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cùng với những hình ảnh của Kienlongbank qua từng thời kỳ, …
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-STTTT, do Sở TT-TT tỉnh Kiên Giang cấp ngày 
04/10/2016

- In tại Công ty TNHH DV - TM - SX Bao bì 
Tân Minh Thư

Số 43

Quý độc giả thân mến, 

Tháng 8 mùa thu lá vàng rơi, gió heo may thổi nhẹ, tiết trời se se lạnh ở miền Bắc và mát mẻ ở miền 
Nam. Là cái khoảng thời gian mà nhiều thi sĩ đã say đắm cho ra đời những áng thơ bất hủ; là khoảng 
thời gian đã đi vào lịch sử dân tộc và trong ký ức đầy hào hùng của bao lớp người Việt Nam khi nhớ về 
Cách Mạng Tháng Tám lịch sử và Quốc k hánh 2/9.

Hòa trong niềm hân hoan ấy, dưới tiết trời những ngày đầu thu, tại Kienlongbank, không khí của niềm 
vui và hạnh phúc dường như được lan tỏa nhiều hơn khi 51 giải thưởng của Chương trình khuyến mãi 
“Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay - Trúng ngay xế hộp” đã được Kienlongbank trao tận tay 51 
khách hàng may mắn. Những hình ảnh, cảm xúc trong buổi Lễ trao thưởng ngày 15/7 và 17/7 sẽ được 
Ban biên tập chuyển tải đến Quý độc giả trong Bản tin Kienlongbank Số 43 kỳ này. Bên cạnh đó, những 
thông tin về Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 cùng chia sẻ của các đơn vị kinh doanh và CB, NV, 
CTV Kienlongbank cũng sẽ được đề cập trong Bản tin.

Tháng 8, hai phần ba chặng đường của năm 2017 đã qua, nhiều cơ hội cũng như không ít thách thức 
cho doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nước nói chung và Kienlongbank nói riêng. 
Ban Biên tập Bản tin Kienlongbank xin chúc tất cả quý độc giả, đối tác, khách hàng của Kienlongbank, 
CBNV Kienlongbank thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Ban biên tập



THEO DÒNG LỊCH SỬ 

Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017)

Ngày 17/8/1945, Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đã lệnh tất cả công chức phải tham gia cuộc mít tinh 
tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) để lấy lại tinh thần và ủng hộ họ. Nhưng sau đó, cuộc mít tinh này đã bị hàng vạn 
người dân Hà Nội biến thành cuộc tuần hành thị uy của ta.

âu chuyện trên được Thiếu 
tướng Nguyễn Đồng Thoại (SN 
1933, quê gốc ở Hưng Yên, sinh 
ra và lớn lên ở Hà Nội), nguyên 

Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng 
tham mưu, là một trong những người 
chứng kiến sự kiện nói trên và những ngày 
cách mạng tháng Tám hào hùng, kể cho PV 
Dân trí.

Ký ức không thể quên của cậu thiếu niên 
13 tuổi

Thiếu tướng Nguyễn Đồng Thoại nhớ lại: 
Những ngày tháng 8/1945 tình hình ở Hà 
Nội rất căng thẳng. Lúc đó, Chính phủ 
thân Nhật Trần Trọng Kim đề nghị Việt 
Minh tham gia Chính phủ Trần Trọng Kim, 
nhưng Việt Minh từ chối. Để lấy lại tinh 
thần, Chính phủ Trần Trọng Kim đã ra lệnh 
tất cả các công chức phải tham gia mít tinh 

ngày 17/8 ủng hộ Chính phủ Trần Trọng 
Kim, vận động đồng bào tham gia cuộc 
mít tinh của Tổng hội công chức chính 
quyền Trần Trọng Kim tại quảng trường 
Nhà hát Lớn thành phố.

“Lúc đó, hàng vạn người đứng đầy đường 
Paulbert (nay là phố Tràng Tiền), người đi 
xem rất đông, công chức thì mặc áo trắng. 
Tôi còn nhỏ mới 13 tuổi, hôm đó tôi mặc 
áo đen nhưng cũng len vào xem thế nào, 
thì thấy không khí rất nhốn nháo, vì mọi 
người đã có kế hoạch là phá cuộc mít tinh 
này.

Các đội viên đội Tuyên truyền Giải phóng 
quân cũng giương cờ đỏ sao vàng và hô to 
“Ủng hộ Việt Minh”. Họ tạo ra một sự hỗn 
loạn cực độ phá vỡ chương trình tổ chức. 
Ban tổ chức cố gắng lập lại trật tự nhưng 
không thể nào kiểm soát nổi tình hình” – 

Thiếu tướng Thoại nói.

Thiếu tướng Thoại kể tiếp: Khi ban tổ chức 
cuộc mít tinh nói trên mới tuyên bố lý do, 
người của Việt Minh xông lên giành micro. 
Hai phụ nữ là Kiều Trang (Từ Trang Anh, 
thành viên đội cứu quốc thành Hoàng 
Diệu) và Nguyễn Khoa Diệu Hồng (thành 
viên Đảng Dân Chủ) lên sân khấu thông 
báo Nhật đã đầu hàng, kêu gọi đồng bào 
ủng hộ Việt Minh cướp chính quyền, giành 
độc lập.

Tiếp theo, nhiều đội viên đội danh dự của 
Việt Minh xông lên khán đài, cầm súng 
ngắn trong tay dồn các viên chức Đế quốc 
Việt Nam (chính phủ bù nhìn do Nhật 
dựng lên) vào một góc, hạ cờ Đế quốc Việt 
Nam xuống, giương cờ đỏ sao vàng lên. 
Từ trên tầng hai Nhà hát Lớn, lá cờ đỏ sao 
vàng to, rộng được buông xuống.

Sau đó, ông Nguyễn Khang – Thường 
vụ Xứ ủy Bắc Kỳ phát biểu kêu gọi nhân 
dân ủng hộ Việt Minh, đồng thời kết tội 
Chính phủ Trần Trọng Kim của Đế quốc 
Việt Nam phục vụ quyền lợi nước ngoài và 
kêu gọi dân chúng ủng hộ Việt Minh đánh 
đổ chính quyền tay sai, đấu tranh cho độc 
lập dân tộc.

“Ngay sau đó, một thành viên trong đội 
danh dự đã lấy từ trong người ra lá cờ đỏ 
sao vàng to, có cán, quay đầu hô “tiến lên”, 
do tôi đứng ở cuối đoàn nên khi quay đầu 
trở thành người dẫn đường. Hàng vạn 
người tham dự mít tinh cũng xoay người 
theo. Cả đoàn đi về hướng Tràng Tiền. 
Đi đến đâu, người dân từ hai bên đường 
gia nhập đến đó. Vừa đi, mọi người vừa 
hô “Ủng hộ Việt Minh, ủng hộ Việt Minh, 
Việt Nam độc lập”” – Thiếu tướng Nguyễn 
Đồng Thoại kể trong sự xúc động.

Cuộc mít tinh sau đó đã biến thành cuộc 
tuần hành thị uy của quần chúng cách 
mạng do Việt Minh điều khiển. Nhiều lính 
bảo an cũng khoác súng đi theo. Sau cuộc 
biểu tình, Việt Minh phân phát cờ đỏ cho 
dân chúng để đón quân giải phóng sắp 
ở chiến khu về. Hàng ngàn người vào Bắc 
bộ phủ hô đả đảo phát xít, hoan hô giải 
phóng, hô hào dân chúng đi chiếm các 
công sở.

Đoàn diễu hành tiếp tục đi qua Trần Phú, 
Cửa Nam rồi dừng lại trước tiếng súng chỉ 
thiên của lính bảo an. Từ đây, đoàn diễu 
hành chia thành các nhóm nhỏ đi về các 
phố, vừa đi vừa hô khẩu hiệu “Việt Nam 
độc lập” cho đến 20h mới tan.

Quyết định khởi nghĩa, không chờ lệnh 
Trung ương

Chiều ngày 17/8, tại làng Vạn Phúc – An 
toàn khu của Xứ ủy tại Hà Đông, ông 
Nguyễn Khang sau khi trực tiếp khảo sát 
tình hình Hà Nội trở về đã trao đổi với 
ông Trần Tử Bình – Thường vụ Xứ ủy Bắc 
Kỳ và đi tới quyết định: Dựa trên Chỉ thị 
“Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của 
chúng ta” tiến hành cho Hà Nội khởi nghĩa 
mà không cần chờ lệnh của Trung ương. 
Quyết định quan trọng này được đưa ra 
chỉ 2 ngày sau khi có tin Nhật đầu hàng 
đồng minh và Pháp còn đang lúng túng 
trong chính sách cụ thể đối với Việt Nam 
và Đông Dương.

Việc chớp thời cơ này thật táo bạo vì lúc đó 
Ủy ban khởi nghĩa chỉ dựa hoàn toàn vào 
sức mạnh của chính nhân dân Thủ đô, với 
các tổ tự vệ chiến đấu mà chưa có sự hỗ trợ 
của đội quân giải phóng từ Trung ương và 
các chiến khu.

Sáng ngày 18/8, Ủy ban khởi nghĩa Hà Nội 
chuyển trụ sở về số nhà 101 Gambetta (nay 
là phố Trần Hưng Đạo). Các ủy viên tích 
cực chuẩn bị cho công việc sáng hôm sau. 
Cuộc mít tinh của Chính phủ Trần Trọng 
Kim đã nhanh chóng biến thành biểu tình, 
tuần hành của quần chúng cách mạng. Hội 
nghị của Thành ủy và Ủy ban Quân sự cách 
mạng mở rộng được triệu tập, ngay sau đó 
quyết định khởi nghĩa vào ngày 19/8.

Sáng 19/8/1945, cuộc mít tinh lớn ở quảng trường Nhà hát lớn (Hà Nội) do Việt Minh 
tổ chức đã nhanh chóng chuyển thành cuộc biểu tình do các đơn vị chiến đấu đi 
đầu, đánh chiếm phủ Khâm sai, Tòa Thị chính, Sở Cảnh sát… Cuộc khởi nghĩa Hà Nội 
thắng lợi hoàn toàn trong ngày 19/8/1945.

Từ ngày 14 đến ngày 18/8/1945, có 4 tỉnh lị giành được chính quyền: Bắc Giang, Hải 
Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam; 23/8/1945: giành chính quyền ở Huế; 25/8/1945 giành 
chính quyền ở Sài Gòn.

Thắng lợi của khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn đã cổ vũ nhân dân toàn quốc vùng 
lên khởi nghĩa giành chính quyền. Trong vòng 15 ngày (14/8/1945 – 28/8/1945), 
Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước.

Ngày 2/9/1945, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời (Ủy 
ban Dân tộc giải phóng) đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa.

Ngày 17/8, tại quảng trường Nhà hát Lớn (Hà Nội), cuộc mít tinh do Chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức đã bị phá vỡ và biến thành cuộc tuần 
hành thị uy của Việt Minh. Trong ảnh có Thiếu tướng Thoại (vị trí đánh dấu X) (Ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Đồng Thoại cung cấp)

Thiếu tướng Nguyễn Đồng Thoại vừa chỉ vào tấm ảnh lịch sử, vừa kể lại cho phóng viên Dân trí về sự kiện lịch sử ngày 17/8/1945 
tại quảng trường Nhà hát Lớn (Hà Nội)

Trích nguồn: Dantri.com.vn
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Thị trường kinh tế tài chính có gì mới ?

Chính thức nâng mức bảo hiểm tiền gửi 
lên 75 triệu đồng trong tháng 8

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
vừa ký Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn 
mức trả tiền bảo hiểm.

Quyết định này quy định về hạn mức trả 
tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 
Điều 24 Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Theo quyết định, số tiền bảo hiểm được 
trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo 
hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền 
gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại 
một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 
tối đa là 75 triệu đồng, cao hơn 50% so với 
mức bảo hiểm tiền gửi hiện hành.

