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* Hãy cùng chúng tôi làm sống động hơn nữa Bản tin Kienlongbank bằng cách gửi tin, bài, ảnh về  các 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
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BAN BIÊN TẬP

Chào tháng sáu phượng hồng kẽ lá

Lũ ve sầu như đã no sương.

Những ngày Tháng sáu, ve kêu râm ran trên những tán phượng đỏ khiến cho lòng người ta 

bồi hồi thật nhiều khi nhớ về kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường. 

Những ngày này, tiết trời cũng bắt đầu thay đổi, những cơn mưa cứ vụt đến đi, thời tiết lúc 

ào ào như trút nước, lúc lại oi bức nóng như đốt , “đỏng đảnh” như tính cách của một cô gái 

mà mọi người vẫn thường gọi “sáng nắng, chiều mưa”.

Thế nhưng, sự đỏng đảnh ấy cũng không làm cho con người ta cảm thấy khó chịu, bởi nhờ 

cơn mưa của Tháng sáu đã mang đến sự tươi mát sau những ngày nóng bức và nhờ ánh 

nắng của mặt trời đã giúp cho cây cỏ được đâm chồi nảy lộc xanh tươi. 

Những ngày của Tháng sáu còn thật đẹp khi Kienlongbank tiếp tục mang đến cho bà con 

khó khăn ở tỉnh Kiên Giang những cây cầu kiên cố, nối nhịp bờ vui cho các em học sinh 

chuẩn bị một năm học mới, cùng với đó là các suất học bổng yêu thương tiếp tục được trao 

cho các em học sinh, ….

Hãy cùng Bản tin Kienlongbank số 41 theo dõi những sự kiện quan trọng của đất nước, 

những hoạt động nổi bật tại các đơn vị Kienlongbank, sự chia sẻ, đồng hành với khách 

hàng, sự đoàn kết chung sức thi đua tăng trưởng kinh doanh của tập thể CB, NV để hoàn 

thành kế hoạch 6 tháng đầu năm và cả năm 2017!

Ban biên tập xin chân thành cảm ơn Quý độc giả đã luôn yêu quý và đồng hành cùng với 

Bản tin Kienlongbank.

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

TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang
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Lịch sử truyền thống và niềm tự hào

Báo Chí

THEO DÒNG LỊCH SỬ 

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ 

những năm 60 của thế kỉ 19 đã có 

“Gia Định báo” và một số báo khác 

lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài 

địa phương khác. Những năm đầu thế kỷ 20, 

hàng loạt tờ báo của người Việt Nam được 

xuất bản, tập hợp nhiều nhà văn, nhà báo, 

nhà trí thức theo từng nhóm nhỏ nhưng do 

có các khuynh hướng chính trị khác nhau 

nên không thể tập hợp vào chung một tổ 

chức thống nhất.   

Vào những năm 20 đầu thế kỷ 20, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh sáng lập ra tổ chức Thanh niên 

Cộng sản Đoàn làm nòng cốt cho tổ chức 

Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội – một 

tổ chức yêu nước Việt Nam đầu tiên đi theo 

con đường cách mạng vô sản, đồng thời 

xuất bản báo Thanh niên làm cơ quan ngôn 

luận của tổ chức này. 

Đến ngày 21/6/1925, tại số nhà 13 đường 

Văn Minh, Quảng Châu (Trung Quốc), báo 

“Thanh niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 

sáng lập, ra mắt số đầu tiên thì nền báo 

chí cách mạng Việt Nam mới bắt đầu hình 

thành. Từ khi có báo “Thanh niên” – tờ báo 

cách mạng Việt Nam đầu tiên - báo chí Việt 

Nam đã giương cao ngọn cờ cách mạng, 

nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt 

Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh 

của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do 

và chủ nghĩa xã hội. Nói khái quát là, báo 

Thanh niên đã mở đầu cuộc cách mạng tư 

tưởng, đưa nền tảng tư tưởng truyền thống 

của dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đào tạo 

lớp người làm báo vô sản đầu tiên của Việt 

Nam như: Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê 

Duy Điềm, Trương Văn Lĩnh…    

Với ý nghĩa đó, ngày 5/02/1985, Ban Bí thư 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

có Quyết định số 52-QĐ/TW lấy ngày 21/6 

hằng năm làm Ngày báo chí Việt Nam nhằm 

nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của 

báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí 

với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với báo chí. Ngày 21/6/2000, nhân 

kỉ niệm 75 năm Ngày báo chí Việt Nam, theo 

đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính 

trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 

sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt 

Nam là Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

 Sau ngày thống nhất đất nước, báo chí ở 

nước ta đã phát triển khá nhanh về số lượng 

và chất lượng, hình thành hệ thống thông 

tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng 

khắp cả nước. Từ sau Đại hội toàn quốc 

lần thứ VI của Đảng, báo chí như được thổi 

luồng không khí mới. Trong cuộc đấu tranh 

chống tham nhũng, chống tiêu cực và các 

tệ nạn xã hội, báo chí cả nước đã phát huy 

vai trò xung kích, thể hiện rõ chức năng 

giám sát của nhân dân. Nội dung thông 

tin của báo chí ngày càng phong phú, hiệu 

quả, hình thức đẹp, sinh động và hấp dẫn. 

Nhờ có công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi 

xướng và lãnh đạo, báo chí đã có bước tiến 

nhảy vọt về chất và lượng.

Suốt 92 năm qua, báo chí cách mạng Việt 

Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, lớn 

lên cùng cách mạng, phục vụ cách mạng, 

phụng sự nhân dân. Người làm báo thật sự 

là chiến sĩ, với cây bút, trang giấy là vũ khí 

sắc bén, góp phần xứng đáng vào công 

cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất 

đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam. Trước sự phát triển không ngừng trên 

mọi mặt của đời sống xã hội, đòi hỏi báo chí 

phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm 

của mình. Những người làm báo cần bám 

sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà và của 

đất nước để thông tin tuyên truyền kịp thời, 

đầy đủ đến nhân dân; chú trọng hơn nữa 

việc phản ánh kịp thời những cái mới, nhân 

tố điển hình tiên tiến, gương người tốt việc 

tốt; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông 

tin đối nội và thông tin đối ngoại trong quá 

trình phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập 

quốc tế; tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt 

Luật Báo chí 2016 mới được Quốc hội khóa 

XIII thông qua; không ngừng cải tiến cả về 

nội dung và hình thức nhằm tăng sức hấp 

dẫn, thu hút người đọc, người xem để báo 

chí thật sự là sản phẩm thông tin, sản phẩm 

văn hóa không thể thiếu đối với mỗi người 

chúng ta.
Bản tin Kienlongbank xin gửi lời cảm ơn đến quý Anh/Chị phóng viên, Biên tập viên, quay 

phim, người làm báo đã luôn đồng hành và ủng hộ các hoạt động tại Kienlongbank. Sự 

kịp thời chuyển tải những thông tin, hoạt động của Kienlongbank là nhờ sự hỗ trợ, giúp 

đỡ rất nhiều của quý Anh/Chị, góp phần làm tăng thêm sự sôi nổi của các hoạt động tại 

Kienlongbank trong thời gian vừa qua. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 

Bản tin Kienlongbank kính chúc quý Anh/Chị sẽ luôn giữ vững ngòi bút sắc bén để đóng góp 

nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng nền Báo chí Việt Nam. 

Người bạn đồng hành của KIENLONGBANK trên những chặng đường

Nguồn:quehuongvinhlai. wordpress.com

Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ( 21/ 6/1925 - 21/6/2017)

NGÂN HÀNG KIÊN LONG

Chúc mừng kỷ niệm 92 năm
NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

(21/6/1925 - 21/6/2017)

www.kienlongbank.com kienlong@kienlongbank.com1900 6929

Kính chúc Quý Anh Chị Phóng viên, Biên tập viên, Người làm báo
Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành công
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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 sốt 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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Với cam kết không ngừng cung ứng các sản phẩm, 

dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cấp thiết dành cho khách 

hàng, đầu tháng 6/2017, Kienlongbank liên kết 

với Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ DKSH triển 

khai chương trình Cho vay dành cho khách hàng 

mua máy móc, thiết bị nông nghiệp.

Theo đó, tất cả khách hàng cá nhân vay 

vốn tại Kienlongbank để mua máy móc, 

thiết bị nông nghiệp tại tất cả các đại lý 

thuộc Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ 

DKSH trên cả nước, sẽ được Công ty trả 

thay tiền lãi vay trong 02 năm. Số tiền vay 

linh loạt từ 100 triệu đến 01 tỷ đồng với 

lãi suất từ 10,5 - 11%/năm (cố định trong 

2 năm đầu).

Thông qua việc triển khai chương trình 

Ngày 12/5/2017, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 

(NHNNVN) ban hành quyết định số 925/QĐ-NHNN 

về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân 

hàng Việt Nam” cho 242 cá nhân thuộc Ngân hàng 

thương mại cổ phần, công ty tài chính đã có nhiều 

đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển 

Ngân hàng Việt Nam.

Những CB, NV của Kienlongbank được 

tặng Kỷ niệm chương trong đợt này gồm: 

Ông Lưu Nguyên Nhựt - Phó Giám đốc 

Kienlongbank Nhà Bè, Bà Nguyễn Thị 

Nga - Phó Giám đốc Kienlongbank Hải 

Phòng, Bà Trần Thị Minh Phương - nhân 

viên Phụ quỹ Kienlongbank Hà Nội và 

Ông Đặng Trung Lâu - Quyền Giám đốc 

Kienlongbank Cầu Giấy.

Đây là những cán bộ có thâm niên làm 

việc liên tục trong ngành Ngân hàng trên 

10 năm và có những nỗ lực trong việc 

hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị công tác.

được trao kỷ niệm chương 
vì sự nghiệp ngân hàng 
việt nam KienlongbanK gò Vấp 

hoạt động tại trụ sở mới 

cho vay liên kết với Công ty TNHH Kỹ 

thuật Công nghệ DKSH, Kienlongbank hy 

vọng sẽ giúp khách hàng có thêm điều 

kiện để mua sắm máy móc, thiết bị nông 

nghiệp phục vụ cho việc kinh doanh, sản 

xuất, phát triển kinh tế.

Chương trình sẽ được bắt đầu triển khai 

từ 01/6/2017 cho đến ngày 31/12/2017 

hoặc đến khi giải ngân hết giá trị 100 tỷ 

đồng dành cho chương trình. 

Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng vui 

lòng liên hệ các Chi nhánh, Phòng giao 

dịch gần nhất hoặc liên hệ Trung tâm 

CSKH Kienlongbank qua số điện thoại: 

1900 69 29 để được tư vấn và hỗ trợ.

cB - nv KIENLONGBANK

Tiếp tục chiến lược chuẩn hóa thương 

hiệu, mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng 

cấp cơ sở vật chất khang trang hiện đại để 

phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, 

ngày 05/6/2017, Kienlongbank Gò Vấp 

chính thức hoạt động tại trụ sở mới với 

cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang, 

hiện đại hơn.

Trụ sở mới Kienlongbank Gò Vấp ngụ tại 

địa chỉ: 366A13 - 366A14 Phan Văn Trị, 

Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp.HCM. Đây 

là một trong những vị trí đắc địa, trung 

tâm của quận, dân cư đông đúc và sầm 

uất. Kienlongbank kỳ vọng sẽ đáp ứng đa 

dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân 

hàng, tạo sự thuận tiện, thoải mái cho các 

khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm 

năng đến giao dịch với Ngân hàng.

dành cho khách hàng mua 
sắm tại các đại lý công ty tnhh 
kỹ thuật công nghệ dksh 

miễn lãi suất cho vay

trao quà gắn kết

KIENLONGBANK

“Kienlongbank Visa - Trao quà gắn kết” là Chương 

trình tri ân của Kienlongbank dành cho khách 

hàng đang sử dụng thẻ tín dụng toán Quốc tế 

Kienlongbank Visa.

Với mong muốn gửi lời tri ân đến khách 

hàng đã luôn tin tưởng ủng hộ và sử 

dụng thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank 

Visa, Kienlongbank triển khai Chương 

trình tri ân dành cho khách hàng sử dụng 

thẻ Kienlongbank Visa trên cả nước với 

hơn 1.000 phần quà ý nghĩa và thiết thực.

KIENLONGBANK 

khai giảng lớp đào tạo chức danh k.12

Ngày 15/5/2017, tại Tp.HCM, 

Kienlongbank tiếp tục khai giảng 

lớp đào tạo huấn danh K.12 dành cho các 

nhân sự tân tuyển trên toàn hệ thống. 

Lớp học có sự tham gia của 50 học viên là 

các nhân viên chăm sóc khách hàng, giao 

dịch viên, nhân viên tín dụng trên toàn hệ 

thống. Thông qua chương trình, học viên 

sẽ được bồi dưỡng thêm những kiến thức, 

chuyên ngành về tài chính ngân hàng 

đang diễn ra thực tế tại Kienlongbank, 

sản phẩm dịch vụ và quy trình thực hiện 

của Ngân hàng, cùng với các kỹ năng 

giải quyết vấn đề. Giảng viên đứng lớp 

là giảng viên nội bộ, giỏi chuyên môn, có 

kinh nghiệm giảng dạy truyền đạt và một 

số giảng viên chuyên gia bên ngoài được 

Một số hình ảnh trong chương trình Đào tạo 

P. Marketing

P. Marketing

Kienlongbank mời thỉnh giảng. Bên cạnh 

đó các học viên còn được tham quan trải 

nghiệm thực tế tại các phòng ban trung 

tâm hội sở Kienlongbank và các đơn vị 

liên kết bên ngoài. Kết thúc lớp học các 

học viên sẽ phải hoàn thành bài kiểm tra 

đánh giá toàn khóa học và được trao giấy 

chứng nhận nếu đạt yêu cầu từ Trung tâm 

Đào tạo. Chương trình đào tạo huấn luyện 

chức danh là một trong những chương 

trình đào tạo hội nhập bắt buộc được 

Kienlongbank tổ chức thường xuyên dành 

cho nhân viên tân tuyển, nhằm bồi dưỡng 

kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn 

và hội nhập về văn hóa Kienlongbank.

Theo đó, các khách hàng đã sử dụng thẻ 

tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa và 

có giao dịch thanh toán cao nhất trong 

thời gian từ ngày 27/10/2016 đến ngày 

29/5/2017, sẽ nhận ngay những quà tặng  

cùng thiệp tri ân từ Kienlongbank. 

Từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2017, tại Nhà thi 

đấu đa năng trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định đã diễn ra Giải bóng đá “Trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt” (Futsal) lần thứ 18, với sự tham dự 

của 8 đội bóng đại điện cho các trường giáo dưỡng, 

các mái ấm, nhà mở, làng SOS trên cả nước. 

Giải bóng đá “Trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt” lần thứ 18 do báo Công an TP.HCM, 

báo Thể thao Việt Nam và Công ty Cổ 

phần Truyền thông Nexus phối hợp tổ 

chức. Kienlongbank tiếp tục năm thứ 03 là 

nhà đồng hành tài trợ cùng giải đấu. Qua 

17 lần tổ chức, Giải bóng đá “Trẻ em có 

đồng hành cùng giải Bóng đá 
“trẻ em có hoàn cảnh đặc Biệt “

các em có điều kiện rèn luyện thể chất, 

giao lưu với bạn bè trong tình nhân ái, 

đoàn kết, cũng như vượt nỗ lực vượt qua 

khó khăn

hoàn cảnh đặc biệt” đã tạo được phản hồi 

tích cực trong dư luận xã hội, nhất là sự 

ủng hộ của các em thiếu nhi. Những ngày 

diễn ra Giải thi đấu đã thực sự trở thành 

ngày hội của hàng ngàn trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt bởi các em không chỉ được 

tham dự thi đấu mà còn được nhận quà, 

vui chơi trong tình đoàn kết và thân ái.

Năm thứ 3 liên tiếp đồng hành cùng mùa 

giải, Kienlongbank mong muốn sẽ góp 

phần cùng với cộng đồng, xã hội tạo ra 

một sân chơi lành mạnh, mang đậm ý 

nghĩa nhân văn cho các em. Qua đó giúp 

Đại diện Kienlongbank Bình Định (thứ 2 từ trái qua) nhận 
kỷ niệm chương tri ân các nhà tài trợ từ BTC.

Kienlongbank

KienlongbankKienlongbank Kienlongbank Gò Vấp
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Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân sự 

Kienlongbank về việc lấy phiếu tín nhiệm 

cấp quản lý Kienlongbank, từ 05/6/2017, 

Kienlongbank triển khai lấy phiếu tín 

nhiệm cấp quản lý đợt 1 năm 2017 nhằm 

bảo đảm tính khách quan, công khai, 

chính xác và toàn diện trong công tác 

đánh giá các cấp quản lý tại Ngân hàng. 

Việc bỏ phiếu tín nhiệm này đã được 

Kienlongbank thực hiện định kỳ hàng 

năm. Đối tượng tham gia bỏ phiếu là toàn 

thể CB, NV, CTV. Thông qua việc đánh giá 

tín nhiệm cấp quản lý giúp cho CB, NV, 

CTV Kienlongbank nêu lên được những 

ý kiến khách quan đối với công tác điều 

hành của cấp quản lý trực tiếp, góp phần 

xây dựng đội ngũ cấp quản lý có đức, có 

tài cùng xây dựng một Kienlongbank phát 

triển bền vững và thịnh vượng.

Phiếu tín nhiệm được thể hiện ở bốn 

KIENLONGBANK 
triển khai lấy phiếu tín nhiệm cấp quản lý 
đợt 1 năm 2017 nhà tình thương tại thành phố cao lãnh, 

tỈnh đồng tháp

KIENLONGBANK 
tham gia hội thao ngành ngân hàng

mức độ: “Tín nhiệm”, “Tạm được”, “Không 

tín nhiệm” và “Không bỏ phiếu”. Với 

những tiêu chí khách quan, sát thực tế, 

Kienlongbank tin rằng kết quả bỏ phiếu 

sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong 

việc đánh giá, bổ nhiệm nhân sự tại Ngân 

Sau 03 tháng khởi công xây dựng, với sự đồng 

hành và hỗ trợ tích cực của chính quyền địa 

phương cùng bà con, láng giềng, 02 căn nhà 

khang trang, sạch đẹp đã được Kienlongbank chính 

thức bàn giao cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn tại tỉnh Đồng Tháp.

