

BẮC - TRUNG - NAM
Rộn ràng Giáng Sinh & Chào năm mới

vùng đất cát trắng nắng xanh, nơi có 
những người con xứ biển chân chất và 
mộc mạc – Phú Yên. Tỉnh Phú Yên nằm 
trên dải đất duyên hải Nam Trung Bộ, 
được xem là một trong những nơi có 
phong cảnh thiên nhiên “sơn thủy hữu 
tình” với nhiều thắng cảnh kỳ thú, độc 
đáo và hấp dẫn. Không khí đón Giáng 
sinh chào năm mới của tập thể CB, NV 
Kienlongbank Phú Yên cũng đang rộn 
ràng không kém, mọi người đã bắt tay 
vào việc xây dựng kế hoạch kinh doanh 
của năm tiếp bên cạnh hối hả cho những 
mục tiêu sắp hoàn thành trong năm cũ. 
Tại Kienlongbank Phú Yên, tất cả CB, NV 
đều được tham gia để xây dựng kế hoạch 
của đơn vị mình, đó vừa là trách nhiệm và 
cũng vừa là mong muốn chung tay xây 
dựng ngôi nhà chung của Kienlongbank 
Phú Yên ngày càng phát triển.

Bạn Nguyễn Thị Quỳnh Như nhân viên 
kiểm ngân Kienlongbank Phú Yên chia 
sẻ: “Những ngày cuối năm là những ngày 
mang lại nhiều cảm xúc nhất. Cảm xúc hối 
hả, bồi hồi của một năm sắp qua và một 

năm mới sắp đến. Cảm xúc ấy nó cứ lâng 
lâng đến khó tả và cảm thấy mình cần được 
chia sẻ, cống hiến nhiều hơn cho cuộc sống 
này và cho ngôi nhà Kienlongbank của 
mình nữa”.

 Cùng tâm trạng, bạn Trần Thị Anh Minh 
giao dịch viên Kienlongbank Phú Yên tâm 
sự: “Những ngày này, mọi thứ càng trở nên 
nhộn nhịp theo guồng quay của cuộc sống. 
Bản thân phải theo đuổi những khát vọng 
còn dở dang, đau đáu tìm lại những gì đã 
qua của năm để chỉ mai thôi nó đã thuộc về 
cái gọi là quá khứ. Một năm trôi qua với biết 
bao kỷ niệm buồn vui, những thành công 
lẫn thất bại nhưng hơn hết qua những trở 
ngại và khó khăn, buồn vui lo lắng đó ta 
sẽ trưởng thành hơn, thành công hơn. Và 
chính gia đình Kienlongbank đã giúp tôi 
trưởng thành từ đó”.

Và với tất cả chúng tôi, những thành viên 
trong ngôi nhà chung Kienlongbank Phú 
Yên, những ngày cuối năm cũng là khoảng 
thời gian còn lại trong năm để tất cả cùng 
chung tay hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban 
điều hành đã giao từ đầu năm. Và cũng là 

dịp để CB NV Kienlongbank Phú Yên nhìn 
nhận, tự đánh giá về bản thân mình đã làm 
được những gì và những gì chưa làm được 
để có những hướng đi mới cho mình chuẩn 
bị bước sang năm mới. Một năm mới với 
nhiều mong ước cho những điều tốt đẹp sẽ 
đến với mình, với gia đình, với người thân, 
với những người trong ngôi nhà chung 
Kienlongbank.... Mong cho những bình yên, 
may mắn, và hạnh phúc sẽ đồng hành trên 
mọi nẻo đường hạnh phúc để đón chào một 
mùa Giáng sinh an lành ấm áp và một năm 
mới ngập tràn thành công”. 

Xuôi về mảnh đất phương Nam với hai 
mùa mưa nắng chợt thấy không khí Giáng 
sinh ở đây cũng đang rất rộn ràng. Tại 
thành phố mang tên Bác, Kienlongbank 
nơi đây cũng có nhiều hoạt động chào 
đón Giáng Sinh với sự tưng bừng những 
sắc màu đèn hoa trang trí. 

Chị Lê Thị Thanh Hà nhân viên Phòng 
Marketing chia sẻ: “Là một thành viên mới 
tại gia đình Kienlongbank, năm nay, tôi sẽ 
đón một mùa Giáng Sinh hoàn toàn khác 
lạ bởi vì bên cạnh tôi là những đồng nghiệp 

mới. Thế nhưng, nơi đây không hề mang 
đến cho tôi cảm giác lạc lõng mà thay vào 
đó là tôi cảm thấy rất vui và ấm áp dưới 
tiết trời có chút se lạnh của Sài Gòn những 
ngày mùa đông này, sự ấm áp, nồng hậu, 
nhiệt huyết và luôn sẳn lòng chia sẻ của 
tất cả các anh chị em đồng nghiệp dành 
cho thành viên mới như tôi, tôi cảm thấy 
hạnh phúc hơn và yêu hơn mái nhà chung 
Kienlongbank hơn. Một năm cũ sắp qua, 
năm mới lại đến, tôi luôn tự nhủ với mình 
sẽ ngày càng phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn 
nữa để năm sau phải luôn hơn năm trước, 
điều đó sẽ mang lại niềm vui và hạnh 
phúc không chỉ cho tất cả mọi người, cho 
Kienlongbank mà còn cho chính bản thân 
tôi”. 

Rời xa náo nhiệt của phố thị để về với 
thiên đường rực nắng cát trắng biển xanh 
chứa đựng nhiều điều bí ẩn – Đảo Ngọc 
Phú Quốc.  Tại nơi đây, Kienlongbank Phú 
Quốc cũng như bao đơn vị khác, đang 
hối hả, tất bật để hoàn thành những 
công việc còn dang dở trong năm. 

Tam Giang - Phòng Marketing

Anh Trần Thanh Tâm nhân viên Tín dụng 
Chi nhánh Phú Quốc chia sẻ: “Trong cái 
se lạnh của mùa đông, hơi thở của làn gió 
biển mát lành len qua từng lớp áo, bản 
thân tự dưng đan xen nhiều thứ cảm xúc 
khi biết rằng Giáng sinh đã về đến đảo xa. 
Không khí tưng bừng của mùa Noel càng 
quyến rũ người phương Nam hơn khi mà 
tất cả mọi người ai cũng tất bật cho những 
hoạt động đón Giáng sinh chào năm mới. 
Tại Kienlongbank Phú Quốc thì không khí 
ấy càng thể hiện rõ hơn, mỗi người một 
việc nhưng ai nấy điều đang rất phấn khởi 
tất bật để hoàn tốt nhất những nhiệm vụ 
đã được giao và đề ra những chỉ tiêu mới 
để hoàn thành. Mùa Giáng Sinh ở đảo này 
đẹp lắm, đẹp bởi cái se lạnh của mùa đông 
được sưởi ấm bằng tình đất, tình người Kiên 
Long, đẹp ở sự quan tâm lo lắng, động viên 
của Ban lãnh đạo dành cho CB, NV, đẹp ở 
tình cảm giữa những con người Kiên Long 
với nhau và với tất cả khách hàng của mình 
như cái “tình” mà bấy lâu nay Kienlongbank 
vẫn luôn hướng đến: “Sẵn lòng chia sẻ”. 
Năm mới nữa sắp đến, cũng như mọi người 
tôi mang trong lòng một niềm nôn nao rất 
lạ, có lẽ vì thêm một tuổi mới nữa tôi gắn bó 
với Kiên Long, tiếp tục đồng hành và trưởng 
thành với những con người Tâm-Tín-Kiên-
Trung. 

Thế đấy, trên khắp các phương trời từ 
Bắc chí Nam, từ nơi đất liền cho đến tận 
đảo xa tất cả anh em dưới mái nhà chung 
Kienlongbank vẫn đang mang trong 
mình một trái tim nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, luôn sẵn sàng đương đầu vượt qua 
những khó khăn thử thách trong công 
việc để vươn đến sự thành công. Niềm tin 
và lòng nhiệt huyết ấy sẽ ngày càng được 
vun đắp nhiều hơn nữa để cùng chắp 
cánh với con rồng Kiên Long ngày bay 
cao bay xa, mang trái tim sẵn lòng chia sẻ 
đến với tất cả khách hàng trên mọi miền 
của Tổ quốc. 

Tập thể CB,NV Kienlongbank Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng

Tập thể CB,NV Kienlongbank Phú Yên
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Khi nói đến “hai giỏi” thì chắc hẳn mọi 
người đều liên tưởng đến hình ảnh 
người phụ nữ đảm đang khi họ vừa 

giỏi việc nước đảm việc nhà. Thế nhưng, 
tại Kienlongbank Châu Đốc, khi nói đến 
“hai giỏi” là mọi người đang nói đến anh 
Trương Văn Hiện, nhân viên tín dụng tại 
Kienlongbank Châu Đốc.

Anh Hiện gia nhập vào đại gia đình 
Kienlongbank vào năm 2008. Những ngày 
đầu khi mới chập chững bước nghề, mang 
theo biết bao nhiêu sự lo lắng, nhưngbằng 
sức trẻ, sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu với 
nghề mà đến ngày hôm nay anh Hiện đã 
đạt được những thành tích nhất định trong 
công tác chuyên môn, điển hình là nhân 
viên suất sắc 2 quý liên tiếp Quý II, III/2016. 