Đối tượng áp dụng bao gồm: người được 
bảo hiểm tiền gửi; tổ chức tham gia bảo 
hiểm tiền gửi; tổ chức bảo hiểm tiền gửi; 
cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên 
quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 
ngày 5/8/2017.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Quốc hội công bố Nghị quyết thí điểm xử lý 
nợ xấu

Tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc 
đã công bố 8 nghị quyết được Quốc hội 
thông qua tại kỳ họp thứ ba, trong đó có 
nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm 
xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, nghị 
quyết này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2017 
và được thực hiện thí điểm trong thời hạn 
05 năm từ ngày có hiệu lực thi hành.

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị quyết  số 
42/2017/QH14 quy định thí điểm một số 
chính sách về xử lý nợ xấu và xử lý tài sản 
bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ 
chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều 
lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu 
của tổ chức tín dụng (VAMC), Ngân hàng 
chính sách.

Nợ xấu quy định tại Nghị quyết này bao 
gồm: Khoản nợ được hình thành và xác 
định là nợ xấu trước ngày 15 tháng 8 năm 
2017; Khoản nợ được hình thành trước 
ngày 15 tháng 8 năm 2017 và được xác 
định là nợ xấu trong thời gian Nghị quyết 
có hiệu lực.

Việc xác định khoản nợ là nợ xấu căn cứ 
vào Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
quyết này. Trường hợp cần thiết, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi Phụ 
lục theo đề nghị của Chính phủ và báo cáo 
Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết cũng quy định rõ TCTD, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC có 
trách nhiệm xác nhận bằng văn bản khoản 
nợ là nợ xấu khi có yêu cầu của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền trong quá trình 
xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ 
xấu theo Nghị quyết.

Về nguyên tắc xử lý nợ xấu, Nghị quyết quy 
định phải bảo đảm công khai, minh bạch, 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu 
và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

Đồng thời, phải phù hợp với cơ chế thị 
trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo 
đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ 
vững sự ổn định, an toàn hệ thống; Không 
sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý nợ 
xấu; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành 
vi vi phạm pháp luật để xảy ra nợ xấu và 
trong quá trình xử lý nợ xấu phải chịu trách 
nhiệm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng áp dụng nhiều 
chính sách mới (so với pháp luật hiện 
hành) về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm 
của khoản nợ xấu, góp phần tạo lập cơ sở 
pháp lý thuận lợi hơn cho việc xử lý nợ xấu, 
tài sản bảo đảm của các TCTD, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán 
nợ xấu như: Quyền thu giữ tài sản bảo 
đảm, việc công khai thông tin, mua, bán 
khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là quyền 
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ...

Nghị quyết 42/2017/QH14 được coi là giải 
pháp trung hạn của Chính phủ, kỳ vọng 
sẽ tháo gỡ những nút thắt về xử lý nợ xấu, 
tạo cơ sở để giảm lãi suất, giúp nền kinh 
tế phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian 
tới.

Nguồn: Viettimes.vn

Từ ngày 15/8/2017, tập đoàn EVN đựơc 
quyền điều chỉnh giá điện

Cụ thể, tập đoàn EVN được điều chỉnh tăng 
hoặc giảm giá điện bình quân trong phạm 
vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy 
định.

Nếu giá bán điện bình quân tính toán cao 
hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 
10% trở lên hoặc ngoài khung giá hoặc 
ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, 
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ 
Tài chính kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến mức 
điều chỉnh giá bán điện bình quân.

Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương 
phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Ban Chỉ 
đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ.

- Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình 
quân tối thiểu là 06 tháng kể từ lần điều 
chỉnh giá điện gần nhất và việc điều chỉnh 
này phải công khai, minh bạch.

Theo Quyết định 24/2017/QĐ-TTg có hiệu 
lực từ 15/8/2017.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Quy định mới về công khai ngân sách đối với 
đơn vị dự toán

Bộ Tài chính vừa ban hành  Thông tư số 
61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai 
ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 
sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ.

Theo đó, nguyên tắc được đưa ra là công 
khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông 
tin ngân sách, đồng thời đảm bảo yêu cầu 
bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện 

hành. Phạm vi công khai không bao gồm 
số liệu và báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh 
vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia. 
Việc công khai ngân sách đối với các cơ 
quan Đảng, các chương trình, dự án đầu 
tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn NSNN 
thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài 
chính.

Đối với đơn vị dự toán ngân sách cấp trên, 
Thông tư quy định công khai dự toán thu 
- chi NSNN, kể cả phần điều chỉnh giảm 
hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm 
quyền giao; nguồn kinh phí khác và phân 
bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc, các 
đơn vị được ủy quyền; công khai các căn 
cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán 
ngân sách. Công khai số liệu và thuyết 
minh tình hình thực hiện dự toán NSNN, số 
liệu thực hiện dự toán, quyết toán NSNN…

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách, công 
khai dự toán thu - chi NSNN, kể cả phần 
điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã 
được cấp có thẩm quyền giao và nguồn 
kinh phí khác. Công khai thuyết minh tình 
hình thực hiện dự toán NSN, số liệu thực 
hiện dự toán NSNN (quý, 6 tháng, năm) 
đã được phê duyệt ; công khai thuyết 
minh quyết toán NSNN, số liệu quyết toán 
NSNN…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 1/8/2017 và áp dụng từ năm ngân 
sách 2017. 

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Thanh toán mua, bán trái phiếu Chính phủ 
theo từng giao dịch

Bộ Tài chính vừa ban hành  Thông tư số 
46/2017/TT-BTC  hướng dẫn hoạt động 
thanh toán giao dịch TPCP, trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính 
quyền địa phương. Theo đó, việc thanh 
toán giao dịch mua, bán TPCP niêm yết 
trên SGDCK được thực hiện theo phương 
thức thanh toán theo từng giao dịch.

Việc chuyển giao TPCP được thực hiện trên 
hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam (TTLKCKVN) trên cơ sở 
chuyển khoản TPCP giữa các tài khoản lưu 
ký của các tổ chức quy định tại Khoản 1 
Điều 3 Thông tư này.

Việc thanh toán tiền giao dịch TPCP giữa 
các tổ chức thanh toán tiền trực tiếp qua 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định 
tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này được thực 
hiện trên hệ thống thanh toán điện tử liên 
ngân hàng.

Trường hợp khách hàng mở tài khoản 
lưu ký tại thành viên lưu ký là ngân hàng 
thương mại và đặt lệnh giao dịch qua 
công ty chứng khoán là thành viên giao 

dịch TPCP, việc thanh toán giao dịch sẽ do 
thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại 
thực hiện. Khi tổ chức thanh toán tiền gián 
tiếp tạm thời thiếu hụt khả năng thanh 
toán tiền giao dịch TPCP thì được sử dụng 
tiền vay của ngân hàng thành viên thanh 
toán theo thỏa thuận hỗ trợ thanh toán ký 
kết giữa các bên phù hợp với quy định của 
pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 1/8/2017. Kể từ ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành, không áp dụng quy định 
của Thông tư số 05/2015/TT-BTC. 

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Xác định nguồn tiền để tăng lương cho cán 
bộ, công chức từ 01/7/2017

Chính thức có hiệu lực từ ngày 
15/8/2017,  Thông tư 67/2017/TT-BTC  do 
Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn xác 
định nguồn và phương thức chi thực hiện 
điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị 
định 47/2017/NĐ-CP và điều chỉnh trợ 
cấp hàng tháng cho cán bộ xã tại Nghị 
định 76/2017/NĐ-CP.

Theo đó, nguồn kinh phí để thực hiện 
tăng lương cho cán bộ, công chức kể 
từ ngày 01/7/2017 đối với các cơ quan 
hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể 
Trung ương được xác định như sau: Một 
là, nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
của năm 2016 chưa sử dụng hết; Hai là, 
sử dụng tối thiểu 40% số thu được để 
lại theo chế độ năm 2017; Ba là, sử dụng 
tối thiểu 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt 
động dịch vụ.

Còn đối với các đơn vị sự nghiệp công 
lập Trung ương, Thông tư nêu rõ: Nguồn 
thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 
2016 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 
2017 (nếu có); Sử dụng tối thiểu 40% số 
thu được để lại theo chế độ năm 2017 
(phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực 
hiện mức lương cơ sở 1,21 triệu đồng/
tháng); riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 
35%. 

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
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TIÊU ĐIỂM

Ông Mai Hữu Tín sinh năm 1969, là Tiến sĩ 
Quản trị kinh doanh trường Đại học Nam 
California (Mỹ). Ông là Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc U&I Group, Đại biểu Quốc 
hội Khóa XII – XIII, Chủ tịch Hội Doanh 
nhân trẻ Việt Nam khóa IV, Chủ tịch Liên 
đoàn Vovinam Việt Nam nhiệm kỳ III, Chủ 
tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới nhiệm kỳ 
II. Tại Kienlongbank, Ông giữ chức vụ Phó 
Chủ tịch, thành viên HĐQT độc lập của 
Ngân hàng.

Từ Huy chương vàng Vovinam toàn 
quốc đến Chủ tịch Liên đoàn Vovinam 
Việt Nam

Ông Mai Hữu Tín từng là môn sinh Vovi-
nam và từng giành chức vô địch toàn quốc 
năm 1986. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) được 
tổ chức vào ngày 22/6/2017, ông chính 
thức trở thành Chủ tịch VVF nhiệm kỳ III 
(2017 - 2022). Ông cho rằng, tính cách và 
sự thành công của ông ngày hôm nay là 
nhờ những giá trị mà Vovinam mang lại. 
Vì vậy, ông có một niềm tin vào môn võ 
thuật này sẽ giúp tạo ra nhiều người Việt 
như vậy, nếu việc luyện tập Vovinam được 
diễn ra rộng rãi hơn. Mục tiêu đầu tiên của 
ông khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch VVF 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. Mục tiêu kế tiếp mà Chủ 
tịch VVF mong đợi là tạo ra đội ngũ huấn 
luyện viên và đội tuyển Vovinam ở tất cả 
các nước Đông Nam Á, như vậy mới bảo 
đảm Vovinam được đưa vào thi đấu ở các 
kỳ SEA Games.

Đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Vovinam 
Thế giới nhiệm kỳ 2017 - 2022

Không lâu sau khi được bầu làm Chủ 
tịch VVF, ông Mai Hữu Tín đắc cử thêm 
chức Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế 
giới nhiệm kỳ II (2017 – 2022) vào ngày 
2/8/2017, diễn ra tại thủ đô New Delhi (Ấn 
Độ) với sự tham dự của 60 đại biểu đến từ 
30 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tân Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Mai Hữu 
Tín cho biết: “Những năm qua, Liên đoàn 
Vovinam thế giới làm được rất nhiều việc để 
quảng bá và phát triển Vovinam ra thế giới. 
Các võ sư tham gia hoạt động trong đó và 
các võ sư hoạt động trong Liên đoàn Vovi-
nam thế giới gắn bó với nhau bởi mục đích 
chung là phát triển của Vovinam trên toàn 
cầu. Chúng tôi sẽ nỗ lực đưa Vovinam phát 
triển mạnh mẽ hơn nữa để góp mặt trong 
các giải đấu lớn”.

Và với cương vị Phó chủ tịch HĐQT Kienlongbank

Tham gia vào Hội đồng quản trị Kienlongbank từ năm 2013 với vai trò là thành viên HĐQT độc lập, 
giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, ông Mai Hữu Tín đã có những đóng góp đáng kể trong sự thành 
công và phát triển của Kienlongbank.

