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Nguyễn Nhất Tuấn - KLB  Phú Yên 
Bùi Thế Hiển - KLB Rạch Giá
Nguyễn Song Kim Ngân - KLB Gò Công
Trần Thị Kim Tuyến - KLB Hải Phòng
Nguyễn Thị Quỳnh Như - TT Thẻ

- Hãy cùng chúng tôi làm sống động hơn nữa Bản tin Kienlongbank bằng cách gửi tin, bài, ảnh về những hoạt động kinh doanh, hoạt động văn hóa 
doanh nghiệp, chung tay vì cộng đồng; hay những kinh nghiệm và sáng kiến của bạn trong công việc; những chia sẻ và cảm nhận từ khách hàng; 
cùng với những hình ảnh của Kienlongbank qua từng thời kỳ, … 
Các nội dung tin bài, hình ảnh được sử dụng trên Bản tin Kienlongbank sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định. 
- Sự đóng góp từ Anh, Chị cho Bản tin Kienlongbank ngày một phong phú về hình ảnh, đa dạng về nội dung luôn là điều mà chúng tôi mong đợi.

Mời cộng tác & Cơ chế nhuận bút

Quý độc giả thân mến!

Một mùa Xuân nữa lại về trên quê hương Việt Nam thanh bình. Đã 42 năm Ngày Miền Nam hoàn toàn giải 

phóng, thống nhất đất nước – Ngày 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam với khúc khải hoàn 

ca mừng Ngày vui thống nhất. Những cảm xúc vỡ òa hạnh phúc của người trong cuộc và câu chuyện của 

người cắm lá cờ chiến thắng trên nóc Dinh Độc Lập sẽ được nói đến trong Bản tin tháng 4 này.

Hòa chung không khí mừng Ngày hội lớn của dân tộc, Kienlongbank triển khai Chương trình khuyến mãi 

tiết kiệm lớn nhất trong quý II/2017. Hãy đến với Kienlongbank để mang quà về nhà vui Lễ nhé! Chi tiết 

chương trình xin mời quý độc giả đón xem tại trang 8-9 của Bản tin.

Đặc biệt trong tháng 4 này, Kienlongbank sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

Một sự kiện quan trọng dành cho Đại hội đồng cổ đông của Kienlongbank. Đến nay, Kienlongbank đã 

hoạt động và phát triển ổn định với số lượng các đơn vị mạng lưới phát triển đều hàng năm, đạt 117 đơn 

vị trên cả nước. 

Tháng 4 mùa hoa đỏ - đỏ của hoa gạo, đỏ khát khao cống hiến của tuổi trẻ, đỏ màu cờ Tổ Quốc reo vui 

chiến thắng và Tháng 4 - mùa khách hàng đến Kienlongbank để nhận quà khuyến mãi!

Hãy đến với Bản tin Kienlongbank Tháng 4/2017 và đón đọc những tin tức mới nhất nhé!

Ban biên tập kính chúc Quý độc giả có những ngày nghỉ lễ thật vui và hạnh phúc! 

Xin chúc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank thành công tốt đẹp!

Thân ái!

Ảnh bìa: 
Kienlongbank  Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

Chân thành cảm ơn sự cộng tác nội dung của các Anh/Chị và Đơn vị

Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay - 
Trúng ngay xế hộp

KN  131 năm  Ngày QT Lao động 01/5
ĐHĐCĐ thường niên KLB năm 2017

Chuyện lá cờ trận mạc trên nóc Dinh 
Độc Lập trưa 30/4/1975

Khách hàng Hà Châu Ánh: “Đã làm nghề gì thì 
đều phải có tâm huyết, đam mê với nghề đó”

Kienlongbank Buôn Hồ vững tin vươn mình 
trên miền đất hứa

Hỏi - Đáp Thông tư 39 NHNNVN

Quỹ đồng hành và phát triển 
kienlongbank

Gương mặt Kienlongbank
Hạnh phúc của nghề Tín dụng
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Nguyễn Ngọc Xuân Thanh - KLB Lái Thiêu
Lê Tiến Hoàng - Bp. DVKH
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Hoàng Thị Thanh Thư - KLB Hà Nội

Nguyễn Bá Hoàng - KLB Dĩ An
Tuấn Thanh - P.HCQT
Cao Văn Hận - KLB Thới Bình
Đặng Thị Bảo Phước - KLB Buôn Hồ 
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Huỳnh Thiện Hiếu - Phòng Marketing
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THEO DÒNG LỊCH SỬ

trên nóc 
Dinh Độc Lập  

trưa 30/4/1975

Theo soha.vn

Kỷ niệm 42 năm Ngày  miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất  đất nước  (30/4/1975- 30/4/2017)

Chuyện về 
lá cờ trận mạc

Lá cờ không được chuẩn bị

Trong thời khắc hào hùng trưa ngày 
30/4/1975, người được lịch sử lựa chọn để 
cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập lại là Bùi 
Quang Thận, Đại đội trưởng Đại đội XT 4 
thuộc Lữ đoàn 203 cùng lá cờ giải phóng 
nhỏ bé đã bạc phếch và sờn rách.

Trước đó hơn một tháng, đang trú quân tại 
A Lưới, Thừa Thiên thì ngày 19/3/1975 Đại 
đội XT 4 nhận lệnh lên đường. Trước khi xuất 
phát, mỗi xe trong đại đội đều được cấp một 
lá cờ giải phóng. Đó là lá cờ rất nhỏ, kích 
thước chỉ 60x90 cm, được may bằng loại vải 
“phin” thông dụng.

Đặc biệt, nửa dưới cờ là màu xanh rất nhạt. 
Tất cả đều được treo lên đốt thứ hai cột ăn-
ten đài vô tuyến điện của xe. Để làm gì ư? 
Thì trước hết là để minh định rõ ràng đây là 
xe tăng Quân giải phóng, cho nhân dân và 
bộ đội bạn dễ nhận và nhất là đỡ bắn nhầm 
nhau.

Thứ hai nữa, lá cờ reo phần phật trên tháp 
pháo cũng như ngôi sao quân hiệu trên mũ 
nó làm lòng quân khí thế hơn, hào hùng 
hơn... Có lẽ vì vậy mà từ lúc xuất quân chiều 
ngày 20/3/1975 cho đến khi vào chiến dịch 
cuối cùng, những lá cờ trên tháp pháo xe 
tăng của Đại đội XT 4 không lúc nào bị hạ 
xuống.

Trận đánh đầu tiên mà Đại đội XT 4 của Bùi 
Quang Thận tham gia mùa Xuân năm đó là 
trận tiến công cứ điểm Núi Bông (Tây Nam 
Huế) ngày 23/3/1975. Tiếp đó họ đánh Huế, 
truy kích địch ra Thuận An rồi vượt Hải Vân 
tiến công Đà Nẵng.

Nghỉ ít ngày củng cố tình trạng kỹ thuật rồi 
họ lại rong ruổi ngót ngàn cây số trên hai 
băng xích thép dọc theo “khu Năm dằng 
dặc khúc ruột miền Trung” để rồi cuối tháng 
4/1975 có mặt tại Long Thành, Đồng Nai 
tham gia chiến dịch cuối cùng.

Lá cờ chiến thắng của quân ta tung bay trên nóc 
Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 

L ịch sử có những con đường 
riêng của nó, không phải 
lúc nào cũng “thuận”. 

Chuyện người cắm cờ trên 
dinh Độc Lập cũng như lá cờ 
được cắm trên đó vào 11g30 
ngày 30/4/1975 chẳng hạn!

Không biết rồi mọi chuyện sẽ xảy ra như 
thế nào nếu như những trận đánh “bóc 
vỏ” thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng, trầy 
trật từ 26/4 đến 28/4 cái chốt chặn Nước 
Trong vẫn chưa bị chọc thủng mà quân ta 
thì đã bị tổn thất khá nhiều.

Được biên chế ở Tiểu đoàn XT1 là lực 
lượng chủ công - Thê đội 1 của Binh đoàn 
thọc sâu, chỉ chờ thời cơ thuận lợi là tăng 
tốc thì Đại đội 4 lại được điều lên làm cái 
việc mà những người anh em Tiểu đoàn 
XT 2 mới thực hiện dở dang.

Không phụ lòng tin của Ban chỉ huy lữ 
đoàn, sáng 29/4/1975 Đại đội XT 4 đã 
chọc thủng cánh cửa thép Nước Trong, 
mở đường cho binh đoàn thọc sâu xung 
trận. Cũng bởi trận đánh này mà Đại đội 
4 được đưa xuống thê đội 2- nghĩa là đi 
phía sau của đội hình binh đoàn thọc sâu.

Có lẽ nhờ vậy mà họ đã vượt qua những 
trận kịch chiến từ cầu Rạch Chiếc, cầu Sài 
Gòn đến cầu Thị Nghè với thương vong 
ít nhất để rồi trở thành những người đầu 
tiên tiếp cận mục tiêu chủ yếu của cả 
cuộc chiến tranh- Dinh Độc Lập.

Đến đích rồi- tất nhiên là phải cắm cờ. 
Đại đội trưởng Bùi Quang Thận quyết 
định như vậy! Phía trước kia có tay súng 
nào đang phục sẵn cũng không cần biết. 
Không có cờ chuẩn bị sẵn thì tháo ngay lá 
cờ nhỏ bé trên tháp pháo vậy.

Đó chỉ là lá cờ hiệu của một chiếc xe tăng. 
Lá cờ đó đã cùng chiếc xe tăng của anh 
trải qua bao trận đánh, rong ruổi hàng 
nghìn cây số dọc chiều dài đất nước nên 
đã bạc màu, lỗ chỗ vết đạn, nhuốm đỏ bụi 
đường và dính đầy dầu mỡ lính tăng.

Chuyện về những lá cờ

Sau này, khi nhớ lại khoảnh khắc lịch sử, 
Bùi Quang Thận bảo, vì muốn lưu lại mãi 
mốc thời gian trọng đại ấy, nên khi kéo 
lá cờ trận mạc lên được nửa chừng, anh 
đã hạ xuống và cẩn thận ghi tên mình và 
thời gian kéo cờ vào một góc: “Bùi Quang 
Thận - 11g 30 ngày 30/4/1975”.

Khi hạ lá cờ “ba sọc” từ nóc Dinh xuống, 
Bùi Quang Thận đã định vứt đi.

Nhưng thấy lá cờ to gấp đôi chiếc chiếu, 
được may bằng 2 lớp sa-tanh dày dặn, sờ 

vào cứ mát rượi cả tay, bất chợt nhớ lại 
những trận sốt rét run người trong những 
tháng mùa mưa trên núi rừng A Lưới, anh 
nghĩ hay là giữ lá cờ lại để làm chăn. Nếu 
không ở bộ đội nữa thì đem về nhà chống 
rét cũng tốt.

Chính nhờ quyết định này mà về sau, khi 
cần xác định ai là người cắm cờ ở Dinh 
Độc lập, lá cờ “ba sọc” mà Bùi Quang Thận 
còn giữ với vết rách hoàn toàn khớp với 
cái diềm cờ còn sót lại trên sợi dây kéo cờ 
là bằng chứng thuyết phục để tên tuổi 
anh được ghi vào lịch sử.

38 năm sau, ngày 30/10/2013 - Chủ tịch 
nước CHXHCN Việt Nam đã ký quyết định 
truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho 
Bùi Quang Thận - người cắm cờ trên nóc 
dinh Độc Lập lúc anh đã qua đời trước đó 
2 năm.

Còn lá cờ trận mạc của chiếc xe tăng 843 
cùng với chiếc chăn “hụt” cũng đã nằm 
yên trong tủ kính bảo tàng. Tuy nhiên, câu 
chuyện về anh và những lá cờ dường như 
không bao giờ cũ!

Xe tăng Lữ đoàn 203 chiếm lĩnh Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975

Bốn chiến sỹ xe tăng cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975
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Bản tin Kienlongbank Số 39 - Tháng 4/2017



Ngày 21/4/2017, tại thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

Kienlongbank sẽ tổ chức phiên họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2017. Theo đó, Kienlongbank sẽ 

trình thông qua các nội dung như: 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh 2016; Báo cáo kiểm toán, 

Báo cáo tài chính hợp nhất 2016; 

Tờ trình phương án phân phối lợi 

nhuận 2016; Định hướng hoạt động 

kinh doanh 2017;…. 

Trong năm 2016, Kienlongbank đã 

đạt được những kết quả khả quan khi 

tiếp tục thực hiện chiến lược mở rộng 

mạng lưới giao dịch và chính thức đưa 

vào hoạt động 14 Chi nhánh, Phòng 

giao dịch mới, nâng tổng số điểm giao 

dịch của Kienlongbank lên 117 điểm 

trên toàn quốc. Ngoài ra, các chương 

trình ưu đãi, các sản phẩm - dịch vụ 

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 

Kienlongbank sẽ trình thông qua 
hàng loạt nội dung quan trọng

mới với tính năng Ngân hàng hiện đại, 

tiện ích tối đa được Kienlongbank triển 

khai, mang đến sự hài lòng cho khách 

hàng. Đặc biệt, Kienlongbank đã phát 

hành thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank 

Visa và chính thức trở thành thành 

viên chính thức của tổ chức phát 

hành thẻ Visa vào tháng 10/2016.

Với những thành quả đã đạt được, 

Kienlongbank đã tạo được sự an tâm 

tin tưởng nơi khách hàng và cổ đông. 

Năm 2017, cùng với những cơ hội và 

thách thức của nền kinh tế, yêu cầu 

Kienlongbank tiếp tục nỗ lực không 

ngừng để đưa Kienlongbank phát 

triển theo hướng bền vững, mang lại 

lợi ích cho cổ đông cũng như uy tín 

cho thương hiệu Kienlongbank, tạo 

nền tảng vững chắc để Ngân hàng 

tiếp tục bứt phá thành công trong 

những năm tới.

Quang cảnh Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016

Cổ đông bỏ phiếu năm 2016 thông qua các tờ 
trình nghị quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2016 

Kienlongbank

P. Marketing sưu tầm

Ngày 01/5/2017 kỷ niệm 131 năm 

kể từ ngày công nhân thành phố 

Chicago (Mỹ) tiến hành bãi công, 

tổ chức mít tinh và biểu tình trên đường 

phố với khẩu hiệu “ngày làm việc 8 giờ”. 

