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

Mời cộng tác & Cơ chế nhuận bút

Quý độc giả thân mến!

Tháng 5 về, những cơn mưa đầu mùa đã dần nặng hạt, thay thế cho những ngày nắng oi ả của 

tiết trời. Tháng 5, gợi cảm xúc cho nhiều người như chính tên gọi của nó mà người ta vẫn hay 

đùa nhau rằng trong tháng có cả năm nên gọi là “tháng năm”.  Tại Kienlongbank, tháng 5, là 

tháng của sự chung tay chia sẻ khó khăn với khách hàng chăn nuôi heo; tháng rộn ràng cho 

mùa tri ân khách hàng với 35.000 phần quà tặng hấp dẫn trong chương trình khuyến mãi tiết 

kiệm; tháng sự kiện với chuỗi hoạt động … và cũng là tháng nhiều cảm xúc với những công 

trình xây dựng cầu giao thông, nhà đại đoàn kết cho người dân và địa phương tại tỉnh Kiên 

Giang trong công tác an sinh xã hội năm 2017, …

Hãy cùng Bản tin Kienlongbank nhìn lại những ngày tháng 5 ý nghĩa với nhiều cảm xúc 

Quý bạn đọc nhé. 

Xin trân trọng cảm ơn Quý độc giả đã luôn đồng hành cùng với Bản tin Kienlongbank.

Ảnh bìa: 
Rộn ràng mùa khuyến mãi Kienlongbank

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

Kienlongbank Bình Đại: Khánh thành 
trụ sở mới

Kienlongbank giảm lãi suất vay,
đồng hành cùng bà con chăn nuôi heo

Ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 45 căn nhà và 14 cây cầu được Kienlongbank 
trao tặng cho bà con tại tỉnh Kiên Giang

Kienlongbank Tổ chức phiên họp Đại hội 
đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Rộn ràng mùa khuyến mãi

10 đặc điểm của 1 nhân viên giỏi

Khách hàng Nguyễn Văn Thành vươn lên 
làm giàu từ cây hồ tiêu
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Tổng hợp từ Tinmoi

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6  từ lâu 

vốn được biết đến là ngày Tết dành 

riêng cho trẻ em. Đây là dịp để các cháu 

được vui chơi, nhận những món quà ý 

nghĩa từ người thương yêu. Còn các bậc 

cha mẹ cũng nhân dịp này thể hiện tình 

yêu thương vô bờ bến dành cho các con 

thông qua những lời chúc và món quà. 

Lịch sử ra đời

Vào rạng sáng ngày 1-6-1942, bọn phát 

xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp 

Khắc), chúng bắt 173 người đàn ông, 

196 người phụ nữ và trẻ em. Tại đây, 

chúng đã tàn sát dã man 66 người và 

đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung, 

88 em đã bị chết trong các phòng hơi 

độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho 

bọn phát xít. Làng Li-đi-xơ không còn 

một bóng người. Hai năm sau, ngày 10-

6-1944, bọn phát xít Đức lại bao vây thị 

trấn Ô-ra-đua (Pháp), chúng dồn 400 

người vào nhà thờ, trong đó có nhiều 

phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa 

đốt cháy một cách thảm thương.

Với trách nhiệm thiêng liêng và cao quý 

của mình, năm 1949 Liên đoàn Phụ nữ 

dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 

1 tháng 6 hàng năm làm ngày quốc 

thế bảo vệ thiếu nhi, nhằm đòi Chính 

phủ các nước phải nhận trách nhiệm 

về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân 

sách quân sự để tăng ngân sách giáo 

dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi 

đồng.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
Ý nghĩa lịch sử

Tiếp theo, tháng 4 năm 1952 tại Viên ( 

thủ đô nước Áo) đã có cuộc họp quốc tế 

bảo vệ thiếu nhi. Hội nghị này đã yêu cầu 

tất cả Chính phủ các nước đặt ra những 

Pháp luật cho nước mình nhằm đảm bảo 

hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em, đòi 

cấm dùng những phát minh khoa học vào 

mục đích chiến tranh.

Đến năm 1955, Đại hội các bà mẹ của 

hầu hết các nước trên thế giới họp tại 

Matxacơva đã tố cáo bọn đế quốc âm 

mưu gây lại chiến tranh và kêu gọi các bà 

mẹ khắp năm châu xiết chặt thêm hàng 

ngũ đấu tranh cho một nền hoà bình bền 

vững trên đất nước.

Từ đó đến nay, những tổ chức phụ nữ 

thanh niên ở các nước đã lấy ngày 1 – 6 

làm ngày biểu dương lực lượng đấu tranh 

chống các thế lực gây chiến tranh để bảo 

vệ hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em 

trên thế giới.

Ngày quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á phê 

chuẩn Công ước về quyền trẻ em- Văn 

kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập 

toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên 

nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm 

sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Từ 15/5 

đến 30/6 được coi là Tháng Hành động vì 

trẻ em Việt Nam.

Đất nước ta, ngay sau khi giành được 

độc lập, ngày 1 tháng 6 và Tết Trung thu 

hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội 

vui chơi tưng bừng của thiếu nhi cả 

nước.  Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên 

(1/6/1950) trong giai đoạn cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp của dân tộc 

ta đang trải qua thời kỳ cam go ác liệt 

nhất, nhưng Bác Hồ kính yêu vẫn luôn 

nghĩ tới thiếu nhi cả nước, Bác gửi thư 

chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi 

đồng. Bác viết: “Bác thương các cháu 

lắm, Bác hứa với các cháu rằng đến 

ngày đánh đuổi hết giặc Pháp, kháng 

chiến thành công, Bác cùng Chính phủ 

và các đoàn thể sẽ cố gắng làm cho 

các cháu dần dần được no ấm, được 

vui chơi, được học hành…”. Cũng từ đó, 

hàng năm cứ đến ngày 1 tháng 6 và Tết 

Trung thu, thiếu nhi cả nước ta lại hân 

hoan đón thư chúc mừng của Bác Hồ. 

Bác Hồ luôn hết sức quan tâm dạy bảo 

các cháu nên người, trong đó 5 Điều Bác 

dạy thiếu niên nhi đồng đã trở thành nội 

dung giáo dục đối với Đội Thiếu niên 

Tiền phong Hồ Chí Minh.

Ngày 1- 6 đã được tổ chức hàng năm 

và trở thành ngày hội chăm sóc và bồi 

dưỡng thế hệ măng non cho Tổ Quốc. 

Nhà nước ta cũng ban hành Pháp lệnh 

về chăm sóc và bảo vệ thiếu niên, nhi 

đồng coi trách nhiệm vẻ vang ấy là của 

toàn dân. Việt Nam là nước đầu tiên ở 

châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê 

chuẩn Công ước về quyền trẻ em- Văn 

kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập 

toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên 

nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm 

sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt.

Quốc tế thiếu nhi là một sự kiện hay một 

ngày lễ dành cho thiếu nhi được tổ chức 

vào ngày 1-6 hằng năm. Đây là dịp thế 

giới đấu tranh chống chiến tranh, bảo 

vệ hòa bình, bảo vệ nhi đồng và là ngày 

đoàn kết thiếu nhi quốc tế.

Ông Henrique Calisto - Cựu HLV Trưởng Đội tuyển Bóng đá Việt Nam đang hướng dẫn kỹ  thuật đá bóng cho các em thiếu nhi
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Kienlongbank 
vinh dự nhận 
Bằng khen của 
Chủ tịch UBND 
tỉnh Kiên Giang

Ghi nhận thành tích xuất sắc của 

Ngân hàng Kiên Long trong công 

tác an sinh xã hội năm 2016, Chủ tịch 

UBND tỉnh Kiên Giang đã trao tặng Bằng 

khen cho Kienlongbank tại Hội nghị đối 

thoại và họp mặt doanh nghiệp tỉnh Kiên 

Giang năm 2017 được diễn ra vào ngày 

12/4/2017 tại thành phố Rạch Giá, Kiên 

Giang.