Trong quá trình tham gia quản trị Ngân hàng, ông Mai Hữu Tín đã cùng các thành viên HĐQT và 
Ban điều hành Kienlongbank đưa ra những định hướng chiến lược phát triển cho Ngân hàng, phù 
hợp với quy định của Nhà nước.

Quản lý, điều hành nhiều tập đoàn, công ty lớn nhỏ và nắm giữ các vị trí quan trọng trong nước, 
thế nhưng, ông Mai Hữu Tín vẫn dành thời gian tham gia các buổi đào tạo chuyên đề, hội thảo  để 
chia sẻ với các cấp quản lý, CB, NV Kienlongbank về công tác quản lý, kỹ năng, góp phần xây dựng 
đội ngũ nhân sự Kienlongbank có tâm huyết, có tầm, cùng với lòng tự hào dân tộc để góp phần 
mang đến sự thành công chung của Kienlongbank và nền kinh tế nước nhà.

Kienlongbank xin được chúc mừng Ông Mai Hữu Tín nhận nhiệm vụ mới. Chúc Ông cùng Liên 
đoàn Vovinam Việt Nam nói riêng và Liên đoàn Vovinam Thế giới tiếp tục dẫn dắt và đưa môn 
võ Vovinam ngày càng phát triển, thành công hơn nữa.      
            

 Kienlongbank

“Trong cuộc sống, tôi luôn 
đặt ra mục tiêu cho bản 
thân mình và để đạt được 
mục tiêu phải nhờ vào ý 
chí, sự nỗ lực và kiên trì của 
bản thân. Theo tôi, nếu 
muốn cống hiến cho đất 
nước, trước hết, bạn phải 
tự lo được cho bản thân, 
gia đình, những người 
bạn yêu thương, rồi đến 
những nhân viên, những 
người giúp việc cho bạn. 
Nếu làm được điều đó là 
bạn đã có sự cống hiến 
cho nền kinh tế nước nhà 
và phục vụ cho đất nước”. 

Đó là chia sẻ của Ông 
Mai Hữu Tín - Phó Chủ 
tịch HĐQT Kienlongbank 
tại Hội nghị Sơ kết hoạt 
động 06 tháng đầu năm 
2017 được tổ chức vào 
tháng 7/2017 vừa qua.

Ông Mai Hữu Tín 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIENLONGBANK 
ĐẮC CỬ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN VOVINAM THẾ GIỚI

Ông Mai Hữu Tín trao thưởng cho 05 cá nhân nhận Giấy khen từ NHNN

Ông Mai Hữu Tín trao tượng trưng 200 suất học bổng tại tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu
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kienlongBank trao thưởng 
Xe Ô tÔ maZda 6 và 50 giải thưởng 

Cho kháCh hàng gỬi tiết kiệm
Sáng ngày 17/7/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã long trọng 

tổ chức Lễ trao thưởng dành cho 11 khách hàng trúng Giải Đặc biệt và Giải Nhất của chương trình khuyến mại: 
“Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay - Trúng ngay xế hộp”. 

Chúc mừn<

TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH

       
   khách hàng

Khách hàng LÊ THỊ PHƯƠNG TOÀN
CN Rạch Giá ( Kiên Giang)

Khách hàng HẠ CHÍ ĐỨC
PGD Ba Tri (Bến Tre)

Khách hàng TRƯƠNG VIỆT TRUNG
PGD An Biên (Kiên Giang)

Khách hàng NGUYỄN VĂN NĂM 
PGD Lái Thiêu (Bình Dương)

Khách hàng PHẠM THỊ NHAN
PGD Số 2 (Kiên Giang)

Khách hàng NGUYỄN THU THỦY
PGD Ngô Quyền (Hải Phòng)

Khách hàng NGUYỄN KIM CÚC
PGD Tân An (Long An)

Khách hàng TRẦN VĂN ẨN
CN Rạch Giá (Kiên Giang)

Khách hàng ĐÀO THỊ MIÊN
PGD Hòn Đất (Kiên Giang)

Khách hàng NGUYỄN THỊ THANH NGA 
CN Phú Yên (Phú Yên)

10 XE HONDA
SH 125i

GIẢI NHẤT

10 XE HONDA
SH 125i

GIẢI NHẤT

TIÊU ĐIỂM

à khách hàng đã may mắn trúng Giải Đặc biệt của chương trình, xe ô tô Mazda 6, giá trị  1,02 tỷ VND, 
Bà Châu Vân - khách hàng của Kienlongbank PGD Năm Căn thuộc CN Cà Mau bày tỏ sự vui mừng và 

gửi lời cảm ơn đến Kienlongbank. Bà Vân cho biết: “Trước đây ba mẹ tôi cũng đã đến giao dịch với 
Kienlongbank Năm Căn khi Ngân hàng khai trương vào tháng 9/2016. Còn với tôi, đây là lần đầu tiên tôi giao 
dịch tại Kienlongbank. Tôi đặc biệt rất cảm tình với Ngân hàng vì có trụ sở khang trang, đội ngũ lãnh đạo 

tâm huyết và nhân viên tận tâm, nhiệt tình, niềm nở với khách hàng, tạo cho chúng tôi cũng như người dân nơi đây 
sự an tâm, tin tưởng. Trúng Giải Đặc biệt của chương trình khuyến mại Kienlongbank quả là một sự may mắn đối với 
tôi vì tôi chỉ có đúng 5 mã số dự thưởng. Tôi rất hài lòng về chính sách kinh doanh, sự quan tâm của Ngân hàng dành 
cho tôi và khách hàng giao dịch nơi đây. Tôi sẽ tiếp tục là khách hàng thân thiết, thường xuyên của Kienlongbank”.

Tại buổi Lễ trao thưởng, ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Kienlongbank đã một lần nữa gửi lời chúc 
mừng đến 51 khách hàng trúng các giải thưởng của Chương trình “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay - Trúng ngay 
xế hộp”. Trong thời gian tới, Kienlongbank sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ hiện đại, 
tiện ích, nhằm đáp ứng các mọi nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng trên cả nước.

Trước đó, ngày 15/7/2017, Kienlongbank đã tiến hành trao thưởng cho các khách trúng thưởng Giải Nhì, Giải Ba, Giải 
Tư và Giải May mắn tại các CN, PGD nơi khách hàng đăng ký giao dịch. Như vậy, 01 giải đặc biệt xe ô tô Mazda 6 và 50 
giải thưởng giá trị, bao gồm: 10 xe honda SH, 10 tủ lạnh, 10 điện thoại IPhone 7, 10 Tivi SamSung 49 inch, 10 máy giặt 
LG đã được Kienlongbank trao tặng cho khách hàng.

Kienlongbank

Kienlongbank đang tiếp tục triển khai Chương trình “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay”, từ nay cho đến khi hết 
quà tặng, nhằm tri ân khách hàng đã ủng hộ và đồng hành cùng Ngân hàng trong suốt thời gian qua. Bên cạnh lãi 
suất gửi tiết kiệm cạnh tranh, khách hàng tham gia chương trình khi gửi số tiền tối thiểu 20 triệu VND kỳ hạn tối 
thiểu 3 tháng, sẽ được nhận ngay 1 phần quà tặng. Số tiền gửi càng lớn thì giá trị quà tặng càng tăng.

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1900 6929, truy cập website: www.kienlongbank.com hoặc 
đến các Chi nhánh/PGD gần nhất để được hỗ trợ.
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Khách hàng ĐOÀN THỊ KIM HẠNH
PGD Số 4 (Kiên Giang)

Khách hàng VÕ VĂN HƯƠNG
PGD Cam Ranh (Khánh Hòa)

Khách hàng TRẦN LỆ TRÚC GIANG
PGD Số 2 (Kiên Giang)

Khách hàng NGUYỄN THỊ MINH XUÂN
CN Sài Gòn (Hồ Chí Minh)

Khách hàng NGUYỄN VĂN VŨ 
PGD Ba Tri (Bến Tre)

Khách hàng NGUYỄN THỊ LOAN
PGD Năm Căn (Cà Mau)

Khách hàng NGUYỄN THÀNH QUANG
PGD Rạch Sỏi (Kiên Giang)

Khách hàng NGUYỄN THỊ KIM CHI
CN Đồng Tháp (Đồng Tháp)

Khách hàng TRẦN VĂN PHUỒI
PGD Năm Căn (Cà Mau)

Khách hàng HUỲNH THỊ HỒNG 
CN Phú Quốc (Kiên Giang)

Khách hàng VÕ THỊ THẢO
PGD Rạch Sỏi (Kiên Giang)

Khách hàng ĐỖ THỊ LỢI
PGD An Biên (Kiên Giang)

Khách hàng ĐÀO THỊ HỒNG
CN Đồng Tháp (Đồng Tháp)

Khách hàng NGUYỄN THỊ HÒA
PGD Ngô Quyền (Hải Phòng)

Khách hàng NGUYỄN VĂN TRUNG
PGD Bình Đại (Bến Tre)

Khách hàng TRẦN THỊ TIỀN
PGD Sa Đéc (Đồng Tháp)

Khách hàng HỒ THỊ KIM THỦY
PGD An Thới (Kiên Giang)

Khách hàng NGUYỄN THỊ BÉ NĂM
CN Rạch Giá (Kiên Giang)

Khách hàng ĐÀO THỊ MIÊN
PGD Hòn Đất (Kiên Giang)

Khách hàng MAI VĂN BÉ
PGD Vĩnh Thuận (Kiên Giang)

Khách hàng HUỲNH THỊ MỸ LINH
CN An Giang (An Giang)

Khách hàng LÊ THỊ TÂM
CN Bình Định (Bình Định)

Khách hàng PHẠM THỊ THANH TIỀN
CN Trà Vinh (Trà Vinh)

Khách hàng NGUYỄN VĂN SỸ 
PGD Dĩ An (Bình Dương)

Khách hàng DƯƠNG CHÍ TIẾN
PGD Rạch Sỏi (Kiên Giang)

Khách hàng NGUYỄN THÀNH
CN Khánh Hòa (Khánh Hòa)

Khách hàng TRẦN CHIẾN THẮNG
CN Rạch Giá (Kiên Giang)

Khách hàng BÙI THỊ THÚY NGA
CN Phú Quốc (Kiên Giang)

Khách hàng HUỲNH THỊ LOAN ANH
PGD Cái Răng (Cần Thơ)

Khách hàng PHAN YẾN NGỌC
PGD Bến Nhứt (Kiên Giang)

Khách hàng TỐNG BÁ TÙNG
PGD Tiểu Cần (Trà Vinh)

Khách hàng NGUYỄN TĂNG PHI YẾN
PGD Thạnh Trị (Sóc Trăng)

Khách hàng ĐOÀN THỊ THU LOAN
PGD Gò Vấp (Hồ Chí Minh)

Khách hàng TRƯƠNG THỊ NGỌC NGÂN
PGD Mỏ Cày Nam (Bến Tre)

Khách hàng NGUYỄN HOÀNG NGỌC HIỀN
CN Phú Yên (Phú Yên)

Khách hàng TRẦN THỊ MƠ
PGD Mỏ Cày Nam (Bến Tre)

Người thân của KH. TRẦN THỊ TUYẾT
CN Phú Yên (Phú Yên)

Khách hàng PHAN GIANG NAM
CN Tây Ninh (Tây Ninh)

Khách hàng NGUYỄN THỊ TÍN
PGD Ninh Hòa (Khánh Hòa)

Khách hàng VI BÌNH ĐĂNG
PGD Số 3 (Kiên Giang)

10 TỦ LẠNH HITACHI 540L 10 TI VI SAMSUNG 49” 10 MÁY GIẶT LG 8KG10 IPHONE 7 32 GB GOLD

GIẢI NHÌ GIẢI TƯ GIẢI MAY MẮNGIẢI BA

TIÊU ĐIỂM
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áng 31/7, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ 2 năm 2017 với chủ đề 
“Chương trình hành động của khu vực tư nhân từ Nghị quyết Trung ương 5”. Diễn đàn tập trung thảo luận và đối thoại về lĩnh 
vực nông nghiệp, du lịch và kinh tế số. 

