Thư Ban biên tập
Quý độc giả thân mến!
Vậy là chúng ta đã cùng nhau bước qua quý I/2019, khởi đầu một năm nhiều
hoạt động sôi nổi của Ngân hàng. Bản tin Kienlongbank số 55 kỳ này sẽ tiếp tục
là người bạn đồng hành cùng độc giả khi truyền tải những sự kiện quan trọng đã
và đang diễn ra như: Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019, tri ân khách hàng
với chương trình “Gửi tiền Kiên Long - Nhận liền lộc Tết”, ký kết hợp tác cùng
bảo hiểm AIA mở rộng thêm các sản phẩm bảo hiểm, phát hành thẻ ghi nợ Quốc
tế Kienglongbank JCB và chuỗi Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc. Bên cạnh đó là
những chia sẻ, những trải nghiệm thú vị cùng nhiều cung bậc cảm xúc đằng sau
công tác giao dịch ngân hàng.
Bước qua quý II/2019, sự kiện quan trọng có ý nghĩa với hoạt động kinh doanh
của Kienlongbank chính là Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2019. Bên cạnh đó, Kienlongbank tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi
dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ, dịch vụ gởi tiết kiệm của Ngân hàng,
các chương trình thi đua nội bộ dành cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên.
Ban biên tập Kienlongbank chúc Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường
niên Kienlongbank năm 2019 thành công tốt đẹp! Chúc cho khách hàng của
Kienlongbank gặp nhiều thuận lợi trong kinh doanh và sẽ may mắn nhận được
những phần quà có giá trị cùng những chuyến du lịch trong chương trình khuyến
mãi “Gửi tiền Kiên Long - Vi vu Á, Âu, Mỹ”! Chúc cho tập thể cán bộ, nhân viên và
cộng tác viên Kienlongbank hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao!
. Ban Biên Tập
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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
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Công ty TNHH Tân Á Châu
118 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q.12

Song hành cùng chiến thắng vang dội của
quân dân ta, những bài ca hào hùng góp
phần làm nên Mùa xuân đại thắng.
30 tháng 4 - Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ

quốc gợi nhớ những bài hát của một thời chiến đấu đầy hy sinh
gian khổ, nhưng cũng hào hùng, oanh liệt biết bao! Chiến dịch
Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn
miền Nam, chúng ta đã trải qua hai trận quyết chiến chiến lược,
giải phóng Tây Nguyên và giải phóng Huế - Đà Nẵng. Qua từng
chiến dịch, từng trận thắng lại ra đời những bài hát làm nức lòng
người, theo nhịp bước của những đoàn quân đầy khí thế chiến
thắng.
Với tinh thần “Kịp thời nhất, nhanh chóng nhất, táo bạo nhất…”,
các nhạc sĩ trong và ngoài quân đội lúc bấy giờ đã dõi theo từng
bước tiến quân, từng trận đánh để “kịp thời nhất, nhanh chóng
nhất” có những bài hát hừng hực khí thế chuyển ra mặt trận, phát
trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), cổ vũ, động viên kịp
thời quân và dân trên từng chặng đường chiến dịch. Cho đến
nay, đó vẫn là những ký ức đẹp về một thời đã qua và còn sống
mãi trong tâm hồn của nhiều thế hệ. Ngày 25/3, Bộ Chính Trị
Trung ương Đảng hạ quyết tâm giải phóng Sài Gòn và toàn miền
Nam trước mùa mưa (trước tháng 5/1975). Quân và dân ta triển
khai chiến dịch Huế - Đà Nẵng, và đến ngày 26/3 sư đoàn 1 lính
ngụy bị ta tiêu diệt, thành phố Huế và toàn bộ tỉnh Thừa Thiên
được giải phóng. Thời điểm này lại vang lên những bài hát mới
sáng tác kịp thời: Gửi Huế giải phóng (Nguyễn Văn Thương), Huế
của ta ơi (Thanh Phúc), Mùa xuân trên thành phố Huế (Nguyễn
Viêm). Tiếp đó là: Các anh về giữa Huế thân yêu (Vũ Thanh), Gió
sông Hồng gọi nắng sông Hương (Văn An)…với những âm điệu
mang đậm sắc dân ca - dân nhạc của Trị Thiên Huế, dịu ngọt,
da diết, nhưng thúc giục lòng người lập chiến công, xây chiến
thắng. Tiếp đến ngày 28/3, quân ta chia làm 5 cánh, đồng loạt
tiến công vào Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng tiến công và
nổi dậy từ trong lòng địch và đến 15h ngày 29/3/75, Đà Nẵng
- một căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất của Mỹ đã bị tiêu diệt,
thành phố được hoàn toàn giải phóng. Cùng với chiến thắng
vang dội ấy, hàng loạt ca khúc đã ra đời, giàu sức cổ vũ, động
viên: Chào Đà Nẵng giải phóng (Phạm Tuyên), Đà Nẵng ơi! Chúng
con lại về (Phan Huỳnh Điểu), Hát về Đà Nẵng kiên cường (Cao
Việt Bách), Đà Nẵng quê ta giải phóng rồi (Nguyễn Đức Toàn),
Chào Đà Nẵng, dũng sĩ bên bờ biển Đông (Nguyễn An), Sông
Hàn vang tiếng hát (Huy Du)… Các bài hát vào thời điểm sôi
động này có sức mạnh thông tấn lớn, là tiếng kèn xung trận có
tiếng vang mạnh mẽ trong trái tim từng người dân, từng chiến sĩ.
Từ đầu tháng 4, khắp mọi miền đất nước, tin chiến thắng dồn
dập, nhân dân ta đã sống những ngày hào hùng, sôi động chưa

Xe tăng của quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập trong ngày 30/4/1975

từng có. Cả dân tộc ra quân trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
với tinh thần “Đi nhanh đến, đánh nhanh thắng”, với khí thế “thần
tốc, bất ngờ, táo bạo, chắc thắng” vượt qua mọi gian khổ, hy sinh
đi đến ngày toàn thắng - 30/4. Khi lá cờ cách mạng tung bay
trên nóc Phủ Tổng Thống chính quyền ngụy, buộc Tổng Thống
ngụy quyền Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không
điều kiện thì cũng là lúc quân cách mạng đã làm chủ thành phố.
Cả dân tộc trong niềm vui chiến thắng mà trào nước mắt, nhớ
lại những ngày máu lửa đã qua, nhớ những người thân, người
đồng chí đã ngã xuống không được hưởng niềm vui trọn vẹn
này. Niềm vui lớn lao và vĩ đại ấy đã thành khúc nhạc lời ca vang
khắp miền Tổ quốc như: Tiếng hát từ thành phố mang tên Người
(Cao Việt Bách - Đăng Trung), Ta đã về Sài Gòn ơi (Văn Dung), Hát
về Thành phố tên vàng (Cát Vận), Mùa xuân Việt Nam, mùa xuân
toàn thắng (Lưu Cầu), Việt Nam ngày đại thắng (Vũ Thanh), Giữa
Sài Gòn giải phóng (Hồ Bắc), Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà),
Đêm Sài Gòn nghe vọng cổ (Dân Huyền), Mùa xuân trên thành
phố Hồ Chí Minh (Xuân Hồng)… Và còn nhiều, rất nhiều những
ca khúc khác đã đi vào lòng người trong những ngày tháng 5
không thể nào quên cách đây 38 năm. Những ngày ấy Đài TNVN
tấp nập chưa từng thấy. Các bài hát được duyệt, tập và thu thanh
luôn tại Phòng thu số 58 phố Quán Sứ. Nhiều người quên cả ăn
cố gắng hoàn thành sớm sản phẩm văn nghệ. Một cuộc thi đua
rất thầm lặng nhưng không kém phần hối hả để có chất lượng
cao nhất. Từ đầu buổi chiều ngày 30/4, nhạc sỹ Phạm Tuyên liên
tục trả lời phỏng vấn báo chí về bài hát “Như có Bác Hồ trong
ngày đại thắng”. Thấy ông Tuyên mệt quá, tôi cầm bản nhạc nâng
cao lên và nói: Đây là một ca khúc ngắn gọn, dễ thuộc dễ nhớ,
ai cũng hát được. Ca khúc này như một tấm “pa nô, áp phích”
với kích cỡ cực lớn bằng âm thanh. Bức tranh cổ động ấy chỉ vẽ
những đường nét màu sắc hết sức đơn giản, nhưng hiệu quả cổ
vũ rất lớn Ca khúc này mang tính khái quát, cô đọng, hàm súc
như một tuyên ngôn. Hát mà gần như nói, lại được tác giả khống
chế trong một âm vực rất hẹp (quãng 9 - quãng này lứa tuổi thiếu
nhi rất dễ hát). Điều quan trọng là tất cả mọi người đồng thanh
hát ngay được. Hay hơn nữa là ý tứ của ca khúc đã nói lên được
hình ảnh Bác Hồ trong ngày vui của toàn dân tộc, mà suốt đời
Người hằng mơ ước và phấn đấu cho sự nghiệp thống nhất nước
nhà – dù Người đi xa đã hơn 5 năm. Đã 44 năm rồi tôi vẫn không
quên buổi chiều ấy mà mỗi khi nghĩ đến lại “vui sao nước mắt lại
trào”, như lời bài hát của nhạc sĩ Xuân Hồng.
• Nhạc sỹ Dân Huyền
Nguồn: baicadicungnamthang.net
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NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA NHNN
CÓ HIỆU LỰC TỪ NĂM 2019
Chuyển đổi thẻ ATM làm bằng thẻ từ sang thẻ chip

Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở
trong năm 2019 là 5%/năm
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành quyết định về mức lãi suất của
các NHTM áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở
theo quy định.
Theo đó, mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các
khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5,0%/năm.
Như vậy, mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2019 tiếp tục được giữ nguyên
so với năm 2018.
Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế quyết định trước
đó của Thống đốc NHNN về mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2018 đối với
dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo qui định.
. Nguồn: VOV

Cho vay mua thóc, gạo là đúng với định hướng tín dụng ưu tiên của
Chính phủ

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 41/2018/TTNHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016
quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.
Theo đó, thông tư bổ sung quy định tiêu chuẩn cơ sở về thẻ
chip nội địa, là Bộ Tiêu chuẩn cơ sở của Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) về các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công
nghệ chip tiếp xúc tại Việt Nam và yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh
toán nội địa công nghệ chip không tiếp xúc tại Việt Nam. NHNN
cũng yêu cầu lộ trình cụ thể cho việc chuyển đổi toàn bộ thẻ
ATM làm bằng thẻ từ sang thẻ chip. Cụ thể, đến ngày 31 tháng
12 năm 2019, ít nhất 30% số thẻ có BIN do NHNN cấp đang lưu
hành của tổ chức phát hành thẻ phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ
sở về thẻ chip nội địa. Đến ngày 31/12/2020, ít nhất 60% số thẻ

có BIN do NHNN cấp đang lưu hành của tổ chức phát hành thẻ
tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Thông tư cũng
nêu rõ đến ngày 31/12/2021, 100% số thẻ có BIN do NHNN cấp
đang lưu hành của tổ chức phát hành thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn
cơ sở về thẻ chip nội địa. NHNN yêu cầu, trong thời gian chuyển
đổi, của tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ phải
đảm bảo hoạt động thẻ diễn ra liên tục, ổn định, an toàn và bảo
đảm quyền lợi hợp pháp của chủ thẻ. (Thông tư có hiệu lực từ
ngày 18/02).
. Nguồn: TTXVN

Ngày 18/02/2019, NHNN đã ban hành văn bản số 928/
NHNN-TD yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành
phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các ngân
hàng thương mại (NHTM) thực hiện một số nội dung
về việc cho vay thu mua thóc, gạo vụ Đông Xuân năm
2019. NHNN yêu cầu các NHTM khẩn trương chỉ đạo
các chi nhánh cân đối nguồn vốn, tập trung cho vay
đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp thu mua
thóc, gạo; làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp thu
mua thóc, gạo có nhu cầu vay vốn để xem xét tăng
hạn mức vay vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm
tạo điều kiện để doanh nghiệp thu mua thóc, gạo cho
người dân.
NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long chỉ đạo các chi nhánh tổ chức
tín dụng trên địa bàn cân đối nguồn vốn để đáp ứng
nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp thu mua thóc,
gạo; đồng thời tăng cường kết nối ngân hàng - doanh
nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc
để có giải pháp tháo gỡ, tăng khả năng tiếp cận vốn và
xem xét tăng hạn mức vay vốn, đẩy nhanh tiến độ giải
ngân nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp thu mua
thóc, gạo cho người dân.
. Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam
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Kienlongbank sẽ triển khai những chính
sách kinh doanh như thế nào?