Vinh dự và tự hào là một trong những 

doanh nghiệp nhận Bằng khen của 

UBND tỉnh tại Hội nghị này, Kienlongbank 

tiếp tục khẳng định sứ mệnh là “tổ chức 

tín dụng cung cấp dịch vụ ngân hàng 

chuyên nghiệp, luôn mang lại giá trị gia 

tăng cho khách hàng, chia sẻ giá trị Xanh 

và tiên phong tham gia các chương trình 

hoạt động Xanh vì lợi ích phát triển cộng 

đồng”.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Kienlongbank Rạch Giá

Kienlongbank Khánh Hòa

Marketing Marketing

Kienlongbank 
tham gia “Tuyển 
dụng việc làm 
và tư vấn khởi 
nghiệp” năm 2017 
tại Khánh Hòa

Ngày 24/4/2017, Trường Đại học 

Khánh Hòa đã tổ chức chương 

trình“Tuyển dụng việc làm và tư vấn khởi 

nghiệp” năm 2017 dành cho các em sinh 

viên trên toàn tỉnh. Hòa trong không khí 

sôi nổi của ngày hội, rất nhiều các doanh 

nghiệp trên địa bàn đã tham gia để giới 

thiệu và thu hút nguồn nhân lực trẻ, trong 

đó Kienlongbank Khánh Hòa vinh dự là 

một trong những đơn vị góp mặt tại sự 

kiện.

Dịp này, Kienlongbank đã giới thiệu về 

những cơ hội nghề nghiệp tại Ngân hàng 

như: Giao dịch viên, nhân viên tín dụng, 

nhân viên chăm sóc khách hàng. Với mức 

lương thưởng hấp dẫn cùng với đội ngũ 

nhân viên tư vấn nhiệt tình, có chuyên 

môn cao, gian hàng của Kienlongbank đã 

thu hút rất nhiều sinh viên quan tâm đến 

tham quan và ứng tuyển.

Kienlongbank tích cực tham gia các hoạt 
động văn hóa thể thao chào mừng kỷ niệm 
Ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam

Nằm trong chuổi hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng (6/5/1951 -6/52017) các đơn 

vị Kienlongbank trên toàn hệ thống đã sôi nổi tham gia các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng kỷ niệm  

Ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam.

Đội bóng Nam Kienlongbank Đồng Tháp

CB, NV Kienlongbank Đồng Tháp trong hội thao

Kienlongbank Đồng Tháp trong Hội Thao

Đội bóng Kienlongbank Phú Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng đội bạn Đội bóng nam Kienlongbank Phú Quốc đạt Giải Nhì tại Hội thao

Ngày 12/5/2017, tại Tp.HCM, 
Kienlongbank đã phối họp với Trung 

tâm Đào tạo thực hành Việt Victory tổ 
chức chương trình Kienlongbank Office 
Tour, thu hút sự tham gia của gần 300 
bạn là sinh viên năm thứ 3, 4 đang theo 
học các chuyên ngành của trường Đại 
học Tài chính Marketing.

Tham gia chương trình, các bạn sinh viên 
đã được tham quan các phòng ban làm 
việc tại Hội sở Kienlongbank; giới thiệu 
về các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng, 
cơ hội nghề nghiệp,… Bên cạnh đó, các 
bạn sinh viên còn được chia sẻ về cách 
thức tổ chức công việc, cũng như giải 
đáp các thắc mắc từ các bạn sinh viên 
liên quan đến các lĩnh vực về tài chính 
Ngân hàng.

Chương trình Kienlongbank Office Tour 
không chỉ tạo cầu nối giao lưu giữa sinh 
viên trường Đại học Tài chính Marketing 
và Kienlongbank mà còn giúp các bạn 
sinh viên hiểu rõ hơn về lĩnh vực tài chính 
ngân hàng cũng như định hướng nghề 
nghiệp trong tương lai.

Sinh viên trường 
Đại học tài chính 
Marketing tham 
gia chương trình 
Kienlongbank 
Office Tour
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TIÊU ĐIỂM

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
chung tay chia sẻ khó khăn với ngành chăn nuôi trong nước, nhất là hộ chăn 

nuôi heo, khi giá heo hơi Việt Nam đang đột ngột giảm mạnh, ảnh hưởng lớn 
đến ngành chăn nuôi nói chung và của người chăn nuôi heo nói riêng;

Căn cứ tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 3091/NHNN-TD ngày 28/4/2017 của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “về việc tháo gỡ khó khăn của ngành chăn nuôi 
lợn (heo)”;

Với phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ”, Hội đồng quản trị Ngân hàng 
TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã thông qua chủ trương cùng cả nước tham 
gia giúp đỡ các hộ chăn nuôi heo trên toàn quốc. Cụ thể, từ ngày 10/5/2017, 
Kienlongbank sẽ xem xét giảm 30% lãi suất cho vay hiện hữu đối với các khách 
hàng hoạt động sản xuất - kinh doanh chăn nuôi heo đã nhận cấp vốn tín dụng 
của Kienlongbank trong thời gian qua. Thời gian triển khai chương trình dự kiến 
là 03 tháng (90 ngày). Trong thời gian này, Kienlongbank sẽ hỗ trợ khách hàng cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi vay, lãi quá hạn, ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ 
lãi sau nhằm giúp khách hàng có điều kiện khắc phục khó khăn, phục hồi sản 
xuất kinh doanh.

Trong năm 2016 vừa qua, tiếp tục thực hiện “Sẵn lòng chia sẻ”, Kienlongbank đã 
thực hiện chia sẻ khó khăn với rất nhiều trường hợp khách hàng có thời gian gắn 
bó lâu dài với Kienlongbank, với tổng số tiền miễn, giảm lãi hơn 220 tỷ đồng. Bên 
cạnh đó, Ngân hàng cũng xây dựng nhiều chương trình xã hội đồng hành cùng 
khách hàng, như tặng 200 bồn chứa nước inox cho khách hàng khu vực miền Tây 
bị hạn hán; Công đoàn Ngân hàng hỗ trợ người nông dân trồng dưa hấu, thanh 
long bị mất giá, thông qua chủ trương tiêu thụ dưa hấu, thanh long trong các 
buổi ăn chính tại các bếp ăn cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng.

Thông qua các giải pháp hỗ trợ tín dụng kịp thời cho người chăn nuôi heo trong 
thời điểm hiện nay, Kienlongbank hy vọng góp phần nhỏ chung tay cùng khách 
hàng tiết giảm giá thành, ổn định sản xuất, nhanh chóng vượt qua khó khăn, tiếp 
tục gắn bó lâu dài với Kienlongbank.

Khách hàng Ngô Thanh Tùng và con trai Ngô Quốc Khải ngụ tại ấp Đường 
Xuồng, Xã Long Thạnh, H.Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đang vay 500 triệu tại 
Kienlongbank cho biết:  “Gia đình chúng tôi triển khai mô hình chăn nuôi heo gần 
2 năm nay, hiện có trên 200 con, 70kg/ con, đang lại bị “tắc” đầu ra, chưa xuất được 
con nào. Tình hình giá heo hơi giảm mạnh, thiếu nguồn thu mua ảnh hưởng đến 
việc chăn nuôi heo của gia đình, có khi phá sản vì như mọi năm doanh thu bán heo 
sẽ đạt 1 tỷ đồng, còn giờ trắng tay”. Khi nhận được sự chia sẻ, đồng hành khó khăn 
từ Kienlongbank thông qua các gói giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng 
hoạt động sản xuất - kinh doanh chăn nuôi heo, anh Khải bày tỏ sự vui mừng và 
xúc động cho biết:

“Gia đình chúng tôi rất là mừng lắm, vì chính sách miễn giảm của Kienlongbank rất 
kịp thời, đúng lúc dành cho những người nông dân. Chúng tôi đã kinh doanh lỗ vậy 
mà còn được Ngân hàng chia sẻ, gách vác sự khó khăn với người dân, khách hàng 
như vậy thật sự không có gì bằng, mừng lắm ..., giúp người chăn nuôi heo như chúng 
tôi có thêm điểm tựa khi tham gia làm kinh tế. Kienlongbank đã luôn chia sẻ và đồng 
hành với chúng tôi trong thời gian qua và trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi rất 
tin tưởng và sẽ gắn bó với Kienlongbank hơn nữa”.