Theo thống kê, hiện khu vực kinh tế tư nhân đang đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Từ năm 2010 trở lại đây, kinh 
tế tư nhân đóng góp trên 43% GDP trong khi tỷ lệ này của khu vực kinh tế nhà nước là khoảng 29%. 

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại đánh giá của Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim về kinh tế Việt 
Nam, đó là Việt Nam đang nắm giữ một tương lai tươi sáng nhờ vào những nhà lãnh đạo, những doanh nghiệp tư nhân và nhờ vào những 
người dân cũng như vị trí địa lý nằm trong khu vực kinh tế Đông Á năng động. Nếu phát huy đầy đủ và sức sáng tạo của khu vực tư nhân 
thì thành công sẽ nối tiếp thành công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chính phủ chọn hành động là tiêu chí cao nhất. Chúng tôi hành động để phục vụ phát triển 
nói chung, trong đó có đưa kinh tế kinh tế tư nhân thành mũi nhọn quan trọng của kinh tế đất nước. Trong thời gian vừa qua, Chính phủ 
tổ chức 25 hội nghị xúc tiến đầu tư, hàng trăm cuộc tiếp xúc, các sự kiện đối thoại với doanh nghiệp, những buổi làm việc chuyên đề về 
công nghiệp công nghệ cao, du lịch, nuôi tôm… Tính bình quân không có ngày nào Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ không làm việc 
với doanh nghiệp, về chủ đề doanh nghiệp.”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn mong muốn thông qua đối thoại này sẽ là cơ sở để Chính phủ đưa ra chương trình hành động 
hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, đưa kinh tế tư nhân phát triển đúng tầm. 

      Nguồn: vovworld.vn, Ảnh: toquoc.vn

Kienlongbank
Tổ chức Hội nghị Cộng tác viên

 Sáng ngày 29/7/2017, 
Kienlongbank đã tổ chức Hội nghị 
Cộng tác viên (CTV) năm 2017 
dành cho CTV tại các khu vực 
Bình Định, Bình Thuận và Phú 
Yên với sự tham dự của 51 CTV 
thuộc các PGD Lagi, Hàm Tiến và 
CN Bình Thuận tại tỉnh Bình Thuận 
và 68 CTV thuộc PGD An Nhơn, 
CN Bình Định tại tỉnh Bình Định 
và PGD Sông Cầu, CN Phú Yên 
tại tỉnh Phú Yên. Đây là sự kiện 
khởi đầu chuỗi hội nghị CTV được  
Kienlongbank triển khai hằng năm.

Đội ngũ CTV của Ngân hàng chiếm gần 50% nhân sự và chiếm 3,13% tổng dư nợ tại Kienlongbank, giữ vai trò quan 
trọng trong việc phát triển khách hàng và phát triển hoạt động tín dụng. Như thường lệ, Hội nghị CTV sẽ là dịp để Ban 
lãnh đạo và toàn thể CTV của Kienlongbank thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cho vay trả 
góp ngày, trao đổi các kinh nghiệm trong công tác tín dụng và tìm kiếm khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động 
kinh doanh.V               

                 Marketing

2017

Thông qua Hội nghị, Kienlongbank kịp thời triển khai đến toàn thể CTV những chính sách mới dành cho đội ngũ CTV 
năm 2017, các chế độ phúc lợi giúp cho đội ngũ CTV yên tâm công tác tại Ngân hàng.

Chương trình Hội nghị CTV năm 2017 sẽ được tổ chức từ nay đến hết ngày 30/9/2017 tại các khu vực:

• Bạc Liêu, Cần Thơ ngày 05/8/2017

• Rạch Giá, Bến Tre, ngày 12/8/2017

• Đà Nẵng, An Giang, Hải Phòng, ngày 19/8/2017

• Đắk Lắk, Hậu Giang, Tiền Giang, ngày 26/8/2017

• Sóc Trăng, Vĩnh Long, ngày 09/9/2017

• Đồng Tháp, Phú Quốc, ngày 16/9/2017

• Cà Mau, Trà Vinh, Khánh Hòa, ngày 23/9/2017 

• Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30/9/2017

Ngày 04/8/2017, tại  trụ sở  Báo Pháp Luật TP.  Hồ Chí 
Minh đã diễn ra Lễ Công bố Giải thưởng Fair Play 2017 và 
giới thiệu các nhà tài trợ. Đây là năm thứ 6 Báo Pháp Luật 
TP.Hồ Chí Minh tổ chức Giải thưởng này và là năm thứ 2 
liên tiếp Kienlongbank là đơn vị đồng hành.

KINH TẾ TƯ NHÂN LÀ ĐỘNG LỰC  
QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Qua 05 lần tổ chức, Giải Fair Play đã đáp ứng nguyện vọng của 
giới chuyên môn và người hâm mộ với mong muốn xây dựng 
một nền bóng đá đẹp, tôn vinh lối chơi trung thực, góp phần 
đẩy lùi cái xấu, phản thể thao, bạo lực trên sân cỏ.

Năm nay Ban tổ chức cũng tổ chức cuộc thi sáng tác Cúp Fair 
Play - Bóng Đá Cao Thượng nhằm mục đích chọn mẫu Cup Fair 
Play để sử dụng chính thức cho Giải thưởng Fair Play của bóng 
đá Việt Nam. Dự kiến, Lễ trao giải Fair Play 2017 sẽ tổ chức tại 
TP. Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12 năm 2017 hoặc chậm nhất 
là đầu tháng 01 năm 2018.

Là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần luôn có 
những đóng góp tích cực cho hoạt động thể thao Việt Nam, 
Kienlongbank đã là Nhà tài trợ đồng hành cùng Công ty VPF 
và bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam từ năm 2014 cho đến nay.

Đồng hành cùng Giải thưởng Fair Play 2017 là một trong những 
hoạt động xã hội thiết thực Kienlongbank hướng tới cùng xây 
dựng một nền thể thao trung thực và trong sạch cho Việt Nam.

Kienlongbank

Năm thứ 2 liên tiếp Kienlongbank đồng hành 
Giải thưởng Fair Play

TIN TỨC - SỰ KIỆN
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 Ngày 17/7/2017, tại Tp.HCM, Kienlongbank tổ chức Hội nghị 
sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm và triển khai kế 
hoạch (KH) kinh doanh 06 tháng cuối năm 2017, với sự tham dự 
của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành cùng 
hơn 125 Giám đốc các Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, 
Phòng giao dịch trên toàn hệ thống Kienlongbank.

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản Kienlongbank đạt 34.508 
tỷ đồng, tăng 13,32% so với năm 2016, hoàn thành 94,54% KH 
năm 2017; dư nợ cấp tín dụng đạt 22.889 tỷ đồng, tăng 15,80% 
so với năm 2016, hoàn thành 92,67% KH năm 2017; huy động vốn 
đạt 30.525 tỷ đồng, tăng 15,77% so với năm 2016, hoàn thành 
93,92% KH năm 2017; tỷ lệ nợ xấu 0,97%; lợi nhuận trước thuế 
đạt 137,07 tỷ đồng, hoàn thành 54,83% KH năm 2017; các chỉ số 
an toàn hoạt động đều thực hiện theo đúng quy định của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam; nhiều sản phẩm dịch vụ và chương 
trình ưu đãi khách hàng được triển khai liên tục; đời sống CB, NV 
không ngừng được cải thiện.

Với kết quả khả quan đạt được trong 6 tháng  đầu năm,  tiếp 
tục thực hiện mục tiêu hoạt động “An  toàn, bền vững 
và lợi nhuận hợp lý”, trong 6 tháng cuối năm 2017, Ban lãnh đạo 
và tập thể CB, NV toàn hệ thống Kienlongbank phấn đấu, quyết 
tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Kienlongbank

Sáng ngày 07/8/2017, tại Tp. HCM, Kienlongbank khai giảng chương trình đào tạo, huấn luyện theo chức danh khóa K.13 dành cho 

39 nhân viên tân tuyển thuộc các chức danh Nhân viên Chăm sóc Khách hàng (CSKH), Nhân viên Tín dụng và Giao dịch viên đến từ 

các CN, PGD trên toàn hệ thống. 

rong ngày 06 và 12/7/2017, Kienlongbank 
đã phối hợp cùng với Ngân hàng Nhà Nước 
Việt Nam (NHNNVN) tỉnh Bến Tre và tỉnh 

Khánh Hòa, cùng chính quyền địa phương trao 
tặng 100 suất học bổng Chia sẻ ước mơ cho các 
em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại 
Ninh Hòa và Bình Đại. 

Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng cùng với 
những quà tặng hiện vật phục vụ nhu cầu sinh 
hoạt học tập thường ngày của các em như: tập, 
viết, nón, ...

Đây là những món quà tinh thần mà tập thể 
CB, NV Kienlongbank dành tặng cho các em với 
mong muốn các em có thêm động lực để vươn 
lên trong học tập, trở thành người có ích cho gia 
đình và xã hội.

Kienlongbank Khánh Hòa & Bến Tre

KIENLONGBANK TRAO 100 SUẤT  
HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TẠI  

KHÁNH HÒA VÀ BẾN TRE

KienlongbanK 
khai giảng lớp đào tạo huấn luyện theo ChứC 
danh khóa k.13

Hội thảo về giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2017

Bà Phạm Thị Hạnh - Phó GĐ Kienlongbank Bình Đại 
trao học bổng đến các em học sinh

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chương trình diễn ra trong 03 tuần, từ ngày 07/8 cho đến 

26/8/2017. Với hệ thống kiến thức, chuyên đề về tài chính 

ngân hàng, nghiệp vụ, chuyên môn, sản phẩm dịch vụ và 

quy trình bán hàng thực tế tại Kienlongbank; cùng với các 

kỹ năng giải quyết vấn đề trong giao tiếp với khách hàng 

sẽ được các giảng viên nội bộ, có kinh nghiệm và các giảng 

viên bên ngoài giảng dạy. Khóa học được kỳ vọng sẽ đáp 

ứng tối đa nhu cầu công việc và trang bị đầy đủ các kỹ 

năng của một nhân viên ngân hàng. 

Thông qua lớp đào tạo huấn luyện theo chức danh được 

tổ chức thường niên, Kienlongbank sẽ giúp cho các nhân 

viên tân tuyển sớm hòa nhập được với môi trường làm việc 

tại Ngân hàng. Ngoài ra, chương trình đào tạo với sự quy 

tụ của các nhân viên tân tuyển trên toàn hệ thống (Bắc - 

Trung - Nam) sẽ là cơ hội để giao lưu, thắt chặt mối quan 

hệ đồng nghiệp tại Kienlongbank. Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank chia sẻ tại lớp học

39 học viên tham gia khóa đào tạo chức danh K.13

Kienlongbank
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điểm lại hình ảnh 
khen thưởng 41 
đơn vị, Cá nhân 
đạt thành tíCh 
Cao trong kết 
quả kinh doanh 
06 tháng đầu 
năm 2017 

Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 06 
tháng đầu năm và triển khai kế hoạch (KH) 
kinh doanh 06 tháng cuối năm 2017 được 
diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 20/7/2017 
với sự tham dự của các thành viên HĐQT, 
Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cùng hơn 125 
Giám đốc các Phòng, Ban, Trung tâm Hội 
sở, Chi nhánh, Phòng giao dịch trong toàn 
hệ thống Kienlongbank. Tại Hội nghị, Ban 
lãnh đạo Kienlongbank đã quyết định khen 
thưởng 41 đơn vị, cá nhân có thành tích nổi 
bật trong hoạt động kinh doanh 06 tháng 
đầu năm 2017. 