Anh Trương Văn Hiện công tác tại 
Kienlongbank Vĩnh Thạnh từ năm 2011đến 
năm 2014, do vợ anh được cử đi du học ở 
nước ngoài trong 03 năm, anh đã phải xin 
thuyên chuyển công tác từ Vĩnh Thạnh về 
Châu Đốc để gần nhà, chăm sóc con cái. 
Những ngày đầu về đơn vị mới và vì hoàn 
cảnh gia đình nên anh đã gặp không ít khó 
khăn. 

Là 1 người đàn ông trong gia đình, trước 

Người đàn ông “2giỏi” 
tại Kienlongbank Châu Đốc

GƯƠNG MẶT KIÊN LONG

giờ, anh chỉ biết đến công việc kiếm tiền 
trang trải cho cuộc sống của gia đình, còn 

những việc trong nhà hầu như đều do 
1 tay vợ anh quán xuyến và cả việc 

chăm sóc 2 cô con gái. Vì vậy, khi 
ở vai trò vừa làm Ba, vừa làm Mẹ 
trong khoảng thời gian đó, đối với 
anh Hiện thực sự không dễ dàng 
tí nào. 

Anh tâm sự: “Những ngày đầu khi 
mẹ tụi nó đi học xa, tôi thật sự rất 

lúng túng trong việc chăm sóc cho 
2 đứa con gái của mình và cả những 

công việc trong gia đình. Trước đó, tôi 
lại đi làm xa, cuối tuần tôi mới về thăm 

nhà 1 lần. Từ việc cho con ăn đến cho con 
uống sữa, đi ngủ, tôi đều phải học. Nhưng 
nhờ vậy mà mà mới thấy được người phụ 
nữ phải vất vả thế nào khi vừa đi làm vừa 
quán xuyến việc gia đình. Giờ kinh nghiệm 
“gà trống nuôi con” của tôi cũng đã được 
kha khá, nhưng cũng phải nhờ đến ông bà 
nội, ngoại, chớ mình tôi kham không nổi. 
Bởi vậy mới thấy, thiệt là cảm phục người 
phụ nữ Việt Nam mình quá”.

Anh Hiện có 2 cô con gái, đứa lớn năm nay 
04 tuổi, còn đứa nhỏ chưa đầy 02 tuổi. Vì 2 
con gái còn quá nhỏ nên càng khó khăn 
cho anh trong việc chăm sóc. Các đồng 
nghiệp của anh kể: “Thời gian đầu, mỗi 
sáng, anh Hiện phải đưa đưa con gái lớn đi 
học mẫu giáo, buổi trưa anh rước về Ngân 
hàng vì chưa tìm được cô giáo giữ trẻ và nơi 
giữ bán trú cho con. Đứa nhỏ thì anh gửi ở 
nhà ngoại. Cứ trưa nào cũng thấy 2 cha con 
cùng ăn cơm trưa rồi anh ru con ngủ, đến 
gần 13h anh lại tiếp tục đưa bé đến trường. 
Hôm nào bé học một buổi thì anh đưa về nhà 
ngoại cách Ngân hàng 13 km. Khi nhìn thấy 
anh chăm lo mọi thứ cho con gái chu toàn 
như 01 người Mẹ, những người phụ nữ như 
chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ anh”.

Tuy bận rộn với công việc gia đình, nhưng 
không vì thế mà anh Hiện có thái độ lơ là 
trong công việc. Trong 2 năm công tác tại 
Kienlongbank Châu Đốc, anh Hiện luôn 

đạt thành tích vượt trội trong công việc 
chuyên môn. Hiện tại, anh đang quản lý dư 
nợ 56 tỷ đồng, với tổng số 130 khách hàng, 
trong đó 07 khách hàng doanh nghiệp.

Các công việc được Ban giám đốc tin 
tưởng giao phó, anh luôn hoàn thành 
đúng thời hạn. Không chỉ giỏi chuyên 
môn, trong giao tiếp, tiếp xúc với khách 
hàng, anh Hiện luôn mang sự hiểu biết, ân 
cần, nhiệt tình và cởi mở của mình để tư 
vấn cho khách hàng sử dụng những sản 
phẩm, dịch vụ Ngân hàng cho phù hợp. 
Chính vì thế mà anh được rất nhiều khách 
hàng tín nhiệm và tin tưởng, gắn bó với 
Kienlongbank.

Có thể nói, anh Trương Văn Hiện là tấm 
gương tiêu biểu cho các đồng nghiệp tại 
Kienlongbank Châu Đốc. Trong hơn 3.500 
CB, NV, CTV Kienlongbank vẫn còn rất 
nhiều người ngày ngày lao động tận tụy 
và đem lại những giá trị tốt đẹp cho khách 
hàng cũng như sự phát triển mạnh mẽ 
của Kienlongbank trong nhiều năm qua. 
Nhiều thế hệ CB, NV của Kienlongbank 
đã và đang phát huy kế thừa những giá trị 
văn hóa tốt đẹp đó để xây dựng Kiên Long 
ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp hơn 
nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
xây dựng và phát triển hệ thống ngân 
hàng lành mạnh, chuyên nghiệp và đẳng 
cấp trong tương lai. 

Trường hợp nhân viên “hai giỏi” như anh 
Hiện chỉ là một trong những tấm gương 
mà Bản tin Kienlongbank đề cập. Và chúng 
tôi tin chắc rằng, giỏi chuyên môn, giỏi việc 
nhà còn được rất nhiều thành viên khác 
của Kienlongbank hằng ngày quán xuyến, 
bởi vì khi bạn là người có trách nhiệm, 
nhiệt huyết tận tâm thì dù ở vai trò nào, 
trong gia đình, ngoài xã hội và trong công 
việc, chúng tôi tin chắc rằng bạn cũng giỏi 
như nhân vật đề cập trong bài viết này.

Trương Thị Thu Thảo - Phó Giám Đốc
Kienlongbank Cam Ranh

Tôi không ngừng học tập và trao dồi kiến 
thức chuyên môn để thực hiện tốt những 
công việc mà Ban lãnh đạo tin tưởng 

giao phó, trên hết, khi có được nguồn kiến 
thức chuyên sâu sẽ giúp bản thân tôi thêm tự 
tin giải quyết khó khăn trong bất cứ một vấn 
đề nào. Có một vị lãnh đạo đã từng nói với tôi 
rằng: “Thành công sẽ đến khi bạn có đam mê” 
và tôi tin điều đó.

Đó là những chia sẻ của chị Vũ Thị Nga, Nhân 
viên tín dụng tại Kienlongbank Cam Ranh và 
là một trong số những gương mặt tiêu biểu, 
nhân viên kinh doanh xuất sắc trong Quý 
III/2016. 

Chị Nga gia nhập vào đại gia đình 
Kienlongbank từ ngày 06/10/2010. Hơn 06 
năm gắn bó với Kienlongbank, chị Nga xem 
đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Với chị, 
niềm vui trong công việc đó chính là được 
khách hàng tin tưởng, an tâm khi sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ của Kienlongbank. 

Chị nói thêm: “Công việc hiện tại, đòi hỏi tôi 
luôn cập nhật những kiến thức, văn bản, chính 
sách, sản phẩm mới của Ngân hàng, trang 
bị kiến thức mới để phục vụ khách hàng, tôn 
trọng khách hàng để tận tụy phục vụ, tôi luôn 
lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ các khách hàng, 
từ đó để hoàn thiện bản thân và hỗ trợ tốt nhất 
cho hoạt động kinh doanh hàng ngày tại đơn vị 
mình công tác – Kienlongbank Cam Ranh”. 

Chính nhờ sự cố gắng và ham học hỏi của 
bản thân mà Chị Nga đã liên tục đạt được 
những thành tích nổi trội tại Kienlongbank 
Cam Ranh. 05 năm liền chị đạt danh hiệu Lao 
động tiên tiến và nhận Giấy khen của Ban 
lãnh đạo Kienlongbank. 2 quý liên tục, quý II 
và III/2016, chị liên tiếp hoàn thành xuất sắc 
các chỉ tiêu kinh doanh và được vinh danh là 
nhân viên tiêu biểu trong toàn hệ thống. 

Giỏi chuyên môn là một trong những yếu tố 
nhỏ mang lại sự thành công. Thái độ phục vụ 
mới chính là yếu tố quan trọng quyết định 
đến sự thành bại trong công việc. Hiểu được 
điều đó, chị Nga luôn ý thức cao trong công 

sẽ đến với những ai có đam mê
THÀNH CÔNG

việc, thể hiện sự tôn trọng đối với khách 
hàng. Khi tiếp xúc với khách hàng, chị ân 
cần, nhiệt tình hướng dẫn và chia sẻ cũng 
như tư vấn cho khách hàng những phương 
án tài chính phù hợp. Chính vì vậy, chị Nga 
luôn được các khách hàng yêu mến và tin 
tưởng. 

Một trong những khách hàng thường xuyên 
giao dịch với Kienlongbank Cam Ranh nhận 
xét:  “Cô Nga là 1 nhân viên vui vẻ, niềm nở và 
tận tâm, lúc nào cũng chịu khó tư vấn và quan 
tâm đến khách hàng như chúng tôi. Tôi cảm 
thấy rất gũi và tin tưởng để giao dịch. Đôi khi 
chỉ cần như vậy, là tôi cảm thấy muốn gắn 
bó quan hệ với Kienlongbank bởi nơi đây có 
những con người rất chân thành”.

