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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

chân thành cảm ơn sự cộng tác nội dung của các anh/chị và Đơn vị

BẢN TIN THÁNG 7/2017

BAN BIÊN TẬP

 Những ngày cuối tháng 6, Kienlongbank vui mừng khi cổ phiếu của Ngân hàng 

chính thức đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán là KLB. Đây là sự kiện 

đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển, nỗ lực của Kienlongbank 

trong 22 năm qua.

 Những nỗ lực ấy còn được ghi nhận qua thành công của chương trình khuyến 

mãi:  “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay - Trúng ngay xế hộp” khi đã thu hút 20.000 

khách hàng gửi tiết kiệm tham gia chương trình và 51 khách hàng đã may mắn trúng giải 

với tổng trị giá trên 5,4 tỷ đồng. 

 Không chỉ chăm sóc khách hàng, với Kienlongbank là Ngân hàng luôn sẵn lòng 

chia sẻ với xã hội tiếp tục tặng 11 căn nhà Đại đoàn kết cho bà con có hoàn cảnh khó tại 

các huyện Kiên Lương, Giang Thành và An Minh tỉnh Kiên Giang. Sự xúc động, niềm vui và 

hạnh phúc của các hộ gia đình đã giúp cho mỗi CB, NV Kienlongbank thêm nỗ lực, cố gắng 

trong việc góp phần vào sự phát triển sự lớn mạnh của Ngân hàng để từ đó, chung tay 

giúp đỡ nhiều hơn nữa các hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong xã hội. Kết thúc 6 tháng 

đầu năm 2017, hoạt động kinh doanh của Kienlongbank đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, 

là phần thưởng và sự động viên cho toàn thể  CB, NV Kienlongbank tiếp tục cố gắng nhiều 

hơn nữa.

 Tất cả thông tin về các hoạt động này sẽ được truyền tải đầy đủ trong Bản tin 

Kienlongbank số 42. Ban Biên tập Bản tin Kienlongbank xin trân trọng cảm ơn Quý độc giả 

đã luôn ủng hộ và theo dõi Bản tin Kienlongbank trong suốt thời gian qua. 

Kính chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe thành công và hạnh phúc.

Trân trọng kính chào!
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THEO DÒNG LỊCH SỬ 

Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành 

sự quan tâm đặc biệt đến thương binh, gia 

đình liệt sỹ. Dù bận trăm công nghìn việc 

nhưng Bác vẫn luôn dành thời gian để 

quan tâm, thăm hỏi, động viên các đồng 

chí thương binh, gia đình liệt sỹ. Những 

tình cảm thiêng liêng Bác dành cho thương 

binh, liệt sỹ được thể hiện trong các bài nói, 

bài viết của Bác.

1. Trong thư gửi Ban Thường trực của Ban 

Tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc” 

ngày 27/7/1947, Bác viết:

“Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang san, sự 

nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ 

tiên ta bị uy hiếp; cha mẹ, anh em, vợ con, 

thân thích, họ hàng ta bị đe đọa; của cải, 

ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc 

ta bị nguy ngập; ai là người xung phong 

trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn 

đất nước cho chúng ta? Đó là những chiến 

sỹ mà nay một số thành ra thương binh.

Thương binh là những người đã hy sinh 

gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ 

quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ 

quốc, lợi ích của đồng bào mà các đồng 

chí đó bị ốm yếu.

Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, 

phải giúp đỡ những người anh hùng ấy.

Trong lúc chống nạn đói kém, đồng bào 

ta đã từng mỗi tuần nhịn ăn một bữa, để 

giúp các đồng bào bị đói. Bây giờ chống 

nạn ngoại xâm, tôi chắc đồng bào ta sẽ vui 

lòng vài ba tháng nhịn ăn một bữa để giúp 

các chiến sỹ bị thương.

Ngày 27-7 là một dịp cho đồng bào ta tỏ 

lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng yêu mến 

thương binh.

… Luôn luôn tin vào lòng nhường cơm 

sẻ áo của đồng bào, tôi chắc rằng “Ngày 

thương binh” sẽ có kết quả mỹ mãn.

Tôi xin xung phong gửi một chiếc áo lót lụa 

mà chị em phụ nữ đã biếu tôi, một tháng 

lương của tôi, một bữa ăn của tôi và của 

hồn các nữ liệt sỹ đã hy sinh cho Tổ quốc 

…

… Tôi kính chào các bà mẹ có con trong bộ 

đội và các bà mẹ, cùng vợ con của liệt sỹ.

… Các bà mẹ chiến sỹ và các chị em đã 

giúp thương binh, đã hòa lẫn lòng yêu 

thương không bờ bến, mà giúp chiến sỹ 

và chăm sóc thương binh như con em ruột 

thịt của mình”.

6. Trong thư gửi cụ Vũ Đình Tụng – Bộ 

trưởng Bộ Thương binh – Cựu binh ngày 

27/7/1952, Người nhắc nhở:

“Phải coi việc giúp đỡ thương binh, bệnh 

binh, gia đình liệt sỹ là nghĩa vụ chứ không 

phải là việc làm phúc…

… Về phần anh em thương binh, bệnh 

binh:

– Phải hòa mình với nhân dân, tôn trọng 

nhân dân, tránh phiền nhiễu nhân dân.

– Phải tránh tâm lý “công thần”, coi thường 

lao động, coi thường kỷ luật.

– Chớ bi quan, chán nản, phải luôn luôn cố 

gắng. Ngày nay anh em sẽ tùy điều kiện 

mà xung phong tăng gia sản xuất …

– Đồng bào sẵn sàng giúp đỡ, anh em có 

quyết tâm thì anh em nhất định dần dần 

tự túc được”.

7. Diễn từ trong buổi lễ đặt vòng hoa ở Đài 

Liệt sĩ ở Ba Đình – Hà Nội ngày 31/12/1954:

“… Các liệt sỹ hy sinh, nhưng công trạng to 

lớn của các liệt sỹ đã ghi sâu vào lòng toàn 

dân và non sông đất nước.

Các liệt sỹ đã hy sinh, nhưng chí khí dũng 

cảm của các liệt sỹ thấm nhuần vào tâm 

hồn của toàn quân và dân ta trong cuộc 

đấu tranh đặng giành hòa bình, thống 

nhất, độc lập và dân chủ trong nước.

Máu nóng của các liệt sỹ đã nhuộm lá 

Quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ.

Tiếng thơm của các liệt sỹ muôn đời lưu 

truyền sử xanh.

Một nén hương thanh.

Vài lời an ủi.

Anh linh của các liệt sỹ bất diệt!

Tổ quốc Việt Nam vĩ đại muôn năm”.

8. Trong thư gửi anh em thương binh, bệnh 

binh và gia đình liệt sỹ ngày 27/7/1959, 

Bác Hồ cũng đã căn dặn:

“… Trong năm qua, các gia đình liệt sỹ và 

anh em thương binh, bệnh binh đã đóng 

góp khá nhiều vào công cuộc xây dựng xã 

hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

Nhiều gia đình liệt sỹ đã hăng hái tham gia 

Tổ đổi công và Hợp tác xã nông nghiệp 

và đã đạt được thành tích khá trong việc 

sản xuất và tiết kiệm. Tôi chúc các gia đình 

ấy trở thành những gia đình cách mạng 

gương mẫu …”.

9. Trong Di chúc thiêng liêng của Người, 

Bác Hồ của chúng ta đã căn dặn biết bao 

điều hệ trọng về công tác Lao động – 

Thương binh và Xã hội:

“Đầu tiên là công việc đối với con người. 

Đối với những người đã dũng cảm hy sinh 

một phần xương máu của mình (cán bộ, 

binh sỹ, dân quân, du kích, than niên xung 

phong …), Đảng, Chính phủ và đồng bào 

ta phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn 

chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những 

lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để 

họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”.

Đối với các liệt sỹ, thì mỗi địa phương 

(thành phố, làng, xã) cần xây dựng vườn 

hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng 

của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần 

yêu nước cho nhân dân ta.

Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh, 

liệt sỹ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu 

thì chính quyền địa phương (nếu ở nông 

thôn thì chính quyền cùng Hợp tác xã 

nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công ăn 

việc làm thích hợp, quyết không để họ bị 

đói rét”. (Bản viết tháng 5/1968, Bộ Chính 

trị khóa VI công bố ngày 19/8/1989).

Đã 70 năm trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ 

Chí Minh chỉ thị chọn “Ngày thương binh”, 

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn 

đang nỗ lực thực hiện tư tưởng Hồ Chí 

Minh, gắng sức đền ơn, đáp nghĩa những 

người có công với nước.

Các chủ trương, chế độ, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về chăm sóc thương 

binh, gia đình liệt sỹ, người có công đã 

phát huy cao độ truyền thống “Uống nước 

nhớ nguồn” – truyền thống tốt đẹp đã có 

từ hàng ngàn năm nay của dân tộc Việt 

Nam, tiếp thêm ngọn lửa của tình đoàn 

kết và lòng yêu nước trong các thế hệ con 

Lạc cháu Hồng. Những câu nói, bài viết của 

Bác đã và sẽ mãi mãi là phương châm hành 

động, lẽ sống của thương binh, gia đình 

liệt sỹ, định hướng cho các hoạt động “đền 

ơn đáp nghĩa” của nhân dân ta.

Trích từ quangbinh.gov.vn

Tình cảm của Bác Hồ 
dành cho thương binh, liệt sỹ

các nhân viên tại Phủ Chủ tịch, cộng là 

một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng 

(1.127,00)”.

2. Trong thư gửi anh em thương binh và 

bệnh binh tháng 7/1948, Bác viết:

“Các đồng chí đã hy sinh một phần xương 

máu vì Tổ quốc, chẳng may bị thương, bị 

bệnh trước khi quân thù hoàn toàn bị tiêu 

diệt, kháng chiến được hoàn toàn thành 

công.

Chắc các đồng chí không khỏi phân vân. 

Nhưng các đồng chí nên một mặt nuôi lại 

sức khỏe, một mặt cố gắng học tập. Khi đã 

khôi phục sức khỏe, các đồng chí sẽ hăng 

hái tham gia công tác tăng gia sản xuất, 

để giúp ích cho Tổ quốc, cũng như các 

đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông, 

các đồng chí sẽ trở nên những người chiến 

sĩ kiểu mẫu ở hậu phương cũng như các 

đồng chí đã làm người chiến sĩ kiểu mẫu 

ở ngoài mặt trận. Tôi cùng đồng bào luôn 

nhớ đến các đồng chí”.

3. Trong thư gửi cho đồng bào chiến sỹ 

Nam Bộ, Nam Trung bộ ngày 23/ 9/1949, 

Người viết:

“Hôm nay, cuộc kháng chiến oanh liệt ở 

Nam Bộ và Nam Trung Bộ vừa đúng hai 

năm. Tôi trân trọng thay mặt Chính phủ, và 

nhân dân toàn quốc nghiêng mình trước 

linh hồn các chiến sỹ và đồng bào đã hy 

sinh vì Tổ quốc. Tôi gửi lời an ủi tới những 

chiến sỹ và đồng bào bị thương, bị địch 

giam cầm hoặc đang bị khổ sở nơi địch 

chiếm đóng…”.

4. Trong thư gửi cụ Vũ Đình Tụng – Bộ 

trưởng Bộ Thương binh về phát động 

phong trào đón thương binh về làng tháng 

7/1951, Người nhắc lại:

“Anh em thương binh đã hy sinh một phần 

xương máu để giữ gìn Tổ quốc, bảo vệ 

đồng bào, đã tận trung với nước, tận hiếu 

với dân. Anh em đã làm tròn nhiệm vụ, anh 

em không đòi hỏi gì cả.

… Song đối với những người con trung 

hiếu ấy. Chính phủ và đồng bào phải báo 

đáp thế nào cho xứng đáng?

… Mỗi xã phải tùy theo sự cố gắng và 

khả năng chung mà đón một số anh em 

thương binh. Giúp lâu dài chứ không phải 

chỉ giúp một thời gian…

… Như thế thì đồng bào mỗi xã được thỏa 

mãn lòng ao ước báo đáp anh em thương 

binh, mà anh em thương binh thì được yên 

ổn về vật chất và vui vẻ về tinh thần và có 

dịp tham gia hoạt động có ích cho xã hội”.

5. Trong thư gửi phụ nữ nhân ngày 

8/3/1952, Bác viết:

“… Tôi kính cẩn nghiêng mình trước linh 
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(28/7/1929 - 28/7/2017)

Báo Lao Động, cơ quan ngôn luận của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ

Số nhà 15 Hàng Nón, nơi diễn ra Hội nghị thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, 28/7/1929

năm Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam

kỷ niệm

Ngược dòng lịch sử cách đây 88 năm, ngày 

28/7/1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra 

đời. Điều này đánh dấu một bước ngoặt 

quan trọng đối với quá trình đấu tranh, 

phát triển của phong trào công nhân Việt 

Nam; là hạt nhân vận động, tập hợp giai 

cấp công nhân đi dưới ngọn cờ cách mạng 

vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

88 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam 

đã có những đóng góp quan trọng vào 

công cuộc đấu tranh giành độc lập dân 

tộc, giải phóng giai cấp, trong công cuộc 

xây dựng và phát triển đất nước.

Sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam 

gắn liền với sự hình thành, phát triển của 

giai cấp công nhân và hoạt động của lãnh 

tụ Nguyễn Ái Quốc - người đặt nền móng 

về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự 

ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” viết 

năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh 

tính chất và nhiệm vụ của Công hội là: “Tổ 

chức Công hội trước là để cho công nhân 

đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để 

nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang 

cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn 

bây giờ, bốn là giữ gìn quyền lợi cho công 

nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp 

cho thế giới”.

Như một tất yếu của lịch sử, các tổ chức 

Công hội sơ khai ra đời, đặc biệt là tổ chức 

Công hội Đỏ do người công nhân ưu tú 

Tôn Đức Thắng (sau này là Chủ tịch nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) sáng lập đã 

đáp ứng yêu cầu cấp thiết phong trào đấu 

tranh của giai cấp công nhân Việt Nam 

những thập niên đầu thế kỷ 20; tạo một 

bước ngoặt to lớn trong lịch sử phong 

trào đấu tranh của công nhân, đó là chuyển từ đấu 

tranh tự phát sang đấu tranh tự giác, từ việc đấu 

tranh chỉ để đòi những quyền lợi trước mắt sang 

đấu tranh có tổ chức và mang tính chính trị, từ đó 

có những đóng góp quan trọng vào phong trào 

đấu tranh của công nhân thế giới.