Khách hàng Thái Thị Kim Hồng, ngụ tại xã Trường Xuân, H. Tháp Mười, 
Đồng Tháp cũng bày tỏ sự xúc động: “ Mấy ngày nay tôi rất suốt ruột 
vì đầu ra trong việc bán heo không có. Cũng có hỏi thăm mấy anh chị 
Kienlongbank. Nay, được biết Kienlongbank có chính sách giảm lãi vay cho 

đồng hành khách hàng CHĂN NUÔI HEO
Giảm lãi suất cho vay,

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank (bìa trái)  đến thăm hỏi và chia sẻ 
khó khăn với khách hàng Phạm Thị Bé Nguyên tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

khách hàng như chúng tôi. Thật vô cùng cám ơn Ngân hàng Kiên Long đã hết lòng 
chia sẻ, quan tâm và đồng hành với người dân. Cám ơn Kienlongbank rất nhiều”. 

Trước hình hình các hộ khách hàng gặp khó khăn khi giá heo hơi sụt giảm, Ông 
Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank đã trực tiếp đến thăm hỏi các hộ 
khách hàng chăn nuôi heo và vay vốn tại Ngân hàng. Một trong những khách 
hàng ông ghé đến là hộ gia đình chị Phạm Thị Bé Nguyên, ngụ tại ấp Phước Lý, xã 
Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Gia đình chị Nguyên là một 
trong những hộ chịu tổn thất nặng nề khi giá heo hơi sụt giảm. Chị chia sẻ: “Trước 
kia, giá heo con bán ra thấp nhất cũng được 800 ngàn đến 1 triệu đồng, thế nhưng 
từ khi giá heo hơi sụt giảm, heo con nhà tôi nếu xuất chuồng chỉ được 150 đến 200 
ngàn 1 con. Bán ra thì giá quá thấp, để lại thì không có chi phí để nuôi, nên gia đình 
tôi đành bấm bụng bán ra 1 nửa số heo để có thêm kinh phí trang trải cho cuộc sống 
gia đình và chăm sóc đàn heo con với hy vọng là giá heo sẽ quay trở lại mức ổn định. 
Ngày hôm nay, khi được anh Thắng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long ghé thăm 
gia đình và chia sẻ thông tin Ngân hàng giảm lãi suất vay cho bà con chăn nuôi heo, 
gia đình tôi thật sự rất xúc động và vui mừng. Cảm ơn sự chia sẻ của Ngân hàng Kiên 
Long rất nhiều”.

trên toàn quốc

Kienlongbank

Nhân viên Kienlongbank đến thăm hỏi và chia sẻ khó khăn cùng với khách hàng 
Thái Thị Kim Hồng, ngụ tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
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Khách hàng giao dịch tại  Kienlongbank Bình Đại

Ông Võ Văn Châu - TGĐ Kienlongbank phát biểu tại buổi Lễ

Ông Trần Văn Đức  - GĐ NHNNVN CN Bến Tre phát biểu tại buổi Lễ

Nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở mới Kienlongbank Bình Đại

P. Maketing

KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ MỚI

Tiếp tục chiến lược chuẩn hóa thương 

hiệu, mở rộng mạng lưới hoạt động, 

nâng cấp cở sở vật chất khang trang hiện 

đại, tòa nhà Kienlongbank Bình Đại được 

khánh thành cũng là một trong 5 đơn vị 

của hệ thống được đầu tư chỉnh trang, 

xây mới từ đầu năm 2017.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Võ Văn Châu - 

Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Kienlongbank 

gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Ngân hàng 

Nhà nước tỉnh Bến Tre, lãnh đạo chính 

quyền địa phương và khách hàng đã hỗ 

trợ, tin tưởng và đồng hành cùng với sự 

phát triển của Kienlongbank Bình Đại 

trong suốt thời gian qua. Ông chia sẻ: 

“Sau gần 22 năm hình thành và phát triển, 

hiện nay Kienlongbank là một trong những 

Ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển 

ổn định tại Việt Nam và được đông đảo 

quý khách hàng tin tưởng, tín nhiệm. Tại 

tỉnh Bến Tre, có mặt từ năm 2008, đến nay, 

Kienlongbank đã có 4 đơn vị mạng lưới trải 

đều tại các địa phương là Tp.Bến Tre, huyện 

Ba Tri, huyện Mỏ Cày Nam và huyện Bình 

Đại. Ngân hàng đã và luôn cung cấp đa 

dạng các sản phẩm tài chính ngân hàng, 

phù hợp mọi nhu cầu giao dịch của bà con 

nông dân, ở địa phương. Song song đó, 

Kienlongbank chia sẻ khó khăn với người 

dân thông qua việc miễn/ giảm lãi vay cho 

khách hàng khó khăn, dành nhiều gói ưu 

đãi tín dụng và các hoạt động xã hội khác 

... Với việc đầu tư xây dựng lại trụ sở mới 

Kienlongbank Bình Đại, chúng tôi tin tưởng 

BÌNH ĐẠI

Kienlongbank sẽ đáp ứng được các nhu cầu của Quý khách hàng khi đến giao dịch tại 

Kienlongbank Bình Đại nói riêng và hệ thống Kienlongbank nói chung”.

Nhân dịp khánh thành trụ sở mới, Kienlongbank đã trao 50 suất học bổng, mỗi 

suất trị giá 1.000.000đ dành cho các em học sinh THPT chăm ngoan học giỏi, 

có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đây là những suất học bổng nằm trong 

chương trình “Chia sẻ ước mơ” được Kienlongbank tổ chức từ năm 2013 đến nay 

với gần 14.000 suất được trao cho các em học sinh tại 26 tỉnh, thành trên cả nước 

(trong đó tại tỉnh Bến Tre, Kienlongbank đã trao tặng 550 suất học bổng).

Ngày 28/4/2017, với sự chứng kiến của 

lãnh đạo chính quyền tỉnh Bến Tre và 

huyện Bình Đại, lãnh đạo Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam tỉnh Bến Tre, cùng đông 

đảo khách hàng thân thiết, Kienlongbank 

đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành trụ 

sở mới Kienlongbank Bình Đại tại địa chỉ: 

Số 60, đường 30/4, khu phố 1, thị trấn 

Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Ông Đào Văn Lộc - Chánh văn phòng UBND huyện Bình Đại nhận bảng tượng trưng học bổng 
“Chia sẻ ước mơ” từ bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương - Thành viên HĐQT Kienlongbank

TIÊU ĐIỂM
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Tổ chức thành công phiên họp
Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2017

TIÊU ĐIỂM

Ngày 21/04/2017, tại Thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang, Kienlongbank đã tổ chức thành công 

phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Cổ 

đông tham dự chiếm tỷ lệ 96,11% tổng số cổ phần của 

Kienlongbank. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thống 

Ông Phạm Trần Duy Huyền - Thành viên Thường trực HĐQT 
báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và định 
hướng kế hoạch năm 2017

Cổ đông làm thủ tục tham dự phiên họp

Ông Lê Khắc Gia Bảo - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt 
động Ban Kiểm soát  năm 2016

Ông Bùi Thanh Hải  - Thành viên HĐQT báo cáo các tờ trình 
ĐHĐCĐ  năm 2017

Ông Võ Quốc Thắng -  Chủ tịch HĐQT trả lời các thắc mắc của cổ đông tại phiên họp

nhất các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh 2016, Kế hoạch kinh doanh 2017 và các nội dung 

liên quan đến công tác điều hành, quản trị Ngân hàng. Hãy 

cùng bản tin Kienlongbank nhìn lại những hình ảnh trong 

phiên họp.

