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Kienlongbank luôn sẵn lòng chia sẻ giải pháp tài chính
ưu việt - an tâm cho mọi người để hỗ trợ khách hàng 
đem đến sự sung túc cho gia đình và bình an của những 
người thân yêu với sự bảo vệ toàn diện từ bảo hiểm AIA.

Qúy độc giả thân mến!

Mai vàng nở rộ mừng năm mới

            Đào hồng khoe sắc Tết an khang

 Năm Mậu Tuất 2018 đã khép lại, một mùa xuân mới lại về khắp mọi nơi. 
Bản tin Kienlongbank kỳ 54 - Số đặc biệt phát hành vào dịp Tết cổ truyền của dân 
tộc, kính mời Quý bạn đọc cùng Kienlongbank điểm lại những sự kiện nổi bật của thị 
trường và Kienlongbank trong năm 2018. Cùng với những chuyên mục thú vị và độc 
đáo về ngày Tết sẽ mang đến niềm vui cho độc giả trong những ngày xuân. Hãy gác 
lại những bộn bề, lo toan trong cuộc sống để cùng Bản tin Kienlongbank đón một 
năm mới an vui và đoàn viên bên gia đình thân yêu của mình. 

 Hòa trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, Ban biên tập Bản tin  
Kienlongbank kính gửi lời chúc sức khỏe, may mắn đến quý bạn đọc và gia đình một 
năm mới An khang thịnh vượng Vạn sự như ý!

. Ban Biên Tập



Kính thưa Quý lãnh đạo, Quý đối tác, 
Quý khách hàng,
Kính thưa Quý cổ đông,
Thưa toàn thể cán bộ, nhân viên, 
cộng tác viên Kienlongbank,

Lê Khắc Gia Bảo
Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

Thư chúc Tết của Chủ Tịch HĐQT 

Một mùa xuân mới đã bắt đầu - Xuân năm 2019. Nhân dịp 
Tết cổ truyền Kỷ Hợi, thay mặt Hội đồng quản trị 
Kienlongbank, tôi kính chúc Quý vị và gia đình một năm 
tràn đầy hạnh phúc, đủ đầy sung túc, lộc phát mọi nhà.

Kính thưa quý vị,
Năm 2018 vừa qua là một năm thật nhiều ý nghĩa với 
Kienlongbank. Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát nhiệm 
kỳ 2018 – 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất 
bầu chọn, tiếp tục thực hiện các chiến lược, định hướng 
Kienlongbank hoạt động an toàn, bền vững và lợi nhuận 
hợp lý, mở rộng thị phần qua việc đa dạng hóa sản phẩm 
dịch vụ, hướng tới phát triển ngân hàng điện tử. Trong 
năm, Kienlongbank tiếp tục hợp tác chiến lược với Tổ 
chức Thẻ quốc tế JCB của Nhật Bản mở thẻ tín dụng quốc 

tế Kienlongbank JCB. Trước đó, Kienlongbank đã hợp tác với Tổ chức Thẻ quốc tế VISA mở thẻ Kienlongbank VISA. 
Năm 2018, Kienlongbank cũng đã mở mới 17 chi nhánh, phòng giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch của 
Kienlongbank tại 28 tỉnh, thành lên 134 đơn vị. Đặc biệt, Kienlongbank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 
3.236.957.960.000 đồng. 
Kienlongbank trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa 
phương các cấp; Trân trọng cảm ơn sự hợp tác quý báu của các đối tác, nhà cung cấp, sự ủng hộ của quý khách 
hàng. Ban lãnh đạo Ngân hàng trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông đã tín nhiệm chúng tôi trong các hoạt động; đồng 
thời, trân trọng ghi nhận sự đóng góp tích cực của tất cả cán bộ, nhân viên, cộng tác viên Kienlongbank trong năm 
vừa qua.

Bước sang năm mới 2019, bằng sự đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm thi đua lao động của tập thể Ban lãnh đạo, cán 
bộ, nhân viên, cộng tác viên, Kienlongbank cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, sẵn lòng chia sẻ với khách hàng, với cổ 
đông, với xã hội và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Một lần nữa, thay mặt Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên, tôi kính chúc Quý lãnh đạo, 
Quý đối tác, khách hàng, Quý cổ đông cùng gia đình vui đón mùa xuân mới sum vầy, hạnh phúc; Kính chúc Quý cơ 
quan, doanh nghiệp một năm Kỷ Hợi hoạt động hiệu quả, thắng lợi trên mọi nhiệm vụ được giao.

Chúc Mừng Năm Mới Kỷ Hợi 2019.
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Mời cộng tác & Cơ chế nhuận bút

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.
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NGÀNH NGÂN HÀNG 2019
Thận trọng và chắc chắn

Năm 2018 khép lại, đánh dấu một năm hoạt động kinh tế phục hồi rõ nét ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với 
Việt Nam, năm 2018 được đánh dấu bằng những thành quả nổi bật trong tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm 
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì động lực tăng trưởng cũng như những thành công đầy khích lệ trong việc 
triển khai chương trình cải cách các lĩnh vực kinh tế quan trọng. Trong đó, ổn định tài chính, duy trì huyết mạch 
của nền kinh tế là điều kiện then chốt cho ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng bền vững.

Hỗ trợ tăng trưởng bền vững

Thận trọng với tăng trưởng tín dụng

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng, 
trong năm 2018, chính sách tiền tệ được điều hành cẩn trọng, 
linh hoạt, phối hợp tốt với chính sách tài khóa và các chính sách 
kinh tế vĩ mô khác. Lãi suất được duy trì ở mức thấp, tỷ giá và thị 
trường vàng được duy trì ổn định, giúp tháo gỡ các khó khăn 
cho hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân. 
Tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ dưới 16%, ưu 
tiên tập trung vào các ngành sản xuất, chế biến chế tạo. Lượng 
dự trữ ngoại hối được tích lũy cao ở mức kỷ lục trong năm 2018 
cho thấy lòng tin vào chính sách của Chính phủ và NHNN đã và 
đang được củng cố, hỗ trợ cho các chính sách kinh tế vĩ mô khác 
trong thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao khả năng chống chọi 
với các cú sốc của nền kinh tế.

Bên cạnh việc duy trì ổn định vĩ mô, công tác tái cơ cấu hệ thống 
ngân hàng và xử lý nợ xấu cũng đã được triển khai tích cực. 
NHNN đã tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách, khuôn 
khổ và cơ chế giúp đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ 
xấu nhằm triển khai thành công Đề án cơ cấu lại hệ thống các 
tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. Một 
loạt các văn bản, khuôn khổ pháp lý nâng cao tiêu chuẩn an 
toàn trong hoạt động ngân hàng đã được ban hành, phù hợp 
với thông lệ quốc tế, giúp nâng cao năng lực quản trị điều hành, 
quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II và bước đầu đã được hệ 
thống ngân hàng đón nhận tích cực. Nợ xấu đã giảm mạnh và 
được kiểm soát ở mức 2,16%, kỷ cương kỷ luật trong hoạt động 
ngân hàng được tăng cường giúp nâng cao lòng tin của người 
gửi tiền, ổn định hệ thống tài chính ngân hàng.

Trong năm 2018, hoạt động kinh doanh của nhiều ngân hàng 
nhỏ đã khởi sắc hơn, tạo nền tảng để ngân hàng tăng vốn, cải 

thiện sức cạnh tranh và đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán theo 
lộ trình. Hiện tại, trong tổng số 31 ngân hàng thương mại cổ 
phần, mới có 16 ngân hàng giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng 
khoán, trong đó có 9 ngân hàng niêm yết trên HOSE, 3 ngân 
hàng niêm yết trên HNX và 4 ngân hàng đăng ký giao dịch trên 
UPCoM. Theo giới chuyên gia, việc niêm yết trên sàn chứng 
khoán đòi hỏi các ngân hàng phải minh bạch về thông tin, công 
khai báo cáo tài chính. Mặt khác, những ngân hàng thương mại 
quy mô nhỏ khi lên sàn, ngoài việc minh bạch thông tin, còn 
phải chú ý đến vấn đề tăng hiệu quả hoạt động để cổ phiếu có 
sức hút với nhà đầu tư, tạo nền tảng để có thể hút vốn ngoại qua 
kênh chứng khoán...

Trong năm 2019, Chính phủ Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu ổn định 
kinh tế vĩ mô, cải cách các lĩnh vực trọng yếu cũng như đổi mới mô hình 
tăng trưởng nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề 
ra trong Kế hoạch 2016-2020, hướng tới tăng trưởng bền vững. NHNN sẽ 
tiếp tục điều hành linh hoạt, cẩn trọng, phối hợp hiệu quả với các chính 
sách vĩ mô, tăng cường hoạt động quản lý, thanh tra giám sát an toàn 
nhằm duy trì ổn định hệ thống ngân hàng, cải thiện môi trường kinh 
doanh, hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Còn theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, năm 2019, mục tiêu ưu 
tiên ổn định vĩ mô sẽ tiếp tục là trọng tâm, nên kiểm soát chặt chẽ tín 
dụng là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Với tỷ lệ dư nợ tín dụng/ 
GDP đã ở mức cao là 130%, khiến NHNN càng phải thận trọng hơn trong 
việc cung tín dụng cho nền kinh tế. Các ngân hàng sẽ phải kiểm soát 
chất lượng các khoản vay. Điều này có thể thấy trong phần lớn báo cáo 
tài chính của các ngân hàng đều thể hiện tốc độ vòng quay vốn tín dụng 
cao, chứng tỏ nguồn vốn vay ngân hàng đã tham gia vào nhiều chu kỳ 
sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Nhiều tổ chức trong nước cũng dự báo về xu hướng tăng lãi suất trong 
năm 2019. TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế trưởng của BIDV cũng cho 
rằng, một số nước sẽ thắt chặt tiền tệ bằng cách tăng lãi suất, như Mỹ 
hoặc EU, Nhật Bản, tác động đến tỷ giá và dòng vốn đầu tư (từ khu vực 
lãi suất thấp sang lãi suất cao). Do đó, Việt Nam có thể phải tăng nhẹ lãi 
suất theo đà tăng của thế giới, điều này là rủi ro mà doanh nghiệp cần 
hết sức lưu ý. 

Cách mạng 4.0 làm 
thay đổi ngân hàng

Trong năm 2019, cùng với xu thế hội nhập và Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có những tác động mạnh mẽ, tạo thêm nhiều cơ hội, 
động lực cho các ngân hàng Việt Nam phát triển. Đặc biệt là mảng ngân hàng bán lẻ.

 Theo NHNN, hiện có đến 94% ngân hàng Việt Nam đang trong bước đầu triển khai hoặc xây dựng chiến lược chuyển đổi số. Hiện đã 
có 78 ngân hàng triển khai dịch vụ thanh toán qua Internet và 41 ngân hàng cho phép người dùng thanh toán trên điện thoại di động. 
Cuộc đua số hóa này diễn ra đồng loạt tại các ngân hàng, tập trung nhiều nhất ở việc triển khai các dịch vụ như Internet Banking, Mobile 
Banking, liên kết hoặc đầu tư vào ví điện tử và phát hành ứng dụng.

Theo tính toán của đại diện các nhà băng, ngân hàng kỹ thuật số sẽ giúp họ giảm được tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) từ 50% xuống 
chỉ còn từ 20%. Vì vậy, các ngân hàng bán lẻ đã không thể đứng ngoài cuộc chơi vừa giúp tăng trải nghiệm dịch vụ, giữ chân người 
dùng vừa giúp tăng doanh số và lợi nhuận. 

. Phóng viên Hà An - Tạp chí Thuế
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Ngày 6/2/2018, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa 
xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp giữa Vinasun (nguyên đơn) 
và Grab Việt Nam (bị đơn).

Cuối tháng 8/2018, Bộ Giao thông vận tải đã khởi động 
việc thu thập ý kiến cho Dự thảo Luật giao thông đường 
bộ. Đây được coi là văn bản sẽ khắc phục hoàn toàn các 
vấn đề pháp lý hiện nay trong việc định danh và quản lý 
loại hình dịch vụ mới (như Grab).

Chỉ sau hơn 1 năm thành lập, VinFast – thành viên của Vingroup đã cho ra mắt chiếc xe Sedan 
và SUV tại Paris Motor Show. Vingroup làm xe hơi với tốc độ kỷ lục nhờ hợp tác với những 
thương hiệu quốc tế như BMW, Pininfarina, Bosch, Magna… 

VinSmart – công ty sản xuất điện thoại di động – sau 6 tháng thành lập đã cho ra đời chiếc 
điện thoại thông minh Vsmart hợp tác cùng BQ, Qualcomm.

Trong tháng 10/2018, sự ra mắt Bphone 3 do BKAV sản xuất cũng nhận được nhiều đánh giá 
tích cực từ giới công nghệ nhờ những cải tiến về sản phẩm và đặc biệt là mức giá hợp lý hơn 
(7 triệu đồng) so với các thế hệ trước.

Với 7 nước thông qua, trong đó có Việt Nam, CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 
với nội dung gần như giữ nguyên so với TPP dù 22 điều khoản được hoãn thực thi chủ yếu liên 
quan tới sở hữu trí tuệ nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa 11 nước thành viên.

Với việc tham gia CPTPP, Việt Nam sẽ có nhiều lợi ích về tăng trưởng GDP cũng như thuận lợi hơn 
trong việc xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh nông sản, thủy sản, điện, điện tử nhờ được xóa bỏ 
thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt sẽ phải đối mặt sức ép cạnh tranh rất cao vì trình độ công 
nghệ gần như xếp ở hàng thấp nhất, trong khi hàng rào thuế quan, phi thuế quan sẽ không còn 
là “cứu cánh”.

Diễn ra từ ngày 11-13/9, WEF ASEAN 2018 thu hút 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có 7 Tổng 
thống và Thủ tướng, 2 Phó Thủ tướng, 60 đại biểu cấp Bộ trưởng và hơn 800 lãnh đạo tập đoàn 
hàng đầu thế giới và khu vực. Đây là WEF ASEAN có số lượng đại biểu tham dự đông nhất trong 
lịch sử.

Với chủ đề "ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0", WEF ASEAN 
2018 được đánh giá là phù hợp với xu thế phát triển của toàn thế giới, mang đến những bài 
học quan trọng và hữu ích với tổ chức, doanh nghiệp ASEAN trước con sóng thần Các mạng 
công nghiệp lần thứ 4. Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam ghi những dấu ấn rõ nét bởi sự năng 
động, cởi mở, hiếu khách, năng lực kết nối, điều phối và tổ chức những sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) được trình ra Quốc hội tại 
kỳ họp thứ 4 hồi tháng 10/2017 và dự kiến thông qua trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá 
XIV hồi tháng 6 năm nay.

Dự luật ban đầu được kỳ vọng tạo cú huých cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, biến 3 địa 
điểm Vân Đồn (Quảng Ninh) – Bắc Vân Phong (Khánh Hoà) – Phú Quốc (Kiên Giang) trở 
thành “tổ gọi chim phượng hoàng”.

Khi đưa ra Nghị trường, Luật Đặc khu đã tạo ra sự tranh cãi rất gay gắt giữa các đại biểu và 
tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dự luận, đặc biệt tại điều khoản về thời gian giao 
đất kéo dài đến 99 năm. Tại kỳ họp này, hơn 85% đại biểu tán thành việc lùi thời gian thông 
qua Dự luật sang kỳ họp thứ 6, diễn ra trong tháng 10/2018.

Chiến tranh thương mại chính thức nổ ra khi quyết định áp thuế các mặt hàng nhập 
khẩu giá trị 34 tỷ USD từ Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump chính thức có hiệu 
lực từ 0h0’ ngày 6/7/2018 giờ Mỹ.

Trung Quốc ngoài việc khởi kiện lên WTO cũng có hành động trả đũa. Sau 3 vòng, tổng 
giá trị hàng hoá Trung Quốc bị Mỹ áp thuế là 250 tỷ USD và tổng giá trị hàng hoá Trung 
Quốc áp thuế đáp trả Mỹ là 110 tỷ USD.
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Ngày 8/4/2018, hàng trăm nhà đầu tư đã tố cáo công ty Modern Tech lừa đảo, chiếm 
đoạt hơn 15.000 tỷ đồng từ việc đầu tư vào tiền ảo iFan, Pincoin. Thực tế, iFan hấp dẫn 
hàng chục nghìn người tham gia bởi lãi suất “không tưởng” 576%/năm được trả đều 
đặn thời gian đầu và mời một sao Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Lam Trường… 
quảng bá.

Ngân hàng Nhà nước nhiều lần khẳng định, các loại tiền ảo không phải là tiền tệ và 
phương thức thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc phát hành, cung ứng, sử dụng 
Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị 
cấm tại Việt Nam.

Ngày 13/4/2018, Bộ Tài chính họp báo công bố dự án Luật thuế tài sản. Điểm đáng chú ý là 
đề xuất đánh thuế đối với nhà có ngưỡng chịu thuế trên 700 triệu đồng và ô tô có ngưỡng 
chịu thuế trên 1,5 tỷ đồng. Đề xuất này nhanh chóng bị phản đối.

Ngày 17/4, Văn phòng Chính phủ phát đi thông tin Chính phủ chưa xem xét đề xuất Dự án 
Thuế tài sản, đây mới chỉ là đề xuất của Bộ Tài chính. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý: 
“Nếu chúng ta hành động chủ quan, duy ý chí thì xa dân, mất niềm tin của dân, hậu quả sẽ 
rất lớn đối với đất nước, với xã hội".
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• Sưu tầm từ CafeF
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Ban biên tập: Chúc mừng năm mới! Lời đầu tiên Ban biên 
tập Bản tin Kienlongbank xin cảm ơn Bà đã nhận lời mời cho 
buổi trò chuyện đầu xuân hôm nay. Trong không khí náo nhiệt 
của những ngày đầu xuân mới thì tại Kienlongbank những 
ngày này, không khí làm việc cũng tất bật và rộn ràng hơn. 
Nếu có 2 từ để  chia sẻ trong lời nói đầu tiên thì Bà sẽ nghĩ đến 
điều gì?

Bà Trần Tuấn Anh: Chào Ban biên tập Bản tin Kienlongbank. 
Tôi cũng rất vui và vinh dự khi nhận được lời mời tham dự buổi 
trò chuyện ngày hôm nay.

Nói về năm 2018 bằng 2 từ tôi tâm đắc, chắc có lẽ là: Hợp 
tác. Hợp tác là chìa khóa của thành công. Ông bà ta thường nói: 
“ Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. 
Có hợp tác mới phát huy được giá trị sức mạnh đoàn kết, giữa cá 
nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể cùng chung tay chia 
sẻ khó khăn, đồng lòng giải quyết, hỗ trợ lẫn nhau thì việc khó 
đến đâu cũng có thể giải quyết. Có hợp tác mới khai thác hết 
tiềm năng không chỉ của từng CBNV, CTV của Kienlongbank mà 
còn là các đối tác và khách hàng. Như vậy giá trị của việc hợp tác 
vô cùng to lớn, đây là nhân tố then chốt thúc đẩy sự phát triển đi 
đến thành công.

Ngoài sự hợp tác giữa các thành viên trong Ngân hàng, 2018 
còn là một năm hợp tác thành công của Kienlongbank với những 
đối tác lớn như: Tổ chức thẻ tín dụng quốc tế JCB, Công ty TNHH 
tư vấn KPMG, Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam,…Với 
sự hợp tác này, trong năm 2019, Kienlongbank sẽ tiếp tục hoàn 
thiện các danh mục sản phẩm cũng như hoạt động kinh doanh 
của Ngân hàng, triển khai những kênh sản phẩm mới với nhiều 
ưu đãi giúp khách hàng có thêm những giải pháp tài chính phù 
hợp. 

Có thể nói, với những thành tích mà Kienlongbank đạt được 
trong năm 2018 và trong suốt chặng đường hình thành và phát 
triển không thể tách rời sự cống hiến và nỗ lực của toàn thể 
CBNV, CTV, của khách hàng, cổ đông và đối tác. Điều đó nói lên 

giá trị của việc hợp tác luôn được Kienlongbank trân trọng, duy 
trì và phát triển.

Ban biên tập: Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2018, theo 
Bà, nhân tố nào quyết định kết quả này?