Sự ra đời của Công đoàn cách mạng Việt Nam có 

ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong 

trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp 

công nhân Việt Nam. Khẳng định luận điểm nổi 

tiếng của Lênin “Giai cấp công nhân ở bất kỳ nơi 

nào trên thế giới cũng chỉ phát triển và chỉ có thể 

phát triển bằng con đường Công đoàn, bằng sự 

tác động qua lại giữa Công đoàn và Đảng của giai 

cấp công nhân, chứ không thể bằng con đường 

nào khác’’.

Trong 88 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam 

đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; đã vận 

động, tập hợp đông đảo CNVCLĐ dưới ngọn cờ 

cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo 

để có những đóng góp to lớn trong thắng lợi của 

hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ xâm lược; tổ chức và vận động CNVCLĐ  

hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu 

nước, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng 

và phát triển đất nước.

Trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi 

xướng và lãnh đạo, đặc biệt là trong quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 

nhập quốc tế hiện nay, giai cấp công nhân Việt 

Nam nói chung và giai cấp công nhân thành phố 

nói riêng đã tiếp tục phát huy vai trò của mình qua 

các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Lao 

động giỏi - Lao động sáng tạo, tiên phong trong 

các ngành nghề, trực tiếp tạo ra nhiều sản phẩm 

đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã 

hội. Tổ chức Công đoàn đã không ngừng đổi mới 

nội dung và phương thức hoạt động; tập trung xây 

dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, 

hướng các hoạt động trọng tâm về Công đoàn cơ 

sở nhằm phát huy hiệu quả vai trò của Công đoàn 

cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chức năng của 

tổ chức Công đoàn, đáp ứng sự phát triển không 

ngừng của phong trào CNVCLĐ .

Nguồn tapchigiaothong.vn

88 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Việt Nam luôn hoạt động đúng 

tôn chỉ, mục đích và phát huy tốt vai trò của tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn 

của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa đất nước.

THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sáng ngày 29/6/2017, tại tòa nhà trụ sở Kienlongbank, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Kienlongbank đã tổ chức lễ khai 
trương giao dịch cổ phiếu Kienlongbank (Mã chứng khoán: KLB) với sự tham dự của Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, Đại 
diện lãnh đạo NHNNVN tỉnh Kiên Giang.

MộT Số HìNH ảNH Tại Sự KiệN KHai TRươNG Giao DịcH cổ pHiếU KLB

Nghi thức khai trương giao dịch cổ phiếu KLB (từ trái qua):  Ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (thứ 7), Ông Võ Quốc 
Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank (thứ 8), Ông Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc NHNN VN CN tỉnh Kiên Giang (thứ 9) , Ông Nguyễn Quốc Sử - Phó bí thư Thành 
uỷ, Chủ tịch UBND Tp. Rạch Giá (thứ 10) cùng các đại biểu, lãnh đạo Kienlongbank thực hiện nghi thức khai trương cổ phiếu KLB

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Kienlongbank tặng hoa cảm ơn đến 
Ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank và ông Võ Văn Châu – 
Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Kienlongbank tiếp nhận lẳng hoa chúc mừng 
được gửi tặng từ UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Phạm Trần Duy Huyền - Thành viên thường trực HĐTQ Kienlongbank 
tặng hoa cho ông Nguyễn Chí Trung - Phó TGĐ Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Rồng Việt thay cho lời cảm ơn từ Kienlongbank

Ông Nguyễn Chí Trung - Phó TGĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 
giới thiệu thông tin cổ phiếu KLB trên UPCoM sáng 29/6

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank và ông Võ Văn Châu – 
Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Kienlongbank tiếp nhận lẳng hoa chúc mừng 
của NHNNVN – CN tỉnh Kiên Giang.

Ông Võ Văn Châu – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank tặng hoa cho 
ông Nguyễn Văn Kiệt – Giám đốc NHNN VN CN Kiên Giang

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank 
phát biểu khai mạc sự kiện 

Ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

Đến tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang: Ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Ông Nguyễn Quốc Sử - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ 

tịch UBND thành phố Rạch Giá; Đại diện Ban lãnh đạo NHNNVN CN tỉnh Kiên Giang: Ông 

Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc, Ông Trần Văn Phước – Phó Giám đốc, Ông Lê Đình Khanh - 

Chánh thanh tra; cùng Ban lãnh đạo Kienlongbank và đông đảo cổ đông của Ngân hàng.

Ông Nguyễn Văn Kiệt, Giám đốc NHNNVN 

CN tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Ngân hàng 

Nhà nước VN CN Kiên Giang đánh giá cao 

về sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết và những 

thành quả mà Ban lãnh đạo cùng tập thể 

CB, NV Kienlongbank qua các thời kỳ đã tạo 

dựng nên. Và hôm nay Kienlongbank chủ 

động đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, 

tạo nhiều thuận lợi trong giao dịch cổ phiếu 

của cổ đông đồng thời cũng mở ra nhiều cơ 

hội mới đánh dấu bước chuyển mình minh 

chứng cho năng lực, sự trưởng thành và tâm 

thế sẵn sàng nâng cao tính minh bạch trong 

hoạt động kinh doanh làm nền tảng vững 

chắc trong tương lai. Tôi tin rằng, với phương 

châm tổ chức và hoạt động của mình, 

Kienlongbank sẽ hoàn thành nhiệm vụ đề 

ra, tăng trưởng hợp lý, hoạt động ổn định và 

phát triển bền vững”. Phát biểu chỉ đạo tại 

lễ khai trương cổ phiếu KLB, Ông Phạm Vũ 

Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh Kiên Giang đã có những đánh giá cao 

các hoạt động của Kienlongbank trong 

thời gian qua, đồng thời ghi nhận và biểu 

dương những nỗ lực, đóng góp của Ngân 

hàng đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và 

nhân dân tỉnh Kiên Giang, các tỉnh, thành chia sẻ với cộng đồng các hoạt động mang tính nhân văn. Ngoài ra, ông cũng đề nghị NHNN tỉnh 

Kiên Giang tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất, tháo gỡ các khó khăn trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm giúp 

cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh hoạt động an toàn, phát triển hiệu quả và bền vững. 

Việc đưa cổ phiếu Kienlongbank giao dịch trên sàn UPCoM đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hơn 22 năm hình thành và 

phát triển của Kienlongbank. Qua đó, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Ngân hàng, tạo thuận lợi trong việc giao dịch cổ phiếu 

của cổ đông cũng như nhà đầu tư, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới, tiếp cận các kênh huy động vốn dài hạn trên thị trường, đáp ứng kịp 

thời kế hoạch kinh doanh của Kienlongbank trong thời gian tới.

Ngày 29/6/2017, 300 triệu cổ phiếu Kienlongbank đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán là KLB, 

giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng/cổ phần.

Kienlongbank

Khai trương giao dịch cổ phiếu KLB
NGÀY 29/6/2017
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Triển khai dịch vụ Thu thuế 
xuất nhập khẩu tại quầy

làm Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam

Nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành 

chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho 

các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ 

thông quan hàng hóa, Kienlongbank 

phối hợp với Tổng cục Hải quan chính 

thức triển khai dịch vụ Thu thuế xuất 

nhập khẩu tại 117 điểm giao dịch của 

Ngân hàng.

Từ ngày 03/7/2017, Kienlongbank 

chính thức triển khai dịch vụ Thu thuế xuất 

nhập khẩu, áp dụng đối với các doanh 

nghiệp có nhu cầu nộp thuế xuất nhập 

khẩu cho cơ quan hải quan. Ngay sau khi 

khách hàng hoàn tất thao tác nộp thuế tại 

bất kỳ điểm giao dịch của Kienlongbank, 

cơ quan hải quan sẽ nhận được thông tin 

thông qua hệ thống kết nối dữ liệu điện 

tử và thực hiện thông quan hàng hóa cho 

doanh nghiệp. Thực hiện dự án hiện đại 

hóa thu Ngân sách Nhà nước theo Thông 

tư số 85/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, 

Kienlongbank trở thành một trong những 

Ngân hàng thương mại thực hiện phối hợp 

thu Ngân sách Nhà nước với Kho bạc Nhà 

nước, Tổng Cục Thuế và Tổng cục Hải quan. 

Trước đó, từ năm 2015, Kienlongbank đã 

triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với Kho 

bạc Nhà nước và Tổng Cục thuế.  

Ưu điểm của dịch vụ thu ngân sách Nhà 

nước qua ngân hàng là thông tin về các 

khoản thuế của khách hàng như mã 

chương, mã ngành, số tiền … được lấy ra 

và đối chiếu trực tiếp từ hệ thống thông 

tin liên ngành nên có độ chuẩn hóa cao. 

Nhờ đó, cá nhân và doanh nghiệp hạn chế 

thao tác xử lý thủ công khi thực hiện nộp 

ngân sách nhà nước.

Đây là dịch vụ tiện ích, giúp khách hàng là 

các doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn 

về kênh giao dịch qua ngân hàng, cung 

cấp cho người nộp thuế những dịch vụ 

nộp thuế thuận tiện và nhanh chóng nhất, 

rút ngắn được thời gian và tạo thuận lợi 

hơn cho hoạt động thương mại của 

doanh nghiệp.

Ngày 22/6/2017, tại Tp Hồ chí Minh, 

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn 

Vovinam VN (VVF) khoá iii nhiệm kỳ 

2017-2022 đã bầu doanh nhân 48 tuổi 

Mai Hữu Tín làm chủ tịch VVF.

Ông Mai Hữu Tín từng là môn sinh Vovinam 

và từng giành chức vô địch toàn quốc năm 

1986. Hiện tại, ông đang là chủ tịch Hội 

đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty 

cổ phần đầu tư U&I (Unigroup). Ngoài ra, 

ông còn đầu tư và có cổ phần ở hàng chục 

doanh nghiệp khác.

Nhiệm kỳ 2017-2022 được xem là có nhiều 

thách thức với tân Chủ tịch VVF Mai Hữu 

Tín và Ban chấp hành VVF khi sẽ diễn ra 

nhiều sự kiện thể thao quốc tế quan trọng 

đối với Vovinam như Giải vô địch Đông 

Nam Á, vô địch châu Á, vô địch thế giới, 

SEA Games 30 tại Philippines 2019, SEA 

Games 31 tại VN năm 2021. Trong đó, đưa 

Vovinam trở lại sân chơi SEA Games là mục 

tiêu quan trọng sau khi không thể góp mặt 

phòng Marketing

phòng Marketing

DOANH NHÂN Mai Hữu Tín

ở hai kỳ SEA Games tại Singapore 2015 và 

Malaysia 2017.

Phát biểu sau khi nhận chức, ông Mai 

Hữu Tín cho biết ông sẽ dành nhiều thời 

gian để điều hành và phát triển phong 

trào Vovinam rộng khắp ở trong nước và 

quốc tế. Ông chia sẻ: “Mục tiêu đầu tiên 

của chúng tôi là sẽ phủ kín mạng lưới tổ 

chức chính quy của VVF tại tất cả 63 tỉnh, 

thành và một vài ngành quan trọng để tạo 

ra một phong trào vững mạnh, có tính kế 

thừa và phát triển liên tục. Tôi hiểu giá trị mà 

Vovinam mang lại cho tính cách và sự thành 

công của cá nhân tôi. Và tôi tin là Vovinam 

có thể giúp tạo ra nhiều người Việt như vậy 

hơn nếu việc tập luyện Vovinam được diễn 

ra rộng rãi hơn. Mục tiêu kế tiếp là giúp tạo 

ra đội ngũ huấn luyện viên và đội tuyển 

Vovinam ở tất cả các nước Đông Nam Á. Chỉ 

như vậy chúng ta mới bảo đảm Vovinam 

được đưa vào thi đấu ở SEA Games”.

Ông Mai Hữu Tín hiện là chủ tịch HĐQT 

U&i Group, chủ tịch Liên đoàn Doanh 

nghiệp tỉnh Bình Dương, là Đại biểu 

Quốc hội Khóa Xii – Xiii, chủ tịch Hội 

Doanh Nhân Trẻ Việt Nam khóa iV; 

phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam, phó chủ tịch 

HĐQT Kienlongbank đã được tín nhiệm 

giữ vai trò chủ tịch VVF nhiệm kỳ 2017 

- 2022.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT 
Kienlongbank tham dự và chúc mừng ông Mai 
Hữu Tín tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên 
đoàn Vovinam Việt Nam

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phục 

vụ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian của 

khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch 

vụ Kienlongbank, từ ngày 16/6/2017, 

Kienlongbank sẽ chính thức ngưng sử 

dụng đầu số 1900555539 và chỉ hoạt 

động duy nhất một số Hotline 19006929, 

hoạt động 24/24, với cước phí 1.000 

VNĐ/phút.

Việc ngừng hoạt động số tổng đài cũ sẽ 

giúp Quý khách hàng dễ dàng liên hệ 

với Kienlongbank thông qua một đầu số 

Hotline duy nhất của Ngân hàng 19006929 

kèm tiện ích: ngắn gọn, dễ nhớ, cùng với 

cước phí điện thoại tiết kiệm hơn so với 

trước đây. Ngoài số Hotline 19006929, 

khi cần thông tin tư vấn thêm thông tin, 

Quý khách hàng có thể đến bất kỳ Chi 

Chính thức sử dụng 
duy nhất 01 đầu số 
Hotline 19006929

nhánh, Phòng giao dịch Kienlongbank 

trên cả nước, hoặc email về địa chỉ 

chamsockhachhang@kienlongbank.com; 

hoặc tư vấn trực tuyến thông qua dịch vụ 

chat; và ngay trên Facebook Kienlongbank. 