Ngày 01/5 cũng đã đi vào lịch sử nước 

ta gắn với cuộc đấu tranh lâu dài, bền 

bỉ của giai cấp công nhân và người lao 

động trước chính quyền thuộc địa Pháp, 

đòi thực thi quyền lợi của người lao 

động; đến thời độc lập, Ngày Quốc tế Lao 

động là để giai cấp công nhân và nhân 

dân lao động cả nước sôi nổi hưởng ứng 

các phong trào thi đua yêu nước.

Vậy người lao động Việt Nam được nghỉ 

lễ Ngày Quốc tế Lao động từ bao giờ? Bắt 

đầu từ khi nào ngày này được coi là một 

trong những ngày lễ chính thức hằng năm 

của Nhà nước ta?

Trước sức ép các cuộc biểu tình của người 

lao động, ngày 12/4/1941 chính quyền 

thuộc địa Pháp buộc phải ban hành luật 

cho phép người lao động An Nam làm việc 

tại các công sở của chính quyền thuộc địa 

Pháp và tại các công sở của chính quyền 

An Nam được nghỉ không làm việc ngày 

01/5  mà vẫn được hưởng lương.

Việt Nam: người lao động  
được nghỉ Lễ Quốc tế Lao động 

và có hưởng lương từ bao giờ ? (*)
Ngày 28/10/1941, Bộ Kinh tế đã trình lên 

Vua Bảo Đại bản tấu về việc cho phép nhân 

dân bản xứ được hưởng quyền lợi nghỉ lễ 

ngày 01/5 theo đạo luật ngày 12/4/1941: 

“Quý Toà Khâm sứ có chuyển giao một văn 

bản bàn về việc cho phép nhân dân bản 

xứ được hưởng quyền lợi về đạo luật ngày 

12/4/1941 tuyên bố ngày mùng 01/5 là ngày 

lễ Lao động. Ngày ấy những người làm công 

được nghỉ mà không bị trừ lương. Bộ thần 

xét thấy không có vấn đề gì và đã trình Hội 

đồng Thượng thư cũng nhất trí. Vậy trình lên 

Hoàng thượng xem xét chuẩn định để tuân 

theo thi hành”. Bản tấu sau đó đã được Vua 

Bảo Đại “chuẩn y”.

Ngày 30/10/1941, Chính phủ Nam triều đã 

ra bản dụ quy định: “Công nhận ngày 01/5 

là ngày nghỉ, ngày này được coi là ngày lễ 

lao động và người làm công không phải làm 

việc, cũng không bị trừ lương”.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành 

công, nước nhà được độc lập, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22-C/NV/CC 

ngày 18/02/1946 quy định những ngày 

nghỉ tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo, 

trong đó công bố: Ngày 01/5 là một trong 

những ngày lễ chính thức và công nhân, 

lao động cả nước được nghỉ một ngày có 

hưởng lương. Kể từ đây, ngày 01/5 được 

coi là một trong những ngày lễ chính 

thức hằng năm của Nhà nước ta và được 

hưởng lương.

Ngày 01/5/1946, lần đầu tiên trong lịch 

sử nước ta, Ngày Quốc tế Lao động 01/5  

được tổ chức kỷ niệm míttinh trọng thể 

tại Hà Nội, với sự tham dự của 20 vạn nhân 

dân lao động. Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã đọc lời kêu gọi: “Cùng đồng 

bào toàn quốc! Cùng anh chị em lao động! 

Ngày 1 tháng 5 là một ngày tết chung cho 

tất cả các nước trên thế giới. Đó là một ý 

nghĩa đoàn kết rất sâu xa. Ở nước ta, lần 

này là lần đầu tiên đồng bào ta, anh chị 

em lao động ta được tự do đón tiếp ngày 

1 tháng 5. Vậy nên nó có ý nghĩa đặc biệt 

sâu xa hơn nữa. Đối với chúng ta, nó là một 

ngày để cho thế giới biết rằng: Ngày này 

chẳng những là ngày tết lao động, mà còn 

là ngày nhân dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ 

vững tự do dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết 

nước nhà. Đoàn kết để xây dựng một đời 

sống mới”.

Kể từ sau năm 1975 đến nay, kỷ niệm 

Ngày Quốc tế Lao động 01/5  ở Việt Nam 

càng có ý nghĩa hơn. Đây là dịp giai cấp 

công nhân và nhân dân lao động cả nước 

sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua 

yêu nước để bày tỏ lòng tưởng nhớ, biết 

ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị 

lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Người đã 

có công lao rất to lớn giúp nhân dân ta ý 

thức được ý nghĩa lịch sử và tác động của 

việc kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 01/5, 

từ đó càng thêm quyết tâm đi theo con 

đường cách mạng do Đảng và Bác kính 

yêu đã lựa chọn.

Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2017)

(*)  Tiêu đề do BBT đặt
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Chào mừng Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và Ngày Quốc tế lao động 1/5, 

Kienlongbank triển khai chương trình khuyến mãi “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay - Trúng ngay xế hộp”, dành cho khách hàng 

gửi tiết kiệm trên toàn quốc, với hơn 35.000 phần quà hấp dẫn, tổng giá trị trên 5,4 tỷ đồng.

Theo đó, Khách hàng cá nhân khi tham gia gửi tiết kiệm dự thưởng, với số tiền từ 20 triệu đồng trở lên, kỳ hạn 3 tháng sẽ được cấp mã 

số dự thưởng, tương ứng theo cấp số cộng và có cơ hội sở hữu các giải thưởng cực kỳ hấp dẫn, có giá trị cao từ Kienlongbank. Trong 

đó, Giải đặt biệt là xe Ô tô Mazda 6 trị giá trên 01 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với số tiền gửi từ 50 triệu đồng, khách hàng sẽ được nhận thêm 

quà tặng tại quầy giao dịch với nhiều loại quà thiết thực, hấp dẫn. Chương trình này được Kienlongbank triển khai đồng loạt trên toàn 

hệ thống từ 03/4/2017 đến hết ngày 30/6/2017.

Đại diện Kienlongbank, Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ cho biết: “Đây là chương trình khuyến mại lớn nhất đầu năm 2017 

của Kienlongbank, với tổng số lượng hơn 35.000 quà tặng hấp dẫn, giá trị cao hơn 5,4 tỷ đồng. Chương trình này, Kienlongbank đặc biệt gửi 

đến khách hàng nhằm tri ân về sự tín nhiệm, đồng hành với Kienlongbank trong gần 22 năm qua. Bên cạnh lãi suất gửi tiết kiệm cạnh tranh, 

khách hàng còn có thêm 2 cơ hội nhận quà ngay và quà quay số. Số tiền gửi càng nhiều thì cơ hội trúng thưởng càng cao”.

Thông qua chương trình này cho thấy nỗ lực của Kienlongbank luôn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm 

và đem lại lợi ích tối ưu cho khách hàng, đặc biệt các khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm. Dự kiến thời gian tổ chức quay số để tìm 

ra chủ nhân của Giải đặc biệt và 50 phần quà hấp dẫn cuối chương trình vào ngày 07/7/2017.  

Hãy tham gia chương trình “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay - Trúng ngay xế hộp” ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội sở 

hữu xe ô tô tiền tỷ và hàng chục ngàn quà tặng cao cấp, giá trị mang ý nghĩa đem lại sự sung túc, hạnh phúc, bình an và thịnh vượng 

cho gia đình!

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng hãy đến bất kỳ Chi nhánh, Phòng giao dịch Kienlongbank gần nhất; hoặc gọi đến Hotline 19006929; 

hoặc truy cập website www.kienlongbank.com để được hỗ trợ. 

GỬI TIỀN KIÊN LONG 
Nhận QUÀ liền tay – Trúng ngay XẾ HỘP

TIN TỨC & SỰ KIỆN

51 Quà tặng quay số: 01 giải đặc biệt - xe ô tô Mazda 6; 10 giải nhất - xe máy SH 125cc; 10 giải nhì - tủ lạnh Hitachi 
540 lít; 10 giải ba - điện thoại iPhone 7; 10 giải tư - Tivi 49 inch; 10 giải may mắn - máy giặt.

35.000 Quà tặng ngay: Bộ tách trà Minh Long, Bộ thố Minh Long, Bộ chén Minh Long, Bộ nón bảo hiểm mẹ và bé, 
Áo đi mưa, Áo thun Kienlongbank, Bộ muỗng cao cấp, … và nhiều quà tặng thiết thực khác.
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Kienlongbank  
tổ chức chương 
trình tập huấn và 
đào tạo quản lý  
cấp trung năm 
2017
Nằm trong chiến lược đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực, trong đó phát 
triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa là một 
trong những mục tiêu quan trọng được 
Kienlongbank triển khai trong những năm 
gần đây. Đầu năm 2017, Kienlongbank 
tiếp tục tổ chức chương trình tập huấn và 
đào tạo quản lý cấp trung với sự quy tụ 
của gần 200 Phó giám đốc và Trưởng bộ 
phận tại 117 CN PGD, Trung tâm, Phòng, 
Ban Hội sở Kienlongbank, diễn ra từ ngày 
03 - 14/4/2017 tại Tp.HCM.

Với các nội dung tập huấn, chia sẻ kinh 
nghiệm quản lý thực tế của đơn vị, các 
chuyên đề về kiến thức nghiệp vụ và kỹ 
năng mềm, cùng trải nghiệm tham quan 
doanh nghiệp, hoạt động teambuilding 
sẽ giúp các học viên nâng cao vai trò quản 
lý điều hành tại đơn vị. Thông qua chương 
trình này, giúp Ban lãnh đạo Kienlongbank 
có cơ sở để đánh giá đề bạt, bổ nhiệm và 
sắp xếp nhân sự theo chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Trải nghiệm dịch 
vụ tiện ích cá 
nhân cao cấp toàn 
cầu dành cho chủ 
thẻ Kienlongbank 
Visa Platinum
“Một cuộc gọi cho mọi yêu cầu” : Đó là 

thông điệp thể hiện những tiện ích 
đặc cách của dịch vụ mà Công ty TNHH 
International SOS Việt Nam (thương hiệu 
Aspire Lifestyles) cam kết mang đến cho 
chủ thẻ Kienlongbank Visa Platinum.

Theo đó, khách hàng sở hữu thẻ 
Kienlongbank Visa Platinum có những thắc 

Kienlongbank thay 
đổi một số quy 
định cho vay dành 
cho khách hàng

Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam đã ban hành Thông 

tư 39 “Quy định về hoạt động cho vay của 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài đối với khách hàng”. Thực hiện 
theo Thông tư 39, Kienlongbank đã đồng 
loạt điều chỉnh các chính sách sản phẩm 
dịch vụ, phù hợp với quy định hiện hành, 
cụ thể: Cho vay sản xuất, kinh doanh đối 
với khách hành cá nhân; cho vay CB, NV 
Kienlongbank (có tài sản bảo đảm); cho 
vay đi làm việc ở nước ngoài; tài trợ tiêu 
dùng dành cho CB, NV ngoài Kienlongbank 
(không có tài sản bảo đảm); cho vay phục 
vụ đời sống; cho vay mua nhà dự án đối 
với khách hàng cá nhân; cho vay mua xe 
ô tô đối với khách hàng cá nhân; cho vay 
mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở và nhận 
chuyển nhượng đất; … cùng nhiều sản 
phẩm khác.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các quy 
định cho vay mới, khách hàng liên hệ 
19006929 để được tư vấn và hỗ trợ. 

Tháng 3, 
Kienlongbank liên 
tiếp tổ chức các 
khóa đào tạo 

Trong tháng 3, Kienlongbank tổ 
chức 4 khóa đào tạo dành cho các 

chức danh nhân viên CSKH, giao dịch 
viên, nhân viên tân tuyển và nhân viên 
bảo vệ trên toàn hệ thống. Đây là khóa 
đào tạo được tổ chức thường xuyên 
trong năm nhằm giúp học viên nắm 
vững các kiến thức cơ bản nghiệp vụ, 
kỹ năng cần thiết trong việc chăm sóc 
khách hàng. Với phương châm “Sẵn 
lòng chia sẻ”, Kienlongbank hiểu rằng, 
để giữ chân được khách hàng và tạo sự 
an tâm, tin tưởng từ khách hàng, ngoài 
những sản phẩm phù hợp, thì sự quan 
tâm, chăm sóc của đội ngũ CB, NV Ngân 
hàng là một phần quan trọng tất yếu.

“Chăm sóc khách hàng tận tâm” 
được diễn ra trong hai ngày  , 04/3 – 
05/3/2017, tại Tp. HCM, Kienlongbank 
đã tổ chức chương trình đào tạo “Chăm 
sóc khách hàng tận tâm” khóa 06, dành 
cho các CB, NV là NV chăm sóc khách 
hàng và giao dịch viên trên toàn hệ 
thống.

“Huấn luyện theo chức danh - K11” 
tổ chức vào ngày 13 - 30/3/2017, tại 
Tp.HCM, Kienlongbank tiếp tục tổ chức 
chương trình đào tạo huấn luyện theo 
chức danh K11 dành cho các nhân viên 

Kienlongbank 
hoạt động trụ 
sở mới CN Phú 
Yên và PGD 
Bình Đại

Kienlongbank 
Phú Yên: Ký kết 
hợp tác thỏa 
thuận với trường 
Đại học Xây dựng 
Miền Trung 

Nội dung bản họp tác thỏa thuận giữa 
Đại học Xây dựng Miền Trung và 

Kienlongbank Phú Yên hứa hẹn mang đến 
nhiều tiện ích cho sinh viên và cơ hội mới 
cho Kienlongbank Phú Yên được phục vụ 
đối tượng khách hàng trẻ. 

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác song phương 
trong các hoạt động, liên kết bán chéo sản 
phẩm dịch vụ để cung cấp đến khách hàng, 
sinh viên các giải pháp tài chính ngân hàng. 

mắc hoặc nhu cầu sử dụng các dịch vụ về 
ẩm thực, hỗ trợ mua sắm, chơi golf, hỗ trợ 
giải trí, hỗ trợ du lịch toàn cầu, dịch vụ VIP 
tại sân bay, y tế, du lịch, …. tại bất cứ nơi 
nào trên thế giới, chỉ cần gọi đến tổng đài 
08.38240529 (đường dây nóng, phục vụ 
24/7), khách hàng sẽ nhận được những tư 
vấn tốt nhất từ đội ngũ nhân viên chuyên 

tân tuyển trên toàn hệ thống. Khóa đào 
tạo huấn luyện theo chức danh tiền 
thân là khóa đào tạo chức danh, được 
Kienlongbank tổ chức thành công qua 
10 khóa học kể từ năm 2015 đến nay. 
Chương trình đào tạo này rất có ý nghĩa 
và bổ ích cho các nhân viên mới khi gia 
nhập đại gia đình Kienlongbank.