Ông Võ Văn Châu - TVHĐQT - TGĐ báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh 2016 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017

Cổ đông Kienlongbank biểu quyết tại phiên họp
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Cổ đông tiến hành bỏ phiếu thông qua các Nghị quyết tại ĐHĐCĐ năm 2017

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu thông qua các Nghị quyết 
tại ĐHĐCĐ  năm 2017

 Bà Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban thư ký đọc biên bản phiên họp ĐHĐCĐ năm  2017

Ông Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc NHNN Việt Nam tỉnh Kiên Giang phát biểu

Ông Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Kiên Giang  phát biểu tại 
phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017: “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Kiên Giang ghi nhận và 
đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh của Kienlongbank năm 2016, các chỉ tiêu đều đạt và có xu 
hướng tăng trưởng khá. Trong những năm qua, Kienlongbank luôn chấp hành tốt các chỉ số an toàn 
hoạt động. Đây là những chỉ tiêu rất quan trọng, làm nền tảng vững chắc cho Kienlongbank phát triển 
trong năm 2017 và những năm tiếp theo”.

Kienlongbank

Các cổ đông cho ý kiến tại phiên họp
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Ông Nguyễn Hoàng An - Phó TGĐ Kienlongbank phát biểu tại Lễ 
khởi công

Ông Nguyễn Hoàng An - Phó TGĐ Kienlongbank phát biểu tại 
Lễ khởi công Cầu Kênh Tạ Quang Tỷ và Cầu Kênh Mương Lộ

Ông Nguyễn Hoàng An - Phó TGĐ Kienlongbank phát biểu tại 
Lễ khởi công Cầu Kênh Tà Quang và Cầu Kênh Đầu Sóc

Ông Ngô Phương Vũ - Phó Chủ tịch UBMT TQ tỉnh Kiên Giang phát 
biểu cảm ơn

Đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nhận bảng tượng trưng tài trợ 
xây cầu từ Kienlongbank

Ban lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu

Ban lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu

Quang cảnh buổi lễ khởi công

Quang cảnh buổi lễ khởi công

Ban lãnh đạo chính quyền địa phương và đại diện Kienlongbank 
thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Kênh Tiếp Nước

Ban lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Cầu Kênh 
Tiếp Nước

Bà Lê Thị Vệ - Ủy viên thường trực tỉnh ủy - Chủ tịch UBMT TQ tỉnh 
Kiên Giang nhận bảng tượng trưng từ đại diện Kienlongbank

TIÊU ĐIỂM

45 căn nhà
được Kienlongbank trao tặng cho bà con tại tỉnh Kiên Giang

    14 cây cầu 

Tiếp tục kế thừa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và phát huy tinh 

thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, góp phần thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đặc biệt ở vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, 

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã quyết định dành tặng 10 tỷ 

đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà con khó khăn và cầu nông thôn 

tại các địa phương  trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, từ tháng 4 đến tháng 12/2017, Kienlongbank sẽ phối hợp với UBMT 

TQ VN tỉnh Kiên Giang khởi công xây dựng và bàn giao 45 căn nhà Đại đoàn kết; 

14 cây cầu nông thôn cho bà con tại các huyện: An Biên; An Minh, Châu Thành; 

Giồng Riềng; U Minh Thượng; Vĩnh Thuận; Gò Quao; Kiên Lương; Tân Hiệp; 

Giang Thành; Hòn Đất; thị xã Hà Tiên & Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

HUYỆN CHÂU THÀNH HUYỆN VĨNH THUẬN

Cầu Kênh Tiếp Nước (huyện Châu Thành); Cầu Kênh Bào Chén, Cầu Kênh Thị Mỹ 

(huyện Vĩnh Thuận) và Cầu Kênh Tà Quang, Cầu Kênh Đầu Sóc (huyện Giồng Riêng) 

là 05 cây cầu nông thôn đầu tiên trong chương trình được khởi công với sự chứng 

kiến của đại diện lãnh đạo địa phương, đông đảo bà con nhân dân cùng tập thể CB, 

NV Kienlongbank Rạch Giá.  Dự kiến từ nay cho đến hết tháng 05/2017, 9 cây cầu còn 

lại sẽ được khởi công xây dựng tại các huyện, thị còn lại của tỉnh Kiên Giang.

Chia sẻ về chương trình, đại diện Kienlongbank cho biết: “Với sự hỗ trợ xây dựng cầu 

nông thôn và nhà Đại đoàn kết từ Kienlongbank dành cho bà con tại các địa phương 

tỉnh Kiên Giang, Kienlongbank mong muốn chung tay cùng với chính quyền góp phần 

xây dựng nông thôn mới, xây dựng những chiếc cầu giao thông kiên cố, giúp cho bà con 

đi lại thuận tiện và an toàn hơn; trang bị những căn nhà đại đoạn kết khang trang, giúp 

các hộ gia đình có nơi trú ngụ ổn định, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết cho sinh hoạt của 

&
người dân; góp phần giúp bà con yên tâm lao động sản xuất và có cơ hội vươn lên thoát 

nghèo bền vững, xây dựng quê hương giàu đẹp và phát triển”. 

Là Ngân hàng có lịch sử phát triển gần 22 năm với trụ sở chính được đặt tại tỉnh 

Kiên Giang, với sự tin yêu và đồng hành của khách hàng, Kienlongbank đã không 

ngừng phát triển, khẳng định vị thế một Ngân hàng đa năng và uy tín trên thị 

trường tài chính tại Việt Nam. Bên cạnh đó, với phương châm hoạt động “Sẵn lòng 

chia sẻ”, Kienlongbank luôn là một trong những doanh nghiệp đóng góp ngân 

sách cao nhất tại tỉnh Kiên Giang, đồng thời cũng là tổ chức tín dụng tích cực tham 

gia các hoạt động xã hội, vì cộng đồng thông qua các hoạt động: Gây quỹ ủng hộ 

cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ biển Đông, xây cầu và đường nông thôn, xây 

nhà đoàn kết, nhà tình thương, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, tặng quà 

Tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên,…

HUYỆN GÒ QUAO

HUYỆN GIỒNG RIỀNG

P. Marketing tổng hợp
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Từ khi triển khai chương trình “Gửi tiền Kiên Long - Nhận 

quà liền tay - Trúng ngay xế hộp” Kienlongbankbank 

An Giang đã thu hút được nhiều khách hàng tham gia 

chương trình đồng thời cũng nhận được nhiều ý kiến từ 

TIÊU ĐIỂM

mùa khuyến mãiRộn ràng
Nằm trong chuỗi hoạt động 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 01/5, 
KienLongBank triển khai chương trình khuyến mại “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. Qua hơn 1 tháng triển khai, 
chương trình đã nhận được những tín hiệu tích cực từ các đơn vị.

Hơn một tháng nay, người dân ở huyện Tân 

Hiệp, tỉnh Kiên Giang đang xôn xao truyền 

tai nhau thông tin về chương trình khuyến 

mãi đầy hấp dẫn gửi tiền, nhận quà, trúng 

xe của Ngân hàng Kiên Long. Tại huyện 

Tân Hiệp hiện có 4 Phòng Giao dịch của 

Kienlongbank, đa số người dân ở đây là 

khách hàng của Ngân hàng nên thông tin 

đến với bà con cũng rất nhanh, cùng với các 

phương tiện truyền thông hiệu quả đã giúp 

cho thông tin chương trình đến với mọi nhà.

Đó là chương trình khuyến mãi “Gửi tiền 

Kiên Long - Nhận quà liền tay - Trúng 

ngay xế hộp” được Kienlongbank triển khai 

từ ngày 03/4/2017. Theo đó, khách hàng gửi 

tiền tại Kienlongbank thời hạn từ 3 tháng trở 

lên đều có cơ hội may mắn trúng các giải 

thưởng như: Xe hơi Mazda 6, xe SH, ti vi, tủ 

lạnh, Iphone… Và ngay tại thời điểm gửi tiền 

được nhận liền một phần quà là: áo thun, mũ 

bảo hiểm, bộ chén sứ Minh Long… Đây là 

điểm mới của chương trình khuyến mãi lần 

này ở Kienlongbank: vừa có cơ hội trúng giải 

cao, vừa được nhận quà tặng; để ai ai cũng 

có niềm vui và kỷ niệm với Ngân hàng dù 

trúng giải xe hơi hay không. Điểm hấp dẫn 

này đã thu hút đông đảo khách hàng tham 

gia chương trình, phát triển số liệu kinh 

doanh cho Ngân hàng và mang lại nhiều 

niềm vui, niềm hy vọng cho những khách 

hàng thân thiết của Kienlongbank.