Theo Tuổi trẻ
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Đã xác định được chủ nhân của xe ô tô Mazda 6 & 50 giải thưởng Chương 
trình “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay - Trúng ngay xế hộp”.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ QUAY SỐ

Sáng ngày 07/7/2017, tại trụ sở 

Kienlongbank (Thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang), Kienlongbank đã tổ chức Lễ 

quay số chương trình khuyến mại “Gửi 

tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay - Trúng 

ngay xế hộp” với sự tham dự và giám sát 

của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang, đại diện 

Sở Công thương, Sở Tư pháp, Ban lãnh đạo 

Kienlongbank và đông đảo khách hàng 

tại tỉnh Kiên Giang. Chương trình khuyến 

mại“Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay 

- Trúng ngay xế hộp” được Kienlongbank 

triển khai từ ngày 03/4/2017 đến hết ngày 

30/6/2017, nhằm tri ân tất cả khách hàng 

đã đồng hành cùng Kienlongbank trong 

suốt thời gian qua. Theo đó, khi khách 

hàng hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm 

tại Kienlongbank sẽ được nhận ngay quà 

tặng, đồng thời được cấp mã số dự thưởng 

để tham gia quay số cuối chương trình 

với tổng số quà tặng 35.000 phần và giá 

trị 51 giải thưởng lên đến hơn 5,4 tỷ đồng. 

Giải đặc biệt của chương trình là 01 chiếc 

Mazda 6 và 50 giải thưởng khác như: Xe 

honda SH, tủ lạnh, IPhone 7, Tivi SamSung 

49 inch, máy giặt LG. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Châu - 

Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank cho 

biết: “Sau 03 tháng triển khai, chương trình 

đã thu hút gần 20.000 khách hàng tham gia 

gửi tiết kiệm, với hơn 550.000 ngàn mã số dự 

thưởng hợp lệ. Thông qua phần mềm quay 

số tự động đảm bảo 03 tiêu chí: công khai, 

minh bạch và khách quan, cùng với sự giám 

sát của đại diện Sở Công thương, Sở Tư pháp, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh 

tỉnh Kiên Giang, đông đảo khách hàng, kết 

hợp với việc truyền hình trực tiếp lễ quay 

số thông qua mạng xã hội, Kienlongbank 

đã kết nối tất cả khách hàng cả nước có 

thể theo dõi diễn biến buổi lễ, giúp khách 

hàng biết ngay 51 chủ nhân may mắn của 

chương trình”. 

Sau buổi lễ quay số, Kienlongbank đã xác 

định được danh sách 51 khách hàng trúng 

thưởng. Chương trình “Gửi tiền Kiên Long 

- Nhận quà liền tay - Trúng ngay xế hộp”. 

Giải đặc biệt xe ô tô Mazda 6 đã thuộc về 

khách hàng Châu Vân, có mã số dự thưởng 

UW4681, giao dịch tại Kienlongbank Năm 

Căn (Cà Mau).

Ông Võ Văn Châu - TV.HĐQT, TGĐ Kienlongbank phát biểu khai mạc tại buổi lễ

Ông Nguyễn Văn Kiệt - GĐ NHNN CN tỉnh Kiên Giang phát biểu chúc mừng

Ông Nguyễn Văn Kiệt - Giám đốc NHNN VN CN tỉnh Kiên Giang thực hiện 
quay số để tìm ra chủ nhân may mắn của Giải Đặc biệt

Khách hàng Châu Vân, giao dịch tại PGD Năm Căn thuộc Chi nhánh Cà 
Mau đã là chủ nhân của Giải Đặc biệt - Xe Mazda 6

Đại diện khách hàng trực tiếp quay số cho các giải thưởng trong chương trình

phòng Marketing

TIN TỨC - SỰ KIỆN

KIENLONGBANK: 

Chúc mừng khách hàng Trần Văn Ẩn, giao dịch tại Kienlongbank CN Rạch Giá trúng giải Nhất, có mặt tại Lễ quay số

Ban lãnh đạo Kienlongbank tặng hoa cám ơn đến lãnh đạo NHNN, Sở Công 
thương, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

THÁNG 7/2017SỐ 42Bản tin Kienlongbank12 13

PHÁT TRIỂN



TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công đoàn       tổ chức Lễ quay số 
chương trình Chung sức đợt II - tháng 6/2017
Ngày 13/7/2017, tại trụ sở Kienlongbank Phú Nhuận, BCH Công đoàn cơ sở Kienlongbank đã tổ chức Lễ quay số chương trình “Chung 

sức” đợt II - Tháng 6/2017 với sự tham dự của ông Võ Văn Châu – TV. HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank, ông Đặng Minh Quân - 

Thành viên Ban kiểm soát, ông Nguyễn Quang Toan - Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện Ban lãnh đạo có mặt tại 

đầu cầu trực tuyến CN Cần Thơ, CN Rạch Giá và toàn thể CB, NV, CTV Kienlongbank tại Hội sở và các đơn vị trên toàn hệ thống.

Trong bầu không khí sôi động và hồi hộp của buổi lễ quay số, thông 

qua phần mềm quay số tự động, Ban tổ chức đã tìm ra 14 chủ nhân 

may mắn nhận thưởng trong chương trình đợt II - tháng 6/2017. 

(Xem danh sách chi tiết tại website: Kienlongbank.com)

Ngoài ra, vào ngày 28/6/2017, tại các đơn vị trong hệ thống 

Kienlongbank, Ban chấp hành Công đoàn Kienlongbank đã tổ chức 

trao giải thưởng cho những cá nhân may mắn trong chương trình 

“Chung sức” đợt I - Tháng 5/2017.

“Chung sức” là chương trình thi đua nội bộ do Ban Chấp hành Công 

đoàn Kienlongbank tổ chức, được triển khai từ ngày 10/5 đến hết 

ngày 31/7/2017. Với mục đích góp phần thúc đẩy, tăng trưởng và 

hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017, đồng thời nêu cao tinh 

thần, ý thức trách nhiệm và phát huy sức mạnh tập thể của đội ngũ 

CB, NV, CTV đang công tác bán hàng tại Ngân hàng, trong đó sản 

phẩm huy động tiết kiệm là sản phẩm dành cho chương trình này. 

Qua đó, những CB, NV hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh sẽ có cơ hội 

tham qua quay số trúng thưởng với tổng số lượng 40 giải thưởng, 

trị giá 500 triệu đồng.

11 căn nhà Đại đoàn kết đầu tiên đã 

được Kienlongbank bàn giao cho 

11 hộ gia đình ở 3 huyện Kiên Lương, Giang 

Thành và An Minh, tỉnh Kiên Giang. Đây là 

những ngôi nhà đầu tiên được hoàn thành 

trong chương trình xây tặng nhà Đại đoàn 

kết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn 

ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Kiên Giang, do 

UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang phối hợp với 

Kienlongbank thực hiện trong năm 2017.

Đến tham dự và chúc mừng buổi lễ trao nhà 

đại đoàn kết có đại diện lãnh đạo UBMTTQ 

tỉnh Kiên Giang; đại diện lãnh đạo UBMTTQ 

và các cơ quan, ban ngành tại địa phương, 

đại diện Kienlongbank và đông đảo bà con 

ở huyện Kiên Lương, huyện Giang Thành và 

huyện An Minh.

Trong niềm vui mừng và xúc động, chị Đặng 

Thị Ngọc Bích, ngụ tại huyện Kiên Lương bồi 

hồi chia sẻ: “Gia đình chúng tôi vô cùng cảm 

ơn Ngân hàng Kiên Long, thật sự tôi chưa bao 

giờ nghĩ gia đình tôi sẽ có được 1 ngôi nhà kiên 

cố, có thể che nắng che mưa như thế này. Với 

sự chia sẻ lớn lao từ Ngân hàng Kiên Long, giờ 

đây gia đình chúng tôi đã có thể yên tâm làm 

lụng để vượt qua khó khăn”.
Trao thưởng giải Đặc biệt xe HONDA SH125i cho anh Lê Huấn - Nhân viên lái 
xe CN Khánh Hòa

Ông Nguyễn Quang Toan - Phó Tổng Giám đốc phát biểu khai mạc 
chương trình

Gia đình ông Bùi Hữu Thọ vui mừng chụp ảnh lưu niệm cùng với Ban lãnh đạo Kienlongbank và lãnh đạo chính 
quyền địa phương trong ngôi nhà mới

Gia đình ông Phan Thanh Ga vui mừng chụp ảnh lưu 
niệm cùng với Ban lãnh đạo Kienlongbank và lãnh đạo 
chính quyền địa phương trong ngôi nhà mới

Đông đảo bà con đến chúc mừng gia đình Anh Phan Thanh 
Ga trong ngày nhận nhà Đại đoàn kết từ Kienlongbank

Ông Nguyễn Hoàng An - Phó TGĐ Kienlongbank trao 
bảng tượng trưng bàn giao ngôi nhà mới cho gia đình 
bà Lê Thị Thanh với sự chứng kiến của lãnh đạo chính 
quyền địa phương.

Ban lãnh đạo Kienlongbank cùng lãnh đạo chính quyền địa 
phương trao bảng tượng trưng bàn giao ngôi nhà mới cho 
hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lệ

Ông Đỗ Phước Hiếu - GĐ Kienlongbank Rạch Giá và đại diện 
lãnh đạo chính quyền huyện An Minh thực hiện nghi thức khai 
trương ngôi nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Lệ

Ông Nguyễn Hoàng An - Phó TGĐ Kienlongbank bàn 
giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Phan Thanh GaBà Nguyễn Hà Linh Chi - PGĐ Kienlongbank Lái Thiêu (Bình Dương) trao 

giải May Mắn cho Nhân viên Nguyễn Ngọc Xuân Thanh
Đại diện Ban lãnh đạo Kienlongbank quay số giải Đặc biệt lần 1

công đoàn Kienlongbank

11 căn nhà Đại đoàn kết đầu tiên 
được                            trao tặng 
cho người dân tại tỉnh Kiên Giang 

phòng Marketing
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KIENLONGBANK
GIAO DỊCH TRÊN UPCOM LÀ CƠ HỘI 
ĐỂ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng Nhà nước Kiên Giang, TP. Rạch Giá cùng các đại biểu, lãnh đạo Kienlongbank thực hiện nghi thức khai trương cổ phiếu KLB

(ĐTcK) Mục tiêu của Ngân hàng thương 

mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank - 

mã chứng khoán KLB) là trở thành một 

trong những ngân hàng bán lẻ hiện đại, 

đa năng hàng đầu tại Việt Nam. KLB 

đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UpcoM, 

hướng tới niêm yết, nhằm nâng cao tính 

minh bạch, tạo thuận lợi trong việc giao 

dịch cổ phiếu của cổ đông, đồng thời mở 

ra cơ hội cho Ngân hàng tiếp cận kênh 

huy động vốn dài hạn qua thị trường 

chứng khoán. Ông Võ Quốc Thắng - chủ 

tịch Hội đồng Quản trị Kienlongbank 

chia sẻ nhân ngày giao dịch đầu tiên của 

cổ phiếu KLB, 29/6/2017. pV phan Hằng 

thực hiện

Thưa ông, vì sao Kienlongbank chọn 

thời điểm này đưa cổ phiếu lên giao dịch 

trên UpcoM?

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2016, 

Kienlongbank đã lên kế hoạch niêm yết 

trên UPCoM chậm nhất là ngày 30/6/2017. 

Đến nay, tất cả thủ tục pháp lý đã hoàn tất 

và ngày 29/6/2017 là ngày giao dịch đầu 

tiên của cổ phiếu KLB.

Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối 

với Kienlongbank?

Việc niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị 

trường chứng khoán là cần thiết trong 

quá trình phát triển của doanh nghiệp 

nói riêng và mang lại nhiều lợi ích cho 

nền kinh tế Việt Nam nói chung. Khi niêm 

yết/đăng ký giao dịch, doanh nghiệp chịu 

áp lực từ nhiều mặt, sẽ phải đặt ra những 

mục tiêu kinh doanh cao hơn, làm động 

lực cho doanh nghiệp phấn đấu và phát 

triển bền vững.

Thực tế cho thấy, so với trước khi niêm yết/

đăng ký giao dịch, đa số các doanh nghiệp 

đều có sự gia tăng về giá trị thị trường, uy 

tín doanh nghiệp…, nên về dài hạn, đây sẽ 

là những yếu tố thuận lợi để Kienlongbank 

gia tăng thị phần và phát triển bền vững 

trong tương lai.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch 

đầu tiên của cổ phiếu của KLB là 10.000 

đồng/cổ phiếu. Theo ông, mức giá này 

có hấp dẫn các nhà đầu tư?

Căn cứ vào rất nhiều yếu tố có liên quan, 

thị trường sẽ quyết định giá cổ phiếu của 

Kienlongbank. Mức giá 10.000 đồng/cổ 

phiếu chỉ là cơ sở để tham chiếu khi bắt 

đầu giao dịch chính thức trên thị trường 

chứng khoán. Biên độ dao động giá trong 

ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM là 40% 

so với giá tham chiếu.

Giá cổ phiếu của Kienlongbank sẽ thay 

đổi theo diễn biến cung cầu và sự định giá 

của các nhà đầu tư trên thị trường. Nếu so 

với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/3/2017 

là 11.549 đồng/cổ phiếu thì mức giá tham 

chiếu trong ngày đầu chào sàn thấp hơn 

giá trị sổ sách 1.549 đồng/cổ phiếu.

Với những diễn biến thuận lợi của thị 

trường chứng khoán nói chung và cổ 

phiếu ngành ngân hàng nói riêng, giá cổ 

phiếu của Kienlongbank kỳ vọng sẽ tăng 

cao hơn giá tham chiếu trong thời gian tới.

Sau khi đăng ký giao dịch trên UpcoM, 

Kienlongbank sẽ có kế hoạch đưa cổ 

phiếu lên niêm yết, thưa ông?

Việc đưa cổ phiếu KLB giao dịch trên 

UPCoM đã đánh dấu bước ngoặt quan 

trọng trong quá trình 22 năm hình thành 

và phát triển của Kienlongbank. Qua 

đó, nâng cao tính minh bạch trong hoạt 

động của Ngân hàng, tạo thuận lợi trong 

việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông cũng 

như nhà đầu tư và đặc biệt là mở ra nhiều 

cơ hội tiếp cận các kênh huy động vốn 

dài hạn trên thị trường, đáp ứng kịp thời 

kế hoạch kinh doanh của Kienlongbank 

trong thời gian tới.