PHỎNG VẤN TỔNG GIÁM ĐỐC KIENLONGBANK

“KIENLONGBANK TẬP TRUNG
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
NGÂN HÀNG SỐ ĐỂ PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG”
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(ĐHĐCĐ) được Kienlongbank tổ chức vào ngày 12/4/2019.
Đây là một trong những phiên họp quan trọng trong năm
nhằm báo cáo kết quả hoạt động của Ngân hàng trong năm
2018 và trình những phương án kinh doanh năm 2019. Trước
thềm ĐHĐCĐ 2019, Ban biên tập Bản tin Kienlongbank đã
có cuộc trò chuyện với Bà Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank.
BBT: Thưa Bà, rất vui vì Bà đã nhận lời mời cho buổi trò chuyện cùng Bản
tin Kienlongbank Số 55. Được biết, năm 2018 là một năm tương đối thành
công với Kienlongbank, Bà có thể chia sẻ với độc giả về những điểm nổi bật
của Ngân hàng?
Bà Trần Tuấn Anh: Với chiến lược đúng đắn và những nỗ lực của Ban
lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, nhân viên (CBNV) đã tiếp tục mang
lại cho Kienlongbank một năm kinh doanh với kết quả khởi sắc và
mang tính bền vững hơn. Năm 2018, các mục tiêu của Kienlongbank
tăng trưởng tốt và đạt trên 95% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, chất
lượng tín dụng tiếp tục được nâng cao, công tác thu hồi nợ đạt kết
quả tốt, nợ xấu tiếp tục được kiểm soát và khống chế ở mức dưới 1%.
Kienlongbank cũng đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 3.237 tỷ
đồng, phát hành Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB, triển khai
chiến lược quản trị rủi ro, củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp
với các quy định pháp luật và chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
Mạng lưới Kienlongbank tiếp tục được mở rộng khi hoàn thành việc
khai trương hoạt động thêm 17 Chi nhánh, Phòng Giao dịch nâng
tổng số điểm giao dịch lên 134 đơn vị trên toàtn quốc.
BBT: Với những thành quả đạt được, Kienlongbank định hướng kế hoạch
hành động trong năm 2019 ra sao?
Bà Trần Tuấn Anh: Từ kết quả hoạt động năm 2018, phân tích diễn
biến thị trường tài chính và bám sát chỉ đạo của Ngân hàng nhà
nước, trong năm 2019, Kienlongbank tiếp tục triển khai theo lộ trình
Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, tăng
cường nâng cao chất lượng tài sản và năng lực tài chính, kiểm soát
tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp. Bên cạnh đó, Kienlongbank tập trung đẩy
mạnh các giải pháp thực hiện Ngân hàng số, lấy việc phát triển các
sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới, hiện đại và các sản phẩm liên kết
bảo hiểm làm mũi nhọn đột phá cho hoạt động kinh doanh năm
2019 và các năm sắp tới.
Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh 2019 và các
nội dung quan trọng khác, Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ
tiếp tục triển khai các hoạt động cụ thể để vận hành bộ máy Ngân
hàng hoạt động hiệu quả. Theo đó, Kienlongbank tiếp tục chú trọng
phát triển khách hàng mới, cải tiến chính sách sản phẩm, chính
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sách bán hàng cho khách hàng bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ,
xây dựng các chương trình kích cầu, chương trình khuyến mãi chăm
sóc khách hàng. Đồng thời, Ngân hàng cũng tiến hành củng cố và
chỉnh trang lại cơ sở vật chất của các trụ sở giao dịch, từng bước
đáp ứng tiêu chuẩn của ngân hàng hiện đại; nâng cao chất lượng
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng những mục tiêu trong
hoạt động của Kienlongbank trong thời gian tới; hoàn thiện và từng
bước triển khai hệ thống quản trị rủi ro theo lộ trình Basel II tại Việt
Nam, thực hiện Thông tư 41/2016/TT-NHNN đúng thời hạn, nhằm
đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững của Kienlongbank trong
năm 2019 và những năm tiếp theo.
BBT: Theo Bà, Kienlongbank xác định chiến lược quan trọng nhất là gì? Kinh
doanh, Nhân sự, Quản trị rủi ro hay Tài chính?
Bà Trần Tuấn Anh: Kinh doanh, Nhân sự, Quản trị rủi ro và Tài chính
đều là những chiến lược đóng vai trò quan trọng trong hoạt động
của một doanh nghiệp. Đối với Kienlongbank “Nhân sự” được xem
là chiến lược trọng tâm. Chúng tôi luôn chú trọng đến việc đào tạo
nguồn nhân lực và chiêu mộ nhân tài, đồng thời có các chính sách
khuyến khích kịp thời để động viên tinh thần của toàn thể CBNV làm
việc, gắn bó hết mình cho công việc. Kienlongbank không ngừng đưa
ra các khóa đào tạo, đánh giá, nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ
và đạo đức nghề nghiệp cho người lao động. Năm 2014, Trung tâm
đào tạo được tách từ bộ phận của Phòng Nhân sự, thể hiện sự quan
tâm của Ban lãnh đạo Ngân hàng đối với vai trò, vị trí của công tác
đào tạo trong giai đoạn mới. Đến nay đã trở thành một nét văn hóa
mang đậm bản sắc riêng của Kienlongbank.
Những giải pháp về phát triển nguồn nhân lực mà Kienlongbank đã
và đang áp dụng có thể chưa toàn diện, chưa hoàn thiện nhưng đã
và đang có sự thay đổi, chuyển biến tích cực. Mỗi một giải pháp, mỗi
một chính sách phát triển nguồn nhân lực của Kienlongbank đều
mang đậm nét nhân văn. Đó là sự gửi gắm tâm tư, tình cảm, hoài
bão của Ban lãnh đạo Kienlongbank đến đội ngũ người lao động của
Ngân hàng, góp phần xây dựng Kienlongbank “Thân thiện, sẻ chia,
hợp tác, công bằng và cùng phát triển”.
BBT: Để tập trung tăng cường tiếp cận khách hàng mới, vậy theo Bà thì

Bà Trần Tuấn Anh: Để thực hiện được
mục tiêu này, trước hết Kienlongbank
phải cải tiến, hoàn thiện chính sách sản
phẩm, chính sách bán hàng theo định
hướng lấy khách hàng làm trung tâm.
Cụ thể, Kienlongbank tiếp tục xây dựng
các chương trình kích cầu, chương trình
khuyến mãi chăm sóc khách hàng hiện
hữu và chương trình thu hút khách hàng
mới. Kienlongbank sẽ nghiên cứu, khai
thác lợi thế cạnh tranh trên thị trường,
xác định các thị trường trọng điểm và
các thị trường tiềm năng để ban hành
các sản phẩm dịch vụ phù hợp; phát huy
thế mạnh của hoạt động tín dụng tiêu
dùng, triển khai hiệu quả sản phẩm cho
vay trả góp ngày; tiếp tục tăng cường
đầu tư hạ tầng, công nghệ để đưa ra các sản phẩm, dịch vụ tài chính
ngân hàng hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ số và triển khai có
hiệu quả các sản phẩm liên kết bảo hiểm nhằm tăng sức cạnh tranh
đồng thời tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng.
BBT: Kế hoạch phát triển mạng lưới và quảng bá thương hiệu Kienlongbank
trong thời gian tới cần phát triển và định vị như thế nào?
Bà Trần Tuấn Anh: Trong chiến lược phát triển, Kienlongbank hướng tới
xây dựng Ngân hàng Xanh, với giá trị cốt lõi “Tâm – Tín – Kiên – Xanh”
được quán triệt và triển khai từ trong hoạt động nội bộ và bên ngoài.
Gần 24 năm hoạt động và phát triển, thương hiệu Kienlongbank
được khách hàng, cộng đồng nhận biết là thương hiệu nhân văn với
Giá trị cốt lõi được bồi dưỡng, phát huy qua các thời kỳ không đơn
thuần theo đuổi mục tiêu kinh doanh mà còn hướng đến lợi ích của
khách hàng, thực hiện cải thiện môi trường xã hội. Để thực hiện được
mục tiêu này, Kienlongbank không ngừng quảng bá và duy trì bản
sắc thương hiệu thông qua việc không ngừng hoàn thiện các sản
phẩm dịch vụ truyền thống, phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện
đại phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng; tiếp tục thực hiện các
chương trình ưu đãi, khuyến mại, thực hiện chính sách miễn/ giảm
lãi nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng; duy trì những hoạt động
dành cho cộng đồng xã hội, góp phần cải thiện cuộc sống vật chất
và tinh thần của bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Về kế hoạch mở rộng mạng lưới, năm 2019, Kienlongbank sẽ tập
trung chuẩn hóa trụ sở giao dịch, củng cố và nâng cao chất lượng
hoạt động của mạng lưới giao dịch để tạo tiền đề cho kế hoạch mở
rộng mạng lưới rộng khắp cả nước trong tương lai.
BBT: Bà đã công tác tại Kienlongbank trong thời gian dài và đã có 1 năm giữ
vai trò “thuyền trưởng” tại Ngân hàng. Theo Bà nhận định, đâu là lợi thế cần
phát huy và hạn chế cần khắc phục để giúp Kienlongbank đạt mục tiêu kinh
doanh hàng năm và dài hạn?
Bà Trần Tuấn Anh: Kienlongbank có tình hình tài chính lành
mạnh, kinh doanh hiệu quả và phát triển ổn định. Thế mạnh của
Kienlongbank là phân khúc khách hàng cá nhân, món vay nhỏ lẻ,
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và trên 80% nguồn vốn huy động
từ nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư nên tính ổn định cao và bền
vững. Bên cạnh đó, trụ sở giao dịch và cơ sở vật chất tại các đơn vị
kinh doanh được đầu tư khang trang, giao dịch thuận lợi cũng là
điều kiện tốt để Kienlongbank phát triển và mở rộng hoạt động. Để
đạt mục tiêu kinh doanh hàng năm và dài hạn thì Kienlongbank cần

phải tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh và phòng Giao dịch tại
các thành phố lớn như Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,
Cần Thơ và một số thành phố lớn tại các vùng duyên hải miền Trung
và Tây Nguyên làm nền tảng để mở rộng phạm vi hoạt động; đồng
thời phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng điện tử, thẻ... để tăng
tiện ích giao dịch cho khách hàng.
Bên cạnh những ưu thế cần phải phát huy, Kienlongbank vẫn còn
tồn tại một số điểm cần nỗ lực khắc phục, đó là hoạt động của các
chi nhánh, phòng giao dịch phát triển chưa đồng đều, các biện pháp
tiếp cận, khai thác thị trường tiềm năng chưa phát huy hiệu quả cao
nên bỏ lỡ một số cơ hội kinh doanh. Tinh thần trách nhiệm, thái độ
của một bộ phận lãnh đạo đơn vị chưa theo kịp yêu cầu công tác nên
chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao.
Mặt khác, trong xu thế thời đại công nghệ số, ngoài việc cần phải
đáp ứng những yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ thì đội ngũ CBNV
Kienlongbank cũng cần phải nâng cao nhận thức, tư duy, sẵn sàng
đón nhận sự thay đổi để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới.
BBT: Với sự quyết tâm và cũng như là sự toàn tâm toàn lực của Bà dành cho
Kienlongbank, Bà đặt kỳ vọng như thế nào cho kết quả kinh doanh của
Kienlongbank trong năm 2019?
Bà Trần Tuấn Anh: Tôi cùng các thành viên trong Ban Điều hành
luôn mong muốn và kỳ vọng 134 đơn vị trong toàn hệ thống
Kienlongbank đều có tăng trưởng về quy mô và hiệu quả hoạt động.
Đây là kỳ vọng rất lớn của Kienlongbank, vì có những khu vực, những
đơn vị kinh doanh rất hiệu quả và ngược lại những đơn vị còn chưa
theo kịp tốc độ phát triển của hệ thống. Do đó, chỉ cần 100% ĐVKD có
tăng trưởng sẽ giúp Kienlongbank hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu
kinh doanh đã đề ra trong năm.
Đối với toàn thể CBNV Kienlongbank, Ban lãnh đạo mong muốn anh,
chị, em nâng cao hơn nữa ý thức, vai trò, trách nhiệm trong công việc,
thấu hiểu và thấm nhuần triết lý kinh doanh “Tâm – Tín – Kiên – Xanh”
để làm việc, để phục vụ khách hàng, cổ đông và đóng góp nhiều hơn
cho Kienlongbank tiếp tục phát triển hiệu quả và bền vững.
Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Tuấn Anh, chúc Bà sẽ có thật
nhiều niềm vui, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Chúc cho
Kienlongbank sẽ hoàn thành được kế hoạch kinh doanh năm 2019.
. Ban biên tập
www.kienlongbank.com