“Tập huấn tác phong chuyên nghiệp 
dành cho nhân viên bảo vệ”, tổ chức 
trong hai ngày 18/3/2017 và 25/3/2017, 
tại Tp. HCM, Kienlongbank tổ chức 
chương trình tập huấn tác phong 
chuyên nghiệp dành cho hơn 150 nhân 
viên bảo vệ tại 117 đơn vị trên toàn hệ 
thống.

Với mục tiêu không ngừng đầu tư, 
nâng cao chất lượng dịch vụ và cơ 

sở hạ tầng, gia tăng hình ảnh thương 
hiệu và uy tín trong lòng khách hàng, 
từ ngày 06/3/2017, Kienlongbank Phú 
Yên chuyển trụ sở đến địa chỉ mới (cách 
trụ sở cũ 2 căn nhà) Số 97, Nguyễn Trãi, 
phường 4, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 
Mọi quyền lợi và giao dịch của khách 
hàng không bị ảnh hưởng.

Vào ngày 20/3/2017, Kienlongbank 
Bình Đại cũng đã chính thức hoạt động 
tại trụ sở mới tại địa chỉ Số 60, đường 
30/4, khu phố 1, thị trấn Bình Đại, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

nghiệp của Aspire Lifesstyles.

Dịch vụ mới này được Kienlongbank triển 
khai dự kiến từ tháng 4/2017. Đây sẽ là dịch 
vụ tối ưu, mang lại giá trị gia tăng giúp chủ 
thẻ Kienlongbank Visa Platinum có những 
trải nghiệm dịch vụ tiện ích cá nhân cao 
cấp toàn cầu, giúp cho khách hàng tiết 
kiệm được thời gian, thể hiện phong cách 
sống hiện đại, tận hưởng cuộc sống tiện 

nghi và có được những chi phí hợp lý nhất.
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Kienlongbank 
đồng hành Đại 
hội Hội Doanh 
nhân trẻ tỉnh 
Đồng Tháp

Ngày 31/3/2017, Đại hội Hội Doanh 
nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp năm 2017 

sẽ được tổ chức, với sự tham dự của đại 
diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Đồng 
Tháp cùng khoảng 200 đại biểu khách 
mời là lãnh đạo TW Hội, lãnh đạo sở ban 
ngành cùng các chủ doanh nghiệp tham 
dự. Dịp này, Kienlongbank vinh dự là nhà 
tài trợ vàng trong chương trình. 

Kienlongbank 
đồng tổ chức Hội 
thảo tư vấn vốn 
vay cho bà con 
nông dân

Sáng ngày 01/4/2017, Kienlongbank 
Phú Yên phối hợp cùng với Chi đoàn 

Sở NN&PTNN và Hội Nông dân xã EaBar 
tổ chức Hội thảo Hướng dẫn kỹ thuật 
trồng cây cao su, hồ tiêu & tư vấn vốn 
vay dành cho bà con tại xã Ea Bar huyện 
Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. 

Kienlongbank 
đồng hành 
“Ngày chạy 
Olympic vì sức 
khỏe toàn dân” 
năm 2017

Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày 
thành lập ngành Thể dục thể thao 

và là Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục 
và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập 
thể dục (27/3/1946-27/3/2017), sáng 
ngày 06/3/2017, tại Trung tâm Văn hóa 
huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, UBND 
huyện Vạn Ninh đã tổ chức chương 
trình “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 
toàn dân”.  Dịp này, Kienlongbank Vạn 
Ninh vinh dự là một trong những đơn 
vị đồng hành cùng với ngày hội.

Ngày hội đã thu hút hơn 400 vận động 
viên đến từ 13 xã, thị trấn và khối cơ 
quan ban ngành, đoàn thể, trường 
học, quân đội, công an trên địa bàn 
huyện tham gia. Đồng hành cùng 
với ngày hội, Kienlongbank Vạn Ninh 
mong muốn sẽ góp phần cùng với  địa 
phương trong việc nâng cao nhận thức 
của người dân về lợi ích của việc tham 
gia tập luyện thể dục, thể thao, nâng 
cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao 
động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc.

Kienlongbank 
trao 180 suất 
học bổng cho 
các em học sinh 
tại Hà Nội 

Ngày 27/3/2017, tại Tp Hà Nội, 
Kienlongbank phối hợp cùng với 

Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi 
nhánh Hà Nội tổ chức Lễ trao học bổng 
“Chia sẻ ước mơ” cho 180 em học sinh 
đến từ các trường THPT và THCS trên 
địa bàn Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội. 

Đây là chương trình giúp các doanh nhân 
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giao lưu và 
chia sẻ những kinh nghiệm, tăng cường 
hỗ trợ, hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh, tạo nên mối liên kết giữa các 
doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt 
động sản xuất kinh doanh tại địa phương 
theo phương châm “Kiến tạo lợi ích - Liên 

kết phát triển”.

Kienlongbank Phú Yên

Kienlongbank Hà Nội Kienlongbank Đồng Tháp

Kienlongbank Vạn Ninh

Kienlongbank Phú Yên

Kienlongbank 
đồng tài trợ tại 
Lễ trao giải Fair 
Play 2016 

Lễ trao giải Fair Play 2016 do báo 
Pháp Luật TP. HCM tổ chức. Đây là 

giải thưởng nhằm vinh danh những 
cá nhân, tập thể có những ứng xử văn 
minh nơi sân cỏ, có trách nhiệm vì màu 
cờ sắc áo, vì cộng đồng người hâm mộ. 
Theo đó, giải Nhất danh hiệu Fair Play 
2016 đã thuộc về Đội tuyển bóng đá 
Futsal Việt Nam nhờ vào thành tích nổi 
bật đưa bóng đá Futsal Việt Nam có 

Dịp này, đại diện Kienlongbank đã có buổi 
chia sẻ, tư vấn kỹ năng xin việc cho hơn 
200 sinh viên năm cuối đang theo học tại 
trường; và trao 05 suất học bổng cho 05 em 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành 
tích cao trong học tập.

mặt tại vòng chung kết Futsal thế giới 
và được chính FIFA trao danh hiệu đội 
bóng Fair Play nhất giải. Xếp thứ hai 
danh hiệu Fair Play 2016 là các cầu thủ 
bóng đá nữ TP. HCM và giải ba thuộc về 
HLV Hoàng Anh Tuấn. Góp mặt trong sự 
kiện này, Kienlongbank vinh dự là một 
trong những nhà tài trợ của chương 
trình. 

Phát biểu tại buổi Lễ trao học bổng, 
ông Phạm Văn Vũ - Phó giám đốc Ngân 
hàng Nhà Nước Việt Nam Chi nhánh 
Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đánh 
giá cao về những chương trình liên 
quan đến công tác an sinh xã hội của 
Kienlongbank trong thời gian qua. Đặc 
biệt, riêng chương trình chia sẻ ước 
mơ, từ năm 2013 đến nay với gần 500 
suất học bổng đã được trao cho các 

em học sinh trên toàn địa bàn Tp Hà 
Nội đã giúp các em học sinh trang trải 
được phần nào những khó khăn hiện 
tại của các cháu, giúp các cháu vững 
tin chinh phục con đường mình đã 
chọn.”

Với mỗi suất học bổng trị giá 01 triệu 
đồng cùng những vật dụng cần thiết 
trong học tập được trao gửi đến các 
em học sinh, đó là tình cảm, sự chia sẻ 
của tập thể CB, NV Kienlongbank dành 
cho các em. Qua đây, Kienlongbank 
mong rằng sẽ giúp các em học sinh 
có thêm nguồn động lực, niềm tin để 
hoàn thành tốt việc học và theo đuổi, 
thực hiện những ước mơ của mình. 

Đến tham dự chương trình có đại diện 
Sở NN&PTNN tỉnh Phú Yên, Bí thư Đoàn 
Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên, đại 
diện lãnh đạo UBND xã Ea Bar, huyện 
Sông Hinh; Kienlongbank Phú Yên, các 
doanh nghiệp cùng đông đảo bà con 
nông dân tại địa phương.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được lắng 
nghe các chia sẻ từ chuyên gia, cán bộ 
kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn về 
công tác chuyên môn trong sản xuất 
hồ tiêu và cao su; đồng thời, được giải 
đáp các thắc mắc về các cách thức 
chăm sóc các cây nông nghiệp. Ngoài 
việc quan tâm đến kỹ thuật canh tác, 
nhu cầu nguồn vốn và phát triển kinh 
doanh luôn là sự quan tâm của bà con 
nông dân để mở rộng cơ hội làm ăn. 
Ban giám đốc Kienlongbank Phú Yên 
đã giới thiệu những giải pháp tài chính 
hiệu quả, phù hợp với đặc tính kinh tế 
nông nghiệp tại địa phương, giúp cho 
bà con có thêm giải pháp tài chính cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh và cả 
hoạt động tiêu dùng đời sống hàng 
ngày.
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Khách hàng giao dịch tại  Kienlongbank Buôn Hồ

Nghi thức cắt băng Khai trương Kienlongbank 
Buôn Hồ

KIENLONGBANK BUÔN HỒ: VỮNG TIN VƯƠN MÌNH 
TRÊN MIỀN ĐẤT HỨA

Kienlongbank 
Buôn Hồ cách trung 

tâm thành phố Buôn Ma Thuột 
40 km về phía Đông Nam, tọa lạc tại 

Thị xã Buôn Hồ, nơi được xác định là đô thị 
kinh tế - sinh thái - văn hóa có tầm cỡ (trong 

chuỗi đô thị đã hình thành) trên địa bàn tỉnh 
Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói 

chung, chính vì vậy mà nơi đây hứa hẹn sẽ 
mở ra nhiều cơ hội cũng như không 

ít thách thức cho Kienlongbank 
Buôn Hồ.

Tháng ba có lẽ là khoảng thời gian đẹp 
nhất trong năm của núi rừng Tây Nguyên, 
đẹp bởi phủ khắp trên các núi đồi, nương 

rẫy là sắc trắng tinh khôi của hoa cà phê hân 
hoan khoe sắc trên nền lá cây xanh thẳm. Khung 
cảnh ấy là một nét đẹp đặc trưng của vùng đất 
đỏ bazan mà không nơi nào khác trên đất nước 
có được. Hình ảnh những người nông dân cần 
cù chăm chỉ, một nắng hai sương trên nương 
rẫy, đổ giọt mặn mồ hôi đã khiến đất nở hoa 
trên khắp núi đồi trùng điệp khiến cho bất cứ ai, 
một lần chứng kiến thấy đẹp đến nao lòng, nhớ 
mãi không quên. 

Tháng ba cũng để lại trong lòng những người 
con ở vùng đất Tây Nguyên nhiều cảm xúc 
khó tả với tiết trời trong vắt đầy nắng, những 
cơn gió mát, những màu xanh Kienlongbank 
đã đến với Buôn Hồ. Nằm trong kế hoạch mở 
rộng mạng lưới hoạt động, ngày 03/3/2017, 
Kienlongbank đã tưng bừng tổ chức Lễ khai 
trương Kienlongbank Buôn Hồ. Đơn vị thứ 117 
của Kienlongbank trên cả nước. 

Thị xã Buôn Hồ mới thành lập được 6 năm, có 
vị trí địa lý thuận lợi và nhiều tiềm năng về phát 
triển kinh tế nên nơi đây đang có rất nhiều tổ 
chức tín dụng khác hoạt động để đáp ứng nhu 
cầu của người dân. Đây là yếu tố thách thức đối 
với Kienlongbank Buôn Hồ trong việc tìm kiếm 
khách hàng tốt giữa một thị trường có sự cạnh 
tranh gay gắt. Nhưng với sự đoàn kết đồng lòng, 
sẵn lòng chia sẻ, tập thể CB, NV Kienlongbank 
Buôn Hồ đang nỗ lực hết mình vì mục tiêu 
chung, xây đắp nền móng và niềm tin vững 
chắc đối với khách hàng, tận tâm phục vụ với 
tinh thần đầy nhiệt huyết. Sau hơn 02 tháng đi 
vào hoạt động, Kienlongbank Buôn Hồ đã gặt 
hái được những thành quả bước đầu rất đáng 
tự hào về huy động cũng như cho vay, cùng với 
một số lượng khách hàng hiện hữu nhất định, 
đây sẽ là tiền đề cho sự tăng trưởng bền vững 
về sau. 

Cuộc sống không đơn thuần là cho và nhận 
mà còn là cách con người thể hiện cách cho và 

cách nhận, bởi thế mà các anh chị em nơi đây 
luôn tâm niệm “Những gì xuất phát từ trái tim sẽ 
đến được với trái tim” cũng giống như văn hóa 
Kienlongbank luôn đặt chữ Tâm lên hàng đầu 
trong tâm thái phục vụ khách hàng. Chị Đỗ Thu 
Hiền - GDV Kienlongbank Buôn Hồ - một trong 
những nhân viên của Kienlongbank Đắk Lắk 
chuyển về tại Buôn Hồ. Chị được may mắn tiếp 
xúc với cô Hồ Thị Hà, một vị khách hàng lớn tuổi 
tương đối khó tính. Qua thời gian tiếp xúc, chú 
ý lắng nghe tâm tư khách hàng, chị nhận ra Cô 
mong muốn nhất khi giao dịch ở ngân hàng đó 
là sự tin tưởng, thái độ phục vụ của nhân viên đối 
với khách hàng. Hiểu được điều đó, chị Thu Hiền 
cũng như các anh chị em CB, NV luôn có thái độ 
làm việc ân cần, tận tâm, luôn chia sẻ, lắng nghe 
cô và dần dần tạo được niềm tin với cô, cùng 
những khách hàng nơi đây.