Chúng tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để 

trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đưa cổ 

phiếu lên niêm yết trên HOSE hoặc HNX, 

nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Ngân 

hàng và cổ đông.

Kế hoạch kinh doanh và mục tiêu trọng 

tâm của Ngân hàng trong năm 2017 

là gì?

Đối với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, 

Kienlongbank dự kiến tổng tài sản đạt 

36.500 đồng, tăng gần 20%; tổng huy 

động vốn 32.500 tỷ đồng, tăng hơn 23%; 

dư nợ cấp tín dụng 24.700 tỷ đồng, tăng 

25% so với năm 2016; tỷ lệ nợ xấu dưới 

2,5%. Theo đó, kế hoạch lợi nhuận trước 

thuế hợp nhất là 250 tỷ đồng, tăng 65% so 

với năm 2016; cổ tức dự kiến 8%.

Để hoàn thành kế hoạch trên, chúng tôi 

xác định công tác trọng tâm trong năm 

2017 là tiếp tục thực hiện định hướng 

cơ cấu lại Kienlongbank giai đoạn 2016 - 

2020 theo phương án đã trình Ngân hàng 

Nhà nước.

Đồng thời, chúng tôi tập trung hoàn thiện 

hệ thống chính sách tín dụng, cải cách thủ 

tục cấp tín dụng theo hướng thuận tiện 

để khách hàng tiếp cận vốn, dịch vụ của 

Ngân hàng. Trong đó, tập trung tín dụng 

vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực 

ưu tiên của nền kinh tế.

Song song với việc đẩy mạnh hoạt động 

kinh doanh cốt lõi, phát triển đa dạng đối 

tượng khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm 

tín dụng, Ngân hàng sẽ khai thác tối ưu 

tiện ích ngân hàng điện tử, tăng tỷ trọng 

thu nhập phi tín dụng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng cường hiện đại 

hóa công nghệ ngân hàng, từng bước áp 

dụng chế độ tự động hóa trong các hoạt 

động; xây dựng, hoàn thiện hệ thống báo 

cáo, lưu trữ, xử lý dữ liệu hiện đại, an toàn, 

bảo mật.

Vậy kết quả kinh doanh trong 3 tháng 

đầu năm 2017 như thế nào, thưa ông?

Kết thúc quý I/2017, tổng tài sản 

Kienlongbank đạt 32.216 tỷ đồng, tăng 

5,8%; tổng huy động vốn đạt 28.251 tỷ 

đồng, tăng 7,15%; dư nợ cấp tín dụng đạt 

21.750 tỷ đồng, tăng 10,04%; lợi nhuận 

trước thuế đạt 72,375 tỷ đồng, tỷ lệ nợ 

xấu 0,96% và có 117 đơn vị hoạt động 

trên toàn quốc. So với kế hoạch đề ra, 

Kienlongbank đã hoàn thành hầu hết các 

chỉ tiêu quan trọng của quý đầu năm.

Kienlongbank có mạng lưới hoạt động 

rộng, nhưng địa bàn hoạt động nào 

Ngân hàng có nhiều lợi thế?

Kienlongbank hiện có 117 điểm giao dịch, 

gồm 28 chi nhánh và 89 phòng giao dịch, 

có mặt tại các thị trường trọng điểm trên 
(tiếp theo)

Báo đầu tư chứng khoán (đăng ngày 30/6/2017)

TIN TỨC - SỰ KIỆN
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 Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank 

Đại diện Kienlongbank Bến Tre (thứ 2 từ trái qua phải) nhận hoa và giấy khen từ Ban tổ chức cuộc thi

Thuyền hoa Kienlongbank rực rỡ về đêm trên Hồ Trúc Giang

TIN TỨC - SỰ KIỆN

toàn quốc. Trong đó, chúng tôi xác định, 

khu vực miền Tây Nam Bộ là địa bàn có 

nhiều lợi thế, đóng góp đáng kể trong 

toàn quốc. Trong đó, chúng tôi xác định, 

khu vực miền Tây Nam Bộ là địa bàn có 

nhiều lợi thế, đóng góp đáng kể trong  

suốt quá trình phát triển của Ngân hàng.

Ông có thể chia sẻ định hướng chiến 

lược của Kienlongbank trong giai đoạn 

tới?

Mục tiêu và định hướng hoạt động 

mang tính chiến lược trung, dài hạn của 

Kienlongbank là trở thành một trong 

những ngân hàng bán lẻ hàng đầu trong 

hệ thống ngân hàng Việt Nam, với phương 

châm “Hoạt động an toàn, bền vững và lợi 

nhuận hợp lý, mở rộng thị phần qua việc 

đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, hướng tới 

phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử”.

Khách hàng của Kienlongbank chủ yếu là 

cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, với các khoản 

vay nhỏ lẻ và lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn nên tính ổn định khách hàng rất cao, 

bền vững, phân tán được rủi ro khi nền 

kinh tế bị ảnh hưởng từ những biến động 

trong khu vực cũng như trên thế giới.

Mục tiêu đến năm 2020, Kienlongbank dự 

kiến tổng tài sản đạt 55.000 tỷ đồng, huy 

Hội thi thuyền hoa ngành Ngân hàng Bến 

Tre là hoạt động do Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bến Tre phối hợp 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, 

nhằm kỷ niệm 195 năm ngày sinh nhà thơ 

yêu nước Nguyễn Đình Chiểu và 25 năm 

ngày truyền thống văn hoá tỉnh Bến Tre. 

Đây là năm đầu tiên, hội thi được tổ chức 

với sự tham gia tổ chức của ngành ngân 

hàng theo hình thức xã hội hóa.

Hội thi được tổ chức với sự tham gia của 11 

đơn vị là Chi nhánh các ngân hàng thương 

mại, ngân hàng chính sách xã hội trên địa 

bàn tỉnh. Trong đó, Kienlongbank Bến Tre 

tham dự hội thi với hình ảnh thuyền rồng, 

mang chủ đề “Thuyền rồng Kienlongbank 

đồng hành quê hương Đồng Khởi”, đã thu 

hút và nhận được sự đánh giá cao từ BTC 

cuộc thi cũng như đông đảo người dân 

đến tham quan, thưởng lãm.

Tham gia cuộc thi, ngoài việc quảng bá 

động vốn đạt 50.000 tỷ đồng, dư nợ tín 

dụng đạt 40.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 

4.000 tỷ đồng, địa điểm kinh doanh hơn 

150 đơn vị, lợi nhuận trước thuế giai đoạn 

2018 - 2020 từ 300 tỷ đồng đến hơn 500 

tỷ đồng.

Trải qua 22 năm hình thành và phát triển, 

Kienlongbank đã không ngừng nỗ lực xây 

dựng và phát huy những lợi thế của mình, 

từng bước khẳng định được vị thế vững 

chắc trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, 

gặt hái được nhiều thành tựu và tạo được 

niềm tin với khách hàng, đối tác trong và 

ngoài nước.

Với nền tảng ổn định hiện tại, đội ngũ lãnh 

đạo nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, 

lực lượng nhân viên trẻ, năng động, nhiệt 

huyết, được đào tạo bài bản, có trình độ 

chuyên môn nghiêp vụ tốt, số lượng khách 

hàng không ngừng gia tăng, thường 

xuyên nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi 

Corebanking và công nghệ ngân hàng, liên 

tục phát triển sản phẩm dịch vụ mới, trụ sở 

giao dịch và cơ sở vật chất tại các đơn vị 

kinh doanh được đầu tư khang trang, hiện 

đại…, chúng tôi tin rằng, Kienlongbank sẽ 

hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đưa thương 

hiệu Kienlongbank bước lên tầm cao mới 

trong thời gian tới.

1900 6929 www.kienlongbank.comCN/ PGD gần nhất

Áp dụng từ ngày 03/7/2017 đến khi hết quà tặng

  
 

   

KIENLONGBANK
tham gia hội thi thuyền hoa ngành 
ngân hàng tỉnh Bến tre
Tối ngày 30/6/2017, người dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã có dịp chiêm ngưỡng nhiều thuyền hoa tỏa sáng 
rực rỡ trên Hồ Trúc Giang (thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) trong khuôn khổ Hội thi thuyền hoa ngành Ngân 
hàng tỉnh Bến Tre năm 2017.

thương hiệu, Kienlongbank mong muốn sẽ góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa truyền thống của địa phương, từ đó chung tay góp phần xây dựng quê hương 

Đồng Khởi ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Kienlongbank Bến Tre
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Thêm tự tin khi khoác lên mình “chiếc áo” mới.
Giữa tháng 5, năm 2017 Kienlongbank Gò 

Vấp chính thức khoác lên mình chiếc áo 

mới, trụ sở mới ở vị trí đắc địa, tại số 366A13- 

366A14 đường Phan Văn Trị, phường 5, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi được 

xem là có tốc độ đô thị hóa cao dân cư tập 

trung đông đúc, nhiều cửa hàng kinh doanh 

mua bán và các doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh như: điện máy, trang trí nội ngoại 

thất, vật liệu xây dựng, cây cảnh,…. Bên 

cạnh cơ cấu kinh tế đa dạng thì vị trí địa lý 

cũng rất thuận lợi của Gò Vấp đã mở ra cho 

Kienlongbank Gò Vấp nhiều cơ hội và tiềm 

năng để phát triển.  Kienlongbank Gò Vấp 

hoạt động với đội ngũ nhân viên trẻ năng 

động, nhiệt huyết, chuyên nghiệp, đem đến 

cho khách hàng sự tín nhiệm và an tâm khi 

giao dịch với Ngân hàng. Cơ cấu kinh tế đa 

dạng và vị trí địa lý thuận lợi, phía Bắc giáp 

quận 12, Nam giáp quận Phú Nhuận, Tây 

giáp quận Tân Bình, Đông giáp quận Bình 

Thạnh đã mở ra cho Kienlongbank Gò Vấp 

nhiều cơ hội và tiềm năng để phát triển. 

anh Tạ Quý Thanh - Giám đốc 

Kienlongbank Gò Vấp cho biết: “Từ khi 

Phòng giao dịch Gò Vấp dọn về ngôi nhà mới, 

từ Ban giám đốc và tất cả nhân viên điều rất 

vui mừng và phấn khởi. Với phương hoạt động 

của KLB “Sẵn lòng chia sẻ”, sẵn sàng chia sớt 

với nhau những khó khăn, cũng như kinh 

nghiệm làm việc để cùng nhau phát triển. Tất 

cả các thành viên PGD phối hợp nhịp nhàng vì 

mục tiêu chung cùng nhau hoàn thành các chỉ 

tiêu mà Ban điều hành giao cho Kienlongbank 

Gò Vấp.”.

chị Nguyễn Đặng Ngọc Hương nhân viên 

chăm sóc khách hàng chia sẻ: “Từ khi về 

“nhà” mới thấy có thêm nhiều khách hàng 

mới đến giao dịch hơn tôi cũng thấy vui hơn. 

Kienlongbank Gò Vấp

KIENLONGBANK GÒ VẤP

Còn khách hàng cũ khi bước vào phòng 

giao dịch cũng khen “Nhà mới đẹp quá con 

hen”. Chỉ bấy nhiêu đó thôi làm chúng tôi 

cũng ấm lòng vui lây và có nhiều động lực 

hơn nữa trong công việc. Vị trí mới thuận 

lợi dễ đi lại, nhận diện trụ sở cũng dễ dàng 

hơn cho khách hàng khi đến giao dịch với 

Kienlongbank”.
Tập thể  CB, NV Kienlongbank Gò Vấp quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017

Là phòng giao dịch thuộc Kienlongbank Chi nhánh Sài Gòn, trụ sở hoạt động tại QuậnGò Vấp, TP.HCM từ 
năm 2007, Kienlongbank Gò Vấp đang tự tin vươn cao cùng với sự phát phát triển của Kienlongbank.

Gắn bó với Kienlongbank Gò Vấp từ 

những ngày đầu thành lập khách hàng 

Nguyễn Thành Được cho biết: “Tôi là 

khách hàng thân thiết của Kienlongbank 

Gò Vấp trong suốt nhiều năm qua. Tôi thích 

sự cởi mở thân thiện lịch sự, lời nói thì nhẹ 

nhàng của nhân viên ở đây. Đó chính là 

lý do mà tôi quyết định gắn bó lâu dài với 

Ngân hàng này. Bây giờ thì Kienlongbank Gò 

Vấp có văn phòng mới rộng rãi, thoát mát, 

sang trọng và rất đẹp tôi cảm thấy cũng rất 

thoải mái và an tâm hơn khi đến giao dịch 

với Ngân hàng. Chúc cho Ngân hàng trong 

thời gian tới sẽ phát triển mạnh hơn nữa”.

Với sự tin tưởng của khách hàng cùng 

nhiệt huyết và tâm thế sẵn sàng của đội 

ngũ nhân viên, Kienlongbank Gò Vấp sẽ 

luôn nỗ lực không ngừng trong công tác 

chăm sóc khách hàng, giữ được lòng tin 

của khách hàng bằng sự chân thành và 

lòng nhiệt huyết cố gắng khai thác thêm 

nhiều khách hàng mới một cách triệt để, 

cố gắng phát huy hết khả năng của đơn 

vị,  hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2017 

và các năm tới. 

Kienlongbank Gò Vấp hoạt động tại trụ 

sở mới khang trang, sạch đẹp, hiện đại 

cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp, 

sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất và 

nguồn nhân lực, đặc biệt là sự hỗ trợ giúp 

đỡ nhiệt tình từ cấp lãnh đạo Hội sở, sự 

chia sẻ của CN Sài Gòn và các đơn vị cùng 

địa bàn TPHCM sẽ tạo thêm sự tự tin, động 

lực nhanh chóng phát triển vượt bậc, góp 

phần mang lại hiệu quả kinh doanh cho 

Kienlongbank Gò Vấp nói riêng và Ngân 

hàng nói chung. 
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Đầu tháng 2/2015 Kienlongbank 

An Nhơn chính thức đi vào hoạt 

động tại huyện An Nhơn, tỉnh 

Bình Định. An Nhơn là một thị xã nhỏ với 

khoảng 2,8 vạn dân nhưng có tới 15 tổ chức 

tín dụng (TCTD) đang hoạt động, là một 

thách thức không nhỏ cho Kienlongbank 

An Nhơn. Thế nhưng bằng niềm tin tưởng 

và sự kỳ vọng của Ban lãnh đạo dành cho 

đơn vị mới như Kienlongbank An Nhơn,  

cùng sự đồng lòng quyết tâm vượt qua 

mọi khó khăn thử thách, luôn trong tâm 

thế phục vụ khách hàng, sự chia sẻ của 

tập thể CB, NV, Kienlongbank An Nhơn đã 

ngày một khởi sắc trên vùng đất mới. 