Ông Nguyễn Minh Thuật – Phó Giám đốc 
Kienlongbank Cam Ranh cho biết: “Trong 
mọi tình huống giao tiếp, ứng xử với mọi người, 
Nga luôn giữ được thái độ bình tĩnh, hòa nhã 
và tự tin giới thiệu, tư vấn các sản phẩm dịch 
vụ đến với khách hàng. Trong công việc, Nga 
luôn hết mình, không phân biệt “việc người, 
việc ta”, luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ mọi người 
khi cần”.

Không những hoàn thành tốt công việc, 
trong mối quan hệ đồng nghiệp, chị Nga 
còn được đánh giá là một người luôn sẵn 
lòng giúp đỡ các anh, chị, em trong công việc 
cũng như trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thi 
Kim Oanh – Nhân viên Thủ quỹ chia sẻ: “Nga 
luôn giúp đỡ các anh, chị, em đồng nghiệp hoàn 
thành các công việc của phòng. Mọi người vẫn 
hay nói về Nga rằng “làm việc hết sức, chơi hết 
mình”. Ngoài những giờ làm việc, Nga luôn 
tham gia hết mình vào những phong trào do 
đơn vị và công đoàn Kienlongbank tổ chức”.

Không những chị Nga mà CB, NV, CTV đang 
công tác tại Kienlongbank Cam Ranh, tất 
cả mọi người đều đang làm việc với tất cả 
niềm đam mê, sự cố gắng, và tinh thần trách 
nhiệm cao trong công việc. Chính nhờ những 
đóng góp nhiệt tình của chị Nga và CB, NV, 
Kienlongbank Cam Ranh luôn tăng trưởng tốt, 
trong 3 quý liền của năm 2016 với thành tích 
ở thứ hạng A và A+. Kienlongbank Cam Ranh 
tin rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều gương 
mặt điển hình suất hiện góp phần thành công 
chung của đơn vị, đưa Kienlongbank ngày 
càng phát triển và vững mạnh. 
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Tháng 12 – tháng của tình yêu, tình 
thân với những sự kiện ấm áp như 

ngày lễ Giáng Sinh, ngày mừng năm 
mới. Tháng 12 cũng là tháng kết thúc 
của một năm cũ, chuẩn bị đón chào 
năm mới với nhiều niềm hy vọng mới. 
Tuy nhiên còn có nhiều bí mật thú vị về 
tháng 12 mà không phải ai cũng biết.

Ngày Thế giới phòng chống AIDS

HIV/AIDS là một trong những căn bệnh 
thế kỷ và là nỗi nhức nhối của toàn nhân 
loại. Đại dịch AIDS còn gây ra hậu quả 
trầm trọng về kinh tế - xã hội ở mỗi quốc 
gia và tương lai nòi giống các dân tộc. Vì 
vậy, hội nghị thượng đỉnh về AIDS tại Paris, 
Pháp đã tuyên bố: “Đưa công cuộc phòng 
chống AIDS lên vị trí ưu tiên, huy động 
toàn xã hội, các ngành của nhà nước, tư 
nhân, các hội, kể cả những người nhiễm 
HIV/AIDS tham gia vao các hoạt động đa 
ngành, liên chính phủ, phi chính phủ, các 
phong trào liên kết nhằm phòng chống 
đại dịch…, xây dựng một thế giới không 
có AIDS”. Với ý nghĩa quan trọng của hội 
nghị, ngày 1/12 hằng năm đã được chọn 
là ngày Thế giới phòng chống AIDS.

Ngày Ôm tự do

Những cái ôm thể hiện tìm cảm của con 
người, đó là một biểu hiện tự nhiên mà 
vô cùng ý nghĩa khi chúng ta muốn bày 
tỏ tình yêu, sự biết ơn hay đơn giản là sự 
cảm thông, chia sẻ. Và đặc biệt ý nghĩa khi 
ngày 4/12 hằng năm được lấy làm ngày 

tháng 12Những BÍ MẬT thú vị về 

Quốc tế ôm tự do (International Free Hugs 
Day). Vào ngày này, chúng ta sẽ thể hiện 
tình cảm với những người thân yêu bằng 
những cái ôm thật chặt. Với những người 
ở xa, thì đó có thể là những lá thư hoặc 
những cuộc điện thoại thể hiện mong 
muốn của bạn được ôm họ. Đây cũng là 
một ngày đầy ý nghĩa trong tháng 12.

Ngày hội hoa mùa đông

Luôn được ví von như “nàng thơ” của thời 
gian, tháng 12 chính là tháng của những 
cuộc hẹn, tháng lãng mạn nhất trong 
năm. Vì thế, không có lý do gì mà chúng 
ta không dành cho nhau những bó hoa 
tuyệt đẹp mùa đông. Ở một số nơi, người 
ta gọi tháng 12 là tháng của “lễ hội hoa 
mùa đông”. Toàn bộ các ngày trong tháng 
đều là những ngày rực rỡ sắc màu và 
hương thơm của các loài hoa. Và sẽ thật 
tuyệt vời nếu bạn tặng cho một “nửa yêu 
thương” của mình một bó hoa tulip vào 
một ngày mùa đông đẹp trời!

Ngày Nhân quyền quốc tế

Ngày 10 tháng 12 năm 1948, bà Eleanor 
Roosevelt, nguyên Đệ nhất phu nhân Hoa 
Kỳ đã đại diện Liên Hợp Quốc tuyên đọc 
bản Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền lịch 
sử này tại Paris, Pháp. Ngày 4/12/1950, 
trong phiên họp toàn thể lần thứ 317, 
Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận 
ngày 10 tháng 12 hằng năm là “Ngày 
Nhân quyền” (Human Rights Day).

Trong những năm gần đây, Liên Hiệp 
Quốc còn chọn chủ đề cho ngày Nhân 
quyền trong mỗi năm. Năm 2010 chủ đề 

được chọn là: “Những người bảo vệ Nhân 
quyền hành động để chấm dứt nạn kỳ 
thị” (Human Rights Defenders who act 
to end discrimination). Mục đích của 
Liên Hiệp Quốc là nhằm kêu gọi cộng 
đồng nhân loại vinh danh và bênh vực 
những người tranh đấu chống lại những 
vi phạm nhân quyền mà điển hình là sự 
kỳ thị lọai bỏ, áp bức, bạo hành đối với 
những kẻ yếu thế trong xã hội.

Ngày Trêu đùa thế giới

Ngày Trêu đùa thế giới (hay còn gọi là 
“monkey day”) được tổ chức chính thức 
vào ngày 14 tháng 12 hằng năm tại một 
số quốc gia trên thế giới. Năm 2000, 
Casey Sorrow - tác giả của những cuốn 
truyện tranh nổi tiếng đã viết biểu tượng 
con khỉ (monkey) lên tờ lịch ngày 14/12 
của một người bạn. Khi Casel Sorrow và 
bộ truyện tranh Fetus-X của ông trở nên 
nổi tiếng thì ngày Trêu đùa (14/12) cũng 
bắt đầu được chú ý. Tới năm 2000, ngày 
lễ này đã được người dân vùng Lasing 
và các sinh viên nghệ thuật tại đại học 
Michigan tổ chức và cho đến nay, nó đã 
trở thành ngày lễ chính thức tại các quốc 
gia Mỹ, Canada, Đức, và Vương quốc Anh.

Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại

Những người đau khổ nhất hoặc những 
người hưởng lợi ít nhất luôn là những 
người cần được sự giúp đỡ nhiều nhất 
từ cộng đồng. Chính vì vậy, trong thời 
đại toàn cầu hóa như hiện nay, cùng với 
các cách thức về bất bình đẳng đang đặt 
ra không không ngừng, tăng cường tinh 
thần đoàn kết quốc tế là điều kiện cần 

thiết và giữ vai trò quan trọng.

Với nhận định này, thông qua Nghị quyết 
60/209, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã 
tuyên bố lấy ngày 20 tháng 12 hằng năm 
để kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết nhân 
loại, nhắc nhở chúng ta về tầm quan 
trọng của tinh thần đoàn kết trong quá 
trình thực hiện để đạt được các mục tiêu 
quốc tế.

Ngày đông chí

  Ngày 21/12 được coi là ngày đông chí - 
chính thức bắt đầu mùa đông trên toàn 
thế giới. Mùa đông là một trong bốn mùa 
trên Trái Đất và một số hành tinh. Nó là 
mùa có ngày ngắn nhất và nhiệt độ thấp 
nhất. Ở những vùng xa xích đạo, mùa 
đông thường được biết đến qua việc 
tuyết rơi, là mùa cuối cùng trong năm. 
Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông thường 
là vào tháng một ở Bắc Bán Cầu và tháng 
bảy ở Nam Bán Cầu. Mùa đông thường 
được miêu tả là mùa của nỗi buồn với 
những đợt gió se lạnh và cái rét tràn về 
làm người ta thêm “nao lòng” khi chuẩn 
bị chia tay năm cũ để đón chào một năm 
mới. Nhưng đồng thời, đó cũng là mùa 
của sự yêu thương, sẻ chia và sự ấm áp.