Sáng ngày 31/5/2017, Ngân hàng TMCP 

Kiên Long (Kienlongbank) phối hợp với 

NHNNVN CN tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ 

bàn giao 2 căn nhà tình thương (mỗi căn 

trị giá 30.000.000đ) cho 2 hộ gia đình ông 

Nguyễn Thanh Liêm và bà Cao Thị Bướm 

ngụ tại tại phường 4, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp.

Đến chung vui với các gia đình có sự góp 

mặt đông đủ của lãnh đạo chính quyền 

địa phương các ban ngành cùng bà con tại 

địa phương. Tại buổi Lễ, ông Ngô Văn Quí 

– Giám đốc Kienlongbank Đồng Tháp chia 

sẻ: “Khi chứng kiến, những khó khăn, vất 

vả của hai hộ gia đình: ông Nguyễn Thanh 

Liêm và bà Cao Thị Bướm đang phải đối mặt 

hàng ngày, tập thể CB, NV Ngân hàng Kiên 

Long đã quyết định chung tay để chia sẻ với 

các gia đình bằng việc hỗ trợ xây dựng căn 

nhà tình thương này. Chúng tôi mong rằng, 

với 2 căn nhà mà Kienlongbank dành tặng 

sẽ giúp cho 02 hộ gia đình vơi bớt đi nỗi lo 

lắng về nhà ở và những khó khăn trong cuộc 

sống để từ đó an tâm phát triển kinh tế, vượt 

qua khó khăn và vươn lên làm giàu”. 

Là ngân hàng hoạt động theo phương 

châm “Sẵn lòng chia sẻ”, Kienlongbank 

luôn tích cực tham gia vào các hoạt động 

an sinh xã hội và phát triển cộng đồng 

nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, 

hỗ trợ giải quyết các vấn đề cấp bách về 

nhà ở cho gia đình chính sách, giúp đỡ 

các hoàn cảnh khó khăn. Tính từ đầu năm 

2017 cho đến nay, Kienlongbank đã xây 

tặng 54 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia 

đình gặp khó khăn về nhà ở tại các tỉnh: 

Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Đồng Tháp và 

Kiên Giang. 

hàng, chuẩn hóa đội ngũ quản lý nhân sự 

cấp trung và xây dựng môi trường làm 

việc tại Kienlongbank chuyên nghiệp hơn.

Tập thể Ban Lãnh đạo  tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai kế hoạch 
kinh doanh năm 2017

Đại diện Kienlongbank trao tặng nhà tình thương cho gia đình Ông Nguyễn Thanh Liêm

Đại diện Kienlongbank và lãnh đạo chính quyền địa phương chụp hình cùng với Bà Cao Thị Bướm 
trong ngôi nhà mới

CB - NV Kienlongbank Tây Ninh trong phần thi 
nhảy bao bố.

Nằm trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 

năm Ngày thành lập ngành ngân hàng Việt Nam 

(06/5/1951 - 06/5/2017); kỷ niệm 42 năm Ngày 

giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975- 30/4/2017) và Ngày 131 năm Ngày 

Quốc tế lao động 1/5, Kienlongbank đã tích cực 

tham gia các hoạt động văn hóa thể thao do Ngân 

hàng Nhà nước nơi có chi nhánh Kienlongbank đặt 

trụ sở tổ chức.

Trong 2 ngày, 20 và 21/5/2017, tại tỉnh Tây 

Ninh, Kienlongbank Tây Ninh đã tham dự 

tất cả các môn của Hội thao: Nhảy bao bố, 

cầu lông, bóng bàn, quần vợt, cờ tướng. 

Trước đó vào các ngày 05, 06, 07/5/2017, 

tại trung tâm văn hóa thành phố Sóc 

Trăng, Kienlongbank Sóc Trăng đã tham 

gia các hoạt động văn hóa thể thao do 

Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức với các 

bộ môn: Bóng đá nam, chạy tiếp sức nam 

nữ, ném bóng vào rổ, sút bóng vào cầu 

môn. Kết thúc hội thao, Kienlongbank Sóc 

Trăng đạt được giải ba ở bộ môn bóng 

đá nam.

Tham dự hội thao ngành ngân hàng là 

dịp để Kienlongbank tăng cường cơ hội 

giao lưu học hỏi với các doanh nghiệp 

trên địa bàn, CB, NV rèn luyện sức khỏe, 

để từ đó nâng cao năng suất lao động 

của CB, NV Ngân hàng.

Kienlongbank

Kienlongbank Tây Ninh & Sóc Trăng

KIENLONGBANK Trao tặng 

Kienlongbank Đồng Tháp

Hội thao Kienlongbank Sóc Trăng
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Mã độc tống tiền Wanna.Cry (WannaCrypt 

hay Wcry) đã gây ra một cơn địa chấn 

mạnh trên phạm vi toàn cầu trong vài 

ngày gần đây (75.000 trường hợp ở 99 

quốc gia). Số tiền mà kẻ xấu yêu cầu để 

khôi phục dữ liệu là 300 USD cho mỗi 

trường hợp.

Nạn nhân của Wanna.Cry là máy tính 

Windows có lỗ hổng bảo mật EternalBlue 

MS17-010 (bao gồm tất cả các hệ điều 

hành Windows trước Windows 10).

Các biện pháp cần thực hiện để phòng chống virus:

1.Người dùng nên cập nhật ngay các 

phiên bản hệ điều hành Windows đang 

sử dụng. Đối với các máy tính sử dụng 

Windows XP, hãy tải bản cập nhật mới 

nhất 

CảNH BáO

2.Cập nhật chương trình Antivius mới. Đối với máy tính không có phần mềm Antivirus cần tiến hành cài đặt và sử dụng ngay một phần 

mềm Antivirus có bản quyền.

3.Cẩn thận khi nhận được email có đính kèm và các đường link lạ được gửi trong email, trên các mạng xã hội, công cụ chat...

4.Thận trọng khi mở các file đính kèm ngay cả khi nhận được từ những địa chỉ quen thuộc. Sử dụng các công cụ kiểm tra phần mềm 

độc hại trực tuyến hoặc có bản quyền trên máy tính với các file này trước khi mở ra. Xem xét kỹ trước khi nhấn vào các đường dẫn không 

rõ nguồn gốc, có cấu trúc lạ hoặc đường dẫn rút gọn.

5.Không mở các đường dẫn có đuôi .hta hoặc đường dẫn có cấu trúc không rõ ràng, các đường dẫn rút gọn link.

6.Thực hiện biện pháp lưu trữ (backup) dữ liệu quan trọng ngay. Nhanh nhất là chúng ta có thể thực hiện sao lưu file quan trọng vào 

dropbox, hoặc nếu có ổ cứng ngoài nên copy các file này vào đó.
Tam Giang tổng hợp

Dành 400 tỷ đồng vốn ưu đãi cho 
ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

KIENLONGBANK 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

T   hực hiện nghị quyết 30/NQ-CP của Chính 

phủ ngày 07/3/2017 và Quyết định 813/

QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước ban 

hành ngày 24/4/2017 về chương trình cho 

vay khuyến khích phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp 

sạch, ngày 01/6/2017, Ngân hàng TMCP 

Kiên Long (Kienlongbank) đã triển khai 

chương trình giảm lãi suất cho vay dành 

cho khách hàng vay vốn đầu tư vào lĩnh 

vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

và nông nghiệp sạch với giá trị 400 tỷ đồng. 

Theo đó, khi khách hàng cá nhân và khách 

hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn 

tại Kienlongbank để thực hiện các dự án 

sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông 

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Chi nhánh, Phòng giao dịch Kienlongbank gần nhất; 

hoặc gọi đến Hotline 19006929; hoặc truy cập website: www.kienlongbank.com để được hỗ trợ.

nghiệp sạch, sẽ được ưu đãi giảm lãi suất 

tối đa 1%/năm so với mức lãi cho vay 

thông thường cùng kỳ hạn, loại hình và 

phương thức vay. Thời hạn áp dụng của 

gói tín dụng từ ngày 01/6/2017 đến hết 

ngày 31/12/2017 hoặc đến khi giải ngân 

hết giá trị của gói tín dụng (tuỳ điều kiện 

nào đến trước).

Nông nghiệp công nghệ cao là sản xuất 

theo hướng hiện đại, cho ra những sản 

phẩm nông nghiệp chất lượng, an toàn 

và hiệu quả cao, là yêu cầu tất yếu đối với 

ngành nông nghiệp hiện nay tại Việt Nam 

và đang được Chính phủ đặc biệt quan 

tâm. Thông qua gói tín dụng ưu đãi lãi suất 

này, Kienlongbank mong muốn góp phần 

vào công cuộc xây dựng và phát triển 

ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn vốn 

của khách hàng, từ đó giúp nâng cao hiệu 

quả sản xuất, tạo ra bước đột phá về năng 

suất và chất lượng nông sản, đảm bảo 

ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển 

theo hướng hiện đại và bền vững.

Từ 01/6/2017.
Kienlongbank sẽ chính thức ngừng sử dụng số Hotline cũ 1900 5555 39 
Chỉ sử dụng duy nhất 01 đầu số Hotline: 1900 6929 
(1,000 đ/phút) để hỗ trợ khách hàng.

KIENLONGBANK thôNG BáO 

Kienlongbank

về aN NINH mạNG Từ mã độc waNNa.cry 
& mộT số BIệN pHÁp pHòNG NGừa
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Nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phát huy sức mạnh bán hàng của đội ngũ CB, NV, CTV đang công tác tại Ngân hàng và tạo động lực thi đua chung tay hoàn 

thành kế hoạch kinh doanh năm 2017, Công đoàn cơ sở Kienlongbank đã phát động chương trình “Chung sức”. Đây là chương trình thi đua nội bộ dành cho tất cả CB, 

NV, CTV trên toàn hệ thống Kienlongbank và công ty KBA tham gia..

Theo đó, từ ngày 10/5 đến ngày 31/7/2017, CB, NV, CTV Kienlongbank và Công ty KBA sẽ trực tiếp tham gia gửi tiết kiệm tại Kienlongbank 

hoặc giới thiệu khách hàng cá nhân tham gia gửi tiền tại Ngân hàng thông qua mối quan hệ người thân, bạn bè. Tương ứng với từng 

hệ thống chức danh, chỉ tiêu số dư huy động được phân bổ phù hợp, tạo sự thúc đẩy bán hàng và công bằng trong việc chia sẻ trách 

nhiệm kinh doanh tại Kienlongbank.

Thông qua chương trình “Chung sức”, Kienlongbank kỳ vọng sẽ gia tăng số dư huy động tiền gửi có kỳ hạn và phát huy khả năng chăm 

sóc, phục vụ khách hàng của toàn thể CB, NV, CTV. Tham gia chương trình thi đua nội bộ, CB, NV, CTV sẽ nhận được các giải thưởng tạo 

động lực với tổng mức chi giải thưởng thấp nhất 500 triệu đồng. Thể lệ thi đua và mức thưởng giải thưởng đã được triển khai trên hệ 

thống thông tin nội bộ của Ngân hàng và đến các tổ công đoàn bộ phận. 

Chương trình “Chung sức” được Công đoàn cơ sở Kienlongbank tổ chức tạo động lực thi đua bán hàng sôi nổi, cơ hội thử sức kinh doanh 

cho từng cá nhân, để từ đó cùng chung tay góp sức xây dựng Kienlongbank trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng và phát 

triển bền vững. 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công đoàn Cơ sở Kienlongbank

tiếp tục trao 200 suất học Bổng 

Nằm trong chương trình trao học bổng 

“Chia sẻ ước mơ” được Kienlongbank phối 

hợp cùng với Ngân hàng Nhà Nước Việt 

Nam (NHNNVN) tổ chức, trong tháng 5/2017, 

Kienlongbank đã tổ chức trao 200 suất học bổng, 

trị giá mỗi suất 1 triệu đồng dành cho các em học 

sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao 

trong học tập. 

Theo đó, Kienlongbank đã trao 50 suất học bổng tại huyện Thới Bình (Cà Mau); 50 suất tại thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) và 100 suất tại tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu cùng những đồ dùng học tập hữu ích như tập, viết, nón, ….

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Kienlongbank cho địa phương, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình đã trao tặng giấy khen cho 

Kienlongbank vì đã có đóng góp quỹ học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của huyện. Còn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa cũng đã trao bảng Tri ân tấm lòng vàng cho đại diện lãnh đạo Kienlongbank vì đã có những đóng 

góp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của địa phương

Chương trình Chia sẻ ước mơ được tổ chức từ năm 2013, đến nay, Kienlongbank đã trao tặng gần 14.000 suất học bổng cho các em 

học sinh tại 26 tỉnh, thành trên cả nước. Những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là tình cảm yêu mến của CB, 

NV Kienlongbank gửi đến các em học sinh với mong muốn sẽ tạo niềm tin và động lực để giúp các em học tập thật tốt và trở thành 

những người con có ích cho xã hội.

Ban lãnh đạo và đại biểu chụp hình lưu niệm cùng với 
các em được nhận học bổng.

 Ông Vũ Đình Minh - Giám đốc Kienlongbank Buôn Hồ 
trao học bổng cho các em học sinh.

Quý đại biểu chụp hình lưu niệm với các em được 
nhận học bổng.

Ông Nguyễn Tráng Kiện - Phó Chủ tịch UBND huyện Thới 
Bình (bên tay trái) trao giấy khen và quà lưu niệm cho đại 
diện Kienlongbank.

Đại diện chính quyền địa phương và Kienlongbank Bà Rịa 
-  Vũng Tàu chụp ảnh lưu niệm cùng với các em học sinh.

Ông Trương Ngọc Thuận - Giám đốc Kienlongbank Bà  Rịa - Vũng 
Tàu, nhận bảng tri ân tấm lòng vàng và hoa từ  Phó Chủ tịch 
UBND TP. Bà Rịa.

thỊ Xã Buôn hồ (đắk lắk) tỈnh Bà rỊa vũng tàu huyện thới Bình (cà mau) 

Kienlongbank
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Theo chân Ban tổ chức của chương trình đến với những mảnh đất 

nghèo vùng sâu vùng xa tại tỉnh Kiên Giang, hình ảnh ấn tượng 

nhất là những chiếc cầu gỗ xiêu vẹo, những chuyến đò đưa từng 

tốp người qua sông mà không lường trước được nguy hiểm chực 

chờ xảy đến lúc nào. Những cây cầu bằng ván gỗ ọp ẹp, đong đưa 

bắc ngang con sông, tay vịn mong manh, lỏng thỏng và bên dưới 

là những chiếc ghe nhỏ bé không có bất kỳ thiết bị an toàn nào. 

Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã thấy được những nguy hiểm mà bà con 

ngày ngày phải đối mặt.

cho người dân tỉnh Kiên Giang 
kết nối những bờ vui

Được Kienlongbank trao tặng cho bà con, người dân tại tỉnh Kiên Giang. Những con số mang  ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong Chương 

trình tài trợ cầu nông thôn, nhà đại đoàn kết của Kienlongbank trong năm 2017 khi phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

(UBMTTQVN) tỉnh Kiên Giang tổ chức

Chú Nguyễn Văn Cul, một người dân ở xã Tây Yên (An Biên, Kiên Giang) cho biết: “Chiếc cầu 

Ngang Kênh Xẻo Dinh đã được xây dựng từ rất lâu, chú không nhớ là 

năm mấy. Bây giờ, nó đã xuống cấp rất nhiều, bà con ở đây cứ gom góp 

từng chút để chắp vá đi lại. Nhà chú ở gần đây, hàng ngày chứng kiến 

cảnh các cháu học sinh đi trên cây cầu xiêu vẹo này vào mùa nước nổi 

chú thấy rất lo lắng về sự an toàn của mấy đứa nhóc ở đây”. Và đó không 

chỉ là sự lo lắng riêng gì của chú Cul mà là của hầu hết những người 

dân trong xã này, khi hằng ngày phải đi lại trên cây cầu không biết sẽ 

sập xuống nước lúc nào. Những chuyện đơn giản như đi học, đi làm, 

đi chơi, đi chợ, … mà sao thấy khó khăn biết chừng nào với người 

dân nơi đây.

Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Tây Yên (An Biên, Kiên Giang) - ông Bùi Minh Đông chia 

sẻ: “Đối với xã Tây Yên trước kia thì đa phần là cầu cây, cầu vỉ và những năm 

gần đây được sự quan tâm của nhà nước thì đã thay đổi bằng cầu bê tông, 

cầu sắt. Tuy nhiên sau một thời gian dài sử dụng thì một cây cầu đã xuống 

cấp gây khó khăn cho bà con vì thế rất cần nguồn ngân sách hỗ trợ để nâng 

cấp và sửa chữa”.

Tiếp nối chuyến hành trình với những cây cầu cho vùng sâu vùng xa, chúng tôi 

đến huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Đoàn lại được chứng kiến và nghe nhiều câu 

chuyện kể về sự khó khăn trong việc đi lại của người dân ở xã Vân Khánh Đông: “Tôi 

là người dân đang sinh sống tại xã Vân Khánh Đông. Đây là một xã nghèo. Bà con chủ 

yếu sống nhờ vào nông nghiệp, đường xá đi lại còn rất nhiều khó khăn vì ở đây hệ thống 

kênh rạch chằng chịt. Các cây cầu ở đây đã hư gãy nhiều lần, bà con ở đây vận động 

được tới đâu thì lắp vá tới đó nhưng vẫn không đảm bảo cho việc đi lại của bà con cũng 

các cháu học sinh ở đây. Tôi thực sự rất lo ngại về điều này”. Một tâm sự tương tự của ông Bùi 

Hải Nhìn, ngụ tại xã Vân Khánh Đông.

kienlongbank

HìNH ảNH Về LỄ KHởI CÔNG TẠI CÁC ĐịA ĐIểM “ KếT NốI NHữNG Bờ VUI”

Thấu hiểu và cảm thông với những khó khăn ấy của bà con, Kienlongbank đã bắt tay vào và hành động để hỗ trợ với bà con nơi đây bằng cách 

đến tận nơi và xây lên những cây cầu thật sự an toàn, hữu dụng để bà con có thể yên tâm đi lại. Cây cầu Kênh Tiếp Nước là cây cầu đầu tiên trong 

chương trình tài trợ, được khởi công xây dựng vào ngày 27/4/2017 trong sự vui mừng và niềm hạnh phúc, hân hoan của bà con huyện Châu 

Thành. Đến ngày 20/5 vừa qua, 13 cây cầu nông thôn tại 9 địa phương tiếp tục được khởi công. Dự kiến, trong vài tháng nữa, bà con nông dân 

tại các huyện vùng sâu vùng xa tỉnh Kiên Giang đã có thể đi lại trên những cây cầu kiên cố mà Kienlongbank dành tặng.