Chị Hiền chia sẻ thêm: “Để thực hiện tốt công tác 
chăm sóc khách hàng đòi hỏi ở mỗi người sự nhiệt 
huyết trong công việc, bên cạnh đó là hiểu được 
tâm tư, nguyện vọng của khách hàng. Để khách 
hàng tin tưởng và đặt niềm tin vào Kienlongbank 
là một nhiệm vụ vô cùng cao cả mà mỗi chúng tôi 
phải không ngừng cố gắng. Như một câu nói mà 
tôi đã từng nghe: Một bản nhạc được người 
nghe yêu thích khi họ cảm nhận được giai 
điệu, những tâm tình và công sức của 
người nhạc sĩ thổi hồn vào bản nhạc 
khi họ nghe”. Với nhiệt huyết và 

tâm thế sẵn sàng của đội ngũ 
nhân viên tại 

đơn vị, Kienlongbank Buôn Hồ tin tưởng sẽ phát 
huy hết khả năng của đơn vị để hoàn thành 
tốt các chỉ tiêu mà Ban lãnh đạo đã giao. Cùng 
với điều kiện thuận lợi: Trụ sở mới khang trang, 
sạch đẹp, hiện đại, môi trường làm việc chuyên 
nghiệp và sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình của Ban 
lãnh đạo sẽ là điều kiện tối ưu cho việc sáng 
tạo, phát triển, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, 
đem lại lợi nhuận kinh doanh cho Kienlongbank 
Buôn Hồ nói riêng và Kienlongbank nói chung 
trong năm 2017. 

Kienlongbank Buôn Hồ

Thị xã Buôn Hồ hiện có 53 thôn, 33 buôn; đồng bào dân tộc thiểu số 
chiếm 28,48%. Sau hơn 6 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, 
bộ mặt thôn, buôn trên địa bàn thị xã đang từng ngày khởi sắc. Đời 
sống kinh tế của người dân nơi đây có cả nông nghiệp, công nghiệp 
và kinh doanh hộ gia đình do đó các nhu cầu về sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng cũng được người dân đón nhận.

KIENLONGBANK BÌNH TÂY:

Thành lập và đi vào hoạt động kể từ năm 
2007, với 15 nhân sự, Kienlongbank Bình Tây 
luôn là đơn vị trong hệ thống Kienlongbank 

có những bước đột phá và tăng trưởng nổi bật. 
Năm 2016, Kienlongbank Bình Tây được tuyên 
dương với thành tích hoàn thành xuất sắc các chỉ 
tiêu kinh doanh năm.

Tọa lạc tại vị trí số 34A, đường Hậu Giang, 
phường 2, quận 6, Tp. HCM, nơi tập trung 
khá đông dân cư, tiểu thương với các hoạt 
động giao thương sầm uất của khu chợ Bình 
Tây khá nổi tiếng của người dân thành phố. 
Yếu tố này đã tạo môi trường thuận lợi cho 
Kienlongbank Bình Tây hoạt động, tiếp cận 
khách hàng và cung cấp đa dạng các sản 
phẩm dịch vụ ngân hàng đáp ứng các nhu 
cầu tài chính của khách hàng, người dân 
trên địa bàn. Phát huy thế mạnh của đội ngũ 
nhân viên trẻ, năng động, nhiệt huyết, vững 
chuyên môn nghiệp vụ, PGD đã thu hút ngày 
càng đông khách hàng đến giao dịch. Không 
chỉ chủ động tìm kiếm khách hàng mới và 
tiềm năng, Kienlongbank Bình Tây còn duy 
trì mối quan hệ và chăm sóc tốt các khách 
hàng truyền thống. “Tiếng lành đồn xa”, về 
Kienlongbank Bình Tây có chất lượng phục vụ 
tốt, các khách hàng giới thiệu cho nhau, tìm 
đến Kienlongbank Bình Tây để được tư vấn và 
sử dụng SPDV của Kienlongbank. 

Khách hàng Trần Thành Công chia sẻ: “Nhà tôi 
ở gần khu này, các ngân hàng ở đây thì không 
thiếu, có thể nói 1 dãy phố toàn các ngân hàng, 
mà sản phẩm dịch vụ tài chính thì đều như 

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc 
trong hoạt động kinh doanh 2016

nhau, nhưng tôi thích giao dịch với Kienlongbank 
vì nơi đây các em làm tôi hài lòng, rất nhiệt tình, 
tận tâm với khách. Trụ sở của Kienlongbank cũng 
không phải quá lớn nhưng sự tín nhiệm của tôi 
dành cho nơi đây là uy tín, chữ tin trong giao 
dịch”.

Chia sẻ về kết quả mà Kienlongbank Bình 
Tây có được, anh Đoàn Văn Thanh Tú – Giám 
đốc PGD cho biết: “Như phương châm hoạt 
động của Ngân hàng là sẵn lòng chia sẻ, tại 
Kienlongbank Bình Tây từ Ban Giám đốc đến 
nhân viên, đều luôn hết lòng chia sẻ những khó 
khăn, vướng mắc, cũng như kinh nghiệm lẫn 
nhau để cùng nhau phát triển. Tất cả các thành 
viên đều phối hợp nhịp nhàng vì mục tiêu chung 

là đạt được chỉ tiêu đã đề ra, cùng hoàn thành 
tốt kế hoạch kinh doanh. Từ sự chia sẻ nội bộ, 
mỗi CB, NV Kienlongbank Bình Tây luôn ý thức 
cao độ và sẵn lòng chia sẻ với khách hàng bằng 
việc cung cấp sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu 
cầu khách hàng, luôn lắng nghe, thấu hiểu và 
tận tâm phục vụ khách hàng”.

Với những thành tích có được, tập thể CB, 
NV tại Kienlongbank Bình Tây càng phải 
phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục giữ 
vững danh hiệu. Năm 2017 dự báo là năm 
nhiều thách thức cho ngành tín dụng nhưng 
cũng không ít cơ hội kinh doanh hoạt động 
cho tài chính, ngân hàng. Để đảm bảo hoạt 
động kinh doanh theo định hướng chung 
của Ngân hàng Nhà nước và Kienlongbank, 
Kienlongbank Bình Tây đẩy mạnh tăng trưởng 
ngay từ đầu năm, tập trung phân khúc khách 
hàng; ổn định và duy trì phân khúc khách 
hàng, đảm bảo hoạt động kinh doanh của 
Kienlongbank Bình Tây tăng trưởng an toàn, 
bền vững và hiệu quả. 

Với sự tận tâm, chu đáo, nhiệt tình và sẵn lòng 
sẻ chia của mỗi cá nhân, sự đoàn kết, đồng 
lòng của tập thể đơn vị, Kienlongbank Bình 
Tây tự tin sẽ đạt được những thành quả tích 
cực trong năm, tiếp tục đơn vị xuất sắc của 
hệ thống.

 Kienlongbank  Bình Tây

Tập thể CB,NV Kienlongbank Bình Tây

40,5
17,72

315,27

44,42

(%)
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Điểm tựa vững chắc

Dọc theo con đường Bùi Thị 
Xuân, một tuyến đường mới mở 
thuộc thị xã Dĩ An, chúng tôi 

tìm đến gia đình có 3 thế hệ đậm chất 
miền Đông Nam Bộ. Đón tiếp chúng tôi 
là người phụ nữ cao ráo với nụ cười hiền 
hậu, chị là Lê Thị Kim Cúc, một khách 
hàng thân thiết của Kienlongbank. Vừa 
gặp chúng tôi, Chị không giấu được 
sự vui mừng khi gia đình mới mua một 
chiếc xe gắn máy.

Biết đến Kienlongbank Dĩ An vào năm 
2014 qua sự giới thiệu của cha mình. Ở 
thời điểm ấy, vợ chồng chị sống trong 
1 căn nhà tạm và có 1 chiếc xe 3 bánh 
dùng để chở thuê hàng hóa cho các 
công ty gần nhà. Thương cho hoàn cảnh 
khó khăn của con, cha chị Cúc đã liên hệ 
với Kienlongbank Dĩ An, bảo lãnh cho vợ 
chồng chị vay một số tiền nhỏ để sửa 
sang lại căn nhà đang ở. Đó cũng là thời 
điểm bắt đầu mối duyên của gia đình chị 
với Kienlongbank Dĩ An.

Bằng sự chính nỗ lực lao động, chỉ trong 
vòng chưa đầy 1 năm, khoản vay để sửa 
xây nhà của gia đình chị Cúc đã được 
hoàn trả cho Ngân hàng và Anh, Chị đã 
có một ngôi nhà khang trang hơn. Vào 
năm 2015, Kienlongbank Dĩ An có nhiều 
sản phẩm cho vay ưu đãi, đặc biệt là với 
khách hàng mua xe ô tô, nhờ sự tư vấn 
của nhân viên Ngân hàng, anh, chị đã 
mạnh dạn mua thêm 2 chiếc xe và thuê 
nhân viên lái xe để phục vụ phát triển 
kinh tế gia đình. Cuộc sống gia đình Chị 
hiện nay đã trở nên ấm no và đầy đủ hơn, 
Anh, Chị đã hiện có 2 xe ô tô tải và 1 xe 
du lịch để phục vụ cho các hợp đồng vận 

cho khách hàng

Nguyễn Bá Hoàng – NV Tín Dụng KLB Dĩ An

chuyển đã ký kết với các doanh ngiệp trong khu vực. 

Khi được hỏi về Kienlongbank Dĩ An, chị Cúc phấn khởi chia sẻ: “Từ lần 
đầu tiên đến giao dịch với Ngân hàng Kiên Long, tôi đã có cảm tình với 
phong cách phục vụ tận tình, chu đáo của các cô giao dịch viên ở đây. Chỉ 
cần những cử chỉ, hành động nhỏ nhưng đã cho tôi thấy được sự tôn trọng 
của các em dành cho khách hàng. Hơn hết, Ngân hàng Kiên Long đã luôn 
đồng hành và giúp đỡ gia đình tôi, thủ tục, hồ sơ vay vốn luôn được giải quyết 
một cách nhanh chóng. Tôi rất hài lòng về Ngân hàng Kiên Long. Nhân đây, 
tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Ngân hàng Kiên Long, nhờ có Ngân hàng 
tạo điều kiện cho tôi vay vốn mà gia đình tôi đến nay đã khá giả hơn. Và chắc 
chắn một điều rằng, tôi sẽ giới thiệu nhiều hơn nữa về Ngân hàng Kiên Long 
cho những người tôi quen. Tôi mong rằng, Ngân hàng Kiên Long sẽ phát triển 
ngày càng vững mạnh để trở thành điểm tựa vững chắc cho khách hàng”. 

Với giá trị cốt lõi lấy chữ “Tâm” làm đầu và phương châm luôn “Sẵn lòng chia 
sẻ”, Kienlongbank Dĩ An sẽ luôn cùng khách hàng chia sẻ những nhu cầu 
nguồn vốn kịp thời cũng như luôn đặt cái tâm trong việc phục vụ khách 
hàng. Bởi chắc chắn một điều rằng, niềm vui và hạnh phúc mà khách hàng 
nhận được cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi - những 
thành viên trong đại gia đình Kienlongbank. 

NV Kienlongbank Dĩ An đến thăm gia đình chị  Cúc

Khách hàng Hà Châu Ánh  (thứ 2 bên trái) cùng CB,NV Kienlongbank Phú Yên chụp ảnh lưu niệm  
trên cánh đồng  mía vừa mới thu hoạch 

Khách hàng Hà Châu Ánh:

“À hôm nay, Rồng đến nhà Tôm”

Chúng tôi chưa kịp hỏi thì ông Hà Châu Ánh 
cười và tiếp lời: “Tôi thấy logo của Ngân hàng 
Kiên Long có hình đầu rồng bay lên mà Rồng là 
hình tượng của sự mưa thuận gió hòa và biểu 
tượng cho sự tốt đẹp, may mắn và thịnh vượng. 
Cảm ơn Ngân hàng Kiên Long rất nhiều”.

Chúng tôi vẫn chưa hiểu hết ý trong câu nói 
và câu cảm ơn của Ông thì Ông dẫn chúng 
tôi đi xem ngay cánh đồng mía của Ông cách 
đó 10km. Đến nơi, Ông chỉ vào cánh đồng mía 
đang phát triển xanh tốt và khoe rằng: “Các 
anh thấy chưa, vốn của các anh đã giúp người 
nông dân như chúng tôi thực hiện được ước mơ 
của mình. Đó là làm chủ một cánh đồng mía và 
từ đây đời sống của gia đình tôi cũng như bao 
người nông dân khác sẽ đổi thay góp phần cải 
thiện được đời sống của chính mình và làm thay 
đổi bộ mặt nông thôn mới”.

 Ông khoe tiếp: “Nhờ có đồng vốn của Ngân 
hàng Kiên Long mà chúng tôi đã mạnh dạn đầu 
tư thêm máy móc thiết bị hiện đại để đưa vào 
sản xuất, thu hoạch, góp phần giảm được nhiều 
chi phí không đáng mất và năng suất mía cũng 
theo đó mà tăng lên. Các năm trước năng suất 
chỉ đạt 50 tấn/ha nhưng năm nay thì hoàn toàn 

khác 70 tấn/ha”. Niềm vui của Ông làm chúng 
tôi cảm thấy tự hào nhưng cũng đầy trách 
nhiệm với những đồng vốn của mình vì đã 
chuyển đúng đối tượng và đúng mục đích.

Đa số người dân huyện Sơn Hòa đều biết 
đến Ông với biệt danh “Ánh mía”. Bởi lẽ, người 
nông dân này ăn, nghĩ và làm đều gắn với cây 
mía. Đồng thời, Ông cũng là người sở hữu 
diện tích mía lớn nhất ở huyện Sơn Hòa và là 
người tiên phong trong việc áp dụng công 
nghệ máy móc thiết bị hiện đại vào lĩnh vực 
trồng mía. Khi chúng tôi đến thăm Ông thì 
ông lúc nào cũng nói chuyện về cây mía một 
cách say sưa như thể cây mía là nguồn cảm 
hứng của Ông. 

Nhắc đến Ông, nhiều người nông dân trong 
ngành trồng mía cũng rất yêu mến vì sự sẵn 
lòng chia sẻ của Ông đối với họ. Ông làm 
được điều gì hay thì đều chia sẻ lại cho người 
khác, thậm chí Ông xuống tận nơi để hướng 
dẫn lại cách thức chăm bón mía, chọn giống 
mía, kỹ thuật cày sới đất sao cho trồng cây mía 
tốt nhất … Với Ông đó vừa niềm vui cũng vừa 
là tri ân đối với những người đã giúp Ông có 
nên thành công ngày hôm nay.