Bà Trần Tuấn Anh: Có thể nói trong năm 2018, hầu như các 
lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng đều hoạt động hiệu quả 
với kết quả kinh doanh khả quan. Để có được những kết quả ấy, 
ngoài sự hỗ trợ và giúp đỡ từ phía NHNN Việt Nam, các cơ quan 
ban ngành, sự tin tưởng, ủng hộ của đối tác, cổ đông và khách 
hàng, thì sự đồng lòng của tập thể CBNV, CTV Ngân hàng khi 
cùng nhau nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của năm là 
yếu tố quyết định. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Kienlongbank đã có 
những chiến lược phát triển rõ ràng, kiên định và quyết liệt trong 
triển khai chiến lược cùng với đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn 

và giàu nhiệt huyết – đó là khối “tài sản vô giá” của Ngân hàng 
mà Ban lãnh đạo luôn sẵn sàng đầu tư để Kienlongbank nhanh 
chóng phát triển lên tầm cao mới.

Ban biên tập: Năm 2019, Kienlongbank sẽ có những định 
hướng hoạt động kinh doanh như thế nào, thưa Bà?

Bà Trần Tuấn Anh: Kienlongbank sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt 
động kinh doanh theo hướng “An toàn, bền vững và lợi nhuận 
hợp lý”. 

Ban biên tập: Năm mới nói chuyện vui, may mắn, theo Bà 
văn hóa Kienlongbank đã được phát triển qua các thời kỳ như 
thế nào?

Bà Trần Tuấn Anh: Kienlongbank có phương châm “Sẵn lòng 
chia sẻ” xuyên suốt trong mỗi hoạt động của Ngân hàng. Hằng 
năm, cứ đến dịp Tết Nguyên đán, CB, NV Kienlongbank lại dành 
thời gian để mua quà, gói quà và trao tặng quà Tết cho hàng ngàn 
bà con có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước; Lãnh đạo 
Ngân hàng vài ngày trước hoặc trong Tết đến thăm hỏi, chúc Tết 
đại diện CB, NV tiêu biểu; Công đoàn Kienlongbank hỗ trợ chi phí 
cho CB, NV ở xa về quê ăn Tết; Tặng quà Tết cho công đoàn viên; 
Thăm và tặng quà gia đình công đoàn viên có hoàn cảnh khó 
khăn… Đây chính là nét văn hóa riêng, đặc sắc của Kienlongbank. 
Vào ngày đi làm đầu tiên, toàn thể CB,NV Kienlongbank trên cả 
nước đều đi làm đông đủ, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc 
ca, sau đó lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Ngân hàng chúc Tết và lì xì 
phát lộc đầu năm cho nhân viên. Mọi người chúc nhau lời chúc 
đầu năm sức khỏe, thành công và bắt tay ngay vào công việc. 
Những nét văn hóa này đã được Ban lãnh đạo Kienlongbank duy 
trì và phát huy cho đến ngày hôm nay, và đây cũng là niềm tự hào 
của toàn thể CB, NV Kienlongbank. 

Ban biên tập: Như vậy trong Tết cổ truyền 2019,  
Kienlongbank sẽ có chương trình gì đặc biệt liên quan đến hoạt 
động cộng đồng xã hội không thưa Bà?

Bà Trần Tuấn Anh: Vâng, cũng xin chia sẻ đó là chương trình 
“San sẻ yêu thương – Thêm hương ngày Tết”. Đây là chương trình 
được Kienlongbank tổ chức thường niên và đã duy trì trong 6 
năm liền.Tính đến năm 2019, Kienlongbank đã thực hiện trao 
tặng 40.000 phần quà Tết, với tổng số tiền thực hiện chương trình 
gần 11 tỷ đồng. Trong đó, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, 

Kienlongbank trao tặng 8.450 phần quà gửi đến bà con và các 
hộ gia đình tại 134 địa phương, nơi có trụ sở Kienlongbank hoạt 
động. Những phần quà này bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết 
dành cho các gia đình trong ngày Tết và đây cũng là tấm lòng của 
CB, NV Kienlongbank gửi đến bà con trong dịp Tết Nguyên đán 
này với mong muốn sẽ giúp bà con đón một cái Tết trọn vẹn và 
ấm cúng hơn. 

Khi thực hiện chương trình “San sẻ yêu thương – Thêm hương 
ngày Tết”, những người trực tiếp tổ chức và đến trao tận tay những 
phần quà Tết cho bà con, nhìn thấy được những niềm vui, hạnh 
phúc trên gương mặt của bà con khi không chỉ nhận được những 
phần quà Tết mà còn là sự yêu thương, chia sẻ của Kienlongbank 
dành cho bà con. Chúng tôi rất xúc động vì những tình cảm bà 
con dành cho Kienlongbank. Đó cũng là những giá trị mà chúng 
tôi nhận được từ chương trình: Cho đi và nhận lại, tất cả đều được 
hạnh phúc trong mùa xuân mới này.

Ban biên tập: Tết đến Xuân sang, Bà có điều chúc gì dành 
CB,NV, CTV Kienlongbank?

Bà Trần Tuấn Anh: Nhân dịp đầu năm mới, thay mặt Ban điều 
hành Kienlongbank, tôi gởi lời chúc mừng đến toàn thể CB, NV, 
CTV  Kienlongbank với niềm tin và mong mỏi các anh chị em tiếp 
tục phát huy tinh thần đoàn kết, cố gắng hết sức mình, ý thức 
trách nhiệm từng vị trí công việc thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao. Kienlongbank là một gia đình lớn, tôi và các bạn là những 
thành viên cùng trong một đại gia đình, có khó cùng vượt, thành 
quả cùng hưởng. Thành công của Kienlongbank cũng chính là sự 
thành công mỗi người chúng ta. Kính chúc quý anh, chị, em và 
gia đình một năm mới An Khang – Thịnh Vượng – Vạn Sư Như Ý.

Ban biên tập: Với bản thân, Bà mong muốn điều gì đến với 
mình trong dịp năm mới?

Bà Trần Tuấn Anh: Tôi mong muốn gia đình sẽ luôn bình an 
và hạnh phúc trong năm mới, bản thân có thật nhiều sức khỏe 
để có thể làm việc hết sức mình cho sự phát triển và thành công 
của Kienlongbank (cười).

Một lần nữa xin cảm ơn Bà Trần Tuấn Anh. Kính chúc Bà 
cùng gia đình năm mới An khang thịnh vượng – Vạn sự như ý. 
Kính chúc Kienlongbank sẽ gặt hái được những thành quả và 
tiếp tục hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019.

. Ban biên tập

Ban lãnh đạo cùng tập thể Giám đốc các Phòng Ban, Trung tâm Hội sở và Giám đốc đơn vị kinh doanh Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tổng kết năm 2017 
và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018

Hội ngộ đầu xuân 
cùng  Nữ tướng

KIENLONGBANK
Trong không khí hân hoan của 
những ngày đầu xuân mới, Ban 
biên tập Bản tin Kienlongbank 

đã có buổi trò chuyện với Bà Trần 
Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, 
Tổng Giám đốc Kienlongbank.
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Công đoàn cơ sở Kienlongbank vinh dự nhận Bằng khen của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

KIENLONGBANK BỔ NHIỆM 
NHÂN SỰ CẤP CAO HĐQT, 
BAN ĐIỀU HÀNH

KIENLONGBANK 
Tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội

RA MẮT THẺ TÍN 
DỤNG QUỐC TẾ 
KIENLONGBANK JCB

KIENLONGBANK 
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 3.236,96 TỶ ĐỒNG

KIENLONGBANK hoàn thành kế hoạch mở rộng mạng lưới 
với 17 CN, PGD trong năm 2018

Ngày 30/3/2018, Công đoàn Cơ sở 
(CĐCS) Kienlongbank đã vinh dự đón 
nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 25 năm 
Ngày thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt 
Nam (01/4/1993 - 01/4/2018). Hiện nay, 
CĐCS Kienlongbank đã có 2.600 đoàn viên 
hiện đang sinh hoạt tại 50 tổ chức công 
đoàn trong toàn hệ thống Kienlongbank.

Ngày 20/8/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp 
thuận việc Kienlongbank tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ 
đồng lên mức 3.236,96 tỷ đồng. Đến ngày 17/9/2018,  

Kienlongbank đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.

Ngày 23/4/2018, Hội đồng quản trị 
Kienlongbank bổ nhiệm bà Trần 
Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng giám 

đốc Kienlongbank.
Ngày 26/4/2018, Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018 đã bầu các 
thành viên Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Ngày 18/8/2018, tại Tp. Hồ Chí 
Minh, Kienlongbank tổ chức 
Lễ ra mắt thẻ tín dụng quốc tế 

Kienlongbank JCB và công bố Đại sứ 
thương hiệu là ca sĩ Cẩm Vân.

Kienlongbank tiếp tục tổ chức các 
hoạt động cộng đồng xã hội: 
Trao 7.450 suất quà Tết cho các 

hộ nghèo; tặng 1.400 suất học bổng 
Chia sẻ ước mơ cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn; trao tặng 340 suất học 
bổng Nguyễn Thái Bình, tài trợ 1 tỷ đồng 
hỗ trợ chi phí mổ tim cho bệnh nhân  
nghèo tỉnh Kiên Giang, xây cầu nông 
thôn tại Long An, cùng với nhiều hoạt 
động an sinh xã hội khác như xây nhà 
tình thương, nhà đại đoàn kết…

Đến tháng 11/2018, Kienlongbank đưa vào hoạt động 17 Chi nhánh (CN), Phòng giao dịch (PGD), hoàn 
thành 100% kế hoạch phát triển mạng lưới trong năm 2018. Bên cạnh đó, Kienlongbank cũng đã cải tạo, 
xây dựng mới 14 trụ sở CN, PGD hiện có. Đến nay, Kienlongbank đã có mạng lưới 134 điểm giao dịch tại 

28 tỉnh, thành.

Ông Nguyễn Hoàng An - Chủ tịch CĐCS Kienlongbank - 
Phó TGĐ Kienlongbank (đứng thứ 6 từ phải sang) nhận 
Bằng khen tại sự kiện.

Kienlongbank ra mắt nhân sự cấp cao HĐQT, BKS Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Nghi thức ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB

Học bổng chia sẻ ước mơ được Kienlongbank tổ chức 
thường niên từ năm 2013

San sẻ yêu thương - Thêm hương ngày Tết được Kienlongbank 
tổ chức thường niên từ năm 2013

Lễ khai trương Kienlongbank Quảng Nam Lễ khai trương Kienlongbank Lâm Đồng
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Sự kiện nổi bật trong năm 2018 
tại KIENLONGBANK
Sự kiện nổi bật trong năm 2018 
tại KIENLONGBANK
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KIENLONGBANK đứng trong
top 500 doanh nghiệp lợi nhuận 
tốt nhất Việt Nam

KIENLONGBANK & KPMG ký kết thỏa thuận hợp tác

Kienlongbank tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 
23 năm thành lập

Kienlongbank nhận bằng khen từ Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Năm thứ 2 liên tiếp, Kienlongbank đứng trong Top 
500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 
(Profit 500).

Ngày 13/12/2018, Kienlongbank ký kết thỏa 
thuận hợp tác với Công ty TNHH Thuế và 
Tư vấn KPMG về hợp tác tư vấn, phân tích 

chênh lệch theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và 
Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Với thỏa thuận ký 
kết này, KPMG sẽ cùng Kienlongbank rà soát hệ 
thống quản trị rủi ro, đối chiếu với các yêu cầu về 
quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ của Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN) (Thông tư 13/2018/TT-NHNN 
quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ) và đối 
chiếu với các thông lệ quốc tế của Basel để từ 
đó xác định lộ trình triển khai, chiến lược quản 
lý rủi ro phù hợp với chiến lược kinh doanh của  
Kienlongbank trong các năm tới

Chào mừng kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập 
Kienlongbank (27/10/1995 – 27/10/2018), 
ngày 27/10/2018, Kienlongbank đã tổ chức 

Hội thao Kienlongbank 2018 với 5 bộ môn thi đấu 
gồm: Bóng đá nam, bóng đá nữ, cầu lông, quần 
vợt, bơi lội và chạy bộ “Kienlongbank Fun Run”. 
Bên cạnh đó, hoạt động teambuilding với các trò 
chơi mang tính tập thể gắn kết đã thu hút đông 
đảo sự tham gia của CB, NV, CTV.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) đã ban hành 
quyết định số 1472/QĐ-NHNN ngày 18/07/2018 và 
1822/QĐ-NHNN ngày 17/09/2018 về việc tặng bằng 

khen cho 05 tập thể thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long 
(Kienlongbank) vì đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn 
thành nhiệm vụ Ngân hàng giai đoạn 2016 - 2017.

Đại diện lãnh đạo Kienlongbank & Công ty KPMG thực hiện nghi thức ký kết hợp tác thỏa thuận

Ban lãnh đạo cùng tập thể CBNV, CTV chụp ảnh lưu niệm tại Hội thao
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Năm thứ 6
KIENLONGBANK TRAO QUÀ TẾT CHO BÀ CON 
KHÓ KHĂN CẢ NƯỚC
Từ năm 2014 cho đến nay, Kienlongbank đã phối hợp các 
địa phương trên cả nước tổ chức chương trình “San sẻ yêu 
thương – Thêm hương ngày Tết”. Đây là việc làm thiện 
nguyện, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện tinh 
thần tương thân tương ái của tập thể cán bộ, nhân viên  
Kienlongbank dành cho bà con, những gia đình có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, với mong muốn góp chút tấm lòng 
cho bà con ăn Tết ấm áp hơn. 

Kienlongbank An Nhơn hỗ trợ vận chuyển quà cho bà con nhận quà tết

Ban lãnh đạo và Phó Giám đốc đơn vị kinh doanh chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, tiếp nối giá trị nhân 
văn, ý nghĩa của Chương trình này, Kienlongbank tiếp tục trao tặng 
8.450 phần quà Tết, tổng giá trị 3,5 tỷ đồng, dành cho các gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại 134 địa phương nơi có 
Chi nhánh/Phòng giao dịch Kienlongbank hoạt động. Qua 06 năm 
liên tiếp tổ chức, chương trình “San sẻ yêu thương – Thêm hương 
ngày Tết” đã mang niềm vui, sự sẻ chia đến cho hơn 40.000 hộ gia 
đình với hơn 40.000 phần quà, tổng giá trị gần 11 tỷ đồng.

KIENLONGBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2018 VÀ TRIỂN 
KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019
Từ ngày 7/01 - 12/01/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, Kienlongbank đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế 
hoạch kinh doanh năm 2019, với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đại 
diện lãnh đạo các Phòng Ban, Trung tâm Hội sở và 134 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn hệ thống.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham luận, Báo cáo và đánh giá kết 
quả hoạt động kinh doanh năm 2018; tổng kết hoạt động của 
Kienlongbank trong năm 2018 và định hướng kế hoạch kinh 
doanh năm 2019; hội thảo về giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 
doanh; lấy phiếu tín nhiệm Ban lãnh đạo và cấp quản lý Hội sở; 
ký cam kết chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019. Bên cạnh đó, 
Kienlongbank tổ chức kết hợp nhiều chuyên đề đào tạo nâng cao 
năng lực lãnh đạo của các cấp quản lý. Dịp này, HĐQT, BĐH đã 
tuyên dương khen thương các tập thể, cá nhân đã xuất sắc hoàn 
thành nhiệm vụ đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh năm 

2018 của Kienlongbank. 
Chương trình Hội nghị tổng kết và triển khai kế hoạch năm là 
sự kiện thường niên được Kienlongbank tổ chức. Qua đó, Ban 
lãnh đạo Kienlongbank kỳ vọng với tinh thần đoàn kết, sự nỗ 
lực và quyết tâm của các cấp quản lý sẽ tiếp tục “giữ lửa”, lan tỏa 
rộng hơn nữa sự quyết tâm đến cán bộ, nhân viên, cộng tác viên  
Kienlongbank, để phấn đấu, tiếp tục phát huy hiệu quả và năng 
suất lao động để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh năm 2019. 
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NĂM THỨ 2 LIÊN TIẾP KIENLONGBANK
ĐỨNG TRONG TOP 500 DOANH NGHIỆP LỢI 
NHUẬN TỐT NHẤT VIỆT NAM

1.400 suất học bổng Chia sẻ ước mơ đến với 
các em học sinh THPT trong năm 2018

KIENLONGBANK VÀ KPMG KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

Ngày 29/11/2018, tại Hà Nội, Vietnam Report đã tổ chức 
lễ công bố Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt 
nhất Việt Nam 2018. Kienlongbank tiếp tục đứng trong 
Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 
(Profit 500) 2 năm liên tiếp (Năm 2017, 2018).

Chương trình trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” được  
Kienlongbank tổ chức từ năm 2013. Qua 5 năm liên tiếp tổ 
chức, đến nay, Kienlongbank đã trao tặng 15.000 suất học 
bổng với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng, dành cho các em 
học sinh THPT chăm ngoan, học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn trên cả nước.

Ngày 13/12/2018, Kienlongbank và Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG (KPMG) đã chính thức ký kết Thỏa thuận 
hợp tác dịch vụ tư vấn về phân tích chênh lệch theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và Thông tư 41/2016/TT-NHNN.  
Kienlongbank cam kết hướng tới xây dựng và phát triển hệ thống quản trị rủi ro hiện đại vững mạnh theo đúng quy định 
NHNN và thông lệ quốc tế.

Đại biểu chụp lưu niệm cùng các em học sinh nhận học bổng

Đại diện lãnh đạo Kienlongbank & Công ty KPMG thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận 
hợp tác

Kết quả xếp hạng đã minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng 
của Kienlongbank trong việc nâng cao uy tín, thương hiệu, hỗ trợ 
khách hàng tiếp cận cơ hội kinh doanh thông qua các gói giải 
pháp kinh doanh phù hợp, gia tăng lòng tin của các đối tác, nhà 
đầu tư, khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển 
bền vững của Ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày 
càng sâu rộng.

Năm 2018, Kienlongbank đã trao tặng 1.400 suất học bổng “Chia 
sẻ ước mơ” dành cho các em học sinh tại 16 địa phương có điểm 
giao dịch mới và khánh thành trụ sở mới của Ngân hàng. Mỗi suất 
học bổng Kienlongbank trao tặng trị giá 1,5 triệu đồng, gồm tiền 
mặt và dụng cụ học tập thiết thực trong sinh hoạt học tập hằng 
ngày. Kienlongbank tin rằng, sự quan tâm động viên này sẽ tiếp 
lửa, giúp các em có thêm động lực trong việc học tập, tích cực 
tham gia các hoạt động phong trào của trường lớp, trở thành 
những công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương phát triển 
ngày càng giàu đẹp hơn. 

Theo thỏa thuận này, KPMG sẽ cùng Kienlongbank rà soát hệ 
thống quản trị rủi ro, đối chiếu với các yêu cầu về quản trị rủi ro, 
kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) (Thông tư 
13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ) và đối 
chiếu với các thông lệ quốc tế của Basel để từ đó xác định lộ trình 
triển khai, chiến lược quản lý rủi ro phù hợp với chiến lược kinh  
doanh của Kienlongbank trong các năm tới. Đồng thời, KPMG 
cũng hỗ trợ Kienlongbank xây dựng và chuyển giao hệ thống tính 
toán tài sản rủi ro và an toàn vốn theo quy định của NHNN (Thông 
tư 41/2016/TT-NHNN về Quy định tỷ lệ an toàn vốn). Trong quá 
trình triển khai, việc chuyển giao kiến thức về các thông lệ tiên tiến 
là một trong những yêu cầu trọng tâm của dự án. 
Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án về quản trị rủi ro trong lĩnh 
vực tài chính ngân hàng, đại diện KPMG bày tỏ sự tin tưởng và cam 
kết nỗ lực cùng Kienlongbank triển khai thành công Dự án này. Đại 
diện Kienlongbank cũng tin tưởng việc lựa chọn KPMG làm đối tác 
tư vấn sẽ đạt được các kết quả tốt đẹp mà Ngân hàng đặt ra. 