Ông Nguyễn Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank chia sẻ: “Kiên Giang thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống sông ngòi chằng chịt, nên 

nhu cầu đi lại đường thủy cũng như đường bộ đều rất quan trọng. Ngân hàng Kiên Long đã quyết định dành tặng số tiền 10 tỷ đồng trong năm 2017 để 

xây tặng 14 cây cầu nông thôn và 49 căn nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn tại 13 huyện, thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Chăm lo đời sống, 

xây dựng và phát triển nông thôn mới không chỉ là trách nhiệm của nhà nước, mà Kienlongbank thấu hiểu trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng cũng là 

sứ mệnh quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng chúng tôi”.

Nối thêm một nhịp cầu, nghĩa là đã rút ngắn lại lộ trình tiến gần hơn những ước mơ của người dân ở những vùng quê nghèo. Những ước mơ 

rất đỗi bình dị, rất đời thường khi đất nước đã thống nhất, thanh bình. Và với người dân vùng sâu vùng xa quanh năm đi lại bằng ghe, xuồng 

hay đi trên những cây cầu không an toàn thì đây cũng là những ước mơ chính đáng. Xây thêm một ngôi nhà, nghĩa là tạo dựng nên một mái 

ấm gia đình hạnh phúc. Và chúng tôi, từng CB, NV của Ngân hàng cũng “Tự hào lắm chúng tôi là Ngân hàng Kiên Long. Vì người dân chúng tôi 

luôn sẵn lòng chia sẻ”. Qua chương trình này, Kienlongbank cũng mong đợi và tin tưởng rằng sẽ có càng nhiều doanh nghiệp, tổ chức, mạnh 

thường quân cùng tham gia với chính quyền trong việc xây dựng lại mới, kiên cố hơn những cây cầu nông thôn, những ngôi nhà tình thương 

cho bà con vùng sâu vùng xa.

(*) Số lượng căn nhà đại đoàn kết được thay đổi theo thông báo của UBMTTQVN tỉnh Kiên 

Giang. Trong kế hoạch tổ chức dự thảo trước đó, chương trình dự kiến trao tặng 45 căn nhà 

đại đoàn kết và 14 cây cầu nông thôn với sự tài trợ của Kienlongbank.

Đỗ Hồng

TIN TỨC - SỰ KIỆN
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XÂY DỰNG ƯỚC MƠ 
TRÊN TỪNG VIÊN GẠCH
Anh Toàn chia sẻ: “Năm 2011 nếu không gặp được Ngân hàng Kiên Long không biết bây giờ gia đình tôi như thế nào và cơ sở sản xuất của 
chúng tôi có được như ngày hôm nay không. Với tôi, giờ đây mỗi ngày là một niềm vui vì tôi được làm những gì mà mình từng mơ ước đó 
là tạo được nhiều công ăn việc làm cho bà con và được chính mình điều khiển hệ thống máy móc thiết bị tự động để cho ra những viên 
gạch góp phần xây dựng những ngôi nhà đẹp ở các vùng nông thôn”. 

Cơ sở sản xuất gạch của gia đình anh Toàn

Đại diện Kienlongbank Phú Yên đi tham cơ sở sản xuất gạch của gia đình anh Toàn. 

“Toàn gạch”, một cái tên rất thân thương 

và gần gũi mà người dân huyện Phú Hòa, 

tỉnh Phú Yên thường gọi anh. Anh tên 

thật là Huỳnh Công Toàn, chủ cơ sở sản 

xuất gạch ngói Hòa Phú. Nhắc đến anh là 

nhắc đến câu chuyện về người có tài, biến 

những nắm đất khô cằn thành những 

viên gạch có giá trị và góp phần làm đẹp 

quê hương đất nước.

Năm 2011, cơ sở sản xuất gạch của anh 

Toàn chỉ làm thủ công, công suất thấp và 

luôn trong tình trạng bấp bênh đầu ra. Gia 

đình anh Toàn có truyền thống sản xuất 

gạch từ lâu và bản thân anh cũng ấp ủ 

nhiều ước mơ làm giàu để thoát nghèo. 

Nhìn thấy xu hướng sử dụng gạch để 

xây dựng nhà rất nhiều ở các vùng nông 

thôn cũng như tình hình cạnh tranh trong 

việc sản xuất gạch. Anh suy nghĩ và đặt ra 

nhiều câu hỏi cho chính mình là làm sao 

để duy trì được nghề truyền thống của 

gia đình. Anh đi thăm quan nhiều cơ sở 

sản xuất gạch trong và ngoài tỉnh cũng 

như tìm hiểu các tài liệu liên quan đến sản 

xuất gạch theo công nghệ mới. 

Sau thời gian tìm hiểu, anh cùng gia đình 

bàn bạc và đưa ra phương án đổi mới 

phương thức sản xuất gạch từ thủ công 

bằng tay sang phương thức tự động hóa 

dây chuyền sản xuất có như thế mới nâng 

cao được chất lượng và tăng năng suất 

lao động. Phương án thì đã có nhưng mấu 

chốt vấn đề là nguồn tài chính ở đâu để 

đầu tư máy móc thiết bị. Điều này làm anh 

cùng các thành viên trong gia đình trăn 

trở cũng như bản thân anh cũng đã cầm 

hồ sơ vay vốn đến các ngân hàng trên địa 

bàn để hỏi thăm và đều nhận được cái lắc 

đầu do phương án thiếu khả thi. 

Trong suốt thời gian đó, anh cùng gia 

đình rất buồn và lo lắng. Nhưng với quyết 

tâm giữ vững nghề truyền thống của 

gia đình mình, anh tiếp tục đi hỏi thăm 

bạn bè đã có quan hệ với ngân hàng để 

nhờ giới thiệu anh với ngân hàng. Có lẽ 

may mắn đã mỉm cười với anh khi một 

người bạn của anh giới thiệu anh tìm đến 

Kienlongbank Phú Yên. Và cũng từ đó, cơ 

sở anh bắt đầu một hành trình mới, hành 

trình của những ước mơ làm giàu chân 

chính và đem lại bộ mặt nông thôn mới 

với những đổi thay tốt đẹp.

Nhắc đến anh, nhiều bạn bè hay đùa rằng: 

“Thằng này lúc nào nhìn đâu cũng thấy ra 

gạch, thấy đất là cầm cầm, nắm nắm rồi 

nói đất này làm gạch tốt đây. Bởi thế, đất 

ở huyện Phú Hòa này thì không bao giờ sợ 

thừa vì đã có cơ sở sản xuất gạch Hòa Phú 

Yên của “Toàn gạch” cho ra gạch hết rồi”.

Vâng, chỉ có đam mê mới làm cho con 

người ta “bệnh nghề nghiệp” như thế đó. 

Chúng tôi còn nhớ như in khi sản phẩm 

đầu tay ở dây chuyền tự động mới, anh 

điện thoại cho chúng tôi trong tâm trạng 

rất vui và đầy phấn khởi. Chứng kiến sản 

phẩm gạch mới ra lò của gia đình anh 

mà chúng tôi cũng cảm thấy vui lây cùng 

anh. Kienlongbank đã chắp cánh cho 

những ước mơ của những người nông 

dân như anh có cơ hội được làm giàu 

chính đáng ngay trên chính mảnh đất 

thân thương của mình, góp phần tạo nên 

bộ mặt nông thôn mới ngày càng đẹp và 

phồn thịnh hơn. 

Ngoài làm kinh doanh giỏi, anh Toàn còn 

là người được biết đến với công tác thiện 

nguyện tại địa phương. Anh tâm niệm 

“cho đi là hạnh phúc” nên hàng năm, anh 

đều dành một phần lợi nhuận của đơn vị 

mình để mua tặng quà cho bà con nghèo 

cũng như tham gia nhiệt tình trong việc 

đóng góp các quỹ người nghèo tại địa 

phương. Do đó, anh đã nhận được rất 

nhiều bằng khen của UBND và Hội nông 

dân các cấp địa phương. 

Khi được hỏi và xin ý kiến anh về việc 

Kienlongbank sẽ viết bài về anh và đưa tin 

lên Bản tin Kienlongbank, anh Toàn đã gửi 

gắm: “Gia đình chúng tôi đến giờ và mãi về 

sau sẽ mãi xem Kienlongbank là người nhà. 

Và gia đình chúng tôi tin rằng Kienlongbank 

sẽ tiếp tục chắp cánh cho những ước mơ 

khác được vươn cao, vươn xa”.

CÙNG BẠN LÀM GIÀU

Nguyễn Nhất Tuấn
Kienlongbank Phú Yên
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Nằm bên hữu ngạn của dòng Cổ Chiên thuộc huyện 

Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nơi gia đình tôi sinh sống 

là một vùng đất đồng bằng hiền hoà, trù phú, không 

thua kém gì vùng đất tả ngạn bên kia sông - miệt xứ 

sở trái cây (Bến Tre). Vùng đất quê tôi có thổ nhưỡng 

thiên nhiên ưu đãi “cùng chung huyết mạch” với đất 

Chợ Lách - Bến Tre nên cũng có nhiều loại trái cây như: 

sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, đặc biệt là bưởi da 

xanh…Với những điều kiện thuận lợi đó, tôi đã sang 

sông tìm mua giống bưởi da xanh nức tiếng về trồng 

từ nhiều năm nay.

Cây bưởi da xanh đã bén duyên xanh tốt 

với mảnh đất nhà tôi. Nhận thấy được 

những hiệu quả mà giống bưởi này mang 

lại, gia đình tôi đã quyết định trồng thêm 

giống bưởi này trên toàn bộ diện tích 2 

ha đất của gia đình. Thế nhưng, điều khó 

khăn của gia đình tôi lúc bấy giờ là số 

lượng sản xuất khá qui mô nhưng đồng 

vốn của gia đình còn hạn hẹp, bao sức lực 

phấn đấu trong tôi dường như bị chùn 

bước. Thế nhưng, với ước vọng về một 

vườn bưởi da xanh trĩu quả rộng lớn, tôi 

quyết tâm phải tìm lời giải cho bài toán 

tương đối khó của mình là, cần đồng vốn 

để đầu tư vào vườn bưởi. Qua bạn bè giới 

thiệu tôi tìm đến Ngân hàng TMCP Kiên 

Long - Chi nhánh Vĩnh Long (số 1K-1H, 

đường 30/4, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long) để xin được hỗ trợ vay vốn. 

Ban đầu, mặc dù được nhiều người giới 

thiệu, nhưng tôi cũng e dè, không biết 

phải làm sao, thủ tục thế nào, không 

biết Ngân hàng có cho mình vay không? 

Nhưng với ý chí quyết tâm xây dựng được 

một vườn bưởi quy mô, tôi đã quyết định 

đến với Kienlongbank Vĩnh Long. Tại đây, 

tôi đã được gặp những nhân viên Ngân 

hàng trẻ năng động, nhã nhặn, luôn tận 

tình với công việc tư vấn vay vốn nông 

nghiệp cho những người nông dân chân 

lấm tay bùn như tôi. Sau khi tôi nộp hồ 

sơ vay vốn của mình thì được các anh chị 

hẹn sẽ có đoàn đi khảo sát thẩm định hồ 

sơ vay trong thời gian sớm nhất.

Ngày đoàn khảo sát thẩm định đến gia 

đình tôi, điều làm tôi thật bất ngờ hơn là 

anh giám đốc Kienlongbank Chi nhánh 

Vĩnh Long, Nguyễn Văn Bình là một người 

còn khá trẻ, giọng nói đầy hoạt bát, tư 

vấn sản phẩm rõ ràng, chi tiết, hiểu biết 

về kinh tế thời hội nhập của ngành nông 

nghiệp nước nhà, anh rất gần gũi thân 

thiện. Anh phân tích cho tôi thấy nhiều 

mô hình nông nghiệp khép kín kinh tế 

hay để tận dụng, nâng cao thu nhập cho 

những người nông dân.

Và rồi tôi được Kienlongbank Vĩnh Long 

xét duyệt cho vay vốn sản xuất kinh 

doanh bưởi. Nhờ đồng vốn hỗ trợ của 

Ngân hàng mà vườn bưởi nhà tôi đã có 

vốn để đầu tư, mở rộng sản xuất. Nhìn 

những đợt bông trắng buốt tinh tươm 

mới, lá cây xanh tốt, khỏe mạnh, hứa hẹn 

mùa bội thu phía trước, tôi rất tự hào là 

thế hệ nối tiếp ước mơ hoài bão của gia 

đình. Thế hệ tôi sẽ tiếp tục lao động miệt 

mài, thông minh, sáng tạo, ứng dụng 

công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, 

làm giàu cho quê hương, đất nước, trên 

mảnh đất tình người này.

Tôi rất vui mừng và cảm ơn vì sự hỗ 

trợ đồng hành chia sẻ kịp thời của 

Kienlongbank. Tôi hy vọng sẽ có nhiều 

hơn nữa người nông dân chất phác, 

yêu đất, yêu nghề được Ngân hàng tiếp 

sức ươm mầm khởi nghiệp. Rồi đây quê 

hương Mang Thít sẽ tự hào những đặc sản 

vườn cây ăn trái hoa quả từ quê hương 

đến khắp mọi miền đất nước và xuất khẩu 

nước ngoài. Tôi chúc cho Kienlongbank 

Vĩnh Long ngày càng phát triển và anh, 

chị, em đang làm việc tại Ngân hàng luôn 

là những người cán bộ tín dụng tin yêu 

của người dân.

Góp Màu CHo bƯởI THÊM XaNHGóp Màu CHo bƯởI THÊM XaNH
KIENLONGBANK Sự CHia Sẻ KịP THời ĐúNG lúC

Khách hàng Phong Phú

SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 
ĐIỆN TỬ AN TOÀNBẢO MẬT

THÔNG TIN

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

Không tiết lộ/ chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua truyền miệng, 

ghi chép, điện thoại hay dưới bất kỳ hình thức nào.

Không cung cấp thông tin cá nhân, tên đăng nhập, mật khẩu/ mã xác thực (OTP) cho 

bất kỳ ai qua: điện thoại, email, mạng xã hội, ứng dụng, website, đường link lạ…

Không viết mật khẩu ra giấy hoặc ghi chép dưới hình thức khác.

Không đặt một mật khẩu cho nhiều dịch vụ.

Đặt mật khẩu an toàn, ít nhất 8 ký tự và bao gồm chữ thường, chữ in hoa, số và các 

ký tự đặc biệt. Tránh đặt mật khẩu dễ đoán hoặc chứa thông tin cá nhân như: số 

điện thoại, ngày sinh nhật, dãy số liên tục 123456...

Đổi mật khẩu thường xuyên (định kỳ 03 tháng/lần) để đảm bảo an toàn.

Không lưu tên đăng nhập và mật khẩu truy cập trên các trình duyệt web.

Truy cập website chính thức Kienlongbank tại https://kienlongbank.com

 và chọn mục Internet Banking để thực hiện giao dịch ngân hàng điện tử.

Kiểm tra nội dung tin nhắn gồm: loại giao dịch, số tiền giao dịch, kênh giao dịch 

khi nhận được tin nhắn OTP từ Kienlongbank. Nếu nội dung tin nhắn không khớp, 

không đúng với giao dịch đang thực hiện, tuyệt đối không nhập mã OTP này vào 

bất kỳ trang web nào hoặc tiết lộ cho bất kỳ ai.

Không thoát màn hình giao dịch và chờ thông báo kết quả từ hệ thống trước khi thực 

hiện các giao dịch khác.

Đăng xuất/ thoát khỏi hệ thống sau mỗi lần truy cập hoặc thực hiện xong các dịch 

vụ ngân hàng điện tử.

Đăng ký sử dụng đồng thời dịch vụ SMS Banking để nhận tin nhắn thông báo biến 

động số dư nhằm lập tức biết được những giao dịch trên tài khoản, hạn chế rủi ro 

và tổn thất đến mức thấp nhất.
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Trụ sở Kienlongbank Bình Đại
Địa chỉ: số 19/C1 khu phố 3, TT. Bình Đại, H. Bình Đại, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075. 374 2555

Nhân viên Kienlongbank tận tình hướng dẫn khách hàng khi đến giao dịch

Có mặt tại huyện Bình Đại kể từ năm 2009, trải qua gần 8 năm hoạt động Kienlongbank đã thật sự chinh phục được niềm tin, tạo được sự tín 

nhiệm, gắn bó của khách hàng với Kienlongbank. Nói về những ngày đầu mới thành lập và hoạt động, Kienlongbank Bình Đại gặp không ít 

những khó khăn trong việc tiếp thị khách hàng vì các nguyên do: Tổ chức tín dụng mới ở địa phương; sự cạnh tranh trong cùng hệ thống 

các ngân hàng; trụ sở giao dịch khiêm tốn, nhỏ bé; cơ sở vật chất thiếu tính chuyên nghiệp, hiện đại; khách hàng chưa có; thương hiệu 

Kienlongbank còn mới mẻ; …Thế nhưng, nhờ được sự đoàn kết, quyết tâm, cố gắng vượt qua mọi thử thách của toàn thể CB, NV Kienlongbank 

Bình Đại, chủ động tiếp cận khách hàng, tìm hiểu thói quen tiêu dùng và làm ăn của người dân địa phương, kết hợp tận dụng tối đa các mối 

quan hệ từ người thân, bạn bè, chuyển thư ngỏ và tờ rơi đến từng hộ dân trên địa bàn huyện Bình Đại, … Kienlongbank Bình Đại dần dần được 

khách hàng biết đến, dịch vụ khách hàng ngày càng được cải thiện. Đến nay, Kienlongbank Bình Đại đã trở thành người bạn đồng hành với 

khách hàng của huyện Bình Đại và tỉnh Bến Tre.

Trong suốt quá trình hoạt động, Kienlongbank Bình Đại đã thể hiện được hiệu quả kinh doanh thông qua những con số đáng chú ý. Năm 2015 

so với thời điểm hiện nay, đơn vị đã có sự phát triển vượt bậc cụ thể: Số dư huy động tăng trưởng 50%; số lượng khách hàng tăng 30% so với 

năm 2015. Trước sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng trên địa bàn, CB, NV Kienlongbank Bình Đại phải nỗ lực không ngừng trong công tác 

chăm sóc khách hàng, giữ chân khách hàng bằng sự tận tâm, lòng nhiệt huyết cùng với việc khai thác khách hàng mới một cách triệt để. Bên 

cạnh đó, đơn vị luôn nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ tận tình, kịp thời của Ban lãnh đạo, các Phòng chuyên môn của Hội Sở, giúp đơn vị giải quyết 

nhanh chóng các đề xuất, giải pháp và thúc đẩy kinh doanh. 