Trong hoạt động, Kienlongbank An Nhơn 

luôn vận dụng những giá trị cốt lõi của 

Ngân hàng bằng bốn chữ Tâm - Tín – Kiên 

– Xanh để phục vụ một cách tốt nhất cho 

khách hàng. Để phục vụ tốt với khách 

hàng bên ngoài thì trước hết khách hàng 

nội bộ cũng phải được phục vụ thật tốt, có 

như thế mới rút kinh nghiệm những giá trị 

cốt lõi của Kienlongbank mới được thấm 

nhuần từ CB NV. Trải qua nhiều lần chia sẻ 

kinh nghiệm, Ban Giám đốc Kienlongbank 

An Nhơn đã quyết tâm triển khai Chương 

trình thi đua nội bộ: “The best of the best - 

Gương mặt xuất sắc nhất”, từ tháng 6/2017. 

Mục đích của chương trình là để tạo không 

khí luôn vui tươi, phấn khởi trong mỗi CB, 

NV, tạo động lực hăng say làm việc, nhắc 

nhở mỗi CB, NV phải luôn hết sức hết mình 

dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Theo đó, 

chương trình triển khai xuyên suốt tại đơn 

vị, dành cho các nhân viên phải có trách 

nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 

chung của đơn vị thông qua chỉ tiêu cá 

nhân như: Huy động, cho vay, dịch vụ thẻ, 

số lượng khách hàng mới, khách hàng 

được chăm sóc, …

Tiêu chí đánh giá như sau: Cuối tháng sẽ 

tổng hợp điểm dựa vào chỉ tiêu cá nhân, 

mỗi một chỉ tiêu sẽ tương ứng với điểm. 

Ví dụ: 01 khách hàng huy động mới là 02 

Áp dụng thi đua nội bộ 

“the best of the best - 
gƯƠng MẶt XuẤt sẮC nhẤt”

KIENLONGBANK AN NHƠN 

điểm, 01 Khách hàng cho vay mới là 02 

điểm, mở 01 thẻ ATM là 01 điểm, mở 01 

thẻ Visa là 10 điểm,….nhân viên nào có số 

điểm cao nhất sẽ đạt giải và trở thành nhân 

viên xuất sắc trong tháng. Giá trị phần 

thưởng dành cho nội bộ: Gồm 01 phần 

quà trị giá 500.000 đồng, giấy khen của 

Giám đốc và ảnh tuyên dương nhân vật 

của tháng được treo trang trọng tại sảnh 

đơn vị. Hàng tháng sẽ có 01 giải thưởng. 

Riêng tháng 12 sẽ có 03 giải: 01 giải nhất 

(500.000 đồng), 01 giải nhì (400.000 đồng) 

và 01 giải ba (300.000 đồng).

Sau khi triển khai chương trình thi đua 

nội bộ, toàn thể CB, NV tại đơn vị rất hào 

hứng khi tham gia cuộc thi đua nội bộ này, 

ai cũng cố gắng làm việc hết sức mình để 

đạt danh hiệu “nhân viên xuất sắc nhất 

trong tháng”. Chương trình thi đua nội bộ 

không những tạo động lực cho nhân viên 

nỗ lực mà còn giúp nhân viên có tinh thần 

lao động tập thể, chia sẻ nhau trong công 

việc. Người có thế mạnh, kinh nghiệm ở 

lĩnh vực nào thì chia sẽ cùng những người 

khác và ngược lại. Đối với những ai chưa 

hoàn thành công việc sẽ được Ban Giám 

đốc đào tạo thêm những kiến thức, kinh 

nghiệm giúp họ giải quyết vấn đề: Tại sao? 

Phải làm như thế nào? Từ đó, CB, NV hoàn 

thiện bản thân, chủ động hơn và mang lại 

hiệu quả cao hơn trong công việc.

Sau 1 tháng triển khai, gương mặt điển 

hình nhân viên xuất sắc tháng 6 của 

Kienlongbank An Nhơn là Anh Trương 

Ngọc Quan - Nhân viên Tín dụng. Anh vui 

mừng chia sẻ: “Trước hết, tôi cảm ơn Ban 

Giám đốc đã triển khai một chương trình thi 

đua rất hay và thiết thực. Tôi rất vui và vinh 

hạnh khi mình là gương mặt xuất sắc nhất 

của tháng 6 trong chương trình thi đua nội 

bộ The best of The best - Gương mặt xuất sắc 

nhất. Mọi sự nỗ lực của tôi cũng đã được ghi 

nhận một cách xứng đáng, nhưng không chỉ 

dừng lại ở đây, tôi sẽ luôn không ngừng cố 

gắng để hoàn thành tốt chỉ tiêu năm 2017”.

Bước đầu triển khai chương trình đã mang 

lại cho Kienlongbank An Nhơn nhiều tín 

hiệu khởi sắc trong những ngày đầu của 

Quý III. Trong thời gian tới Ban Giám đốc và tập thể CB, NV Kienlongbank An Nhơn sẽ cố 

gắng và tiếp tục phát huy hơn nữa những chương trình thi nội nội bộ như “The best of the 

best - Gương mặt xuất sắc nhất”, để từ đó góp phần vào sự thành công chung và phát triển 

của Kienlongbank.
Kienlongbank an Nhơn

Cuộc họp nội bộ của Kienlongbank An Nhơn

Ông Lê Toàn Thắng - GĐ Kienlongbank An Nhơn tặng thưởng cho NV xuất sắc
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UPCoM (Tên viết tắt tiếng anh Unlisted Public Company Market) là tên gọi của thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng 

chưa được niêm yết được tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thị trường UPCoM được xây dựng dựa trên nhu cầu phát triển thị 

trường chứng khoán việt nam, đem lại quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư. Sự ra đời của thị trường UPCoM 

đã góp phần thúc đẩy quá trình tham gia thị trường do Nhà nước quản lý của các công ty đại chúng. Sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam (VSD) tập trung triển khai nghiệp vụ đăng ký lưu ký chứng khoán cho các công ty đại chúng và thị trường  UPCoM đi vào 

hoạt động, nhiều công ty đã lựa chọn phương án đăng ký giao dịch sau khi đăng ký lưu ký chứng khoán.

Hiện nay, hàng hóa trên thị trường UPCoM bao gồm nhiều cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng không niêm yết tại Sở 

giao dịch chứng khoán. Để có thể đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM , ngoài tiêu chí phải là chứng khoán của công ty đại chúng 

không niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán, chứng khoán đó đã phải được đăng ký lưu ký tại trung tâm lưu ký.

Khác với giao dịch trên thị trường niêm yết 

là giao dịch khớp lệnh tự động, khi người 

mua và người bán nhập lệnh mà có sự 

tương đồng về giá thì hệ thống sẽ tự khớp 

lệnh; giao dịch trên thị trường UPCoM 

được thực hiện bởi sự thỏa thuận gián tiếp 

giữa những người bán, người mua thông 

qua công ty chứng khoán.

Muốn giao dịch trên sàn này, trước hết, 

nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch tại công 

ty chứng khoán thành viên của UPCoM và 

đăng ký lưu ký chứng khoán tại trung tâm 

lưu ký. Sau đó, tùy theo nhu cầu, nhà đầu 

tư có thể đăng ký giao dịch thỏa thuận 

thông thường hay giao dịch thỏa thuận 

điện tử.

Nếu nhà đầu tư tự tìm được đối tác chuyển 

nhượng, hay chuyển nhượng trực tiếp 

với công ty chứng khoán thì sau khi thỏa 

thuận xong giá và khối lượng, công ty 

chứng khoán sẽ nhập kết quả giao dịch 

vào hệ thống của HASTC. Đây gọi là giao 

dich thỏa thuận thông thường.

Trong trường hợp công ty chứng khoán 

không đáp ứng được ngay nhu cầu chào 

mua hay chào bán của khách hàng thì 

công ty chứng khoán sẽ nhập lệnh yêu cầu 

của khách hàng vào hệ thống của HASTC.

Đồng thời công ty chứng khoán cũng theo 

dõi các lệnh chào mua, chào bán có trên 

hệ thống (do công ty chứng khoán khác 

nhập vào) để lựa chọn lệnh phù hợp và 

2. CÁCh thứC giao dịCh trên upCoM 

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GIAO DỊCH CHỨNG 
KHOÁN UPCoM
1.upCoM LÀ gÌ ?

thực hiện lệnh giao dịch cho khách hàng. 

Đây gọi là giao dịch thỏa thuận điện tử.

Khác với thị trường niêm yết, tại thị trường 

UPCoM , các công ty chứng khoán khi 

chọn lệnh của các công ty khác nhập vào, 

nếu muốn thỏa thuận giá khác hay khối 

lượng khác thì có thể liên lạc trực tiếp với 

công ty chứng khoán đã nhập lệnh chào 

mua, chào bán. Sau đó có thể hủy lệnh vừa 

chào để đưa lệnh mới đã thỏa thuận xong 

vào hệ thống, như vậy, giao dịch đã được 

công nhận.

UPCoM có chỉ số tổng hợp, được công bố 

tương tự như VN-Index, HASTC-Index. Trên 

UPCoM , biên độ giao động giá là +/- 10% 

(trong khi tại sàn Hà Nội là +/- 7%, sàn 

TPHCM là +/-5%).

Chứng khoán sau khi mua bán thì được 

thanh toán theo phương thức T+3, giống 

như trên thị trường niêm yết hiện nay 

(nghĩa là 3 ngày sau khi giao dịch thì chứng 

khoán hay tiền mặt sẽ về đến tài khoản của 

khách hàng).

Trong một ngày giao dịch, nhà đầu tư 

không được mua bán cùng một loại cổ 

phiếu và khối lượng giao dịch tối thiểu 

là 10 cổ phiếu. Giá tham chiếu trên sàn 

UPCoM là bình quân gia quyền giao dịch 

thỏa thuận điện tử của ngày giao dịch gần 

nhất.

Thời gian giao dịch của UPCoM là cả hai 

buổi các ngày làm việc trong tuần. Buổi 

sáng từ 10 giờ đến 11 giờ 30 phút và buổi 

chiều là từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ.

Các giao dịch, thanh toán chứng khoán 

được thực hiện trên một hệ thống tập 

trung, có quản lý nên quyền lợi của nhà 

đầu tư được bảo vệ bởi các quy định của 

pháp luật giống như sàn HOSE và HNX

Thông tin về giao dịch chứng khoán và 

thông tin về công ty đại chúng đăng ký 

giao dịch được tổng hợp và công bố công 

khai, minh bạch trên các phương tiện công 

bố thông tin của sở giao dịch chứng khoán 

Hà Nội và các công ty chứng khoán. Do đó, 

nhà đầu tư có thể tiếp cận dễ dàng với các 

thông tin này để có thể đưa ra các quyết 

định đầu tư một cách chính xác;

Thông qua hệ thống giao dịch của Sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội và mạng 

lưới công ty chứng khoán thành viên, nhà 

đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa 

chọn đối tác giao dịch mua và bán chứng 

khoán thông qua phương thức giao dịch 

thỏa thuận trên khớp lệnh liên tục trên sàn 

chứng khoán.

3. Lợi íCh Của nhÀ đầu 
tƯ khi thaM gia giao 
dịCh trên thị trƯờng 
upCoM 

phòng Marketing sưu tầm

Bạn có hài lòng với công việc hiện tại của 

mình không? Nếu được bắt đầu lại từ đầu 

bạn có chọn nơi đó không?

Một câu hỏi tôi luôn tự hỏi mình mỗi sớm mai 

thức dậy, để biết mình đang có gì, mình cần 

gì và mình sẽ làm gì để đạt được điều mình 

mong muốn.

Và tôi luôn có một đáp án cho riêng bản thân 

mình. Tôi biết đó không phải là đáp án hoàn 

hảo nhất, nhưng tôi tin đó là đáp án khiến 

bản thân hài lòng nhất. Không biết từ khi nào 

những tâm sự, những sẻ chia cảm xúc của 

tuổi trẻ cùng những khát vọng chinh phục 

trong tôi đã từng bước hòa mình vào dòng 

chảy hoạt động của Kienlongbank. Có thể 

nói, Kienlongbank giờ đây không còn là một 

khái niệm xa lạ mà là một điều gì đó rất đỗi 

gắn bó, rất đỗi thân thuộc trong cuộc sống 

của tôi.

Dường như là một chút may mắn…

So với bạn bè cùng trang lứa, có lẽ tôi may 

mắn hơn khi vừa tốt nghiệp đại học đã có 

công việc tại Thành phố Hồ Chí Minh - miền 

đất năng động đầy hứa hẹn với bất kỳ sinh 

viên mới ra trường nào. Thế nhưng, với tình 

yêu dành cho quê hương và gia đình, tôi 

mong muốn được sống và làm việc ngay trên 

chính quê hương mình, đó là vùng đất Vĩnh 

Long thân thương. 

Và mong muốn đó của tôi đã được chấp cánh 

khi tôi được may mắn gia nhập đại gia đình 

Kienlongbank.

Hơn một chút động lực…… 

Sau hơn 03 năm công tác, hiện nay, tôi 

đã không còn là “ma mới” nhưng đó cũng 

không hẳn là khoảng thời gian quá dài nếu 

so với những anh chị từng gắn bó nơi đây. 