Cuối năm 2016, Ông được Hội Nông dân tỉnh 

Phú Yên bình chọn là nông dân giỏi và được 
báo cáo gương điển hình. Tại báo cáo gương 
điển hình, Ông chia sẻ những kinh nghiệm của 
mình cho bà con nông dân cùng biết. Ông nói: 
“Yếu tố tiên quyết tăng năng suất cây trồng và 
giảm chi phí đầu ra cho ngành nông nghiệp đó 
chính là phải đưa máy móc thiết bị hiện đại vào 
thay thế sức lao động thủ công như lâu nay. Đầu 
tư máy móc thiết bị ban đầu có thể bà con thấy 
lớn nhưng nếu mạnh dạn đầu tư thì khoảng sau 
2-3 năm sẽ thấy được hiệu quả là rất lớn, còn vấn 
đề vốn thì đã có ngân hàng tài trợ. Vì qua nắm 
bắt thông tin tôi biết rằng hiện nay chính phủ 
có rất nhiều chủ trương, chính sách trong lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn và các ngân hàng 
cũng vậy. Trong đó, Ngân hàng Kiên Long cũng 
là ngân hàng tiên phong tài trợ trong lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn”. Kết thúc hội nghị, Ông 
kết lại một chia sẻ rất hay đó là “đã làm nghề gì 
thì đều phải có tâm quyết, đam mê với nghề 
đó” và “phải luôn sẵn lòng chia sẻ lại cho người 
khác để cùng thành công”.

Quan niệm của ông cũng trùng hợp với triết 
lý kinh doanh của Kienlongbank, đó là “Sẵn 
lòng chia sẻ”. Có lẽ, chính vì điều đó đã kết 
duyên giữa Kienlongbank và ông Ánh, để 
Kienlongbank giúp Ông thực hiện được ước 
mơ của mình, trở thành người nông dân có 
cánh đồng mía lớn nhất huyện Sơn Hòa, tỉnh 
Phú Yên, góp phần vào việc xây dựng huyện 
Sơn Hòa ngày càng phát triển và giàu mạnh 
hơn.

GÓC CHIA SẺ (Dành cho độc giả 
quan tâm mô hình trồng mía)

Cơ sở của khách hàng Hà Châu Ánh 
(Biệt danh: Ánh mía)

Địa chỉ: Đường 24/3, thị trấn Củng 
Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0988 133 929

Nguyễn Nhất Tuấn – Kienlongbank Phú Yên

“Đã làm nghề gì thì đều phải có 
tâm huyết, đam mê với nghề đó”
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Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Câu hỏi 1: Ngân hàng Chính sách xã hội có thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Thông tin 39 không?

Trả lời: Ngân hàng Chính sách xã hội không thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Thông tư 39; Việc cho vay của Ngân hàng 

Chính sách xã hội thực hiện theo các Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ, Nghị định của Chính phủ.

Câu hỏi 2: Chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam 

được thành lập và hoạt động ở nước ngoài có thực hiện 

hoạt động cho vay theo quy định tại Thông tư 39 không?

Trả lời: Chi nhánh TCTD Việt Nam được thành lập và hoạt 

động ở nước ngoài không phải thực hiện hoạt động cho vay 

theo quy định tại Thông tư 39

Câu hỏi 3: Khoản 3 Điều 2 Thông tư 39 quy định khách 

hàng vay vốn tại TCTD là pháp nhân, cá nhân. Vậy các đối 

tượng khác không có tư cách pháp nhân như tổ hợp tác, 

hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu vay vốn thì 

thực hiện cho vay như thế nào?

BẠN CẦN BIẾT

Hỏi - Đáp

39
Trả lời: Khoản 3 Điều 2 Thông tư 39 quy định khách hàng vay 

vốn tại TCTD là pháp nhân, cá nhân; Quy định này phù hợp với 

quy định về chủ thể tham gia giao dịch dân sự tại Bộ luật Dân 

sự năm 2015. Đối với tổ chức không có tư cách pháp nhân, thì 

TCTD xem xét cho vay đối với cá nhân (một hoặc một số cá 

nhân) phù hợp với các quy định tại Thông tư 39 và Bộ luật Dân 

sự năm 2015.

Câu hỏi 4: Khoản 4 Điều 2 Thông tư 39 quy định cho vay 

phục vụ nhu cầu đời sống bao gồm việc TCTD cho vay đối với 

khách hàng là cá nhân để thanh toán các chi phí cho mục 

đích sinh hoạt gia đình của cá nhân đó. Vậy xác định mối 

quan hệ gia đình như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Hôn nhân và 

gia đình, thì gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau 

do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, 

làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy 

định của Luật Hôn nhân và gia đình. Theo đó, TCTD cần căn cứ 

quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình để xác định mối quan 

hệ gia đình, từ đó xem xét quyết định việc cho vay đối với cá 

nhân để thanh toán các chi phí cho mục đích sinh hoạt gia 

đình của cá nhân đó cho phù hợp.

Câu hỏi 5: Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống có bao 

gồm việc cho vay để chứng minh khả năng tài chính khi 

làm thủ tục du học, chữa bệnh ở nước ngoài?

Trả lời: Nhu cầu vay vốn để chứng minh khả năng tài chính 

khi làm thủ tục du học, chữa bệnh ở nước ngoài là nhu cầu 

vay vốn để gửi tiền tại tổ chức tín dụng nhằm chứng minh 

khả năng tài chính, không phải là nhu cầu vay vốn cho việc 

du học, chữa bệnh ở nước ngoài nên không phải là nhu cầu 

vay vốn phục vụ đời sống theo quy định tại Thông tư 39.

Câu hỏi 6: Đối với cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, 

thì phương án sử dụng vốn có cần bao gồm thông tin về 

phương án phục vụ nhu cầu đời sống không?

Trả lời: Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 2 Thông tư 39 

thì phương án sử dụng vốn là tập hợp các thông tin về việc 

sử dụng vốn của khách hàng, trong đó phải có thông tin về 

phương án, dự án thực hiện hoạt động kinh doanh (trừ nhu 

cầu vốn phục vụ đời sống). Theo đó, trường hợp khách hàng 

vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống, thì phương án sử dụng 

vốn của khách hàng không bao gồm thông tin về phương 

án, dự án phục vụ nhu cầu đời sống.

Câu hỏi 7: Tổ chức tín dụng có được cho vay để mua 

vàng trang sức?

Trả lời: Khoản 4 Điều 8 Thông tư 39 quy định tổ chức tín 

dụng không được cho vay để mua vàng miếng, do đó đối với 

nhu cầu vay vốn để mua vàng trang sức, TCTD được xem xét, 

quyết định cho vay khi khách hàng đáp ứng các điều kiện 

vay vốn theo quy định tại Thông tư.

Câu hỏi 8: Thông tư 39 không quy định bãi bỏ công 

văn số 6960/NHNN-TTGSNH ngày 16/9/2016 về việc yêu 

cầu dừng việc cho vay mới trả nợ trước hạn và cấp tín 

dụng theo hình thức cho vay tuần hoàn. Theo đó, TCTD 

có được phép cho vay để trả nợ trước hạn, cho vay tuần 

hoàn không?

Trả lời: Thông tư 39 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2017, 

trong đó có quy định về trường hợp cho vay trả nợ khoản 

vay tại TCTD cho vay, TCTD khác và phương thức cho vay 

tuần hoàn. Theo đó, từ ngày 15/3/2017, việc cho vay để trả 

nợ khoản cấp tín dụng tại TCTD và cho vay theo phương 

thức cho vay tuần hoàn, TCTD thực hiện theo quy định tại 

Thông tư 39.

Câu hỏi 9: Điều 8 Thông tư 39 quy định TCTD không 

được cho vay đối với một số nhu cầu vốn, vậy TCTD có 

được cho vay đối với các nhu cầu vốn để trả nợ cá nhân 

và tổ chức khác không phải là TCTD?

Trả lời: TCTD căn cứ vào khoản 1,2 và 3 Điều 8 Thông tư 

39 để xác định nhu cầu vay vốn để trả nợ cá nhân, tổ chức 

không phải là TCTD có thuộc nhu cầu vốn không được cho 

vay. Trường hợp không thuộc nhu cầu vốn không được cho 

vay, thì TCTD có thể xem xét, quyết định cho vay khi khách 

hàng đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn quy định tại Thông 

tư 39 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Câu hỏi 10: Khoản vay của khách hàng tại TCTD 

khác có nhiều kỳ hạn trả nợ, trong đó có một kỳ hạn đã 

được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. TCTD có được cho vay để 

trả nợ trước hạn đối với toàn bộ khoản vay đó không?

Trả lời: Khoản vay có một kỳ hạn được cơ cấu lại thời hạn 

trả nợ, thì khoản vay đó đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Do đó, 

theo quy định tại khoản 6, Điều 8 Thông tư 39, TCTD không 

được cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay này.

Câu hỏi 11: Trường hợp khách hàng có khoản vay 

tại TCTD đến hạn nhưng sổ tiết kiệm chưa đến hạn rút, 

khách hàng muốn cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn trả nợ 

TCTD có được không?

Trả lời: Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, thì việc cầm 

cố sổ tiết kiệm để vay vốn là một biện pháp bảo đảm tiền 

vay. Do đó, theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 8 

Thông tư 39, TCTD không được cho vay đối với khách hàng 

cầm cố sổ tiết kiệm vay vốn để trả nợ khoản vay đến hạn 

tại TCTD.

THÔNG TƯ
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Khó khăn

Khi đến với Kienlongbank Rạch Giá, có lẽ 
không ai là không biết đến cô giao dịch viên 
dễ thương với cái tên Ngọc Hiếu. Khuôn mặt 

xinh xắn cùng với nụ cười luôn túc trực trên môi, 
cử chỉ nhẹ nhàng, thân thiện, nhiệt tình, Ngọc 
Hiếu đã chiếm được rất nhiều cảm tình của khách 
hàng khi đến giao dịch tại Kienlongbank Rạch Giá 
dù chỉ một lần.

Ngọc Hiếu tốt nghiệp khoa Kinh Tế, trường Đại 
học Trà Vinh. Sau khi rời ghế giảng đường, cô đến 
với Kienlongbank. Đến hôm nay, Ngọc Hiếu đã 
gắn bó 05 năm với Kienlongbank với rất nhiều 
thành tích được Ban lãnh đạo và Ban giám đốc 
Đơn vị ghi nhận. 

Để đạt được những thành quả ấy là cả một quá 
trình cố gắng, nỗ lực không ngừng của Ngọc 
Hiếu. Hiếu chia sẻ: “Những ngày đầu mới ra trường 
và vào làm việc tại Kienlongbank, bỡ ngỡ của 1 cô 
bé tuổi đôi mươi, tôi đã gặp phải không ít những 
khó khăn và thử thách trong công việc. Nhưng tôi 
lại không cảm thấy nản, mà ngược lại, tôi cảm thấy 
rất hào hứng với công việc Giao dịch viên, bởi nó tạo 
cho tôi có động lực làm việc khi được giao doanh số 
thực hiện và giúp tôi nâng cao những kỹ năng giao 
tiếp với khách hàng”.

Với Hiếu, sự khó khăn chính là thử thách để Hiếu 
chinh phục. Trong công việc, Hiếu luôn chỉnh chu 
và cầu toàn, đây là yếu tố để giúp Hiếu luôn thành 
công. Ngoài thời gian làm việc, Hiếu còn tự trao 
dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ 
năng mềm để bổ trợ cho công việc. Chính nhờ 

chính là thử thách để tôi chinh phục

CỦA NGHỀ TÍN DỤNG

sự siêng năng ấy, 4 năm liền Cô luôn đạt thành 
tích lao động tiên tiến. Năm 2015, Ngọc Hiếu đạt 
thành tích Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2016, Ngọc 
Hiếu là Gương mặt tiêu biểu trong 2 Quý liên tiếp. 
Ngoài ra, Ngọc Hiếu luôn là cá nhân hoàn thành 
xuất sắc các chỉ tiêu do Ban giám đốc đơn vị đề ra.

Đối với những đồng nghiệp tại Kienlongbank 
Rạch Giá, Ngọc Hiếu luôn là một cô đồng nghiệp 
đáng yêu và chăm chỉ. Không những luôn hoàn 
thành tốt công việc của mình, khi đồng nghiệp 
gặp khó khăn trong công việc, Hiếu luôn nhiệt 
tình chỉ dẫn, đặc biệt là các bạn nhân viên tân 
tuyển. 

Chị Lê Thụy Thủy Tiên -  Phó Giám đốc 
Kienlongbank Rạch Giá cho biết: “Hiếu là một 
trong những nhân viên nổi trội của Kienlongbank 
Rạch Giá. Hàng quý, hàng tháng, với các chỉ tiêu 
kinh doanh mà Ban giám đốc giao, Hiếu luôn hoàn 
thành tốt. Được đánh giá cao nhưng Hiếu không 
vì vậy mà lơ là trong công việc. Hiếu là 1 nhân viên 
ham học hỏi, luôn chủ động trong việc tham gia các 
lớp đào tạo các sản phẩm mới. Đối với những khách 
hàng mới, Hiếu luôn là người tiên phong đi gặp để 
thuyết phục giao dịch với Ngân hàng, và hầu như, 
Hiếu chưa đầu hàng trước bất kỳ 1 “ca khó” nào”.

Theo Ngọc Hiếu, muốn huy động và chăm sóc 
khách hàng tốt thì trước hết phải nắm bắt tất cả 
các sản phẩm của Ngân hàng để khi tư vấn nói 
chuyện, khách hàng cảm thấy yên tâm tin tưởng. 
Và ở bất kỳ công việc nào, thì sự yêu nghề luôn là 
yếu tố quyết định đến sự thành bại của bạn. May 

mắn được làm công việc mình yêu thích, Ngọc 
Hiếu đã không ngừng học hỏi để quyết tâm theo 
đuổi mục tiêu mình đã đặt ra. Ngoài ra, việc quan 
sát thái độ của khách hàng để tư vấn hợp lý cũng 
là một điều khá quan trọng, cần phải tinh tế khi 
giao tiếp với khách hàng để có những cách ứng 
xử phù hợp nhất.

Một khách hàng tại Kienlongbank Rạch Giá chia 
sẻ cảm nghĩ về Ngọc Hiếu: “Lần đầu tiên đến giao 
dịch với Kienlongbank Rạch Giá, tôi đã thấy có cảm 
tình với em Hiếu, bởi sự gần gũi và nhiệt tình của em 
trong cách tư vấn cho khách hàng. Mỗi khi Ngân 
hàng có sản phẩm gì mới, Hiếu luôn chịu khó lắng 
nghe những thắc mắc của tôi và giải thích cặn kẽ 
các thắc mắc để tôi không phải lấn cấn trong việc 
lựa chọn sản phẩm cho phù hợp. Ở gần đây cũng có 
1 vài khách hàng của Kienlongbank, họ cũng mến 
Hiếu lắm, có nhiều người còn nói, đến giao dịch mà 
gặp cô Hiếu là cả ngày thấy vui vẻ hẳn”.