9
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KIENLONGBANK TỔ CHỨC PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Tháng 4/2019, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Kienlongbank tổ chức Phiên họp Đại hội Cổ đông thường
niên năm 2019. Theo đó, Kienlongbank đã trình thông qua các nội dung như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng
quản trị năm 2018 và Định hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế
hoạch kinh doanh năm 2019 và các tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, lựa chọn Công ty kiểm
toán cho năm tài chính 2019, cùng các nội dung khác.
Trong năm 2018, hoạt động kinh doanh của Kienlongbank có nhiều khởi sắc, tăng trưởng so với năm 2017, các chỉ
tiêu kinh doanh hoàn thành tỷ lệ cao. Nổi bật như: Kienlongbank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 3.237 tỷ đồng, hoàn
thành kế hoạch mở mới 17 CN, PGD nâng tổng số điểm giao dịch lên 134 điểm giao dịch tại 28 tỉnh, thành; tăng
cường hợp tác và phát triển các sản phẩm dịch vụ, tiện ích cho khách hàng thông qua việc phát hành thẻ tín dụng
quốc tế Kienlongbank JCB. Kienlongbank đã tiếp tục triển khai các hoạt động, bám sát phương án tái cơ cấu giai
đoạn 2016 – 2020, đảm bảo cho toàn hệ thống hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Đại diện Kienlongbank (bìa trái) cùng đại diện bảo hiểm AIA Việt Nam (bìa phải) trao quà cho các Chị, Em

HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN
NĂM 2019 TẠI 6 KHU VỰC
Từ ngày 16/3 đến ngày 06/4/2019, Kienlongbank tổ chức Hội
nghị Cộng tác viên (CTV) năm 2019 tại 06 khu vực trên toàn quốc,
gồm: Rạch Giá, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và
Phú Yên. Đây là hội nghị thường niên quy tụ sự tham dự của toàn
thể CTV trên toàn quốc, cùng Ban lãnh đạo, đại diện Ban Giám
đốc các Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở và Ban Giám đốc các đơn vị.
Tham dự chương trình Hội nghị CTV 2019, các CTV đã tham gia
thảo luận, chia sẻ về: những khó khăn trong quá trình công tác;
mối quan hệ làm việc, hỗ trợ của Ban Lãnh đạo đơn vị kinh doanh,
cán bộ nhân viên đối với CTV; đề xuất và những cải tiến về cho
vay trả góp ngày (quy chế, quy định, hướng dẫn, thông báo…).
Bên cạnh các chuyên đề của Ngân hàng, tại Hội nghị, các CTV đã
được phổ biến chương trình thi đua cộng tác viên năm 2019, tìm
hiểu về dịch vụ bảo hiểm của AIA, một trong những giải pháp
tài chính giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Với nội
dung này, đại diện AIA đã giới thiệu về chương trình ưu đãi đặc
biệt giảm phí đến 30% dành riêng cho CBNV, CTV Kienlongbank.

Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm với CTV tại cụm Đồng Tháp

Ngày 08/3/2019, tại Tp. Hồ Chí Minh, Kienlongbank phối hợp
cùng với công ty AIA Việt Nam tổ chức Hội thảo “Sống khỏe, Sống
đẹp” dành cho cán bộ nhân viên nữ đang công tác tại Hội sở
Kienlongbank và Công ty KBA. Lồng ghép trong chương trình là
những hoạt động chúc mừng, tặng quà phái nữ nhân Ngày Quốc
tế Phụ nữ 8/3.
Với chủ đề “Sống khỏe, sống đẹp”, đại diện AIA Việt Nam đã chia
sẻ những giải pháp giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa và trọn vẹn
hơn qua việc chuẩn bị một kế hoạch chu đáo để giúp thực hiện
những mong muốn của mình dù bất kỳ điều gì xảy ra. Và bảo
hiểm nhân thọ là một công tụ tài chính dài hạn, giúp tích lũy khi
thuận lợi để thực hiện được ước mơ của bản thân và gia đình,

đồng thời bảo vệ gia đình trước mọi rủi ro trong cuộc sống.
Đồng hành với hoạt động chào mừng 8/3, các Đơn vị kinh doanh
Kienlongbank cũng tổ chức rất nhiều chương trình ý nghĩa dành
cho nữ đồng nghiệp Kienlongbank, như: Hội thi nấu ăn, cắm hoa,
tặng quà, cùng với chủ đề “Sống khỏe, sống đẹp” được AIA phối
hợp với 3 đơn vị Kienlongbank: chi nhánh Lâm Đồng, chi nhánh
Cần Thơ, phòng giao dịch Tân Hiệp (Rạch Giá) tổ chức dành riêng
cho nữ khách hàng thân thiết của Kienlongbank, giúp các quý
khách hàng nữ có thêm thông tin để bảo vệ và mang lại hạnh
phúc cho gia đình và bản thân. Những phần quà ý nghĩa cũng
đã được AIA Việt Nam gửi tặng khách hàng Kienlongbank nhân
dịp này.

Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm với CTV tại cụm Rạch Giá

CÙNG NHẬN THƯỞNG 800 TRIỆU VNĐ
Nhằm tạo động lực hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ trả góp ngày
của Kienlongbank năm 2019; kịp thời động viên, khen thưởng cộng tác
viên (CTV) có thành tích xuất sắc trong quá trình cộng tác với Ngân hàng,
Kienlongbank đã triển khai chương trình thi đua nội bộ với tên gọi “Cùng
tăng tốc” dành cho các đơn vị kinh doanh (ĐVKD) và đội ngũ CTV trên
toàn hệ thống.
Chương trình được triển khai từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày
31/12/2019. Với 150 giải thưởng với tổng giá trị lên đến 800 triệu đồng
được chia 5 đợt xét thưởng (hàng quý và cuối năm). Đây sẽ là cơ hội để
ĐVKD và CTV cùng tăng tốc để đạt được chỉ tiêu và hoàn thành kế hoạch
kinh doanh trong năm 2019.
10
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Với mong muốn đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và mang tới cho khách
hàng những sản phẩm, dịch vụ thẻ tốt nhất, tháng 3/2019, Kienlongbank chính thức
phát hành Thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongbank JCB với hai hạng thẻ Classic và Platinum,
cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như: Miễn phí rút tiền mặt tại tất cả ATM trong nước (có
logo JCB); miễn phí giao dịch tại các máy POS/ website toàn cầu, miễn phí thường niên
mở thẻ; cùng nhiều ưu đãi, giảm giá lên đến 50% tại các Đơn vị ưu đãi chấp nhận thẻ
Kienlongbank và JCB trên toàn thế giới.
Cùng với Thẻ tín dụng quốc tế JCB, Thẻ ghi nợ quốc tế là sản phẩm mang thương hiệu
quốc tế JCB do Kienlongbank phát hành, JCB một trong những tổ chức uy tín hàng đầu
thế giới về Thẻ. Khách hàng khi sở hữu thẻ này tha hồ chi tiêu rút tiền, thanh toán hàng
hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận Thẻ có POS, mPOS, ATM hay các website thương
mại điện tử có logo JCB trên toàn cầu trong phạm vi số tiền và hạn mức thấu chi (nếu
có) trên tài khoản thanh toán liên kết với Thẻ mở tại Kienlongbank.
www.kienlongbank.com
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AN TÂM TÀI CHÍNH CÙNG KIENLONGBANK
Nằm trong chương trình liên kết giữa Kienlongbank và Công ty
Bảo hiểm AIA Việt Nam, khách hàng khi mua bảo hiểm thông
qua điểm giao dịch Kienlongbank trên toàn quốc ngoài việc
có thêm giải pháp tài chính an tâm, trọn vẹn, còn nhận được
hàng loạt ưu đãi và quà tặng hấp dẫn, như: Voucher trị giá đến 2
chỉ vàng 24K, túi du lịch, gối kê cổ, áo đi mưa…, Đặc biệt, nhằm
tri ân sự đóng góp của tập thể CBNV, CTV đang công tác tại
Kienlongbank và Công ty KBA, Kienlongbank áp dụng
chương trình ưu đãi ĐẶC BIỆT dành riêng cho CBNV, CTV
của Kienlongbank và Công ty KBA, giảm đến 30% phí bảo
hiểm thực thu năm đầu tiên. Với ưu đãi này, Ban lãnh đạo
Kienlongbank mong muốn sẽ giúp cho CBNV, CTV lựa chọn
giải pháp tài chính phù hợp, bảo vệ sự an toàn và sức khỏe
cho bản thân và gia đình.

Chào mừng Kỷ niệm 44 năm, Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Ngày Quốc tế lao
động 01/5, Kienlongbank triển khai chương trình khuyến mãi “Gửi
tiền Kiên Long - Vi vu Á, Âu, Mỹ”, dành cho khách hàng gửi tiết kiệm
trên toàn quốc, tổng giá trị giải thưởng 4,26 tỷ đồng.
Theo đó, từ ngày 16/4 đến hết 16/7/2019, mọi khách hàng cá nhân
khi tham gia gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch, với số tiền từ 20 triệu
đồng trở lên, kỳ hạn 3 tháng sẽ được ưu đãi nhân 2 vô cùng hấp dẫn
và cạnh tranh so với thị trường; lãi suất hấp dẫn và được cấp mã số dự
thưởng quay số trúng thưởng cuối chương trình. Với 90 giải thưởng
là những chuyến du lịch Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản (dành
cho 2 người/chuyến) đang chờ đợi các khách hàng tham gia chương
trình. Kienlongbank kỳ vọng thông qua chương trình sẽ mang đến
nhiều trải nghiệm lý thú, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và
gia tăng giá trị sử dụng sản phẩm dịch vụ tại Kienlongbank.

Kienlongbank – IFC Tổ chức chương trình Hand – Hold Working
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Dành riêng cho CBNV, CTV của Kienlongbank và Công ty KBA

KIENLONGBANK LIÊN TIẾP TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO
TRONG QUÝ I/2019

KIENLONGBANK - IFC: Tổ chức chương trình “Hand - Hold Working”
Ngày 18/3/2019, tại Tp.Hồ Chí Minh,
Kienlongbank và công ty tài chính quốc tế
(International Finance Corporation (IFC)) đã
tổ chức chương trình “Hand – Hold Working”,
tập huấn tài trợ thương mại và chuỗi cung
ứng năm 2019.

Giảm phí

Tham dự chương trình có sự hiện diện của ông Martijn
DeRuijter Korver - Phó chủ tịch chịu trách nhiệm về tài trợ
thương mại từ Ngân hàng Deutsche Bank AG, bà Lê Thị Kim
Xuân - Trưởng văn phòng Đại diện Hiệp hội Ngân hàng
tại Tp.HCM, bà Phạm Thị Thanh Huyền - Chuyên gia cao
cấp ngành tài chính cùng Ban lãnh đạo và đại diện Giám
đốc các Phòng/Ban, cán bộ, nhân viên chuyên trách của
Kienlongbank.
Buổi tập huấn diễn ra trong 1 tuần, từ ngày 18/3 - 22/3/2019,
IFC sẽ tìm hiểu về các nghiệp vụ tại Kienlongbank và chia
sẻ kinh nghiệm thực tế xây dựng/ hoàn thiện sản phẩm tài
trợ thương mại, tài trợ vốn dựa trên các khoản phải thu và
hàng hóa luân chuyển trong kinh doanh trong bối cảnh của
Tài trợ chuỗi cung ứng. Việc hoàn thiện các sản phẩm vay
này sẽ được thực hiện cùng các CBNV của Kienlongbank
thông qua việc trao đổi và đánh giá quy trình cấp vốn của
Kienlongbank.
Chương trình “Hand – Hold Working” tập huấn tài trợ thương
mại và chuỗi cung ứng năm 2019 được Kienlongbank phối
hợp cùng với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và IFC
tổ chức, nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai
hoàn thiện các hoạt động liên quan đến tài trợ thương mại/
tài trợ chuỗi kinh doanh tại Kienlongbank. Trước đó, cũng
thông qua VNBA, Kienlongbank đã tổ chức nhiều chương
trình, khóa tập huấn về Tài trợ vốn có bảo đảm là động sản,
qua đó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa
sản phẩm trong hoạt động kinh doanh của Kienlongbank.

Khởi động năm 2019, Kienlongbank đã đồng loạt triển
khai liên tiếp các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trên
toàn hệ thống.
Cụ thể, 2 lớp đào tạo về hỗ trợ tín dụng được tổ chức từ ngày
28/02 đến 09/3/2019, dành cho chức danh nhân viên hỗ trợ tín
dụng. Tiếp đến là lớp đào tạo về sản phẩm bảo hiểm được tổ
chức 2 đợt trong tháng 01 và tháng 02/2019. Song song đó là 1
tuần tập huấn nghiệp vụ với Chương trình “Hand – Hold Working”
do IFC tổ chức về tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng năm 2019.
Từ 16/3 đến 06/4, Kienlongbank đã tổ chức thành công chuỗi
Hội nghị Cộng tác viên 2019 tại 6 khu vực (Đồng Tháp, Rạch Giá,
Tp.HCM, Bạc Liêu, Cần Thơ và Phú Yên). Thông qua các chương
trình đào tạo, học viên tham dự được nâng cao kỹ năng, kiến thức
và chia sẻ kinh nghiệm từ các anh chị chuyên viên giảng viên bên
ngoài và giảng viên cơ hữu tại Kienlongbank.