Thế nhưng, trong 03 năm ấy, với tôi tôi đã 

có thật nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Mỗi ngày 

đến Kienlongbank, được trải nghiệm với 

công việc thực tế tại quầy, được tiếp xúc với 

rất nhiều khách hàng, được sự chỉ dẫn của 

các anh, chị đã giúp cho tôi tích góp thêm 

hành trang kiến thức chuyên môn và nhật ký 

công việc trong mỗi ngày lại được viết thêm 

nhiều trang mới, trên hết, mối quan hệ đồng 

nghiệp ngày càng thêm khắng khít, thấu 

hiểu nhau hơn. Dương Thị Mỹ Dương
Giao dịch viên Kienlongbank Vĩnh Long

một phần trong tim tôi
KIENLONGBANK

dần quen với những “từ mới” như hạch toán, 

giải ngân, thu chi nội bộ, sổ quỹ, cash in, cash 

out,…nghe có vẻ lạ lẵm nhưng nó đã ăn vào 

máu tôi hơn ba năm qua mất rồi. 

Dù những ngày đầu trải qua thật vụng về 

chẳng dễ dàng chút nào nhưng với tình yêu 

và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi đã vượt 

qua được những trở ngại ấy. Và chắc chắn 

một điều rằng, tôi sẽ ngày càng nỗ lực, cố 

gắng hơn nữa cho công việc của mình. Niềm 

tin trong tôi rất mãnh liệt, bởi tôi nhìn thấy 

được những người đã trưởng thành từ nơi 

đây, cùng với chặng đường hơn 22 năm phát 

triển của Kienlongbank là động lực để mỗi 

ngày qua tôi càng phấn đấu cho những gì 

mà mình đã chọn và được chọn. Sau tôi, sẽ có 

những thành viên mới và họ cũng sẽ trải qua 

nhiều cung bậc cảm xúc như tôi khi gia nhập 

đại gia đình Kienlongbank, nhưng những 

cảm xúc ban đầu ấy rồi sẽ đi qua, chỉ còn lại 

đây những tình cảm gắn bó và mong muốn 

được cống hiến hết mình vì sự phát triển và 

thành công của Kienlongbank.

Tôi yêu quê hương, càng yêu hơn 

Kienlongbank – Chi nhánh Vĩnh Long nơi thổi 

bùng ngọn lửa đam mê công việc trong tôi.

Một hạnh phúc không phải ai cũng có được 

đó là những mối quan hệ đồng nghiệp quá 

đỗi thân thương như những thành viên trong 

gia đình. Dường như slogan hoạt động của 

Kienlongbank đã ăn sâu vào tiềm thức của 

mỗi thành viên nơi đây. Nơi mà những người 

anh, người chị luôn hết mình vì công việc và 

luôn “sẵn lòng chia sẻ” kinh nghiệm, kỹ năng 

có được trong quá trình công tác cho thế hệ 

đàn em. Chính họ đã làm thay đổi suy nghĩ 

trong tôi rằng: “Tôi sẽ không thành công nếu 

không dám đương đầu với những thử thách”.

Chính môi trường làm việc dân chủ, bình 

đẳng, công khai nơi đây đã tiếp thêm động 

lực cho tôi tự tin làm việc, đóng góp hết sức 

mình vào sự phát triển chung và trở thành 

một thành viên thực sự trong chính ngôi nhà 

Kienlongbank – Chi nhánh Vĩnh Long này. 

Mỗi ngày là một bài học…

Với tôi, mỗi ngày đến Ngân hàng là một ngày 

học làm người và làm nghề. Vì văn hóa công 

sở khác với trường đại học, văn hóa tổ chức 

tín dụng càng khác xa một đơn vị chuyên về 

công tác hành chính - sự kiện, nơi xuất phát 

điểm của tôi. Điều quan trọng là tôi yêu thích 

công việc này nên sẽ thích ứng và xem nơi 

đây là gia đình thứ hai của tôi. Tôi bắt đầu 

THÁNG 7/2017SỐ 42Bản tin Kienlongbank

CHIA SẺ

24 25



doanh thu… Những con số này có thể dễ 

dàng tìm thấy trên Yahoo! và rất nhiều 

trang mạng khác.

Bạn cần biết thị trường đang trả giá bao 

nhiêu cho sự tăng trưởng lợi nhuận của 

một công ty

5. Đối thủ cạnh tranh của công ty đó 

là ai?

Các công ty không hoạt động trong chân 

không. Với mọi công ty sản xuất đồ uống 

có gas, Pepsi hay CocaCola đều là một đối 

thủ nặng ký. Các công ty này luôn cố gắng 

giành giật thị phần của nhau.

Nhà đầu tư nên biết công ty mà mình định 

đầu tư đang đứng ở đâu trên thị trường. 

Đó có phải là công ty có thị phần lớn nhất 

trong lĩnh vực mà nó kinh doanh hay 

không? Có phải công ty đó tuy nhỏ nhưng 

đang dần trở thành một “tay chơi số má” 

trên thương trường? Lĩnh vực của công ty 

đó có bị chi phối bởi một công ty nào đó 

hay được phân mảnh mà không một công 

ty nào chiếm thị phần quá 10%?

Nhà đầu tư cũng nên để ý đến các đối thủ 

cạnh tranh nước ngoài của công ty mục 

tiêu, khi cạnh tranh về giá có thể gây áp 

lực nên biên lợi nhuận của công ty.

6. ai vận hành công ty đó?

Không như các nhà quản lý tiền chuyên 

nghiệp, các nhà đầu tư cá nhân không có 

khả năng gặp mặt các lãnh đạo của một 

công ty và nói chuyện với họ về phương 

thức quản lý trước khi ra một quyết định 

đầu tư. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa 

là không có rất nhiều cách để tìm hiểu 

về lãnh đạo của công ty đó. Bất kỳ công 

ty đáng để đầu tư nào cũng phải có một 

trang web, trong đó liệt kê các quản lý cao 

cấp của mình, thời gian mà họ đã gắn bó 

với công ty, thông tin cơ bản về họ và lịch 

sử của công ty.

Nếu ban điều hành liên tục thay đổi, đó 

không phải là một dấu hiệu tích cực đối 

với sự ổn định của công ty. Ngoài những 

thông tin từ chính công ty về ban điều 

hành, nhà đầu tư cũng nên tìm thêm các 

bài viết từ bên ngoài về họ.

 

7. Bảng cân đối của công ty đó sạch cỡ 

nào?

Các nhà đầu tư dài hạn cần đọc được bản 

cân đối của công ty mục tiêu. Công ty đó có 

vác trên vai một đống nợ so với lợi nhuận 

hay không? Chỉ kiểm tra lợi nhuận thôi thì 

không nói nên việc công ty có vay mượn 

để đạt được lợi nhuận đó hay không. Cũng 

sẽ hữu ích nếu xem xem công ty đó chi 

bao nhiêu cho hoạt động nghiên cứu và 

phát triển, mức độ tồn kho (nếu nó tăng 

lên từ năm trước thì điều đó có nghĩa là 

hoạt động kinh doanh của công ty đang 

chậm lại). Điều này đưa chúng ta đến với 

câu hỏi số 8.

Chỉ kiểm tra lợi nhuận thôi thì không nói 

nên việc công ty có vay mượn để đạt được 

lợi nhuận đó hay không

8. Bạn đã đọc các báo cáo tài chính chi 

tiết của công ty đó chưa?

Với nhiều thị trường chứng khoán, chẳng 

hạn như Thị trường Chứng khoán Mỹ, ủy 

ban chứng khoán yêu cầu các công ty đại 

chúng công bố định kỳ báo cáo chi tiết 

về mọi mặt hoạt động của công ty đó. Ở 

Mỹ, chúng được gọi là báo cáo 10-K (hàng 

năm) và 10-Q (hàng quý). Các báo cáo này 

thường chứa đựng nhiều thông tin sát 

thực hơn các báo cáo thường niên màu 

hồng. Các báo cáo chi tiết và trung thực 

là cực kỳ quan trọng với các nhà đầu tư 

nghiêm túc.

Ít nhất, bạn cũng nên đọc các báo cáo 

được công bố gần đây nhất. Nếu việc này 

ngốn quá nhiều thời gian ở nhà của bạn, 

có lẽ tốt hơn là bạn đừng đầu tư vào một 

cổ phiếu riêng lẻ nào mà nên chọn một 

quỹ chỉ số có phí thấp để gửi tiền.

9. có dấu hiệu đáng ngờ nào để đặt câu 

hỏi về sự trung thực của công ty đó hay 

không?

Một lần nữa, các báo tài chính chi tiết sẽ 

giúp bạn trả lời câu hỏi này. Trước hết, mọi 

công ty cần trình bày chi tiết về các nhân tố 

rủi ro có thể hủy hoại triển vọng của công 

ty. Thứ hai, công ty cần giải thích rõ về các 

phương pháp hạch toán và các giả định 

hoạt động trên các vấn đề từ tỷ lệ giảm giá 

tài sản đến tỷ lệ tăng trưởng. Những điều 

này sẽ cho bạn một nhìn nhận rằng, công 

ty đó có quá lạc quan hay không.

10. Vị thế cạnh tranh của công ty đó có 

vững chắc hay không?

Các nhà đầu tư vào tất cả các cổ phiếu cần 

trả lời được câu hỏi này, mặc dù các nhà 

đầu tư lướt sóng có thể không cần trả lời. 

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nghiêm túc và 

dài hạn cần trả lời 10 câu hỏi trên trước khi 

mua một cổ phiếu.

Thực sự thì đây không phải là các câu hỏi 

duy nhất mà một nhà đầu tư cần trả lời, 

chúng chỉ là một điểm khởi đầu. Có hàng 

tá câu hỏi khác có thể được đặt ra với công 

ty đó cũng như ngành nghề của nó mà 

bạn không nên lảng tránh trả lời.

Cuối cùng, các câu hỏi trên cần được rà lại 

sau khi bạn đã bỏ tiền mua cổ phiếu, để 

chắc chắn rằng, các câu trả lời vẫn còn 

giá trị.
Theo TheStreet

(ĐTCK) Một lời khuyên mà mọi người vẫn 
th ường nhận được là hãy nên làm việc nhà 
trước khi ném những đồng tiền đã vất vả ki 
ếm được vào cổ phiếu của một công ty. Tuy 
nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn không 
làm như vậy.

Câu hỏi nên 
đẶt trƯớC khi 
Mua 1 Cổ phiếu

“Có một bộ phận nhà đầu tư là những người 

tuyệt đối không thận trọng suy xét trước các 

quyết định đầu tư cổ phiếu của mình”, Brad 

Barber, Giáo sư Đại học California Davis, 

cho biết. Giáo sư Barber cũng là đồng tác 

giả của công trình nghiên cứu: Ảnh hưởng 

của sự chú ý và tin tức đến hành vi mua 

của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. 

“Các nhà đầu tư cá nhân chủ yếu mua cổ 

phiếu dựa trên các tin tức cả tốt lẫn xấu”, 

ông nói.

Các đợt lao dốc của thị trường chứng 

khoán đã dạy chúng ta rằng, lối đầu tư 

theo kiểu “vô tư” sớm muộn cũng sẽ thất 

bại. Bởi vậy, các nhà đầu tư có lẽ nên học 

lại bài học đó trước khi thị trường bước 

vào chu kỳ điều chỉnh tiếp theo. Trên tinh 

thần thận trọng đó, nhà đầu tư nên trả lời 

10 câu hỏi dưới đây trước khi quyết định 

mua một cổ phiếu.

Một vài trong số các câu hỏi này có thể 

nhàm chán với các nhà đầu tư dày dạn. Và, 

dĩ nhiên, việc biết được tất cả các câu trả 

lời không đảm bảo cho một thành công. 

Tuy nhiên, về lâu dài, với mỗi câu trả lời tốt 

hơn, nhà đầu tư sẽ có xác suất thành công 

cao hơn.

1. công ty đó làm gì?

Warren Buffet từng có câu nói nổi tiếng 

rằng, ông không bao giờ đầu tư vào những 

gì mà ông không hiểu. Nếu như nhà đầu 

tư vĩ đại nhất thế giới trong 60 năm qua 

đủ tao nhã để thừa nhận rằng ông không 

hiểu tất cả các công ty thì chắc chắn một 

vài trong số đó cũng được ông tường tận. 

Câu hỏi cơ bản đầu tiên này là một câu 

hỏi đơn giản, nhưng không có nghĩa là dễ 

dàng. Để trả lời câu hỏi này, bạn sẽ phải lục 

lọi rất nhiều nguồn thông tin, trong đó có 

website của công ty mà bạn đang nhòm 

ngó.

2. công ty đó có khả năng sinh lời hay 

không?

Đây cũng là một câu hỏi đơn giản, nhưng 

có thể được làm cho phức tạp hơn bằng 

cách xem xét tất cả các biến số liên quan 

đến thu nhập của một công ty. Các nhà 

đầu tư có thể đọc các báo cáo kết quả kinh 

doanh hàng quý và hàng năm để kiểm tra 

xe thu nhập ròng của công ty mục tiêu là 

bao nhiêu, theo số tổng và trên mỗi cổ 

phần.

Trường hợp công ty Tyco (Thụy Sỹ) và rất 

nhiều vụ bê bối trong quá khứ đã minh 

chứng rất rõ rằng, các kết quả kinh doanh 

được báo cáo không luôn luôn đúng sự 

thật. Tuy nhiên, dưới đây, bài viết sẽ đưa ra 

một số dấu hiệu cảnh báo của một báo cáo 

không đáng tin cậy.

3. Lịch sử và triển vọng kinh doanh của 

công ty đó thế nào?

Một sự rà soát nhanh các tin tức và báo 

cáo kết quả kinh doanh trong quá khứ của 

công ty mục tiêu sẽ giúp trả lời câu hỏi này. 

Công ty đó có một lịch sử tăng trưởng lợi 

nhuận ổn định hay không? Mức độ biến 

động của lợi nhuận thế nào? Nên nhớ 

rằng, tất cả các loài cây đều không mặc 

thẳng lên thiên đàng. Nếu đó là một công 

ty công nghệ trưởng thành thì liệu nó có 

thể duy trì được tốc độ tăng trưởng mạnh 

mẽ như thời “mới lớn” hay không?

4. cổ phiếu của công ty đó được định giá 

ra sao?