Đánh giá được tiềm năng phát triển tại 

huyện Bình Đại, phù hợp với định hướng 

phát triển của Ngân hàng, cùng với sự tăng 

trưởng hiệu quả của Kienlongbank Bình 

Đại trong suốt thời gian hoạt động, Ban 

lãnh đạo Kienlongbank đã quyết định đầu 

tư, xây dựng trụ sở mới Kienlongbank Bình 

Đại để đáp ứng dịch vụ khách hàng tốt hơn, 

tạo sự thuận tiện thoải mái cho khách hàng 

khi đến giao dịch với Kienlongbank. Ngày 

28/4/2017, Kienlongbank đã khánh thành 

trụ sở mới PGD tại địa chỉ số 60, đường 

30/4, khu phố 01, thị trấn Bình Đại, huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre với sự chứng kiến của 

lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo 

Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi nhánh 

tỉnh Bến Tre, đông đảo khách hàng thân 

thiết, lãnh đạo Hội sở Kienlongbank cùng 

toàn thể CB, NV PGD Bình Đại, CN Bến Tre và 

các CN, PGD lân cận. 

Giờ đây, được làm việc trong trụ sở khang 

trang, sạch đẹp, trang thiết bị hiện đại, chị 

Trần Thị Thảo Nguyên - Giao dịch viên chia sẻ: 

“Tôi làm việc tại Kienlongbank Bình Đại được 

6 năm. Lúc trước, khi còn hoạt động tại trụ 

sở cũ không được khang trang như các ngân 

hàng bạn, nhưng Kienlongbank Bình Đại vẫn 

thu hút và giữ chân được khách hàng. Kể từ 

lúc về hoạt động tại trụ sở mới, cơ sở hạ tầng 

rộng lớn, hiện đại và khang trang hơn. Ngay 

dịp Kienlongbank có chương trình khuyến mãi 

Gửi tiền Kiên Long – Nhận quà liền tay – Trúng 

ngay xế hộp, đơn vị đã thu hút được hàng trăm 

lượt khách hàng mới đến giao dịch. Điều này 

khiến tôi cảm thấy vui mừng và có động lực rất 

lớn. Với tôi, Kienlongbank Bình Đại rất tuyệt vời. 

Tôi tự hứa với bản thân mình sẽ luôn đạt chỉ 

tiêu và hoàn thành tốt công việc của một Giao 

dịch viên”.

Giao dịch với ngân hàng ngoài yếu tố tín 

nhiệm về con người làm việc trong ngân 

hàng, thì tiêu chí trụ sở hoạt động khang 

trang, sạch sẽ, hệ thống chuyên nghiệp sẽ 

tạo niềm tin hơn cho khách hàng. Chị  Hứa 

Thị Thanh Trúc chia sẻ: “Tôi là khách hàng của 

Kienlongbank từ khi đơn vị mới vừa thành lập 

Phòng giao dịch ở đây. Chính sự tận tình chu 

đáo của đội ngũ nhân viên đã giúp tôi gắn bó 

với Ngân hàng. Nay Kienlongbank Bình Đại 

khánh thành trụ sở mới với vị trí thuận lợi, tôi 

rất vui vì sự phát triển của Kienlongbank và 

càng có niềm tin với Ngân hàng này trong các 

hoạt động giao dịch”.

Trụ sở mới mang đến thời cơ mới, vận hội 

mới,  mở ra cho Kienlongbank Bình Đại 

nhiều hứa hẹn thành công. Song song đó, KIENLONGBANK BÌNH ĐẠI 
DIỆN MẠO MỚI, HỨA HẸN THÀNH CÔNG
Khoác lên mình chiếc áo mới rạng rỡ, tươi sáng hơn. Kienlongbank  Bình Đại đã thực sự trưởng thành và vươn mình 
phát triển theo cùng sự đổi mới và phát triển của Kienlongbank.

Kienlongbank Bình Đại cần tiếp tục duy trì 

tốc độ tăng trưởng của đơn vị, hoàn thành 

tốt kết quả kinh doanh năm 2017.

 

Phạm Thị Hạnh - Kienlongbank Bình Đại

VỐN HUY ĐỘNG

2015 2016

50%

KHÁCH HÀNG TĂNG 30%

VỐN HUY ĐỘNG TĂNG 50%

KIENLONGBANK bÌnH ĐẠi 
đã thể hiện được hiệu quả kinh doanh
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PHẢI CÓ TRONG TAY 
THẺ
Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mở 

mắt ra bạn có thể liên lạc với người 

bạn bên kia đại dương còn đang 

chuẩn bị đi ngủ, hoặc vừa lướt web và yêu 

thích một món hàng đang rao bán. Tất cả 

mọi người dường như có nhu cầu sử dụng 

internet để tiết kiệm thời gian, khoảng cách, 

làm cho cuộc sống năng động, tối ưu hóa 

các nhu cầu và tiện ích. Việc sở hữu một 

chiếc thẻ tín dụng là nhu cầu hết sức cơ 

bản, cần thiết cho những công dân toàn cầu 

thế kỷ 21.

Việc mở thẻ tín dụng sẽ giúp cuộc sống 

chi tiêu hàng ngày của chúng ta tiết kiệm 

hơn, tiện lợi chủ động hơn và được ưu đãi 

rất nhiều. Trong đó, việc chọn thẻ tín dụng 

của ngân hàng sẽ là lựa chọn, cân nhắc của 

khách hàng bởi những ưu việt từ chiếc thẻ 

mang lại những giá trị gia tăng cao nhất. Thẻ 

tín dụng nói chung và thẻ Kienlongbank 

Visa nói riêng sẽ là một trong những lựa 

chọn tin dùng cho bạn nhằm cung cấp 

cho chúng ta khả năng sử dụng đòn bẩy tài 

chính một cách hiệu quả. Đó không chỉ có 

tác dụng trong việc vay tiêu dùng, mà còn 

có nhiều ưu đãi đi kèm giúp khách hàng tiết 

kiệm thời gian và công sức khi mua sắm. Với 

thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa, bạn 

sẽ được trải nghiệm nhiều tiện ích, cùng 

với tính bảo mật cao, sẽ giúp bạn yên tâm 

khi mở thẻ tại Kienlongbank. Dưới đây là 

những lý do khiến bạn nên mở thẻ tín dụng 

Kienlongbank Visa:

Sử dụng tiền trong thẻ tín dụng tối đa 55 ngày không 

lãi suất

Một đặc điểm ưu việt của Kienlongbank Visa 

là khi bạn sử dụng thẻ để chi tiêu (bao gồm 

cả chi tiêu mua sắm, chi tiêu trực tuyến – 

online) thì Ngân hàng không tín lãi ngay, chỉ 

khi đến kỳ thanh toán bạn mới phải thanh 

toán số tiền đã chi tiêu. Thời gian này gọi là 

thời gian miễn lãi. Thời gian miễn lãi tối đa 

của Kienlongbank lên tới 55 ngày.

Một điểm hay nữa, khi trả nợ không nhất 

thiết bạn phải trả hết số tiền bạn đã tiêu, 

bạn có thể lựa chọn hình thức trả dần (tối 

thiểu 5% số tiền đã tiêu), số tiền còn lại 

bạn có thể chưa cần trả vội (nếu tài chính 

chưa cho phép) và số nợ còn lại bạn sẽ trả 

lãi cho Ngân hàng như khoản tín dụng bình 

thường (lãi được tính từ ngày giao dịch). 

quá là tiện ích phải không nào?Tuy nhiên, 

một điều bạn cần lưu ý đó là thẻ tín dụng 

không khuyến khích rút tiền mặt, vì phí rút 

tiền mặt thường khá cao (3%-4% số tiền rút, 

tối thiểu khoảng 50.000đ khi giao dịch tại 

máy ATM ngân hàng khác). Tuy nhiên, đặc 

biệt, Kienlongbank áp dụng miễn phí rút 

tiền mặt dành cho chủ thẻ tại các máy ATM 

của Kienlongbank. (Gồm cả thẻ ATM và thẻ 

Kienlongbank Visa)

Nhận nhiều khuyến mại khi mua sắm hơn

Đây chính điểm điểm khác biệt giữa việc 

chi tiêu tiền mặt và thanh toán qua thẻ. Bạn 

sẽ nhận được nhiều chương trình ưu đãi và 

giảm giá hơn khi sử dụng thẻ thanh toán. 

Ngoài ra còn có các chương trình mua hàng 

trả góp 0% lãi suất với khách hàng có thẻ 

tín dụng.

Thanh toán online, mua hàng trực tuyến dễ dàng 

nhanh chóng

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng 

Kienlongbank Visa để thanh toán các khoản 

mua sắm online mà không cần ra khỏi nhà 

với cách làm cực kì nhanh chóng, an toàn, 

hiệu quả mà bạn vẫn có thể kiểm soát chi 

tiêu. 

Chức năng thẻ phụ – Quản lý chi tiêu của con cái, 

người thân

Chức năng này đặc biệt hữu ích với những 

khách hàng muốn quản lý chi tiêu của con 

cái khi đi du học nước ngoài khi phụ huynh 

cho con dùng thẻ phụ. Trong trường hợp 

này, phụ huynh có thể phát hành thẻ chính, 

sau đó cấp hạn mức cho con cái thẻ phụ. Bất 

kỳ chi tiêu nào của con cái đều nhận được 

SMS thông báo về điện thoại của phụ huynh 

và phụ huynh có thể cài đóng/mở, thêm bớt 

hạn mức để hạn chế hoặc nới lỏng chi tiêu 

tùy từng trường hợp cụ thể.

Chủ động tài chính trong những trường hợp khẩn cấp

Tính năng rút tiền mặt tuy không được 

khuyến khích, tuy nhiên trong một số trường 

hợp khẩn cấp, cần tiền ngay thì việc rút tiền 

mặt từ thẻ vẫn là một giải pháp tình thế hữu 

ích. Đặc biệt, khi rút tiền mặt tại các trụ ATM 

của Kienlongbank, bạn sẽ được hoàn toàn 

miễn phí rút tiền.

Không cần lo mua ngoại tệ nếu đi du lịch, công tác 

nước ngoài

Với thẻ Kienlongbank Visa bạn có thể thoải 

mái chi tiêu ở nước ngoài khi đi du lịch, học 

tập mà không cần dùng tiền mặt, không cần 

quy đổi ngoại tệ. Thẻ sẽ tự động giúp bạn 

quy đổi ngoại tệ phù hợp với đơn vị tiền tệ 

của quốc gia nơi bạn đến du lịch, học tập và 

sinh sống. Bạn sẽ tiết kiệm được kha khá thời 

gian đi đổi ngoại tệ và luôn yên tâm rằng 

luôn có tiền trong túi.

Kênh bổ sung vốn hiệu quả trong trường hợp kinh 

doanh online

Với những bạn kinh doanh trực tuyến, 

thường xuyên mua hàng, nhập hàng từ 

nước ngoài, hàng trên mạng để bán thì đây 

là một kênh bổ sung vốn ổn định và linh 

hoạt. Nếu vòng quay vốn dưới 55 ngày, thì 

gần như bạn được sử dụng tiền miễn phí từ 

Kienlongbank.

Cơ hội tham gia các chương trình tri ân, quà tặng, 

trúng thưởng từ Kienlongbank

Đối với khách hàng sử dụng thẻ tín dụng 

Kienlongbank Visa, Ngân hàng sẽ thường 

xuyên triển khai các chương trình khuyến 

mại dành cho khách hàng giao dịch, vừa tri 

ân khách hàng tín nhiệm, sử dụng dịch vụ 

và vừa tạo cơ hội may mắn cho khách hàng 

thông qua các phần quà theo các chương 

trình khuyến mãi, sự kiện của Kienlongbank.

Chào mừng Quốc tế thiếu nhi 1/6, 

Kienlongbank dành tặng món quà đặc biệt 

cho khách hàng sử dụng thẻ Kienlongbank 

Visa, có con nhỏ trong độ tuổi thiếu nhi: 

Quả bóng Kienlongbank với chữ ký của Ông 

Henrique Calisto – Cựu Huấn luyện viên 

trưởng Đội tuyển Bóng đá Việt Nam, đại sứ 

thương hiệu của thẻ Kienlongbank Visa.

Thẻ Kienlongbank Visa có tính năng bảo mật cao và sẽ 

bảo vệ bạn khỏi việc mất ví

Tại sao ư? Bởi vì khi đã có thẻ Kienlongbank 

Visa, bạn không cần phải mang theo ví 

khi đi mua sắm, thoát khỏi rủi ro khi bị 

rơi hoặc mất ví. Trong trường hợp mất 

thẻ tín dụng, bạn có thể tự khóa thẻ của 

mình thông qua Internet Banking (https://

ebank.kienlongbank.com) hoặc tổng đài 

Kienlongbank 24/7, số Hotline: 19006929 

nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ giúp bạn 

khóa thẻ. Khi gặp bất kỳ nghi vấn nào về an 

toàn thẻ, bạn đều có thể tự khóa thẻ hoặc 

yêu cầu Ngân hàng khóa thẻ, cấp thẻ mới.

Với chất lượng phục vụ tận tình, nhanh 

chóng, an toàn và bảo mật của Kienlongbank 

Visa và những chương trình chăm sóc, 

Kienlongbank Visa sẽ đồng hành cùng bạn 

trong quá trình kết nối toàn cầu, tại bất cứ 

nơi nào trên thế giới. Vậy, còn chờ gì nữa 

khi không tự thưởng cho mình chiếc thẻ đa 

năng, nhiều tiện ích thế này!

 Mỹ Thành

lÝ DO
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 Gửi tiền

Để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi 

trong người dân, các TCTD thường 

xuyên mở các chương trình ưu đãi, 

chương trình khuyến mãi để tăng nguồn 

vốn huy động. Trong những năm qua 

Kienlongbank đã triển khai nhiều chương 

trình khuyến mãi tặng quà khách hàng gửi 

tiết kiệm, khách hàng đến giao dịch với 

Kienlongbank. Đây chính là chính sách giúp 

các đơn vị kinh doanh tiếp cận với nhiều 

khách hàng hơn và tăng doanh số huy động. 

Tuy nhiên để đạt được thành công, giữ chân 

khách hàng thì cần nhiều hơn nữa chất 

lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

Ra đời từ năm 1995, tại vùng đất Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang, sau gần 22 năm hình 

thành và phát triển, đến nay thương hiệu 

Kienlongbank đã không còn xa lạ với người 

dân ở tỉnh Kiên Giang nói riêng và thị trường 

miền Nam nói chung. Trong đó tại khu vực 

Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) nơi 

được mệnh danh là vùng đất Chín Rồng, thì 

có lẽ khi nhắc đến hai chữ Kiên Long thì ai ai 

cũng nghĩ ngay đến Kienlongbank: Sẵn lòng 

chia sẻ. Kiên định và phát triển với phương 

châm hoạt động, Kienlongbank luôn đồng 

hành chia sẻ với khách hàng trong việc đa 

dạng hóa các sản phẩm dịch vụ tài chính 

ngân hàng truyền thống đến hiện đại, phù 

hợp nhu cầu của bà con, khách hàng xa 

gần. Không chỉ vậy, đồng hành, cảm thông 

với những khó khăn, trở ngại của khách 

hàng trong quá trình sản xuất kinh doanh, 

Kienlongbank chủ trương miễn/giảm lãi vay 

cho khách hàng gặp khó khăn. Nhờ đó, mà 

tất cả những khách hàng đều có một tình 

cảm đặc biệt trìu mến và gắn bó thân thiết 

cùng Ngân hàng. 

Tìm về với huyện Hòn Đất vào một ngày 

đẹp trời của tháng 5, cái không khí tất bật 

của một huyện ven biển của tỉnh Kiên Giang 

vẫn cứ tấp nập nhưng không ồn ào, tất cả 

cứ nhẹ nhàng như con người miền tây đôn 

hậu chất phác.Thỉnh thoảng trên đường ta 

lại vô tình bắt gặp hình ảnh những chiếc 

nón bảo hiểm của Kienlongbank xuôi ngược 

với người dân nơi đây trên những chuyến xe 

chợ sớm, chợ chiều. Hỏi thăm một vài người 

về Ngân hàng Kiên Long ai ai cũng nở nụ 

cười thật tươi rồi “chỉ rõ ngọn ngành” cứ như 

mình và Kienlongbank đã thân nhau từ lâu 

lắm. 

Chị Chuyền một tiểu thương ở chợ Mỹ Lâm chia sẻ: 

“Tôi biết Ngân hàng này cũng lâu rồi, Hồi đó 

tới giờ ở đây đa số ai cũng vay hoặc gửi tiền 

Kienlongbank hết đó, thủ tục dễ dàng nhanh 

gọn mà còn hướng dẫn tận tình cho người 

dân quê như tụi tui. Còn mấy cô chú nhân viên 

thì ai cũng đẹp cũng xinh, lúc nào miệng cũng 

tươi cười dạ thưa nghe mát ruột, cái mình thấy 

thích nên mình tới hoài. Nghe đâu mấy tháng 

nay bên đó đang có chương trình khuyến mãi 

trúng xe hơi gì đó. Mà nói nào ngay, nhà tôi 

cũng thuộc dạng bình thường, nhà cây vách 

lá, cũng có dư chút đỉnh tiền nên cũng chọn 

gửi tiền bên Kienlongbank. Vì mình thấy Ngân 

hàng uy tín với bà con nên mình gửi chớ còn 

chuyện trúng xe hơi thì chắc hỏng có trúng 

đâu, mà có trúng cũng hổng biết mần sao. Trời 

ơi nhà tui vậy trúng chiếc xe hơi dìa rồi để ở 

đâu?”. Rồi những tiếng cười giòn giã vang lên 

ở một khúc chợ và như được nhiều người 

quan tâm, xa xa đâu đó tiếng vọng vào “thì lỡ 

trúng xe rồi thì chị vay tiền cất nhà bự luôn 

đi”. 