KIENLONGBANK TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH
THI ĐUA PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019
Từ nay đến hết ngày 31/8/2019, Kienlongbank tổ chức
chương trình thi đua nội bộ phát hành thẻ tín dụng gồm
Visa và JCB dành cho tập thể và cá nhân trên toàn hệ thống
tham gia, với tổng giá trị giải thưởng 855 triệu. Chương
trình được triển khai với 2 nhóm đối tượng thi đua gồm:
Nhóm I dành cho đơn vị kinh doanh, với tổng giá trị giải
thưởng 415 triệu đồng. Nhóm II dành cho CB,NV trong toàn
hệ thống, với tổng giá trị giải thưởng 440 triệu đồng, phần
thưởng là 70 những chuyến du lịch Hàn Quốc, Singapore,
Campuchia… và hàng trăm phần quà hấp dẫn. Khi mỗi
CBNV giới thiệu khách hàng mở thẻ kích hoạt thành công
và chi tiêu thẻ theo điều kiện của chương trình.

www.kienlongbank.com
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KIENLONGBANK BÌNH ĐẠI

Ngọt ngào trên

vùng đất Cà Mau

Gần 10 năm nay, người dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã quen
thuộc với màu xanh đặc trưng biểu tượng của Kienlongbank
với hình ảnh đầu rồng vươn lên kiên định. Kienlongbank là một
trong những Ngân hàng có mặt sớm nhất ở vùng đất ven biển
xứ dừa, đồng hành với người dân nơi đây qua từng giai đoạn
phát triển của kinh tế Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung.
Đời sống của người dân nơi đây phần lớn chủ yếu từ nguồn
thu nhập sản xuất nông nghiệp như trồng lúa, trồng dừa, trồng
rau màu và khai thác đánh bắt xa bờ đến nghề nuôi tôm quảng
canh, nuôi tôm công nghiệp, ứng dụng mô hình nuôi tôm công
nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản. Kienlongbank Bình Đại luôn
song hành cùng với bà con trong từng ngành nghề. Không chỉ
đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn, Kienlongbank còn
cung cấp nhiều dịch vụ cần thiết như dịch vụ chuyển tiền, thanh
toán quốc tế, gửi tiền tiết kiệm, tài trợ vốn cho các lĩnh vực phát
triển kinh tế sản xuất nông nghiệp nông thôn, phục vụ đời sống,
tiêu dùng du học, …
Đa phần người dân trên địa bàn huyện là khách hàng của
Kienlongbank Bình Đại. Từ nguồn vốn của Kienlongbank đã giúp
nhiều khách hàng từ khó khăn vươn lên thoát nghèo, giúp kinh
tế gia đình ổn định. Điển hình là gia đình anh Diếp Trọng Thu ở
xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Anh Thu chia sẻ với
chúng tôi rằng: “Sinh ra và lớn lên ở vùng đất ven biển nắng và gió,
làm bạn với rừng đước, đập thuỷ sản thiên nhiên, tôi luôn từng ngày
trăn trở việc mình nên làm gì để cải thiện đời sống cho gia đình, để
con cái được ăn học thành tài. Từ năm 2012, nghề nuôi tôm đã dần
nở rộ ở nơi đây, tôi cũng bắt đầu kinh doanh nhưng chủ yếu với quy
mô nhỏ, lợi nhuận không cao, tỷ lệ thất thoát nhiều. Năm 2016, sau
khi được kỹ sư thuỷ sản tư vấn, rồi nghe bà con ở đây nói Ngân hàng
Kiên Long tốt lắm nên tôi đã quyết định đến vay 500 triệu đồng từ
Ngân hàng. Có được nguồn vốn, tôi mạnh dạn ứng dụng công nghệ
cao, mua máy móc thiết bị từ các nguồn đáng tin cậy, đầu tư con
giống tốt… những thứ mà trước đây tôi không thể có được vì không
đủ vốn. Vụ nuôi đầu tiên, tôi lãi gần 300 triệu, con số lớn gấp 10 lần
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khi làm theo cách cũ. Càng phấn khởi tôi càng làm tốt hơn, tôi dùng
tiền lãi thu được đầu tư thêm làm ao trải bạt, nhờ chăm chỉ vừa làm
vừa học hỏi nên cũng ngày càng ăn nên làm ra. Giữa năm 2018 tôi
đã xây được nhà khang trang, con trai lớn của tôi cũng vừa trúng
tuyển đại học y, vậy cũng an tâm phần nào”.
Tâm sự với chúng tôi, anh không giấu niềm vui khi mục tiêu
đã cơ bản đạt được, tháng 01 vừa qua anh đã tất toán khoản
vay cũ trước hạn và vay mới 1 tỷ đồng, để mua thêm đất mở
rộng quy mô. Anh Thu khẳng định sẽ luôn là khách hàng của
Kienlongbank, vì anh quan niệm con người cần có trước có sau.
Anh luôn cảm nhận dịch vụ từ Kienlongbank mang đến cho anh
sự hài lòng tuyệt đối: nhanh chóng, niềm nở, tận tình, đặc biệt
nhân viên Kienlongbank luôn xem khách hàng như người thân,
tư vấn những dịch vụ có lợi nhất cho khách hàng. Đầu năm 2019,
khi Kienlongbank và Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam
ký kết phân phối sản phẩm bảo hiểm, nghe chúng tôi giới thiệu
Anh cũng muốn tham gia ngay vì anh muốn bảo vệ vũng chắc
hơn cho gia đình mình. Anh cười vui nói với chúng tôi rằng: “Giờ
có sức khỏe thì mới làm được nhiều thứ. Thấy có sản phẩm bảo
hiểm An phúc trọn đời ưu Việt cũng hợp lý với mình nên tôi sẽ đặt
niềm tin vào đối tác do Kienlongbank chọn, như đã đặt niềm tin ở
Kiên Long vậy, đóng phí hay có yêu cầu gì cũng ghé Kiên Long luôn,
đỡ phải đi đâu xa.”
Nghe anh nói mà chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Kienlongbank
Bình Đại có rất nhiều khách hàng và những khách hàng lâu năm
như anh Thu thật sự đáng quý. Kienlongbank Bình Đại rất tự hào
vì đã giúp đỡ được người dân nơi đây cải thiện đời sống, vượt
qua khó khăn vươn tới một tương lai ấm no hạnh phúc như
phương châm mà Kienlongbank đã đặt ra từ ngày đầu thành
lập: “Ngân hàng Kiên Long – Sẵn lòng chia sẻ”.
. Kienlongbank Bình Đại

Anh Mạch Quốc Phong – Giám đốc Kienlongbank Cà Mau
chia sẻ: “Để có được thành quả trên là nhờ vào sự đồng lòng chung
sức của tập thể CBNV Kienlongbank Cà Mau. Tại Kienlongbank Cà
Mau, dù là hoạt động gì cũng luôn được chúng tôi quan tâm chú
trọng, từ công tác kinh doanh đến các hoạt động cộng đồng, xã
hội đúng như phương châm hoạt động của Ngân hàng Sẵn lòng
chia sẻ. Ngoài các cuộc họp giao ban hàng tuần, đơn vị còn thường
xuyên tổ chức các buổi chia sẻ, họp để cùng lắng nghe những khó
khăn vướng mắc của anh em và cùng nhau tìm giải pháp tốt nhất
để giải quyết các vấn đề. Các hoạt động xã hội trên địa bàn Tỉnh khi
có lời mời tham gia, Đơn vị luôn sắp xếp để CBNV cùng tham gia
chia sẻ trách nhiệm với địa phương. Dù một cánh én không làm nên
mùa xuân, nhưng đơn vị tin rằng với một đóng góp nhỏ của mình
tạo nên sự trọn vẹn, góp phần thành công cho hoạt động khi có
thêm thành viên mang tên Kienlongbank Cà Mau”.
Anh Trần Thiện Thanh Tuấn - Phó Trưởng Phòng Khách
hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghiệp cho
biết: “Phòng khách hàng cá nhân và cá nhân tôi rất vinh dự khi
nhận được quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Cà Mau. Để
hoàn thành tốt công việc của cá nhân cũng như của phòng, tôi luôn
xác định mục tiêu ngay từ đầu và cố gắng phân bổ chỉ tiêu rõ ràng
cụ thể hàng tuần, tháng và quý để dễ dàng theo dõi số liệu của các
thành viên trong phòng. Để đạt được mục tiêu cũng như kế hoạch
đề ra, sáng thứ hai hàng tuần Phòng Khách hàng cá nhân họp giao
ban cùng nhau để xem các công việc đã làm được và chưa làm được
để đánh giá tiến độ thực hiện cũng như tìm các giải pháp để hoàn
thành chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, các bạn có kinh nghiệm được
phân công kèm cặp các bạn mới chưa có kinh nghiệm và cùng đưa
ra giải pháp, kế hoạch thực hiện để đạt các chỉ tiêu còn lại.

Có mặt tại vùng đất cực Nam, điểm cuối cùng của Tổ quốc từ
năm 2011, Kienlongbank Cà Mau đã luôn từng ngày cố gắng
không ngừng để đưa thương hiệu Kienlongbank đến gần hơn
với mọi người mọi nhà tại tỉnh Cà Mau.
Ý thức được vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong việc
hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Ngân hàng giao. Chi nhánh Cà
Mau đã đoàn kết, đồng lòng quan tâm phục vụ khách hàng,
mang lại hiệu quả tốt nhất. Tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và
triển khai hoạt động kinh doanh năm 2019, Kienlongbank Cà Mau
đã được Ban lãnh đạo Ngân hàng khen thưởng với thành tích
“Đơn vị kinh doanh Giỏi năm 2018” và “Đơn vị kinh doanh nổi bật
năm 2018”. Niềm vui lớn còn đang lan tỏa với tập thể cán bộ,
nhân viên (CBNV) Kienlongbank Cà Mau thì vào đầu năm 2019,
niềm vui đã được nhân đôi, tiếp thêm niềm tin và động lực để
Kienlongbank Cà Mau phấn đấu nhiều hơn nữa khi UBND tỉnh Cà
Mau trao Quyết định khen thưởng cho 03 tập thể và 05 cá nhân
đang công tác tại Kienlongbank Cà Mau với thành tích “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, góp phần tích cực trong xây
dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cà Mau năm 2018”.

Riêng về công tác cho vay trả góp ngày, Ban Giám đốc và tôi luôn
luôn đặc biệt quan tâm đến quản lý dư nợ góp ngày, tuyển dụng
nhân viên tín dụng góp ngày theo lộ trình và định hướng kinh
doanh khách hàng vay mới có thuộc khu vực đơn vị triển khai
phát triển cho vay trả góp ngày hay không. Bên cạnh công tác kinh
doanh, Phòng Khách hàng Cá nhân cũng không ngừng nâng cao
chất lượng tín dụng, công tác quản lý nợ, thu hồi nợ. Kienlongbank
Cà Mau cũng là một trong những đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn thấp
trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Anh Nguyễn Trí Linh - Nhân viên tín dụng Kienlongbank
Cà Mau chia sẻ: “Là người con sinh ra và lớn lên tại Cà Mau được
gắn bó làm việc trên quê hương mình là điều tuyệt vời nhất. Gần
02 năm làm việc tại Kienlongbank Cà Mau. Tôi càng yêu quý công
việc này và càng yêu thêm quê hương Cà Mau, tôi luôn quan niệm
dù làm bất cứ việc gì cũng phải luôn cố gắng hết sức mình và trách
nhiệm thì kết quả sẽ đến như mong đợi. Nếu như có khó khăn hãy
cùng chia sẻ để tìm cách giải quyết, tất cả sẽ vượt qua. Trong quá
trình làm việc của mình, tôi luôn lắng nghe, chia sẻ của khách hàng
và xem khách hàng như người thân trong gia đình. Từ đó mọi áp lực
trong công việc tôi cũng dễ dàng qua nhanh hơn”.
Với những thành quả đã đạt được, tập thể CBNV Kienlongbank
Cà Mau đã đang và sẽ tiếp tục cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa,
để kết quả đạt được hôm nay sẽ là tiền đề, là niềm tin để mang
lại thành tích cao hơn cho những ngày sau.
. Kienlongbank Cà Mau

www.kienlongbank.com
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KIENLONGBANK PHÚ QUỐC

Nơi gửi trọn tin yêu

kinh doanh

Phú Quốc được mệnh danh là đảo Ngọc, là hòn đảo lớn
nhất Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan, thuộc địa phận
của tỉnh Kiên Giang. Huyện đảo Phú Quốc có diện tích
589,23 km² bao gồm 22 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau tạo
thành một quần thể đảo thơ mộng ngay giữa lòng đại
dương xanh. Phú Quốc được ví như Vịnh Hawai trữ tình nổi
tiếng của Mỹ, với eo biển đẹp và những bãi biển trong xanh,
cát trắng mịn như kem, tràn đầy hấp dẫn, đẹp và quyến rũ
vào bậc nhất thế giới. Ngoài vẻ đẹp kỳ bí, quyến rũ, nơi đây
cũng là điểm nối quan trọng trong giao thương kinh tế giữa
Việt Nam với các nước ASEAN, cũng như với các thị trường
có mức độ tăng trưởng lớn ở Tây Á. Phú Quốc có đường vận
chuyển hàng hoá quốc tế biển từ Đông sang Tây, cách thủ
đô các nước ASEAN không quá 2 giờ bay, rất gần với các
trung tâm du lịch và công nghiệp của các nước trong khu
vực. Là hòn đảo du lịch, thương mại và dịch vụ nên giờ đây
hầu hết các tập đoàn đang đầu tư rất nhiều dự án lớn phát
triển kinh tế nơi đây. Chính những yếu tố thuận lợi trên đã
góp phần khoác lên hòn đảo này này một chiếc áo mới, tươi
sáng hơn, rạng ngời hơn. 				