KIENLONGBANK TRAO THƯỞNG 
1 TỶ ĐỒNG CHO CỘNG TÁC VIÊN 
QUA CHƯƠNG TRÌNH “CỘNG TÁC 
CÙNG PHÁT TRIỂN”

Kienlongbank phối hợp cùng Báo Thanh Niên trao 
tặng 160 suất học bổng Nguyễn Thái Bình 

Chương trình thi đua nội bộ dành cho cộng tác viên (CTV) 
tín dụng Kienlongbank trên toàn hệ thống với tổng giá 
trị giải thưởng 1 tỷ đồng, diễn ra từ ngày 01/01/2018 - 
31/12/2018, chương trình “Cộng tác cùng phát triển” đã 
tạo động lực thi đua, phấn đấu trong công tác phát triển 
tín dụng cá nhân, góp phần hoàn thành kế hoạch tăng 
trưởng tín dụng tại đơn vị kinh doanh trong năm 2018

Chương trình khép lại với những giải thưởng cao nhất dành cho 
CTV xuất sắc trong 4 quý, thuộc các đơn vị kinh doanh ưu tú 
trong toàn hệ thống. Giải thưởng là những chuyến du lịch Châu 
Á và trong nước. 
Tại Kienlongbank, đội ngũ CTV của Ngân hàng chiếm gần 50% 
nhân sự, giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển khách hàng 
và phát triển hoạt động tín dụng. Chương trình thi đua là một 
trong những hoạt động mà Ban lãnh đạo Kienlongbank rất quan 
tâm sâu sắc dành cho CTV khi tham gia cộng tác tại Ngân hàng. 

Được biết, đây là một trong những hoạt động nằm trong chương 
trình Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi do báo Thanh niên 
phát động và tổ chức, nhằm kịp thời tiếp sức cho các con em 
ngư dân học giỏi. Với ý nghĩa mang lại sự hỗ trợ cụ thể cho các 
em học sinh - sinh viên, học bổng Nguyễn Thái Bình đã và đang 
tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình để giúp động viên các tấm 
gương hiếu học, đồng thời để cổ vũ các em đã vượt khó, vươn 
lên trong học tập. Thông qua chương trình, Kienlongbank mong 
muốn chung tay với cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình 
hướng về Biển Đông, tiếp thêm sức mạnh cho con em của lực 
lượng bảo vệ biển, đảo nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục cắp 
sách đến trường. 
Trước đó, từ năm 2014, Kienlongbank đã đồng hành cùng Báo 
Thanh Niên ủng hộ Chương trình “Chung tay góp sức bảo vệ Biển 
Đông” đóng góp cho Quỹ ủng hộ bảo vệ Biển Đông, tổ chức các 
hoạt động hỗ trợ dành cho các đối tượng thuộc lực lượng bảo vệ 
vùng biển, đảo với tổng trị giá tài trợ 2,5 tỷ đồng. Chi phí hỗ trợ 
được trích từ nguồn doanh số giao dịch trên thẻ ATM Hoàng Sa 
Việt Nam, Trường Sa Việt Nam của Kienlongbank phát hành.

Cộng tác viên Kienlongbank cùng người thân chụp ảnh lưu niệm tại Phú Quốc

KIENLONGBANK KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG AIA
Ngày 12/01/2019, tại Tp. Hồ Chí Minh, Kienlongbank và Công ty TNHH Bảo 
hiểm nhân thọ AIA Việt Nam (AIA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược 
về phân phối các sản phẩm tài chính và chăm sóc sức khỏe gia đình. 

Theo đó khách hàng của Kienlongbank sẽ được cung cấp giải pháp tài chính đa 
dạng từ tài chính đến bảo hiểm. Việc kết hợp giữa sản phẩm tài chính và sản phẩm 
bảo hiểm thành một gói sản phẩm đa dạng, linh hoạt, không chỉ đáp ứng nhu cầu 
tài chính ngắn hạn – trung hạn – dài hạn của khách hàng mà còn đồng hành, bảo 
vệ cho cuộc sống của khách hàng cũng là một chiến lược kinh doanh rất đúng đắn 
của Kienlongbank, trong cuộc đua trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại tại 
thị trường Việt Nam.
Dự kiến trong quý I/2019, khách hàng cá nhân tham gia và mua hợp đồng bảo hiểm 
nhân thọ của AIA do Kienlongbank phân phối với phí bảo hiểm đóng theo năm thỏa 
mãn điều kiện của chương trình sẽ được tặng ngay những quà tặng hấp dẫn và giá 
trị cao. Như vậy, khách hàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho việc sử dụng dịch vụ tài 
chính ngân hàng, bảo hiểm tại Kienlongbank.

Trong tháng 12/2018, Kienlongbank tiếp tục phối hợp 
cùng Báo Thanh Niên trao tặng 160 suất học bổng Nguyễn 
Thái Bình cho các em học sinh chăm ngoan học giỏi tại: 
huyện Cần Giờ Tp HCM, Quảng Nam, Đà Nẵng và Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Đây là những suất học bổng do Kienlongbank 
tài trợ với tổng giá trị 480 triệu đồng cho con em ngư dân 
có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học giỏi. Cũng trong 
năm 2018, Kienlongbank đã tài trợ 456 suất học bổng 
Nguyễn Thái Bình cho con em ngư dân, tại 7 tỉnh, thành.

Kienlongbank luôn sẵn lòng chia sẻ giải pháp tài chính

ưu việt - an toàn cho mọi người để hỗ trợ khách hàng đem 

đến sự sung túc cho gia đình và bình an của những người 

thân yêu với sự bảo vệ toàn diện từ bảo hiểm AIA.
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KIENLONGBANK “TRÌNH LÀNG” 
WEBSITE MỚI VÀO QUÝ I NĂM 2019

Đơn vị quán quân thẻ tín dụng Kienlongbank thuộc về ai? 
Ai sẽ giành được ngôi vị Ngôi sao phát hành thẻ tín dụng Kienlongbank? 
Hãy cùng chờ đợi

Đơn vị quán quân thẻ tín dụng Kienlongbank thuộc về ai? 
Ai sẽ giành được ngôi vị Ngôi sao phát hành thẻ tín dụng Kienlongbank? 
Hãy cùng chờ đợi

Với mong muốn mang đến cho khách hàng sự trải nghiệm 
dịch vụ tốt nhất và tối ưu hóa thời gian truy cập internet 
từ quý I/2019, Kienlongbank sẽ chính thức trình làng giao 
diện website mới với tiện ích: tốc độ xử lý nhanh, giao diện 
thân thiện, đơn giản, thông tin hữu ích cùng tính tương 
tác cao với khách hàng. 

Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 23 năm Ngày 
thành lập Kienlongbank (27/10/1995 - 27/10/2018), từ ngày 
04/9/2018 đến hết ngày 31/12/2018, Kienlongbank tổ chức 
chương trình thi đua nội bộ phát hành thẻ tín dụng dành cho 
đơn vị kinh doanh và cán bộ, nhân viên trên toàn hệ thống tham 
gia, với tổng giá trị giải thưởng trên 300 triệu đồng. 
Chương trình nhằm kích thích thi đua lao động, phát triển kinh 
doanh trong toàn thể CB, NV Kienlongbank tạo sự tăng trưởng 
và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh thẻ của Kienlongbank 
trong năm 2018. Với 2 nhóm đối tượng thi đua gồm: Nhóm I 
dành cho đơn vị kinh doanh với tên gọi “Đơn vị quán quân” với 
tổng giá trị giải thưởng 280 triệu đồng, nhóm II dành cho CB, 
NV trong toàn hệ thống với tên gọi “Ngôi sao phát hành thẻ 
tín dụng Kienlongbank” tổng giá trị giải thưởng 42 triệu đồng. 
Qua 3 tháng tổ chức, Chương trình đã mang về những kết quả 
rất đáng khích lệ và nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích 
cực từ các đơn vị và CBNV Kienlongbank. Dự kiến, trong Quý 
I/2019, Kienlongbank sẽ tổ chức Lễ quay số dành cho CBNV 
có mã số dự thưởng được cấp từ Chương trình Ngôi sao phát 
hành thẻ tín dụng Kienlongbank và tổ chức trao thưởng cho 
các Đơn vị đạt Giải Quán quân thẻ tín dụng Kienlongbank. 

Kể từ khi cho ra mắt website www.kienlongbank.com (phiên 
bản 2014), đến nay Kienlongbank chính thức cho ra mắt giao 
diện mới, phiên bản 2019. Hòa cùng xu thế phát triển của thời 
đại, cập nhật xu hướng công nghệ mới, Kienlongbank đã tiến 
hành xây dựng và cho ra mắt giao diện website mới nhằm nâng 
cao chất lượng phục vụ, tăng tính trải nghiệm của người dùng 
giúp khách hàng tìm kiếm thông tin cũng như thao tác dễ dàng. 

Website mới của Kienlongbank có giao diện tương thích với mọi 
thiết bị truy cập của người dùng trên các thiết bị điện tử như 
máy vi tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng. Giao diện 
được thiết kế đơn giản, sinh động, cách trình bày khoa học, có hệ 
thống và thân thiện hơn với người dùng, giúp khách hàng, đối 
tác của Kienlongbank tìm kiếm thông tin cần thiết nhanh chóng 
và dễ dàng.
Điểm khác biệt mà website mới Kienlongbank mang lại cho 
khách hàng chính là tính tương tác cao tại công cụ tìm kiếm “Bạn 
cần gì”. Theo đó, chỉ cần chọn lựa mục đích tài chính, website sẽ 
tự động hiện ra cổng thông tin hoặc công cụ hỗ trợ phù hợp.
Trong thời gian này, nhằm khuyến khích khách hàng khám phá 
và trải nghiệm website mới, Kienlongbank sẽ thực hiện nhiều 
hoạt động quảng bá và chương trình mưa quà tặng dành cho 
khách hàng.

HỎI - ĐÁP

        CÙNG
KIENLONGBANK

NHỮNG THẮC MẮC KHI GIAO DỊCH KIENLONGBANK 
TRONG THỜI GIAN NGHỈ TẾT

Khách hàng: Tôi dự định sẽ mua điện thoại mới vào Tết 
này, tôi muốn chuyển ứng dụng Kienlong Mobile Banking 
từ điện thoại cũ sang điện thoại mới thì phải làm sao?

Kienlongbank:  Để sử dụng dịch vụ Kienlong Mobile 
Banking trên điện thoại mới trong dịp tết, Quý khách cần có 
mã kích hoạt với điều kiện app Mobile Banking trên điện 
thoại cũ vẫn đang hoạt động. Như vậy, trước khi chuyển 
sang dùng điện thoại mới, Quý khách cần hai bước:

Bước 1: Qúy khách cần lấy lại mã kích hoạt ứng dụng trên 
điện thoại cũ trước, tại mục cài đặt của ứng dụng, mã kích 
hoạt sẽ được gửi qua số điện thoại khách hàng đăng ký. 

Bước 2: Quý khách tải ứng dụng Kienlong Mobile Banking về 
điện thoại mới và kích hoạt ứng dụng với mã kích hoạt đã lấy.

Khách hàng:  Trong kỳ nghỉ Tết, tôi muốn chuyển tiền sang 
ngân hàng khác có được hay không? 

Kienlongbank:  Được, Quý Khách có thể chuyển tiền đến 
người nhận ngay lập tức và bất cứ thời gian nào, thông qua 
dịch vụ internet banking của Kienlongbank.

Khách hàng:   Tôi có 01 sổ tiết kiệm có ngày đáo hạn trùng 
vào ngày nghỉ Tết, số tiền lãi của tôi được tính thế nào? 

Kienlongbank:  Nếu ngày đáo hạn trùng vào ngày nghỉ, 
ngày lễ, Ngân hàng sẽ thực hiện chi trả tiền vào ngày làm 
việc tiếp theo liền kề, số tiền lãi của khách hàng được tính 
như sau:

• Từ ngày gửi cho đến ngày đến hạn: Số tiền lãi khách hàng 
nhận được tính trên ngày gửi tiền thực tế (từ ngày gửi cho 
đến ngày đến hạn) với lãi suất có kỳ hạn của sản phẩm.

• Từ ngày đến hạn cho đến ngày tất toán: Số tiền lãi khách 
hàng nhận được tính trên ngày gửi tiền thực tế (từ ngày đến 
hạn đến ngày tất toán) với lãi suất không kỳ hạn thấp nhất 
tại thời điểm tất toán.

Khách hàng: Ngày làm việc của cuối cùng trước Tết tôi sẽ 
nhận được lương và thưởng qua tài khoản Kienlongbank. 
Tôi muốn gửi tiết kiệm trong Tết thì như thế nào?

Kienlongbank: Khách hàng có thể gửi tiết kiệm trực tuyến 
trên dịch vụ Internet banking của Kienlongbank.

Thẻ ATM Kienlongbank bị nuốt tại 
ATM Kienlongbank thì phải làm sao?

Tôi rút tiền nhưng ATM không chi tiền và tài 
khoản tôi nhận tin nhắn trừ tiền thì phải làm 
sao? Và khi nào tôi được nhận tiền lại?

Gọi: 19006929
để khóa thẻ 
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Khẳng định và vinh danh trên toàn hệ thống
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MẪU 1
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Giải thưởng
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ĐẦU NĂM 
KHỞI ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Ngày 12/01/2019, tại trụ sở AIA, Kienlongbank và AIA đã chính thức ký kết hợp tác phân phối sản phẩm 
bảo hiểm nhân thọ thông qua mạng lưới giao dịch của Kienlongbank. Để thỏa thuận hợp tác này đi 
đến được sự thống nhất và hoàn chỉnh các quy trình nghiệp vụ, chính sách bán hàng là sự đóng góp 
miệt mài của các thành viên Ban dự án Bancassurance (BDA). 

BBT Bản tin Kienlongbank kính mời Quý độc giả cùng trò chuyện với đại diện BDA – Ông Trần Văn Thái 
Bình – Giám đốc Phòng Khách hàng Doanh nghiệp để lắng nghe những chia sẻ , “câu chuyện chưa bao 
giờ kể” để mang dịch vụ này đến với khách hàng nhé!

BBT: Lời đầu tiên, Ban biên tập cảm ơn BDA đã nhận lời mời tham 
gia trò chuyện trong Bản tin Kienlongbank Số 54 – Số đặc biệt 
chào mừng Tết Nguyên đán 2019.

BDA: Chào BBT và Quý độc giả của Bản tin Kienlongbank, nhân 
dịp đầu năm mới, BDA xin gửi đến BBT cùng Quý độc giả lời chúc 
mừng năm mới: An khang thịnh vượng – Vạn sự như ý. 

BBT: Vừa qua, Lễ ký kết hợp tác giữa Kienlongbank và AIA đã được 
tổ chức thành công tốt đẹp. Cảm xúc của các thành viên trong 
BDA như thế nào khi ”sản phẩm” hay còn gọi là đứa con tinh thần 
được ra mắt?

BDA: Phải nói đó là cảm xúc vui mừng khi sự kiện đã được diễn 
ra thành công tốt đẹp và sau đó là phấn khởi với những kế hoạch 
và công việc sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

BBT: Để việc liên kết thành công, BDA đã mất thời gian bao lâu 
cho việc bắt đầu Dự án? Công tác chuẩn bị như thế nào? 

BDA: Việc liên kết phân phối sản phẩm bảo hiểm đã được Ban 
lãnh đạo Kienlongbank triển khai, lên kế hoạch và phân công 
cho BDA thực hiện từ năm 2016. Đây cũng là định hướng của  
Kienlongbank trong chiến lược phát triển của Ngân hàng về việc 
tăng tỷ trọng thu nhập từ các hoạt động dịch vụ phi tín dụng. Và 
trong thời gian hơn một năm, BDA đã phân tích thị trường, thị 
hiếu của khách hàng đối với các sản phẩm bảo hiểm, đồng thời, 
đánh giá hoạt động kinh doanh của các tổ chức, công ty bảo 
hiểm đang hoạt động tại Việt Nam. Sau quá trình phân tích, đánh 
giá, đầu năm 2017, được sự đồng ý của Ban lãnh đạo, BDA đã đi 
đến quyết định hợp tác với Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt 
Nam. Trong thời gian gần 1 năm, BDA đã có những trao đổi, đàm 
phán, thương lượng những điều khoản đối với 2 bên đồng thời, 
xây dựng kế hoạch, phương hướng kinh doanh, phối hợp triển 
khai sau khi ra mắt sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng.  

BBT: Trong quá trình chuẩn bị, BDA có gặp phải những khó khăn 
và thuận lợi gì?

BDA: Trong thời gian được phân công việc này, BDA cũng gặp 
không ít khó khăn bởi đây là sản phẩm mới đối với Ngân hàng, 
thành viên BDA từ các phòng, ban chuyên môn tham gia. Ngoài 
ra, Kienlongbank chưa có nhân sự và phòng ban chuyên trách, do 
đó nhân sự kiêm nhiệm vừa đảm bảo vận hành hoạt động theo 
chức năng, công việc hiện tại, vừa quán xuyến dự án để chạy 
theo đúng tiến độ. Ngoài ra, BDA cần phải tìm hiểu, vừa làm vừa 
cập nhật kiến thức thông tin để có thể lựa chọn đối tác phù hợp, 
mang lại hiệu quả cao nhất cho Kienlongbank trong việc liên kết 
với đối tác triển khai Bancassurance. Tuy nhiên, những thuận lợi 
phải kể đến đó là được sự tin tưởng và giao phó từ Ban lãnh đạo, 
các thành viên BDA luôn có được quan tâm, động viên kịp thời, 
theo dõi sát sao của Ban lãnh đạo Kienlongbank; sự phân quyền 
và chủ động triển khai công việc. Bên cạnh đó còn phải kể đến 
là sự phối hợp nhiệt tình từ phía đối tác AIA. Đây là một trong 
những công ty hàng đầu về dịch vụ bảo hiểm trên toàn thế giới 
nên cách làm việc cũng rất chuyên nghiệp. Đây cũng chính là 
những yếu tố thuận lợi, giúp cho các thành viên trong BDA không 
nản lòng trước những khó khăn và không ngừng nỗ lực cố gắng 
để dự án được đi vào triển khai đúng tiến độ đã đề ra. 

BBT: Được biết, dự án là 1 trong những kế hoạch quan trọng được 
Kienlongbank đưa vào kế hoạch kinh doanh 2019, BDA đã nhận 
được những định hướng, quan tâm và chỉ đạo từ Ban lãnh đạo 
Kienlongbank. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này?

BDA: Việc triển khai Bancassurance trong kế hoạch kinh doanh 
2019 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Kienlongbank. Ngoài việc tạo 
nguồn thu cho Kienlongbank, Bancassurance còn giúp tăng thu 
nhập cho CB, NV và giúp khách hàng hạn chế và chia sẻ rủi ro, đặc 
biệt là khách hàng vay vốn tại Kienlongbank. Và trong kế hoạch 

triển khai, BDA sẽ phải tăng cường khả năng phối hợp bán chéo 
sản phẩm/dịch vụ cho Kienlongbank và tăng uy tín, vị thế giá trị 
thương hiệu Kienlongbank trên thị trường tài chính ngân hàng 
tại Việt Nam. 

BBT: Đâu là những kỷ niệm, cảm xúc khó quên của Ông? 

BDA: Là ngày Lễ ký kết hợp tác giữa Kienlongbank và AIA, khi 
chứng kiến đứa con tinh thần chính thức được đi vào triển khai 
thực hiện. Đây sẽ là bước đệm để các thành viên trong BDA cố 
gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để mang về những thành công cũng 
như thành quả từ dự án này. 

BBT: Mong muốn và kỳ vọng của các thành viên trong BDA từ dự 
án này?

BDA: Mong muốn đầu tiên của chúng tôi là sẽ giúp các đơn 
vị kinh doanh toàn hệ thống Kienlongbank hoàn thành chỉ 
tiêu được giao, góp phần mang về lợi nhuận từ dịch vụ cho  
Kienlongbank. Đồng thời, thông qua dự án này, sẽ thu hút thêm 
nhiều khách hàng tiềm năng tham gia giao dịch với Ngân hàng, 
tạo sự hài lòng, tin tưởng và gắn bó đối với khách hàng hiện hữu 

của Kienlongbank, chúng tôi mong muốn giới thiệu thêm 1 sản 
phẩm hữu ích cho khách hàng và một kênh phân phối sản phẩm 
bảo hiểm tiện lợi cho khách hàng có nhu cầu. 

BBT: Là những thành viên am hiểu những tiện ích, dịch vụ từ sản 
phẩm bảo hiểm của AIA. Kienlongbank chính thức phân phối sản 
phẩm này tại Ngân hàng, các thành viên BDA có tiên phong mua 
sử dụng cho bản thân và gia đình?