Ngày Ánh sáng nhân loại

Ngày Ánh sáng nhân loại (Human light’s 
day) được tổ chức vào 23/12 hằng năm. 
Đây là một ngày lễ hiện đại có ý nghĩa 
“tôn vinh và hướng tới tương lai tốt đẹp 
hơn cho toàn nhân loại”. Vào ngày lễ này, 
người ta sẽ tổ chức các hoạt động chúc 
mừng cho 1 năm cũ sắp qua đi và chuẩn 
bị tinh thần chào đón năm mới. Ngày Ánh 
sáng nhân loại bắt nguồn từ sự kiện ở 
Verona, New Jersey vào năm 2001. Kể từ 
đó, người ta công nhận ngày 23/12 hằng 
năm là ngày Ánh sáng nhân loại (cả nhân 
loại cùng hướng đến những điều tốt đẹp 
hơn trong tương lai) ở các quốc gia như 
Mỹ, Anh.

Ngày Giáng sinh

Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên 
Chúa giáng sinh, Noel, Christmas hay X’mas 
là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giê-su sinh ra. 
Ngày lễ được cử hành chính thức vào ngày 
25 tháng 12 nhưng thường được mừng từ 
tối 24 tháng 12 bởi theo lịch Do Thái, thời 
điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng 
hôn chứ không phải nửa đêm. Lễ Giáng 
sinh được tổ chức ý nghĩa với nhiều vật 
dụng đón Giáng sinh như: vòng lá mùa 

vọng, cây Giáng sinh, hang đá, thiệp Giáng 
sinh và quà Giáng sinh. Và một điều đặc 
biệt không thể thiếu trong các lễ Giáng 
sinh ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, đó là 
hình ảnh của ông già Noel cưỡi chú tuần 
lộc mang theo những món quà ý nghĩa 
của người thân, bạn bè trao tặng nhau.

Ngày năm mới

Ngày cuối cùng của tháng 12 cũng là ngày 
kết thúc của một năm cũ, chuẩn bị bước 
sang năm mới. Ở tất cả các quốc gia trên 
thế giới, ngày năm mới có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng, nó khép lại một năm đã qua và 
mở ra một năm mới.

Theo lịch sử La Mã, ngày đầu năm mới (1/1) 
hằng năm là ngày tưởng nhớ thần Janus. 
Janus là vị thần có hai đầu, dính liền với 
nhau ở phần sau, mỗi đầu quay về một 
hướng. Hướng nhìn lại quá khứ, hướng 
nhìn tới tương lai. Ông là vị thần của sự đối 
nghịch: của thoát ra và đi vào, của sự bắt 
đầu và kết thúc. Ông cũng là thánh bảo 
hộ của các cánh cổng, các ngả đường, ngã 
ba, ngã tư. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, ông là vị 
thánh của tháng 12: đóng cảnh cửa năm 
cũ và mở cánh cửa năm mới.

Trong văn hóa phương Tây, Janus là hiện 
thân của sự tiến bộ, đổi mới, sự chuyển 
tiếp từ trạng thái này qua trạng thái khác. 
Ông thường được cúng tế vào đầu mùa 
gieo cấy hay cuối mùa thu hoạch, và 
nhất là khi mỗi mùa xuân tới, lúc thiên hạ 
chuẩn bị đón chào một năm mới.
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Khi xã hội phát triển, công nghệ thông 
tin trở thành một trong những nhu cầu 
cần thiết đối với giới trẻ, đặc biệt là sự 

phát triển của các trang mạng xã hội. Có thể 
nói, ở Việt Nam, mạng xã hội được biết đến và 
sử dụng phổ biến nhất hiện nay là Facebook, 
với khoảng 12 triệu người sử dụng, bên cạnh 
hàng trăm mạng, diễn đàn xã hội khác.

Phải thừa nhận rằng, Facebook có rất nhiều 
tiện ích, nhất là sự kết nối thông tin và những 
ứng dụng giải trí thú vị. Nếu sử dụng đúng 
mục đích và ở chừng mực phù hợp, mạng 
xã hội này sẽ là công cụ hữu hiệu cho những 
công dân hiện đại ưa chuộng công nghệ. 
Tuy nhiên, thông tin bổ ích cũng nhiều và 
thông tin tiêu cực cũng không phải ít và thật 
khó kiểm soát. Rất nhiều người đã không 
thể cưỡng nổi sự lôi cuốn như mê hoặc của 
Facebook. 

Vào Facebook dần trở thành một thói quen 
khó từ bỏ, không ít người bị “nghiện” lúc nào 
không biết... Bên cạnh tính tiện ích, thì việc 
không thể kiểm soát thông tin, hoặc đua theo 
những trào lưu vô cảm, đang biến các trang 
mạng xã hội thành những cái bẫy nguy hiểm 
cho người sử dụng. Xa rời đời sống thực, hết 
khoe thân, khoe của rồi đến chửi bới người 
thân, văng tục, quan hệ ân ái... đó là thực trạng 
đáng lo ngại của các trang mạng xã hội hiện 
nay. 

Thực tế hiện nay có rất nhiều người, đặc biệt 
là các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội như một 
công cụ để xả stress, để soi mói cuộc sống 
của người khác và thể hiện cái tôi có phần 
tầm thường và ít va chạm xã hội, hoặc có định 

SỐNG ĐẸP

kiến với xã hội của mình. Sự nhanh chóng của 
Facebook, với việc có thể đưa lên ngay lập 
tức theo thời gian thực một quan điểm, càng 
khiến họ trở nên thiếu suy nghĩ, càng bộc lộ 
sự thiếu chín chắn của mình. Do sức lan tỏa 
của mạng nhanh tới mức chóng mặt, nên 
rất nhiều người bị cuốn hút vào một sự việc, 
rồi không ngần ngại đưa ra những bình luận 
(cả đúng, cả sai). Thật đáng lo ngại, rất nhiều 
người mượn Facebook để đưa ra quan điểm 
cá nhân, cái tôi cục bộ, nói xấu người khác, 
thậm chí còn lợi dụng diễn đàn này để bôi 
xấu chế độ. 

Cộng đồng mạng có lẽ chưa quên những 
cô gái nhanh chóng nổi như cồn bởi cơ thể 
đẹp, đường cong quyến rũ, đặc biệt là vòng 
1 nóng bỏng. Muốn nhanh chóng được nổi 
tiếng, những hotgirl thường đăng những tấm 
ảnh hở hang hết cỡ, thậm chí không mảnh vải 
che thân, tạo dáng sexy hoặc kỳ quặc, cốt sao 
cho nổi bật gương mặt và đường cong cơ thể. 
Không cần chào mời, hình ảnh của họ nhanh 
chóng được truyền đi trong cộng đồng mạng 
và đón nhận những “cơn bão” like, share... Với 
những hotgirl đã nổi tiếng trước đó, có chút 
nhan sắc hoặc sử dụng mánh lới để chen 
chân vào giới giải trí, những màn khoe thân 
nóng bỏng sẽ khiến họ được nhiều người 
biết đến hơn. Còn với những cô gái vô danh, 
không có tài năng gì nổi bật, chiêu trò cởi đồ, 
hoặc những màn khoe thân trên Facebook sẽ 
sớm làm họ nổi tiếng. Xu hướng này còn đang 
lan sang cả phái mạnh.

Tư duy sai lầm khi cho rằng đây chỉ là thế giới 
ảo, cho nên có thể nói gì, làm gì cũng được 

mà không phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật do những lời mình viết lên sau bàn phím, 
đã tạo ra một sự dễ dãi trong cách hành xử 
với nhau trên mạng. Khi các mạng xã hội, mà 
ở đây là Facebook, được sử dụng để truyền 
tải những nội dung và quan điểm lệch lạc, 
dễ dãi, thiếu trách nhiệm với xã hội và cộng 
đồng, nó trở thành một công cụ nguy hiểm 
khi nằm trong tay của một số đông cùng “sở 
thích”. Tâm lý đám đông, hiếu kỳ cùng với suy 
nghĩ thiếu chín chắn đã tạo ra những làn sóng 
ập lên những “nạn nhân” không cùng sở thích, 
suy nghĩ với họ. Thật nguy hại khi số đông đã 
bám lấy những hình ảnh, những thông tin 
chưa qua kiểm chứng để quy chụp, thậm chí 
bình luận bằng những lời lẽ vô cảm, thiếu văn 
hóa.

Vấn đề đáng lo ngại hiện nay là những hệ lụy 
từ việc quá lạm dụng mạng xã hội. Không 
ít người, nhất là giới trẻ do bị cuốn sâu vào 
mạng xã hội mà quên đi cuộc sống thật của 
mình, tìm thú vui qua những dòng bình luận, 
thích thú khi được nhiều người “like”. Những 
nội dung độc hại, khó kiểm soát đã tác động 
xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, 
hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là 
thanh thiếu niên; làm hủy hoại, xói mòn nền 
tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân 
tộc.

Vậy phải làm gì để ngăn chặn những tiêu cực 
từ mạng xã hội đối với giới trẻ? Có lẽ cùng với 
sự thức tỉnh của bạn trẻ đã trót đam mê thế 
giới phẳng, thì đó còn là trách nhiệm của các 
cơ quan chức năng (trách nhiệm chính thuộc 
về các bộ: Văn hóa, Thể thao & Du lịch và 
Thông tin truyền thông). Bên cạnh đó là trách 
nhiệm chung của cả cộng đồng, nhà trường, 
gia đình và xã hội. Để ngăn chặn những tác 
động xấu từ mạng xã hội, rất cần có sự phối 
hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã 
hội trong việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ.