Với những chỉ tiêu được Ban giám đốc tin tưởng 
giao trong năm 2017, Ngọc Hiếu cho biết cô sẽ 
nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được những chỉ tiêu 
được giao cũng như những kế hoạch đã đặt ra 
trong năm mới. Với sự quyết tâm ấy, Ngọc Hiếu 
đã hoàn thành được những chỉ tiêu trong quý và 
đóng góp hiệu quả kinh doanh về cho Đơn vị. Với 
kết quả lao động cùng sự yêu nghề sẽ là động 
lực để Ngọc Hiếu tiếp tục phấn đấu, nâng cao 
nghiệp vụ hàng ngày của bản thân để từ đó góp 
một phần công sức của mình đưa Kienlongbank 
ngày càng phát triển và vững mạnh.

Bùi Thế Hiển - Kienlongbank Rạch Giá

Đến hôm nay là hơn 02 năm kể 

từ ngày tôi nhận nhiệm vụ mới - 

Nhân viên Tín dụng. Đã từng công 

tác và trải qua nhiều bộ phận trong Ngân 

hàng, tiếp xúc với khách hàng ở từng vị trí 

khác nhau, với tôi mỗi vị trí đều có niềm vui 

vì tôi là thành viên của Kienlongbank.

Niềm vui khi thấy khách hàng giao 
dịch

Khi là giao dịch viên, nhìn thấy khách 

hàng đến giao dịch gửi tiền, chuyển tiền 

là cảm giác mang đến sự thuận tiện, an 

tâm cho khách hàng. Với những giao 

dịch thanh toán quốc tế, mỗi khi khách 

hàng nhận được tiền và nở nụ cười trên 

môi là ngày ấy đã thấy ấm lòng.

Niềm hạnh phúc khi vốn vay chấp 
cánh

Nhưng vui nhất và hạnh phúc nhất với 

tôi hiện nay khi giúp khách hàng được 

tiếp cận nguồn vốn vay. Vì Tôi cảm nhận 

được từng lời từng chữ của khách hàng 

thông qua những chia sẻ mà họ đã trải 

qua từ trước, trong và sau khi nhận được 

vốn vay của Ngân hàng giúp họ vượt 

qua khó khăn. Ở đó, tôi không chỉ thấy 

được niềm vui, sắc mặt rạng rỡ, là nụ 

cười cảm ơn mà còn là sự hạnh phúc của 

khách hàng và cả gia đình họ.

Trong số những khách hàng vay tại 

Kienlongbank, tôi vẫn nhớ như in khách 

hàng đầu tiên mà tôi tiếp xúc khi bắt 

đầu công việc tín dụng. Đó là gia đình 

chú thím Nam. Chú thím Nam chuyên 

nghề lắc kem, một loại kem đậu 

được để trong ống dài, được cắt 

thành những khúc nhỏ để bán. 

Kem này không được làm đông 

trong tủ đông như các loại kem 

khác mà những ống kem này 

được làm đông bằng cách lắc 

với hỗn hợp nước đá và muối. 

Hạnh phúc
Lần đầu tiên tiếp xúc, Chú đã không 

ngần ngại chia sẻ về hoàn cảnh của gia 

đình mình. Gia đình chú đã từng có một 

cuộc sống rất khá giả, thế nhưng kinh 

doanh thất bại, gia đình chú đi vào cảnh 

khốn khó, kinh tế sa sút trầm trọng. Lâm 

vào hoàn cảnh khó khăn, chú Nam phải 

đi bán kem dạo để kiếm sống qua ngày. 

Việc lo cho các con từng bữa cơm và 

việc học hành đều rất chật vật.

Không cam lòng trước số phận, chú Nam 

đã quyết định cầm sổ đất duy nhất của 

gia đình đến Kienlongbank vay vốn để 

khởi nghiệp một lần nữa. Biết được hoàn 

cảnh của gia đình chú, tôi hỏi thêm một 

vài thông tin cần thiết để bổ sung hồ sơ 

tín dụng của mình rồi xin phép ra về với 

lời nhắn: “Con sẽ cố gắng trình hồ sơ lên 

lãnh đạo”

Món vay của chú không lớn, chỉ vài chục 

triệu đồng nhưng tôi làm hồ sơ bằng tất 

cả niềm tin vào sự nỗ lực vượt qua khó 

khăn của gia đình chú thím. Hồ sơ của 

tôi được lãnh đạo đồng ý cho vay. Ngày 

nhận tiền vay, chú nói với tôi: “Cảm ơn 

con đã tin chú mà giúp đỡ gia đình chú 

trong lúc khó khăn như vậy. Bằng tất cả 

chữ tín, chú sẽ không sai hẹn đâu”.

Và bằng niềm tin của tôi và sự giữ chữ tín 

của chú, cho đến nay, Chú chưa một lần 

trễ hẹn trả lãi của Ngân hàng dù chỉ một 

ngày. Thiếm nói: “Nhờ con tin tưởng cho 

vay, gia đình đỡ vất vả hơn nhiều, ngoài 

tiền vốn đã trả Ngân hàng giờ gia đình có 

dư chút đỉnh. Ông nhà tui dự định làm hồ 

sơ vay tiếp thêm năm nữa để làm ăn”.

Ghé thăm gia đình chú thím, nhìn thấy 

không khí gia đình vui hơn hẳn so với 

lần đầu tiên tôi đến. Lúc này, chú Nam đi 

bán kem chưa về, Thím thì chuẩn bị lắc 

kem. Vừa làm, Thím vừa nói: “Giờ thím bắt 

đầu bỏ mối kem lại, nhưng chỉ cho bà con 

thân thuộc bán thôi, kiếm lời cùng được 

vài trăm ngàn/ngày, ổng cũng chịu cày xa 

nữa, sang năm ổng nâng nền nhà lên cho 

cao ráo, ổng đi coi ngày rồi”. Nhìn thấy ánh 

mắt rạng ngời niềm vui của Thím mà tôi 

cảm thấy thật hạnh phúc.

Slogan “Sẵn lòng chia sẻ” của Ngân hàng 

có lẽ đã ngấm vào máu thịt của tôi: Luôn 

sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ với khách 

hàng của mình dù là thành công hay 

thất bại. Tín dụng là vậy, có vui, có buồn, 

nhưng chúng tôi tin vào khách hàng, 

tin vào sự nỗ lực mà mong muốn cải 

thiện đời sống của họ. Buồn không làm 

chúng tôi nản lòng, vui là 

động lực để chúng tôi đi 

tới. Niềm vui và hạnh phúc 

của khách hàng cho chúng 

tôi thấy mình làm được việc 

có ý nghĩa, góp một phần 

nhỏ của mình vào việc mang 

những đồng vốn Kienlongbank 

với từng người dân đang có khát 

khao, nhu cầu làm ăn, kinh doanh 

để phát triển kinh tế của gia đình.

Nhân viên Kienlongbank đến thăm gia đình chú thím Năm

Nguyễn Song Kim Ngân - Kiểm soát viên 
- Kienlongbank Gò Công
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Thùy Dương - Phòng Nhân sự

Quỹ đồng hành và phát triển Kienlongbank:

Chế độ phúc lợi mới 
dành cho người lao động
Trong bối cảnh thị trường lao động 

ngày càng sôi động và mang tính 

cạnh tranh cao như hiện nay, một 

trong những giải pháp để thu hút và giữ 

chân người lao động có chuyên môn và 

gắn bó với Ngân hàng, đầu năm 2017, 

Kienlongbank đã triển khai áp dụng Quỹ 

Đồng hành và phát triển Kienlongbank (Quỹ 

Đồng hành) trên phạm vi toàn hệ thống. 

Quỹ Đồng hành là chính sách thưởng bổ 

sung được tính căn cứ trên kết quả thực 

hiện công việc của cán bộ, nhân viên (CB, 

NV) từ năm 2016. Những CB, NV đủ điều 

kiện xét thưởng sẽ được thưởng một khoản 

tiền thưởng nhất định, tuy nhiên trong năm 

tiếp theo, CB, NV phải duy trì được thành 

tích của mình và đáp ứng đủ các điều kiện 

chi thưởng theo quy định thì sẽ được hưởng 

số tiền thưởng này. 

Kienlongbank căn cứ kết quả xếp loại KPI 

hàng quý/năm của CB, NV đã ký Hợp đồng 

lao động với Kienlongbank, có thời gian 

làm việc từ đủ 12 tháng trở lên để xét nhận 

thưởng Quỹ Đồng hành. Mức thưởng Quỹ 

Đồng hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết 

định trong từng thời kỳ tuỳ thuộc vào kết 

quả công việc và mức độ đóng góp của CB, 

NV trong quá trình làm việc. Việc chi thưởng 

sẽ bắt đầu vào đầu năm thứ 02 tiếp theo của 

năm xét thưởng. Sổ Tiền thưởng sẽ ghi nhận 

số tiền thưởng của cá nhân được xét thưởng 

và cho cá nhân đó giữ.

Ông Nguyễn Thiên Ân - Giám đốc Phòng 

Nhân sự cho biết: “Cùng với những chính 

sách đãi ngộ hiện hữu tại Kienlongbank, Quỹ 

Đồng hành Kienlongbank được ban hành 

nhằm ghi nhận kịp thời hiệu quả công việc 

của người lao động và tạo động lực để người 

lao động tăng năng suất lao động, chất lượng 

công việc, đặc biệt là an tâm công tác, gắn bó 

lâu dài với Kienlongbank”

Ngoài chính sách thưởng Quỹ Đồng hành, 

Kienlongbank còn ban hành nhiều chế độ 

đãi ngộ mới đối với CB, NV, cộng tác viên 

tín dụng như: Thưởng đối với CB, NV thuộc 

ĐVKD có phân cấp quy mô từ cấp 3 trở lên, 

chi hoa hồng cho cộng tác viên tín dụng 

giới thiệu cộng tác viên tín dụng mới vào 

làm việc tại Kienlongbank,… Đồng thời, 

đối với các chế độ đãi ngộ hiện hành như: 

Thưởng theo kết quả hoạt động của Đơn 

vị, thưởng theo kết quả thu hồi nợ, thưởng 

năng suất lao động theo định biên nhân 

sự, chế độ tiền lương đối với Ban Giám đốc 

ĐVKD, thù lao cung ứng dịch vụ (gọi là phí 

dịch vụ) và chế độ phụ cấp quản lý đối với 

cộng tác viên tín dụng,… cũng được tiến 

hành điều chỉnh theo hướng nâng cao định 

mức được hưởng tương ứng với hiệu suất 

công việc của từng cá nhân.

Và CB, NV 
đang nghĩ gì? 
Anh Nguyễn Nhất Tuấn - Giám đốc 
Kienlongbank Phú Yên:

Quỹ đồng hành Kienlongbank đáp ứng 

nguyện vọng chính đáng của người lao 

động

Kienlongbank ban hành Quỹ đồng hành cho 

người lao động là rất đúng thời điểm và phù 

hợp với nguyện vọng chính đáng của người 

lao động. Bởi vì, chính sách đó nói lên sự quan 

tâm của lãnh đạo ngân hàng mà cụ thể là Hội 

đồng quản trị và Ban điều hành Kienlongbank 

với mong muốn thu hút, giữ chân người lao 

động có năng lực phù hợp với Ngân hàng, 

cũng như tạo sự gắn kết lâu dài của người lao 

động với Kienlongbank. Việc ban hành Quỹ 

đồng hành cho thấy sự quyết tâm của lãnh 

đạo Ngân hàng trong việc đưa Kienlongbank 

tiếp tục vươn lên và phát triển hơn nữa. Điều 

này đã tạo nên động lực và tạo niềm tin cho 

toàn thể người lao động tại Kienlongbank 

để cùng quyết tâm chung tay xây dựng một 

Kienlongbank “Xanh và phát triển bền vững 

trong ngành Ngân hàng Việt Nam”.

Trần Thị Kim Tuyến - Giao dịch viên 
Kienlongbank Cầu Giấy

Quỹ đồng hành thể hiện sự quan tâm, 

chăm lo của Ban lãnh đạo đối với CB, NV 

Kienlongbank

Là một thành viên của “đại gia đình” 

Kienlongbank được 03 năm và là một nhân 

viên trẻ, tôi cảm thấy Quỹ đông hành và phát 

triển Kienlongbank là một ý tưởng rất hay và 

thiết thực, có tính khả thi cao, không chỉ thể 

hiện một tầm nhìn sáng suốt mà còn thể hiện 

sự quan tâm, chăm lo đối với cán bộ nhân viên 

của Ban lãnh đạo Kienlongbank. Cùng chung 

tâm trạng háo hức đó, các anh, chị đồng 

nghiệp tại đơn vị chúng tôi đều bàn luận với 

nhau rất sôi nổi và hào hứng trong mỗi giờ 

nghỉ trưa. Quỹ đã tạo động lực cho tất cả các 

CB, NV chúng tôi rất nhiều. Vẫn có câu “một nén 

tiền công không bằng một đồng tiền thưởng”, 

Quỹ ra đời sẽ động viên anh chị em chúng tôi 

phấn đấu không chỉ để nhận tiền thưởng, mà 

sâu xa hơn là bản thân mỗi CB, NV chúng tôi 

sẽ luôn nỗ lực phấn đấu ngày càng hoàn thiện 

về chuyên môn để phát huy hết khả năng vì sự 

phát triển lâu dài của Kienlongbank.

Lê Tiến Hoàng – Trưởng bộ phận 
Dịch vụ khách hàng

Nghe tên gọi thôi là tôi có thể cảm nhận và 

hiểu rõ sự quan tâm, cũng như tâm huyết của 

Ban lãnh đạo Ngân hàng như thế nào. Việc chi 

thưởng Quỹ đồng hành không chỉ là sự động 

viên cho người lao động, mà còn thể hiện sự 

kỳ vọng ở mỗi CB, NV về tinh thần đoàn kết, sự 

đồng lòng để đồng hành Kienlongbank phát 

triển. Phát triển không chỉ cho Ngân hàng 

mà còn ở bản thân mỗi CB, NV. Một tổ chức 

không thể phát triển nếu từng cá nhân đi lùi. 

Kienlongbank phát triển khi từng CB, NV phải 

có thu nhập, cuộc sống cải thiện hơn. Có như 

thế mới có động lực làm việc, cống hiến cho 

Ngân hàng.