Cô Thu Nguyệt, khách hàng của 

Kienlongbank - PGD số 02, chia sẻ: “Tôi cũng 

mới gửi tiền tại Ngân hàng Kiên Long hơn hai 

năm nay, chỉ nghĩ được lãi cao là vui rồi. Nay có 

chương trình khuyến mãi vừa có quà, vừa có 

cơ hội may mắn trúng được quà lớn thì tôi quá 

mừng luôn. Tôi về kể cho ở nhà nghe thì đứa 

con trai nhỏ năm nay học lớp 10, nó gom hết 

tiền dành dụm đưa tôi đi gửi dùm, nó nói mẹ 

gửi cho con, lấy 1 phiếu may mắn thôi cũng 

được, mấy cô coi, mắc cười thằng nhỏ hông?”. 

Mọi người nghe đều thấy vui với cô và dặn: 

“Lần sau cô lên ngân hàng nhớ cho con trai 

cô đi theo làm quen với mọi người cho vui, cô 

nhé”.

Mỗi khi có khách hàng đến gửi tiền, nghe 

nhân viên giới thiệu về chương trình thì 

khách hàng đều vui vẻ nhận lời. Như bác Bùi 

Thế Thượng, một khách hàng thân thiết của 

Kienlongbank, bác đã biết trước thông tin 

nên khi vừa nghe nhân viên tư vấn, bác đã 

yêu cầu: “Tôi biết rồi, hôm nay tôi đến lấy quà 

mũ bảo hiểm đây, cô bán cho tôi thêm mươi 

cái vé số nhé, bán vé nào trúng ấy nhé, đêm 

qua là tôi mơ thấy tôi lái xe hơi rồi nên sáng nay 

tôi đến Kiên Long kiếm xe đây!”.  Cả Phòng Giao 

dịch đều bật cười trước cách nói chuyện hài 

hước của bác. Khi giao dịch xong, nhân viên 

không quên cảm ơn và chúc cho mỗi khách 

hàng gặp may mắn. Xoay quanh những 

câu chuyện về trúng thưởng, cả nhân viên 

và khách hàng đều cảm thấy vui vẻ và thân 

thiết hơn. Cuộc sống thật sự tốt đẹp hơn khi 

chúng ta có được niềm vui và niềm hy vọng.

Đối với nhân viên Kienlongbank, không 

khí làm việc trở nên rộn ràng hơn từ khi có 

chương trình khuyến mãi, được đón tiếp 

nhiều lượt khách hàng hơn, tư vấn và tiếp 

nhận phản hồi của khách hàng, nghe những 

lời chia sẻ về những dự tính, những mong 

ước về giải thưởng, hay cảm nhận niềm vui 

của khách hàng khi nhận quà. Trong những 

chương trình khuyến mãi trước đây,  đơn vị nào có khách 

hàng trúng thưởng thì đơn vị đó thật vô cùng vinh dự. 

Khi nhân viên đến báo tin cho khách hàng trúng giải, 

thấy khách hàng mừng rỡ mà mỗi người đều cảm nhận 

niềm sung sướng vỡ òa. Bởi vì niềm vui của khách hàng 

cũng chính là niềm vui của mỗi nhân viên Kienlongbank.

Cho đến nay, qua hơn một tháng triển khai, chương 

trình đã cho thấy sức hút và ủng hộ của các khách hàng 

đến với Kienlongbank. 

Chia sẻ của Phòng Giao dịch Số 02:

Kienlongbank An Giang 
cũng rộn ràng 

Gần 15.000 khách hàng đến giao dịch với Kienlongbank

Kienlongbank Rạch Giá là đơn vị đi đầu về huy động cho chương trình

Sự lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội về khuyến mại Kienlongbank

Quà tặng thực tế đang ở khắp trụ sở Kienlongbank

phía khách hàng như quà tặng phong phú, 

thiết kế mẫu mã đẹp. Bên cạnh đó, cũng có ý 

kiến cho rằng đa phần khách hàng có số tiền 

lớn chia nhỏ thành nhiều sổ nên họ mong 

muốn nhận được nhiều quà hơn ở những 

lần gửi tiền tiếp theo.

Chị Lê Thị Kiều Diễm khách hàng của 

Kienlongbank An Giang chia sẻ: “Quà tặng 

mang tính thiết thực, bộ chén gốm sứ Minh 

Long tôi được nhận rất sang trọng, đồng thời 

có thêm logo Kienlongbank nên càng nâng 

cao giá trị của quà tặng. Tôi mong muốn 

Kienlongbank sẽ thường xuyên tổ chức các 

chương trình khuyến mãi như thế để thu hút 

PGD Số 02 và CN An Giang

khách hàng, quà tặng phong phú hơn, đa 

dạng hơn, thiết thực hơn. Đồng thời được 

nhiều người biết đến chương trình qua những 

món quà có logo Kienlongbank”.

Chương trình này cũng đã tạo thêm nhiều 

động lực để cán bộ nhân viên cảm thấy 

tự tin, năng động hơn trong việc tìm kiếm 

khách hàng, tiếp thị giới thiệu các sản phẩm 

- dịch vụ của Kienlongbank đến khách 

hàng. Còn gần hai tháng nữa chương trình 

khuyến mãi mới khép lại, việc nhận được 

quà tặng và cơ hội trúng thưởng vẫn còn rất 

lớn. Và cơ hội sẽ đến với bất kỳ ai khi tham 

gia chương trình.
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Xã Ea Hu trước đây là một trong những 

xã nghèo của huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk. Thổ nhưỡng ở đây không được tốt như 

người ta vẫn nghĩ về mảnh đất cao nguyên 

đất đỏ ba-zan màu mỡ. Thu nhập của mỗi 

hộ gia đình ở đây rất thấp, vì thế cuộc sống 

của nhiều hộ dân còn nhiều khó khăn và 

thiếu thốn. Tuy nhiên, trong những năm 

trở lại đây, đời sống của các hộ dân nơi 

đây đã được cải thiện khá hơn nhờ đầu tư 

vào trồng tiêu. Hiện nay, đây là địa phương 

được mệnh danh là thủ phủ của cây tiêu tại 

huyện Cư Kuin.

Trong số những hộ gia đình vượt qua 

khó khăn, vươn lên làm giàu ở 

xã Ea Hu có gia đình anh 

Nguyễn Văn Thành, 

một khách hàng 

vay vốn tại 

Kienlongbank. 

Từ một hộ 

nghèo, đến 

nay, gia đình 

anh đã có cơ 

ngơi ổn định 

với 4.000 mét 

vuông canh 

tác hồ tiêu.

Khi được hỏi về 

câu chuyện vượt 

khó làm giàu, thì anh 

Thành kể rằng, sau khi lập 

gia đình, anh được Bố Mẹ cho 3.000 

mét vuông đất nông nghiệp đang trồng 

cây cà phê. Tuy nhiên, vì đất đai và điều kiện 

khí hậu không được tốt cho nên cây cà phê 

không thu được năng suất cao. Mỗi năm, gia 

đình anh thu nhập chưa đến 35 triệu đồng 

từ trồng trọt. Với bản chất là một người nông 

dân cần cù, chất phác, chịu khó, anh Thành 

luôn hướng đến canh tác trồng trọt, cải thiện 

thu nhập cho cuộc sống đỡ vất vả hơn. 

Người ta có câu nói: “Trời không phụ lòng 

người”, quả thật như vậy. Với quyết tâm mang 

đến cho vợ con 1 cuộc sống sung túc, đủ đầy. 