KIENLONGBANK HỒNG NGỰ

Điểm đến cho khách hàng nuôi cá tra

T

ọa lạc giữa trung tâm của huyện đảo Phú Quốc, Kienlongbank
Phú Quốc đang từng ngày chung tay cùng chính quyền và người
dân địa phương xây dựng một đảo ngọc xinh đẹp, phồn thịnh nhất
có thể sánh ngang với các thành phố cảng trong khu vực và trên
thế giới. Đặc biệt, trong đó là các ngành nghề thế mạnh thương
mại - du lịch - dịch vụ ngày càng phát triển rực rỡ. Nắm bắt được
xu hướng phát triển, cũng như thế mạnh rất lớn của địa phương,
Kienlongbank đã tiếp cận và hỗ trợ mạnh mẽ các khách hàng
tiềm năng trong lĩnh vực này. Nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động
hiệu quả đã được hình thành và phát triển từ nguồn vốn vay của
Kienlongbank. Một trong những khách hàng tiêu biểu của
Kienlongbank Phú Quốc là Nhà hàng ẩm thực quê Bát Ngọc tại:
tổ 2, đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Dương Đông, huyện
Phú Quốc. Nhà hàng chuyên kinh doanh các món ẩm thực quê,
với người chủ là chị Hồ Thị Bích Phượng – một khách hàng truyền
thống, đã gắn bó lâu dài nhiều năm cùng Kienlongbank Phú Quốc.
Ngoài lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản, đầu năm 2018
nắm bắt được xu hướng đầu tư, phát triển của địa phương, chị Hồ
Thị Bích Phượng đã quyết định mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực
ẩm thực. Chị trình bày ý tưởng của mình với Kienlongbank Phú
Quốc để vay nguồn vốn đầu tư kinh doanh. Đánh giá nhu cầu vay
vốn của Chị Phượng là hoàn toàn phù hợp và rất có triển vọng phát
triển, Kienlongbank Phú Quốc đã hỗ trợ nguồn vốn giúp cho Chị
phát triển kinh doanh. Ẩm thực quê Bát Ngọc chuyên các món ăn
đồng quê đã được khai trương, nhằm phục vụ khách hàng thân
thiết và du khách thập phương. Sau một năm hoạt động đến nay
cơ sở kinh doanh của Chị đã trở thành một một điểm đến hấp
dẫn khách hàng với đầy đủ các món ăn quê phục vụ khách hàng
thân thiết, khách tham quan, du lịch tới Phú Quốc từ khắp mọi nơi.
Doanh số bán hàng của Bát Ngọc mỗi ngày càng cao.
Cảm nhận của chị Phượng về Kienlongbank chính là Kienlongbank
thật gần gũi, thân thiện như Anh, Chị, Em một nhà. Chị Phượng
chia sẻ: “Được quen biết với anh em trong Kienlongbank là niềm vui,
niềm hạnh phúc rất lớn đối với Chị. Sự vui vẻ, gần gũi, thân thiện của
Anh, Chị, Em CBNV trong Kienlongbank mang lại vận may lớn trong
kinh doanh đối với Chị. Sự tư vấn nhiệt tình, giúp đỡ của Kienlongbank
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Đại diện Ban Giám đốc cùng CBNV tới thăm Nhà hàng Ẩm thực Quê của chị
Hồ Thị Bích Phượng

giúp Chị có nhiều lựa chọn về các sản phẩm, dịch vụ. Chị rất là hài
lòng về cách phục vụ khách hàng của Ngân hàng. Chị muốn được
trải nghiệm tất cả các sản phẩm dịch vụ của Kienlongbank để thấy
được sự tiện ích của sản phẩm mà Ngân hàng mang lại”.
Chị nói thêm: “Du khách khắp mọi nơi khi có dịp quay lại Phú Quốc
đều muốn ghé thăm nhà hàng của Chị để tìm lại những cảm giác
được phục vụ, được thưởng thức và được thả hồn theo những món
ăn quê được gọi là đặc trưng nhất, ngon nhất, tinh túy nhất từ khắp
mọi nơi tại chính mảnh đất Phú Quốc mến yêu này đó là điều mà
tôi cảm thấy hạnh phúc nhất của mình”.
Hiện nay chị Phượng đang ôm ấp những kế hoạch kinh doanh
lớn hơn, đầu tư quy mô hoành tráng hơn và Chị cũng rất mong
được cùng Kienlongbank đồng hành trên con đường phát triển
sự nghiệp kinh doanh mình. Chị vẫn luôn tin chắc một điều rằng
với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ” Kienlongbank sẽ còn vươn
cao, vươn xa hơn nữa và sẽ mang đến cho bà con những giải
pháp tài chính, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng giàu
đẹp hơn.
							
		
• Bùi Quang Tú
Phó Giám đốc Chi nhánh Phú Quốc

ồng Ngự là huyện thuộc vùng chuyên canh sản xuất cá tra
giống trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp. Giai đoạn cuối năm 2017 đến
nay, giá cá tra giống và cá tra thịt tăng cao, tạo ra làn sóng nông dân
sản xuất lúa chuyển đổi cơ cấu từ canh tác trồng lúa sang đào ao nuôi
cá, với hy vọng nhanh chóng làm giàu.
Giữa năm 2018, anh Nguyễn Văn Tuấn ngụ tại xã An Phước, huyện
Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã nắm bắt thời cơ, mạnh dạn thuê hơn
2 hecta đất ao để thực hiện dự án nuôi cá tra giống. Với kinh nghiệm
nhiều năm trong nghề nuôi cá mà từ trước tới giờ là nuôi cá lóc, Anh
cẩn thận chọn nơi uy tín cung cấp cá tra bột để thả nuôi và mời kỹ
sư thủy sản theo dõi xuyên suốt trong quá trình nuôi. Mỗi đợt nuôi
tầm 3 tháng đã thu hoạch, nhu cầu của thị trường cao nên tái vụ liên
tục và đã mang về hiệu quả kinh doanh khả quan cho gia đình Anh.
Anh Tuấn cười chia sẻ: “Gia đình tôi lúc trước chật vật thua lỗ trong hoạt
động kinh doanh, nhờ nguồn vốn kịp thời của Kienlongbank Hồng Ngự
mà gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế như ngày hôm nay. Anh
em cán bộ Kienlongbank ai cũng vui vẻ, niềm nở, nhiệt tình tư vấn và hỗ
trợ, chắc nhờ vậy mà công việc làm ăn của tôi lúc nào cũng thuận lợi.
Có nhiều ngân hàng đến chào mời vay vốn, vợ chồng tôi đều từ chối, vợ
tôi thường nói mấy em bên ngân hàng Kiên Long rất dễ thương và chu
đáo nên không muốn qua ngân hàng khác, biết có được phục vụ như
vậy không?”.
Anh Tuấn cho biết thêm: “Nghề nuôi cá tra đôi khi cũng nhiều lắm
những thăng trầm, cũng có thời gian rất nhiều hộ nuôi đã lấp ao để
trồng lúa. Lúc đầu tôi thấy ngán ngẩm nhưng cũng may được hỗ trợ vốn
kịp thời cộng thêm nghề nuôi cá bây giờ được cái ứng dụng khoa học và
đội ngũ kỹ sư bây giờ giỏi lắm, không cần đem mẫu bệnh phẩm đi xét
nghiệm nhiều ngày trời như xưa nữa. Địa phương cũng đặc biệt quan

tâm đến lĩnh vực này nên người dân cũng an tâm làm ăn, nhờ
vậy mà nay tôi và gia đình đã đầu tư thêm vốn vào nuôi cá với
qui mô ao nuôi mở rộng lên đến gần 3 hecta”.
Sự thành công của anh Tuấn và gia đình cũng là niềm vui
chung của tập thể cán bộ nhân viên Kienlongbank Hồng
Ngự, khi được cùng Anh và gia đình đồng hành trên con
đường làm ăn. Tại Kienlongbank Hồng Ngự, từ Ban Giám đốc
đến tập thể CBNV luôn quán triệt tư tưởng phục vụ khách
hàng là trên hết và luôn phục vụ tận tâm. Kết quả mà tập thể
Phòng giao dịch đạt được ngoài những danh hiệu do Ban
lãnh đạo khen tặng hoàn thành nhiệm vụ được giao thì sự
hài lòng của khách hàng là kết quả mỹ mãn nhất mà chúng
tôi luôn mong muốn có được cho Đơn vị mình.
• Kienlongbank Hồng Ngự
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH

TRONG NĂM 2019

Nguồn nhân lực có vai trò rất quan
trọng quyết định sự thành bại của
doanh nghiệp. Nguồn nhân lực ổn
định, chất lượng không những tạo lợi
thế cạnh tranh cho doanh nghiệp mà
còn giúp doanh nghiệp phát triển vững
mạnh. Để có được nguồn nhân lực ổn
định, chất lượng, Kienlongbank luôn
không ngừng cải tiến các chính sách
nhân sự, phúc lợi nhằm khuyến khích,
động viên người lao động (NLĐ) an tâm
công tác, nâng cao năng lực cạnh tranh
của Kienlongbank trên thương trường.
Đầu năm 2019, Kienlongbank đã triển
khai các chính sách mới như sau:

Điều chỉnh định mức trợ cấp ăn ca

Xét nâng bậc lương
Kienlongbank duy trì thực hiện việc xem xét nâng bậc lương toàn hàng hằng năm. Trong năm 2019 Kienlongbank
tiếp tục xét bậc lương nhằm ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành công việc, chỉ tiêu được giao của CBNV làm
việc gắn bó với Kienlongbank.

Chính sách thưởng đồng hành
Năm thứ 2 liên tiếp Kienlongbank duy trì Quỹ đồng hành và phát triển nhằm ghi nhận sự đóng góp tích cực
của từng cá nhân đã đồng hành, gắn bó cùng Kienlongbank trong thời gian qua và những năm tiếp theo. Căn
cứ kết quả đánh giá KPI hàng năm, thưởng Quỹ đồng hành sẽ được chi cho CBNV vào năm tiếp theo đây là giải
thưởng thêm bên cạnh thưởng KPI hàng năm. Theo đó, thưởng Quỹ đồng hành 2019 chi thưởng cho kết quả
KPI năm 2017.

Chính sách phát triển nghề nghiệp
Năm 2019, Kienlongbank tiếp tục tổ chức Chương trình nhân sự tiềm năng nhằm tạo cơ hội thăng tiến, phát
triển nghề nghiệp cho CBNV có thành tích nổi trội, có khả năng phát triển khi đang công tác tại Ngân hàng.
Đồng thời, trong năm 2019, Kienlongbank cũng triển khai chương trình đánh giá năng lực nhân sự theo tiêu
chuẩn năng lực, nhằm đánh giá, phân loại nhân sự phù hợp/sát hơn với thực tế, qua đó có chương trình bồi
dưỡng nâng cao, đào tạo bổ sung theo năng lực thực tế của từng cá nhân.

Kể từ năm 2019, Kienlongbank đã điều chỉnh tăng mức trợ cấp ăn ca đối với tất cả NLĐ đang công tác tại
Kienlongbank gồm cán bộ nhân viên (CBNV), cộng tác viên (CTV) tăng thêm tối đa 4.000 đồng/ người để thực
đơn phong phú, chất lượng.