Có mặt tại Mỹ Lâm vào năm 2011, sau 6 

năm gắn bó với vùng đất Hòn Đất này, 

Kienlongbank Mỹ Lâm cũng đã có những 

vị trí nhất định trong lòng khách hàng của 

mình. Khách hàng tiền gửi Cô Tô Thị Diệu 

Lành - một hình ảnh của phụ nữ Nam bộ 

chân chất, thật thà là khách hàng tiền gửi 

truyền thống của Đơn vị. Cô gần gũi với CB, 

NV ở đây như những người thân trong gia 

đình vì vậy Giao dịch viên chúng tôi rất vui 

và ấm áp mỗi khi thấy chị đến giao dịch tại 

Đơn vị. 

Một khách hàng khác là Chú Trần Thiện Nhẫn: “Tôi 

thấy lâu lâu Kienlongbank cũng có chương 

trình khuyến mãi đem lại niềm vui cho khách 

hàng khi đến giao dịch tiết kiệm, một phần 

động viên, khích lệ khách hàng. Mặc dù cũng 

không thường xuyên, nhưng tôi vẫn luôn giao 

dịch với Kienlongbank. Khi tôi cần vốn thì rút 

tiền ra để bổ sung kinh doanh, kinh doanh có 

hiệu quả và có tiền nhàn rỗi thì tôi tiếp tục 

gửi vào Kienlongbank. Nói về thái độ phục 

vụ chăm sóc khách hàng của các em CB, NV 

nơi đây tôi rất hài lòng, đối với tất cả khách 

hàng, khách hàng tiền gửi hay tiền vay… 

các em đều nhiệt tình, niềm nở đón tiếp và 

hướng dẫn nhiệt tình. Khi gặp những khách 

hàng khó tính, các em cố gắng giải thích rõ để 

khách hàng cảm thấy hài lòng”.

Trong một lần tâm sự, cô Lành chia sẻ: “Từ ngày biết đến chương trình “Gửi 

Tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay - Trúng ngay Xế hộp” tôi đợi sổ tất 

toán và cố gắng tích góp thêm để đủ số tiền có thể nhận bộ chén có 

in logo Kienlongbank. Tôi rất thích những món quà tặng thực tế và ý 

nghĩa vừa sử dụng tại gia đình, vừa có thể trưng bày trong tủ. Tuy nhiên, 

không có quà cũng không sao vì tôi đã giao dịch với Kienlongbank Mỹ 

Lâm đã mấy năm nay, tôi thích cách phục vụ và chăm sóc khách hàng 

rất tận tâm từ các cháu. Tôi là nông dân nên khi có tiền nhàn rỗi là tôi 

đem tiền đi gửi, các cháu ở đây tư vấn và hướng dẫn tôi nhiệt tình và 

chu đáo. Ngân hàng Kiên Long có đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết 

thật đáng trân trọng”.

Chính vì những tình cảm sâu sắc mà khách hàng dành cho 

Kienlongbank là động lực để tất cả CB, NV Kienlongbank luôn tận 

tâm phục vụ khách hàng của mình như những người thân trong 

gia đình và khi đó việc phục vụ khách hàng nhanh chóng, kịp thời, 

sẽ để lại được những ấn tượng tốt. 

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.

không chỉ vì quà tặng

 Kim Cúc - Kienlongbank Mỹ lâm

THÁNG 06/2017SỐ 41Bản tin Kienlongbank

CHIA SẺ

26 27



Chị Võ Nguyễn Thanh Trúc - Nhân viên 
phòng Marketing cho biết: “Với tôi, dịch 
vụ khách hàng tốt là cách làm marketing 
hiệu quả và tối ưu nhất cho Ngân hàng: Làm 
sao để công chúng, khách hàng biết đến 
Kienlongbank nhiều nhất với chi phí thấp 
nhất. Nó hiệu quả hơn n hững quảng cáo hay 
những lời mời gọi khách hàng có thể bắt gặp 
vô số kể trên đường, mạng xã hội, tivi, báo, đài, 
….mà không chắc chắn mang về hiệu quả 
thực tế. Một khi dịch vụ khách hàng tốt, khách 
hàng sẽ để lại những phản hồi tốt và điều này 
sẽ kéo nhiều khách hàng đến với bạn. Khi bạn 
chăm sóc khách hàng một cách tận tình, họ 
có xu hướng tự nguyện để lại phản hồi với tâm 
thế hài lòng và mong muốn nhiều người biết 
đến bạn”.

Công tác chăm sóc khách hàng tại 
Kienlongbank không chỉ được thực hiện 
đơn thuần với việc cho - nhận hay lao động - 
nhận lương, mà tất cả đều được xuất phát từ 
sự chân thành, yêu quý nghề nghiệp. Từ việc 
dọn dẹp quầy giao dịch sạch sẽ, tươm tất vào 
mỗi buổi sáng của các chị tạp vụ; cách đón 
khách niềm nở của các anh bảo vệ từ ngoài 
cổng; sự tư vấn nhiệt tình, tỉ mỉ của các bạn 
giao dịch viên; sự tận tay chia sẻ  những món 

Không có khách hàng sẽ không có bất cứ công ty nào tồn tại”. Nhận định 
của nhà kinh tế nổi tiếng Erwin Frand đã cho thấy vai trò của khách hàng trong 
mọi hoạt động kinh doanh. Trong những thời điểm kinh tế suy thoái, các công ty 

đã phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể doanh thu, kéo theo việc cắt giảm nhân viên và 
thu hẹp quy mô dịch vụ. Tuy nhiên, điều này thực sự không giúp công ty lấy lại đà tăng 
trưởng. Đúng vậy, trong lúc khó khăn, dịch vụ lại càng phải được ưu tiên quan tâm hàng 
đầu: Bạn càng thu hút được nhiều khách hàng, bạn càng mau chóng và dễ dàng vượt qua 
giai đoạn khủng hoảng.

Khách hàng là nguồn sống của bất cứ doanh nghiệp nào, chính vì thế dịch vụ khách hàng 
trở thành những yếu tố sống còn và đòi hỏi phải có sự đầu tư về công sức và tiền bạc để 
xây dựng thành văn hóa dịch vụ khách hàng trong tổ chức. Tại Kienlongbank, mỗi CB, 
NV, CTV luôn hiểu được công tác chăm sóc khách hàng không chỉ đơn thuần là bán cho 
khách hàng sản phẩm, dịch vụ, trách nhiệm không chỉ của đội ngũ trực tiếp bán hàng, 
mà còn của cả một hệ thống cùng chung vai trò tạo nên những giá trị mang lại cho khách 
hàng. Đó là thái độ nhân viên, chất lượng dịch vụ, giá trị sản phẩm, cở sở vật chất, công 
nghệ, máy móc, ….

VĂn HÓa dịcH Vụ KHácH Hàng

nền tảng của 
tHànH công

quà tặng nhân các ngày lễ, Tết, sinh nhật của 
nhân viên chăm sóc khách hàng; sự quan 
tâm, thăm hỏi gia đình khách hàng thường 
xuyên của các bạn nhân viên tín dụng. 
Những việc làm tưởng đơn giản được thực 
hiện hàng ngày ấy đã thực sự chạm đến trái 
tim của khách hàng, bởi nó thể hiện sự quan 
tâm và tình cảm quý mến của Kienlongbank 
dành cho khách hàng. 

Công tác ở vị trí CSKH, bộ phận thường 
xuyên tiếp xúc với khách hàng, bạn 
Phan Thị Lương – Kienlongbank Hà Nội 
tâm sự: “Mình luôn xem khách hàng như 
người thân, khách hàng sẽ thấy sự niềm nở, 
chân thành nhất từ mình. Đôi khi các quầy 
Giao dịch viên bận hết, chỉ cần một vài những 
câu hỏi han, quan tâm, xin lỗi vì để khách hàng 
chờ đợi, mình thấy khách hàng cũng thông 
cảm, bớt nóng ruột, hay chỉ một lời chúc được 
gửi đến khách hàng trong ngày sinh nhật thôi, 
mà khách hàng rất vui vẻ và khen mãi trong 
các lần giao dịch sau.”

Anh Triệu Văn Toàn – Giám đốc 
Kienlongbank Hà Nội cho biết: “Nếu dịch 
vụ, cách chăm sóc của mình tốt, làm hài lòng 
khách hàng thì chính vị khách đó có thể trở 
thành khách hàng thân thiết và họ sẽ là cầu 

nối cho Ngân hàng mình với những khách 
hàng tiềm năng khác thông qua sự giới thiệu, 
nhưng điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Khi 
dịch vụ, sản phẩm cũng như cách chăm sóc 
khách hàng của Ngân hàng mình chưa tốt, 
khách hàng đó sẽ tỏ ra khó chịu và luôn ác 
cảm với toàn bộ dịch vụ và sản phẩm của 
Ngân hàng. Lúc đó, mọi cố gắng của chúng ta 
sẽ trở nên vô nghĩa. Chính vì vậy, với vai trò là 
quản lý của Đơn vị, tôi luôn nhắc nhở các nhân 
viên của mình không bao giờ được tranh cãi 
với khách, không nổi nóng, giành phần đúng 
về mình mà thay vào đó khi gặp khúc mắc gì 
thì hãy luôn nở nụ cười đầy thiện chí đầu tiên 
và nhẹ nhàng giải quyết mọi khúc mắc”. 

Là người luôn đón tiếp khách hàng 
trước ở đơn vị, Anh Trần Văn Đại nhân 
viên bảo vệ tại Kienlongbank Hà Nội 
cho biết: “Chúng tôi luôn xây dựng hình ảnh 
nhanh nhẹn, lịch sự, gần gũi và chuyên nghiệp, 
giao tiếp chuẩn mực, khéo léo khi ứng xử với 
khách hàng, linh hoạt trong xử lý tình huống, 
từ đó tạo được sự an tâm tin tưởng của khách 
hàng khi đến giao dịch tại Kienlongbank”.

Cảm nhận những sự đón tiếp, quan tâm 
chân thành từ nhân viên Kienlongbank, 
chị Mai Thị Tin –  một trong những khách 
hàng thân thiết của Kienlongbank Đắk 
Lắk chia sẻ: “Tôi gắn bó với Kienlongbank 
đã được 03 năm. Trong thời gian giao dịch với 
Ngân hàng tôi cảm thấy rất hài lòng về công 
tác chăm sóc khách hàng tại đây. CB, NV ở đây 
rất tận tình và chu đáo. Ngay từ ngày đầu khi 
tôi đến giao dịch, các cô chú niềm nở đón tiếp 
và hướng dẫn rất tận tình sản phẩm, dịch vụ 
của Ngân hàng. Đặc biệt, điều tôi cảm nhận 
được là sự tôn trọng của các cô chú dành cho 
khách hàng, không chỉ khách hàng gửi tiền 
mà cả khách hàng đi vay. Chính sự thân thiện 
và nhiệt tình của các cô, chú mà tôi quyết định 

“

1.Khách hàng là lý do để bạn làm việc, chứ không phải để ngắt quãng công việc.

2.Đào tạo, đào tạo và tiếp tục đào tạo. 

3.Xây dựng một hệ thống các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ nhân viên 
của Ngân hàng phục vụ khách hàng được tốt nhất.

4.Tạo tính cá nhân cho dịch vụ của Ngân hàng

5.Hãy nói “Vâng” ngay cả khi bạn nên nói “Không”.

6.Đưa ra một giải pháp khả thi.

7.Hỏi các khách hàng xem họ nghĩ gì về dịch vụ Kienlongbank đang cung cấp.

sẽ gắn bó với Kienlongbank trong thời gian 
dài”.

Còn cô Nguyễn Thị Hiền, khách hàng 
gắn bó tại Hà Nội nói thêm: “Khi bận 
rộn không đến Kienlongbank giao dịch, cô 
luôn được các em thông báo, đến thăm hỏi, 
còn nhớ cả ngày sinh nhật của khách hàng 
mà tặng quà, cho nên cả gia đình, anh em họ 
hàng của cô đều tin tưởng gửi tiền tại đây”.

Đặc biệt, với Kienlongbank là Ngân hàng có 
thị phần và mạng lưới giao dịch rộng lớn tại 
thị trường miền Tây, ngoài việc khách hàng 
chủ động đến Ngân hàng giao dịch thì đòi 
hỏi nhân viên Ngân hàng cũng phải đích 
thân đến nhà khách hàng. Việc di chuyển 
xa xôi, bằng các phương tiện tàu ghe hoặc 
xuồng, yêu cầu nhân viên Kienlongbank phải 
linh hoạt sử dụng. Mỗi dịp đến thăm nhà 
khách hàng là cung bậc cảm xúc cứ hò reo, 
lòng lâng lâng khi nguồn vốn Kienlongbank 
đến được với những gia đình này.

Anh Từ Thanh Tú - Nhân viên Tín dụng 
– Kienlongbank Bến Nhứt (Rạch Giá) 
cho biết: “Ở đây phương tiện đi lại của người 
dân đa số bằng xuồng. Do đó, mỗi lần đến 
thăm nhà khách hàng là mỗi lần khó. Vì nhà 
xa, nhân viên tín dụng phải đi một đoạn xe 
máy, gửi xe và tiếp tục đi ghe xuồng. Mỗi lần 
đến thăm nhà khách hàng phải mất ½ ngày, 
….Nhưng với sự quan tâm, chân thành và 
mong muốn phục vụ khách hàng, chúng tôi 
không nao lòng và chùng bước chân của 
mình. Nhìn thấy từng đồng vốn Kienlongbank 
được chấp cánh, hỗ trợ cho nhiều gia đình, bà 
con mở rộng làm ăn, phát triển nông nghiệp, 
vươn lên làm giàu là niềm vui và hạnh phúc 
của chúng tôi được nhân đôi”.

Ở một vai trò khác, tuy không trực tiếp gặp 
gỡ khách hàng nhưng nhân viên trực số 
hotline 19006929 đã đóng góp không kém 
phần quan trọng trong chất lượng dịch vụ 
khách hàng của Kienlongbank. 

Bạn Phạm Chiến Thắng – Nhân viên 
DVKH chia sẻ: “Với tôi, mỗi khi tiếp nhận một 
cuộc gọi đang bức xúc của khách hàng, tôi 
luôn cố gắng lắng nghe và im lặng dù khách 
hàng đang nặng lời và bức xúc. Tự đặt mình 
vào vị trí của khách hàng khi gặp tình huống 
ấy để đồng cảm. Tôi luôn niềm nở, nhỏ nhẹ và 
hướng dẫn, chia sẻ cho khách hàng những 
thông tin cần thiết nhất, hỗ trợ khách hàng 
một cách tốt nhất. Để mỗi khi kết thúc một 
cuộc gọi, tôi sẽ cảm nhận được một sự hài lòng 
nào đó từ phía khách hàng, sự có ích của bản 

thân khi góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của Ngân hàng”.

Thế đấy, mỗi người mỗi việc và đều có chung mục đích chăm sóc khách hàng của Kienlongbank 
để gia tăng chất lượng dịch vụ, tạo sự gắn kết của khách hàng với Ngân hàng. Tuy nhiên, cách 
tốt nhất để có thể đo lường, nhận biết khách hàng có được thỏa mãn, hài lòng về chất lượng 
dịch vụ hay không là hãy hỏi họ thông qua các cuộc khảo sát, thăm dò, phản hồi ý kiến, phỏng 
vấn hay sử dụng các phiếu góp ý. Ngoài ra, lãnh đạo Ngân hàng cũng có thể trò chuyện với 
khách hàng và ngay cả với nhân viên của mình, để xem họ cảm thấy như thế nào về dịch vụ 
khách hàng của Kienlongbank. Thường xuyên sử dụng phối kết hợp cả hai phương pháp trên 
và nhiều hình thức khác để cải tiến dịch vụ khách hàng, Kienlongbank tự tin sẽ mang lại sự hài 
lòng cho khách hàng.

DƯỚI ĐÂY LÀ 7 BƯỚC QUAN TRỌNG XÂY DỰNG VĂN HÓA DỊCH VỤ 

KHáCH HÀNG  - CƠ SỞ CỦA MỘT DỊCH VỤ KHáCH HÀNG TUYỆT VỜI.  

Hoài Thu - Mỹ Thành

Bạn Phạm Chiến Thắng đang làm việc tại TT DVKH Kienlongbank

văN Hóa DOaNH NGHIỆp
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chị Lê Thị Thế Xuyên - Kienlongbank 
sóc Trăng

Mỗi ngày như mọi ngày, vào mỗi buổi 
sáng đến cơ quan làm việc, chúng tôi 
luôn được nghe những âm thanh quen 
thuộc từ loa phát thanh của Ngân 
hàng, với hai giọng nói quen thuộc 
của chương trình cất lên rất ấm áp và 
vô cùng gần gũi. Điều tạo ra dấu ấn 
riêng của Kienlongbank Radio đó là ở 
yếu tố nhấn mạnh đến việc cùng nhau 
chia sẻ cảm xúc, chia sẻ mọi khoảnh 
khắc buồn vui trong cuộc sống. Ngoài 
ra, Kienlongbank Radio còn mang đến 
những màu sắc âm nhạc đa dạng theo 
chủ đề, theo thời gian, góp phần tạo 
nên sức hấp dẫn của chương trình.

Nhân dịp sinh nhật Kienlongbank radio, 
mình xin gửi lời cảm ơn đến các thành 
viên trong ban biên tập chương trình 
đã mang đến cho mình cũng như thính 
giả chương trình những thông tin hữu 
ích nhất. 

Tròn 2 năm ngày số đầu tiên của Kienlongbank radio ra đời. Hãy cùng nghe cảm nhận của các thính giả dành 
cho chương trình nhé. đây cũng là món quà sinh nhật gửi tặng đến Kienlongbank radio. chúc cho chương 
trình sẽ ngày càng đón nhận được nhiều tình cảm quý mến, sự quan tâm, theo dõi của quý thính giả trong và 
ngoài Kienlongbank

Phải nghe mới hiểu

chị Nguyễn Như Thi - Kienlongbank 
đồng Nai

Giữa nhịp sống tất bật hối hả như hiện 
nay, thì hơn mười phút ngắn ngủi của 
bản tin Radio cũng là phương tiện kết 
nối giữa CB, NV Kienlongbank trên mọi 
miền đất nước lại gần nhau hơn. Chúng 
ta có cảm giác nghe giọng nói gần gũi, 
thân quen như một người bạn nói 
chuyện kề bên nhưng thật ra là đang 
ở rất xa.