Anh Thành đã gặp được may mắn khi được 

người Chú ruột bán rẻ lại 4.000 mét vuông 

NÔNG DÂN LÀM GIÀU

Khách hàng Nguyễn Văn Thành
VƯƠN LÊN LÀM GIÀU TỪ CÂY HỒ TIÊU

đất. Và 

t r o n g 

lúc anh 

đ a n g 

k h ô n g 

biết xoay 

n g u ồ n 

tiền ở đâu 

ra để canh tác 

trên miếng đất mới 

mua thì anh lại được 

một người quen giới thiệu vay 

vốn Ngân hàng Kiên Long. Anh nói: “Sau khi 

nghe bạn giới thiệu, tôi về bàn bạc với vợ và 2 vợ 

chồng quyết định mạnh dạn thế chấp đất nhà và 

miếng rẫy duy nhất của gia đình để mua đất. Khi 

tôi nghe lời giới thiệu của bạn tôi về Ngân hàng 

Kiên Long rằng: Ngân hàng này nhiệt tình và dễ 

thương lắm. Tôi cũng không mấy để ý, vì tôi nghĩ 

chắc ngân hàng nào cũng vậy. Thế nhưng, sau 

khi anh cán bộ tín dụng xuống nhà tôi để thẩm 

định tài sản, thì tôi mới thấy, đây không chỉ là 

sự nhiệt tình mà đó còn là sự chân thành từ các 

anh, em cán bộ tín dụng của Kienlongbank”. 

Sau khi thẩm định và đến thăm mảnh đất mới 

mua của nhà Anh Thành, chúng tôi đã tư vấn 

cho anh Thành về mảnh đất này nên chuyển 

sang trồng cây tiêu. Mặc dù ở thời điểm ấy, 

giá hồ tiêu chưa được cao như bây giờ nhưng 

hiệu quả thu được cao hơn so với cây cà phê. 

Chúng tôi cũng giới thiệu về một số hộ gia 

đình các xã lân cận đang trồng tiêu và có 

cuộc sống đang khá dần lên, một trong số 

nhân viên Kienlongbank cho biết. 

Sau khi nghe chúng tôi tư vấn, cùng với việc 

tìm hiểu về cây hồ tiêu, anh Thành đã thay đổi 

suy nghĩ và quyết định chuyển đổi sang canh 

tác cây hồ tiêu trên mảnh đất mới mua. Sau 

khi được giải ngân nguồn vốn, ngoài số tiền 

trả mảnh đất mới mua, anh Thành đã đầu tư 

số tiền còn lại vào việc trồng mới 450 trụ tiêu. 

Anh Thành chia sẻ: “Quả thật tôi chỉ nghĩ 

rằng mình đi vay vốn thôi nhưng không ngờ 

tôi nhận được nhiều hơn thế, đó là lời tư vấn từ 

cách chọn trụ tiêu sống để mua về trồng, cách 

chọn giống tiêu, cách đào hố, cách bón phân 

tưới nước theo giai đoạn tôi đều được cán bộ tín 

dụng ngân hàng hướng dẫn rất tận tình. Thỉnh 

thoảng đi thẩm định qua khu vực thôn xóm, 

các anh, em còn dành thời gian ghé thăm gia 

đình tôi và tham quan vườn tiêu tôi đang chăm 

sóc, hỏi han kỹ thuật mà tôi đang áp dụng và 

tư vấn thêm cho tôi rất nhiều”. 

Hơn bốn năm kể từ ngày đặt nhát cuốc 

đầu tiên trên mảnh đất mới mua được nhờ 

vốn vay, nay vườn tiêu của gia đình anh 

Thành đã bước vào giai đoạn thu hoạch. 

Cây tiêu xanh tốt leo phủ kín trụ cao hơn 

bốn mét, cành lá xếp chồng lên nhau 

thành từng lớp và rất sai quả. Trụ tiêu được 

trồng thẳng tắp thành nhiều hàng dọc trải 

dài rất đẹp mắt. Vụ tiêu vừa qua nhờ thời 

tiết thuận lợi, gia đình anh thu được gần 

hai tấn tiêu trị giá hơn 200 triệu đồng. Nhờ 

đó, anh cũng đã trả hết được khoản nợ vay 

cho Ngân hàng.

Vợ anh Thành vui mừng khi nói về cuộc 

sống hiện tại: “Tôi thầm cảm ơn Ngân hàng 

Kiên Long không chỉ tạo điều kiện cho tôi vay 

vốn dễ dàng mà còn tư vấn giải pháp phát triển 

kinh tế hiệu quả. Gia đình tôi kinh tế giờ đã vững 

hơn, vườn cây của tôi được chọn là một trong 

những vườn đẹp nhất xã, là mô hình cho nhiều 

hộ nghèo học hỏi”.

Anh Thành tiếp lời: “Thời gian tới, gia đình tôi 

dự định sẽ vay thêm vốn ngắn hạn từ Ngân 

hàng Kiên Long để phát triển thêm đàn bò, vừa 

có thu nhập vừa cung cấp phân bón hữu cơ cho 

cây trồng”.

Tại xã Ea Hu, với nghị lực chịu thương chịu 

khó, người dân nơi đây đã chuyển cái bất lợi 

của tự nhiên đó là mảnh đất khô cằn, không 

trồng được cây cà phê cùng nhiều loại cây 

khác được tươi tốt, nhưng lại rất hợp để phát 

triển cây tiêu, một loại cây đang cho hiệu quả 

kinh tế cao, góp phần xây dựng kinh tế xã 

Ea Hu nói riêng và huyện Cư Kuin nói chung 

ngày phát triển hơn.

Là một tổ chức tín dụng có mặt tại huyện Cư 

Kuin từ năm 2013, Kienlongbank luôn thấu 

hiểu được trách nhiệm của mình trong việc 

góp phần cùng với chính quyền địa phương 

mang đến các giải pháp tài chính, góp phần 

phát triển ổn định và bền vững cho người 

dân trong khu vực. Cùng với phương châm 

hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ”, tập thể CB, NV 

đơn vị sẽ không ngừng nỗ lực, phục vụ khách 

hàng để mang đến cho khách hàng những 

dịch vụ tốt nhất và phù hợp nhất khi đến với 

Kienlongbank. .

Hồ Thọ Cường - Kienlongbank Đắk Lắk
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SỐNG XANH

1. Có tham vọng
Một nhân viên giỏi sẽ luôn có tham vọng và không chỉ muốn mang 

lại thành công cho công ty mà còn cho chính bản thân họ nữa.

Có tham vọng nghĩa là bạn có chí cầu tiến, hướng tới thành công và 

sẵn sàng làm mọi việc để đạt đến mục tiêu. Thế nên, mang tinh thần 

đó đến nơi làm việc hữu ích cho công ty rất nhiều.

Người có tham vọng thường trở thành người lãnh đạo trong công ty.

2. Tính độc lập
Nhân viên có tính độc lập cảm thấy thoải mái làm việc và có cơ hội 

xác tín những điều mình còn mơ hồ. Một nhân viên giỏi sẽ có tinh 

thần trách nhiệm làm việc độc lập, biết khi nào cần ra quyết định để 

đảm bảo công việc theo hướng tiến triển tốt đẹp.

Và quan trọng hơn, nhân viên có tính độc lập không đồng nghĩa họ 

tự tung tự tác mà là người rất khéo quản lí thời gian, đảm bảo mọi 

việc hoàn thành nhanh chóng với nhiều kết quả tốt đẹp.

Nếu bạn là nhân viên thì chỉ thuộc về một trong hai loại: hoặc là nhân viên giỏi, hoặc là nhân viên tồi. Hiển nhiên ai 

cũng muốn mình được đánh giá là một nhân viên tài giỏi, được đánh giá cao, sếp khen đồng nghiệp mến nhưng 

điều đó phụ thuộc nhiều vào cách bạn thể hiện mình là người như thế nào, có đang đóng góp xây dựng văn hóa 

công ty và quan trọng hơn, bạn có đang giúp công ty ngày một thành công hơn.

Có những phẩm đặc điểm quyết định bạn có là một nhân viên tài giỏi và dưới đây là infographic giới thiệu 10 đặc điểm 

nổi trội trong số đó:

3. Sự khiêm tốn
Khiêm tốn là chìa khóa tới sự thành công. Muốn thành công 

trong công việc và trong mối quan hệ với các đồng nghiệp, bạn 

không thể để tính kiêu ngạo lấn lướt.