Chương trình thi đua
Chính sách thu nhập, phụ cấp
Kienlongbank đã điều chỉnh mức tiền lương đảm bảo thu nhập sàn của Ban Giám đốc (BGĐ) đơn vị kinh doanh
(ĐVKD) cũng như nâng tỷ lệ hưởng chế độ của cấp Phó Giám đốc tại một số khu vực đảm bảo mức thu nhập
ổn định để nhân sự an tâm công tác trong thời gian Đơn vị mới hoạt động hoặc gặp khó khăn trong kinh
doanh chưa được nâng cấp.
Đối với nhân viên làm công tác ngân quỹ cũng được điều chỉnh tăng các khoản hỗ trợ theo phân cấp quy mô
ĐVKD. Đối với Giao dịch viên, cũng được cấp định mức chi phí điện thoại khi giao dịch với khách hàng.
Ngoài ra, Kienlongbank đang triển khai Đề án cải cách chính sách tiền lương, nhằm đưa ra cách thức chi trả
thu nhập mới, có tính kích thích, thúc đẩy nhiều hơn nữa để NLĐ nâng cao năng suất làm việc; chính sách tiền
lương mới hướng đến xu thế chung của ngành và phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai.

Tiếp nối các chương trình thi đua trong năm 2018, năm 2019 Kienlongbank tiếp tục triển khai chương trình thi
đua ”Cùng tăng tốc” đối với CTV, ĐVKD với giá trị giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị giải thưởng là 800 triệu đồng,
chương trình sẽ xét khen thưởng thành nhiều đợt (mỗi quý/lần và cả năm).
. Phòng Nhân sự

Chính sách BHXH
Ngoài việc đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, song song với việc điều chỉnh thu nhập,
Kienlongbank còn điều chỉnh mức lương tham gia Bảo hiểm xã hội của BGĐ ĐVKD trong toàn hệ thống, với
việc điều chỉnh này đã trực tiếp giúp cho NLĐ có quyền lợi và chế độ tốt hơn cũng như đảm bảo mức hưởng
trợ cấp tốt hơn khi nghỉ hưu.

Chính sách Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm (BH) sức khoẻ
Tiếp nối chương trình tham gia BH tai nạn con người (BH tai nạn) đối với CTV, năm 2019, Kienlongbank tiếp tục
duy trì chính sách này dành cho CTV, đồng thời triển khai thêm chính sách BH tai nạn toàn diện đối với CBNV
thuộc Bộ phận kinh doanh tại đơn vị như: Trưởng, Phó phòng Khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp,
Tổ trưởng tín dụng, Nhân viên tín dụng và Nhân viên hỗ trợ tín dụng,… thường xuyên ra ngoài làm việc, gặp
gỡ, chăm sóc khách hàng, với chi phí bồi thường tối đa lên đến 300.000.000 đồng/trường hợp cùng với các
quyền lợi, khoản trợ cấp khác.
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Trong thời đại công nghệ số, Quảng cáo
online được xem là nắm bắt xu hướng quảng
cáo, tiếp cận với người dùng có chọn lọc được
rất nhiều các doanh nghiệp lựa chọn vì mang
lại hiệu quả tức thời và có đo lường hiệu quả
rõ nét. Bên cạnh đó, vẫn còn một loại hình
tiếp thị truyền thống cũng mang lại hiệu quả
không kém và được đón nhận từ những phân
khúc khách hàng “khá truyền thống” có hiệu
ứng khá tốt. Đó là hình thức tiếp thị Chạy
diễu hành đường phố (roadshow), tiếp thị
trực tiếp đến tận tay khách hàng.

Roadshow được hiểu nôm na theo tiếng Việt là biểu diễn lưu động, là một
trong những xu hướng quảng cáo đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Hình
thức roadshow tạo hiệu ứng cao về mặt hình ảnh, dễ ghi nhớ và mang lại hiệu
quả không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh thương hiệu, dễ dàng gây ấn
tượng với người đi đường, đập vào mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên và dễ lưu lại
trong trí nhớ về thương hiệu cũng như các sản phẩm cần giới thiệu đến khách
hàng hay người dùng.
Trong những năm gần đây, hình thức quảng bá tiếp thị này cũng đã được
triển khai và mang lại hiệu quả rất lớn. Được biết đến là Ngân hàng nội địa, có
thị phần và mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước và trọng điểm là các tỉnh
miền Tây, Kienlongbank đã phát huy lợi thế am hiểu thị trường, am hiểu khách
hàng để triển khai hiệu quả công tác tiếp thị khách hàng theo dạng roadshow
2 chương trình khuyến mại tiền gửi vào dịp Tết và trước sự kiện Kienlongbank
khai trương các Chi nhánh, Phòng giao dịch mới.

Kienlongbank Quảng Nam, Chi nhánh đầu tiên tại Quảng Nam
được thành lập trong năm 2018. Qua công tác tiếp thị trực tiếp
cùng hình thức roadshow cũng đã mang về cho mình những
thành tích khả quan. “Ngày diễn ra chương trình, kết thúc buổi làm
việc, đã có hơn 10 khách hàng mới về với Kienlongbank. Mặc dù kết
quả chưa như mong đợi, chỉ tăng thêm huy động, nhưng với chúng
tôi đó là kết quả nỗ lực của cả một tập thể trước sự cạnh tranh khốc
liệt từ những ngân hàng khác trong khu vực và cả những nguyên
nhân khách quan. Thông qua đợt tiếp thị trực tiếp này, chúng tôi đã
có thêm hàng trăm khách hàng tiềm năng biết đến Kienlongbank và
đã đến với Kienlongbank để giao dịch” - lãnh đạo chi nhánh chia sẻ.

Với những gì đã thực hiện, roadshow tại Kienlongbank đã mang
về hiệu quả tích cực cho các đơn vị. Tuy nhiên để công tác tiếp thị
quảng bá được trọn vẹn hơn, ngoài sự hỗ trợ từ các phòng Ban
nghiệp vụ thì cần ở đơn vị kinh doanh sự chỉnh chu, nhạy bén
và linh hoạt trong công tác tổ chức. Tùy vào tình hình thực tế tại
địa phương, đơn vị chủ động về thời gian địa điểm chạy để đạt
hiệu quả tốt nhất. Sự phối hợp giữa các thành viên khi tham gia
chạy roadshow cũng góp phần quan trọng vào việc mang lại hiệu
quả cho chương trình. Tính tuân thủ theo các quy định chung
cũng cần được nâng cao để có kết quả tốt nhất. Việc tương tác
qua nhóm Zalo về chương trình thường xuyên cũng sẽ góp phần
chia sẻ kinh nghiệm, tạo động lực đồng thời rút kinh nghiệm với
những đơn vị chưa đạt được.

Hình thức chạy roadshow tại Kienlongbank với tiêu chí đẹp và hiệu quả
Tiêu chí đẹp ở đây không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp ở cả
cách thức biểu diễn chạy roadshow, tiếp thị trực tiếp. Để triển
khai chương trình, các đơn vị kinh doanh đã được các phòng
ban Hội sở hỗ trợ, hướng dẫn từ việc cung cấp các trang thiết
bị cần thiết, đến các ấn phẩm, tờ rơi, các thông tin chi tiết về kế
hoạch, biểu mẫu, danh sách các tuyến đường, các khu vực thuận
tiện để tiếp thị không gây ảnh hưởng cản trở trật tự, ... tất cả phải
được chuẩn bị đẹp nhất trước khi ra quân..
Ngày triển khai, đồng loạt các đơn vị của Kienlongbank trên
toàn hệ thống ra quân ngày hội bán hàng thông qua hình thức
roadshow. Với tiêu chí đẹp về hình thức, khắp các nẻo đường ở
các tỉnh, thành nơi có trụ sở Kienlongbank hoạt động, hình ảnh
hàng trăm cán bộ nhân viên (CBNV) Kienlongbank trong đồng
phục đỏ/ trắng/ xanh, màu cờ sắc áo Kienlongbank chạy dài các
đường phố của ba miền Bắc, Trung, Nam đã lan tỏa khắp nơi.
Khách hàng và người dân đi đường đã cảm nhận được không
khí vui tươi náo nhiệt với hình ảnh Kienlongbank đi ngang qua.
Hình ảnh đoàn xe nối dài mang thương hiệu của Kienlongbank
trên từng cây số, làm nhộn nhịp hơn những tuyến đường, khiến
mỗi người đi đường phải tò mò, thích thú. Ngoài việc quảng bá
về thương hiệu Kienlongbank, hình ảnh các CBNV Kienlongbank
đã thể hiện được sự trẻ trung, năng động và tự tin mang đến
những giải pháp tài chính Ngân hàng đến bất cứ người dân nào.
Từ việc phát động roadshow CTKM, có giải thưởng nội bộ cho
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các đơn vị thực hiện tốt. Với sự chuẩn bị chu đáo các đơn vị
Kienlongbank đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho Ngân
hàng. Trong số đó, 39 Chi nhánh, Phòng giao dịch đã triển khai
hiệu quả công tác tiếp thị và đã mang về giải thưởng cao khi có
sự tổ chức bày bản và kết quả cao cho chương trình tiêu biểu
như chi nhánh Cần Thơ, Cà Mau, Quảng Nam, phòng giao dịch
Long Mỹ, Mỏ Cày Nam, …
Chị Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Giám đốc phụ trách
Phòng Marketing cho biết: “Bằng hình thức chạy roadshow
Kienlongbank đã phát huy được hiệu quả quảng bá thương hiệu
Ngân hàng tại các tỉnh, thành nơi có trụ sở Ngân hàng hoạt động.
Không chỉ quảng bá được trực tiếp đến khách hàng và người dân
địa phương mà những hình ảnh về thương hiệu Kienlongbank trên
khắp các nẻo đường, phương thức tiếp thị đường phố này còn được
đăng tải lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội tiếp cận đến
nhiều khách hàng trên cả nước. Lượt nhắc tên về thương hiệu của
Kienlongbank trên mạng xã hội cũng tăng lên đáng kể.
Là một trong những đơn vị có thành tích cao trong hoạt động
thi đua về tuyên truyền quảng bá hình ảnh Kienlongbank cũng
như mang về những kết quả khả quan cho đơn vị, lãnh đạo
Kienlongbank Cà Mau cho biết: “Với việc chạy roadshow là một
cơ hội tốt cho Kienlongbank quảng bá thương hiệu đến mọi người,
không chỉ giúp Ngân hàng dễ dàng truyền tải thông tin. Mà mỗi
chương trình roadshow diễn ra là thêm một lần lan tỏa và khẳng
định thương hiệu của Ngân hàng tại địa phương”.

Để có được một sự kiện chạy roadshow thành công đòi hỏi
đơn vị tổ chức phải có tính chuyên nghiệp có sự phối hợp nhịp
nhàng cũng như tạo được hiệu ứng tốt về hình ảnh và tạo được
sự ghi nhớ của mọi người. Ông Phạm Thu Đông - Giám đốc
Kienlongbank Mỏ Cày Nam cho biết: “Để có thể gặt hái được hiệu
quả như mong muốn, Ban lãnh đạo Đơn vị đã có những buổi chia sẻ
về kỹ năng tư vấn, thuyết phục khách hàng, trang bị cho tất cả các bộ
phận kinh doanh những kiến thức về sản phẩm, dịch vụ đang triển
khai để đảm bảo mọi người thật sự tự tin, chuyên nghiệp khi tiếp
xúc với khách hàng. Những ngày triển khai Chương trình, Ban Giám
đốc cùng ngồi lại, thảo luận và thống nhất những tuyến đường chạy
roadshow sẽ đi qua, những địa điểm đoàn sẽ dừng lại để tiếp thị trực
tiếp. Để hiệu quả được nhân lên, Đơn vị chúng tôi không chỉ thực
hiện một lần trong Chương trình mà nhân con số đó lên thành 3 lần
và kết quả mang về đạt hơn 200% chỉ tiêu được giao”.