Nguyễn Ngọc Xuân Thanh - Giao 
dịch viên Kienlongbank Lái Thiêu

Quỹ đồng hành ra đời là động lực để tôi cố 

gắng hơn nữa trong công việc

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã gắn bó 

với Kienlongbank được gần 07 năm, và 

Kienlongbank là nơi đầu tiên tôi làm việc cho 

đến ngày hôm nay. Trong suốt chặng đường 

gần 07 năm vừa qua, Kienlongbank không chỉ 

là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà thứ hai của 

tôi. Nơi đây, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, 

gặp gỡ và gắn bó với biết bao con người và 

biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Với riêng tôi, đây 

chính là một gia đình, nơi tôi luôn muốn gắn 

bó lâu dài. Và sự ra đời của “Quỹ đồng hành 

và phát triển” chính là nguồn động viên to lớn 

không chỉ riêng tôi mà còn với tất cả nhân viên 

đang làm việc tại Kienlongbank. Tôi vô cùng 

biết ơn sự quan tâm của Ban lãnh đạo. Đây 

chính là động lực, cũng là lời nhắc nhở cho 

bản thân tôi phải luôn cố gắng từng ngày để 

phát triển bản thân và góp phần vào sự phát 

triển chung của Kienlongbank.

Nguyễn Thị Quỳnh Như - Nhân 
viên Trung tâm Thẻ

Quỹ đồng hành là “điểm tựa” tinh thần 

để khơi dậy và thúc đẩy những ý tưởng 

hay của các thành viên trong đại gia đình 

Kienlongbank

Từ nay có Quỹ đồng hành

Anh em phấn đấu “chuẩn-nhanh-đồng đều”

Quyết tâm vượt mọi chỉ tiêu

Kienlong vững mạnh thêm nhiều đầu tư!

Tôi tin tưởng rằng tinh thần của Quỹ đồng 

hành và phát triển Kienlongbank sẽ lan tỏa 

rộng khắp trong mỗi CB, NV Kienlongbank. 

Quỹ sẽ trở thành một “điểm tựa” tinh thần 

để khơi dậy và thúc đẩy những ý tưởng hay, 

những sáng tạo cải thiện công việc hiệu quả. 

Và bất cứ ai cũng sẽ ý thức được rằng: Mỗi việc 

làm, mỗi đóng góp của mình đều có ý nghĩa 

hơn trong thành công chung của cả tập thể. 
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Để trở thành người thành công, ngoài 
nắm vững những kỹ năng và am hiểu 
kiến thức chuyên môn trong công 

việc, chúng ta còn cần rất nhiều những kỹ 
năng khác như kỹ năng giao tiếp, đàm phán 
và tác phong chuyên nghiệp…. Thực tế đã 
minh chứng rằng: Phần lớn những doanh 
nhân thành đạt, ngoài sự nhanh nhạy, mưu trí 
của mình, còn sở hữu một tác phong làm việc 
tích cực và hiệu quả. Chính vì vậy, trong môi 
trường làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp 
đều có những nội quy, quy định hay văn 
hóa doanh nghiệp nhằm tạo một tác phong 
chuyên nghiệp và nghiêm túc nhất dành cho 
người lao động. Trong một tập thể, nơi hội tụ 
nhiều cá thể khác nhau cần những nguyên 
tắc làm việc như kim chỉ nam để tất cả mọi 
người cùng theo đuổi một mục tiêu hướng 
đến thành công.

Gần 4.000 CB, NV Kienlongbank đang từng 
ngày không ngừng phấn đấu phát triển về 
chuyên môn, nghiệp vụ lẫn kỹ năng để vươn 
tầm cùng sự phát triển của xã hội. Trong đó, 
có thể nói ý thức thực hiện những quy định 
chung của Kienlongbank là một phần cũng 
khá quan trọng được tất cả CB, NV thực hiện 
tốt mỗi ngày và ngày một tốt hơn. Họ hành 
động vì là nội quy quy định, hành động vì yêu 

Quy định tại Kienlongbank:

Bạn đã thực hiện 
như thế nào?

thích tổ chức, hành động vì sự tự giác, … và 
hành động vì thói quen, dần dần trở thành 
ý thức. Đó chính là văn hóa điều hành đã trở 
thành nét riêng của Kienlongbank. 

Anh Huỳnh Thiện Hiếu – Phòng Marketing 
chia sẻ: “Với tôi và các anh chị em, ngoài việc 
thực hiện đúng tác phong làm việc chuyên 
nghiệp của Kienlongbank như quy định đồng 
phục, trang phục, giờ giấc làm việc,… thì việc 
làm thế nào để duy trì tốt những quy định là rất 
quan trọng bởi những điều này xuất phát từ ý 
thức của mỗi người. Và tôi đang cố gắng từng 
ngày “biến” ý thức của mình thành một thói 
quen, bởi một khi thói quen đã được hình thành 
thì việc đi làm đúng giờ, luôn thực hiện đúng quy 
định sẽ giúp tôi làm tốt những công việc của 
mình”.

Có những việc làm đơn giản nhưng nếu biết 
tận dụng và sáng tạo sẽ giúp tăng hiệu quả 
công việc cũng như tác phong làm việc của 
từng cá nhân chuyên nghiệp hơn rất nhiều. 

Chúng ta cần phải biết  “Sàng lọc” những vật 
dụng cần và không cần, sàng lọc công việc 
sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Biết “Sắp xếp” 
bản thân mình lại từ những việc nhỏ nhất 
như: Sắp xếp vật dụng làm việc, sắp xếp đồ 
đạc trên bàn làm việc, sắp xếp hồ sơ giấy tờ 
sao cho hợp lý nhất. Biết “Sạch sẽ” hơn trong 

môi trường làm việc của mình từ vệ sinh 
bàn làm việc, máy móc, hay những thứ xung 
quanh bản thân chúng ta. Biết “Săn sóc” những 
gì chúng ta đã cố gắng thay đổi và luôn vun 
đắp cho nó tốt hơn. Biết “Sẵn sàng” tự giác 
trong công việc, ý thức được việc làm của 
mình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cùng 
môi trường làm việc cũng như những người 
khác trong xã hội.

Chia sẻ về vấn đề thực hiện 5S, bạn Cao Văn 
Hận - Nhân viên tín dụng tại Kienlongbank 
Thới Bình nói: “5S là yêu cầu bắt buộc của 
Kienlongbank cũng là mục tiêu làm việc của bản 
thân mà môi trường Kienlongbank đã đem đến 
cho tôi cũng như những đồng nghiệp khác. Công 
tác tại Kienlongbank chưa lâu, nhưng những gì 
mà tôi học hỏi được từ môi trường làm việc này 
lại không hề nhỏ. Tôi biết chủ động hơn, biết lắng 
nghe và đóng góp ý kiến, biết xung phong hơn 
trong công việc, và đặc biệt là bản thân đã năng 
động hơn, tự tin hơn”.

Cùng quan điểm đó, bạn Đặng Thị Bảo 
Phước - Nhân viên CSKH Kienlongbank 
Buôn Hồ cho biết thêm: “Từ việc thực hiện tốt 
5S trong công việc tôi áp dụng luôn vào cuộc 
sống hằng ngày, không chỉ ở Kienlongbank mà 
còn ở cả gia đình và hiệu quả mang lại rất lớn. 
Theo thời gian, khi 5S đã trở thành một thói quen 
không thể từ bỏ tôi cảm thấy mình hoàn toàn tự 
tin và sẵn sàng trong mọi việc”.

Chưa hết, nếu đã xem Kienlongbank là một 
gia đình mà bạn không xem mình là một 
thành viên rất khó để gọi là đóng góp dù chỉ 
là những việc rất nhỏ nhặt mà không phải ai 
cũng có thể làm được. “Tôi có thói quen sử dụng 
giấy một mặt để làm bản nháp và ghi chú các tài 
liệu liên quan. Trước khi đi ăn thì tắt bớt các thiết 
bị điện. Sử dụng thang bộ nếu di chuyển giữa các 
tầng của tòa nhà. Sử dụng tiết kiệm nước đúng 
nhu cầu sử dụng”, một thành viên khác chia sẻ.

Có thể thấy từ những việc rất đơn giản nhưng 
với sự quan sát, rèn luyện sẽ trở thành thói 
quen rồi thành ý thức. Bàn làm việc sạch đẹp, 
gọn gàng, tác phong cá nhân chỉnh chu sẽ 
mang đến cho chúng ta một trạng thái phấn 
chấn, đầy năng lượng cho một ngày làm 
việc mới. Với việc tuân thủ các nội quy của 
Kienlongbank, tập thể CB, NV Kienlongbank 
khẳng định sẽ luôn cố gắng từng ngày hoàn 
thiện tốt bản thân mình để có thể phục vụ 
khách hàng một cách tốt nhất vì sự phát triển 
của mái nhà chung Kienlongbank. 

Nguyễn Thị Trúc Hương - 
Giao dịch viên - Kienlongbank Tây Ninh

Nơi chắp cánh yêu thương

“Tự hào lắm chúng tôi là Ngân hàng 

Kiên Long…”, lời ca hùng hồn đầy 

hãnh diện mà chúng tôi, những 

thành viên trong đại gia đình Kienlongbank 

được lắng nghe trên các phương tiện thông 

tin nội bộ tại Ngân hàng, vào ngày chào cờ 

đầu tuần hay nhạc chờ điện thoại nhân viên 

Kienlongbank. Với tôi, Kienlongbank không 

chỉ là niềm tự hào mà còn là một sự biết ơn 

rất lớn. 

Tôi, một cô sinh viên vừa ra trường, với khát 

khao tìm kiếm một công việc như mong 

muốn, đến với Kienlongbank như một cái 

duyên. Biết Kienlongbank đang tuyển nhân 

sự cho Chi nhánh mới tại Tây Ninh, tôi mạnh 

dạn nộp đơn ứng tuyển. Ngày tôi được nhận 

thông báo trúng tuyển, niềm hân hoan như 

vỡ òa, cả gia đình tôi hạnh phúc rơi nước mắt. 

Mỗi sáng thức dậy trước 6 giờ sáng, khoác lên 

người bộ đồng phục Kienlongbank, tôi tràn 

đầy năng lượng và có thêm động lực để vượt 

hơn 30 km đến Ngân hàng. Gặp người quen 

có hỏi “Bé con nay ra trường chưa? Đi làm gì 

rồi?”, Mẹ tôi vui vẻ mà nói “Nó được làm trong 

ngân hàng Kiên Long nè!”. Tôi là niềm tự hào 

và hãnh diện trong mắt Mẹ. Tôi tự hứa sẽ cố 

gắng hơn nữa để phát triển bản thân, đưa 

Kienlongbank phát triển và xứng đáng với 

niềm tự hào của gia đình. 

Làm việc tại Kienlongbank tôi được học 

hỏi, tiếp thu và tích lũy từ anh chị đồng 

nghiệp rất nhiều. Từ một ít nói, rụt rè, tôi trở 

nên năng động và sôi nổi, tự tin giao tiếp 

với đồng nghiệp và khách hàn. Đối với tôi, 

Kienlongbank là ngôi nhà thứ hai của mình, 

bởi ở đây tôi được là chính mình, được san 

sẻ, được yêu thương. Tôi tìm thấy một môi 

trường làm việc gần gũi, đậm chất miền Tây 

Nam Bộ với những con người nhiệt tình, thân 

thiện và dễ thương. Và hơn thế nữa, tôi cảm 

nhận được sự quan tâm, sự gần gũi của Ban 

Lãnh Đạo đối với nhân viên, mà chắc rằng 

khó tìm thấy ở nơi nào có được.

Tây Ninh là vùng đất của nắng và sự khô 

cằn, nhưng con người Kienlongbank Tây 

Ninh luôn tràn đầy sự yêu thương và lòng nhiệt 

huyết. Yêu thương khi chúng tôi cùng nhau chia 

sẻ những khó khăn trong công việc, nhiệt huyết 

khi cùng cố gắng, nỗ lực cho sự phát triển và 

thành công chung của Kienlongbank. Và riêng 

tôi, tôi sẽ không ngừng trao dồi những kiến thức 

chuyên môn để tiếp tục đem sức trẻ, lòng nhiệt 

huyết của mình cống hiến cho Kienlongbank, 

nơi đã chắp cánh yêu thương cho tôi! 

“…..Kiên Long, Kiên Long chúng tôi sẵn lòng chia sẻ 

Vì niềm tin yêu của người dân, 

Tự hào thấy đất nước đổi mới 

Kiên Long vững vàng đi tới. 

Kiên Long, Kiên Long chúng tôi hết lòng vì đất nước 

Dù bao gian nan không ngại chi , 

Nơi nào khó chúng tôi ở đó 

Kiên Long sẵn lòng chia sẻ…..”

Tạ Tuấn Thanh - P. HCQT
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5 cách  
GIÚP BẠN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

Chúng ta chắc hẳn đều quen hoặc biết 
một ai đó làm việc toàn thời gian, làm 
tình nguyện viên, viết blog, và đôi khi 

vẫn còn thời gian để đi siêu thị mua đồ hàng 
ngày, nấu những món ăn ngon, gìn giữ các 
mối quan hệ và luyện tập thể dục thể thao 
đều đặn.

Những người này cũng chỉ có 24h/ngày như 
chúng ta, nhưng bằng cách nào họ lại làm 
được nhiều việc đến vậy?

Nhà tâm lý học Suzanne Gelb đã dành hàng 
ngàn tiếng đồng hồ trong suốt 28 năm qua 
để nghiên cứu về vấn đề này và tìm ra câu 
trả lời:

Tập trung hoàn toàn

Dù bạn đang làm gì, hãy tập trung toàn bộ 
tâm trí vào đó.

Khi quan sát một vận động viên Olympic 
chạy vượt rào, bạn có thấy anh ta mất tập 
trung không? Rõ ràng là không. Và tất nhiên, 
sự tập trung dẫn đến những thành quả lớn 
lao.

Vậy khi thấy tâm trí đang lảng vảng tận nơi 
nào đó, bạn phải làm gì? Josh Pais, huấn 
luyện viên cho các diễn viên, diễn giả và 
doanh nhân gợi ý bạn nên tự nói thật to với 
mình “Tôi quay về rồi đây!” mỗi khi thấy đang 
bị phân tâm. Có thể bạn sẽ nhận được nhiều 
ánh mắt hiếu kỳ của những người xung 
quanh, nhưng cách này thực sự có tác dụng!