Ông Phạm Trần Duy Huyền - TV HĐQT (trái) 
và Ông Võ Văn Châu - TV HĐQT, TGĐ (phải) 
tặng hoa và Giấy khen cho Ông Đỗ Phước 
Hiếu GĐ CN Rạch Giá và ông Nguyễn Thái 
Dương - GĐ Kienlongbank Vĩnh Thuận

Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương - TV HĐQT (phải) và Ông Vũ Đức Cần - Phó TGĐ (trái) tặng hoa 
và Giấy khen cho các đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh tháng đầu năm 2017: CN Khánh 
Hòa, CN Phú Quốc, PGD số 3, PGD Bình Đại, PGD An Biên, PGD Mỏ Cày Nam.

Ông Bùi Thanh Hải - TV HĐQT (trái) và ông Nguyễn Quang 
Toan - Phó TGĐ (phải) tặng hoa và Giấy khen cho đơn 
vị nghiệp vụ có đóng góp tích cực trong hoạt động kinh 
doanh 6 tháng đầu năm 2017 gồm: Phòng Pháp chế và xử 
lý nợ, Phòng Khách hàng doanh nghiệp và Phòng Khách 
hàng cá nhân

Ông Võ Văn Châu - TV HĐQT, TGĐ (phải) và Ông Nguyễn Hoàng An - Phó TGĐ (trái) tặng hoa chúc mừng các đơn vị có thành tích tốt trong hoạt 
động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017

Ông Võ Quốc Thắng - CT HĐQT Kienlongbank (thứ 8 từ trái sang) cùng ông Mai Hữu Tin - Phó CT HĐQT Kienlongbank (thứ 7 từ trái sang) cùng 
các Ông/Bà trong HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành, thực hiện nghi thức khai tiệc chúc mừng Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai 
kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 diễn ra thành công tốt đẹp.

Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương - TV HĐQT (trái) và Bà Trần Tuấn Anh - Phó 
TGĐ (phải) tặng hoa chúc mừng cho các cá nhân có những đề xuất cải tiến 
trong hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 gồm: Ông Nguyễn 
Thiên Ân - Giám đốc Phòng Nhân sự, Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Giám 
đốc phụ trách Phòng Marketing, ông Mai Tiến Mãnh - Giám đốc CN Trà Vinh

Ông Lê Khắc Gia Bảo - Trưởng BKS (phải) và 
bà Trần Tuấn Anh - Phó TGĐ (trái) tặng hoa 
và Giấy khen cho đơn vị có đóng góp tích cực 
về các chỉ tiêu lợi nhuận, huy động vốn đầu 
năm 2017

Ông Phạm Trần Duy Huyền - TV HĐQT (trái) và 
Ông Võ Văn Châu - TV HĐQT, TGĐ (phải) tặng hoa 
chúc mừng các đơn vị có đóng góp tích cực về  các 
chỉ tiêu 06 tháng đầu năm 2017

Kienlongbank 
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kienlongBank tiếp tỤC trao
Căn nhà đại đoàn kết tại kiÊn giang

lỄ Bàn giao 5 Căn nhà tại huyện 
gÒ quao

lỄ Bàn giao 5 Căn nhà tại huyện Châu thành

Trong 02 ngày, 28/7 và 04/8/2017, Ngân hàng TMCP Kiên 

Long (Kienlongbank) phối hợp cùng với UBMTTQ VN tỉnh Kiên 

Giang tiếp tục tổ chức Lễ bàn giao 10 căn nhà Đại đoàn kết 

cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Gò Quao 

và huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Buổi Lễ đã được diễn 

ra trong không khí vui tươi và ấm cúng với sự tham dự của đại 

diện lãnh đạo UBMTTQ VN tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo chính 

quyền địa phương, lãnh đạo Kienlongbank và đông đảo bà 

con hàng xóm, láng giềng đến chứng kiến và chúc mừng cho 

các hộ gia đình. 

10 căn nhà đại đoàn kết đợt này đã được Kienlongbank trao 

tặng cho các hộ gia đình: Ông Danh Điệu, Ông Nguyễn Văn 

Cung, Ông Danh Thông, Ông Võ Văn Điệp, Ông Lăng Văn Đệ 

(huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), Bà Nguyễn Thị Khoa, Ông 

Nguyễn Ngọc Phú, Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Bà Nguyễn Thị 

Bích Loan và Bà Lê Thị Tuyết Mai (huyện Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang). 

Phát huy tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, năm 2017, Kienlongbank đã quyết định dành 
tặng 10 tỷ đồng để xây dựng 49 căn nhà Đại đoàn kết cho bà con khó khăn và 14 cây cầu nông thôn tại các địa phương trên địa 
bàn tỉnh Kiên Giang. Tính đến hết tháng 7/2017, chương trình đã khởi công xây dựng 14 cây cầu nông thôn và bàn giao 20 căn 
nhà đại đoàn kết cho bà con.

Ban lãnh đạo Kienlongbank bàn giao ngôi nhà mới cho gia đình 
Ông Võ Văn Điệp

Bà Lê Thị Tuyết Mai vui mừng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Kienlongbank

Đại diện Ban lãnh đạo Kienlongbank và chính quyền địa phương chụp 
hình lưu niệm cùng với hộ gia đình Bà Nguyễn Thị Bích Loan 

Nghi thức bàn giao nhà tại hộ gia đình Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

Nghi thức bàn giao nhà tại hộ gia đình Bà Nguyễn Thị Khoa Gia đình Ông Nguyễn Ngọc Phú sinh hoạt trong ngôi nhà mới

Ông Danh Điệu vui mừng chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Kienlongbank Lãnh đạo Kienlongbank bàn giao ngôi nhà mới cho gia 
đình Ông Lăng Văn Đệ 

Lãnh đạo Kienlongbank bàn giao ngôi nhà mới cho gia 
đình Ông Nguyễn Văn Cung 

Gia đình Ông Danh Thông chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Kienlongbank Kienlongbank Rạch Giá
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Kienlongbank được khai trương hoạt động từ năm 2010 tại Thành phố Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa. Với phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ”, ngay từ những ngày đầu tiên,  
Kienlongbank Cam Ranh đã tạo được ấn tượng tốt với đông đảo khách hàng tại địa phương. 

Tính đến cuối tháng 6/2017, số lượng khách hàng giao dịch thường xuyên tại Kienlongbank Cam 
Ranh đã lên tới 2.600 khách hàng. 

Với chiến lược kinh doanh được xác định, Kienlongbank Cam Ranh luôn sẵn lòng chia sẻ khó khăn 
với những khách hàng gặp khó khăn, kịp thời hỗ trợ nguồn vốn để giải quyết các vấn đề tài chính 
của khách hàng tại địa phương. Với những khách hàng được Kienlongbank hỗ trợ nguồn vốn kịp 
thời, có những khách hàng đã vươn lên làm giàu và phát triển kinh tế gia đình ổn định. 

Một trong số những khách hàng được hỗ 
trợ nguồn vốn vay của Kienlongbank Cam 
Ranh và sử dụng hiệu quả phải kể đến đó 
là Anh Mai Văn Đưỡng, ngụ tại Thôn Hòn 
Quy, xã Cam Thịnh Đông, Tp. Cam Ranh, 
tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2015, anh Đưỡng đến Kienlongbank 
Cam Ranh thông qua lời giới thiệu của Chủ 
tịch Hội Nông dân xã. Ở thời điểm ấy, anh 
Đưỡng loay hoay không biết tìm phương 
án sản xuất gì để tăng thêm thu nhập cho 
gia đình. Sau một thời gian suy nghĩ, anh 
được bạn bè chỉ dẫn tham gia vào Hội 
Nông dân xã để học hỏi và tìm hiểu kinh 
nghiệm làm nông nghiệp. Tại đây, anh 
Đưỡng đã được Chủ tịch Hội Nông dân 
xã giới thiệu đến Kienlongbank để được 
hỗ trợ vay vốn. Sau khi được tham gia các 
hội thảo, tích lũy thêm một số kiến thức 
về nông nghiệp, anh Đưỡng đã quyết tâm 
tìm đến Kienlongbank Cam Ranh vay vốn 
để thực hiện quyết tâm mở rộng quy mô 
sản xuất nông nghiệp của gia đình.

Anh Đưỡng chia sẻ: “Lần đầu nghe anh 
Chủ tịch Hội giới thiệu về Kienlongbank, tôi 
cũng ngần ngại, không biết có nên đến vay 
vốn hay không? Một phần là tôi cũng sợ thủ 
tục rườm rà, vì trước giờ tôi chưa có vay vốn 
ở ngân hàng nào hết. Thế nhưng, nghĩ đến 
những khó khăn mà gia đình đang phải đối 
mặt, tôi đã quyết định đến Kienlongbank 
Phòng giao dịch Cam Ranh. Và đúng như 
những gì anh Chủ tịch Hội Nông dân xã giới 
thiệu, các bạn nhân viên ở Kienlongbank 
Cam Ranh rất nhiệt tình và dễ thương. Do 
lần đầu đến giao dịch, nên tôi đã hỏi rất 
nhiều, các bạn nhiệt tình tư vấn rất cận kẽ, 
chi tiết và giới thiệu cho tôi những gói vay 
với lãi suất ưu đãi, tiết kiệm. Tôi đã ấn tượng 
với Kienlongbank ngay từ ngày hôm ấy”.

Sau khi nghe anh Đưỡng nói lý do vay vốn 
và đi thẩm định trực tiếp, Kienlongbank đã 
quyết định giải ngân với số vốn vay ban 
đầu cho anh Đưỡng là 300 triệu đồng. 

Thời gian đầu, gia đình anh Đưỡng đã gặp 
không ít khó khăn vì chưa có nhiều kinh 
nghiệm, tuy nhiên, với sự quyết tâm và 
cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ 
các lớp tập huấn của Hội Nông dân xã, anh 
Đưỡng đã áp dụng vào mô hình canh tác 
dừa xiêm Thái của gia đình. Từ nguồn vốn 
do Kienlongbank cấp, anh sử dụng đầu tư 
vào hệ thống tưới nước, khoan giếng, cải 
tạo lại vườn, nạo vét ao, đìa.

Với điều kiện thời thiết khắc nghiệt của 
vùng Duyên hải miền Trung, khí hậu khô 
nóng, kèm theo gió biển, các loại cây nông 
nghiệp tại đây rất kén chọn. Tuy nhiên, 
thật may mắn khi khí hậu này lại phù hợp 
với việc canh tác loại cây trồng ngắn ngày 
cho nước tươi mát là dừa xiêm Thái. Loại 
dừa này đã được rất nhiều khách du lịch 
ưa chuộng, vì vậy, nó đã trở thành một loại 

cây trồng cho năng suất cao, doanh thu 
khá tốt cho bà con nông dân tại Cam Ranh.

Chia sẻ về bí quyết thành công, anh Đưỡng 
vui vẻ nói: “Ngoài sự cần cù, chịu khó của 
mình, tôi cũng phải cảm ơn Kienlongbank 
Cam Ranh đã cho tôi cơ hội tiếp cận nguồn 
vốn kịp thời để đầu tư”.

Hiện gia đình anh Đưỡng mỗi tháng cho 
thu hoạch khoảng 5.000 ngàn trái dừa 
xiêm Thái, giá bỏ mối từ 9 ngàn đến 12 
ngàn đồng/trái, mỗi tháng thu nhập 
khoảng 50 triệu đồng, sau khi trừ các chi 
phí trả lãi ngân hàng và đầu tư trang thiết 
bị, phân bón, gia đình anh thu về lợi nhuận 
ước chừng 20 triệu đồng mỗi tháng. Từ 
hiệu quả của việc canh tác dừa xiêm Thái, 
gia đình anh Đưỡng đã tiếp tục đầu tư vốn 
vào việc nuôi trồng thủy, hải sản như: tôm 
thẻ trắng, ốc hương, cá mú và heo để tăng 
thêm thu nhập cho gia đình.