BDA: Chắc chắn là có (cười). Các thành viên trong BDA cũng 
là khách hàng, vừa có nhu cầu cho bản thân, gia đình, vừa “mở 
hàng” ủng hộ cho Kienlongbank và cũng mong muốn góp thêm 
doanh số cho Kienlongbank thay vì mình mua tại các Ngân hàng 
khác hay đại lý của công ty bảo hiểm.

Một lần nữa cảm ơn BDA Bancassurance, kính chúc dự án hợp 
tác giữa Kienlongbank và AIA sẽ thành công tốt đẹp và đạt được 
những kết quả kinh doanh vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Mến 
chúc các Ông, Bà trong BDA Bancassurance năm mới dồi dào sức 
khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. 

. Ban biên tập

Đại diện các thành viên tham gia triển khai Dự án Bancassurance

Bà Huỳnh Thị Tố Thư 
Phó GĐ Phòng Kế toán Tài chính

Bà Võ Nguyễn Thanh Trúc 
Trưởng bộ phận thương hiệu 

Phòng Marketting

Ông Võ Nguyễn Thiên Ân 
Giám đốc Phòng Nhân sự

Ông Trần Quang Minh 
Giám đốc Phòng Pháp chế  

& Xử lý nợ

Bà Nguyễn Thị Bích Liên 
PGĐ Phụ trách 

Phòng Marketing

Ông Huỳnh Minh Nhựt 
Trưởng Bp Chính sách & phát 
triển sản phẩm - Phòng KHCN

Ông Lê Bá Tưởng 
Phó GĐ Phòng Khách hàng 

Cá nhân 

Ông Trần Văn Thái Bình 
Giám đốc Phòng Khách hàng 

Doanh nghiệp

Ông Vũ Quang Tuấn 
Phó GĐ Phụ trách Trung tâm 

đào tạo
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Thấm thoát cũng đã gần 3 năm gắn bó với ngân hàng Kiên Long. Còn nhớ khi ấy tôi đến Kiên Long 
vào một ngày se se lạnh của mùa đông. Ấn tượng đầu tiên khi đến đây đó là tôi được các anh bảo vệ chào đón từ 
xa, hướng dẫn gửi xe và nơi cần giao dịch. Bước vào sảnh giao dịch thì các cô giao dịch viên vui vẻ, niềm nở đón 
tiếp. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận. Nhân viên tư vấn cho khách hàng rất tỉ mỉ, chu đáo. Lần đó, 
tôi chỉ ghé qua tham khảo lãi suất nhưng khi về cô giao dịch viên vẫn vui vẻ nở nụ cười thân thiện, Tôi đã ấn 
tượng tốt về nhân viên và thương hiệu KLB từ đây. Thế là Tôi quyết định hôm sau mang tiền đến gửi ngay. 
Từ đó đến nay, có những lần tôi bận công việc hẹn ghé giao dịch trễ, nhưng cả đội ngũ CBNV vẫn vui vẻ đợi 
và không một lời phàn nàn. Tôi hài lòng về cách phục vụ ân cần, chu đáo của các em nhân viên, sự quan tâm 
chia sẻ của anh chị Lãnh đạo đối với Tôi vào ngày sinh nhật, vào ngày Tết,…Chính vì thế, tôi đã giới thiệu 
đồng nghiệp và bạn bè Tôi sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của KLB. Nói chung, Tôi rất vui và tin tưởng 
khi giao dịch với NH Kiên Long và sẽ luôn ủng hộ Kiên Long trong thời gian tới.  

Cuối cùng, Tôi xin chúc toàn thể Lãnh đạo và nhân viên KLB hưởng mùa Xuân năm 2019 luôn vui 
khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. 

 

  

KIENLONGBANK CẦN THƠ

KHÁCH HÀNG

KIENLONGBANK CƯ KUIN

KIENLONGBANK PHÚ QUỐC

KIENLONGBANK SÓC TRĂNG

khách hàng khách hàng
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Quả thật, khi chúng tôi cùng anh Bình vượt hơn 70 km để đến 
vườn rau sạch của anh, điều làm chúng tôi bất ngờ đó là từ 

một vùng đất hoang dại, cỏ mọc rậm rạp mà giờ đây lại là một 
vườn rau sạch đang mơn mởn phát triển xanh tốt để cung ứng 
nguồn rau sạch ra thị trường trong dịp Tết Kỷ Hợi. 

Anh Bình vui vẻ dẫn chúng tôi đi tham quan khu vườn hơn 3 
ha mà anh đang canh tác để trồng rau sạch. Anh vui mừng 

chia sẻ: “Năm nay thời tiết thất thường, mưa nhiều nên rau trồng 
kiểu công nghệ lạc hậu như bà con trước kia là bị úng và hỏng hết, 
còn của tôi thì không sao do áp dụng cách thức trồng mới cũng như 
kỹ thuật bón phân hữu cơ phù hợp”. Với việc áp dụng khoa học 
kỹ thuật vào nông nghiệp, do vậy, vựa rau của anh khỏe mạnh 
không bị sâu bệnh và đổ ngã. Đến nay, nhiều đối tác ở các tỉnh đã 
gọi điện đặt hàng công ty anh để cung cấp phục vụ Tết. Anh vừa 
vui, vừa mừng nhưng cũng vừa lo vì số lượng đặt hàng năm nay 
nhiều sợ không cung cấp đủ cho đối tác.

Anh Bình là người năng động và hoạt bát, luôn gợi mở những 
hướng đi mới để làm giàu. Vừa dẫn chúng tôi tham quan 

vườn rau, anh vừa chia sẻ kinh nghiệm trồng rau sạch cho chúng 
tôi nghe. Anh kể những lần thất bại trước đó khi bước chân vào 
ngành nông nghiệp trồng sau rạch, và để có được thành quả như 
ngày hôm nay, công ty Nông nghiệp sạch Mầm Xanh của anh đã 
trải qua bao khó khăn, thử thách. Những thất bại liên tục lúc ban 
đầu đã làm bao bao nhiêu vốn liếng, dành dùm, tích góp của anh 
tiêu tán. Đã có lúc anh nghĩ mình bỏ việc trồng rau sạch để đi 
làm thuê kiếm tiền nuôi bản thân, không dám nghĩ quay lại nghề 
nông nghiệp rau sạch. Tuy nhiên, cái duyên với ngành nông ng-
hiệp rau sạch cũng như sự động viên của gia đình, anh đã quyết 
định quay lại đầu tư trồng rau sạch với quyết tâm ngã ở đâu đứng 
lên ở đó, và hôm nay thành quả là những luống rau đang xanh 
mơn mởn chuẩn bị xuất bán. Thành công của anh Bình đã chứng 

C hắp cánh cho những vụ rau Tết

minh nguồn vốn của Ngân hàng Kiên Long đầu tư đúng chỗ. Anh 
Bình chia sẻ: “Cảm ơn Kienlongbank Phú Yên rất nhiều vì đã tin tưởng 
vào dự án của tôi mà đã cho vay vốn. Lúc quyết định quay lại đầu tư 
vào dự án này, tôi nghĩ cái khó nhất là vốn ở đâu ra? Tôi tự hỏi, dự án 
của mình còn đang dang dở thậm chí trước đó đã thất bại, liệu ngân 
hàng có tin tưởng để cấp vốn tái đầu tư không? Và rồi, thông qua 
người bạn của mình, tôi biết KienLongbank có tài trợ cho nhiều dự 
án nông nghiệp và mạnh dạn đặt vấn đề. May mắn thay tôi đã được 
cấp vốn để đầu tư. Thật sự mà nói Kienlongbank Phú Yên giống như 
người đã sinh công ty tôi ra lần thứ 2.” 

Cuộc gặp gỡ thăm viếng khách hàng ngày cuối năm, cũng như 
kết quả sản xuất kinh doanh mà khách hàng của Kienlongbank 

có được là động lực rất lớn cho những người làm công tác tín 
dụng như chúng tôi. Chia tay anh Bình và vườn rau xanh mơn 
mởn hứa hẹn vụ Tết bội thu của anh, chúng tôi tự nhủ lòng Kien-
longbank sẽ mãi là người bạn đồng hành và luôn sẵn lòng chia sẻ 
với tất cả khách hàng. Khách hàng cần là Kienlongbank sẵn lòng 
chia sẻ, vì đó không chỉ là phương châm mà còn là tâm huyết của 
những con người Kienlongbank.

“Alo, anh Tuấn ơi sắp xếp công việc đi với em thăm vườn rau sạch Công ty em trồng thử nghiệm bước 
đầu đã thành công”. Đó là cuộc gọi điện thoại của anh Nguyễn Huy Bình - Giám đốc Công ty TNHH 
Nông nghiệp sạch Mầm Xanh báo cho chúng tôi biết tin mừng cuối năm mà công ty anh đã thực hiện 
được sau bao năm vất vả, khó khăn gian khó.

• Nguyễn Nhất Tuấn - Giám đốc Kienlongbank Phú Yên

KIENLONGBANK PHÚ YÊN

KIENLONGBANK MỎ CÀY NAM

SÁT CÁNH CÙNG BÀ CON CHĂN NUÔI
ĐỂ CÓ CÁI TẾT ĐẦM ẤM HƠN

Từ năm 2016 trở về trước, Mỏ Cày Nam là huyện có sản lượng đàn heo 
lớn nhất tỉnh Bến Tre, với hơn 260 ngàn con. Chính con heo đã mang 

lại doanh thu gần 1.300 tỷ đồng mỗi năm cho bà con nông dân nơi đây. 
Có thể nói, chăn nuôi heo đã là một nghề truyền thống và cũng là thế 
mạnh về kinh tế của địa phương bên cạnh những sản phẩm từ cây dừa. 
Tuy nhiên, từ đầu năm 2017, giá heo hơi sụt giảm mạnh, có thời điểm 
giá bán chưa đến 2,5 triệu đồng/ tạ khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng 
nề, một số bà con chấp nhận bỏ chuồng vì không còn vốn để tái đàn . 

Chị Đỗ Thị Đầm, ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam là 
một khách hàng lâu năm của Kienlongbank Mỏ Cày Nam, có thâm 

niên nuôi heo hơn 10 năm. Thời điểm khủng hoảng giá heo năm 2017 
chị đang nuôi khoảng hơn 80 con heo thịt, với giá xuất chuồng chỉ 
khoảng 2,7 triệu đồng/ tạ , lứa heo đó chị lỗ hơn 30 triệu đồng. Cũng 
giống như phần lớn bà con ở đây, chị Đầm phải đối mặt với vô vàn khó 
khăn khi số tiền bán heo không đủ trang trải chi phí thức ăn, tiền lãi 
vay ngân hàng, tiền sinh hoạt gia đình hàng tháng, tiền mua heo con 
giống để tái đàn…  Để chia sẻ phần nào khó khăn với khách hàng, Ban 
lãnh đạo Kienlongbank đã về tận Mỏ Cày Nam gặp trực tiếp bà con 
chăn nuôi để nắm tình hình và sau đó đã có chủ trương giảm 3 tháng 
lãi, nhằm góp sức cùng bà con vượt qua khó khăn khôi phục sản xuất. 
Mỗi lần nhắc lại, chị Đầm vẫn còn cảm động, chị cho biết: “Thời điểm đó 
trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam chỉ duy nhất Ngân hàng Kiên Long có chủ 
trương giảm lãi cho khách hàng chăn nuôi heo, chúng tôi cảm thấy may 
mắn và thật sự ấm lòng giữa bộn bề lo toan cuộc sống”.

Đầu năm 2018, số hộ chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Bến Tre nói 
chung, huyện Mỏ Cày Nam nói riêng đã giảm hơn 50%. Nhận thấy 

lượng heo thịt trong dân không còn nhiều, với kinh nghiệm có được 
trong quá trình chăn nuôi, chị Đầm đã mạnh dạng đến Kienlongbank 
Mỏ Cày Nam xin vay lại 400 triệu đồng để thả nuôi 200 con heo theo 
nhiều đợt. Chị phấn khởi chia sẻ: “Trong khi một số ngân hàng trên địa 

• Phạm Thu Đông 
Giám đốc Kienlongbank Mỏ Cày Nam

bàn lúc này đang có chủ trương cắt giảm nguồn vốn phục 
vụ chăn nuôi thì Kienlongbank vẫn xem xét giải quyết cho 
tôi thật nhanh chóng, kịp thời. Có được khởi đầu thuận lợi, 
tôi tin lứa heo này sẽ thắng lớn”. Đúng như dự đoán của 
chị, sau khi đợt heo đầu thả nuôi được khoảng 1 tháng 
thì giá heo hơi bắt đầu tăng trở lại, chị quyết định thả 
thêm 2 đợt nữa. Tháng 6/2018 chị xuất bán lứa heo đầu 
tiên được 70 tạ, với giá 5 triệu đồng/tạ, chị thu lãi hơn 
100 triệu đồng chỉ sau gần 4 tháng chăm sóc.

Đến thăm chị Đầm trong những ngày đầu xuân 
chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn niềm vui, sự lạc 

quan của chị về một năm mới thắng lợi. Thời điểm này, 
chị đang tất bật với đàn heo gần 100 con chuẩn bị xuất 
chuồng vào dịp Tết Nguyên đán, hứa hẹn một lứa nuôi 
hiệu quả nữa. Chị phấn khởi cho hay:“Cũng nhờ sự hỗ trợ 
đồng vốn được kịp thời cùng với sự quan tâm chia sẻ của 
ngân hàng Kiên Long đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi 
vượt qua mọi khó khăn, khôi phục lại sản xuất. Chúng tôi 
xin hứa sẽ sử dụng vốn vay thật hiệu quả và luôn gắn bó, 
đồng hành cùng sự lớn mạnh của ngân hàng Kiên Long. 
Nhân dịp năm mới tết đến tôi xin được thay mặt bà con 
xứ Cù Lao Minh gởi đến lãnh đạo ngân hàng Kiên Long lời 
chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất”.

Với sự nhạy bén và chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh 
đạo cũng như sự quan tâm tận tình đến bà con 

nông dân, chúng tôi cảm thấy có niềm vui nho nhỏ 
khi được góp chút công sức, giúp cho bà con nông 
dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tết này, gia đình chị 
Đầm sẽ đón cái Tết vui vẻ và đầm ấm. Và chúng tôi, 
những thành viên của Kienlongbank cầu chúc cho bà 
con nông dân, trong năm mới chăn nuôi, trồng trọt 
đạt hiệu quả cao hơn nữa để có được cuộc sống ấm 
no, đủ đầy và hạnh phúc.

Ông Nguyễn Nhất Tuấn - Giám đốc Kienlongbank Phú Yên đến thăm hỏi khách 
hàng vào dịp cuối năm.

Trang trại chăn nuôi heo của gia đình khách hàng Đỗ Thị Đầm
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* Áp dụng cho thẻ JCB

http://www.lanaturespa.vn

Đến 20/10/2019

https://www.nguyenkim.com
Đến 13/4/2019

https://www.nguyenkim.com
Từ 01/9/2018 - 13/4/2019

Thứ 7 & CN 
hàng tuần

* Áp dụng cho thẻ JCB
* Áp dụng cho thẻ Kienlongbank

* Áp dụng cho thẻ Kienlongbank

* Áp dụng cho thẻ Kienlongbank
* Áp dụng cho thẻ Kienlongbank

Giảm
10%

http://sumobbq.com.vn
Đến 31/01/2019 

* Áp dụng cho thẻ JCB* Áp dụng cho thẻ JCB

Giảm
30%

Giảm
30%

Giảm
50%

Giảm
30%

Giảm
25 - 50%

Giảm
100.000VNĐ

Hóa đơn 
từ 1.000.000 VNĐ

https://www.leflair.vn
Đến 31/01/2019

http://www.aeoncitimart.vn
Đến 31/01/2019

http://vienthammyoracle.vn
Đến 31/01/2019 

http://spamamgao.com/
Đến 31/12/2019

Nhận Voucher 100.000VNĐ
với hóa đơn từ 700.000VNĐ

50% tất cả dịch vụ 
điều trị & chăm sóc da
25% cho Phẫu Thuật Thẩm Mỹ

Tối đa 500.000 VNĐ

https://www.vietnammm.com
/gyumaru

Đến 30/11/2019

* Áp dụng cho thẻ JCB

http://sumobbq.com.vn
Đến 31/01/2019 

* Áp dụng cho thẻ JCB

Hóa đơn từ 300.000VNĐ

https://www.vietnammm.com/
grand-jete-kitchen

Đến 30/11/2019 

* Áp dụng cho thẻ JCB

https://www.vntrip.vn
Đến  31/01/2019

Tối đa 2.000.000VNĐ 
Thứ 5 hàng tuần

* Áp dụng cho thẻ JCB

Giảm
50%

https://www.hotelnikkohanoi.com.vn/

Đến 15/4/2019

* Áp dụng cho thẻ JCB

Mua 
Tặng

https://www.galaxycine.vn
Đến  31/01/2019

Thứ 4&7 hàng tuần

* Áp dụng cho thẻ Visa

Tặng
bắp
nước

https://www.bhdstar.vn
Đến  22/01/2019

Khi mua 2 vé
(Tối thiểu 150.000VNĐ)

Giảm
15%

Tặng
100.000VNĐ

Giảm
20%

1

1
2

40364036 4036
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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KIENLONGBANK

Nhiều hoạt động nổi bật đáng nhớ trong 
năm 2018

Chuỗi hoạt động hỗ trợ Tết Nguyên đán 
Mậu Tuất năm 2018

Quà 8/3 cho lao động nữ trong toàn hàng

Nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa được 
triển khai 

Năm 2018 - Điểm nhấn của phong trào văn hóa - thể thaoNgày 09/12/2017, Công đoàn cơ sở 
(CĐCS) Kienlongbank đã tổ chức Đại hội 
đại biểu CĐCS Kienlongbank nhiệm kỳ 
2017 – 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành (BCH) 
nhiệm kỳ mới. Năm 2018 vừa qua, cũng 
là năm hoạt động đầu tiên của BCH với 
nhiều gương mặt hoàn toàn mới, đã nỗ 
lực thực hiện nhiều hoạt động khởi sắc, 
thể hiện được vai trò là tổ chức, chăm lo, 
bảo vệ và đem lại quyền lợi, chính đáng 
cho công đoàn viên và người lao động.

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, BCH Công đoàn cơ sở  
Kienlongbank đều tổ chức hàng loạt các chương trình nhằm hỗ 
trợ cho công đoàn viên (CĐV), người lao động được vui Xuân 
đón Tết. Cụ thể như dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Công đoàn đã tặng 
2.347 phần quà Tết cho CĐV, hỗ trợ vé tàu xe cho CĐV về quê ăn 
Tết, cùng hơn 100 trường hợp CĐV khó khăn được hỗ trợ mỗi 
suất 01 triệu đồng. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng 
sự quan tâm, chia sẻ, động viên tinh thần kịp thời của Công 
đoàn, để các cán bộ, đoàn viên yên tâm công tác và ấm lòng 
ngày Tết cổ truyền

Luôn gắn liền với phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia 
sẻ” của Kienlonbank trong gần 24 năm hình thành và phát triển, 
trong năm 2018, BCH Công đoàn cơ sở đã triển khai chương trình 
Hiến máu nhân đạo trên toàn hệ thống. Chương trình đã lan tỏa 
trong mỗi cán bộ nhân viên với 352 nhân sự tham gia tại 33 đơn 
vị và Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở. Bên cạnh đó là các chương 
trình đóng góp, ủng hộ thường niên như: Ủng hộ đồng bào tại 
các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, giúp bà con sớm 
khắc phụ hậu quả, ổn định cuộc sống; đóng góp Qũy tình nghĩa 
Kienlongbank thể hiện được tình tương thân tương ái, mang đậm 
tính nhân văn tại Kienlongbank. 

Với 02 chương trình nổi bật: Cuộc thi vẽ 
tranh thiếu nhi “Ước mơ của em” dành cho con 
em CĐV và Hội thao Kienlongbank 2018 nhân 
kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập ngân hàng 
(27/10/1995 – 27/10/2018). Cả hai chương 
trình đều mang lại dấu ấn lớn, phát huy được 
hiệu quả của sự kết nối tập thể, Tinh thần 
đoàn kết của CB, NV, CTV trong mái nhà chung  
Kienlongbank. Điều đó được thể hiện rõ qua sự 
nhiệt tình đăng ký tham gia và thực hiện nghiêm 
túc các các thể lệ của chương trình đưa ra. Đây 
sẽ là tiền đề và là tín hiệu tốt, hứa hẹn mạng lại 
nhiều giá trị tiềm năng cho việc tìm kiếm, phát 
triển nhân lực cho Kienlongbank. 