Thật tuyệt vời khi tìm được một công ty mà 

lợi nhuận của nó đang tăng trưởng theo 

cấp số mũ. Nhưng khía cạnh khác của câu 

hỏi này là giá trị mà thị trường trả cho sự 

tăng trưởng đó và triển vọng trong tương 

lai của nó. Có vài phương pháp cơ bản để 

xác định mức định giá của một công ty 

như: thị giá trên lợi nhuận (P/E), thị giá trên 

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet từng nói rằng, ông 
không bao giờ đầu tư vào những gì mà ông không hiểu.
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Điều cần chuẩn bị khi du lịch 
- Công tác nước ngoài

Đổi tiền mặt vừa đủ sử dụng vì đã có thẻ tín 
dụng Kienlongbank Visa thay bạn thanh toán 
các chi phí.

1 Đổi TiềN MặT của ĐấT 
Nước BạN Sẽ ĐếN

Bên cạnh tiền mặt, thẻ tín dụng Kienlongbank Visa sẽ 
giúp bạn phòng tránh các rủi ro phát sinh khi sử dụng 
tiền mặt tại nước ngoài.

Số hotline hãng hàng không, ngân hàng, khách sạn, đại sứ quán Việt 
Nam… là những số điện thoại phải ghi nhớ. Ngoài việc đã lưu vào 
điện thoại, nên ghi vào một quyển sổ nhỏ để đề phòng trường hợp 
điện thoại bị thất lạc/ mất cắp.

Trước một vài ngày để thu xếp hành lý phù hợp. Những vật 
dụng như: dù, áo ấm, áo đi mưa luôn phải có trong vali.

Để vừa được giảm giá lại tránh lãng phí thời gian 
xếp hàng, chờ đợi mua vé vào mùa cao điểm. Ngoài 
vé tham quan, một số nước cho phép du khách mua 
trước vé xe bus, tàu điện ngầm, tàu lửa…

Việc tìm hiểu trước văn hóa địa phương khi du lịch hay công tác tại một 
số quốc gia cần sự tôn nghiêm của du khách tại các điểm tham quan như 
chùa, hoàng cung, nhà thờ… sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không 
cần thiết. Và giúp chuyến đi của bạn vui vẻ và có cái nhìn đa chiều hơn về 
địa điểm tham quan đó.

Thuê Router Wi-Fi (Thiết bị phát wifi bỏ túi). Tại Việt Nam 
hiện có nhiều hãng cung cấp dịch vụ này như Laxgo, A&H 
Telecom, Easypocket Wifi…. Chi phí tính theo ngày, đơn giá 
mỗi ngày tại mỗi nước khác nhau. Bạn nên đặt trước ít nhất 
5 ngày để đủ thời gian Hãng cho thuê chuyển phát nhanh 
Router cho bạn trước khi đi.

Dù du lịch hay công tác, bạn nên lên kế hoạch hoặc lâp 
lịch trình đi đâu, làm gì để chủ động trong chi phí, thời 
gian và hành lý…

Ngoài việc lưu trong điện thoại, bạn nên photo vài bản giấy 
để sử dụng khi cần.

2 ĐeM THeo THẻ TíN DụNG KieNLoNGBaNK ViSa

5 LưU các Số ĐiệN THoại QUaN TRọNG

6 KiểM TRa THời TiếT

7 ĐặT Vé TRước

8 TìM HiểU VăN Hóa - pHoNG Tục Địa pHươNG

9 RoUTeR Wi-Fi

3 Lập Kế HoạcH - LịcH TRìNH 

4 pHoTo ViSa, paSSpoRT, cMND, BằNG Lái Xe 
QUốc Tế (NếU có)

é ~ ë ë é ç êíé~ëëéçê í
passportPassport

Ngân Lê

SỐNG XANH
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bài học 
cuộc sống 
bạn nên 
biết trước 
khi quá 
muộn

Hãy tự tôn trọng giá trị của bản 
thân mình
Đừng tự chôn vùi giá trị của bản thân mình bằng cách 

so sánh với người khác. Bởi đơn giản chúng ta khác 

nhau và bởi ai cũng đặc biệt.

Đừng để những ý kiến của đám 
đông ảnh hưởng đến cuộc đời và 
những lựa chọn, con đường của 
riêng bạn
Đừng định nghĩa mục tiêu của bạn bằng những gì 

người khác cho là quan trọng. Chỉ mình bạn biết điều 

gì là tốt nhất cho bản thân

Đừng bao giờ ngừng ước mơ, dù cho nó có điên 
rồ đến thế nào
Đừng thiếu ước mơ, không mơ ước là không có khát vọng, mà không có khát 

vọng thì chẳng thể thực hiện được gì

Luôn có nhiều hơn một lý do để bạn yêu cuộc sống 
mà mình đang có
Đừng chấm dứt tình yêu cuộc sống bằng cách nói rằng không thể tìm thấy nó. 

Cách nhanh nhất để nhận yêu thương là cho đi, cách nhanh nhất để mất nó là giữ 

quá chặt và cách tốt nhất để giữ tình yêu là cho nó thêm những chiếc cánh

  Tất cả chúng ta chỉ sống một cuộc đời, và 
ai cũng muốn rằng đó sẽ là những ngày tháng 
tuyệt với nhất. Thế nhưng, những sai lầm, cảm 
xúc tiêu cực, thất bại, những điều không may, sự 
thất vọng từ người khác, hiểu nhầm... vẫn cứ liên 
tục xảy đến. Quan trọng là, bạn có vượt qua được 
không? Liệu bạn có nhận ra trong cuộc sống, có 
rất nhiều chữ “Đừng” bạn nên học để khiến mọi 
thứ dễ dàng hơn?

Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!
Đừng sống nhanh đến nỗi quên mất rằng bạn đã ở đâu và sẽ đến đâu. Cuộc sống không phải là cuộc đua mà là 

chuyến du lịch để thưởng thức từng bước của đường đời.

Đừng vứt bỏ những điều gần gũi với trái tim bạn. Đừng bao giờ!
Đừng vứt bỏ những điều gần gũi với trái tim bạn. Hãy giữ chúng như giữ cuộc sống của bạn, không có 

chúng, cuộc sống thật vô nghĩa.

Hãy để “hiện tại” là mối bận tâm duy nhất trong cuộc sống của bạn, vì tương 
lai chưa đến, còn quá khứ cũng là chuyện đã qua.
Đừng để cuộc sống của bạn tuột mất qua những ngón tay bằng cách chỉ sống cho quá khứ hay tương lai. Hãy sống từng ngày, 

sống mọi ngày cho cuộc đời của bạn.

Vì trên đời này không có ai là hoàn hảo cả, chỉ là chúng ta có chấp nhận nhau 
hay không?
Đừng sợ chấp nhận rằng BẠN KHÔNG HOÀN HẢO

Cứ tiến về phía trước, đừng sợ ngã! Vì ngã ở chỗ nào, ta sẽ đứng dậy được từ chỗ 
đấy thôi!
Đừng sợ va chạm với hiểm nguy, đó là cơ hội để chúng ta học về sự dũng cảm.

Đừng từ bỏ, đừng mất niềm tin vào bản thân! Và đừng đánh mất chính mình!
Đừng từ bỏ nếu bạn còn có thể cho, không gì là thực sự có giới hạn….cho đến một ngày bạn ngừng cố gắng.
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SỐNG  KHỎE

chỉ cách chế 
biến từ quả 
bí đao thành 
những bài 
thuốc chữa 
bệnh cực 
hiệu nghiệm

thừa nên giảm béo rất tốt”, lương y khẳng 

định. Thịt quả chứa nhiều chất xơ, rất có lợi 

cho ruột, đường tiêu hóa. Vitamin A, C, E, 

B9, khoáng chất như kali, phốt pho, magiê 

giúp làm đẹp cơ thể, loại bỏ mỡ bụng.

Ngoài ra, loại quả này có thể được nấu 

thành cao để dưỡng da, giúp da căng 

mịn, trắng hồng. Chúng cũng chữa được 

nhiều bệnh khác như xơ cứng động mạch, 

tiểu đường, phụ nữ ít sữa, viêm phổi, ho 

gà, viêm phế quản, manh tràng, viêm đại 

tràng. Những bài thuốc chữa bệnh từ bí 

đao. Theo lương y Bùi Hồng Minh, bí đao 

rất tốt khi được ăn vào mùa hè. Cách thực 

Bí đao giúp giải nhiệt hiệu quả vào mùa hè đồng thời chữa được nhiều bệnh như ho gà, 
hen suyễn, giúp giảm béo và còn có công dụng làm đẹp.

Chuyên gia

Bí đao mùa hè – loại thực phẩm giải 

nhiệt mùa nóng không thể bỏ qua

Vào mùa nắng nóng, hẳn là chuyện ăn 

uống đôi khi không còn khiến bạn cảm 

thấy thiết tha. Những lúc này, bạn cần 

nhất là tìm đến những món ăn, đồ uống 

có tính giải nhiệt mạnh mẽ. Vì vậy, có thể 

nói, vào mùa hè, bạn không thể bỏ qua 

những món ăn từ bí đao (nhiều nơi hay 

gọi là bí xanh, bí thuốc, bí phấn).

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng 

Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, 

Hà Nội), trong Đông y , bí đao có tính mát, 

vị ngọt, không độc có tác dụng thanh 

nhiệt giải độc, kiện tỳ, ích khí trừ phiền, chỉ 

khát lợi tiểu, tiêu thũng.

Nghiên cứu của y học hiện đại cũng cho 

thấy, 100g bí đao có 0,4g protid, 2,4 g 

glucid, 19mg canxi, 12mg photpho, 0,3mg 

sắt và nhiều loại vitamin như Caroten, B1, 

B2, B3, C... Thành phần chính của bí đao 

là nước, không có chất béo và hàm lượng 

natri cũng vô cùng thấp. Do đó, đây là 

thực phẩm vô cùng hữu ích với bệnh nhân 

xơ cứng động mạch, động mạch vành tim, 

cao huyết áp, viêm thận, ung nhọt, phù 

thũng…“Bí đao cũng là một thực phẩm vô 

cùng hữu ích trong việc làm tan đờm, giúp 

mát ruột, đánh bay cơn khát, giải độc, giảm 

béo. Bí đao giúp giảm cân vì ít năng lượng, 

làm bụng nhanh no vì chứa nhiều nước, 

không có chất béo, chứa hytarin kaperin, 

ngăn chặn đường chuyển hóa vào mỡ trong 

cơ thể. Vì thế, cơ thể không thể tích lũy mỡ 

hiện đơn giản nhất là nấu canh bí xanh 

hoặc luộc bí xanh ăn hàng ngày. Ngoài ra, 

bạn có thể uống nước bí đao xay sinh tố 

hoặc nước ép đều giúp giải nhiệt, giải độc 

chữa bệnh rất tốt.

“Tuy nhiên, chúng ta không nên lạm dụng 

uống bí đao sống, ăn sống bí đao vì trong đó 

có tính xà phòng, tính tẩy cao, nếu lạm dụng 

sẽ gây hại đường ruột”, vị lương y khuyến 

cáo. Dưới đây là những bài thuốc chữa 

bệnh từ bí đao được lương y Bùi Hồng 

Minh đưa ra:

phù thũng: Bí đao, hành củ đem nấu với 

canh cá chép ăn với cơm hàng ngày sẽ 

giúp giảm đáng kể. Hoặc bạn có thể lấy bí 

đao và đậu đỏ có lượng bằng nhau, đem 

nấu chín, không cho gia vị và ăn.

Tiểu đường: 20g vỏ bí đao, 29g vỏ dưa 

hấu, 20g thiên hoa phấn, tất cả đem nấu 

thành nước sôi sau đó uống trong ngày. 

Bạn cũng có thể sử dụng bí đao để cả vỏ 

và hạt, củ mài, lá sen nấu nước uống trong 

ngày sẽ rất tốt để điều trị bệnh tiểu đường.

Gan nhiễm mỡ: 500g bí đao đem gọt vỏ, 

rửa sạch, thái nhỏ, đổ khoảng 1 lít nước 

vào luộc chín, ăn cả cái lẫn nước thay cơm.

Hen suyễn: Bí đao non đem bổ đôi, sau đó 

cho đường phèn vào trong, đem hấp chín, 

có thể cho thêm gừng tránh lạnh bụng. 

Ăn 4 quả trong 4 ngày liên tục sẽ giảm các 

triệu chứng của hen suyễn.

Ho gà, viêm phế quản mãn tính: Hạt bí 

đao, trộn với đường phèn đem giã mịn, 

nhào với mật ong , hàng ngày uống 2-3 

lần với nước đun sôi để nguội.

chữa tàn nhang: Bí đao 1 quả, rượu 1,5l, 

nước 1l, mật ong 0,5l. Bí đao nạo vỏ, cắt 

thành những miếng nhỏ, cho vào nồi 

đồng, sau đó đổ rượu, nước và đun đến khi 

nát nhừ, lọc lấy nước cốt. Bạn cô đặc nước 

cốt thành cao rồi cho thêm mật ong đun thêm vài phút, sau đó để nguội, cho vào lọ kín 

dùng dần. Trước khi đi ngủ lấy cao bí đao ra xoa mặt như kem dưỡng da rồi để qua đêm.

Nám da, đen da: Ép bí đao lấy nước, trộn với mật ong rồi massage đều lên da sẽ giúp nám 

da mờ dần đi.

Giải nhiệt, phòng chống say nắng, say nóng: Bí đao 500g, dưa hấu 500g, đường trắng 

vừa đủ. Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, rửa thật sạch dưa hấu lấy ruột, bỏ hạt. Đem bí đao, dưa hấu 

xay nhuyễn, thêm chút đường trắng, uống nước này nhiều lần trong ngày.

Ép bí đao lấy nước, trộn với mật ong rồi 

massage đều lên da sẽ giúp nám da mờ 

dần đi.

Theo Trí thức trẻ
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Hiện nay, việc sử dụng các trang mạng xã hội đã không 
còn xa lạ với tất cả chúng ta, nếu không muốn nói là 
quen thuộc với hầu hết tất cả mọi người. Tuy nhiên, để 
việc dùng mạng xã hội trở nên “đẹp” hơn trong mắt mọi 
người thì không phải ai cũng biết. 