Đến thăm gia đình anh Đưỡng, nhìn thấy 

những hàng dừa thẳng tắp ngày một xanh 
tốt, cùng với ngôi nhà khang trang đầy 
đủ các tiện nghi, chúng tôi - những người 
tín dụng Kienlongbank cũng cảm thấy vui 
sướng lây với niềm hạnh phúc của gia đình. 
Với sự thành công của anh Đưỡng từ mô 
hình canh tác dừa xiêm cũng như của nhiều 
khách hàng khác khi sử dụng nguồn vốn tại 
Kienlongbank, sẽ là động lực để mỗi CB, NV 
tại Kienlongbank Cam Ranh không ngừng 
nỗ lực, cố gắng để tiếp tục mang đến cho 
khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt 
nhất. Chúng tôi luôn tâm niệm, thành công 
của khách hàng cũng chính là thành công 
của Kienlongbank. 

Trần Xuân Hải  
Giám đốc Kienlongbank Cam Ranh

NÔNG DÂN LÀM GIÀU

 Vườn dừa xanh tốt  của gia đình anh Đưỡng
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Mỏ Cày Nam là một huyện thuần nông, thuộc khu vực 
cù lao Minh của tỉnh Bến Tre với hơn 80% hộ gia đình 
trồng dừa và chăn nuôi, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là 
chăn nuôi heo. Thời điểm cuối quý I/2017, giá heo hơi 
sụt giảm mạnh, có lúc chưa đến 20.000 đ/kg, trong khi 
giá thành đã hơn 30.000 đ/kg. Thu nhập bán heo xuất 
chuồng của người dân tại đây không đủ trang trải chi 
phí thức ăn, người chăn nuôi phải chịu thua lỗ toàn bộ 
tiền mua heo con và một phần tiền thức ăn phải nợ lại 
đại lý. Một số hộ nuôi heo sinh sản thì phải đối diện với 
tình trạng heo con đến ngày bán nhưng không ai mua 
vì không ai dám tái đàn, giá heo con sụt giảm từ 1 triệu 
đồng/con chỉ còn 150.000 đ/con. 

Ông Lê Văn Tiền ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam 
cho biết : “Lứa heo vừa rồi tôi xuất chuồng 200 tạ heo hơi 
với giá 21.000 đ/kg, lỗ hơn 150 triệu đồng. Gia đình khốn 
khổ với lỗ quá nhiều nên giờ tôi cũng không dám nghĩ 
đến việc tái sản xuất”. Hộ bà Ngô Thị Đèo ở xã Cẩm Sơn 
có cả một láng trại khang trang, lỗ hơn 200 triệu đồng 
khi xuất chuồng 350 con heo nhưng vẫn phải cố tái 
đàn vì 2 năm trước đã đầu tư hơn 300 triệu để xây dựng 
chuồng trại, “Mỗi lần nhìn chuồng trại trống không thì 
buồn không chịu nỗi” – Bà Đèo cho biết. Trường hợp 
của bà Phạm Thị Bé Nguyên tại ấp Phước Lý, xã Bình 
Khánh Đông nuôi 28 heo sinh sản cũng gặp khó khăn 
không kém: “Lúc trước 1 con heo con bán được gần 1 
triệu đồng, giờ chưa đến 200.000 đ/ con, đại lý lại không 
cho nợ tiền thức ăn, ông nhà tôi phải đi chở trái cây thuê 
sang tỉnh Trà Vinh, còn tôi phải nhận thêm quần áo may 
gia công để đắp đổi qua ngày, cố gắng duy trì sản xuất”. 
Bà Nguyên chia sẻ.

Trước những khó khăn của bà con, Kienlongbank đã 
quyết định đồng hành, chia sẻ cùng bà con chăn nuôi 

Đầu tháng 5/2017, Kienlongbank 
được biết đến là ngân hàng đầu 
tiên khi chủ động triển khai 

chính sách giảm lãi suất cho vay hiện 
hữu đối với các khách hàng hoạt động 
sản xuất, kinh doanh chăn nuôi heo. 
Đây là một trong những chính sách kinh 
doanh luôn được Kienlongbank triển 
khai nhằm chủ động kịp thời chia sẻ với 
khách hàng, giúp khách hàng vượt qua 
giai đoạn khó khăn, phục hồi sản xuất 
kinh doanh.

heo trong giai đoạn khó khăn này thông qua chủ trương “Giảm lãi suất dành 
bà con chăn nuôi heo”. Theo đó, những hộ chăn nuôi heo có vay vốn Kienlong-
bank đang gặp khó khăn sẽ được xem xét giảm 30% lãi suất trong 3 tháng, từ 
tháng 3/2017 đến tháng 6/2017. Đây có thể xem là một quyết định mang tính 
kịp thời của Ban lãnh đạo Kienlongbank, đúng với phương châm “Sẵn lòng 
chia sẻ” đã được Ngân hàng không ngừng phát huy trong gần 22 năm hoạt 
động. Chính sự sẻ chia thiết thực từ phía Ngân hàng đã kịp thời tháo gỡ những 
khó khăn mà người chăn nuôi đã và đang đối mặt. 

Do giá heo hơi giảm, các đại lý thức ăn chỉ bán thu tiền mặt cùng với bao nhiêu 
chi phí phát sinh hàng tháng buộc người chăn nuôi phải bán đổ bán tháo để 
đắp đổi mà tồn tại. Khách hàng Nguyễn Văn Nôm ở xã An Thới, Mỏ Cày Nam 
cho biết: “Có nhiều thời điểm phải bán đến 6 con heo con mới đủ tiền đóng lãi, giờ 
thì khỏe rồi chỉ cần tiết kiệm một chút thì khoản lợi từ 6 công đất trồng dừa cũng 
đủ để đóng lãi hàng tháng, tôi quyết định giữ lại heo con để tái đàn”. Chị Huỳnh 
Thị Kim Nguyên ở xã Tân Phú Tây, Mỏ Cày Bắc không giấu được sự cảm kích: 
“Nhờ phần tiền lãi được giảm nên tôi dành mua thêm thức ăn để duy trì đàn heo 
chờ vô tạ, không phải bán heo non cho thương lái”.

Từ đầu tháng 7 đến nay giá heo hơi đã bắt đầu tăng trở lại, từ mức chưa đến 
20.000đ/1 ký nay đã tăng lên 34.000đ - 35.000đ/1 ký, người nuôi heo đã có thể 

thu được lợi nhuận, đi đến đâu cũng nghe bà con bàn tán xôn xao 
về giá heo, về đàn heo nhà mình, không khí vui tươi phấn khởi 
tràn ngập các thôn xóm. 

Chị Phạm Thị Bé Nguyên phấn khởi cho hay: “Hôm trước nhà tôi 
và một số hộ nuôi heo nữa vinh dự có Chủ tịch của Ngân hàng Kiên 
Long, ông Võ Quốc Thắng ghé thăm. Ông thăm hỏi, tìm hiểu những 
khó khăn và chân thành động viên mọi người, khoảng một tuần sau 
thì mấy cô chú của Ngân hàng Kiên Long liên hệ và thông báo tôi là 
một trong những hộ chăn nuôi heo được xem xét giảm lãi tiền vay 
đến 3 tháng. Nhờ vậy mà đến thời điểm này, tôi vẫn duy trì được gần 
30 con heo sinh sản và 100 con heo thịt để bán và tái đàn”. 

Chị Nguyễn Thị Mơ ở Khu phố 7 Thị trấn Mỏ Cày, một cán bộ y 
tế có trại chăn nuôi heo sinh sản thì xúc động nói: “Một miếng 
khi đói bằng một gói khi no, chính sự hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng 
Kiên Long trong lúc chúng tôi khó khăn nhất đã tiếp thêm động lực 
để chúng tôi phấn đấu vươn lên, giúp chúng tôi luôn tin vào những 
điều tốt đẹp của cuộc sống. Nhân đây, xin cho chúng tôi, những 
người chăn nuôi heo ở huyện Mỏ Cày nam nói riêng và của người 
chăn nuôn heo nói chung được gởi đến các Ban lãnh đạo và toàn thể 
các anh, chị, em Ngân hàng Kiên Long một lời cảm ơn chân thành”.

Khó khăn đã tạm qua đi, bên cạnh sự đồng hành của Kienlongbank, 
bà con chăn nuôi heo cũng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, định 
hướng từ những ban ngành chức năng cũng như đoàn thể địa 
phương. Thị trường luôn biến động không ngừng, mặc dù giá 
heo đã tăng trở lại, tuy nhiên, các chuyên gia cũng đưa ra lời 
khuyên vào thời điểm này người chăn nuôi nên duy trì đàn nái, 
và phải chọn những con nái có chất lượng tốt, năng suất cao để 
duy trì. Những con chất lượng kém thì nên loại thải để giảm thiểu 
chi phí. Ngoài việc chăn nuôi heo, bà con cũng nên trồng xen 
canh các loại cây công nông nghiệp, vừa tận dụng được nguồn 
phân hữu cơ vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình và bảo vệ môi 
trường, cho ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn. 

Để có thể cạnh tranh tại thị trường nội địa cũng như đáp ứng các 
tiêu chuẩn về xuất khẩu, theo Tiến sĩ Wilfried Tiegs, chuyên gia về 
miễn dịch học thú y của công ty Veracus – CHLB Đức thì bà con 
chăn nuôi heo không nên lạm dụng kháng sinh và các chất cấm. 
Thay vào đó, bà con nên lựa chọn những sản phẩm thức ăn chăn 
nuôi khác an toàn hơn cho sức khỏe và ít gây ảnh hưởng đến môi 
trường sống.

Ông cho biết: “Trong việc chăn nuôi có 03 giai đoạn: Một là nuôi 
chúng, hai là làm thịt, ba là duy trì chất lượng. Nếu áp dụng công 
nghệ không phù hợp, chất lượng của sản phẩm sẽ không thể đảm 
bảo. Chúng ta cần quan tâm đến mọi bước trong giai đoạn chứ 
không chỉ từng bước đơn lẻ. Vấn đề quan trọng là Việt Nam cần tập 
trung vào sức khỏe của động vật và con người, hãy tiếp thu từng 
bước các công nghệ và tiến bộ của quốc tế”. (*)

Với những lời khuyên cũng như định hướng từ các chuyên gia, 
cùng với sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan ban ngành và 
tổ chức tín dụng, hy vọng bà con chăn nuôi heo trên cả nước 
nói chung và khách hàng của Kienlongbank nói riêng sẽ nhanh 
chóng phục hồi, ổn định lại kinh tế gia đình. Với “Kienlongbank - 
Sẵn lòng chia sẻ”, chúng tôi sẽ luôn mãi là người bạn đồng hành 
cùng bà con trên mọi bước đường xây dựng kinh tế của mỗi gia 
đình và xã hội.