Tránh làm nhiều việc một lúc

Email, Instagram, Facebook, Youtube, v.v. và 
còn nhiều tab nữa trên trình duyệt của bạn, 
trong khi cùng lúc bạn lại đang phải hoàn 
thành một dự án nào đó.

Nhưng tâm trí của con người không được 
thiết kế để làm nhiều việc một lúc. Trên thực 
tế, nghiên cứu cho thấy chúng ta rất kém khi 
làm vậy, dẫn đến mắc nhiều lỗi và thời gian 
hoàn thành công việc lâu hơn.

Để đảm bảo mình hoàn toàn tập trung vào 
một việc, hãy cố gắng ngăn chặn mọi sự 
phân tâm – thậm chí điều đó có nghĩa là 
phải tắt điện thoại hay nhét vào ngăn tủ khi 
đang làm việc.

Ngăn chặn sự ngắt quãng (dù nhỏ) bằng 
mọi giá

Hãy tưởng tượng bạn đang làm việc, hoàn 
toàn tập trung và mọi thứ đang tiến triển 
rất tốt.

Bỗng một đồng nghiệp xuất hiện và nói: “Tôi 
muốn biết anh nghĩ gì về chuyện này”, và đưa 
cho bạn một đề cương báo cáo. Bạn nhìn 
lướt qua và nói ra suy nghĩ của mình. Tất 
cả chỉ mất chưa đầy một phút. Không phải 
chuyện gì to tát, đúng không?

Nhưng một phút gián đoạn đó cũng đủ phá 
vỡ sự tập trung của bạn. Theo nghiên cứu, 
bạn cần trung bình 23 phút để quay lại sự 
tập trung ban đầu.

Nếu bạn không có văn phòng riêng hoặc 
không thể đóng cửa, hãy thử tìm một 
nơi yên tĩnh, tắt mọi thông báo về email, 
Facebook, v.v. trong một vài giờ. Nếu cần 
bạn cũng có thể đề xuất với cấp trên thực 
hiện chính sách “giờ không làm phiền” vài lần 
một tuần.

Kết bạn với những người có hiệu suất cao

Khi xung quanh bạn là những người tràn 
đầy năng lượng và có cùng suy nghĩ, bạn 
thường có xu hướng vươn đến tầm mức 
của họ.

Vì thế hãy cố gắng loại bỏ ra khỏi môi trường 
làm việc những người không tiếp thêm sinh 
lực cho bạn, ngay cả khi đó là đồng nghiệp, 
người quen, thậm chí cả bạn bè.

Điều này không có nghĩa là bạn không 
bao giờ gặp những người đó nữa hay phải 
lạnh lùng đẩy ra khỏi cuộc sống của mình. 
Nhưng hãy thật thận trọng khi lựa chọn 
người mà bạn tiếp xúc trong phần lớn thời 
gian của mình.

Tránh để cảm xúc dồn nén

Khi để những cảm xúc tiêu cực – như giận 
dữ, thất vọng, hay chán nản – tích tụ lại bên 
trong như nước trong một ấm trà chuẩn bị 
sôi, bạn rất dễ phạm phải sai lầm và đi lệch 
hướng. Sớm hay muộn, những cảm xúc đó 
cũng sẽ thúc giục bạn bộc lộ ra ngoài – và 
điều này rất có hại cho hiệu suất làm việc.

Những người có hiệu suất lao động cao đều 
biết cách kiềm chế hiệu ứng này. Họ có thể 
ngồi thiền, viết nhật ký, đi gặp người để nói 
chuyện và tâm sự, hoặc đơn giản và trực tiếp 
hơn là đấm vào bao cát trong phòng gym.

Hãy tìm ra cách phù hợp nhất với bạn. Bạn 
sẽ biết được điều đó khi cảm thấy nhẹ nhõm 
và thoải mái – như thể nhấc được một tảng 
đá đè trên ngực mình bấy lâu nay.

Và điều cuối cùng nhưng cũng cực kỳ quan 
trọng, đó là hãy nhớ rằng những người làm 
việc hiệu quả mà bạn luôn ngưỡng mộ, 
họ cũng là những người như chúng ta, có 
khuyết điểm và nhiều điều bận tâm. Do đó 
thay vì nhắm đến một sự hoàn hảo toàn mỹ, 
hãy nhắm đến những gì tốt nhất của chính 
bạn – và bạn chắc chắn sẽ thành công.

Nguồn: cafebiz.vnPhòng Marketing sưu tầm & tổng hợp 

Có ba con chuột cùng nhau đi ăn trộm 
mỡ, thế nhưng chum mỡ quá sâu, mà 
mỡ lại tận dưới đáy chum, nên chúng 

chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm của mỡ. Chỉ 
ngửi mà không được ăn khiến chúng vô cùng 
thèm muốn. Càng thèm muốn, chúng càng 
cảm thấy khó chịu và lo lắng, nhưng lo lắng 
lại không thể giải quyết được vấn đề, do đó, 
chúng tĩnh tâm lại và suy nghĩ.

Cuối cùng, chúng đã nghĩ ra một cách rất hay, 
đó là một con chuột này cắn đuôi của con 
chuột khác, nối đuôi nhau xuống đáy chum 
ăn mỡ. Chúng cùng đi đến một đồng thuận 
rằng: chúng sẽ thay phiên nhau ăn mỡ, có 
phúc cùng hưởng và không ai được có những 
suy nghĩ ích kỷ.

bài học về tình đoàn kết
Câu chuyện 3 con chuột &

Con chuột thứ nhất là con chuột được đưa 
xuống ăn đầu tiên, nó nghĩ: “Mỡ chỉ có một 
tí như thế này mà mọi người lần lượt ăn thì 
chả bỏ dính răng. Hôm nay coi như mình may 
mắn, mặc kệ bọn chúng mình cứ đánh no nê 
cái đã”.

Con chuột thứ hai ở giữa thì lại nghĩ: “Mỡ 
bên dưới chả có là bao, lỡ may con chuột thứ 
nhất kia ăn hết thì hóa ra mình không được 
cái gì à? Mình tội gì phải khổ sở treo người lơ 
lửng ở giữa để cho con chuột thứ nhất kia 
hưởng hết cơ chứ! Hay mình cứ thả nó ra, rồi 
tự mình nhảy xuống chén no nê cho bõ thèm”.

Con chuột thứ ba cũng nghĩ thầm: “Mỡ ít 
như vậy mà đợi hai con chuột kia ăn no thì 
làm gì còn phần của mình, thôi thì nhân lúc 
này thả bọn nó ra rồi mình tự nhảy xuống ăn 
một bữa no nê cho bỏ thèm”.

Thế là, con chuột thứ hai nhẫn tâm thả đuôi 

của con chuột thứ nhất, con chuột thứ ba thì vội 
vàng thả đuôi của con chuột thứ hai, rồi chúng vội 
vã tranh nhau nhảy vào chum.

Và khi chúng đã thỏa mãn cơn thèm muốn của 
chúng, thì chúng phát hiện ra người của chúng đã 
ướt đẫm, cộng thêm chum thì sâu, chân thì trơn, 
chúng mãi mãi không thể thoát khỏi cái chum 
mỡ ngon lành này được nữa. Cuối cùng, cả ba con 
chuột đều chết trong chum mỡ.

Một tập thể xuất sắc là phải có cùng một mục 
tiêu, và mỗi một thành viên phải có niềm tin vững 
chắc vào năng lực và phẩm chất của các thành 
viên khác, đồng thời phải tuân thủ nghiêm túc 
mọi cam kết với tập thể.

Câu chuyện này là một bài học thực tế của rất 
nhiều mối quan hệ xã hội. Rất nhiều minh chứng 
đã chứng minh rằng, những nhà quản lý thành 
công, ngoài bản thân họ có chuyên môn giỏi ra, 
thì quan trọng hơn đó là sự trung thực và yêu 
nghề. Bất kể ai vì lợi ích cá nhân mà bất chấp đến 
lợi ích của tập thể thì sớm muộn họ cũng sẽ bị tập 
thể loại bỏ.

Những người không muốn giúp đỡ người khác, 
thì cũng sẽ không bao giờ nhận được sự giúp đỡ 
từ người khác. Chỉ có sự chân thành hợp tác giữa 
các thành viên trong tập thể, mới có thể dễ dàng 
hoàn thành mục tiêu nhóm.

Chúng ta, mỗi thành viên, mỗi nhân viên 
Kienlongbank cần phải trung thành và có trách 
nhiệm với công việc của bản thân, không phải 
chỉ vì lợi ích cá nhân mà bất chấp lợi ích của 
người khác. Như vậy, chúng ta mới tạo ra được 
sự gắn kết, tăng cường khả năng cạnh tranh, 
tối đa hóa tiềm năng phát triển của đại gia đình 
Kienlongbank.

SỐNG ĐẸP

2726

XANH

Bản tin Kienlongbank Số 39 - Tháng 4/2017



Hưởng ứng Ngày Trái đất 22/4/2017

Cùng nhau xây dựng 
Kienlongbank Xanh - Sạch - Đẹp
Những hành động nhỏ tưởng chừng 

đơn giản, dễ bỏ qua nhưng nếu tất cả 
chúng ta cùng có ý thức thực hiện, 

tạo thói quen sẽ mang lại sự thay đổi lớn 
cho môi trường, cho chính chúng ta và quan 
trọng hơn là cho thế hệ con, em chúng ta. 
Nguồn tài nguyên của Trái đất không phải 
là vô tận, hãy cùng nhau hành động nhỏ 
mỗi ngày để tạo nên sự thay đổi lớn cho tất 
cả.

Tiết kiệm năng lượng

Tại công sở, tắt các thiết bị điện khi không sử 
dụng và khi ra về.

Tại gia đình, tắt bớt các thiết bị điện không 
cần thiết, thay đổi các thiết bị tiêu tốn nhiều 
điện năng thành thiết bị tiết kiệm điện, sử 
dụng xe đạp và cầu thang bộ chính là những 
biện pháp thiết thực, vừa mang lại lợi ích cho 
mỗi cá nhân, vừa mang lại lợi ích cho môi 
trường và tài nguyên chung.

Tiết kiệm nước 

Sử dụng nước có ý thức, tránh lãng phí nước 
sạch bởi nước là nguồn tài nguyên thiết yếu 
và đang ngày càng trở nên khan hiếm.

Tiết kiệm giấy và văn phòng phẩm

Thông thường mỗi 1,5kg giấy A4 bằng một 
cây xanh, vì vậy, việc tiết kiệm giấy viết, tái sử 
dụng giấy 1 mặt chính là hành động hiệu quả 
nhất của mỗi nhân viên công sở để bảo vệ 
cây xanh quanh mình.

BBT bản tin Kienlongbank xin gợi ý một số 
hành động cụ thể để CB, NV Kienlongbank 
thực hiện tại đơn vị:

• Định kỳ 1 tháng/1 lần, vào ngày thứ bảy 
tuần cuối cùng của tháng, tất cả CB, NV tiến 
hành tự vệ sinh nơi làm việc, từ mặt tiền trụ 
sở đơn vị đến văn phòng làm việc: Ngày thứ 
bảy Xanh - Sạch - Đẹp.

• Sắp xếp lại tài liệu gọn gàng, gom những 
tài liệu cùng loại vào 01 file và loại bỏ những 
tài liệu không cần thiết để tiện cho công tác 
lưu trữ và tra cứu.

• Lau chùi bàn ghế, máy tính, sắp xếp lại các 
vật dụng trên bàn làm việc gọn gàng, đẹp 
mắt.

• Tắt các thiết bị tiêu thụ năng lượng.(Trừ các 
thiết bị cần thiết cho hoạt động Ngân hàn)

• Sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm (tận 
dụng giấy 1 mặt, viết, giấy note, ….)

• Định kỳ 1 tháng/1 lần, các đơn vị tổ chức 
vệ sinh môi trường, gom rác thải, chăm sóc 
vườn hoa, cây cảnh tại các địa điểm công 
cộng gần trụ sở làm việc,… (có thể phối 
hợp với chính quyền địa phương, khách 
hàng,…) 

Để tạo nên một môi trường xanh tại nơi làm 
việc, CB, NV chúng ta phải nhận thức tốt về 
các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu, vai 
trò của một không gian xanh quanh nơi làm 
việc để từ đó chúng ta sẽ thay đổi hành vi 
làm việc tại công sở và sẽ thân thiện hơn với 
môi trường xung quanh.

Hãy cùng nhau xây dựng một Kienlongbank 
Xanh - Sạch - Đẹp và thân thiện các bạn nhé!

Mỹ Thành
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Trò chơi

Ô C ỮH

Gợi ý ô chữ: Ô chữ có thể nằm ở hàng ngang, hàng dọc, hàng xéo, từ trái qua phải, từ phải qua trái, từ trên xuống hoặc từ dưới lên.

Điều kiện để nhận thưởng là:
- Trả lời đầy đủ 10 câu hỏi phía trên ô chữ , sau đó Tô màu hoặc khoanh tròn hoặc bất cứ hình thức nào khác thể hiện rõ và đầy đủ đáp án trên ô chữ. 

- Quý độc giả vui lòng chụp và gửi hình ảnh đáp án ô chữ  về Ban Biên tập Bản tin Kienlongbank qua email: gianght@kienlongbank.com

3 phần quà hấp dẫn dành cho 3 vị độc giả gửi đáp án trả lời chính xác và nhanh nhất.

Chúc Quý độc giả may mắn. 

Gợi ý: 
Câu 1: Kienlongbank mới cho ra mắt loại thẻ gì? 
Câu 2: Thông điệp (slogan) của Kienlongbank?
Câu 3: Thẻ ATM của Kienlongbank màu xanh là thẻ gì?
Câu 4: Đại sứ thương hiệu thẻ Visa Kienlongbank là ai? 
Câu 5: Học bổng cho học sinh Kienlongbank tài trợ là gì?
Câu 6: Điểm giao dịch mới nhất, thứ 117 của Kienlongbank tại đâu ?
Câu 7: Chương trình trao thưởng “Tiết kiệm dự thưởng” từ giải nhì trở lên diễn ra tại đâu?
Câu 8: Chương trình của Kienlongbank cho khách hàng tự chọn số tài khoản theo ý thích?
Câu 9: Kienlongbank sắp triển khai chương trình khuyến mãi tiết kiệm: Gửi tiền Kiên Long -Nhận quà liền tay -Trúng ngay …. 
Câu 10: Để tham gia chương trình “tiết kiệm dự thưởng” KH được cấp gì?

THƯ GIÃN