Mỗi chủ đề thường theo các mùa và 
các ngày lễ lớn trong năm: Về thầy cô, 
bạn bè, về người mẹ…, với những lời 
nhắn nhủ dễ thương và đôi khi xen 
lẫn sự xúc động, mang đến cho ta kỷ 
niệm về tuổi thơ và cũng chính là lời 
nhắc nhở chúng ta nhớ ơn thầy cô, 
cha mẹ…. Bên cạnh đó Kienlongbank 
Radio luôn chia sẻ những tin tức, sự 
kiện trong tháng, niềm tự hào là Ngân 
hàng luôn chấp cánh ước mơ cho biết 
bao em học sinh nghèo hiếu học, xây 
dựng nhà tình thương cho nhiều gia 
đình khó khăn.

Chúc mừng Kienlongbank Radio tròn 2 
tuổi. Chúc Kienlongbank Radio sẽ luôn 
đồng hành và mang đến những thông 
tin hữu ích cho thính giả nhé!

chị Hồ Ngọc Tố Uyên - Kienlongbank 
đắk Lắk  

Đối với Kienlongbank Radio, mình rất 
ấn tượng với hai MC của chương trình 
là Anh Tam Giang và Chị Mỹ Thành. Cả 
hai anh chị đều có giọng nói rất truyền 
cảm và dễ thương. Đặc biệt, cách hai 
anh chị trò chuyện và dẫn dắt chương 
trình cũng rất tự nhiên và sôi nổi. Thế là 
từ đó mình cứ đón chờ những bản tin 
hàng tuần của Kienlongbank Radio với 
những chủ đề rất đa dạng, khi là chủ 
đề về mùa thu với những chiếc lá vàng 
rơi, khi là mùa đông với những cơn gió 
lạnh và mùa xuân nơi những chồi non 
xanh mướt,… 

Mình luôn hy vọng chương trình 
Kienlongbank Radio sẽ luôn phát huy 
tốt vai trò của người bạn đồng hành 
cùng các cán bộ, nhân viên, các khách 
hàng thân thiết của Ngân hàng, giúp 
mọi người cập nhật các thông tin, sự 
kiện và hoạt động của Kienlongbank. 
Một lần nữa, xin chúc cho chương trình 
Kienlongbank Radio luôn thành công 
và phát triển.

anh phan chí Tâm - p. Nhân sự

Kienlongbank Radio là một chương 
trình được Ngân hàng thiết kế đầy hấp 

còn non trẻ, nhưng qua nỗ lực không 
ngừng của Ban biên tập chương trình, 
CB, NV Kienlongbank luôn tự hào 
rằng: Chỉ ở Kienlongbank mới có được 
những sản phẩm giải trí tinh thần tuyệt 
vời đến như vậy!

Là thính giả quen thuộc của 
Kienlongbank Radio, tôi xin được đóng 
góp một số ý kiến nhỏ để mong chương 
trình ngày càng tiếp tục hấp dẫn và 
được nhiều khán thính giả trên cả nước 
đón nhận: Mở rộng chương trình trên 
các đài phát thanh nông thôn; cải tiến 

dẫn và ấn tượng, mang đến một không 
gian tươi mới cho CB, NV sau những 
giờ làm việc căng thẳng. Cứ mỗi tuần, 
chúng tôi lại được nghe những thông 
tin văn hóa, xã hội và giải trí thông qua 
giọng nói ngọt ngào, ấm áp và thân 
quen của 02 MC. Đó như là một món 
ăn tinh thần dành cho chúng tôi ở 
Kienlongbank.

Đặc biệt, với chuyên mục Kienlongbank 
- 24h ra đời để những sự kiện “hot” do 
Kienlongbank tố chức được truyền 
tải kịp thời và nhanh chóng đến khán 
thính giả một cách trọn vẹn nhất. Tuy Anh Phan Chí Tâm - P.Nhân sự

Nguyễn Thị Bảo Châu 
Nguyễn Thị Bích Liên 

Trần Thị Thành 

Ban biên tập
KIENLONGBANK 

Radio

HỌ LÀ AI?

Gần 2 năm ra mắt Bản tin Kienlongbank Radio, thế 
nhưng, các bạn có biết các thành viên trong Ban biên 
tập chương trình này là ai? Nhân dịp Kienlongbank 
Radio tròn 2 tuổi, Bản tin Kienlongbank sẽ giới thiệu 
đến quý bạn đọc các thành viên trong Ban biên tập 
Kienlongbank Radio nhé!

Tròn 2 năm ngày Kienlongbank Radio ra đời! 

Là niềm vui của chúng tôi vẫn là được mang đến cho thính giả những thông tin hữu 
ích, những phút giây thư giãn và là nhịp cầu nối cho tất cả thành viên trong đại gia 
đình Kienlongbank. Chúng tôi rất vui khi nhận được những lời góp ý, có thể là khen và 
cũng có thể là “chê một chút” và những lời phàn nàn nữa. Tất cả những đóng góp yêu 
thương này, chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì sự quan tâm của thính giả dành cho 
chúng tôi. 

Một buổi sáng đẹp trời, bước vô thang máy, một bạn đồng nghiệp hỏi: Sao kỳ này vẫn 
chưa thấy Kienlongbank Radio?

Chỉ vậy thôi là thấy vui cả ngày luôn đó! Sự quan tâm, theo dõi của quý thính giả chính 
là động lực làm việc cho Ban biên tập Kienlongbank Radio. Chúng tôi sẽ không ngừng 
đưa ra những ý tưởng mới để chương trình ngày càng phong phú và hấp dẫn hơn. Mãi 
dành tình cảm yêu mến cho Kienlongbank Radio, quý thính giả nhé!

nhạc hiệu thật ấn tương; xây dựng 
chuyên mục: Kết nối 24/7, gặp gỡ; giao 
lưu một nhân vật điển hình trong nội 
bộ Ngân hàng; chuyên mục đố vui, … 
như thế sẽ tương tác và hấp dẫn hơn 
cho chương trình.

CHIA SẺ TỪ BAN BIÊN TẬP KIENLONGBANK RADIO 
01/6/2015 - 01/6/2017

Đỗ Thị Hồng 

Huỳnh Tam Giang 

KIENLONGBANK RADIO
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“ma cũ” &“ma mới”

Ngày đầu tiên khi bước vào hội sở, điều mà tôi cảm nhận được 

đó là bầu không khí thể hiện sự chuyên nghiệp từ trong cách đi 

đứng, ăn mặc và làm việc của các anh chị nơi đây. Chính vì những 

điều đó đã làm tôi cảm thấy lo sợ và hồi hộp hơn rất nhiều. 

Thế nhưng, sau vài tháng làm việc, cảm giác lo sợ và hồi hộp 

mỗi khi gặp sếp của tôi đã không còn nữa, thay vào đó tôi đã 

tự tin hơn cả trong việc giao tiếp cũng như thực hiện công việc 

chuyên môn. Tôi vui lắm khi được làm việc tại Kienlongbank, bởi 

tại nơi đây, tôi được gặp gỡ rất nhiều người, là các anh chị lãnh 

đạo, nhân viên không chỉ của phòng tôi mà còn các phòng, ban 

khác thuộc Hội sở, họ thật sự đáng mến chứ không đáng sợ như 

suy nghĩ của tôi trong những ngày đầu. Trong mái nhà chung 

Kienlongbank, tôi không chỉ nhận được sự chỉ bảo, dẫn dắt từ 

các anh chị trong công việc mà 

tôi còn nhận được tình cảm yêu 

mến, sự gần gũi, thân thiện từ 

các anh, chị mang đến cho tôi. 

Tôi thầm nghĩ, đó là điều may 

mắn cho 1 con “ma mới” như tôi. 

Hiện tại, tôi thấy bản thân mình 

thay đổi nhiều so với những 

ngày đầu làm việc, cả về kiến 

thức lẫn kỹ năng.

Lần đầu tiên khi bước chân vào Kienlongbank tôi thật sự ấn tượng 

bởi nguồn nhân lực trẻ và đầy lòng nhiệt huyết, chính điều này 

đã truyền cảm hứng đến cho tôi và mang đến cơ hội giúp tôi có 

mặt trong đợt đào tạo huấn luyện chức danh khóa K12. Tham 

gia khóa đào tạo chức danh, tôi đã nhận được sự chỉ dạy tận tình 

từ các Anh, Chị là giảng viên nội bộ và bên ngoài. Mỗi ngày đến 

lớp đối với tôi là một ngày trưởng thành hơn trong công việc và 

lẫn cả trong cuộc sống. Trong môi trường công tác, một nhân 

sự mới như tôi quả thật có những bỡ ngỡ, với những bước chập 

chững còn e dè, tưởng chừng những điều này sẽ rất khó để thích 
nghi, nhưng chỉ sau 1 ngày, tôi 
đã nhanh chóng vượt qua được 
rào cản và lấy lại sự tự tin. Chúng 
tôi đến với Kienlongbank, mặc 
dù mỗi cá nhân là một tính cách 
và đều có những suy nghĩ của 
riêng mình, nhưng tôi tin rằng 
sau những buổi huấn luyện,  
những ngày làm việc cùng nhau, 
chúng tôi đã đang trong tâm thế 
sẵn sàng vì công việc chung, cố 
gắng vượt qua cái tôi của bản 
thân mà hướng đến cái chung, 
vì sự phát triển lớn mạnh của 
Kienlongbank. 

Cõ lẽ tôi may mắn hơn các bạn khác, bởi ngày tham gia khóa đào tạo tân tuyển K.11 cũng là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc mới tại Kienlongbank. Cảm xúc suốt 1 chặng đường dài trên xe vào Tp. HCM tham gia khóa học là sự lo lắng và có một chút nôn nao, bởi tôi chuẩn bị được gặp những người bạn rất mới….Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên có mặt tại Hội sở 117 Nguyễn Văn Trỗi, bước vào thang máy, mọi người không ai nhìn ai, không ai hỏi ai, cứ vậy, bấm đến lầu 7 và đi vô lớp học. Thế nhưng, trải qua 1 thời gian, nhờ những ngày “ăn dầm nằm dề” với nhau và nhờ hoạt động ngoại khóa teambuilding của khóa học đã kéo chúng tôi xích lại gần nhau hơn. 
Những khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ của buổi ban đầu đã được thay bằng những khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười lúc nào rạng rỡ, những lời quan tâm thăm hỏi, chia sẻ thật lòng,…và tôi biết được đây thật sự sẽ là nơi mà tôi gắn bó lâu dài, là nơi tôi muốn cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của Kienlongbank. 

Ngày đầu tiên đi làm, tâm trạng của một nhân viên mới sẽ luôn 
là lo lắng, hồi hộp về một địa điểm mới, môi trường mới, công 
việc mới,… Sếp mới, các đồng nghiệp mới sẽ như thế nào? Và 
tất nhiên, tôi - 1 thành viên mới của P. Mar (Phòng Marketing) 
cũng không tránh được những lo sợ ấy. 

Thế nhưng, sự lo lắng của tôi đã giảm 50% khi tôi được chào 
đón bằng nụ cười thân thiện của cô bạn đồng nghiệp ngồi kế 
bên, bạn dẫn  tôi đi giới thiệu các bộ phận khác, và điều mà tôi 
đón nhận đó là những nụ cười thật dễ thương, những khuôn 
mặt vui tươi  và cả những cái chào bằng hai ngón tay rất nhí 
nhảnh của những các “pé” trong phòng nữa. Và sau chưa đến 2 
tuần thử việc, thì 50% lo lắng còn lại đã biết mất hoàn toàn, bởi, 
trong quá trình làm việc, tôi luôn được sự hỗ trợ của các đồng 
nghiệp, đặc biệt, Sếp P.Mar luôn hỏi tôi xem có gặp khó khăn gì 
không? Có cần hỗ trợ công việc gì không? Điều đó làm cho tôi 
cảm thấy an tâm và ấm lòng lắm.

Điều tôi ấn tượng khi biết đến 
Kienlongbank đó là câu slogan“Sẵn 
lòng chia sẻ”, và ngày hôm nay, 
khi đã chính thức trở thành nhân 
viên của Kienlongbank, tôi sẽ sẵn 
lòng cống hiến sức mình cho 
sự phát triển và bền vững của 
Kienlongbank

Trong suốt hai tháng thử việc, làm việc trong môi trường 

Kienlongbank, tôi đã hòan thành khá tốt các công việc được 

giao. Những ngày đầu làm việc tại Ngân hàng với tôi còn nhiều 

bỡ ngỡ. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu làm quen với môi trường làm 

việc chuyên nghiệp đó, được sự hướng dẫn tận tình từ các anh 

chị, tôi đã hoàn thành tốt được nhiều mục tiêu mà mình đã đề 

ra, sở hữu thêm những kiến thức mới mà tôi đã học hỏi được, 

góp phần hỗ trợ cho công việc của tôi sau này ngày một dễ 

dàng hơn. Trong quá trình làm 

việc cùng với những người tràn 

đầy nhiệt huyết, tôi như được 

tiếp thêm động lực, suy nghĩ 

tích cực hơn cũng như luôn có 

nhiều ý tưởng cho công việc 

càng ngày hiệu quả hơn. 

Từ những quan tâm và chia 

sẻ của các Anh, Chị, Em sẽ là 

động lực thôi thúc tôi luôn phải 

cố gắng nhiều hơn từng ngày 

để phát triển bản thân và góp 

phần vào sự phát triển chung 

của Kienlongbank.

Tạ Tuấn Thanh - Nhân viên P. HCQT

Đặng Mỹ Huyền - Giao dịch viên PGD Thốt Nốt

Nguyễn Thị Mỹ Duyên - NV CSKH PGD An Nhơn

Trần Thị Ngọc Lam - Nhân viên Thiết kế

Nguyễn Ngọc Minh Châu - NV CSKH PGD Thủ Đức

Dù bạn là nhân viên gạo cội hay sinh viên mới ra trường, khi gia nhập một môi trường làm việc mới sẽ luôn là một thử thách lớn. Bạn không chỉ phải thích nghi với công 

việc mới mà còn phải thích nghi với môi trường mới để tìm cho mình đồng đội hoặc một chỗ đứng trong một nhóm nào đó tại công sở. Hãy cùng cảm nhận những chia sẻ 

từ các thành viên khi là “ma mới” tại Kienlongbank và có một điều sẽ làm bạn bất ngờ và khá thú vị!

Lo lắng, hồi hộp, bỡ ngỡ, … đó chính là tất cả những cảm xúc của các “ma mới”. Hãy cùng lắng nghe tâm sự của các “ma mới” trong những ngày đầu tiên đi làm tại 

Kienlongbank. Biết đâu sẽ có bạn - những con “ma cũ” xuất hiện trong câu chuyện này. Và ai trong chúng ta đều cũng đã từng là “ma mới” phải không ạ?

Điều tôi ấn tượng khi mới bước vào Kienlongbank đó là sự 
quan tâm và niềm nở của các Anh, Chị nơi đây. Ngày đầu tiên 
đến nhận việc, tôi được chị Tổ trưởng tổ Hành chánh dẫn đi 
giới thiệu các phòng ban, mặc dù là sáng thứ hai có rất nhiều 
việc phải làm, thế nhưng, khi thấy nhân viên mới đến nhận việc 
thì các anh, chị vẫn dành thời gian để chỉ dẫn cho tôi những 
công việc mới và dành cho tôi những lời chia sẻ, động viên. 

Rồi tôi được đưa đến gặp Giám đốc, trước đó tôi rất sợ, bởi có ai 
chuẩn bị đi gặp sếp mà không lo sợ? Thế nhưng, khi mở cánh 
cửa ra, một giọng nói nồng ấm cùng nụ cười hiền hòa hiện ra 
trước mắt, lúc ấy, bao nhiêu cảm giác lo sợ của tôi trước đó đều 
tan biến lúc nào tôi cũng không hay. Trong cuộc nói chuyện 
của ngày đầu tiên ấy, tôi đã được lắng nghe những chia sẻ chỉ 
dạy của anh. Dù chỉ là một buổi trò chuyện ngắn thôi, nhưng 
tôi thấy mình đã lấy lại được 
sự tự tin và không còn bỡ ngỡ, 
lo lắng nữa. 2 tháng thử việc, 
tôi không chỉ được học các 
nghiệp vụ mà có thêm những 
người anh, người em, người 
chị mới. Tôi cảm thấy rất tự 
hào và hạnh phúc vì có thêm 
một gia đình mà tôi đang sống 
và làm việc đó là Đại gia đình 
Kienlongbank.

Lương Văn Y - Nhân viên Tín dụng CN Bạc Liêu

tại công sở
Với chiến lược phát triển là đưa Ngân hàng trở thành một trong những Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, trong những 
năm qua, Kienlongbank đã không ngừng hoàn thiện để đưa ra những giải pháp quản trị điều hành, ưu tiên phát triển 
nguồn nhân lực, bởi đây là yếu tố quyết định đến sự thành công và bền vững của Kienlongbank. 

Kienlongbank luôn triển khai những chính sách thu hút nhân tài, chế độ làm việc khoa học, tác phong chuyên nghiệp, môi 
trường làm việc thân thiện cũng với những chế độ đãi ngộ khen thưởng, hấp dẫn, …Kienlongbank đã, đang và sẽ tiếp tục 
xây dựng một mái nhà chung đoàn kết, hỗ trợ và chia sẻ để CB, NV yên tâm, làm việc, phát huy năng lực và phát triển nghề 
nghiệp, góp phần vào sự phát triển toàn diện của Kienlongbank.

P.Marketing
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Ngày gia đìnhViệt Nam

Gia đình là nơi cuộc sống của bạn bắt đầu 

và tình yêu của bạn không bao giờ kết thúc.

T   rong guồng sống tất bật của xã hội hiện đại, bạn có thể có nhiều mối quan hệ nhưng sẽ không tìm được những người biết quan tâm 
đến bạn giống như những người thân trong gia đình. Gia đình là nơi đem lại sự ấm áp, yêu thương và là nơi sẽ luôn bên cạnh chúng 
ta trong mọi hoàn cảnh.

Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung, 

vào TP Hồ Chí Minh học tập và làm việc 

gần 10 năm, khoảng thời gian dài đủ để 

tôi cảm nhận được nhiều điều trong cuộc 

sống và cũng đủ để tôi hiểu được, gia 

đình với tôi quan trọng đến dường nào? 