8 điều Giáng Sinh từ lâu đã không 
còn là ngày dành riêng cho các 
tín đồ Thiên Chúa giáo mà dần 

trở thành mùa lễ hội được mong đợi 
nhất đối với tất cả mọi người. Vậy bạn 
đã chuẩn bị gì để ngày này trở nên thật 
đáng nhớ chưa? Kienlongbank sẽ cho 
các bạn 1 vài gợi ý để ngày Lễ Giáng Sinh 
thêm ý nghĩa hơn nhé!

1. Chuẩn bị quà tặng

Nhằm thể hiện tình yêu thương với những 
người thân thiết, bạn có thể tặng họ một món 
quà nhỏ, vừa tạo bất ngờ vừa giúp buổi tiệc 
Giáng sinh thêm vui vẻ. Lưu ý quà tặng phải 
phù hợp với từng đối tượng, không nên lựa 
chọn quà tặng theo sở thích cá nhân của bạn. 
Bạn có thể tham khảo người thân, bạn bè 
trước khi mua quà, để lựa chọn được những 
món quà ý nghĩa nhất.

2. Làm mới diện mạo và phong cách cho 
mình

Mùa Giáng Sinh sẽ trở nên đáng nhớ hơn 
nếu bạn làm mới diện mạo và phong cách 
thời trang thường ngày có phần hơi nhàm 
chán của mình. Bạn đừng quá lo về mức giá 
vì mùa Giáng Sinh nói riêng và mùa lễ hội cuối 
năm nói chung là dịp bùng nổ các chương 
trình khuyến mãi, ưu đãi khách hàng của các 
thương hiệu. 

Bạn hoàn toàn có cơ hội “săn” được item ao 
ước với mức giá vừa túi tiền. Việc còn lại của 
bạn chính là ngắm mình trong gương trước 
khi ra phố tận hưởng một ngày lễ tuyệt vời 
cùng bạn bè và người thân.

3. Trang trí cây thông và ngôi nhà của bạn

Trang trí nhà vào dịp Giáng Sinh là một cơ hội 
để gia đình cùng nhau vui đùa, tạo nên những 
giây phút thật ý nghĩa. Bạn có thể mua hoặc 

ĐỂ GIÁNG SINH THẬT Ý NGHĨA
tự làm một cây thông đơn giản với dây đèn và 
những vật trang trí lung linh. Giúp bọn trẻ treo 
những chiếc tất xinh lên thành giường, viết thư 
cho ông già Noel hay đặt những món quà bất 
ngờ dưới cây thông sẽ đem lại tiếng cười và kỉ 
niệm khó quên cho gia đình bạn.

4. Dành thời gian cho gia đình và bạn bè

Giáng Sinh là thời điểm thích hợp nhất để 
quây quần bên những người thân yêu. Bạn 
có thể tạo ra một vài trò chơi, dành thời gian 
nấu cho gia đình những món ngon mà mọi 
người yêu thích. Ngoài ra, bạn cũng có thể mời 
bạn bè, đồng nghiệp thân thiết lại nhà, cùng 
ăn mừng Lễ Giáng Sinh với gia đình mình để 
không khí thêm náo nhiệt hơn.

5. Đi du lịch 

Không gì đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ và 
thú vị hơn là một chuyến đi trong những ngày 
cuối năm. Bạn có thể ra nước ngoài tận hưởng 
không khí Giáng Sinh hay đơn giản hơn là đến 
những địa điểm có thời tiết lạnh ngay trong 
nước. 

Những ngày này, Đà Lạt đẹp lộng lẫy với hàng 
triệu đóa hoa trạng nguyên, hoa dã quỳ, cùng 
cái lạnh đặc trưng mùa Giáng sinh. Trong khi 

đó, nếu may mắn, bạn có thể ngắm những 
bông tuyết rơi tại Sapa và tận hưởng trọn vẹn 
khoảnh khắc hạnh phúc những ngày cuối 
năm.

6. Hát một bài hát mừng Giáng sinh

Còn gì rộn ràng và mang không khí Giáng 
sinh hơn một bài hát quen thuộc như “Jingle 
bells” hay “Last Christmas”. Bạn có thể sắp xếp 
một phòng karaoke và hát mừng cùng gia 
đình, bạn bè. Nếu có không gian bạn cũng có 
thể tạo một sự kiện ngoài trời. Đây là ý tưởng 
giúp mang niềm vui nhân dịp đặc biệt của 
Giáng sinh. Những bài hát mừng cũng không 
thể thiếu phải không nào? 

7. Thả mình trong thế giới phim ảnh

Những ngày cuối năm chính là thời điểm 
vàng của các bộ phim bom tấn hoặc các 
bộ phim có chủ đề về Giáng sinh. Dù bạn là 
người yêu thích phim hành động, hoạt hình, 
tình cảm hay phim hài thì sẽ luôn có những 
bộ phim thích hợp dành cho bạn. 

Bạn có thể xem các bộ phim đang chiếu rạp 
hay sưu tầm các bộ phim kinh điển có chủ đề 
Giáng sinh như The Santa Clause, Home Alone 
(1990), Little Women (1994), Elf (2003)… để 
xem tại nhà. Thật tuyệt vời phải không? Hãy 
tìm cho mình những bộ phim Giáng sinh yêu 
thích để xem nhé!

8. Chia sẻ:

Không gì mang lại niềm vui hơn việc làm cho 
người khác hạnh phúc. Dù là việc bạn mời 
một người bạn không có gia đình đến bữa 
tiệc hay là mang một giỏ đồ ăn  đến một gia 
đình nghèo thì bạn vẫn luôn là người nhận 
nhiều niềm vui hơn họ. Hãy bắt tay vào hành 
động để chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người.

Theo vtc.vn
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Đầu tư vào bản thân

Chúng ta hay dành rất nhiều thời gian để 
vun vén cho các mối quan hệ và tình yêu 
mà thường quên rằng, người cần được o bế 
nhất phải là chúng ta mới đúng. Hãy dành 
thời gian thật nhiều thời gian và công sức 
cho bản thân bạn nhiều hơn nhé. 

Quyết định bạn là ai

Biết được bản thân là ai sẽ đem lại sự ổn 
định trong cuộc sống. Bạn có muốn mình 
là người tốt, trung thực, mạnh mẽ và đầy 
đạo đức hay ngược lại? Hãy quyết định con 
người của bạn ngay bây giờ. Và hãy nhớ 
rằng, chỉ có bạn mới có thể đưa ra quyết 
định này thôi nhé. Đừng để người khác 
chiếm mất quyền này của bạn!

Là chính mình mỗi ngày 

Hãy trở thành con người tốt nhất bạn có thể 
trở thành. Nếu bạn lạc lối, hãy hiểu rằng khi 
đó, bạn cần phải học hỏi nhiều hơn. Nhớ 

12điều
hãy làm ngay nếu 
không muốn hối hận

rằng, những người thành công là những 
người luôn giữ được bản thân mình cho 
dù có bị lạc đi bao xa chăng nữa.

Thay đổi ngay khi không thể chịu 
đựng nữa

Nhiều người trong chúng ta không lúc 
nào hài lòng với sự nghiệp và cảm thấy 
mình sẽ bị mắc kẹt mãi mãi, nhưng lại 
không có can đảm bắt đầu lại từ con số 0.

Tại sao bạn lại phải chịu đựng thêm một 
ngày khó chịu nữa? Nếu bạn không cảm 
thấy thoải mái, tại sao không dứt ra để tìm 
một nơi phù hợp với bạn hơn?

Hãy thay đổi ngay từ bây giờ. Quyết định 
bạn muốn làm gì và bắt đầu ngay lập tức. 
Có thể bạn sẽ mất thời gian hơn những 
người khác, nhưng còn gì thú vị hơn khi 
bạn được làm công việc mình yêu thích?

Tự định nghĩa ‘thành công’

Chúng ta bị bao vây bởi những hình ảnh 
của “thành công”: những con người có 
thân hình chuẩn mực, giàu có và quyền 
lực. Trên thế giới có rất nhiều người như 
thế và không phải ai cũng được gọi là 
thành công.

Thành công thực sự phải do chính bạn 
định nghĩa. Hãy ngồi xuống và tự trả lời 
câu hỏi “Thế nào là thành công?” cho 
chính mình.

Thái độ trong cuộc sống

Cuộc sống không phải lúc nào cũng như 
mong muốn và chúng ta không thể điều 
khiển được. Điều duy nhất chúng ta có 
thể kiểm soát được chính là thái độ trước 
những điều đó. Hãy tự chọn cho mình 
một cách phản ứng thật khôn ngoan.

Luôn nhìn về phía trước 

Không bao giờ nhìn lại hay muốn thay 
đổi quá khứ. Con đường bạn đi có thể 
xấu có thể tốt, nhưng đừng cố gắng thay 
đổi những điều đã xảy ra rồi. Chỉ phí thời 
gian và công sức thôi. Bạn càng đầu tư 
vào tương lai, những ngày sắp tới của bạn 
càng giống như bạn mong muốn.

Không bao giờ ngừng học hỏi!