(*)Theo bài viết “Chuyên gia Đức và lời khuyên giúp chăn nuôi Việt Nam đứng vững 
trước “sóng” hội nhập” đăng trên website: http://biospring.com.vn

Phạm Thu Đông 
Giám đốc Kienlongbank Mỏ Cày Nam     

Nhân viên Kienlongbank đến thăm hỏi khách hàng chăn nuôi heo

Ông Võ Quốc Thắng Chủ tịch HĐQT Kienlongbank đến thăm khách hàng Phạm Thị Bé Nguyên tại Bến Tre
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hia sẻ về những thành tích 
đã đạt được của đơn vị, anh 
Nguyễn Thái Dương - Giám 
đốc Kienlongbank Vĩnh Thuận 
cho biết: “Để đạt được kết quả 

như ngày hôm nay, trước hết chúng tôi chú 
trọng phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, 
sự quan tâm sẻ chia giữa anh chị em CB, NV 
trong đơn vị, tạo sự đồng thuận cùng nhau 
phát triển. Đồng thời, tôi luôn tự đặt chỉ tiêu 
cho bản thân để tiếp thêm ngọn lửa động 
lực, khuyến khích anh chị em cố gắng phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Theo đó, Đơn vị luôn tạo cho nhân viên tâm 
thế thoải mái nhất, để  đạt được con số hàng 
tuần, hàng tháng, hàng quý. Tôi luôn quan 
tâm, chia sẻ và hỗ trợ nhân viên hết mình. 
Hàng tuần, Ban Giám đốc và NV cùng nhau 
ngồi lại tháo gỡ khó khăn và định hướng 
phát triển trong tuần tới để nhân viên tự xây 
dựng kế hoạch và trình bày phương pháp. Ở 

Vừa qua, tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 
và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối 
năm 2017 Kienlongbank đã khen thưởng và 
tuyên dương các CN, PGD hoàn thành xuất 
sắc và nổi bật chỉ tiêu kinh doanh, góp phần 
tăng trưởng và hoàn thành kế hoạch kinh 
doanh 6 tháng đầu năm của Ngân hàng. Xếp 
ngay sau “anh lớn” của toàn hàng CN Rạch 
Giá, PGD Vĩnh Thuận đã xuất sắc là đơn vị 
thứ 2 được tuyên dương khi có 4 chỉ tiêu kinh 
doanh rất ấn tượng, giúp đơn vị hoàn thành 
xuất sắc kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 
2017. Đây là niềm tự hào chung ghi nhận sự nỗ 
lực, phấn đấu cho những thành quả lao động 
của tập thể CB, NV Kienlongbank Vĩnh Thuận 
trong suốt thời gian qua. 

Kienlongbank Vĩnh Thuận, không tồn tại hai 
chữ “khoảng cách”, từ lãnh đạo đến nhân 
viên xem nhau như anh em một nhà, luôn sẻ 
chia và giúp đỡ lẫn nhau”. 

Chị Nguyễn Thị Giang - Kiểm soát viên và 
cũng là một trong những thành viên góp 
phần không nhỏ vào kết quả đạt được tại 
đơn vị vui mừng chia sẻ: “Được sống và làm 
việc tại Kienlongbank Vĩnh Thuận là niềm 
vui và may mắn mà tôi có trong suốt gần 
9 năm nay. Tôi vui mừng và tự hào hơn khi 
đơn vị đạt thàch tích xuất sắc trong 6 tháng 
đầu năm 2017. Kienlongbank Vĩnh Thuận 
như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy, anh em 
đồng nghiệp thuận hòa, gắn kết cùng nhau 
san sẻ những khó khăn trong công việc và 
cuộc sống. Thay lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo 
Kienlongbank nói chung và Giám đốc Đơn vị 
nói riêng đã tạo điều kiện thuận lợi cho toàn 
thể anh chị em CB, NV nơi đây phát huy năng 
lực và tinh thần luôn sẵn sàng phục vụ tốt 

khách hàng, hoàn thành các mục tiêu đề 
ra. Riêng bản thân tôi luôn đặt ra mục tiêu 
hoàn thành tốt công việc, chia sẻ những 
kinh nghiệm, khó khăn với đồng nghiệp, tân 
tâm hướng dẫn các bạn về nghiệp vụ, góp 
một phần nhỏ tạo nên thương hiệu Ngân 
hàng Kiên Long vững mạnh ở hiện tại và 
tương lai”.

Với phương châm hoạt động “Sẵn lòng 
chia sẻ”, Kienlongbank Vĩnh Thuận đặc 
biệt chú trọng công tác phục vụ và chăm 
sóc khách hàng, luôn sẻ chia và mang lại 
sự thỏa mãn tối ưu cho khách hàng đến 
giao dịch. Bên cạnh đó, đơn vị cũng không 
ngừng xây dựng tốt các mối quan hệ với 
khách hàng, với địa phương, vận dụng 
hiệu quả nguyên tắc 3B (“Bạn -> Bàn -> 
Bán”) khi giới thiệu sản phẩm đến khách 
hàng, nghĩa là xem khách hàng như một 
người Bạn thân thiết để có thể chia sẻ mọi 
việc, tiếp theo sẽ Bàn về các sản phẩm tài 
chính, tín dụng của Ngân hàng, giới thiệu 
để Bạn của mình biết đến sau đó là Bán cho 
nhu cầu của Bạn và người thân, gia đình, 
khách hàng, góp phần không nhỏ vào các 
chỉ tiêu đạt được tại đơn vị. Kienlongbank 
Vĩnh Thuận trở thành sự lựa chọn hàng 
đầu của khách hàng xung quanh. 

Là một trong những khách hàng thân thiết 
của Kienlongbank Vĩnh Thuận, khách hàng 
Nguyễn Hồng Liêm chia sẻ: “Tôi đã giao 
dịch tại Kienlongbank Vĩnh Thuận từ khi 
Phòng giao dịch mới thành lập. Đến đây, tôi 
luôn có cảm giác thoải mái, an toàn và được 
tôn trọng. T iếp xúc với Kienlongbank Vĩnh 
Thuận, các bạn Giao dịch viên niềm nở, ân 
cần, chu đáo và dường như hiểu được nhu 
cầu của tôi. Hạnh phúc hơn cả, đến ngày 
sinh nhật tôi, các bạn còn mang quà đến 
chúc mừng, một hành động rất nhỏ nhưng 
bất ngờ, thể hiện sự chu đáo và tình cảm của 
Ngân hàng dành cho tôi. Chính những lẽ đó, 
Kienlongbank Vĩnh Thuận là điểm giao dịch 
mà tôi lựa chọn gần 10 năm nay. Kính chúc 
Kienlongbank Vĩnh Thuận không ngừng 
phát triển, Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân 
viên sức khỏe, hạnh phúc và thành công”.

Không ngủ quên trong chiến thắng, con 
đường phía trước còn dài, đặc biệt là 6 
tháng cuối năm 2017, Kienlongbank 
Vĩnh Thuận quyết tâm giữ vững và tiếp 
tục đi theo chiến lược mà đơn vị định 
hướng ngay từ đầu năm 2017 cho từng 
mục tiêu cụ thể. Vì nơi đây luôn có một 
tập thể đoàn kết, đồng tâm và những cá 
nhân đầy nhiệt huyết, hết lòng hết sức 
vì công việc, vì khách hàng, vì sự phát 
triển bền vững của Kienlongbank.

Kienlongbank Vĩnh Thuận

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank đến thăm, tặng quà tập thể CB, NV Kienlongbank Vĩnh Thuận

 Trụ sở Kienlongbank Vĩnh Thuận tại địa chỉ số 942 Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, H. Vĩnh Thuận, 
T. Kiên Giang
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mà ai dè trúng thiệt, coi bộ may mắn dữ à. Mai 
mốt có chương trình gì nữa nhớ kêu cô gửi tiếp 
nghe.” Còn khách hàng Trần Văn Phuồi - Chủ 
nhân của Giải Ba không giấu được niềm vui, 
Bác nói: “Lúc gửi tiền Bác Hai đâu có mơ mình 
trúng giải thưởng gì đâu, chủ yếu quý mấy cháu 
nên gửi ủng hộ, ai ngờ trúng thiệt. Thì coi đó như 
là may mắn, một phần quà từ Ngân hàng Kiên 
Long đã dành tặng cho Bác Hai, cũng gởi lời 
chúc đến các con có thật nhiều sức khỏe và Ngân 
hàng làm ăn ngày càng thành công hơn nghe”.

Lễ trao thưởng cho 11 khách hàng trúng Giải 
Đặc biệt và Giải Nhất diễn ra tại TP.HCM, các 
khách hàng đã được Kienlongbank đưa đón 
đến TP.HCM, tham quan Hội sở Kienlongbank 
và dùng bữa cơm thân mật với Chủ tịch HĐQT 
Kienlongbank. Các khách hàng và gia đình 
người thân đã được đón tiếp chu đáo, trao 
thưởng trong không khí ấm cúng, trang trọng. 
Đồng thời, Kienlongbank Năm Căn đã tổ chức 
lễ bàn giao xe cho chị Châu Vân với sự chứng 
kiến của chính quyền địa phương, gia đình chị 
Châu Vân và toàn thể CB, NV PGD Năm Căn. 
Không giấu được niềm vui và xúc động, Chị 
Vân chia sẻ: “Thật sự đến bây giờ vẫn không 
ngờ mình trúng thưởng, niềm hạnh phúc ấy vẫn 
cứ hiện diện quanh đây, Cảm ơn Kienlongbank 
nhiều lắm, tại vùng đất xa xôi tận cùng của đất 
nước có một  Ngân hàng khang trang nè, nhân 
viên dễ thương vui vẻ nè, lãi suất cao nữa, chắc 
chắn Vân sẽ còn quay lại gửi tiết kiệm ủng hộ 
Ngân hàng và sẽ giới thiệu thêm người thân bạn 
bè cùng gửi nữa. Thật ra thì không phải do một 
mình Vân may mắn đâu mà còn nhờ Ngân hàng 
đã đem lại may mắn đó nữa. Cám ơn Ngân hàng 
Kiên Long, cám ơn mọi người ở đây rất nhiều”.

Đã qua gần 1 tháng trao giải nhưng dư âm 
như vẫn còn đọng lại trong mỗi ngày làm việc 
của CB, NV Kienlongbank Năm Căn. Có nhiều 
khách hàng đến hỏi thăm về chương trình dự 
thưởng, về những khách hàng may mắn trúng 
thưởng và hơn thế là số lượng khách hàng 
hỏi vay cũng đã tăng lên đáng kể. Điều này 
cho thấy Kienlongbank đã nhận được niềm 
tin lớn từ phía khách hàng. Sự an tâm khi gửi 
tiền cũng như sự tin tưởng khi vay vốn tại 
đây. Hòa chung niềm vui hướng đến kỷ niệm 
01 năm Ngày thành lập Kienlongbank Năm 
Căn và 22 năm Ngày thành lập Kienlongbank 
(27/10/1995 - 27/10/2017) thì món quà ý nghĩa 
nhất mà cả đơn vị nhận được không phải là 
những món quà mang tính vật chất mà đó 
chính là niềm tin tưởng, sự yêu mến của tất cả 
khách hàng đã đến đây giao dịch tại đây. Điều 
này sẽ là động lực lớn để đơn vị ngày càng 
hoàn thiện và phát triển hơn. 

Ô Kim Bé - Kienlongbank Năm Căn

Tuy là đơn vị mới thành lập chưa đến một năm, số lượng 
khách hàng còn khiêm tốn so với các CN, PGD khác trong hệ 
thống Kienlongbank, nhưng Kienlongbank Năm Căn là đơn 
vị hội tụ nhiều may mắn nhất khi có đến 3 khách hàng trúng 
thưởng trong CTKM “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay - 
Trúng ngay xế hộp”, trong đó khách  hàng nhận Giải đặc biệt 
xe Ô tô Mazda 06 với giá trị trên 1 tỷ đồng.