Dĩ nhiên, nơi làm việc không thể tránh sự pha trộn nhiều cá tính 

khác nhau, mỗi người một vẻ, nhưng người biết khiêm tốn sẽ 

giao tiếp với mọi người tốt hơn, tránh được mọi thứ bị rối tung 

rối mù lên.

4. Lòng đam mê
Bạn thường nghe nói “Nếu muốn hài lòng thì tự đi làm lấy”, thế 

nên còn gì tuyệt vời hơn khi bên cạnh bạn là một nhân viên có 

lòng đam mê với công việc. Khi đó họ chẳng khác nào chính bạn 

đang tận tụy với công việc.

Một nhân viên giỏi cũng đam mê với công việc được giao, thích 

được ở bên cạnh đồng nghiệp, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ mỗi 

ngày.

Thế nên nếu bạn thấy mình đang thiếu đi đam mê trong công việc, hãy thử 

những thử thách mới để nhen nhúm lại ngọn lửa và tìm thấy tình yêu với 

công việc một lần nữa.

5. Sự tự tin
Một nhân viên giỏi cần tự tin trong công việc và trong sự ảnh hưởng của bạn 

tới những người xung quanh.

Thực tế, chính văn hóa công ty quyết định sự tự tin nơi mỗi một 

nhân viên, thế nên việc tạo ra môi trường làm việc có tính thúc 

đẩy và truyền cảm hứng cho nhân viên là điều cực kì quan trọng 

đối với người lãnh đạo. Điều đó tạo cho họ sự tự tin để có thể tiếp 

tục công việc một tốt hơn.

6. Trung thực
Trung thực đi đôi với tính minh bạch. Một nhân viên trung thực 

và minh bạch luôn cho mọi người biết công việc mình đang làm 

và đó là điều cần thiết đối với văn hóa công ty, giúp mọi người 

gần nhau hơn.

7. Sáng tạo
Sự sáng tạo luôn cần thiết trong mọi công việc. Không một công 

ti nào có thể phát triển với những ý tưởng cũ kĩ, lỗi thời và để ý 

tưởng mới liên tục được sinh ra đòi hỏi nhân viên phải liên tục 

động não, thử nghiệm những điều mới để nuôi dưỡng động lực 

làm việc và cùng hướng tới thành công.

8. Đáng tin cậy
Điều này khá hiển nhiên, người đáng tin thường là những nhân 

viên giỏi. Họ là những người có trách nhiệm và bạn có thể tin cậy 

ở họ trong công việc được giao, giúp nhà quản lí điều phối công 

việc thuận lợi hơn.

Người đáng tin cậy thường đạt nhiều thành công ngoài mong 

đợi, đơn giản vì họ đảm bảo mọi việc được thực hiện xong xuôi, 

nhanh gọn.

9. Hăm hở
Đặc điểm này có phần giống với sự tham vọng, mong muốn 

thành công nhiều hơn nữa. Thế nên hãy tới công ti với sự hăm hở 

học hỏi những điều mới mẻ và thử nghiệm những ý tưởng mới, 

điều đó giúp công việc của bạn tốt hơn mỗi ngày. 

10. Thái độ tích cực
Đây là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của một 

nhân viên giỏi.

Thái độ tích cực ngoài mặt có lợi cho bản thân bạn, nó còn ảnh 

hưởng tích cực lên mọi người xung quanh, cải thiện mối quan 

hệ giữa mọi người với nhau trong công ti từ đó thôi thúc họ làm 

việc hăng say hơn.

Bạn nghĩ còn đặc điểm nào làm nên một nhân viên tài giỏi? Cùng 
bình luận trong phần dưới và nếu thấy nội dung này thú vị, hãy 
chia sẻ nó đến với nhiều người hơn nhé.

P. Marketing sưu tầm
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Marketing sưu tầm

SỐNG ĐẸP

Khi nhân viên hạnh phúc, không 

chỉ chính họ hưởng lợi từ hiệu 

quả công việc cao hơn, mà công 

ty cũng nhận được nhiều “phần thưởng” 

to lớn, như nhân sự được ổn định (do 

tỷ lệ người lao động gắn bó cao hơn), 

tăng trưởng về doanh thu (do hiệu suất 

công việc cao và có nhiều sáng kiến 

được áp dụng)… Khi nhân viên hạnh 

phúc, không chỉ chính họ hưởng lợi từ 

hiệu quả công việc cao hơn, mà công ty 

cũng nhận được nhiều “phần thưởng” to 

lớn, như nhân sự được ổn định (do tỷ lệ 

người lao động gắn bó cao hơn), tăng 

trưởng về doanh thu (do hiệu suất công 

việc cao và có nhiều sáng kiến được áp 

dụng)…

Infographic bên cạnh do Happify – 

website và ứng dụng khoa học trong 

việc gia tăng hạnh phúc cho cá nhân 

thực hiện - sẽ giúp các công ty nhận rõ 

hơn tầm quan trọng của sự hiện diện 

niềm hạnh phúc tại nơi làm việc. Cả tổ 

chức và cá nhân cũng sẽ tìm thấy trong 

đó những phương cách thích hợp để 

cải thiện môi trường làm việc, giúp gia 

tăng chất lượng sống của cá nhân và 

hiệu quả công việc của doanh nghiệp.

Bí quyết để
NHÂN VIÊN 
HẠNH PHÚC, 
CÔNG TY 
TĂNG TRƯỞNG
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Phương pháp thư giãn NƠI LÀM VIỆC

Nguồn: tuoitre.vn

SỐNG KHỎE

Norme De Plume là một doanh 

nhân ngành ngân hàng. Ông vẫn 

luôn thực tập phương pháp thở 

trong lúc làm việc ở Wall Street, trung 

tâm thị trường chứng khoán nổi tiếng 

ở Mỹ. Dưới đây là những chia sẻ từ kinh 

nghiệm bản thân của ông.

Thử hình dung một ngày làm việc bình 

thường: Vai bạn ép chặt ống điện thoại 

vào tai, chăm chú nghe, mắt dán vào 

màn ảnh máy vi tính, trong khi đôi tay 

lướt như bay trên phím chữ. Bạn không 

hề biết rằng, lúc đó, hơi thở bạn không 

đều mà gấp rút, tim bạn đập nhanh, sức 

lực bạn tiêu hao.

Bạn không hề để ý vì các biến đổi này 

quá vi tế. Hơn nữa bạn là con người của 

thời đại mới, đã quen với nhịp độ căng 

thẳng, vừa lái xe vừa nói điện thoại, hay 

vừa lái xe vừa ăn, về đến nhà hay trước 

khi đi làm lại phải mở máy xem thư điện 

tử - vội vội, vàng vàng, lúc nào cũng vội 

vàng. Việc lúc nào cũng đặt công việc 

lên trên hết đã mang đến cho chúng 

ta những của cải và tiện nghi vật chất, 

nhưng với một cái giá như thế nào? 

Chúng ta đang trả giá bằng sức khỏe, 

bằng cuộc sống với đơn vị tiền tệ chính 

là hơi thở của ta.

Thở là một hành động đơn giản, không 

cần ý thức nên phần đông chúng ta 

không để ý đến nó. Nhưng chúng ta chỉ 

có mạng sống khi còn hơi thở và cách 

chúng ta thở như thế nào là một trong 

những yếu tố quyết định chất lượng 

đời sống. Ngược lại cách sống của ta 

cũng ảnh hưởng sâu sắc đến cách thở 

của ta. Khi ta vội vàng, căng thẳng, hơi 

thở của ta trở nên cạn nhẹ. Ta không 

hít thở sâu vào trong lồng ngực, và hơi 

thở vào thường dài hơn hơi thở ra. Đó 

là cách thở sai phương pháp, dễ làm ta 

mệt. Cách thở đó khiến cho khí độc tồn 

động, khiến ta dễ sinh ra lo lắng, trầm 

cảm và làm rối loạn hoạt động của hệ 

thống não bộ.