Hầu hết những người quyền lực nhất đều 
liên tục đào sâu và nghiên cứu những lĩnh 
vực và kỹ năng mới. Vì thế, họ luôn có đủ 
kinh nghiệm và sẵn sàng đón nhận bất cứ 
cơ hội nào đến với mình vào bất cứ thời 
điểm nào.

Chia nhỏ mục tiêu lớn thành nhiều 
cột mốc nhỏ

Và hoàn thành những cột mốc này trước 
tiên. Bạn sẽ tiến dần đến mục tiêu, ước 
mơ của bạn lúc nào không hay.

Đừng làm điều bạn không đồng ý

Sẽ có rất nhiều người tạo áp lực với bạn, 
ép bạn làm điều bạn không muốn. Họ có 
rất nhiều lý do được cho là tốt nhưng cơ 
bản, bạn vẫn không thể chấp nhận được. 
Vậy thì đừng làm. Chắc chắn bạn sẽ hối 
hận và trả giá nếu gật đầu đấy.

Cải thiện khả năng giao tiếp

Nếu bạn là người giao tiếp tốt, bạn sẽ 
tiết kiệm được rất nhiều thời gian, năng 
lượng và cảm xúc. Giao tiếp tốt sẽ giúp 
bạn và đối phương hiểu và thừa nhận lời 
nói của nhau. Có rất nhiều xung đột xảy 
ra chỉ vì hiệu lầm trong giao tiếp. Nếu tất 
cả mọi điều chúng ta muốn nói với đối 
phương đều thông suốt, cuộc sống sẽ dễ 
dàng và hạnh phúc đến chừng nào, phải 
không?

Người cần phải được bạn bỏ tiền của, công sức để đầu tư chính là bản thân bạn. Bạn sẽ sớm thấy 
được quả ngọt đó. Ảnh: The Writing Whisperer.

Ngay từ bây giờ, hãy đầu tư vào bản thân và cải thiện khả năng giao tiếp. Bạn sẽ 
không hối hận đâu!

Bạn là ai trong tương lai phụ thuộc hoàn toàn vào những gì bạn làm ngày hôm nay. 
Những điều sau là những việc bạn có thể làm trong hiện tại để tương lai không hối 
hận. Hãy kiểm tra xem mình đã làm đủ chưa nhé!

Luôn là chính mình cho dù bạn đang lạc lối. 
Ảnh: Dream Dream Lola.

Hiểu rằng bạn luôn có thể bắt đầu lại 

Không bao giờ có điều gì là quá muộn 
và không có chuyện gì đi quá xa. Những 
gì bạn đã gây ra trong quá khứ đã nằm ở 
quá khứ rồi, tương lai là do bạn tạo nên từ 
hiện tại. Tất cả những gì bạn phải làm là 
gói lại hành lý, hoạch định hành trình của 
mình và xuất phát thôi!

Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay vì không có gì là 
quá muộn! Ảnh: thebestyoumagazine.com

Bạn không thể thay đổi được quá khứ nhưng 
lại có thể quyết định được tương lai. Bạn biết 
mình phải làm gì rồi đấy. Ảnh: 4BP Blogspot.

Chúc bạn thành công với những kế 
hoạch trong chặng hành trình trên 
đường đời của mình nhé!
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Nếu bạn không thể tập trung suốt 

cả ngày hoặc cảm thấy sức khỏe 

kiệt quệ, bạn có thể tham khảo 

một số bước đơn giản và hiệu quả để khởi 

đầu ngày mới sảng khoái và tỉnh táo.

1. Ăn sáng

Ai cũng biết rằng bữa sáng là bữa ăn quan 

trọng nhất trong ngày. Bạn rất dễ bị kiệt 

sức nếu nhịn bữa sáng. Hãy bắt đầu ngày 

mới bằng một bữa sáng lành mạnh nhằm 

giúp bạn nạp thêm năng lượng và tránh 

xa các đồ ăn vặt cho đến giờ ăn trưa.

2. Tránh dùng Caffeine

Tránh dùng caffeine sẽ khó khăn hơn 

nếu bạn có thói quen uống cà phê buổi 

sáng. Tuy nhiên, cà phê là thức uống lợi 

tiểu khiến cơ thể của bạn dễ bị mất nước;  

Vì vậy hãy uống nước lọc, nước cam hoặc 

nước bưởi ép sẽ rất tốt; nước ấm pha mật 

ong, chanh và gừng giúp lưu thông máu 

và tăng cường hệ miễn dịch.

3. Luyện tập

Các bài tập duỗi thẳng cơ hoặc vận động 

tại chỗ trên giường rất đơn giản để thực 

hiện. Nếu bạn thích những bài tập mạnh 

hơn thì chạy bộ một vài dặm sẽ tăng 

cường lượng serotonin. Vận động thể 

chất khi bắt đầu một ngày mới giúp lưu 

thông máu, kích thích qua trình trao đổi 

chất và cải thiện tinh thần của bạn.

4. Thở sâu

Hãy hít thật sâu và thở ra với tốc độ nhanh 

gấp hai lần tốc độ hít vào của bạn ngay 

khi bạn tỉnh dậy. Đây là một cách thở 

chậm rãi và hiệu quả để giúp tinh thần 

sảng khoái. Cách này sẽ thực sự hiệu quả 

nếu bạn phải chuẩn bị cho một ngày đầy 

áp lực và lo âu.

SỐNG KHỎE

Tết Dương lịch sắp tới rồi, mỗi nước sẽ 
có cách đón Tết khác nhau. Hãy cùng 
Bản tin Kienlongbank cùng khám phá 

những phong tục độc đáo vào Tết Dương 
lịch tại các nước nhé!

1. Argentina
Nước được người Argentina xem là thứ 
“thánh khiết” nhất trong vạn vật. Do vậy, 
trong ngày Tết Dương lịch, nhà nhà người 
người lũ lượt kéo nhau ra sông để “tắm mừng 
năm mới”. Trước lúc xuống nước, người ta rải 
những cánh hoa tươi trên mặt sông. Sau đó, 
mọi người cùng cười vang và nhảy ùa xuống 
sông để tắm gội. Họ dùng những cánh hoa 
tươi chà sát lên thân thể để tẩy rửa những ô 
uế, xấu xa của năm cũ và cầu mong những 
điều tốt lành cho năm mới.

2. Hungary
Trong ngày Tết Dương lịch, người Hungary 
cấm kỵ ăn gia cầm và các loại cá. Giữa bạn 
bè thân thiết, người ta thường tặng cho 
nhau một chú heo con và bức tượng bằng 
sứ hình người lao công dọn ống khói để 
biểu thị lời chúc phúc tốt đẹp.

3. Bulgari
Sau khi chuông đồng hồ báo mừng năm 
mới, mọi người trong gia đình cùng ngồi 
ăn chiếc bánh kem được làm đặc biệt cho 
đêm giao thừa. Người nào ăn phải đồng 
tiền được giấu trong bánh sẽ là người hạnh 
phúc trong năm mới. Ngoài ra, khi dùng tiệc 
đầu măm mới, người nào hắt xì hơi đầu tiên 
sẽ được xem là người mang lại hạnh phúc 
cho chủ nhà trong năm. Chủ nhà sẽ tặng 
cho người này một con dê, bò hoặc ngựa 
con để cầu chúc và bày tỏ cảm ơn vì mang 
lại hạnh phúc cho gia đình họ

Khởi đầu ngày mới  
SẢNG KHOÁI & TỈNH TÁO

5. Sắp đặt vật dụng xung quanh

Không ai thích tìm đồ trong một đống bừa 

bộn. Hãy cố gắng sắp xếp giường của bạn 

gọn gàng để tạo cảm giác ngăn nắp và có 

kiểm soát.

6. Xem xét sự phối hợp màu sắc trên 
giường

Môi trường xung quanh ảnh hưởng đến 

tâm trạng và quá trình xử lý của não bộ. 

Màu sắc tự nhiên như các nhóm màu vàng 

sẽ giúp cải thiện tâm trạng của bạn. Hãy 

xem lại nội thất phòng và thử bày trí lại để 

biến chiếc giường của bạn thành một nơi 

êm đềm và dễ chịu khi tỉnh dậy.

7. Đặt xa đồng hồ báo thức

Đây là một mẹo nhỏ để đánh lừa bản thân. 

Thay vì đặt đồng hồ ở gần và dễ dàng tắt 

nút báo thức, bạn hãy thử đặt đồng hồ ở 

chỗ khác hoặc thậm chí đặt ở khoảng cách 

đủ xa khiến bạn phải vươn người để với 

được đồng hồ. Nếu thử làm cách này, bạn 

sẽ thực sự để cơ thể vận động!

8. Duy trì một tư thế tốt

Duy trì tư thế tốt sẽ có lợi cho việc lưu 

thông máu để khởi đầu một ngày mới đầy 

hiệu quả. Đứng thẳng với hai chân đặt trên 

sàn, duỗi thẳng cơ thể theo cột sống để 

giảm căng thẳng.