 Trong năm mới 2019 sắp đến và các năm 
tiếp theo, việc phát triển các phong trào thi đua 
nội bộ phải được xem là một trong những hoạt 
động trọng tâm được triển khai hiệu quả hơn, 
để các hoạt động, phong trào của Kienlongbank 
thực sự là “món ăn tinh thần” mà tập thể CB, NV, 

Đã trở thành thông lệ và là nét văn hóa đẹp của  
Kienlongbank, kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, BCH Công đoàn 
cơ sở Kienlongbank đã phối hợp cùng Ngân hàng tổ chức trao 
quà đến 1.038 lao động nữ trong toàn hàng. Đây cũng là dịp để 
Ban lãnh đạo tiếp thêm nguồn năng lượng cho lao động nữ đang 
công tác tại Ngân hàng hoàn thành tốt công việc được giao, góp 
phần xây dựng Kienlongbank ngày một phát triển bền vững.

CTV luôn mong chờ được thưởng thức. Thành công này có được nhờ sự quan tâm ủng hộ của Ban lãnh đạo Ngân hàng và trên hết là 
sự tiên phong của toàn thể cán bộ công đoàn bộ phận tại từng Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở và tại các đơn vị, những cánh tay nối dài 
giúp sức cho BCH Công đoàn cơ sở và đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời của BCH CĐCS – Những người đóng vai trò quan trọng trong việc 
điều phối, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các phong trào thi đua nội bộ. 

Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. BCH Công đoàn cơ 
sở Kienlongbank lại tất bật chuẩn bị các chương trình hỗ trợ Tết dành cho công đoàn viên và người 
lao động. Gần 3.000 phần quà Tết dành cho công đoàn viên, mỗi phần trị giá khoảng 300.000 
đồng; chương trình Hỗ trợ vé tàu xe về quê và chương trình Hỗ trợ khó khăn cho người lao động 
với tiêu chí được mở rộng hơn. BCH Công đoàn cơ sở hy vọng bằng những phần quà nhỏ nhưng 
mang đầy ý nghĩa này sẽ góp phần mang đến niềm vui đón Tết cho từng công đoàn viên, người 
lao động. Kính chúc toàn thể CB, NV, CTV Kienlongbank năm mới Kỷ Hợi 2019 tràn đầy hạnh phúc, 
dồi dào sức khỏe, đong đầy bình an và luôn thành công trên mọi mặt.

. BCH Công đoàn cơ sở Kienlongbank
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Tết là dịp để mỗi người về quê đoàn tụ với gia đình 
và nghỉ ngơi sau một năm tất bật với công việc, thế 
nhưng, đâu đó tại Kienlongbank vẫn có những con 
người vì tính chất công việc, họ phải ở lại trực Tết để 
đảm bảo việc vận hành của Ngân hàng vẫn được xuyên 
suốt trong dịp Tết và đảm bảo được sự an toàn trong 
giao dịch của các khách hàng. Cùng lắng nghe cảm xúc 
của những thành viên Kienlongbank tạm xa gia đình 
và ăn Tết tại Kienlongbank quý độc giả nhé!

Anh Nguyễn Hoàng Phước - Nhân viên Dịch vụ khách hàng Phòng Marketing:  
“Hotline xin nghe, 24/24 nên tinh thần luôn lên dây cốt hỗ trợ khách hàng”

Anh Lê Trung – Trưởng bộ phận An ninh mạng, Phòng Công nghệ thông tin: “Tết cơ quan thiếu tình thân nhưng 
ấm tình đồng nghiệp”

Anh Đặng Hoàng Thanh – Nhân viên bảo vệ tại Kienlongbank Phú Nhuận: “Đêm giao thừa được Ban lãnh đạo 
lì xì, chúc Tết”

Anh Quách Nguyễn Bá Tùng - Trung tâm thẻ: 
“Cảm thấy hạnh phúc vì đóng góp vào sự thành công chung của Kienlongbank”

Với tính chất và đặc thù công việc của nhân viên Bộ phận Dịch vụ 
khách hàng, chúng tôi phải làm việc theo ca và đảm bảo hoạt động 
24/24 trong ngày và liên tục 365 ngày/ năm. Ngày này qua ngày khác 
và năm này qua năm khác lúc nào chúng tôi cũng trên tinh thần hỗ 

trợ ngay cho khách hàng khi gọi đến Hotline. Những vấn đề phát sinh trong mỗi 
ca trực đều phải được giải quyết. Vì vậy, có trực Tết hay ngày thường chúng tôi 
thấy đều như nhau và đặc biệt ngày Tết càng tập trung cao độ nhiều nhất bởi 
vì ai ai cũng nghĩ ngơi và khi gọi đến Hotline đều là những giao dịch cấp bách, 
cần “cứu cánh sau cùng” của tổng đài viên khi tất cả nhân viên giao dịch tại Chi 
nhánh, Phòng giao dịch Kienlongbank đã nghỉ Tết. Thế đấy! Đó đã trở thành 
niềm vui của công việc và niềm vui ngày Tết với chúng tôi là  khi có ít khách hàng 
gọi lên Hotline càng ít càng tốt và tiêu chí đặt ra và phải xử lý và hỗ trợ 100% bất 
kỳ giao dịch nào nếu có xảy ra trong dịp Tết để mang lại sự an tâm, niềm vui và 
hài lòng đến khách hàng.

Cũng giống như những năm trước, Tết mang lại cho tôi một cảm giác thật 
sự rất khó tả, vừa có một chút vui lại có chút buồn man mác. Tết là thời điểm mà 

tất cả mọi người đều muốn dành thời gian để nghỉ ngơi bên gia đình. Tuy nhiên, với tính chất công việc thì có lẽ đây là thời điểm mà 
mọi người trong bộ phận chúng tôi phải lên lịch, chia ca cho nhau để trực Tết. Đây là năm thứ 2 tôi đón Tết tại kienlongbak. Thật ra, 
tôi cũng có chút thoáng buồn vì phải ở lại trực Tết, và không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Tuy nhiên, nếu nghĩ về những điều 
tích cực, làm tròn trách nhiệm Kienlongbank giao phó, cảm giác giúp được khách hàng và mang một niềm vui cho khách hàng của  
Kienlongbank thì tự bản thân sẽ có động lực rất nhiều. Tôi nghĩ về những vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Tết của khách hàng 
được mình giải quyết một cách ổn thỏa, giúp cho khách hàng vui vẻ trong ngày đầu năm thì đấy cũng là niềm vui của chúng tôi. Nói 
như vậy, nhưng vẫn sẽ có những thời khắc mà nhất định chúng tôi sẽ không bao giờ quên được, đó là cùng nhau trải qua đêm giao 
thừa và ngày đầu năm mới. Cảm giác nhìn người người, nhà nhà trao cho nhau những lời chúc năm mới tốt đẹp và thành công tôi đã 
không cầm được những giọt nước mắt và tự hứa với bản thân năm sau nhất quyết sẽ về bên gia đình đón Tết. Và rồi theo guồng quay 
của công việc, của bộ phận, năm nay tôi vẫn đón Tết tại Kienlongbank và chắc hẳn sau những ngày trực Tết, tôi lại có những ngày nghỉ 
ngơi đúng nghĩa để cùng gia đình “ăn bù” những ngày Tết xa nhà. 

Đối với nhiều nhân viên công sở, Tết là dịp được vui chơi, nghỉ xả hơi. Tuy nhiên, với những người làm công nghệ thông tin tại 
Ngân hàng như chúng tôi Tết vẫn như ngày thường. Tại Phòng Công nghệ thông tin của Kienlongbank, Tết vẫn phải duy trì đầy 
đủ nhân viên các bộ phận để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/24, đảm bảo dịch vụ cung cấp cho khách hàng luôn 
sẵn sàng trong Tết.

Là người đã có gia đình, nhưng Tết năm nào tôi cũng đi trực suốt nên không giúp đỡ gì được vợ. Vì vậy, Tết năm ngoái bà xã bùng 
nổ, giận tôi cả mấy ngày Tết. Năm nay tôi cố gắng thu xếp phụ vợ một ít công việc nhà từ trước Tết, đêm giao thừa vẫn trực chiến tại 

Ngân hàng. Trong mấy anh em của bộ phận, nhà tôi ở gần cơ quan nhất 
nên Tết đành căng mình trực để trợ giúp đồng đội ở xa. Vì vậy, ra Tết tôi 
sẽ được nghỉ bù lại vài hôm cho bà xã đỡ cáu. Năm mới mà vợ chồng 
hục hặc như năm ngoái thì cũng buồn. Cái Tết ở cơ quan tuy thiếu đi tình 
thân nhưng lại ấm áp tình đồng nghiệp. Phòng Công nghệ thông tin nói 
riêng và trụ sở làm việc Kienlongbank ngày thường khá đông nhân viên 
và khách hàng đến làm việc nhưng Tết thì vắng vẻ hẳn. Thay vì mỗi người 
ngồi một góc, ai làm việc nấy, để xua tan bầu không khí tĩnh lặng mọi 
người quây quần tặng nhau những câu chúc mừng, những bao lì xì để 
mừng năm mới. Ngân hàng cũng rất quan tâm đến nhân viên. Để động 
viên cho những người ở lại trực Tết, trong những ngày đầu năm mới lãnh 
đạo Ngân hàng thường đến để thăm các CB, NV đang trực Tết để động 
viên tinh thần anh em, rồi chúc Tết, mừng tuổi. Quanh đi quảnh lại thế là 
Tết cũng nhanh qua đi, guồng quay công việc lại bắt đầu và cứ thế nhiều 
năm nay, tôi vẫn ăn Tết cùng Ngân hàng. Được đóng góp vào công việc 
chung, để bộ máy Kienlongbank vận hành trơn tru trong những ngày lễ, 
Tết tôi cảm thấy công việc này là niềm hạnh phúc của mình. 

Đã 11 năm rồi, tôi ăn Tết cùng Kienlongbank. Vì tính chất công 
việc của nhân viên bảo vệ nên tôi luôn phải túc trực cơ quan 
trong ngày Tết. Tết đến đường phố Sài Gòn vắng hoe vì ai 
cũng về quê đoàn tụ gia đình, nhiều lúc thấy buồn và tủi 

thân. Tuy nhiên, niềm an ủi của tôi là mỗi lần trực Tết, gia đình luôn động 
viên, vợ con khuyên nhủ cố gắng hoàn thành trọng trách của mình. 
Tôi nhớ, mỗi năm vào đêm giao thừa là anh Võ Quốc Thắng – Nguyên 
Chủ tịch HĐQT, nay là Cố vấn Kienlongbank,  luôn đến Ngân hàng để 
cúng giao thừa, gặp ai Anh cũng hỏi thăm tình hình, chúc Tết và lì xì 
nên rất vui. Vì ca trực có hai người nên tôi tranh thủ lúc không phải ngày 
trực, chạy về nhà vui Tết cùng vợ con, nhờ vậy cũng không cảm thấy 
“cô đơn” cho lắm. Nhiều người luôn nói với tôi, làm cả năm rồi Tết làm 
gì cũng phải quây quần bên gia đình, tuy nhiên công việc đâu thể bỏ 
đươc. Kỷ niệm ăn Tết tại Kienlongbank Phú Nhuận của tôi trong suốt 11 
năm qua thì rất nhiều, mỗi năm để lại cho tôi mỗi cảm xúc rất riêng. Tại  
Kienlongbank Phú Nhuận, không chỉ có bảo vệ Kienlongbank chúng tôi, 
mà còn có những anh em trong tổ bảo vệ của tòa nhà nên Tết có người nói 
chuyện cũng đỡ buồn. Năm mới, Tết đến chúc anh chị em trong gia đình  
Kienlongbank nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào để cống hiến nhiều hơn 
cho “ngôi nhà” thân yêu của chúng ta.

Tôi bắt đầu trực Tết tại Kienlongbank từ năm 2015, đó là năm 
đầu tiên tôi ăn Tết tại cơ quan. Liên tiếp từ đó đến nay tôi có 
thâm niêm 4 năm trực Tết. Vì quê tôi ở Phan Thiết, cách Sài 
Gòn hơn 4 tiếng đi xe nên nếu tranh thủ được tôi vẫn “xé gió” 

chạy về thăm gia đình 1 đến 2 ngày rồi vào trực thay ca 
cho anh em khác. Kỷ niệm trực Tết cơ quan với tôi nhiều vô 
kể, mỗi năm lại có cảm xúc riêng. Tôi vẫn nhớ, sáng 30 Tết, 
khi ngoài kia người người đang tấp nập dọn dẹp đón giao 
thừa, thì tôi vẫn lủi thủi chạy xe máy lên trực, cảm giác buồn 
lắm. Ngoài đường thì tấp nập, nhộn nhịp, lên Ngân hàng 
thì không khí vắng vẻ, tĩnh lặng, nhiều lúc nghĩ lại cũng tủi 
thân. Có năm vì phải ở lại trực Tết nên 26 tháng Chạp tôi 
đã đưa vợ về quê với gia đình, sau đó quay lại Thành phố. 
Nhìn vợ buồn, tôi tự hứa với bản thân năm sau sẽ dành 
cái Tết trọn vẹn cho gia đình, nhưng rồi cũng phải trực Tết. 
Công việc của Trung tâm Thẻ chúng tôi là vận hành thẻ để 
hệ thống ATM Kienlongbank được “chạy” trơn tru trong dịp 
Tết, xử lý những sự cố dù là nhỏ nhất. Nhận thấy vai trò, 
trách nhiệm lớn lao, vì vậy ăn Tết tại Ngân hàng dù có buồn 
nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã đóng góp một chút 
công sức vào sự thành công chung của Kienlongbank.
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XUÂN KIÊN LONG

Năm 2018 đã khép lại, không khí nô nức đón Tết đang tràn ngập từng góc phố, từng ngôi nhà. Tết đến là dịp để 
chúng ta cùng chiêm nghiệm lại những điều đã qua, mong ước cho một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Trong 
không khí của những ngày đầu năm mới hãy cùng Bản tin Kienlongbank lắng nghe chia sẻ của những cá nhân đã 

có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công chung của Kienlongbank trong năm 2018.

Chị Trần Thị Tuyết - Kienlongbank Rạch Giá 
Tự lên “dây cót” để tạo động lực phấn đấu

ANH CAO THANH TÀI - Kienlongbank VĨNH THUẬN 
Cố gắng cố gắng hơn nữa

Anh Huỳnh Văn Phát - Kienlongbank Rạch Giá
Làm hết mình bằng cả trái tim 

 Anh Trần Thạch Tín - Kienlongbank Trần Nguyên Hãn 
Lắng nghe, chia sẻ và tận tâm

Hòa mình vào bầu không khí se se lạnh với tâm trạng háo hức, vui tươi của những ngày Tết đang cận kề, tôi 
cảm thấy xúc động và tự hào khi được bộc bạch những dòng cảm nghĩ của mình về mái nhà Kiên Long 
sau hơn 10 năm gắn bó. Tôi còn nhớ như in những ngày đầu bước chân vào gia đình Kiên Long. Tôi lúc 
ấy là một sinh viên chưa hiểu gì nhiều về sự va chạm thực tế trong công việc và trong cuộc sống, sau 
bao năm gắn bó và được Ban Lãnh đạo, anh/em đồng nghiệp trong gia đình Kiên Long hỗ trợ nay 
tôi cảm thấy mạnh mẽ và chững chạc hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày. 
Hơn 10 năm gắn bó với công việc của một Nhân viên kế toán đã rèn cho tôi một đức tính cẩn 
thận và chỉnh chu. Bước ngoặc thứ hai trong công việc của tôi là tôi quyết định xin chuyển từ 
vị trí nhân viên kế toán sang làm nhân viên tín dụng. Hơn 01 năm gắn bó với công việc mới, tôi 
đã gặt hái được rất nhiều kinh nghiệm cũng như góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào 
thành công chung của Đơn vị. Thực sự nếu viết hết suy nghĩ về gia đình Kiên Long thì tôi không 
có nhiều từ ngữ để diễn tả được. Tôi chỉ biết cảm ơn và cảm ơn mái nhà Kiên Long đã bao bọc và 
giúp tôi có những thứ tốt nhất mà tôi đang có hôm nay. Chính vì những gì đã nhận được từ Kiên 
Long, tôi không biết nói gì hơn mà chỉ biết làm hết sức mình bằng cả trái tim và lòng biết ơn. Tôi sẽ 
cố gắng học hỏi và trao dồi kiến thức để hoàn thiện bản thân cũng như làm việc bằng 200% sức lực 
để góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong sự phát triển chung của KienlongbankCó thể nói năm 2018 là năm khởi đầu với những lo toan và đầy thách thức 

khi trước mặt tôi là đỉnh cao chót vót với các chỉ tiêu kinh doanh. Tuy 
nhiên, hiểu được sự lo lắng này, Ban lãnh đạo Kienlongbank Rạch Giá đã 
kịp thời động viên và đưa ra những cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa 

để trấn an các nhân viên tín dụng. Đồng thời, bản thân tôi cũng tự lên “dây cót” 
và xem như đó là một động lực để mình phấn đấu.
Khi là một phần của đại gia đình Kienlongbank, tôi mới hiểu đằng sau vẻ hào 
nhoáng của bộ đồng phục tinh tươm, những gương mặt sáng ngời là bao nhiêu 
nhọc nhằn, vất vả. Mỗi ngày đi làm đều phải nỗ lực tối đa, phải chạy đua với thời 
gian. Bắt đầu công việc từ sớm, giao dịch với rất nhiều khách hàng, với số tiền lên 
đến hàng chục tỷ đồng. Vì vậy đòi hỏi ở mỗi cá nhân sự tập trung, tỉnh táo cao độ 
và luôn giữ được đạo đức trong sạch, không mờ mắt vì tiền. 
Tôi đã nghe nói rằng: “Giao dịch viên ngân hàng: là nghề làm dâu trăm họ”,  
nghiệm lại - thấy đúng với bản thân mình. Thử tưởng tượng, một ngày bạn phải 
tiếp xúc với hàng chục, thậm chí hàng trăm khách hàng, với đủ mọi tính cách mà 
gương mặt lúc nào cũng phải rạng ngời và nụ cười luôn gắn trên môi. Thật vậy, 
khi đã ngồi vào bàn giao dịch rồi thì mọi thứ vướng bận cá nhân đều phải để lại 

ở nhà, để lúc nào trông bạn cũng phải thật tươi nhất. Đó cũng là một biểu hiện của sự tôn trọng dành cho khách hàng, những “thượng 
đế” đem lại cho chúng ta “chén cơm manh áo” - tôi quan niệm như vậy.
Nói vậy, không có nghĩa giao dịch viên chỉ toàn áp lực và khó khăn. Bên cạnh đó còn có những niềm vui nho nhỏ, dễ thương mà ít công 
việc nào có được. Đó là khi bạn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao, hoặc đôi khi chỉ là khi những món quà nho nhỏ như hộp 
bánh, gói kẹo… từ các khách hàng thân yêu đặt vội trên bàn để “các em ăn cho vui”. Đó là khi nhận được lời khen từ sếp hoặc những sự 
quan tâm giúp đỡ từ các anh chị em đồng nghiệp. Chính những điều đó đã tạo nguồn cảm hứng và động lực để tôi vượt qua mọi áp 
lực, để yêu quý và gắn bó với ngành ngân hàng.
Tôi làm giao dịch viên đã hơn 4 năm, vui có, buồn có. Nhưng có thể khẳng định mình được nhiều hơn là mất. Và cái được lớn nhất là 
được sống trong đại gia đình Kienlongbank đoàn kết, bảo bọc, yêu thương lẫn nhau.