Tại tỉnh Hậu Giang, Kienlongbank Long Mỹ cũng rộn ràng ngày
hội lan tỏa hình ảnh Kienlongbank trên khắp các nẻo đường. Bạn
Đỗ Thị Cẩm Tiên - Giao dịch viên Kienlongbank Long Mỹ cho biết:
“Sau hành trình Ngày hội bán hàng của Kienlongbank, qua chuỗi
roadshow, chúng tôi đã được đồng hành, cùng nhau mang hình
ảnh Kienlongbank lan tỏa trên khắp các tuyến đường, các góc chợ,
từ sáng tinh mơ cho đến những ngày buổi trưa nắng gắt, đến tận
từng nhà để tận tay đưa đến khách hàng những tấm bảng lãi suất,
những tờ rơi giới thiệu chương trình. Kết thúc chương trình chúng tôi
đã có thêm nhiều khách hàng mới và nhận được nhiều lời khen ngợi
của khách hàng”.
Việc tổ chức chạy roadshow không chỉ đưa sản phẩm cũng như
thương hiệu của Ngân hàng đến trực tiếp khách hàng mà từ đó
độ tiếp cận khách hàng cũng như sự tin tưởng và kích thích khả
năng sử dụng sản phẩm của khách hàng. Ngày hội bán hàng
Kienlongbank trên từng cây số đã tạo dựng hình ảnh thân thiện
gần gũi của Kienlongbank với khách hàng và lan tỏa hình ảnh
khách hàng đến rộng rãi hơn tại nhiều địa phương trên toàn
quốc.
. Kienlongbank

www.kienlongbank.com

27

Giao dịch viên

Niềm vui từ những sẻ chia

Người ta gọi Giao dịch viên là nghề làm dâu trăm họ nhưng với
tôi là làm quen trăm họ. Phải làm lâu mới thấy việc có thêm khách
hàng là điều trân quý như thế nào. Công việc giúp tôi có cơ hội
tiếp xúc, làm quen thậm chí là thân thiết với những khách hàng
ở nhiều lứa tuổi, nhiều ngành nghề, nhiều tính cách khác nhau.
Từ những mối quan hệ ấy giúp tôi mở rộng thêm mối quan hệ

Tôi đã từng là Giao dịch viên và đã gắn bó với
nghề hơn 3 năm. Tôi luôn cám ơn nghề ngân hàng
và Kienlongbank đã rèn luyện cho tôi nhiều kỹ
năng sống, kỹ năng giao tiếp để tự tin và bản lĩnh
hơn. Sếp tôi từng nói “Muốn giỏi và thành công
phải trải nghiệm. Trải nghiệm bằng cách dành
thêm thời gian đi ra ngoài, trải nghiệm thực
tế, học hỏi từ những người đi trước, học hỏi từ
những khách hàng của mình. Bên cạnh đó là
phải thêm lòng yêu nghề và nhiệt huyết”.

Năm 22 tuổi, tôi gia nhập đại gia đình Kienlongbank ở vị trí Giao
dịch viên. Với tính chất công việc sẽ ngồi làm việc tại quầy giao
dịch, tiếp xúc, giao dịch với khách hàng, tôi có cơ hội học hỏi được
nhiều điều sau 2 năm làm việc tại chi nhánh Phú Yên.
Nghề Giao dịch viên mang đến cho tôi nhiều niềm vui. Niềm vui
khi hoàn thành chỉ tiêu được giao, vui khi tiếp xúc và phục vụ
khách hàng mỗi ngày. Tôi tin rằng, với một người mới vào làm, đây
là công việc có thể học hỏi và trải nghiệm nhiều. Có người thường
ví đây là nghề “làm dâu trăm họ” vì phải tiếp xúc với nhiều khách
hàng, nhiều tính cách khác nhau nên sẽ không tránh khỏi những
lúc bị khách hàng phàn nàn. Là Giao dịch viên, chúng tôi luôn
mỉm cười và ân cần, chu đáo. Ngoài sự chuyên nghiệp, chúng tôi
luôn hướng đến sự thân thiện. Tôi còn có cơ hội lắng nghe tâm sự
của khách hàng, biết được họ đã thành công như thế nào, ai đó
đã từng trải qua những cơ cực ra sao để giờ đây có thể trở thành
một khách hàng V.I.P của chúng tôi.
Trong số những khách hàng thân thiết và gắn bó với
Kienlongbank Phú Yên, tôi rất trân quý và ưu tiên cho 1 vị khách
hàng khá đặc biệt. Mỗi tháng Chị lại ghé Kienlongbank gửi tiết
kiệm với số dư mười triệu, đôi khi là mười bốn, mười lăm triệu.
Tôi xem chị là một V.I.P của Kienlongbank, V.I.P ở đây không phải
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cho tôi nghe câu chuyện ngày trước rằng Kienlongbank đã quan
tâm, giúp đỡ cô rất nhiều. Các anh nhân viên tín dụng ngày nào
cũng chạy xe máy ngần ấy cây số lên nhà cô thẩm định, hỏi han,
tư vấn kinh doanh, và định hướng, giúp đỡ gia đình cô làm nghề
cơ khí như bây giờ. Tôi nhớ cô nói “Một tháng cô xuống ngân hàng
một lần, cũng coi như là xuống thành phố chơi. Chỉ trông cho làm
ăn được, tháng nào cũng đóng lãi tốt.” Cô nghĩ nếu vay mà không
đóng lãi đủ và đúng hạn thì công việc của chúng tôi sẽ bị ảnh
hưởng, vậy nên cô luôn cố gắng đóng đúng hạn. Thật là nét chân
chất mà đậm tình của một người khách hàng Kienlongbank. Lâu
lâu cô lại nói đùa rằng: “Ngân hàng thương cô thì lên Sông Hinh mở
trụ sở đi, bà con trên đó cũng trông Kiên Long dữ lắm”.

khác và sau đó là nhận lại được những chia sẻ chân thành từ
phía khách hàng, đôi khi là lời tâm sự về chất lượng dịch vụ của
Kienlongbank, hay những góp ý để chúng tôi phát triển ngày một
tốt hơn.
Sau nhiều cố gắng và nỗ lực, tôi bây giờ đã trở thành Kiểm soát
viên, nhưng với tôi, dù ở vị trí nào, tôi vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Ở
vị trí mới, tôi sẽ tiếp tục truyền lửa đến các Giao dịch viên, giúp các
bạn tự tin giao dịch với khách hàng, đồng hành và chia sẻ cùng
các bạn trong công việc. Điều quan trọng là mỗi ngày, chúng tôi
được làm công việc mình yêu thích với cái tâm trong sáng, được
gặp gỡ và chăm sóc những khách hàng của Kienlongbank bằng
chính cái tâm của một người con Kienlongbank – Sẵn lòng chia sẻ.
. Phạm Thị Minh Hằng
Kiểm soát viên Kienlongbank Phú Yên

vì số tiền, mà bởi chị đã gắn bó với Kienlongbank Phú Yên gần 7
năm trời. Với thời gian và số tiền giao dịch thường xuyên với Ngân
hàng, số dư hiện tại đã gần cả tỷ đồng. Chị hay bảo: “Kiếm được
bao nhiêu tiền là gửi trọn cho Kiên Long luôn nhé. Hàng tháng chỉ
trông đến ngày Kiên Long trả lãi cho dùng thôi”. Chị gửi trọn niềm tin
cho Kienlongbank, niềm tin về một chặng đường dài đồng hành
và phát triển. Thế đấy, mỗi lượt giao dịch là một cơ hội lắng nghe
những câu chuyện của khách hàng, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng
gửi gắm vào Kienlongbank. Đôi khi là nhìn thấy niềm vui, hạnh
phúc của khách hàng khi nhận được những khoản tiền vay, với
bao khao khát phát triển kinh doanh và niềm tin ở một tương lai
tốt đẹp hơn. Và rồi hàng tháng, họ lại đến gặp chúng tôi để trả các
khoản lãi vay. Người thì vội vã để quay về với công việc dở dang,
người thì đầy vui vẻ kể cho chúng tôi nghe họ đã phát triển kinh
doanh như thế nào từ khoản tiền vay của Ngân hàng.
Có một khách hàng V.I.P nữa rất khác mà tôi ấn tượng trong số
hàng trăm khách hàng ra vào Chi nhánh mỗi ngày. Đó là một nữ
khách hàng vay gần 60 tuổi. Nhà cô cách Ngân hàng hơn 70 cây
số, thế nhưng, mỗi tháng cô đều ngồi xe buýt gần 2 tiếng đồng
hồ để đến Ngân hàng đóng lãi. Tôi từng hỏi cô rằng: “Sao trên đó
có nhiều ngân hàng mà cô lại vay Kiên Long?”. Cô trả lời: “Cô mến
anh em Kiên Long lắm con nên không bỏ qua chỗ khác được”. Cô kể
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Chi tiết về sản phẩm bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt ?

Kienlongbank

Những điều cần biết về bảo hiểm
Bảo hiểm là 2 từ mà xã hội hiện đại ngày nay người ta thường hay đề cập nhiều, hàng ngày,
trên mọi trang phương tiện truyền thông. Làm kinh doanh cũng có bảo hiểm, đi du lịch cũng
có bảo hiểm, học tập, khám bệnh cũng có bảo hiểm và gởi tiền ngân hàng cũng phải bảo hiểm.
Vậy bảo hiểm là gì? Liệu các bạn có từng quan tâm hay sử dụng bất kỳ 1 loại hình bảo hiểm nào
chưa. Xin mời tìm hiểu thêm loại hình bảo hiểm do Kienlongbank và AIA liên kết phát hành gần
đây nhé.
Tại sao phải mua bảo hiểm? Bảo hiểm có lợi ích gì?

Kienlongbank

An toàn tài chính trước rủi ro: Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) có thể giúp một gia đình
vượt qua giai đoạn khó khăn khi người có thu nhập chính (người trụ cột) trong gia
đình không may qua đời. Số tiền của quyền lợi bảo hiểm tử vong được chi trả có thể
giúp người thân của khách hàng không rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, giúp
con cái họ vẫn có thể tiếp tục đến trường …
BHNT mang lại sự hỗ trợ tài chính để khách hàng có thể yên tâm chữa trị khi không
may bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo…tích lũy cho những kế hoạch trong tương lai;
BHNT còn là một công cụ tiết kiệm, đầu tư, giúp khách hàng tham gia bảo hiểm có
thể tạo dựng một nguồn tiền đáng kể để:
•
Cho con theo học một trường đại học tốt ở trong hoặc ngoài nước,
•
Cho con một số vốn để vào đời,
•
Mua xe, mua nhà…,
•
Và vui hưởng cuộc sống an nhàn khi về hưu.
Đó chính là những yếu tố giúp cho người mua BHNT thật sự an tâm trong cuộc sống.

Kienlongbank
Kienlongbank đang phân phối
những sản phẩm bảo hiểm nào từ
AIA Việt Nam?
32
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Kienlongbank đang phân phối 10 sản phẩm bảo hiểm liên kết với
AIA Việt Nam. Trong đó, sản phẩm nổi bật nhất với nhiều ưu đãi là
“An Phúc Trọn Đời Ưu Việt”

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt chính là giải pháp linh
hoạt mang lại sự bảo vệ toàn diện và tiết kiệm hiệu
quả cho bạn và gia đình. Cuộc đời của mỗi người
được ví như một bản nhạc có nhiều nốt thăng trầm
qua những giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Làm
sao có thể chủ động điều khiển “bản nhạc cuộc đời”
của chính bạn và gia đình bạn.
Khi tham gia sản phẩm bảo hiểm khách hàng sẽ Linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm trước rủi ro tử vong
và tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn
Gia tăng số tiền bảo hiểm nhân dịp các sự kiện quan trọng trong cuộc đời
Hỗ trợ tài chính khi mắc bệnh ung thư
Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng không hút thuốc lá.
Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng đóng đủ và đúng hạn phí bảo hiểm.
Quyền lợi được rút tiền từ Giá trị tài khoản.
Quyền lợi được hưởng lãi từ kết quả đầu tư.
Quyền lợi được thưởng khi duy trì hợp đồng.
Quyền lợi khi hợp đồng đáo hạn.
Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.
Thời hạn hợp đồng: Cho đến khi người được bảo hiểm đạt 100 tuổi.
Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng.

Sản phẩm bảo hiểm
nhân thọ nào là tốt nhất?

Kienlongbank

Sản phẩm tốt nhất là sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và
khả năng tài chính vào từng thời kỳ của mỗi khách hàng. Điều
này có nghĩa là một sản phẩm có thể được coi là tốt nhất với
khách hàng này chưa chắc đã tốt nhất với khách hàng khác;
hoặc một sản phẩm có thể là phù hợp nhất với khách hàng tại
giai đoạn này, nhưng đến một giai đoạn khác trong cuộc sống,
khách hàng có thể cần thêm một sản phẩm khác nữa để đáp
ứng tốt hơn nhu cầu đã thay đổi của mình.

Nhưng nhìn chung, tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
đều góp phần giúp bạn an tâm hơn trước những rủi ro trong
cuộc sống và thực hiện được các kế hoạch tài chính ngắn hạn
cũng như dài hạn của mình. Hãy đến Kienlongbank, sẽ có
chuyên viên tư sẽ giúp bạn lựa chọn giải pháp bảo hiểm phù
hợp nhất với nhu cầu của bạn và gia đình.
. Huỳnh Minh Nhựt - Ban dự án Bancassurance
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Những

mang tên gọi tháng 4

Khi những cơn mưa rào bắt đầu xuất hiện đột
ngột đem theo tiếng sấm như những thanh âm
réo rắt, những khuông bổng trong bản nhạc
giao hưởng của đất trời và trong sắc màu rực
rỡ của muôn loài hoa báo mùa, ấy chính là
lúc hạ đang lấp ló đâu đây. Và trong mùa hạ
xao xuyến ấy có những loài hoa mang tên gọi
tháng 4.