Có những lúc, cuộc sống làm tôi mệt mỏi 

đến nỗi chỉ muốn vứt bỏ tất cả để chạy 

về với gia đình mình nơi luôn cho tôi cảm 

giác bình yên nhất, nơi luôn có vòng tay 

của Ba và Mẹ chờ đón tôi trở về bất cứ 

khi nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thế 

nhưng, vì khoảng cách quá xa, thế nên tôi 

chỉ có thể gọi điện cho Mẹ, nghe tiếng Mẹ 

ở đầu dây bên kia Mẹ dặn, nhớ ăn uống 

đầy đủ, đừng lo làm quá, khi nào cảm thấy 

mệt thì về đây với Ba Mẹ nha con. Chỉ bấy 

nhiêu thôi, tất cả những mệt mỏi dường 

như tan biến và thay vào đó, là động lực 

để tôi vượt qua mọi khó khăn, mệt mỏi và 

cố gắng hoàn thành thật tốt công việc, 

để rồi, gặt hái được những thành quả tốt 

nhất mang về khoe với Ba Mẹ.

Ngày tôi còn nhỏ, cuộc sống của tôi gắn 

với những trò chơi đơn sơ, giản dị với mấy 

đứa trẻ trong xóm. Không ai nhắc, đến tối 

là phải có mặt ở nhà, mắt liếc ngang dọc 

trông ngóng Ba Mẹ từ ngoài đồng trở về. 

Cứ đến giờ mà Ba Mẹ chưa về, tôi lại lo 

lắng, hỏi người này, người khác, tôi sợ có 

điều không may xảy ra với Ba Mẹ. Rồi đến 

cái ngưỡng của tuổi mới lớn, tôi bắt đầu 

có những bất đồng quan điểm với Ba, Mẹ. 

Thậm chí có lúc, tôi không muốn nghe 

Ba nói, vì tôi nghĩ, Ba không hiểu tôi, vì 

Ba đã già, tư tưởng Ba khác tôi. Nhưng, 

khi tôi trưởng thành, thì tôi mới nhận ra 

được, những điều Ba nói, đáng lẽ, tôi phải 

nghe mới đúng. Thế đấy, mười tám năm 

sống trong bầu trời yêu thương vô hạn, 

trong sự bao bọc của Mẹ và bảo vệ của 

Ba, nhưng tôi nào có biết được sự quý giá 

của những giây phút hạnh phúc ấy. Cho 

đến ngày một thân một mình lên thành 

phố học, thì tôi mới hiểu ra được, những 

giây phút hạnh phúc ấy sẽ không bao giờ 

được trọn vẹn như thế nữa.

Bạn đã có bao giờ giống tôi chưa, một kẻ 

xa nhà, khao khát một bữa cơm với đầy 

đủ các thành viên trong gia đình. Có thể 

là không đủ thức ăn, có thể là thiếu thốn, 

nhưng nó luôn đầy ắp tiếng cười và niềm 

hạnh phúc, đó chính là tuổi thơ tôi.

Với tôi, gia đình là gốc của mọi tình cảm, 

là phân khoa quan trọng trong trường 

đại học cuộc đời. Gia đình là kho tàng, là 

dòng suối vô tận, là nơi tình yêu không có 

sự so đo tính toán, không chút hoài nghi.

Vậy còn bạn? Gia đình là gì đối với bạn? 

Và bạn đã bao giờ tự hỏi, đã bao lâu bạn 

không quây quần bên mâm cơm gia đình, 

bên những người thương yêu? Bữa cơm 

gần đây nhất mà bạn ngồi ăn cùng với gia 

đình là khi nào? Nếu như vì cuộc sống xô 

bồ cuốn bạn theo những guồng xoáy của 

công việc, vì những bộn bề suy nghĩ lo 

toan mà bạn đã quên mất bữa cơm đầy 

đủ với các thành viên trong gia đình, thì, 

ngay hôm nay, bạn hãy sắp xếp công việc, 

bỏ đi những toan tính ngoài cuộc sống xô 

bồ kia, để cùng về nhà và ăn một bữa cơm 

tối cùng với gia đình, các bạn nhé.

Có một nơi để về đó là nhà

Có những người để yêu thương đó là gia đình

Có được cả hai, đó là hạnh phúc.

Nhân ngày gia đình Việt Nam, tôi xin gửi 

những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình 

của tất cả thành viên của Kienlongbank. 

Xin chúc cho mọi người sẽ luôn bình an 

và hạnh phúc. Hãy trân quý những phút 

giây bên cạnh gia đình mình, các bạn nhé! 

Phương Trung - Phòng KHCN

Khi đề cấp đến tình yêu công sở nhiều ý kiến đồng thuận ủng hộ, cũng không ít lại cho rằng tuyệt đối không 
nên, cần tránh xa 3 đối tượng này: “con Thầy, em bạn, gái cơ quan”. Tuy nhiên không thể phủ nhận công sở lại 
chính là môi trường thuận lợi cho thanh niên nam nữ tìm hiểu nhau. Bởi, các đối tượng cùng làm việc với nhau, 
hiểu nhau, chia sẻ với nhau từ đó việc phát sinh tình cảm quý mến, lâu dần để ý và thương là điều không tránh 
khỏi. Người ta thường nói có 2 thứ mà không thể giấu được đó là “khói và tình yêu”. Và đối với tình yêu công 
sở lại càng khó giấu. 

Hãy cùng Bản tin Kienlongbank lắng nghe chia sẻ của những nhân viên Kienlongbank về đề tài này nhé! Bài viết 
này sẽ gợi lên cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ với việc là nên hay không chuyện tình yêu nơi công sở? 

Qui tắc vàng khi yêu nơi công sở

1.Tránh yêu người cùng phòng
2.Chuẩn bị cho những thay đổi trong 
quan hệ với đồng nghiệp
3.Hãy chắc chắn về tình cảm của mình
4.Đảm bảo sự chuyên nghiệp trong 
công việc
5.Trung thực
6.Tránh để công việc xen lẫn vào vào 
tình yêu

Qui tắc vàng khi hẹn hò chốn công sở

1.Đừng “nhấp nháy” cả sếp
2.Thay quần áo trước khi đến văn phòng
3.Không bao giờ dùng email ở cơ quan
4.Đánh lạc hướng
5.Giới hạn  biểu cảm trên gương mặt 
trong công việc
6.Cẩn thận những lời đàm tiếu
7.Không tình cảm ở nơi vắng vẻ
8.Đừng say bí tỉ tại nơi party của cơ quan
9.Không bao giờ nhắc chuyện chia tay

Lý do không nên có tình công sở

1.Không nên yêu người quá “cao” hay 
quá “thấp” so với bạn
2.Hãy nhớ rằng chia tay sẽ đem lại nhiều 
đau thương, và với một đồng nghiệp, 
bạn sẽ chẳng thể hoàn toàn đẩy họ ra 
xa khỏi cuộc đời bạn
3.Trở thành tâm điểm của các cuộc 
buôn chuyện

Quỳnh Anh & Tam Giang

Bạn Thanh Phước - Nhân viên tín dụng Kienlongbank 

Bình Đại chia sẻ: “Về góc độ tình yêu nam nữ, 

cũng tùy thuộc vào nhân duyên lắm, nhiều 

khi không phải muốn là được và cũng có lúc 

trốn cũng không xong. Quan trọng là mỗi 

người phải tự biết cân bằng và dung hòa 

giữa tình yêu và công việc. Cá nhân tôi thì 

chuyện yêu và kết hôn với một người làm 

chung cơ quan cũng có cái hay riêng, cả 

hai có thể chia sẻ và thấu hiểu được những 

khó khăn trong công việc, có người “giữ tiền 

dùm”, tính toán chi tiêu cũng tốt, mà đừng 

quản quá thì đôi khi các anh lại sợ”.

Còn chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Nhân viên CSKH 

Kienlongbank An Nhơn chia sẻ: “Thật ra tình yêu 

khi nó tới thì cũng khó từ chối được, chẳng 

hạn như bước vô thang máy vào một ngày 

đẹp trời nở một nụ cười với người ấy và 

nhận lại tín hiệu đáp trả. Theo cá nhân tôi, 

nếu gặp được người phù hợp thì sẵn sàng 

đón nhận, sẽ làm mọi thứ vì tình yêu nhưng 

tuyệt đối không được sao nhãng công việc. 

Chẳng may chia tay, cũng không vì thế mà 

đổ lỗi tại yêu người cùng “công sở” nên vậy”.

Một trường hợp khác thì cho rằng không 

nên có tình công sở, “Tình yêu công sở 

sẽ rất bất tiện nếu chia tay. Khi không còn 

hạnh phúc, làm việc chung sẽ gây khó khăn, 

ảnh hưởng đến công việc”, đó là quan điểm 

của bạn Trương Công Lâm Tới - Nhân viên Tín 

dụng Kienlongbank Hà Tiên. 

Có thể thấy, việc yêu và kết hôn với người 

ở cùng nơi làm việc còn tùy thuộc vào 

mối nhân duyên rất lớn của mỗi người. 

Chuyện nên hay không nên cũng tùy 

thuộc vào từng cá nhân. Một tình yêu đẹp 

là cả hai cùng tiến dù là ở bất cứ nơi đâu. 

Tình yêu là động lực để làm việc, giúp 

công việc trở nên hiệu quả hơn, vậy thì tại 

sao lại không? 

Câu chuyện của gia đình anh Trần Thanh 

Tùng - Trưởng bộ phận của Phòng Công nghệ Thông 

tin và chị Phạm Thị Ngọc Xuân - Nhân viên Kế toán 

là minh chứng cho một mối tình công sở 

đẹp tại Kienlongbank. Anh, chị quen biết 

và gặp gỡ nhau sau thời gian vào làm việc 

tại Ngân hàng. Khi được hỏi về những 

trở ngại khi 2 vợ chồng làm cùng 1 nơi 

thì Anh Tùng cười nói: “Trở ngại thì chưa 

thấy chứ thuận lợi thì thấy nhiều đó. Tuy 

02 vợ chồng chúng tôi làm khác công việc, 

nhưng lại có liên quan đến nhau, nên chúng 

tôi thường xuyên trao đổi những công việc 

chuyên môn sau giờ tan tầm. Nhờ đó mà cả 

02 vợ chồng đã chia sẻ, thông cảm và hỗ trợ 

cho nhau rất nhiều, có khó khăn thắc mắc 

gì cũng được giải đáp nhanh chóng”. 

Tình yêu công sở là một vấn đề khá tế nhị, 

nhạy cảm nhưng không thể cấm đoán 

hay cản trở. Những người trong cuộc 

cũng nên cần biết thể hiện tình cảm thế 

nào cho văn minh, không ảnh hưởng đến 

công việc và nhất là không gây áp lực cho 

đối phương, không lấy tình cảm cá nhân 

để yêu cầu đối phương thiên vị mình 

trong công việc hay tiết lộ bí mật công 

việc. Điều này thường xảy ra giữa sếp và 

nhân viên. Đặc biệt đừng lợi dụng môi 

trường công sở để ươm mầm những mối 

quan hệ nam nữ bất chính, đừng nhân 

danh tình yêu để đến với nhau không 

trong sáng.

 Cuối cùng để chốt lại chủ đề thú vị này 

chúng tôi muốn chia sẻ thông điệp với 

mọi người rằng: Hãy yêu thương trong 

sáng và để tình cảm thăng hoa trong 

công việc và cuộc sống của nhau nhé!

 

Gia đình bạn Phương Trung trong chuyến nghỉ mát 
cùng nhau.  
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Nhìn mái tóc của Ba sớm điểm hai màu vì khó 
nhọc trang trải trong gia đình, con gái càng cảm 
thấy có lỗi vì đến hiện giờ vẫn chưa thể giúp được 
gì cho Ba. Mặc dù con biết và Ba vẫn hay nói, chỉ 
cần con gái Ba hạnh phúc thì đó là món quà lớn 
nhất con dành cho Ba trong cuộc đời này rồi. 

Ba phải sống thật mạnh khỏe để nhìn con gái 
của Ba hạnh phúc Ba nhé! 

Trần võ Thục minh - Kienlongbank cà mau: 
“cảm ơn cha đã dành cho con những thứ 
thiêng liêng nhất”.

Ngày 10 tháng 6, Mẹ sinh con ra

O A tiếng khóc, mở mắt chào đời

Nay con khôn lớn, Biết Mẹ biết Cha

Biết Ông biết Bà, cả nhà thương nhau..

 Đây là bài thơ mà Cha đã viết để kỷ niệm ngày 
con gái đầu lòng chào đời, là bài thơ con luôn 
đọc mỗi khi đến ngày sinh nhật của mình. Để 
thầm cảm ơn Cha Mẹ đã mang con đến trong 
cuộc đời này.

Khi con viết những dòng thư này cũng là chỉ còn 
vài ngày nữa là đến sinh nhật con, bất chợt con 
lại nhớ về hình ảnh của gia đình mình ngày xưa 
Cha ơi! 

Ngày đó nhà mình nghèo lắm, chỉ sống nhờ vào 
lương Cha thôi, nhưng con gái năm nào cũng có 
sinh nhật, con nhớ hoài cái dáng lấm tấm mồ 
hôi, quằn mình để làm cái bánh sinh nhật rau 
câu đầy sắc màu mà con yêu thích, hay những 
lúc con nũng nịu đòi Cha mua váy đẹp cho con 
gái điệu. Đến bây giờ, khi đã khôn lớn, con mới 
cảm thấy mình thật có lỗi khi luôn đòi hỏi từ 
Cha những điều như thế. Và, con tự nhủ với lòng 
mình rằng, sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc và 

Bạn có biết tháng 6 này có một ngày lễ đặc 
biệt? Đó là Ngày của Cha – Chủ nhật thứ 3 
của tháng 6. Ngày của Cha trong tiếng Việt 
hay tiếng Anh được gọi là Father’s Day. Đây 
là ngày để tôn vinh về những đóng góp của 
người cha cho gia đình, xã hội. Đây cũng là 
ngày những người con nên nhớ để mà bày 
tỏ tình cảm với cha. Phạm vi bài viết này chỉ 
nói đến Ngày của Cha qua những lời kể, cảm 
nhận từ những người con đang công tác tại 
mái nhà Kienlongbank. Dù cha vẫn đang luôn 
đồng hành mỗi bước đường trong cuộc sống 
của con hay cha đã vắng bóng đến một nơi 
rất xa mà ta luôn dành niềm tin và hướng về 
thì Cha vẫn là người đàn ông yêu kính nhất 
của đời con. 

Bản tin Kienlongbank luôn tin rằng dù ở đâu, 
cách bao xa nhưng chỉ cần trái tim, miền ký 
ức của ta luôn nhớ thì ánh mắt, nụ cười, bàn 
tay, đôi vai của Cha vẫn ở ngay bên ta và là 
điểm tựa tuyệt vời nhất vỗ về để ta tiếp tục cất 
bước. Kính mời quý độc giả h cùng cảm nhận.

Nguyễn Thị Trà my - Trung tâm Thẻ: “con 
gái Ba hạnh phúc thì đó là món quà lớn 
nhất con dành cho Ba”

Con mất Mẹ ngay từ khi thuở bé

Cha một mình lặng lẽ sống bên con

Lòng của Cha muốn giữ trọn sắc son

Lời cha hứa trước phút giây Mẹ mất

Năm con 22 tuổi, Mẹ vội vàng ra đi trong một 
cuộc phẫu thuật định mệnh. Đến tận ngày hôm 
nay, niềm đau ấy vẫn mãi chưa thể nguôi trong 
gia đình chúng ta. 

Ngày của Cha
18/06/2017

Cha 

Ngày hôm ấy, Ba - người đàn ông trụ cột trong 
gia đình đã phải nén đau thương để lo hậu sự 
cho Mẹ. Đến mãi bây giờ, cứ mỗi lần đến ngày 
giỗ, Ba lại nhìn lên di ảnh của Mẹ trên bàn thờ, 
không nói một lời nào, thế nhưng chị em chúng 
con đều hiểu được rằng, sự ra đi của Mẹ là niềm 
mất mát vô cùng to lớn đối với Ba. 

Đã 02 năm từ ngày Mẹ mất, Ba 1 mình gà trống 
nuôi con. Tất cả chị em chúng con biết điều đó 
khó khăn đối với Ba đến dường nào. Nhưng 
chưa một lần Ba than thở với tụi con. Ba cứ 
vậy, vừa phải mạnh mẽ, cứng rắn cho vai trò là 
người Ba và vừa phải có sự nhẹ nhàng, biết chia 
sẻ của người Mẹ. 

Thời gian cứ trôi đi, chẳng thể níu kéo ở lại được. 
Con hiểu, nhưng con vẫn ước, giá như thời gian 
có thể trôi chậm lại để chúng con có thêm thời 
gian ở bên cạnh Ba, được bù đắp cho Ba những 
đau thương, vất vả mà Ba đã phải gánh chịu 
trong suốt những năm tháng qua. 

Người bạN 
đồNg hàNh 

trêN mỗi 
bước đườNg 

coN đi

P. Marketing tổng hợp 

vui vẻ để Cha không phải lo lắng cho đứa con 
gái bé bỏng này.

Con rất hạnh phúc vì được làm con gái của Cha! 
Đây là may mắn nhất cuộc đời con. 

Con cảm ơn Cha đã mang đến cho con những 
điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này! Con gái 
ích kỷ, chỉ muốn được bên Cha che chở cả đời 
này. Vì bên Cha là lúc bình yên nhất...

Trần Thành công - Kienlongbank 
đồng Tháp

“Mỗi người chỉ có một gia đình, mất đi không 
bao giờ có lại…”

Càng lớn lên, càng đi xa, con càng nghĩ nhiều về 
gia đình, thương gia đình, muốn sống cho gia 
đình nhiều hơn… Đôi lúc bắt gặp bóng dáng 
ai khắc khổ, lặng lẽ trên những nẻo đường con 
đi, hao hao dáng cha, cũng đủ làm con chạnh 
lòng, bất giác tự hỏi chốn quê nhà, cha đang 
như thế nào, có bình an?

Có lẽ phải cám ơn cái ngày người ta tạo ra, quy 
định, gọi đó là NGÀY CỦA CHA, để con chạnh 
lòng, để nhắc nhớ, đánh thức trong con, cần có 
trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và phải 
yêu thương, kính trọng Cha nhiều hơn. Con đi 
qua 1/3 đời người, với những bộn bề vui, buồn, 
được, mất, nước mắt đã rơi không ít lần, chán 
nản, mệt mỏi cũng không thiếu – nhưng soi 
mình vào cuộc đời của cha, vào 2/3 đời người 
cha đã đi qua, vào những vui buồn cha đã trải, 
có lẽ những nỗi buồn và mỏi mệt của con chưa 
là gì…

Để con vẫn luôn thấy mình bé bỏng dưới bóng 
Cha, và luôn muốn tìm về, trân trọng những 
khoảnh khắc bình yên thực sự bên mẹ, bên cha, 
bên em trai và cháu gái…

Con mong lắm, những bình yên thực sự, hạnh 
phúc thật sự, cho 1/3 quãng đời ngắn ngủi còn 

lại của Cha được yên vui cùng con cháu… Và 
Cha ạ, con dù đi đến chốn nào, dù thành công 
hay vấp ngã, thì con vẫn luôn thấy điểm tựa là 
Cha và gia đình luôn bên cạnh con.

mỹ Thành - phòng marketing: 
“Ba là tình yêu vĩnh cửu của đời con”
Con yêu Ba nhiều lắm!