TẾT DƯƠNG LỊCH  
CỦA CÁC NƯỚC

4. Pháp
Có câu nói: “người Pháp dùng rượu để chào 
đón Năm mới”. Tại sao lại nói như vậy? Vì 
người Pháp bắt đầu uống rượu say sưa từ 
đêm giao thừa cho đến ngày 3/1 mới kết 
thúc. Người Pháp quan niệm, vào ngày tết 
phải uống cạn tất cả rượu mà họ có, làm như 
vậy thì trong năm mới sẽ được vạn sự như ý. 
Nếu như uống rượu vẫn còn, trong năm mới 
sẽ gặp nhiều điềm xui rủi. Ngoài ra, trong 
ngày đầu năm mới người Pháp thường cùng 
nhau ra đường xem hướng gió để đoán thời 
vận trong năm. Nếu gió Nam thổi, báo hiệu 
một năm mưa thuận gió hòa, đây sẽ là một 
năm bình an và thời tiết thì nóng bức. Nếu 
gió Tây thổi, sẽ là một năm may mắn đối với 
nghề đánh cá và những người nuôi bò sữa. 
Nếu gió Đông thổi, cây trái sẽ bội thu, nhà 
nhà no ấm. Nếu gió Bắc thổi là điềm không 
tốt, đây sẽ là một năm mùa màng thất bát.

5. Bỉ
Vùng nông thôn ở Bỉ vẫn còn giữ một 
phong tục rất thú vị là “chúc Tết vật nuôi”. Vào 
buổi sáng sớm ngày Tết Dương lịch, việc làm 
đầu tiên là mọi người đi đến bên các con vật 
nuôi như bò, ngựa, dê, cừu, chó, mèo... và giả 
vờ như đang muốn thông báo đến chúng: 
“Năm mới đến rồi, chúc vui vẻ”.

6. Scotland
Đêm trước ngày tết dương lịch, mỗi gia 
đình người Scotland đều rải một ít tiền 
vàng ngay trước cửa nhà. Mặc dù không có 
người trông chừng, nhưng cả trộm cướp 
và người ăn xin khi nhìn thấy những đồng 
tiền này cũng không bao giờ nhặt lấy. Bởi 
vì theo phong tục ở đây, rải tiền vàng trước 
cửa vào trước đêm giao thừa, hôm sau khi 
năm mới đến, sớm tinh mơ vừa mở cửa liền 

nhìn thấy ngay tiền vàng sẽ mang lại nhiều 
tài lộc, ý nghĩa là “nhìn thấy phát tài”.

7. Đức
Trong thời gian mừng đón Tết Dương lịch, 
người Đức đều đặt một cây lãnh sam và gắn 
đầy những bông hoa bằng gấm len, vừa 
để báo hiệu tiết xuân phủ khắp đất trời vừa 
mang ý sung túc. Một phút trước khi bước 
sang năm mới, mọi người đều leo lên đứng 
trên một chiếc ghế, khi tiếng chuông đồng 
hồ vừa điểm 12 giờ, tất cả lập tức nhảy xuống 
ghế và vội vã ném một vật nặng ra phía sau 
ghế với ý nghĩa ném đi những tai họa, xui 
rủi của năm cũ, tiến nhanh vào năm mới. Ở 
vùng nông thôn của Đức vẫn còn lưu truyền 
phong tục mừng Năm mới khá thú vị là tục 
“thi trèo cây”, ý nghĩa là mỗi năm mỗi tiến cao 
hơn, phát triển hơn trong công việc cũng 
như trong cuộc sống.

8. Ấn Độ
Ngày Tết Dương lịch ở Ấn Độ gọi là “ngày 
tết đau khổ” hoặc gọi là “ngày Tết cấm thực”. 
Ngay ngày đầu tiên của năm mới, mọi người 
không được tức giận, càng không được 
phép nổi cáu, cãi cọ với người khác. Ở một 
số nơi, ngày tết không những không chúc 
phúc nhau mà còn ôm nhau khóc thảm 
thiết. Họ quan niệm rằng, mỗi khi năm mới 
bắt đầu, tuổi thọ lại mất đi, đời người càng 
thêm ngắn ngủi, tiếng khóc là để bày tỏ sự 
xót thương, than thở cho bản thân. Có nơi, 
người ta sẽ nhịn ăn một ngày một đêm để 
chào năm mới. Thời gian nhịn ăn được tính 
từ bình minh ngày đầu tiên của năm mới cho 
đến nửa đêm.

9. Mexico
Tại một số vùng miền ở Mexico khi năm mới 
đến có tục lệ cấm cười. Người dân ở những 
vùng này chia một năm thành 18 tháng, mỗi 
tháng có 20 ngày. Trong ngày cuối cùng của 
năm, tất cả mọi người đều không được 
phép cười đùa.

10. Paraguay
Người Paraguay quy định năm ngày cuối 
cùng của năm là “ngày hàn thực”. Trong năm 
ngày này, từ nguyên thủ quốc gia, đến mọi 
dân thường đều không được nhóm lửa, đốt 
lò, chỉ có thể ăn đồ nguội, thức ăn đã làm 
sẵn từ trước. Đến ngày Tết Dương lịch 1/1 
mới được phép nhóm lò nấu bếp để cầu 
chúc một năm mới ấm no, tốt lành.

PHONG TỤC TẬP QUÁN NGÀY

Theo khoahoc.vn
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Đông đã về, em có biết hay chưa?

Gió gào thét từng cơn qua ô cửa

Cô gái Kiên Long với nụ cười rạng rỡ

Ấn tượng ngày nào cứ để mãi trong anh.

Áo trắng váy xanh trông thật mong manh

Nhưng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp lắm đấy

Luôn mang đến khách hàng niềm tin cậy

Giao dịch chuyển tiền và tiết kiệm tương lai.

Kienlongbank hướng tới những tốt đẹp của ngày mai

Mang trong mình một con tim đầy nhiệt huyết

Luôn rạo rực đam mê và cháy lên như ngọn lửa

Sức mạnh thần kỳ của một tập thể đầy yêu thương.

Kienlongbank đâu cũng là quê hương

Có những con người âm thầm và lặng lẽ

Với phương châm luôn sẵn lòng chia sẻ

Cống hiến cho đời và xây dựng tương lai.

Phan Thị Lương – Nhân viên CSKH 
CN Hà Nội

Kiên Long trong tôi
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Phòng Marketing tổng hợp

GÓC DU LỊCH

Quy Nhơn - Vẻ đẹp tiềm ẩn

Bình Định từ lâu đã nổi tiếng là 1 điểm du 
lich hấp dẫn với nhiều hòn đảo, phong cảnh 
đẹp, và đặc biệt đây là quê hương của nhà 
thơ nổi tiếng của Việt Nam – Nhà thơ Hàn 
Mặc Tử. Nếu du khách đã đến đây một lần 
thì chắc chắn sẽ muốn quay lại lần thứ hai. 
Đây sẽ là địa điểm lý tưởng để bạn cùng với 
gia đình và bạn bè có những khoảng thời 
gian thư giãn trong kỳ nghỉ này.

Nhắc đến Bình Định thì phải nghĩ ngay đến 
là TP. Quy Nhơn, thành phố biển miền Trung 
đang phát triển mỗi ngày với những điểm 
tham quan nổi tiếng: Đảo Kỳ Co, Hòn Khô 
và Vườn thơ Hàn Mạc Tử. Những điểm du 
lịch này thu hút rất nhiều du khách trong 
và ngoài nước bởi vẻ đẹp cũng như những 
điều bí ẩn và thú vị của nó. 

Đối với đảo Kỳ Co, nơi đây cách thành phố 
Quy Nhơn khoảng 25 km. Kỳ Co có hồ nước 
mặn tự nhiên do những tảng đá núi bao 

KHÁM PHÁ 

VIỆT NAM 
DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH
T    ết Dương lịch này, bạn đã có kế hoạch gì chưa? Bạn sẽ làm gì, bạn sẽ đi đâu? Với kỳ nghỉ 3 ngày  là dịp bạn có thể cùng bạn bè, gia đình 

cùng nhau đi tham quan, du lịch,… Vì thời gian nghỉ không dài, nếu bạn chưa nghĩ ra mình sẽ đi đâu, thì sau đây các thành viên trong đại 
gia đình Kienlongbank sẽ gợi ý cho các bạn một vài địa điểm để tham quan và vui chơi trên mảnh đất hình chữ S thân yêu của chúng ta, các 
bạn nhé!

quanh tạo thành một hồ nhỏ chứa nước. 
Du khách có thể đắm mình trong hồ nước 

này hoặc lặn xuống ngắm 
những loài tôm, cá đã bị tràn 
vào nhưng không ra được. 

Một hoạt động thú vị mà du 
khách không nên bỏ qua khi 

đến Hòn Khô là lặn biển ngắm 
san hô. San hô trên đảo nằm gần 

bờ, ở nơi mực nước biển chỉ sâu 
từ 1-2 m, nhờ đó du khách có thể 

tận mắt nhìn ngắm vẻ đẹp rực rỡ sắc 
màu của những rặn san hô bên cạnh 

những đàn cá tung tăng bơi lội. Ngoài 
ra, Vườn thơ Hàn Mặc Tử là điểm đến 

bạn không thể bỏ qua trong hành trình 
khám phá Quy Nhơn của mình. Ở nơi đây 
bạn sẽ viếng thăm mộ Hàn Mặc Tử và nhìn 
thấy các bài thơ nổi tiếng của ông được viết 
trên những tảng đá lớn với không gian xanh 
mướt cùng khuôn viên rừng dương thoáng 
đãng. Ngoài những vẻ đẹp ở nơi đây, Quy 
Nhơn còn có những đặc sản nổi tiếng: 
Bún chả cá, bánh tráng kẹp, bánh bèo, 
gỏi khô bò và đặc biệt là bánh hỏi. Đây 
là những đặc sản giúp bạn không 
thể khi mua làm quà biếu cho người 
thân cần rượu Bầu Đá, bánh ít lá gai, 
bánh hồng, kẹo, mực ngào, nem, chả, 
tré mang hương vị của Quy Nhơn các bạn 
nhé. 