Hệ thống não bộ - điều khiển tim, phổi, 

hệ thống hô hấp và các tuyến tạng - 

hoạt động ngoài sự ý thức, điều khiến 

của ta. Khi bị áp lực hay có những tư 

tưởng lo âu, căng thẳng, hít vào dài và 

thở ra ngắn, làm rối loạn cơ thể khiến 

cho tim đập nhanh, máu lên cao, các cơ 

căng cứng. Thể xác và tinh thần càng 

căng thẳng, ta càng tiếp tục hít vào sâu 

hơn thở ra, làm rối loạn hệ thần kinh, cứ 

như thế như một vòng tròn tự hoại.

Chẳng lạ gì khi sau một ngày làm việc 

căng thẳng ở sở, bạn trở về nhà mệt 

mỏi nhưng chẳng hề biết việc đó có liên 

quan gì đến cách thở sai nhịp của mình. 

Nhưng bạn biết từ kinh nghiệm dày dặn 

của mình là sau một ngày khá vất vả 

-ngày mà bạn cảm thấy bù đầu từ sáng 

sớm đến chiều tối - bạn sẽ thấy quá đỗi 

mỏi mệt để làm bất cứ việc gì khác khi 

trở về nhà, ngoài việc ngồi chong mắt 

xem TV. Nhưng có ích lợi gì khi nhắc nhở 

với bạn những điều đó? Tốc độ nhanh 

đến chóng mặt là tốc độ của thời đại này 

mà. Ngay nếu như bạn biết cách sống 

chậm lại, chưa chắc gì bạn đã thực hành 

được - còn phải tranh giành các bổng 

lộc, nới rộng thêm các sở hữu, phải dành 

tiền hưu nhiều hơn nữa, nợ nần phải 

thanh toán, địa vị cần phải đạt được.

Vậy thì giải pháp của vấn đề nằm ở đâu? 

Giải pháp nằm ở việc chú tâm tới hơi thở. 

Thay đổi cách bạn thở và cả thế giới thay 

đổi theo bạn. Hãy huân tập thói quen 

thở sâu và đều, thở ra hoặc bằng hoặc 

dài hơn lúc hít vào, rồi bạn sẽ thấy rằng 

bạn không còn phản ứng đầy xúc cảm 

đối với những gì xảy ra quanh bạn. Nếu 

như cách thở cạn cợt, không đều là do 

các hoàn cảnh căng thẳng gây ra, khiến 

bạn cảm thấy không an ổn, nóng nảy thì 

cách thở nhẹ nhàng, thư thái sẽ giống 

như chiếc vỏ bao bọc bạn khỏi các căng 

thẳng, lo âu, giúp bạn làm chủ hành 

động mình hơn là phản ứng theo cảm 

tính.

Nhưng vì hơi thở là một hành động vô 

thức, nhất là khi bạn bị việc nọ, việc kia 

lôi cuốn, bạn cần thời gian, sự kiên nhẫn 

để thay đổi cách thở của mình. Có thể 

bạn đã có quá nhiều việc đòi hỏi thời 

gian, sự chú tâm của bạn, vì thế bước 

đầu tiên là phải tự thuyết phục mình 

dành thời gian cho “công tác” này.

Trước hết cần nên nhớ rằng, nếu bạn 

có thói quen vội vã, thì tâm bạn cũng 

thế. Lúc bắt đầu, tư tưởng của bạn sẽ đi 

nhanh hơn hơi thở, nhất là nếu bạn cố 

thực tập vào những lúc đang bận rộn, 

như trước giờ vào phòng họp. Lúc đó 

bạn sẽ thấy hơi thở của mình quá sức 

chậm chạp so với các ý nghĩ trong đầu 

bạn, khiến bạn cảm thấy sự thực tập này 

tốn thời giờ vô ích. Nhưng nếu bạn cố 

cưỡng lại ý muốn đứng dậy bỏ đi, thì chỉ 

sau vài phút là tâm bạn sẽ bắt theo nhịp 

của hơi thở.

Bước kế tiếp để làm chủ hệ thống não 

bộ của bạn là thực tập phương pháp thở 

2-1 - nghĩa là bạn thở ra dài gấp đôi hít 

vào. Bằng cách đó, bạn tạo ra cho mình 

những phản ứng thư giãn, do đó cách 

thở 2-1 là một phương cách rất tốt để 

làm giảm căng thẳng, giúp bạn lắng dịu 

trước những căng thẳng dồn nén trong 

ngày. Phương pháp thở này còn có 

những ích lợi khác như: tống các khí độc, 

ô nhiễm, carbon dioxide ra khỏi phổi, 

khiến buồng phổi trống trải để tiếp đón 

vào không khí trong lành theo hơi thở 

vào. Khi đã thuần thục, bạn có thể thực 

hành khi đang ngồi làm việc, đang trong 

phòng họp, đang nghe điện thoại - hay 

bất cứ lúc nào mà hệ não bộ của bạn sắp 

căng lên, và bạn cần bình tĩnh, chủ động 

hơn.

Thực tập tại nhà ngày hai lần, mỗi lần độ 

năm phút cho đến khi thuần thục. Sau 

đó có thể đem áp dụng vào nơi làm việc 

để giúp tinh thần bớt căng thẳng. Huân 

tập phương pháp thở này sẽ giúp bạn 

bỏ được thói quen vô thức khi hít vào, 

khi bạn không hề để ý tới, và một khi đã 

bỏ được thói quen đó, cuối ngày, bạn sẽ 

thấy rằng năng lực của bạn không bay 

đi hết cả.

Khi hơi thở đã sâu hơn, dài hơn, và chậm 

rãi, thì cuộc đời bạn cũng giống thế. Ít 

nhất là như thế đó. Có thể bạn vẫn phải 

trả lời nhiều cú điện thoại giao tiếp với 

các đối tác, dự các buổi họp, đối đầu 

với nhiều gián đoạn, nhưng bạn sẽ thấy 

bình tĩnh hơn, tự tin hơn. Tóm lại, khi bạn 

đã có thể kiểm soát hơi thở của mình, 

bạn sẽ nhận ra rằng làm chủ cuộc đời 

bạn cũng dễ biết bao.
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Giải đáp Trò chơi

Ô C ỮH
Câu hỏi & Đáp án: 
Câu 1: Kienlongbank mới cho ra mắt loại thẻ gì? -> Kienlongbank Visa
Câu 2: Thông điệp (slogan) của Kienlongbank? -> Sẵn lòng chia sẻ
Câu 3: Thẻ ATM của Kienlongbank màu xanh là thẻ gì? -> Trường Sa
Câu 4: Đại sứ thương hiệu thẻ Visa Kienlongbank là ai? -> Henrique Calisto 
Câu 5: Học bổng cho học sinh Kienlongbank tài trợ là gì? -> “ Chia sẻ ước mơ ”
Câu 6: Điểm giao dịch mới nhất, thứ 117 của Kienlongbank tại đâu? -> Buôn Hồ
Câu 7: Chương trình trao thưởng “Tiết kiệm dự thưởng” từ giải nhì trở lên diễn ra tại đâu? -> Rạch Giá
Câu 8: Chương trình của Kienlongbank cho khách hàng tự chọn số tài khoản theo ý thích? -> “ Tài khoản số đẹp ”
Câu 9: Kienlongbank đang triển khai Chương trình khuyến mãi tiết kiệm: Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay - Trúng ngay xế hộp
Câu 10: Để tham gia Chương trình “Tiết kiệm dự thưởng” Khách hàng được cấp gì? -> “Mã số dự thưởng”

THƯ GIÃN

Xin chúc mừng các độc giả: 
  * Đoàn Thị Vân Anh (Công ty xây dựng Chấn Văn - Tây Ninh)  

  * Tạ Tuấn Thanh (NV CSKH Phòng HCQT) 

  * Nguyễn Hồng Diệu (Giao dịch viên Kienlongbank Phú Nhuận)

     đã may mắn nhận được quà tặng từ Ban Biên tập Bản tin Kienlongbank