“ Để có được kết quả như ngày hôm nay cũng nhờ vào sự quan tâm, giúp đỡ từ Ban giám đốc 
đơn vị, Ban lãnh đạo Kienlongbank cùng với sự tin tưởng yêu mến từ các anh chị đồng nghiệp 
và cả những khách hàng thân thương luôn gắn bó với tôi trong suốt thời gian qua. Đến với  
Kienlongbank đối với tôi như một cái duyên vì khi mới ra trường tôi may mắn được cộng tác tại 
một Kienlongbank năng động, hiện đại và chuyên nghiệp. Qua quá trình công tác, tôi đã được học 
tập, đào tạo và học hỏi rất nhiều kiến thức góp phần làm cho tôi trưởng thành hơn. Là một nhân 
viên kinh doanh, tôi luôn ý thức được công việc mình sẽ đối mặt với áp lực về chỉ tiêu, doanh số… 
Mặc dù trong quá trình làm việc cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại nhưng bản thân tôi luôn tự 
nhủ là phải cố gắng cố gắng hơn nữa, tận tâm tận tâm hơn nữa thì mọi công sức bỏ ra sẽ được 
đền đáp xứng đáng. Với cách suy nghĩ đó, tôi đã làm việc hăng say và sắp sếp công việc cụ thể rõ 
ràng có lộ trình cụ thể để hoàn thành tốt công việc, chỉ tiêu mà Ban giám đốc giao phó. Kết quả 
hôm nay là món quà vô cùng ý nghĩa đối với tôi và tôi sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành tốt kế hoạch 
năm 2018 để xứng đáng với những ghi nhận mà Kienlongbank đã ghi nhận cho tôi”.

“Cố gắng là tất cả những gì chúng ta phải làm cho dù kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại” 
– Robert Thibodeau đã nói như vậy. Trong kinh doanh thành công và thất bại luôn song hành 

cùng bạn, bạn nắm bắt được cơ hội sẽ thành công và ngược lại. Bản thân tôi cũng vậy, nếu 
không cố gắng, không chấp nhận thất bại thì sẽ không có được thành công.
Tôi làm việc tại Hải Phòng, nơi có hầu hết các ngân hàng trong và ngoài nước hoạt động, với 
mật độ dày đặc các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng, các quỹ tín dụng, các công 
ty tài chính. Nhân viên tín dụng chúng tôi không hề thấy“dễ thở”trong cạnh tranh chút nào. 
Vậy làm sao để tồn tại với sự bão hòa, cung - cầu cạnh tranh về giá, làm sao hoàn thành tốt 
được chỉ tiêu cá nhân được giao đóng góp vào chỉ tiêu chung của đơn vị mình. Mỗi người có 
một quan điểm làm việc khác nhau, kế hoạch hành động và định hướng khác nhau, với tôi đó 

là sự cố gắng, lắng nghe, chia sẻ và tận tâm.
Sự cố gắng, lắng nghe, chia sẻ, làm việc tận tâm sẽ luôn đem lại cho bạn niềm vui dù là thành 

công hay thất bại! Nhân dịp năm mới, xin được kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, hoàn thành 
tốt mọi chỉ tiêu kinh doanh trong năm mới.

Quý liên 
tiếp xếp 
loại A**

Quý 1 xếp loại A*
Quý 2 và 3 xếp 

loại A**

Quý liên tiếp  
A**

Quý liên tiếp  
A**
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NGƯỜI TUỔI HỢI MƠ ƯỚC GÌ TRONG NĂM MỚI?

“Năm tuổi sẽ mang đến nhiều tài lộc và may mắn hơn” -  
Anh Nguyễn Văn Chín (sinh năm Tân Hợi 1971) - Phó Giám đốc 
Kienlongbank Vũng Tàu
Năm 2018, Kienlongbank đã thành lập thêm 17 Chi nhánh, Phòng giao dịch, nâng 
tổng số điểm giao dịch lên 134 và có mặt ở 28 tỉnh, thành trên cả nước. Đây là 
một tin vui với những thành viên trong gia đình Kienlongbank như tôi. Người ta 
thường nói, năm tuổi thường không may mắn nhưng tôi lại nghĩ khác, năm tuổi 
sẽ mang đến cho mình tài lộc và may mắn hơn. Với người tuổi Hợi như tôi, đặc 
biệt trong năm 2019, tôi có sự tự tin cùng nghị lực bản thân phấn đấu trong công 
việc để góp phần cùng sự phát triển của Kienlongbak. Trong không khí rộn ràng 
những ngày cuối năm, với niềm tin Kienlongbank ngày càng phát triển vũng mạnh 
tôi luôn làm việc hết mình với giá trị cốt lõi: Tâm - Tín – Kiên – Xanh, cùng đơn vị hoạt 
động hiệu quả, đạt kỳ vọng hoàn thành vượt bậc trong kế hoạch được giao năm 2019. 
Kính chúc Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Kienlongbank năm mới an khang 
thịnh vượng.

 “Mong cà phê lên giá, tiêu bớt dịch bệnh để người dân có tiền 
gửi vào Kienlongbank nhiều hơn” - Chị Đặng Thùy Lam Anh 

(sinh năm Qúy Hợi 1983) - Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ 
- Kienlongbank Đắk Lắk:
Năm mới thường mang lại cho con người ta bao ước vọng, những cột mốc 
đặt ra để thực hiện và vươn tới. Với tôi, trong năm Kỷ Hợi này tôi mong ước 
sao cho mình có thật nhiều sức khỏe, ước cho Kienlongbank nơi tôi đang 
công tác phát triển vượt bậc hơn nữa trong năm 2019. Bên cạnh những 

điều ước cho tôi và cho công việc của tôi, tôi còn có điều ước to lớn nhất như 
những người con đang sinh sống trên mảnh đất Tây Nguyên, là cầu mong mưa 

thuận gió hòa, thời tiết ổn định để hạt cà phê lên giá, tiêu bớt dịch bệnh, người 
dân Tây Nguyên có cuộc sống khấm khá hơn và quan trọng là có nhiều tiền để gửi vào 

Kienlongbank. Tết đến xuân về, xin được gửi lời chúc đến toàn thể anh chị em đang công 
tác tại Kienlongbank sức khỏe dồi dào, tiền tài đầy túi, chúc cho đồng bào Tây Nguyên có cuộc sống sung túc ấm no, 
tràn đầy viên mãn.

Mùa xuân đang gõ cửa khắp mọi nơi, Tết là dịp để mọi người cùng chúc nhau 
những lời tốt đẹp và ước mơ về một năm mới thành công và phát tài. Hãy 
cùng Bản tin Kienlongbank lắng nghe chia sẻ và ước vọng của các thành viên  
Kienlongbank cầm tinh tuổi Hợi trong năm mới này nhé. 

“Mong vượt chỉ tiêu huy động vốn trong năm mới” -  
Chị Lê Thị Mỹ Dung (sinh năm Tân Hợi - 1971) - Cộng 

tác viên tín dụng - Kienlongbank Cà Mau 
Để có được sự tồn tại, bền vững và phát triển, Kienlongbank đã 

có một chặn đường dài hơn 23 năm hoạt động. Đến nay, Ngân 
hàng đã vươn xa không chỉ trong nước mà còn không ngừng 
đưa thương hiệu ra thị trường thế giới. Là một trong những 
cộng tác viên tín dụng của Kienlongbank Cà Mau, tôi luôn tự 
hứa với bản thân phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đem lại 
những lợi ích thiết thực cho “người bạn’ mà mình gắn bó. Trong 
năm mới 2019, tôi mong ước mình có thật nhiều sức khỏe để 

hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn 
nữa để hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn trong năm Kỷ Hợi và 

hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Chúc cho tất cả nhân viên  
Kienlongbank trên mọi miền đất nước khỏe mạnh và hạnh phúc. 

“Hy vọng những dự định của tôi và bạn sẽ được hoàn thành” -  
Anh Lê Văn Ngọc ( sinh năm Qúy Hợi 1983) - Nhân viên Phụ quỹ 
- Kienlongbank Khánh Hòa
Những người tuổi Hợi ở Kienlongbank ước mơ gì trong năm tuổi của mình? Câu 
hỏi tôi tự đặt ra và cũng tự trả lời, mỗi người sẽ có 1 ước mơ trong năm mới, ước 
mơ nhỏ nhoi, hay ước mơ lớn lao nó cũng là điều ước bởi có ai đánh thuế ước 
mơ bao giờ đâu. Bước sang năm mới, tôi kỳ vọng sẽ không còn những khó khăn, 
chông gai, thử thách. Hy vọng những dự định của tôi và bạn sẽ được hoàn thành 
và để rồi cuối năm sau chúng ta cùng ngồi lại tổng kết để có được nụ cười viên 
mãn. Hy vọng trong năm mới bản thân tôi cũng như toàn thể anh em trong mái nhà 
Kienlongbank có thật nhiều sức khỏe, đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi khó khăn trở 
ngại trong cuộc sống để thực hiện được những ước mơ của bản thân và cùng chung tay 
xây dựng mái nhà chung Kienlongbank ngày càng vững mạnh. 

“Mong chờ những điều mới mẻ ở phía trước” - Chị Hà Thị Chung 
(sinh năm Qúy Hợi 1983) - Phó Giám đốc Kienlongbank 
Đồng Nai
Không ai có thể tự chọn cho mình gia đình để sinh ra, cũng không thể tự chọn 
cho mình quê hương, dòng tộc. Dường như đó là sự an bài của tạo hóa. Nhưng 
khi có chỗ đứng trong cuộc đời, chúng ta có thể chọn bạn để chơi, chọn việc 
để làm. Và giữa muôn nẻo cuộc đời, tôi đã chọn Kienlongbank để đi về phía 

trước. Tôi đã đến Kienlongbank sau khi đã tích lũy được một vài kinh nghiệm ở 
những nơi khác. Và Kienlongbank đã mở ra cho tôi một cơ hội học tập, được làm 

việc trong một môi trường hết sức chuyên nghiệp.

Bây giờ, với tôi mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc bởi tôi được sống và công tác một 
nơi có nhiều niềm vui. Đó là nơi tôi được gặp những người đồng nghiệp trẻ trung, xinh đẹp, thân thiện và vô cùng 
dễ mến. Nơi mà tôi nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo của vị sếp tài năng và cũng rất dễ gần. Nơi tôi được gặp gỡ với 
nhiều khách hàng đã chọn Kienlongbank chúng tôi để hợp tác, để đặt trọn niềm tin. 

Cuộc sống luôn vận động không ngừng, mỗi ngày là có thêm những thử thách khác nhau, có thêm những điều mới 
lạ khác nữa. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, bằng sự nỗ lực của mỗi thành viên, Kienlongbank sẽ luôn là sự lựa 
chọn an toàn và thông minh cho mỗi khách hàng. 

Năm Kỷ Hợi đến với từng căn nhà với những điều mới mẻ đang đợi chờ phía trước. Và giữa vô số ngân hàng lớn nhỏ 
hiện nay, chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên nhau để tiếp thêm thành công cho khách hàng và xây dựng Kienlongbank 
phát triển thịnh vượng dài lâu. 
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Trong văn hóa phương Đông, con heo 
xếp cuối cùng trong 12 con giáp. Theo 
quẻ trong Chu Dịch thì  Heo thuộc khí 
Thủy, mà triết học xưa cho rằng: “Sơn 
quản nhân đinh, Thủy quản tài”. Do vậy, 
người xưa vẫn quan niệm “Heo là Tài” (theo  
nghĩa tài chính, tài vận, quản nguồn nước). 
Lại nữa, theo truyền thuyết về Thần Nữ Oa, 
người tạo ra vạn vật, trước tiên là lục súc, 
sau đó là con người: “Khi đấy trời vẫn còn 
hỗn độn, đất chỉ toàn là bùn. Nữ Oa lấy nước 
nhào bùn, nặn ra con gà, gà vừa gáy lên, 
cổng Trời đã mở, nhật nguyệt tinh tú dần xuất 
hiện. Ngày hôm sau bà nặn ra con chó, chó 
vừa vùng chạy, cửa Địa mở ra bốn phương 
Đông, Tây, Nam, Bắc. Ngày thứ ba bà nặn ra 
con heo, heo là ngọc trong nhà, có heo tức có 
nhà (không heo bất thành Gia). Ngày thứ tư 
bà nặn ra con dê, lấy dê tế thiên thần, thiên 
thần mới ban phúc, cát tường như ý. Ngày 
thứ năm, thứ sáu bà nặng ra con trâu, con 
ngựa. Lục súc tạo ra xong rồi nhưng không 
có ai trông coi. Thế là ngày thứ bảy, Nữ Oa 
dùng bùn và nước nặn ra con người, lại thổi 
khí vào, con người có sức mạnh siêu phàm, 
gọi là linh hồn của vạn vật. Có con người và 

NĂM HỢI NÓI CHUYỆN NUÔI HEO LÀM KINH TẾ

“Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ/ Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”. Đứng đầu trong 6 
phẩm vật để nhận dạng “thương hiệu Tết Việt” đó là thịt mỡ.  Thịt mỡ trong tâm thức người 
Việt, ý nhắc đến thịt heo là chính. Vui xuân mới, nhân năm Hợi, xin lạm bàn về chuyện nuôi 
heo -  một trong những nghề kinh tế trọng yếu của nhiều nền văn hóa từ thuở hồng hoang 
nguyên thủy cho đến thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 ngày nay.

Không Heo bất thành Gia

XUÂN KỶ HỢI

2019
· ThS. Nguyễn Hiếu Tín - Trưởng Bộ môn Du Lịch - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Người xưa cũng quan niệm rằng, heo là vị thần sinh sản. Vì heo có khả năng sinh sản rất mạnh, 
một lứa có thể sinh được mười mấy con. Việc này rất phù hợp với tín ngưỡng phồn thực, tín 
ngưỡng cầu mong về sự sinh sôi nảy nở của hoa màu và con người ở các nước phương Đông. 
Hơn nữa, heo lại dễ nuôi, tốc độ sinh trưởng nhanh, có thể tận dụng các loại thức ăn gia súc 
chuyển hóa thành thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao. Quan điểm này có lẽ phù hợp với việc 
nuôi heo thật lẫn nuôi heo đất vì tin rằng sẽ được sản sinh tài lộc, sung túc, ấm no quanh năm 
từ heo. Thật vậy, cùng với việc nuôi heo thật làm kinh tế, thì từ xa xưa nhân loại cũng đã có 
phong tục bỏ ống heo tiết kiệm. Ở các nước Anh, Ireland, Scotland, Mỹ, heo đất được gọi là 
“piggy bank” (ngân hàng cất giữ tiền cắc, tiền lẻ) hoặc “money box” (hộp cất giữ tiền). Trong 
giới các nhà sưu tập đồ cổ ở các quốc gia này, heo đất có tên gọi là “still bank”, tức ngân hàng 
bất động để so sánh với các dịch vụ ngân hàng thời hiện đại, chẳng hạn máy rút tiền tự động 
ATM, ngân hàng điện tử,..

lục súc cuộc sống trở nên hưng thịnh. 
Vào ngày thứ tám, để tạ ơn thổ thần, 
con người bèn dùng đầu heo dâng 
lên tế thần”. Với ý nghĩa câu chuyện 
trên đã phản ánh heo là con vật giữ 
vai trò quan trọng mang lại tài lộc, 
may mắn trong nhà.  Không biết có 
phải vì lý do đó, mà chữ Gia (家) 
(nghĩa là gia đình, ngôi nhà) trong 
tiếng Hán, theo chiết tự học là sự 
kết hợp: bộ Miên 宀 ở trên (mái 
nhà) và chữ Thỉ 亥 (heo) ở dưới, 
nghĩa gốc là chuồng heo, trong 
ngôi nhà có heo. Tuy nhiên, các 
nhà ngôn ngữ còn cho rằng, chữ 
“Gia” còn có nghĩa là nơi thờ cúng. 
Khi cúng tế thường dùng heo làm 
vật tế, coi đó là con vật thượng súc, 
vì thế chữ Gia có bộ Thỉ là do vậy. 
Theo đó, cấu hình của chữ “Gia” 
đã bộc lộ địa vị thánh thiện cao 
thượng của heo trong lòng người 
xưa, vì những con vật không trong 
sạch thì không thể hiến dâng tế 
thần được.

Như vậy, từ trong truyền thuyết, ý 
niệm của người xưa, bản chất của 
heo đã mang hàm nghĩa về kinh 
tế, lợi lộc, may mắn và thánh thiện. 
Có lẽ vì vậy mà cho đến ngày nay, 
dường như heo vẫn còn nguyên 
giá trị kinh tế như thuở còn hồng 
hoang của con người. Bởi lẽ, hiện 
nay nghề nuôi heo vẫn giữ vai 
trò trọng yếu trong nền kinh tế ở 
nhiều nước trên thế giới. Theo báo 
cáo mới nhất của Thị trường Heo 
Hơi (Quí 3/2018), tại Mỹ, tổng sản 
lượng heo đạt 69.16 triệu con, tăng 
2 triệu con so với năm ngoái. Theo 
dự báo, ở Mỹ trong năm 2019 heo 
đưa ra thị trường đạt 75.000 con/ 
tuần. Theo thời báo Asian Nikkei  
Review, người Mỹ tiêu thụ khoảng 
9,5 triệu tấn thịt heo năm 2017, dự 
kiến con số này sẽ tăng lên 10,5 
triệu tấn vào năm 2027. Tại Đông 
Nam Á, nhu cầu nhập khẩu thịt 
heo ở Campuchia đang gia tăng 
mạnh mẽ. Theo báo cáo thị trường 
của Genesus Genetics, Campuchia 
nhập khẩu khoảng 5.000 con heo/
ngày từ Thái Lan,..Riêng Việt Nam, 
từ Tổng cục Thống kê cho biết, 
chăn nuôi heo tiếp tục có tín hiệu 
tích cực, thị trường tiêu thụ thuận 
lợi, giá heo hơi luôn ở mức cao, sản 
lượng heo hơi xuất chuồng khoảng 
2,7 triệu tấn trong năm.

Từ nghề nuôi heo đến phong tục bỏ ống heo

Từ nhu cầu cuộc sống nuôi heo đất tiết kiệm, vùng đất Nam Bộ đã tạo nên một làng nghề làm 
heo đất nổi tiếng ở Lái Thiêu – Bình Dương. Dù công nghệ hiện đại ở thời công nghiệp 4.0 
đến đâu đi nữa, thì Heo đất Lái Thiêu vẫn đỏ lửa quanh năm. Tuy có những lúc các nghệ nhân 
“làm heo đất nhưng không có tiền bỏ ống heo” bởi sự cạnh tranh khốc liệt của heo nhựa với vô 
số kiểu mẫu cách tân đa dạng, thì heo đất vẫn mang màu đỏ sặc sở tươi rói với nụ cười “viên 
mãn” của mình. Heo đất vẫn âm thầm mang một sứ mệnh “thân mang xác gốm, lòng trống 
rỗng nhẹ nhàng”, thể hiện những khí phách của người quân tử: vừa nghĩa khí (cất giữ tiền giúp 
bạn phòng khi hoạn nạn), vừa liêm khí (lòng trống rỗng, thanh khiết, không tham lam) và có 
cả dũng khí (hy sinh cho bạn khi lúc cần – đập vỡ ống heo). Nhờ có thú “nuôi heo đất” mới 
có tinh thần, phong trào : “lượm bạc cắc, bắt cầu vàng”, mới có những mô hình “Ống heo giúp 
bạn”, “Nuôi heo đất chăm lo cho những học sinh nghèo”, “Nuôi heo đất khuyến học”,…Những mô 
hình này đã vượt khỏi nhu cầu tiết kiệm cá nhân mà còn mang tinh thần tương thân tương ái, 
giúp đỡ người nghèo khó, thật đáng quý biết bao. Mùa xuân nữa lại về, xin chúc mỗi gia đình, 
xã hội chúng ta luôn được sung túc, ấm no như những hình ảnh chú heo xúm xính, bụ bẫm, 
xinh xắn, tràn đầy sức sống và thảnh thơi, an lạc. 
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Mỗi dịp năm hết Tết đến, người Việt Nam chúng ta thường có thói quen xem tử vi 
cho năm mới và điều này đã dần trở thành tục lệ “đến hẹn lại lên” mỗi dịp Xuân 
sang. Hãy cùng Ban biên tập Kienglongbak “xem quẻ” tử vi cho bạn trong năm Kỷ 
Hợi này nhé.