Bản tin Kienlongbank xin chia sẻ với Quý độc giả bài 
viết tham khảo: “Hãy văn minh khi dùng mạng xã hội” 
được đăng tải trên báo Tuổi trẻ ngày 11/6/2017 để tất 
cả chúng ta có thêm góc nhìn rõ hơn khi sử dụng mạng 
xã hội.

* Anh Andrew W. (người Mỹ):

Chúng ta hay được dạy về việc hãy cẩn trọng 

với lời nói của mình, tránh gây tổn thương 

cho người khác. Ở thời đại mọi người đều 

sử dụng mạng xã hội, chúng ta cũng cần có 

trách nhiệm với những gì mình đăng tải trên 

mạng.

Nhiều bạn trẻ hiện nay cho rằng trang cá 

nhân là nơi để họ thoải mái thể hiện quan 

điểm mà không cần suy nghĩ về hậu quả 

những gì mình viết ra. Đừng nghĩ rằng bạn 

có thể ngồi sau bàn phím máy tính và thoải 

mái bộc lộ suy nghĩ của mình cũng như lời 

nói, vì ngôn từ viết ra có sức “sát thương” rất 

* Ông Stivi Cooke (người Úc): 

Góp ý trực tiếp hơn là lên Facebook phàn 

nàn

Nhiều người phàn nàn trên mạng xã hội với 

hi vọng người khác sẽ đồng ý hoặc ủng hộ 

mình. Tuy nhiên việc này, theo tôi, không hiệu 

quả bằng khiếu nại trực tiếp đến nơi mà mình 

không hài lòng đó.

Nếu góp ý người khác trên Facebook, người 

góp ý đưa ra được càng nhiều chi tiết càng tốt 

và không tấn công vào cá nhân. Ngoài ra, cố 

gắng ứng xử một cách thật khách quan với 

bất kỳ ý kiến nào trái chiều mình. Phần lớn các 

cao. Bằng chứng là có nhiều trường hợp đã 

tự tử chỉ vì những lời chế giễu, chửi mắng 

trên mạng.

Hãy tưởng tượng một ngày nọ bạn thức dậy 

và thấy hình ảnh, tên tuổi của mình được 

chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội kèm theo 

những lời khó nghe từ hàng trăm, hàng 

ngàn người bạn chưa hề gặp mặt lấy một 

lần. Bạn có cảm thấy dễ chịu không?

Trong thời đại mạng xã hội và Internet ngày 

càng phát triển, tôi nghĩ Việt Nam nên quan 

tâm nhiều hơn đến những vấn đề liên quan 

đến công nghệ. Cần có những luật hoặc quy 

định cụ thể để khiến người dùng có trách 

nhiệm hơn với những phát ngôn hoặc 

thông tin họ đăng tải trên mạng. Luật pháp 

nghiêm khắc là cách tốt nhất để đưa mọi 

thứ vào khuôn khổ.

Ngoài ra, người Mỹ được dạy cách tư duy 

phản biện từ khi còn rất sớm. Chính vì vậy, 

chúng tôi luôn nhìn vấn đề với con mắt suy 

xét nhiều góc độ trước khi chia sẻ bất cứ 

điều gì.

Tại Mỹ, nếu những thông tin bạn đăng tải gây tổn hại nặng nề cho danh dự hoặc uy tín một cá nhân hay tổ chức, 

bạn có thể bị kiện và chịu hình phạt rất nặng. Trong khi đó tại Việt Nam, mọi người thường nghĩ rất đơn giản rằng 

họ chỉ cần xóa bài đăng là đã có thể phủi hết mọi trách nhiệm.

Mạng xã hội không phải trò chơi

Tôi biết nhiều người Việt Nam hay có thói quen dùng từ “chơi” thay vì “sử dụng” Facebook. Ngay trong cách gọi đó đã cho thấy các bạn có cái nhìn không đúng đắn về mạng 

xã hội. Mạng xã hội không phải là một trò chơi.

Đó là nơi để bạn kết nối, giao lưu, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, nhưng cũng có thể là nguyên nhân đẩy một người nào đó, hoặc chính bạn, đến những rắc rối và hiểm 

nguy. Hãy nghiêm túc và văn minh khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là khi bạn còn trẻ, có tri thức và tư duy.

trường học phương Tây đều dạy cách sử dụng 

Internet hợp lý trong môn công nghệ thông tin 

và máy tính.

Nhiều quốc gia đã có luật về phỉ báng và các 

luật này đã được mở rộng, cập nhật cho lĩnh 

vực mạng xã hội. Do đó, khả năng người phỉ 

báng người khác vướng vào rắc rối pháp lý là 

rất cao và chuyện đó có thể ảnh hưởng đến sự 

nghiệp hiện tại và tương lai của họ.

Thanh thiếu niên thì thường không phải ra 

tòa, tuy nhiên, học sinh vẫn bị phạt theo luật 

nếu đưa ra những tuyên bố không chính xác, 

mang tính kỳ thị và gây hại cho người khác 

hoặc hàng hóa - dịch vụ của doanh nghiệp.

Để trẻ em có thể sử dụng mạng xã hội một 

cách thông minh, tôi nghĩ giáo dục là một 

phần của câu trả lời và cha mẹ nên giám sát 

việc sử dụng Internet của trẻ.

Trẻ em nên được dạy về tính công bằng, suy 

nghĩ trước khi đăng nội dung, cũng như làm 

thế nào để thể hiện ý kiến của mình mà không 

gây tổn thương cho ai, đồng thời phải biết 

đón nhận quan điểm của người khác.

Hãy văn minh khi 
dùng mạng xã hội.

Nguồn: tuoitre.vn

* Ông Herby Neubacher (người Đức):

Nên hành xử như một xã hội thật

Trước hết xin chia sẻ ngay là tôi không thích 

Facebook vì đó hầu như là một 

“cỗ máy nhiều chuyện”. Facebook là một “ngôi 

chợ” mở. Ở đó bạn có thể tán dương, nhiều 

chuyện và khiếu nại, nhưng bạn phải ý thức 

được hậu quả của những việc đó. Tôi nghĩ khi 

đã sử dụng Facebook, bạn nên ý thức được 

những quy định, đồng thời thể hiện sự tôn 

trọng cũng như dùng từ ngữ lịch sự khi nói 

về vấn đề gì đó với tinh thần không bắt nạt, 

không ghét bỏ, không kỳ thị.

Tại sao có nhiều người lên Facebook lại trở 

thành một con người khác và giấu mặt đằng 

sau cái gọi là mạng xã hội? Nếu đã có yếu tố 

“xã hội” thì chúng ta nên hành xử như một xã 

hội thật.

Ở Đức, chúng tôi phạt nặng Facebook nếu họ 

đăng hoặc không gỡ bỏ các nội dung gây tổn 

thương nặng nề đến người khác. Tôi nghĩ đây 

là một ý tưởng hay và nên được tham khảo để 

áp dụng ở Việt Nam.

Trong giới truyền thông, nếu trang nào đó 

đăng các nội dung vu cáo người khác, trang 

đó sẽ bị phạt. Facebook là một công cụ truyền 

thông nên cũng phải có trách nhiệm cho 

những gì họ đăng tải, hoặc cho phép thành 

viên của mình đăng tải. Họ có nghĩa vụ phải 

biên tập các nội dung đó, cũng như mọi tờ 

báo và đài truyền hình phải có trách nhiệm 

trước những nội dung đăng trên kênh của họ 

mà thôi.
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Làm tHế nào để kHiến 
Sếp nể pHục bạn?
Lãnh đạo luôn khiến nhân viên nể phục nhờ khả năng của họ, nhưng đôi khi người làm sếp cũng phải nể nhân viên để họ phát 

huy hết khả năng của mình.

Chúng ta ai cũng muốn có giá trị hoặc đơn giản là được người khác công nhận giá trị bản thân. Điều này đặc biệt đúng ở chốn công sở. Thế nhưng, để có được giá trị, sự nể phục đó bạn 

phải nỗ lực để có được nó. Cho dù mới vào công ty hay đã làm việc với sếp cả chục năm rồi, đâu là thứ khiến sếp tôn trọng những gì bạn làm? Bạn sử dụng cách nào để xây dựng lòng tin? 

Một thống kê từ đại học Harvard cho thấy thứ mà nhân viên muốn nhất ở sếp chính là sự nể phục. Nếu không có cảm giác được nể phục, chẳng ai muốn cống hiến hết mình cho công việc cả. 

Thêm vào đó, sự nể phục từ sếp cũng có nhiều cấp độ, từ một người đáng chú ý, tới một nhân viên xứng đáng nhận công việc khó... cao cấp nhất vẫn là một nhân viên đủ tin cậy để sếp có 

thể đầu tư, con át chủ bài hay cánh tay phải đắc lực mà những người lãnh đạo luôn cần. Muốn có được sự nể phục từ sếp là một chuyện, lấy được nó hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác. 

Vậy, làm thế nào để được sếp nể? Dưới đây là một số cách bạn có thể áp dụng nó với chính mình.

THể HIệN Rõ TRÁCH NHIệM BẢN THÂN

THÍCH NGHI 

QUAN SÁT VÀ ĐồNG CẢM 

XÂY DựNG MốI QUAN Hệ TốT VớI ĐồNG NGHIệP 

BấT ĐồNG (THEO MộT CÁCH LịCH Sự) 

HãY HỏI SếP Về NHữNG Gì MìNH Đã LÀM 

Tất nhiên, bước đầu để được sếp nể, bạn phải làm tốt công việc của mình và biết mình 

đang làm gì trong tập thể. Nếu mới đi làm cho một công ty, hãy cứ hỏi sếp những gì mình 

cần và cố gắng học tập thật nhanh kiến thức mới để họ nhìn thấy năng lực của bạn. 

Học tập nhanh là yếu tố được những người làm lãnh đạo rất ưa chuộng. Kể cả khi bạn đã 

làm việc trong một công ty lâu năm, đôi khi thể hiện lại tính cách này cũng là điều có lợi. 

Các công ty thay đổi từng ngày, kiến thức mới luôn xuất hiện, nếu bắt kịp nó không những 

sếp bạn thấy nể mà cả những đồng nghiệp khác cũng phải phục bạn sát đất. 

Cũng giống như làm bạn, chơi thân với ai đó, để được sếp nể phục bạn phải tạo được 

mối quan hệ, kết nối với sếp. Hãy hỏi người đó xem họ thích liên lạc, làm việc thông qua 

phương tiện nào? Cho dù nó là email, tin nhắn, điện thoại hay thư tay... hãy thích nghi với 

nó và liên lạc thường xuyên với sếp. Tất nhiên nội dung liên quan tới công việc rồi. 

Làm cho sếp hiểu góc nhìn, cách thức làm việc cũng như tính cách của bạn sẽ giúp họ xác 

định tốt hơn bạn là nhân viên tốt hay không tốt. Cộng thêm với những thứ bạn đã làm 

được, nó chắc chắn sẽ là một bước tiếp theo trong chặng đường khiến sếp nể bạn.

Bạn phải hiểu những gì sếp quan tâm nhất trong công việc. Hãy xem cách họ ưu tiên các 

vấn đề, giả sử họ có sở thích gặp khách hàng trước khi làm giấy tờ hay gì đó tùy thuộc vào 

công việc bạn đang làm... đó chính là những gì bạn nên thực hiện theo. Đây không phải là 

sao chép, nịnh nọt hay gì cả, nó là một cách thức đồng cảm bạn nên thực hiện để sếp thấy 

được bản thân họ trong bạn. 

Nhiệm vụ của bạn không phải là đóng vai sếp, cố trở thành sếp mà bạn cần hiểu những gì 

người đó đang làm, đang trải qua, đồng cảm với họ. 

 

Người lãnh đạo nào cũng muốn có một nhân viên hòa đồng, đối 

xử tốt với những người khác. Chúng ta không còn là học sinh tiểu 

học nữa để mà vừa đi làm và vừa tranh cãi vì mấy chuyển nhỏ nhặt. 

Thêm vào đó, khả năng lớn là bạn đang phải làm việc theo nhóm 

hoặc với những người khác, nếu không thể hòa hợp được với tập 

thể, bạn sẽ chẳng thể nào giữ nổi việc chứ đừng nói là được sếp 

nể phục. 

Tránh né những sai lầm của sếp, cho rằng họ luôn đúng không phải cách để bạn có 

được sự nể phục. Bạn chỉ đang tỏ ra sợ hãi hoặc nịnh nọt mà thôi. Bất kì người lãnh 

đạo nào cũng muốn nghe phản hồi từ phía nhân viên. Sau cùng, giải pháp toàn diện 

mới là thứ họ cần chứ không phải được người khác nịnh nọt và luôn cho mọi thứ sếp 

làm là đúng. 

Vì không trực tiếp triển khai không việc, thế nên nhiều thứ sếp nói không hợp lý với 

hoàn cảnh. Giả dụ như sếp yêu cầu bạn thống kê sổ sách cả năm chỉ trong 1 ngày, nếu 

không có những bất đồng, bạn sẽ là người chịu thiệt. 

Thế nhưng, bất đồng cũng phải có cách thức, hãy thực hiện nó ở nơi sếp giữ được thể 

diện (nếu họ sai) và thực hiện nó theo một cách lịch sự. 

Đa phần những người làm lãnh đạo sẽ chẳng quan tâm tới những cá nhân cố gắng, nỗ lực 

ra sao. Họ chỉ có thời gian xem bức hình tổng thể, nỗ lực của cả nhóm. Để sếp thấy được 

mình đã làm những gì, đừng ngại hỏi họ xem những thứ bạn đã làm có tốt không. Biết đâu 

họ sẽ cho bạn biết cách thức làm tốt hơn, hoặc không họ sẽ nhìn thấy được những gì bạn 

đã làm, những cố gắng của bạn.  

Hãy hỏi sếp dưới dạng “sếp nghĩ sao về những thứ tôi đã làm?”, “tôi có thể làm được hơn 

những gì trong tình huống này”...

Nguồn: mangthuvien.com
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Với đáp án chính xác và thời gian gửi về sớm nhất, 
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1. Lê Thị Xuân Trang - 

Phó Giám đốc Kienlongbank Lagi

2. Nguyễn Thị Trúc Hương - 

Nhân viên Thủ Quỹ Kienlongbank Trà Vinh

3. Nguyễn Thị Thúy an - 
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