Chỉ ngắn gọn 5 từ thôi mà sao con gái lại khó 
khăn để nói với Ba quá.

27 năm con có mặt trên cuộc đời này, Ba chính 
là người đàn ông duy nhất mà con đem lòng 
thần tượng.

Ba chưa bao giờ dùng roi hay sự la mắng để dạy 
dỗ chúng con. Từ khi con ý thức được nhiều vấn 
đề trong cuộc sống này, chính là lúc con cảm 
nhận được tình yêu từ trong trái tim sâu thẳm 
của Ba.

Ba biết không? Có những ngày, con mệt mỏi 
dường như muốn gục ngã, con chỉ muốn vượt 
1 quãng đường thật xa để trở về nhà. Nơi ấy có 
Ba và Má - điểm tựa bình yên nhất của cuộc đời 
con. Ở nơi ấy, con được nghe tiếng Má gọi dậy 
thật sớm để rồi cùng với cả nhà cầu nguyện cho 
01 ngày bình an. Lòng con cảm thấy thật nhẹ 
khi nhìn thấy hình dáng của người đàn ông mà 
con yêu thương chăm sóc vườn cây cảnh, khi 
được nghe âm thanh của tiếng chổi quét sân 
xào xạt vào mỗi buổi sáng của Ba và được nghe 
mùi thơm của ly cà phê mà Ba tự tay pha chế để 
dành riêng cho Má. 

Ba luôn là người tư vấn số 1 của con trong công 
việc, là người giải đáp kịp thời những thắc mắc 
của con trong cuộc sống. Nếu không nói quá, Ba 
chính là Bách khoa toàn thư của con. 

Điều con luôn muốn nói với Ba: Ba là tình yêu 
vĩnh cửu của đời con mà không có bất cứ tình 
yêu nào có thể thay thế được. Vì vậy, Ba phải 
khỏe mạnh và sống thật lâu để cầm tay dắt con 
gái vào lễ đường, Ba nhé.

P/s: Con gái “ngại” nên không nói được trước 
mặt Ba, con gửi vào Bản tin Kienlongbank và sẽ 
đặt ở nhà mình một cuốn, con biết Ba chắc chắn 
sẽ đọc, vì đây là bản tin của Ngân hàng, nơi có 
con gái Ba đang làm việc, ^^
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Tập thể CB, NV, CTV Kienlongbank cùng chung tay bảo vệ và xây dựng hành tinh Xanh - Sạch - Đẹp ngay hôm nay.

ngÂn Hàng KiÊn long

hành động nhỏ - thay đổi lớn

SỐNG XaNH

Một doanh nghiệp phát triển không chỉ nhờ vào năng lực 

của nhân viên và khả năng của người lãnh đạo mà còn 

dựa vào các yếu tố phong thủy. Thiết kế văn phòng cần 

phải tránh những điều sau đây để công việc kinh doanh 

được thuận lợi. 

1. Không nên thuê văn phòng ở những nơi có nhiều 
công trình đang thi công:

Vị trí của văn phòng nên chọn ở những 
mảnh đất thông thoáng, không nên đặt 
cạnh những ngôi chùa đền, dưới cầu treo 
hoặc những nơi đang khởi công xây dựng 
hay đào đường… Những tác động về địa 
hình ở xung quanh ảnh hưởng không nhỏ 
đến việc làm ăn kinh doanh của công ty. 

2. Không nên giữ những đồ vật sứt mẻ, han gỉ:

Trong văn phòng, không nên giữ lại những 
chiếc cốc, lọ hoa đã quá cũ và bị sứt mẻ, 
không nên để lại những sản phẩm bằng kim 
loại đã bị han gỉ bởi theo quan niệm, nếu 
để đồ vật sứt mẻ hoặc han gỉ không chỉ làm 
thất thoát, rò rỉ tiền bạc mà còn cản trở sự 
giàu có và vươn lên của công ty. 

3. Không nên để đồ đạc hư hỏng lâu ngày: 

Trong văn phòng hiện đại có rất nhiều các 

Marketing sưu tầm và tổng hợp 

NHỮNG đIều CấM kỵ 
TRoNG pHoNG THủY VăN pHòNG

thiết bị điện tử như điều hòa, máy tính, máy 
in, máy phôtô… Mỗi công ty cần có những 
nhân viên kỹ thuật hoặc những người 
chuyên kiểm tra những thiết bị đó để có 
hướng sửa chữa. Không nên để cửa ra vào 
thông suốt với cửa sổ

Lưu ý: Về việc chọn lựa thiết kế văn phòng có 
sự hài hòa trong việc bố trí cửa chính và cửa 
ra vào. Cửa chính phải có khổ rộng nhất so 
với bất cứ một cửa nào trong công ty. Cũng 
có thể bố trí các cửa sổ so le với cửa chính 
để lưu thông không khí và lưu lại tài vận cho 
công ty. 

4. Không nên để tình trạng nứt tường, rạn gạch: 

Một văn phòng do thuê lâu ngày nên có thể 
dẫn đến tình trạng rạn nứt tường, tường bị 
thấm dột hoặc gạch lát sàn bị sứt mẻ, vỡ… 
Những hiện tượng này có thể xuất hiện 
ở bất cứ không gian nào, ở bất cứ công ty 
nào. Vì thế, cần phải kiểm tra thường xuyên 
(đặc biệt là ở những phòng quan trọng như 
phòng họp, phòng tổ chức hội nghị…) để 
có hướng khắc phục, sửa chữa kịp thời sẽ 
tránh được rạn nứt trong sự phát triển kinh 
doanh của công ty. 

Một lời khuyên hữu ích đó là ở các văn 

phòng, nên sử dụng ghế dựa hoặc cho 
nhân viên tựa lưng vào tường, tủ. Điều 
đó sẽ giúp nhân viên tập trung hơn trong 
công việc của mình. Đặc biệt, mỗi một văn 
phòng nên mua một tượng con vật linh 
thiêng nào đó để bảo vệ và che chở cho 
công ty như hổ, rùa, chim phượng… kịp 
thời khi máy móc bị hư hỏng. Không nên 
để máy móc, thiết bị trong công ty hư hỏng 
lâu ngày, điều đó sẽ rất dễ gây xung đột về 
tài chính trong công ty.

Bạn là thành viên trong doanh nghiệp, tổ 
chức? Không chỉ hoàn thành công việc 
được giao mà còn phải quan tâm đến xung 
quanh từ trang thiết bị đến cơ sở vật chất 
của nơi mình làm việc. Chỉ có quan tâm, 
chăm sóc và áp dụng nghiêm chỉnh công 
tác 5S, sẽ góp một phần nào đó trong việc 
mang lại phong thủy, vận khí tốt cho sức 
khỏe bản thân, cho tổ chức và cho đồng 
nghiệp xung quanh. 
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thân. Chính những công việc như vậy sẽ khiến 
bạn cảm thấy hứng thú với công việc hơn. 

Làm việc  linh động 

Làm việc một ngày ở 
nhà có thể giúp bạn 
thoải mái hơn rất 
nhiều. Tuy nhiên, nghỉ 
ở nhà làm việc không 
phải là cái cớ để bạn 
dậy muộn và nằm 
xem ti vi cả ngày. Hãy bàn bạc với sếp của bạn 
về lựa chọn này. 

Học thêm 

Nếu bạn chưa hài lòng 
về những kỹ năng, kiến 
thức hiện tại của bạn, 
hãy tham gia các khoá 
học và khoá đào tạo 
liên quan đến công việc của bạn. Học hỏi 
thêm điều mới sẽ giúp bạn cảm thấy không 
bị buồn chán, tẻ nhạt trong công việc. Ngoài 
ra, những khoá học và khoá đào tạo sẽ làm 
mới bạn, trở nên hữu ích hơn cho các dự định 
trong tương lai của bạn. 

Tạo thêm nhiều mối quan hệ 

Gặp gỡ nhiều đối tác 
và khách hàng sẽ tạo 
thêm cho bạn nhiều cơ 
hội thăng tiến và khẳng 
định bản thân. Ngoài ra, 
bạn hãy đề nghị với sếp tổ chức các cuộc giao 
lưu, gặp gỡ với các phòng ban khác trong 
công ty. Những cuộc gặp gỡ giúp bạn thấy 

Cuộc sống công sở hiện đại luôn bận rộn và đầy áp 

lực. Nó khiến bạn cảm thấy ngột ngạt và buồn 

chán? Tất nhiên, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng 

đến năng suất làm việc của bạn. Vì vậy, để giúp bạn có 

thể đứng vững và luôn vui vẻ trong công việc, các bạn hãy 

tham khảo những lời khuyên dưới đây: 

Suy nghĩ tích cực

Luôn suy nghĩ theo chiều 
hướng tích cực. Hãy tự hỏi bản 
thân: Những điều mà bạn thực 
sự thích trong công việc của 
mình là gì? Làm cách nào để 
có thể kết hợp những điều bạn 
thích này vào ngày làm việc hiệu quả hơn? 
Tự nhắc nhở bản thân về những khía cạnh 
tích cực khác của công việc, ví dụ như những 
người bạn và đồng nghiệp tốt tại nơi công sở. 
Họ là động lực để giúp bạn cảm thấy hạnh 
phúc và vui vẻ hơn khi làm việc. 

Tạo thử thách cho bản thân 

Tìm kiếm thêm cho 
bản thân những thách 
thức mới. Một trong 
những lý do khiến 
đa số mọi người cảm 
thấy công việc của họ 
buồn chán, tẻ nhạt 
đó là công việc của họ không có nhiều thách 
thức. Vì vậy, hãy tự tạo thách thức cho bản 
thân bằng cách tình nguyện hướng dẫn cho 
nhân viên mới hoặc hàng tuần dành thời gian 
giao tiếp với các phòng khác trong công ty để 
có thêm nhiều cơ hội học hỏi, phát triển bản 

công việc thật thú vị và có cơ hội giao tiếp, 
học hỏi nhiều người xung quanh. 

Tạo niềm vui 

Hãy tạo niềm vui cho 
bản thân bằng cách 
mời đồng nghiệp đi ăn 
sáng và uống nước sau 
giờ làm việc. Những cuộc gặp gỡ với đồng 
nghiệp như vậy sẽ giúp bạn trở nên thân thiết 
và vui vẻ với đồng nghiệp hơn. 

Tham gia các hoạt động bổ ích 

Hãy cố gắng dành một ít 
thời gian trong tuần tham 
để tham gia một vài hoạt 
động bổ ích như tham gia 
vào lớp học nhảy hoặc 
một lớp học thể dục thẩm 
mỹ, gặp gỡ bạn bè… Những hoạt động này 
sẽ giúp bạn giảm căng thẳng trong công việc. 

Làm việc có chừng mực 

Nếu bạn cảm thấy khó chịu 
khi làm việc nhiều giờ và 
không có thời gian để nghỉ 
ngơi, hãy giải quyết khó khăn 
này. Bạn có thể đề nghị với 
sếp kéo dài deadline hoàn 
thành công việc (trong 
trường hợp cần thiết) sao 
cho bạn có thể về nhà đúng giờ 3 ngày/tuần.

Nguồn: VnExpress.vn

Trong bài này, chúng tôi đề cập một số lợi ích sức khỏe 
hàng đầu của việc đi bộ mỗi ngày.

Bạn sẽ có một trái tim khỏe mạnh: Đi bộ là môn thể 
thao hoạt động vận động chậm phù hợp cho 
người có sức khỏe yếu. Tập đi bộ 25-30 phút 
giúp cho tim mạch tăng chuyển hóa và ổn 
định nhịp tim hơn.

Giảm nguy cơ bệnh tật: Một lối sống tích cực sẽ 
giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như huyết 
áp cao, đột quỵ, tiểu đường, ung thư đại tràng 
và ung thư vú. Đây là một trong những lợi ích 
hàng đầu của đi bộ hàng ngày.

Kiểm soát cân nặng: Không chỉ là vấn đề giảm 
cân mà quan trong hơn là việc duy trì một cân 
nặng phù hợp. Đi bộ thường xuyên giúp bạn 
quản lý trọng lượng lý tưởng của mình.

Cải thiện tâm trạng: Đi bộ thường xuyên thay đổi 
hệ thống thần kinh của bạn và bạn sẽ bắt đầu 
giảm bớt sự tức giận và thù địch. Sau đó, tâm 
trạng của bạn cũng sẽ được cải thiện.

Thúc đẩy sự sáng tạo: Theo một nghiên cứu được 
công bố, đi bộ sẽ thúc đẩy sự sáng tạo. Do đó, 
nếu bạn cảm thấy bị mắc kẹt tại nơi làm việc hoặc 
nếu bạn không thể tìm ra giải pháp cho điều gì 
đó, hãy nghỉ ngơi và đi dạo và quay trở lại.

Ngăn ngừa nguy cơ giãn tĩnh mạch: Khi bạn già đi, nguy 
cơ bạn bị giãn tĩnh mạch tăng lên. Đi bộ là một 
cách để ngăn chặn điều đó. Đi bộ giúp tăng 
cường hệ thống tuần hoàn thứ phát bằng cách 
bảo quản cơ bắp chân và tăng cường lưu thông 
máu. Đây là một trong những lợi ích của việc đi 
dạo hàng ngày.

Vậy làm thế nào để đi bộ 10.000 bước một ngày 
mà bạn lại không nhận ra điều đó?

Đi cầu thang: Nếu nơi bạn ở hoặc nơi làm việc của 
bạn có cầu thang bộ, hãy sử dụng nó càng nhiều 
càng tốt. Rất dễ dàng để kết hợp hoạt động này 
vào thói quen hàng ngày của bạn.

Đi bộ trong thời gian nghỉ ngơi: Khi bạn nghỉ ngơi, hãy 
đi ra ngoài và đi dạo quanh khu nhà của bạn. Bạn 

SỐNG  KHỎE

cũng có thể cố gắng đi bộ trong nhà của 
bạn càng nhiều càng tốt.

Xem phim kết hợp đi bộ: Ngồi và xem TV trong 
nhiều giờ không phải là một lựa chọn tốt. 
Nếu bạn có máy chạy bộ ở nhà, bạn có thể 
xem TV và đi bộ trên máy cùng một lúc.

Dắt chó đi dạo: Đi dạo cùng với cún cưng là 
một cơ hội để bạn tập thể dục.

Đi dạo với người thân: Thay vì chỉ ngồi sau khi 
ăn xong, bạn có thể cùng gia đình đi dạo. 
Bạn cũng có thể tụ tập thành nhóm để đi 
bộ thường xuyên. Điều này giúp bạn bớt 
chán nản khi đi bộ một mình.

Đi bộ mua sắm: Điều này có thể khó khăn 
nếu gần nơi bạn ở không có cửa hàng tạp 
hóa hay siêu thị. Nhưng đây là một trong 
những cách tốt nhất để kết hợp việc đi bộ 
10.000 bước vào cuộc sống hàng ngày 
của bạn.

Bí quyết
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Trò chơi

CÂU HỎI
Hàng ngang:

3. Chương trình thi đua huy động dành cho CB, NV, CTV Kienlongbank 

tham gia mang tên gì?

5. Tên nhóm quà tặng ngay trong chương trình “ Gửi tiền Kiên Long - 

Nhận quà liền tay - Trúng ngay xế hộp” ứng với số tiền gửi từ 1 tỷ trở 

lên là gì? 

6. Tên sản phẩm tiết kiệm của chương trình “ Gửi tiền Kiên Long - 

Nhận quà liền tay - Trúng ngay xế hộp”?

7. Ngày 11 hàng tháng, ngân hàng sẽ gửi………qua email cho chủ 

thẻ Kienlongbank Visa.

9. Một loại quà được dành tặng cho khách hàng trong chương trình 

tri ân khách hàng sử dụng thẻ Visa Kienlongbank?

11. Đại sứ thương hiệu Thẻ Kienlongbank Visa hoạt động trong lĩnh 

vực nào?

12. Nhìn hình đoán chữ: 13. Nhìn hình đoán chữ:

14. Số tiền ít nhất cần phải trả vào Thẻ Visa khi đến hạn thanh toán 

gọi là gì?

15. Khi nhận được thẻ, KH phải làm gì để có thể sử dụng được thẻ?

16. (Ô viền màu xanh) Chương trình tặng quà tri ân khách hàng sử 

dụng thẻ Visa tên là gì?

Hãy cùng dạo quanh 1 vòng kiến thức về sản phẩm dịch vụ, 

ưu đãi của Kienlongbank và để xem ai nhanh tay hơn nào. 

Những câu hỏi và ký tự gợi ý liên quan đến sản phẩm dịch 

vụ Ngân hàng. Nhanh tay gửi kết quả về Ban biên tập bản 

tin qua  Email: gianght@kienlongbank.com

03 Người chơi có kết quả đúng nhất và 

gửi về sớm nhất sẽ được công bố trên Bản 

tin số tới. Chúc các bạn may mắn!

Hàng dọc:

1. Khách hàng có thể đăng kí dịch vụ gì để thanh toán dư nợ 

Thẻ Visa thông qua tài khoản thanh toán? 

2. KH có thể tự thanh toán dư nợ thẻ tín dụng Kienlongbank 

Visa bằng dịch vụ nào? 

4. Kienlongbank mới ban hành chính sách hỗ trợ gì dành cho 

KH vay chăn nuôi lợn?

8. Thẻ Visa có hạn mức lớn nhất là loại thẻ gì?

10. Nhìn hình đoán chữ:

NHIỀU TIỆN ÍCH VÀ ƯU ĐÃI VƯỢT TRỘI

Thẻ

1900 6929

PlatinumHENRIQUE CALISTO
10/1910/16

HENRIQUE CALISTO
10/1910/16

HENRIQUE CALISTO
10/1910/16

Cựu Huấn luyện viên trưởng
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam
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