TUỔI TÝ
Trong năm 2019, tuổi Tý có được sự bình ổn 
đáng mong chờ, dù là sự nghiệp hay tài lộc 
đều có những bước tiến khả quan. Riêng 
những người sinh vào mùa hè thì vận trình 
hanh thông, suôn sẻ hơn nhiều. 
Về tài chính, có dấu hiệu tổn thất nhỏ về 
tiền bạc. Vì vậy, nên có kế hoạch chỉ mua 

TUỔI SỬU
Người tuổi Sửu được dự 
báo năm 2019 sẽ khá thuận 
lợi và thăng hoa trong sự 
nghiệp, gặp nhiều may mắn 
trong công việc. Tuy nhiên, 
trong giao tiếp, họ cần lưu ý 
tránh để người khác hiểu 

TUỔI DẦN
Bước vào năm 2019, người tuổi Dần có vận 
trình tươi sáng, nhiều điều may mắn đến 
bên mình. Tuy nhiên, nên đề phòng khẩu 
thiệt thị phi, danh lợi và sức khỏe của tuổi 
Dần. Năm 2019, bản mệnh nên chú ý tuân 
thủ theo pháp luật, an phận, tự nhiên tự tại, 
vô lo vô nghĩ.

TUỔI MÃO

sắm những vật dụng cần thiết. Cần phải chú ý đề phòng các tháng 5, 6, 
11, 12, sức khỏe suy yếu, dễ ốm đau bệnh tật.
• Hướng xuất hành tốt đầu năm:hướng Nam
• Tuổi hạp để xông đất đầu năm:Thân, Sửu, Thìn.

lầm, cẩn trọng tối đa khi phát ngôn để tránh vạ miệng thị 
phi dù ai nấy đều biết, họ thuộc tuýp cương trực, thẳng 
thắn, “nghĩ sao nói vậy”.
• Hướng xuất hành tốt đầu năm: hướng Tây Nam
• Tuổi hạp để xông đất đầu năm: Tỵ, Dậu, Tý.

Người tuổi Mão vốn dĩ 
đường nhân duyên rất tốt. 
Năm 2019, người độc thân 
tìm được hạnh phúc cho 
mình. về công danh và tài 
lộc, tuổi Mão năm nay vừa 
vượng đào hoa lại tốt về sự 

nghiệp, nếu biết tận dụng cơ hội thì ngay cả tài lộc cũng 
chẳng cần phải lo phiền, quả là một năm tốt lành hết sức. 
Đề phòng tai nạn bất ngờ, tuy nhiên ảnh hưởng không 
quá nhiều đến sức khỏe toàn cục.
• Hướng xuất hành tốt đầu năm: hướng Tây Nam
• Tuổi hạp để xông đất đầu năm: Hợi, Tuất, Mùi.

• Hướng xuất hành tốt đầu năm: hướng Nam
• Tuổi hạp để xông đất đầu năm: Ngọ, Hợi, Tuất.

TUỔI THÌN
Tuổi Thìn, trong năm nếu an phận thì sẽ giữ được sự ổn định, tuy nhiên vẫn có thể trưởng thành sau những 
cuộc cạnh tranh, đó là con đường để đạt được đột phá trong sự nghiệp của con giáp này. Trong năm tuổi 
Thìn khá thích hợp cho việc chuyển việc hay chuyển nơi ở đến một nơi hoàn toàn xa lạ, điều đó sẽ tạo cho 
con giáp cơ hội chuyển mình, đạt được những bước đột phá mới trong sự nghiệp của mình. 
• Hướng xuất hành tốt đầu năm: hướng Nam
• Tuổi hạp để xông đất đầu năm: Thân, Tý, Dậu.

TUỔI DẬU
Năm 2019, báo hiệu một năm 
đào hoa cực kì vượng phát đối 
với người tuổi Dậu. Năm nay, 
con giáp này không những 
được may mắn về đường nhân 
duyên mà còn rất tốt cho công 
danh sự nghiệp, nhất là nữ 

TUỔI TUẤT
Năm 2019 đối với tuổi Tuất là năm 
biên tài, mọi việc kinh doanh, giao 
thiệp, đòi nợ đều có nhiều cơ hội tốt. 
Năm nay là năm thuận lợi, làm ăn 
phát đạt, mọi chuyện hanh thông 
nhưng phải cẩn thận tiểu nhân hãm 
hại để tránh kiện tụng. Tình duyên 

tốt đẹp, có thể tìm được người mang lại hạnh phúc, 
tài lộc lên cao, vận may đến, thăng quan tiến chức. 
Gia đình gặp chút rắc rối nhưng rồi mọi chuyện sẽ 
qua đi. 
• Hướng xuất hành tốt đầu năm: hướng Nam
• Tuổi hạp để xông đất đầu năm: Dần, Ngọ, Mão.

mệnh sẽ được may mắn hơn người. Nếu cấp trên là nữ thì sẽ 
đặc biệt có lợi cho con giáp này. Tuy nhiên, cho dù cấp trên 
có là nam thì cũng vẫn là quý nhân, trao cho bản mệnh 
nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Công danh sự 
nghiệp ổn định, tình cảm cũng có nơi gửi trao, năm 2019 
hứa hẹn sẽ là năm lý tưởng với con giáp này về nhiều mặt.
• Hướng xuất hành tốt đầu năm : hướng Tây Nam
• Tuổi hạp để xông đất đầu năm: Tỵ, Thìn, Sửu.

TUỔI HỢI
Năm 2019, tuổi Hợi có nhiều tranh giành trong cuộc sống, tránh kết giao bạn bè đề phòng bị hãm hại. Sự 
nghiệp không ổn cẩn thận có tai nạn chảy máu, mưu sự không được thuận lợi, mọi việc bình thường, bạn 
muốn được nhiều điều lợi ích thì bạn cần cố gắng lỗ lực nhiều để có thể thành công và được an nhàn 
hơn. Sức khỏe năm nay không được tốt, nếu không cẩn thận sẽ gặp họa vào thân. 
• Hướng xuất hành tốt đầu năm:  hướng Nam
• Tuổi hạp để xông đất đầu năm: Dần, Mão, Mùi.

TUỔI TỴ
Năm 2019, mọi việc thuận lợi, 
như ý đối với người tuổi Tỵ. 
Thoải mái tự tại, bốn biển là 
nhà, nhưng cần đề phòng có 
kẻ nhòm ngó nói xấu sau lưng. 
Công việc suôn sẻ, làm ăn phát 
đạt. Tình duyên tương đối ổn 

TUỔI NGỌ
Sau một năm với nhiều cơ hội chuyển 
mình, người tuổi Ngọ bước sang năm 
2019 với vận trình hung cát đan xen. 
Các mối quan hệ xã giao được tăng lên 
rõ rệt, khiến cho may mắn không 
ngừng ghé thăm. tuổi Ngọ gặp dữ hóa 
lành, còn có cơ hội xuất ngoại, đi làm 

TUỔI MÙI
Vận trình năm Kỷ Hợi của tuổi 
Mùi khá lý tưởng, các mối quan 
hệ được mở rộng, sự nghiệp 
có nhiều quý nhân giúp đỡ. 
Các tháng 2, 5, 10 âm lịch là 
thời điểm quan trọng, có lợi 
cho vận trình. Tài phúc của tuổi 

TUỔI THÂN

định, tài lộc tài tiến, nhưng nếu không cố gắng sẽ không có 
gì. Sức khỏe có phần bị giảm sút nên cẩn trọng và chú ý. 
• Hướng xuất hành tốt đầu năm: hướng Nam
• Tuổi hạp để xông đất đầu năm: Thân, Dậu, Sửu.

việc ở nơi xa, có lợi cho con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, bản mệnh 
cần phải tự cân nhắc trong những quyết định quan trọng, đồng thời 
xin thêm lời khuyên của những người có kinh nghiệm. Độc đoán 
chuyên quyền sẽ là liều thuốc độc làm hại chính mình.
• Hướng xuất hành tốt đầu năm: hướng Nam
• Tuổi hạp để xông đất đầu năm: Dần, Mùi, Tuất.

Người tuổi Thân trong năm 2019 
này vận trình không được xem là rất 
tốt, nhưng vẫn có những cơ hội để 
hóa giải nguy cơ. Một năm tất bật 
đang chờ đón con giáp này, người 
có công thì trời sẽ chẳng phụ lòng, 
công sức bỏ ra thì tất tốt về đường 

danh lợi. Nếu bản mệnh đang có ý định học thêm, ra nước ngoài du 
học hay di dân thì năm này là thời điểm khá tốt, có thể lợi dụng cát 
khí trong năm để thực hiện mong muốn của mình.
• Hướng xuất hành tốt đầu năm: hướng Tây Nam
• Tuổi hạp để xông đất đầu năm: Tỵ, Tý, Thìn.

Mùi trong năm có những bước đột phá lớn, nhiều cơ hội 
đến, nếu biết nắm bắt thời cơ thì chắc chắn khả năng thành 
công là rất lớn. 
• Hướng xuất hành tốt đầu năm: hướng Nam
• Tuổi hạp để xông đất đầu năm: Hợi, Mão, Ngọ.

• Phan Chí Tâm - Phòng Nhân sự tổng hợp

MUÔN MÀU TỬ VI 2019MUÔN MÀU TỬ VI 2019

www.kienlongbank.com38 39KIENLONGBANK - Số 54 - 2019



KI
EN

LO
N

GB
AN

K

CÁI LÝ CỦA VỢ
Cô vợ dõng dạc: “Em đang đặt tour cho gia đình đón 
xuân ở nước ngoài, Châu Âu mùa này lạnh, có tuyết rơi đi 
cho con nó biết tuyết là như thế nào!”. Vợ lí giải, mặc dù 
kinh tế khó khăn xong việc kinh doanh của vợ chồng 
không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn thu lợi nhuận đều, đủ 
để trích ra một khoản cho kì nghĩ dài hơi. Cộng với đó, 
năm nay nghỉ Tết dài, gia đình có thể vui xuân Châu 
Âu, không nhất thiết phải đón Tết trong nước. Ở vị trí 
của vợ, tiếp xúc với khách nước ngoài nhiều, vợ có 
quan điểm sống hiện đại. Đầu tiên cô bảo, tiếng Anh 
của cả ba thành viên trong gia đình đều khá ổn. Cậu 
con trai vào lớp một cũng cho học qua các lớp luyện 
ngoại ngữ thì du lịch cũng là dịp để con có cơ hội 
giao tiếp và biết đến môi trường giáo dục tiên tiến. 
Vẫn cơn mè nheo, vợ phân trần bây giờ nên sống hiện 
đại một chút, sống thoáng hơn không cứ hễ lúc nào 
cũng tuân theo nếp cũ, cỗ giã, khi Tết đến là phải điểm 
danh đầy đủ đại gia đình. Vợ tiếp tục ví von, nghe có 
vẻ như thuận đến cả 100%. Người ta đã phấn đấu có 
cả tài sản, đất đai ở nước ngoài, mua sắm cả chuyên 
cơ riêng cho thuận tiện đi lại mà mình vẫn còn cứ loay 
hoay với những giáo điều, văn hóa triệu tập, tư duy dè 
xẻn thì sao tiến bộ được. Những lý lẽ của vợ, chồng 
không phủ nhận, vợ luôn là hậu phương vững chắc, là 
phụ nữ đảm đang, là tay hòm chìa khóa để chồng có 
thể yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp, chung sức tích 
lũy cho gia đình những con số tài chính ổn định. Vợ 
cũng có cái lý chân tình vì luôn coi những chuyến nghỉ 
ngơi hưởng thụ là dịp để vợ chồng và con cái hiểu 
nhau hơn, chia sẻ với nhau về tương lai, kế hoạch cho 
một năm mới sẽ đến. Nhưng, còn nhiều điều khiến 
chồng đắn đo

ĐÓN TẾT
Ở QUÊ HAY
ĐI DU LỊCH?

CÁI TÌNH CỦA CHỒNG
Anh không áp dụng phương pháp gây hấn, phản ứng gắt 
gao. Anh chỉ muốn điểm qua một số cái tình để vợ cân 
nhắc. Vợ còn đó một bà mẹ, cha mẹ chồng tuy còn sức 
khỏe nhưng nhà neo con, chồng lại là con trai duy nhất. 
Hơn cả, ông bà, cha mẹ mong dường nào đến Tết là dịp 
thiêng liêng nhất để tưởng nhớ tới tổ tiên, con đàn cháu 
đống sum vầy bên nhau. Biết bao người con xa nhà thèm 
khát, mong mỏi đến ngày được trở về quây quần bên gia 
đình, trên mảnh đất quê hương, thế mà vợ lại muốn đi... 

Đúng là cả năm vợ chồng chăm chỉ làm ăn, cũng không 
quên thăm nom quà biếu cha mẹ những vị thuốc quý, 
những món ăn tẩm bổ. Vợ quá thấu hiểu, có vị thuốc bổ 
nào bằng thang thuốc tinh thần, được vui vầy cùng con 
cháu mỗi ngày kể chi là những ngày Lễ Tết. Tết của người 
Việt ngoài dâng lễ cúng tại gia tiên còn là dịp để thăm hỏi 
người thân, bạn bè mà cả năm có khi chỉ nghe tiếng qua 
điện thoại, mấy khi được gặp mặt. Tết còn là dịp được ghé 
một lượt những gia đình hàng xóm, láng giềng và cùng 
dành tặng cho nhau những câu chúc xuân lời hay ý đẹp. 

Tết ở quê có không khí đêm giao thừa, cả nhà rong ruổi 
khắp các chợ hoa, ngắm đào ngắm mai xem năm nay món 
nào được mùa, món nào rộ mà sắm sanh một chậu về nhà? 
Có con trai phụ mẹ treo lên đầy đủ thứ đồ, cánh sao đỏ, 
hộp quà nhỏ... hay lì xì cho trẻ em là con của những người 
bạn tới nhà, đầy ắp những tiếng cười khoe mẽ? Nhờ khoản 
mừng tuổi đó con trai lại chăm heo và sớm thực hiện ước 
mơ, khi heo đủ béo sẽ dùng tiền mua sách bút, áo ấm tặng 
các bạn vùng quê xa xôi nghèo khó. 

Nào đã hết, còn phải kể đến mọi người sum vầy cùng trang 
hoàng nhà cửa, dọn dẹp bụi bẩn dư thừa của năm cũ, đón 

lộc vào nhà của năm mới. Bao mệt nhọc, lo toan bay đi hết, 
chỉ còn lại niềm vui khi cùng nhau sắm lễ cúng lên bàn 
thờ với đầy đủ bánh chưng, khúc giò, lạng chè ngon, mứt 
sen, hạt bí...

Rồi cha mẹ sẽ vui thế nào khi cậu con trai về xông đất đúng 
vào thời khắc giao thừa. Và chúng ta háo hức không khác 
những đứa trẻ mong Tết về nhà mình, mong Tết dài thật 
dài để được sống cho đủ những gì chỉ Tết mới cho ta được. 
Có thể, cái tình của anh thật đơn bạc nhưng vốn dĩ chúng 
ta là người Việt Nam, sống vẫn luôn nặng cái tình. Anh chờ 
tin “hòa ước” từ vợ, sẽ duyệt cái tình anh vừa kể trên đây.

NỖI LÒNG TÔI
Tiếng chồng - lời vợ bên nào cũng có cái lý riêng, thế 
nhưng đôi với tôi, vẫn giữ một quan điểm rằng: Không xa 
nữa là Tết và rất lâu nữa mới lại có Tết, vì thế đừng biến dư 
âm của Tết thành “tài sản” của riêng mình. Vốn Tết của người 
Việt Nam ta đã hàm chứa chữ lý với chữ tình, hết thảy Tết là 
dịp thực hiện sự hiếu hỷ, yêu thương ấm cúng kết nối thiêng 
liêng của mỗi gia đình nhiều thế hệ từ mãi cổ sơ. Và các bạn 
biết đấy, Tết là dịp cha mẹ chúng ta chờ đón nhất bởi sự sum 
họp của tất cả các thành viên trong gia đình sau một năm 
các thành viên trong gia đình mải miết chạy theo công việc. 
Quà nào bằng gia đình sum vầy - Tết nào vui bằng Tết đoàn 
viên. Hãy đón Tết ở quê với gia đình, cha mẹ khi còn có thể, 
các bạn nhé!

Còn các bạn, quan điểm của các bạn như thế nào? Tết này, 
các bạn sẽ chọn cho mình một chuyến du lịch đáng nhớ 
cùng bạn bè hay sẽ đón một cái Tết ý nghĩa bên gia đình 
thân yêu?

• Mỹ Ái - Kienlongbank Cần Thơ

NGÀY NAY, ĐỐI VỚI CÁC GIA ĐÌNH 
TRẺ, VIỆC ĐÓN TẾT NGUYÊN 
ĐÁN Ở QUÊ NHÀ ĐÃ ĐƯỢC THAY 
THẾ BẰNG CÁC CHUYẾN DU LỊCH 
NƯỚC NGOÀI. ĐỐI VỚI VIỆC NÀY, 
MỖI NGƯỜI SẼ CÓ MỘT QUAN 
ĐIỂM KHÁC NHAU, CÓ NGƯỜI 
ĐỒNG THUẬN VÀ CÓ NGƯỜI 
KHÔNG. VÀ TÔI SẼ CHIA SẺ VỀ 
CÂU CHUYỆN ĐÓN TẾT Ở QUÊ 
HAY THAY BẰNG CHUYẾN DU 
LỊCH NƯỚC NGOÀI TỪ GIA ĐÌNH 
EM GÁI MÌNH, NHỮNG CÁI LÝ 
CÁI TÌNH CỦA 2 VỢ CHỒNG KHI 
TRANH CÃI VỀ VẤN ĐỀ NÀY. HÃY 
CÙNG ĐỌC ĐỂ XEM BẠN THUẬN 
BÊN LÝ HAY BÊN TÌNH NHÉ?
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Không biết bao nhiêu lần cuối năm, chỉ biết mỗi lần cuối năm 
là mỗi khác. Khác trong suy nghĩ, cách nhìn và sự chiêm nghiệm 
về cuộc sống. Nếu như cuối năm của mọi người là những tất bật 
lo toan cho một năm mới đầy đủ sung túc, nhà cửa gọn gàng 
đón Tết, là sự hào hứng cho những chuyến du lịch gần, xa cho 
năm mới … thì mùa giáp Tết của chúng tôi là những tất bật với 
các con số, chứng từ, sổ sách, tất cả như chạy đua với thời gian 
cho kịp năm tài chính. Là một trong những người “cũ” khi đã 
được trải qua hơn 10 “mùa cuối năm” ở Kienlongbank, tôi cảm 
nhận luôn có sự đồng hành của những vị Lãnh đạo gần gũi, dễ 
mến, tận tâm vì công việc.

Tôi vẫn nhớ cái mùa giáp Tết mới vào làm ở Kienlongbank. Lúc 
đó, Hội Sở còn hạch toán khá nhiều cho Đơn vị, chương trình, 
máy móc cũng không hiện đại như bây giờ, chứng từ các nơi 
gửi về liên tục, chúng tôi phải cố gắng hết sức để kịp ngày chốt 
số liệu cuối cùng của năm dương lịch. Mọi thứ sao mà khẩn 
trương, quan trọng và thời khắc chờ đợi kết quả kinh doanh của 
một năm hồi hộp còn hơn chúng tôi chờ kết quả thi Đại học. Số 
liệu xong cũng là gần nửa đêm, mọi người lúc ấy mới thấy đói 
bụng và đi ăn tối, à ăn khuya thì đúng hơn. Chỉ còn một vài quán 
ăn khuya vỉa hè. Vậy mà mọi người đều thấy ngon lạ, ai cũng vui 
vẻ cả. Ôi sao mà thân thương quá, cái lần cuối năm ấy…

Tôi đã tình cờ nghe ở đâu đó câu hỏi này: “Một đời người có bao nhiêu lần cuối 
năm?”. Tôi không nhớ câu trả lời thế nào nhưng tôi tin chắc rằng không ai có thể 
trả lời chính xác câu hỏi ấy. Vì thế hãy trân trọng hiện tại và hoài niệm một chút 
nếu có thể về những thời khắc quan trọng đã đi qua trong cuộc đời.

• Trần Lê Ngọc Tú - Phòng Kế toán Tài chính

Những mùa giáp Tết gần đây, dù tất bật nhưng công việc của 
chúng tôi vẫn diễn ra ổn thỏa theo đúng tiến độ vì có sự sắp xếp 
hết sức khoa học của chị Giám đốc. Phòng Kế toán tài chính như 
khoác lên chiếc áo mới vào ngày cuối năm. Nếu ngày thường, với 
chúng tôi là những món quà sinh nhật ý nghĩa, những bình hoa 
tươi được chính tay Chị cắm, là không gian làm việc xanh mướt thì 
cuối năm là những ngày được “vỗ béo” cho kỳ quyết toán vất vả. Đã 
không còn những mùa thức cùng số liệu, công việc mùa giáp Tết 
đã nhẹ nhàng hơn dưới sự dẫn dắt của Chị. Từ số liệu đến chứng 
từ, sổ sách, chúng tôi đều rất yên tâm khi xin ý kiến từ Chị. Giờ đây, 
chúng tôi lại chuẩn bị chào đón một cái Tết sắp đến. Có lẽ mọi thứ 
sẽ vẫn như những mùa đã qua nhưng chắc chắn không ai mất đi 
cảm xúc chộn rộn, phấn chấn của những ngày cuối năm này. 