Hoa lộc vừng - thảm hoa bên mặt hồ
Gươm

Hoa gạo - mộc miên của
làng quê bình dị

Hoa nở đẹp nhất là vào thời điểm mặt trời
bắt đầu lặn, trong ráng chiều đỏ rực, hắt
bóng xuống mặt hồ lấp lánh, trong làn gió
nhè nhẹ là những cánh hoa lả tả xuống mặt
hồ, chao nghiêng như những chiếc thuyền
giấy trong kí ức một thuở. Chính sắc màu ấy
đã điểm tô sắc lãng mạn cho Hà Nội.

“Tháng ba về em góp nhặt
yêu thương
Hoa gạo đỏ trên đường
ngày xưa bước”
Hoa gạo nở đỏ rực một
góc trời vào cuối tháng 3,
đầu tháng 4, hoa gạo như
đốm lửa của mùa xuân rực
sáng trước khi tàn lùi để

Hoa loa kèn - nàng bách hợp e ấp

Mùa hạ đang đứng trước thềm nhà, đem
theo hương sắc e ấp, dịu dàng như nàng
thiếu nữ của những nhánh hoa loa kèn, dù
không rực rỡ, nổi bật như những loài hoa
khác nhưng mang một vẻ đẹp thật riêng
biệt.
Hoa loa kèn gợi nhắc một Hà Nội xưa cũ,
như một nét dịu dàng giữa phố thị nhộn
nhịp cổ, trong vẻ đẹp kiêu sa, đài các nhưng
khiêm tốn. Mỗi độ loa kèn bung nụ là lúc
những cơn mưa mùa hạ chuyển mình, đâu đâu trên những tuyến phố
Hà Nội, dù có vội vã đến mấy, cũng có người dừng lại bên những gánh
hoa, chăm chú lựa chọn những nhành hoa ưng ý nhất đem về.

Hoa ban - cô gái miền sơn cước
hoang dã

Cuối xuân, đầu hạ, giữa khung cảnh
xanh mượt của núi rừng, cỏ cây, của
mây trời chợt bừng lên sắc trắng tinh
khôi của những cánh hoa ban như điểm
tô cho màu trời, màu đất Tây Bắc. Nếu
để ý thật kĩ, bạn có thể nhìn thấy sắc tím
nhạt trên những cánh hoa, sắc tím thủy
chung, tha thiết của những con người
miền sơn cước.

nhường chỗ cho nắng hạ.
Cây hoa gạo từ muôn đời đã gắn liền với tâm thức văn hóa
Việt, là biểu tượng của làng quê mộc mạc, yên bình, nhấp
nhô sau những tán cây gạo. Và hoa gạo còn là nỗi nhớ, là
niềm miên man mỗi khi có ai đó bước đi trên những con
đường phố thị, chợt bắt gặp một bông hoa rơi rụng, cả
một trời kí ức tuổi thơ lại ùa về, cái thuở còn non nớt nhặt
hoa gạo ép lên từng trang nhật kí.

Tháng Tư vẫn tinh khôi
mùa hoa sưa

Những ngày hoa sưa bung
nở trên những góc hồ, con
phố là khoảng thời gian
người ta xuống đường
nhiều hơn để lưu lại những
bức ảnh đẹp mê mẩn của
một mùa hoa gây thương
nhớ ở Hà Nội.
Dưới những tán hoa trắng muốt, xen lẫn màu lá xanh khiến người dù có khô khan nhất cũng phải mềm lòng. Đến
Hà Nội vào một ngày hoa sưa bung nở, đắm chìm giữa
đất trời hoa sưa trắng muốt, bao nhiêu phiền muộn trong
lòng như dần tan biến.

Hoa sấu - sắc trời Hà Thành

Cứ mỗi độ hè chớm sang, từ trên những cây đại thụ bên những mái ngói rêu phong, người ta bất giác
thấy những cánh hoa nhỏ li ti với sắc trắng đục mang hương thơm quyến rũ.
Có ai đó đã từng gợi nhắc những kỉ niệm về cây sấu già, về những đài hoa sấu li ti được dùng làm
chuỗi hạt đeo cổ, làm thành vòng hoa đeo đầu cho trò chơi “cô dâu, chú rể”, hay đơn thuần chỉ là đứng
dưới gốc cây, chờ những cơn mưa hoa ào ạt rụng xuống vai, xuống tóc và có lẽ là sa vào nỗi nhớ dù
cho dấu ấn thời gian có bào mòn.
.Tam Giang - Phòng Marketing - Tổng hợp từ Internet
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Lợi ích về sức khoẻ đáng kinh ngạc khi

ĐI BỘ 30 PHÚT MỖI NGÀY
Nếu không muốn hao tốn tiền bạc để điều trị bệnh tật thì
bạn nên biết về lợi ích đáng ngạc nhiên của việc đi bộ 30
phút mỗi ngày.
Phòng ngừa bệnh tim
Nhiều người cho rằng tập thể dục để có sức khỏe và thân
hình dẻo dai thì cần rất nhiều thời gian và công sức. Tuy
nhiên, thực tế thì bạn chỉ cần đeo giày và đi dạo. Chỉ 30
phút đi bộ mỗi ngày có thể nâng cao tinh thần và thể chất
của bạn một cách rõ rệt. Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ cho
biết bạn không nhất thiết phải chạy mà chỉ cần đi bộ với
tốc độ nhanh cũng có thế giảm nguy cơ tăng cholesterol,
mắc bệnh tiểu đường và cao huyết áp tương tự như khi
chạy bộ.

Tăng thể tích phổi
Một nghiên cứu kéo dài 2 năm đăng trên Respirology chỉ
ra rằng đi bộ 2 hai dặm (3km) mỗi ngày có thể giúp làm
giảm nguy cơ nhập viện do bệnh phổi tắc nghẽn mãn
tính. Đi bộ là một bài tập aerobic giúp tăng lưu lượng oxy
trong máu. Nó không chỉ giúp phổi tăng cường hô hấp
mà nó còn giúp loại bỏ các chất thải và chất độc.

Ngăn ngừa lão hóa
Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí PLOS One, các nhà khoa học chỉ ra
rằng đi bộ có thể giúp duy trì và kéo dài telomeres - một phần của DNA
làm chậm quá trình lão hóa. Nhưng hãy nhớ thoa kem chống nắng khi
bạn đi bộ ngoài trời để tránh gặp những ảnh hưởng tiêu cực khác.

Tăng cường sự khỏe mạnh của
xương và khớp
Tăng cường sự chắc khỏe của xương là vô cùng quan trọng và tập thể
dục các môn "chịu sức nặng" như chạy, nhảy là cách tốt nhất để tăng mật
độ xương. Trong một nghiên cứu do Oxford thực hiện, người lớn đi bộ
thường xuyên sẽ có mật độ xương dày hơn những người không có thói
quen này. Những người có xương chắc khỏe sẽ tránh được các bệnh như
loãng xương, giúp ngăn ngừa nguy cơ viêm khớp và các vấn đề về xương
như gãy xương, co rút cột sống và khuyết tật.

Tuyến tụy khỏe mạnh hơn
Một nghiên cứu trên Live Science cho thấy, tập thể dục thường xuyên
vừa phải, chẳng hạn như đi bộ có thể làm tăng tuổi thọ của một người
lên vài năm, ngay cả đối với những người thừa cân. Một nghiên cứu khác
chỉ ra rằng những người đi bộ thường có xu hướng hạnh phúc hơn. Họ
cảm thấy hào hứng về tương lai của họ hơn là những người có xu hướng
chỉ ngồi một chỗ.

Tăng cường thị lực
Bạn có lẽ không tin rằng thực hiện một số hoạt động đơn giản liên quan
đến bàn chân lại có tác động tích cực đến đôi mắt. Một nghiên cứu cho
rằng những người thường xuyên tham gia hoạt động aerobic sẽ sở hữu
đôi mắt khỏe mạnh hơn và ít có khả năng gặp vấn đề như mất thị lực
do tuổi tác và thoái hóa võng mạc. Đi bộ giúp bạn giảm áp lực lên mắt,
từ đó chống lại chứng tăng nhãn áp làm hỏng thị lực của bạn dần dần.

Dễ dàng trao đổi chất trong cơ thể

Săn chắc cơ bắp
Đi bộ là bài tập thể dục an toàn mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ bắp. Đi
bộ khoảng 10.000 bước mỗi ngày tương đương với nhiều bài tập hữu
ích trong phòng gym, đặc biệt nếu bạn tập đi bộ lên dốc. Do đi bộ ít tác
động đến cơ nên bạn không bị đau cơ và có thể luyện tập bình thường
vào ngày hôm sau.
Chúng ta đều biết rằng trao đổi chất có thể tăng lượng calo mà
cơ thể đốt cháy, giúp bạn điều chỉnh được cân nặng. Những
ảnh hưởng tồi tệ nhất của việc không di chuyển nhiều là mắc
hội chứng chuyển hóa, tăng cholesterol hoặc huyết áp, lượng
đường trong máu cao và tích mỡ cho vòng eo của bạn. Nó có
thể biến thành bệnh tim, tiểu đường và thậm chí là tử vong.
Một nghiên cứu đăng trên Circulation cho thấy rằng tập luyện
cardio như đi bộ có thể phòng ngừa các hội chứng và đôi khi có
thể tránh được những tác hại. Cardio là bài tập giúp kiểm soát
nhịp tim, hỗ trợ lưu thông máu. Ngoài ra những bài tập cardio
cung cấp lượng lớn oxy đến toàn bộ cơ thể, từ đó đốt cháy mỡ
thừa để hỗ trợ giảm cân hiệu quả.
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Giảm đau lưng
Giúp nuôi dưỡng não bộ
Đi bộ mỗi ngày có những lợi ích đáng ngạc nhiên cho
sức khoẻ của não. Một nghiên cứu cho thấy, đi bộ có
thể làm tăng trí nhớ, năng suất học tập, đọc, nhận thức
và thậm chí là kích thước não. Bên cạnh đó, nó còn giúp
ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ sớm, giảm nguy cơ bệnh
Alzheimer và mất trí nhớ.

Khi bạn tập thể dục, đi bộ sẽ giúp thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn và thải
ra các chất độc. Đặc biệt là sự cải thiện tư thế và sự linh hoạt cho cột sống
khỏe mạnh. Ngoài ra, đi bộ còn giúp tăng cường sức mạnh cho cơ bắp ở
chân, hông, thân và bàn chân.
Nguồn: CafeF
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Với cuộc sống bận rộn và công việc nhiều
căng thẳng như hiện nay, Yoga gần như
đã trở thành môn thể thao yêu thích và
ưa chuộng đối với tất cả mọi lứa tuổi và
không phân biệt giới tính. Đặc biệt, đối với
giới văn phòng, đây là môn thể thao mang
lại hiệu quả, giúp bảo vệ sức khỏe, tinh
thần thư thái, sảng khoái sau một ngày làm
việc căng thẳng.
Nói về công dụng của Yoga, phải kể đến
lợi ích giúp tăng khả năng kiểm soát cảm
xúc, giảm stress, tăng năng suất lao động
cùng khả năng tập trung cùng nhiều lợi
ích khác như:

Giảm thói quen kiểm soát người khác
Loại bỏ những phán xét của người khác
Tập trung và kiên nhẫn hơn
Tìm lại chính mình
An yên với thực tại

Tâm yên vạn sự an
Tại Kienlongbank, Ban Lãnh đạo hiểu được rằng, sức khỏe của mỗi một cán bộ, nhân viên (CBNV) là nền tảng rất quan trọng cho sự
phát triển của Kienlongbank, bởi, sự thành công của Kienlongbank chính là sự đóng góp to lớn của từng cá nhân trong mái nhà chung
Kienlongbank. Thấu hiểu được điều đó, Ban lãnh đạo đã tổ chức và tạo điều kiện cho CBNV nữ Hội sở tập Yoga cùng nhau mỗi tuần hai
buổi với giảng viên giàu kinh nghiệm cùng liệu trình tập luyện bài bản:

•
•
•
•
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Thư giãn đầu giờ để cân bằng hơi thở và cơ thể
Khởi động nhẹ nhàng
Thử thách cơ thể theo từng giai đoạn
Thư giãn cuối giờ tập giúp lấy lại năng lượng
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Yoga phù hợp mọi lứa tuổi, giới tính, thể trạng, tình
trạng sức khỏe và đáp ứng tất cả nhu cầu về hình thể
cũng như lợi ích sức khỏe lâu dài. Hãy bắt đầu tập Yoga
ngay hôm nay các bạn nhé!
. Thanh Trúc
Bp.Thương hiệu – Phòng Marketing