                   (Linh Chi – Kienlongbank Lái Thiêu)

Sóc Trăng - Sự giao thoa văn 
hóa của ba dân tộc Kinh – 
Khmer – Hoa

Nếu như các bạn còn đang băn khoăn 
đang không biết đi đâu trong kỳ nghỉ Lễ 
Tết Dương lịch này thì hãy về Sóc Trăng – 
quê tôi và cũng là nơi tôi đang làm việc – 
Kienlongbank Sóc Trăng, ở nơi đây sẽ có rất 
nhiều cảnh đẹp để bạn muốn khám phá. 

Điểm đầu tiên bạn nên đi khi đến Sóc Trăng 
là Chùa Dơi hay chùa Mã Tộc, chùa Mahatup 
là quần thể kiến trúc tiêu biểu trong tín 
ngưỡng của đồng bào Khmer, nằm cách 
trung tâm TP. Sóc Trăng khoảng 3 km. Đến 
đây, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp 
độc đáo, diễm lệ của ngôi chùa cổ hơn 400 
tuổi và hòa mình vào thiên nhiên huyền 

bí với những bầy dơi treo mình trên khắp 
những tán cây trong khuôn viên chùa.

Ngoài ra, nơi đây còn có Hồ nước ngọt, rất 
hấp dẫn bởi những hàng cây, những cành 
dương liễu rì rào, tỏa bóng lên mặt hồ mênh 
mông phẳng lặng, tạo nên cảnh sắc nên thơ 
cùng với hơn 70.000 con cá chép háu ăn và 
thân thiện với du khách.  Bên cạnh đó, hồ Bể 

còn là khu du lịch có tổng diện tích trên 300 
ha, thuộc ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, huyện 
Vĩnh Châu. Nơi đây, các bạn có thể mua hải 
sản về làm quà như cua biển, nghêu, sò 
huyết, tôm,….. 

Không chỉ có cảnh đẹp, ẩm thực nơi đây 
khá phong phú, trong số đó phải nhắc đến 
là món bún nước lèo nổi tiếng ở Sóc Trăng, 
Bún gỏi dà & Bánh cống Đại Tâm.

Khi rời Sóc Trăng, bạn đừng quên mua những 
món đặc sản Sóc Trăng để làm quà tặng cho 
bạn bè, người thân nhé như bánh Pía, Lạp 
xưởng và Mè láo. Tất cả những món quà ấy 
đều mang hương vị đặc trưng của Sóc Trăng. 
Hãy đến và cảm nhận nhưng điều đặc biệt 
nơi đây, tập thể CB, NV Kienlongbank Sóc 
Trăng luôn sẵn sàng làm hướng dẫn viên du 
lịch cho các bạn! 

            (Thế Xuyên – Kienlongbank Sóc Trăng)

Hà Nội - Mùa đông  
Hà Nội luôn là một điểm du lịch hấp 
dẫn đối với khách du lịch trong và 
ngoài nước, đặc biệt là những 
ngày cuối năm. Tôi là người miền 
Nam nhưng có dịp ra Hà Nội vào 
một ngày đẹp trời chớm đông, 
với mùi thơm ngào ngạt của 
Hoa sữa cùng với không 
khí se lạnh của Hà Nội khi 
chuẩn bị vào đông, tôi đã 
thực sự bị Hà Nội làm mê 
hoặc. Dịp Tết dương lịch 
này sẽ là khoảng thời 
gian tuyệt vời nếu bạn 
chọn Hà Nội là điểm đến của mình, bởi, ở 
thời điểm này, bạn sẽ được cảm nhận và 
chiêm ngưỡng được toàn bộ vẻ đẹp của Hà 
Nội khi vào đông. 

Một trong những nét độc đáo của du lịch 
Hà Nội là xích lô phố cổ. Rất nhiều du khách 
đến Hà Nội chọn phương tiện này để tham 
quan, khám phá những nét đẹp cổ kính trên 
từng con phố giữa một Hà Nội sầm uất và 
náo nhiệt. 

Vào tối thứ 7, chủ nhật tại phố Hàng Đào 
sẽ diễn ra hoạt động chợ đêm, hàng trăm 
bạn trẻ và cả du khách đều tập trung tại đây 
với rất nhiều gian hàng và đủ các loại mặt 
hàng được bày bán rất bắt mắt với giá không 
hề mắc. Gần Hàng Đào là phố Tạ Hiện, gần 
giống với khu phố Tây Bùi Viện ở Sài Gòn. 
Đây là nơi du khách và các bạn trẻ có thể 

ngồi uống bia tràn xuống lề đường, xung 
quanh có rất nhiều các quán bar và pub, 
âm nhạc ồn ã nhưng cũng là một nét 
đặc trưng thú vị tại Phố cổ. 

Nếu chọn phương tiện du lịch trọn 
gói 1 vòng Phố cổ bằng xe điện, bạn 
sẽ được đi qua Nhà thờ lớn Hà Nội: 
một công trình kiến trúc tiêu biểu 
của Hà Nội. Quang cảnh thoáng 
đãng và dễ chịu khiến nơi đây 
là điểm đến thu hút của giới 
trẻ Hà Nội cũng như những 
người du lịch Hà Nội. Buổi 
sáng ngồi cà phê vỉa hè đặc 
trưng khoan khoái hưởng thụ cái 
thời tiết se lạnh của tiết trời Hà Nội. 

Ẩm thực ở Hà Nội vô cùng phong phú, những 
món ăn đặc trưng khi đến với Hà Nội: Bún đậu 
mắm tôm, Chả cá Lã Vọng, bánh tôm Hồ Tây, 
Phở Bát Đàn, Bún than, …và đừng quên mua 
bánh Cốm tại phố Hàng Than để gửi tặng 
những người thân yêu của bạn – đây là một 

trong những món ăn “chơi” đặc trưng của Hà 
Nội bởi hương vị bùi bùi hòa quyện với mùi 
thơm ngào ngạt của lúa mới.

Chắc chắn rằng Hà Nội sẽ còn đẹp lãng mạn 
và ấm áp hơn nữa với phố chợ mua bán nhộn 
nhịp, hoa đào nở rộ trong dịp Tết Dương lịch 
này. Hãy đến Hà Nội để cảm nhận những văn 
hóa truyền thống và trải nghiệm những cảm 
xúc cũng như hoạt động đặc trưng tại nơi đây 
các bạn nhé!

                              (Mai Nhi –  Phòng Marketing)

Sa Pa - Thành phố trong sương 
huyền ảo
Nằm ở phía Tây Bắc của tổ quốc, Sa Pa ẩn 
chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc, thiên 
nhiên, con người. Thị trấn trong mây hấp dẫn 

du khách với cảnh quan núi non hùng vĩ 
cùng nhiều trải nghiệm độc đáo khám phá 
cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. 
Và dịp nghỉ Tết Dương lịch này, Sa Pa là một 
điểm du lịch đáng để chúng ta ghé thăm.

Cách Hà Nội 376km, từ tháng 11 trở đi Sa Pa 
lạnh có khi còn xuất hiện cả băng và thỉnh 
thoảng có tuyết rơi. Đến nơi đây nhất định 

bạn phải đứng trên đỉnh núi Hàm Rồng 
ngắm toàn cảnh Sa Pa, thung lũng Tả 
Pìn ẩn mình trong sương khói, đến Nhà 

Thờ Đá – một hình ảnh không thể thiếu 
khi nhắc đến thị trấn mù sương. Nếu bạn 

còn trẻ, đừng bỏ lỡ cơ hội chinh phục đỉnh 
núi Fansipan – nơi được mệnh danh nóc 
nhà Đông Dương. Đã lên tới vùng núi Tây 
Bắc, bạn cũng đừng bỏ lỡ phiên chợ Bắc 
Hà – phiên chợ lớn nhất vùng cao biên giới, 
đi chợ tình để thấy nét đáng yêu của các 
chàng trai, cô gái nơi đây. Rồi bạn cũng nhất 
định phải ghé thăm Thác Bạc, Thác Tình Yêu 
để trải nghiệm những điều huyền bí theo 
truyền thuyết. Nhắc đến Sa Pa cũng có vô 
vàn các món đặc sản mê hoặc lòng người 
như thịt lợn cắp nách, thắng cố, gà đen, ...

Còn gì hạnh phúc hơn khi sáng sớm se lạnh 
trong tay ly cà phê ấm, ngắm bình minh Sa 
Pa bên nửa ấy của mình hay bạn bè thân 
thiết và cũng còn gì tuyệt vời hơn khi được 
chứng kiến cảnh chiều tàn, mặt trời khuất 
dần sau dãy Hoàng Liên Sơn – một Sa Pa 
nhuộm màu sắc tím man mác yêu thương. 
Hãy đến Sa Pa trong dịp gần nhất để trải 
nghiệm những điều tuyệt vời trên nhé.

                  (Hoài Thu –Kienlongbank Hà Nội)
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