Cuộc đời dân kế toán là thế, gắn liền những ngày cuối năm với 
công việc, với đồng nghiệp, với cơ quan. Vất vả là vậy nhưng có 
mấy ai từ bỏ, có lẽ đó đã là cái duyên, cái nghiệp. Với tôi, cái duyên 
này người mai mối chính là ngôi nhà Kienlongbank. Và có lẽ cũng 
chỉ có nơi đây tôi mới được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc 
của những mùa giáp Tết như thế. Đó chắc chắn sẽ là miền ký ức 
đáng nhớ mà tôi gìn giữ và trân trọng suốt quãng đường đời. Năm 
Ất Hợi đang đến, chúc cho Kienlongbank chúng ta một năm hưng 
thịnh, như ý và thành công thắng lợi.

Những Mùa Giáp Tết

Ba thương yêu!

Khi Ba đọc lá thư này, con đang trên xe vào lại Thành phố. Về nhà nghỉ Tết một tuần sao mà con 
thấy nhanh quá Ba à! Con còn chưa kịp phụ Ba tưới thêm vài cây cà phê, chưa kịp phụ Ba hái thêm 
vài bông tiêu chín,…Con thấy Ba gầy hơn trước, tóc Ba cũng bạc đi nhiều. Cầm tay Ba, sao mà thêm 
nhiều vết chai sạn quá! Ba đi rẫy nhiều hơn hả Ba? Tự nhiên con thấy mình tệ lắm! Con chưa làm 
gì được cho Ba cả. Lúc nào cũng để Ba lo lắng cho con thôi. Hơn 5 năm đi làm xa nhà, lần nào gọi 
điện Ba cũng dặn dò: “Con ở xa phải tự chăm sóc cho bản thân, ráng ăn uống điều độ để có sức khoẻ 
làm việc. Ở nhà đã có Ba lo, con khoẻ là Ba vui, Ba khoẻ à”. Nhưng, con cảm nhận được đó Ba, con 
biết chân Ba cứ mỗi lúc trở trời lại đau nhức, con biết cứ mỗi mùa cà phê chín Ba lại thức trắng 
đêm,…Con biết Ba vì chị em con mà phải cực khổ nhiều. Con thương Ba!

Con về thăm nhà đúng mùa cà phê đang ra trái, mùa tiêu trổ bông và cũng là lúc Ba bận rộn nhất. 
Dáng Ba cao gầy trong bộ quần áo lao động làm con không khỏi chạnh lòng. Đã lâu rồi con mới có 
dịp đi rẫy cùng Ba. Con nhớ cái không khí ẩm ướt ở rẫy cà phê, nhớ hương thơm dịu nhẹ của những 
chùm bông cà phê trắng xoá, nhớ những bữa cơm rẫy Má nấu cho Ba con mình,…Lúc còn nhỏ, con 
luôn ước mình là con trai để có thể phụ Ba được nhiều việc hơn nữa. Con mong sao năm nay cà phê 
được mùa để Ba bớt nhọc nhằn, để niềm vui khe khẽ trên mắt Ba.

Ngồi viết những dòng chữ này cho Ba, con đang nghĩ đến Ba rất nhiều. Con không muốn xa Ba chút 
nào cả. Con hạnh phúc vì mình được là con gái của Ba. Nhất thời một phút nào đó con trộm nghĩ: 
“Nếu một ngày con thiếu Ba, con không biết mình phải làm thế nào để sống tiếp”. Vì vậy Ba ở nhà 
phải giữ gìn sức khoẻ và sống thật vui vẻ để con yên tâm nghen Ba. Sắp tới con sẽ không có nhiều 
thời gian về thăm Ba như trước nữa, nhưng trong lòng con luôn có Ba. Ba là điểm tựa để con vững 
tin hơn trong cuộc sống này. Con đi làm xa sẽ nhớ Ba rất nhiều. Tết năm tới con lại về thăm Ba.

Con gái của Ba.

• Trần Thị Đài Nguyên - Phòng Nhân sự
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Ngày Tết là dịp mọi người trong gia đình cùng quây quần bên nhau, cùng làm 
những món ăn truyền thống để dâng lên ông bà, tổ tiên. Tuy nhiên, mỗi dân 
tộc trên đất nước Việt Nam lại có những món ăn khác nhau, đặc trưng theo 
từng vùng miền. Qúy độc giả hãy cùng Ban biên tập Kienlongbank điểm qua 
những món ăn độc đáo ngày Tết của các dân tộc ở Việt Nam nhé.

Dân tộc Kinh

Mâm cỗ ngày Tết truyền thống của người Kinh không thể thiếu được các món ngon quen thuộc như: bánh chưng, bánh tét, dưa hành, 
thịt đông, nem, giò, thịt kho, củ kiệu, xôi, gà luộc, canh măng… Tuy mỗi vùng miền có sự khác nhau về hương vị nhưng ngày bữa cơm 
ngày Tết không thể thiếu đi được những món ăn này.

Dân tộc Mông
Ba món ăn không thể thiếu trong 
ngày Tết của người Mông đó 
chính là thịt, rượu và bánh ngô. 
Vào những ngày cúng đầu năm, 
trong nhà người Mông luôn có 
một mâm bánh dầy được làm 
ra từ những hạt gạo nếp nương 
ngon nhất. Ngày 25, 26 tháng 
Chạp, người Mông bắt đầu nghỉ 
ngơi, chuẩn bị đón Tết. Trước đây, 
người Mông không gói bánh 
chưng. Bây giờ thì có gói, nhưng 
bánh chưng không nhất thiết có 
trong bữa cỗ Tết của họ.

Dân tộc Dao
Tết đến, mỗi gia đình người Dao đều có vại thịt heo chua (gọi 
là ò sui). Món ăn này rất bình dị, dân dã, nhưng không thể thiếu 
trong những ngày tết. Nguyên liệu chế biến sẵn trong nhà, gồm 
thịt lợn, muối tinh, và cơm tẻ nguội. Món này ăn kèm với lá lốt 
và lá chấm chanh ớt mới cảm nhận được hết sự đậm đà của thịt 
ướp muối. 

Dân tộc Thái

Người Thái thường sống ở các vùng ven sông, ven suối nên 
không những giỏi về chài lưới, đánh cá trên sông suối mà ngày 
càng giỏi về nuôi thả cả trên đồng ruộng, ao hồ. Vì vậy, cá là món 
ăn phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Thái, nhất là trong 
những ngày tết Nguyên đán, cá là món ăn chính không thể thiếu 
được. Người ta chọn con cá to nhất để riêng.

Đó là con cá đầu mâm cỗ nên được nướng nguyên con. Số cá còn 
lại được chế biến theo cách riêng của vùng này như: cá đồ, cá sấy, 
cá nướng, cá sả, cá độn cơm, cá mọc, cá gói vùi tro bếp, lạp, pa 
lạp… Đặc biệt món pa lạp là món ăn thật độc đáo thường làm để 
thết đãi khách quý mỗi khi Tết đến xuân về.

Dân tộc Mường
Giống như người Kinh, bánh chưng là món ăn đặc trưng, không 
thể thiếu trong cái Tết của người Mường. Trước Tết từ hai đến ba 
ngày, mọi người trong bản, trong họ tộc hẹn lịch nhau, tập trung 
gói bánh hết từ nhà này sang nhà khác. Thời gian này thực sự là 
ngày hội, tuy bận rộn nhưng rất vui của trai, gái trong bản Mường.

Dân Tộc Nùng

Người Nùng sống xen kẽ với người Tày, ngoài ra họ cũng rải rác 
ở một số tỉnh khác, như Bắc Giang, Lào Cai... Tuy không làm lễ 
tiễn ông Công, ông Táo lên trời ngày 23 tháng Chạp như người 
Kinh nhưng nhưng không vì thế người Nùng sửa soạn cho ngày 
tết kém phần rôm rả. Ngoài bánh chưng được coi là lễ vật phần 
không thể thiếu để tiếp khách, họ còn có bánh cao (còn gọi là 
bánh khảo). Đa phần các nhà tự làm lấy, qua đó người khách có 
thể đánh giá được tài nghệ của gia chủ. Ngoài ra còn có bánh tro, 
bánh được làm cầu kỳ, trong suốt như mật ong, khi ăn chấm với 
mật (mật được đun từ đường phèn). Đây là món ăn được trẻ em 
đặc biệt ưa thích.

• Nguyễn Phan Uyên 
Trung tâm Đào tạo sưu tầm

www.kienlongbank.com44 45

Món ngon Món ngon

KIENLONGBANK - Số 54 - 2019



Những điểm du lịch không thể bỏ qua

Theo phong tục tục của người Việt Nam, đầu năm thường là dịp đi Lễ chùa cầu lộc, cầu tài, cầu may mắn cả năm. Thế nhưng, trong những năm gần đây 
thói quen này bắt đầu thay đổi, người dân thường tranh thủ những ngày nghỉ đầu năm để đi du lịch, được trải nghiệm văn hoá đón Tết tại các vùng miền 

trên đất nước. Dưới đây là những gợi ý từ Bản tin Kienlongbank cho quý bạn đọc những điểm đến hấp dẫn trong dịp Tết Nguyên đán 2019 này.

Sapa
Sapa là địa điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước. Thời tiết 
tại Sapa mát mẻ và trong lành. Vào dịp Tết, nếu may mắn bạn có 
thể được ngắm tuyết rơi tại đây. Vào mùa xuân, Sapa tuyệt đẹp với 
những cây hoa đào, hoa mơ, hoa mận nở trắng rừng, ngoài ra bạn 
còn được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang và những 
ngôi nhà sàn thấp thoáng trong sương. Bên cạnh cảnh sắc mang 
đậm chất Việt, ở Sapa còn có những biệt thự hiện đại kiến trúc 
phương Tây, quanh co theo các trục lộ hay hay chênh vênh trên 
các triền dốc, sườn đồi, làm say lòng các nhiếp ảnh gia. Ngoài ra, 
bạn có thể khám phá thiên nhiên, chinh phục đỉnh Fansipan hòa 
mình cùng thiên nhiên, hoa lá đang đua nhau nở rộ trong những 
ngày đầu xuân.

Nếu bạn chưa một lần đến Hà Nội, hãy sắp 
xếp đến với Thủ đô ngay trong dịp Tết này 
để cảm nhận cái Tết cổ truyền đặc trưng 
của Miền Bắc. Khi đến đây, bạn có thể đến 
thăm Lăng Bác, Văn Miếu – Quốc Tử Giám 
hay chùa Hương, đi bộ trên phố cổ Hà Nội 
hoặc ghé thăm Hồ Gươm là những địa danh 
lịch sử mà chắc bạn đã đừng được biết đến 
qua sách báo hoặc các phương tiện thông 
tin đại chúng.

Cố đô Huế nằm trên dải đất miền Trung của Việt Nam, vào mùa 
xuân thời tiết miền Trung rất đẹp, tiết trời ấm áp, đây chính là dịp 
lý tưởng để bạn khám phá thành phố cổ kính này. Đến Huế bạn 
có thể chiêm ngưỡng những di tích lịch sử, thắng cảnh nổi tiếng 
như: Đại nội Huế, lăng Tự Đức, chùa Thiên Mụ…thưởng thức 
những món ăn nổi tiếng xứ Huế như cơm hến, chè Huế, bánh 
xèo, bánh bột lọc… khiến du khách khó quên bởi mùi vị cay nồng 
đặc trưng. Ngoài ra bạn còn được trải nghiệm không khí lễ hội náo 
nhiệt trên sông Hương.

Đà Nẵng là thành phố văn minh, thân thiện bậc nhất Việt Nam 
hiện nay, với những chính sách thu hút du lịch, Đà Nẵng hấp dẫn 
khách du lịch từ khắp các nơi không những Việt Nam và cả quốc 
tế với nhiều địa danh nổi tiếng như: Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, biển 
Mỹ Khê, cầu Sông Hàn, cầu Rồng, bán đảo Sơn Trà. Khách du lịch 
đến Đà Nẵng thích ngắm thành phố về đêm hoặc đứng trên cầu 
Rồng xem pháo bông sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong dịp Tết 
Nguyên đán năm nay. 

Thiên nhiên Đà Lạt đẹp như một bức tranh, và bức tranh đó càng 
quyến rũ hơn vào mùa xuân. Tết Nguyên đán chính là thời điểm 
thích hợp nhất để du khách thực hiện kế hoạch du xuân Đà Lạt. 
Tới Đà Lạt và dịp xuân mới, du khách sẽ có cơ hội thưởng ngoạn 
không gian ngập tràn sắc đào thơ mộng. Từ cuối tháng 1, đầu 
tháng 2, dốc Đa Quý, hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm, đường Trần 
Hưng Đạo đã ‘khoác áo hồng’ của hoa mai anh đào. Thời khắc giao 
thừa của mùa xuân ngân vang, cũng là lúc những cánh hoa khoe 
sắc hồng cả một trời tây ở Đà Lạt đẹp ngỡ ngàng.

Phú Quốc là địa điểm số 1 của các bạn trẻ khi lựa chọn điểm du 
lịch Tết Nguyên đán 2019. Phú Quốc có biệt danh là đảo ngọc là 
thiên đường nhiệt đới của miền Nam và là một bức tranh tuyệt 
mỹ về thiên nhiên với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Đến với 
Phú Quốc để đắm mình trong những con sóng và thử sức qua 
các hoạt động du thuyền, câu cá, lặn ngắm san hô, khám phá đảo 
hoang và dã ngoại, đó sẽ là một cái Tết đáng nhớ của bạn.

Ninh Bình là địa điểm đi vãn cảnh đầu xuân thật tuyệt vời, nổi tiếng 
với chùa Bái Đính lớn nhất Việt Nam, đến đây, bạn có thể đi lễ chùa 
hoặc chênh vênh trên thuyền khám phá Tràng An với khung cảnh 
núi non, sông nước hữu tình thu hút du khách thập phương khắp 
nơi trên cả nước.

Nhắc đến du lịch Tết hoặc đi lễ đầu năm thì chắc chắn không thể 
không nhắc đến Yên Tử. Nơi đây bạn có thể vãn cảnh thiên nhiên 
hoang sơ ngày đầu năm cũng như cầu mong một năm mới gặp 
nhiều may mắn. Đặc biệt, ở Yên Tử có chùa Đồng nằm trên đỉnh 
núi rất linh thiêng, để tới đây bạn phải leo bộ lên đỉnh núi hoặc đi 
cáp treo.

Ninh Bình

. Yên Tử

Thủ đô Hà Nội
Cố đô Huế

Đà Nẵng 

Đà Lạt

Phú Quốc
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Món quà tuy nhỏ nhưng 
dùng đủ cả năm

Cách thưởng Tết của sếp

Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra hớn hở khoe:
 Mẹ ơi! Sáng nay có cô Tũn ở bên Mỹ mới đến nhà chơi. Cô 
tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng: “Món quà 
của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng 
trong một năm”.
Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay:
- Món quà gì thế con?
- Dạ, một quyển lịch!
- !?

Đầu năm mới, một người tới thăm bạn ở bệnh viện:

Tôi không nghĩ là nhanh đến thế. Mới tối qua tôi còn thấy bạn 
đón giao thừa và khiêu vũ cùng một cô tóc vàng cơ mà.

Thì vợ tôi cũng thấy cảnh ấy.

Cuối năm tổng kết công ty, sếp vui vẻ thông báo:
- Năm nay các bạn làm việc rất tốt. Lợi nhuận của công ty đã 
tăng một cách đáng kể. Để thưởng cho các bạn, tôi sẽ phát 
cho mỗi người một tấm séc trị giá 5 triệu đồng…
Tất cả nhân viên công ty vỗ tay rào rào tán thưởng.
Sếp tiếp lời:
- Nếu năm sau các bạn vẫn làm việc nhiệt tình như thế này, 
hãy đem tờ séc đó đến gặp tôi và tôi sẽ… ký chúng.
- !?

Dạo này tớ béo quá rồi, năm hết Tết đến rồi mà chẳng còn 
bộ đồ nào mặc vừa để đi chơi nữa, nên tớ quyết định sẽ 
ăn kiêng từ Tết này.
Cô gái A gật gù:
- Tớ cũng muốn ăn kiêng nữa, dạo này tớ gặp ai cũng bị 
chê béo cả.
- Hay là chúng mình cùng ăn kiêng nhé. Mỗi khi tớ thèm 
thức ăn nhanh hay nước ngọt tớ sẽ gọi cho cậu trước tiên.
Cô gái B tâm đắc:
- Được đấy, tớ cũng thích ăn mấy món đó lắm. Khi nào cậu 
muốn ăn cứ gọi tớ đi cùng.
- !!!

Cô ấy nói:Món quà 
của cô tuy nhỏ 
nhưng cũng đủ cho 
gia đình cháu dùng 
trong một năm!

Tôi sẽ phát cho mỗi 
người một tấm séc trị 
giá 5 triệu đồng…

Nhập viện đầu năm

Kế hoạch giảm cân 
ngày Tết

Giá tết
Hai chị hàng xóm đang cãi nhau rất to, một chị la to: “Bà là đồ con heo!”.
Đúng lúc ấy anh tổ trưởng tổ dân phố đi qua nghe thấy vậy bèn phạt chị ta 50 
ngàn đồng. Chị hàng xóm tỏ ra không phục cho lắm bèn hỏi anh tổ trưởng: “Tại 
sao tháng trước tôi cũng chửi bà ta là đồ heo mà chỉ bị phạt có 30 ngàn đồng?”. 
Anh tổ trưởng cười: “Chị không xem tivi à? Tết đến nên giá heo tăng rồi!”

. Phòng Marketing sưu tầm

Có phải xuân về trên lá non
Mà quanh lộc nõn trắng trên cành
Tươi xanh ngày nắng màu áo mới
Hoa cỏ thơm lừng dấu gót son
Ắt hẳn xuân về trên phố vui
Nắng thêm  lấp lánh những môi cười
Sao thân thương quá từng khuôn mặt
Yêu mắt em tôi ánh rạng ngời 
Đã thấy xuân thì vương tóc em
Gió xuân mơn trớn suối tơ bồng 
Tung bay trên phố vờn trong gió
Áo lụa mây hồng những dáng tiên
Xuân đến mỗi năm với đất trời
Vì người ta hát khúc ca vui
Quê hương đất nước bừng tươi sáng
Xuân tự lòng ta cả cuộc đời

Nốt nhạc tình xuân mang tên anh 
Điều huyền diệu chỉ mình em biết
Anh lặng lẽ giữa buổi chiều tím biếc
Vuốt nhẹ nhàng mái tóc xõa vờn bay
Không gian rộng đại ngàn xanh thẳm
Anh vội vàng quay gót bước đường xa
Em không thể đến dẫu xuân về rộn rã
Em nghe lòng thổn thức bản sầu ca
Một chút tình xuân gửi đến anh
Bay như chim én nhanh lên nhé
Vội vã cùng xuân ngập nắng tràn
Tình anh em gởi bay theo gió
Khát khao bao năm đến hẹn rồi
Anh như cây cỏ ngàn năm ngủ
Thức dậy cùng xuân thắm đượm tình
Ngàn xuân hoa nắng vờn trong gió
Ước hẹn nào ai có đợi chờ.

. Duy Hoàng
Khách hàng Kienlongbank

. Duy Hoàng
Khách hàng Kienlongbank
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Chúc mừng 03 độc giả

KẾT QUẢ

Vũ Quang Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo

Lê Tuấn Anh - Nhân viên Tín dụng (CN Sóc Trăng)

Nguyễn Thị Hải Yến - Nhân viên chăm sóc khách hàng (PGD Càng Long)

Đã có đáp án chính xác và nhanh nhất, trong chuyên mục “ mini game” của Bản tin số 53 
phát hành tháng 12/2018.

KẾT QUẢ MINI GAME
Từ 21/01/2019 đến 05/3/2019

1900 6929
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