ới đó mà đã thấm 
thoát gần một năm 
kể từ ngày 24/9/2016  
Kienlongbank Năm Căn 
chính thức ra đời. Nhớ 

lại ngày đó tất cả mọi thành viên của đơn 
vị như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi mọi 
thứ đều mới. Là 1 đơn vị“trẻ” thành lập tại 
huyện Năm Căn, trong những ngày đầu  
Kienlongbank Năm Căn đã gặp không 
ít khó khăn khi cạnh tranh với các ngân 
hàng lớn đã hoạt động từ lâu trên địa bàn, 
thương hiệu Kienlongbank còn quá mới 
mẻ với người dân nơi đây, đội ngũ nhân 
viên đều mới và chưa có khách hàng đến 
với Kienlongbank…. Nhưng bằng sự đoàn 
kết, đồng lòng và nhiệt huyết của tập thể 
CB, NV đã đưa thương hiệu Kienlongbank  
ngày càng đến gần hơn với người dân nơi 
đây. Từng thư ngỏ, tờ rơi đã được CB, NV 
gửi đến các hộ dân trên địa bàn và đến tận 
tay khách hàng tiềm năng để khách hàng 
có thể hiểu rõ hơn, an tâm và đặt niềm tin 
vào Ngân hàng Kiên Long nói chung và 
Kienlongbank Năm Căn nói riêng. Sự nỗ lực, 
cố gắng không ngừng đó của tập thể CB, 
NV Kienlongbank Năm Căn đã được bù đắp 
khi có được niềm tin và sự yêu mến ngày 
càng nhiều của khách hàng nơi đây.

Ngày đầu tiên đi vào hoạt động chỉ với vài 
khách hàng đến giao dịch, thì nay khách 
hàng ngày càng đến Kienlongbank Năm 
Căn nhiều hơn và nhiều người đã trở thành 
khách hàng thân thiết. Không chỉ có sản 
phẩm đa dạng, nhân viên chuyên nghiệp 

mà Kienlongbank luôn có rất nhiều ưu 
đãi dành cho khách hàng: các gói cho vay 
lãi suất ưu đãi, hỗ trợ kịp thời cho những 
khó khăn của khách hàng; các sản phẩm 
gửi tiết kiệm đa dạng, hấp dẫn và gần đây 
nhất là CTKM tiết kiệm dự thưởng “Gửi 
tiền Kiên Long – Nhận quà liền tay – Trúng 
Ngay xế hộp”. 

Ngày 07/7/2017 Kienlongbank đã mở Lễ 
quay số trúng thưởng CTKM “Gửi tiền Kiên 
Long – Nhận quà liền tay – Trúng Ngay xế 
hộp” và niềm vui, may mắn đã thật sự lan 
tỏa rộng khắp tại Năm Căn khi có tới 3/51 
giải thưởng của chương trình đã thuộc về 
các khách hàng tại Kienlongbank Năm Căn 
gồm 01 Giải Đặc biệt là 01 chiếc xe Mazda 
6 (trị giá hơn 1 tỷ đồng) thuộc về chị Châu 
Vân; 01 Giải Nhì là 01 chiếc tủ lạnh Hitachi 
540L (trị giá 33 triệu đồng) thuộc về chị 
Nguyễn Thị Loan và 01 Giải Ba là 01 chiếc 
điện thoại iphone 7 (trị giá gần 20 triệu 
đồng) thuộc về anh Trần Văn Phuồi. Khi 
nhận được điện thoại từ nhân viên gọi đến 
thông báo khách hàng đã may mắn trúng 
thưởng, các khách hàng đều bất ngờ  và 
vui sướng không nghĩ rằng mình lại may 
mắn đến vậy. Niềm vui ấy lan tỏa đến CB, 
NV Kienlongbank Năm Căn ai nấy đều rạng 

rỡ, xúc động với may mắn của khách hàng. 

Khách hàng Nguyễn Thị Loan - Chủ nhân 
của Giải Nhì đã chia sẻ: “Lúc gửi tiền đâu có 
nghĩ là mình sẽ trúng được cái tủ lạnh đâu 
con, thấy có dự thưởng nên tham gia cho vui 
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Luôn đảm bảo việc duy trì các giới 
hạn về an toàn hoạt động
Với mô hình kinh doanh mới, Kienlongbank ( KLB) 

bắt đầu được hoạt động trên phạm vi toàn quốc 

và được phép kinh doanh ngoại hối, khác với hình 

thức kinh doanh cũ chỉ cho phép ngân hàng hoạt 

động trong địa bàn tỉnh, thành phố và không 

được phép hoạt động ngoại hối.

Nhóm ngân hàng nông thôn chuyển đổi cùng 

thời kỳ KLB phân hóa thành ba nhóm: sáp nhập 

với ngân hàng lớn hơn (Petrolimex, Mê Kong), 

nhóm “Ngân hàng 0 đồng” (Dầu khí Toàn cầu, Đại 

Dương, Đại Tín) và nhóm tự tái cơ cấu. Là ngân 

hàng thuộc nhóm “tự tái cơ cấu” (nhóm 3), KLB 

luôn duy trì tốt các chỉ tiêu về an toàn hoạt động.

Năm 2016, tỷ lệ an toàn vốn của KLB là 

16,35%. Mặc dù giảm so với các năm liền 

trước thì tỷ lệ này vẫn cao hơn đáng kể so 

với quy định tối thiểu 9% của Ngân hàng 

Nhà nước, và ở mức cao nhất nếu so sánh 

với CAR của các ngân hàng đang niêm yết.

Ngoài ra, hệ số an toàn vốn chủ yếu được 

đảm bảo bằng nguồn vốn cấp 1 mà chưa 

sử dụng đến nguồn vốn cấp 2. Do vậy, 

trong trường hợp tỷ lệ an toàn vốn của các 

ngân hàng phải áp dụng quy định chặt 

chẽ hơn (theo Thông tư 41) thì KLB vẫn 

còn dư địa cho việc nâng cao hệ số an toàn 

vốn, thông qua việc tăng vốn cấp 2 (phát 

hành trái phiếu dài hạn).

Dư nợ cho vay khách hàng 
tăng trưởng nhanh và thâm 
nhập dần vào phân khúc SMEs
CAGR giai đoạn 2012-2016 của tổng tài 

sản tăng trưởng 11% và được đóng góp 

chủ yếu bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của 

dư nợ cho vay khách hàng với CAGR 2012 

– 2016 đạt 19%. Huy động từ khách hàng 

cũng đạt mức tăng trưởng nhanh, với 

CAGR khoảng 27% trong cùng giai đoạn. 

Nhờ vậy, tỷ lệ LDR được duy trì ở mức 75-

77%, đảm bảo quy định của NHNN.

Cơ cấu khách hàng bắt đầu dịch chuyển 

phù hợp hơn với định hướng của ngân 

hàng. Cụ thể, tỷ trọng dư nợ của nhóm 

khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ đã 

tăng lên xấp xỉ 30% vào cuối năm 2016, từ 

mức khoảng 20-21% vào cuối năm 2013.

Bên cạnh đó, KLB cho vay tập trung chủ 

yếu ở ba lĩnh vực chính là lĩnh vực nông 

nghiệp nông thôn, lĩnh vực thương mại 

và các ngành hoạt động phục vụ cá nhân 

(cộng đồng, giáo dục). Trong các năm vừa 

qua, tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông 

thôn đã giảm đáng kể, từ mức trên 30% 

vào năm 2012 xuống còn khoảng 20% vào 

năm 2016. Bù đắp vào đó là sự tăng trưởng 

nhanh chóng dư nợ lĩnh vực thương mại 

(thương nghiệp, sửa chữa ô tô, xe máy, đồ 

dùng cá nhân và gia đình).

Tỷ lệ nợ xấu và khả năng bù 
đắp rủi ro nợ xấu cải thiện
Mặc dù là ngân hàng nhóm 3, tỷ lệ nợ xấu 

của KLB được kiểm soát khá tốt và có xu 

hướng giảm dần từ năm 2014. Nợ xấu đến 

thời điểm cuối Q1/2017 chỉ ở mức xấp xỉ 

1%, giảm nhẹ so với cuối năm 2016. Nếu 

tính thêm trái phiếu đặc biệt (sau khi trích 

lập DPRR) thì tỷ lệ nợ xấu và trái phiếu đặc 

Tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu và trái phiếu đặc biệt (sau dự phòng) của KLB.

miền Tây Nam Bộ và 14 điểm ở khu vực TP. 

HCM. Ngoài ra, Ngân hàng cũng đã chú 

trọng đến việc đầu tư hệ thống ngân hàng 

lõi và trung tâm lưu trữ dữ liệu trong giai 

đoạn 2014 - 2016, yếu tố quan trọng đối 

với việc phát triển khách hàng bán lẻ.

Đặc biệt, kết thúc quý 1/2017, tăng trưởng 

tổng tài sản của KLB đạt 5,8% YTD. Đây là 

mức tăng trưởng nhanh nhất trong nhiều 

năm qua của ngân hàng, và cao gấp 2,5 

lần mức tăng chung của nền kinh tế. Với 

định hướng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng 

6 tháng cuối năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ, dự báo tín dụng và huy động 

của KLB vẫn có khả năng duy trì mức tăng 

trưởng mạnh so với năm 2016.

biệt là 2,6%, tăng nhẹ so với cuối năm 2016. 

Tuy vậy, tỷ lệ này vẫn thấp hơn đáng kể so 

với mức xấp xỉ 7% của toàn hệ thống (bao 

gồm nợ xấu và nợ xấu bán qua VAMC).

Tình hình trích lập DPRR cũng có sự cải 

thiện trong các năm vừa qua. Chi phí DPRR 

(loại trừ dự phòng trích lập cho TPĐB) bình 

quân trong các năm qua chiếm khoảng 

14% lợi nhuận trước trích lập. Tỷ lệ dự 

phòng trên nợ xấu liên tục cải thiện, từ 

mức xấp xỉ 41% trong năm 2011 lên 81% 

vào cuối năm 2016.

Với hướng đi đúng đắn và có những cải 

cách quan trọng trong chặng đường phát 

triển của mình. Chỉ tính riêng giai đoạn 

2011-2016 mạng lưới hoạt động của KLB 

đã tăng thêm 31 điểm giao dịch và đạt 

con số 117 điểm vào cuối năm 2016. Trong 

đó có khoảng 64 điểm phân bố ở khu vực 

Hơn 22 năm xây dựng và phát triển, với mức vốn điều lệ 
ban đầu chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng, trải qua các giai đoạn tái 
cơ cấu của ngành ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Kiên 
Long (Kienlongbank, mã chứng khoán – KLB) đã khẳng 
định thương hiệu và được đánh giá là một trong những 
Ngân hàng phát triển bền vững và uy tín tại Việt Nam.

YẾU TỐ NÀO 
TẠO NÊN THÀNH CÔNG 
CHO kienlongBank ?

Trụ sở Kienlongbank tại Tp.HCM

Nguồn: RongViet Research tổng hợp
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Sự thành công hay thất bại của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải dựa vào đội ngũ 
nhân lực chất lượng, có chuyên môn giỏi và tận tâm với công việc. Và để có được nguồn 
nhân lực “trong mơ” ấy, thì doanh nghiệp cần có tầm nhìn và sự đầu tư xứng đáng. 
Ngay tại Kienlongbank, công tác đào tạo nội bộ được ưu tiên hàng đầu, đào tạo chuyên 
sâu song hành với thực tiễn công việc, linh hoạt, nhạy bén.

Hiện nay, các dịch vụ đào tạo bên 

ngoài mang tính dàn trải và thương 

mại hóa cao cũng như chưa sát với thực tế 

công việc của doanh nghiệp nên hiệu quả 

sau đào tạo chưa cao. Ngược lại, đào tạo 

nội bộ lại mang tính thực tế với công việc 

hàng ngày của doanh nghiệp. Hơn nữa, 

chi phí đào tạo bên ngoài thường cao hơn 

so với đào tạo nội bộ. Trong mỗi doanh 

nghiệp, luôn có những giảng viên nội bộ 

có kinh nghiệm, có kiến thức chuyên môn 

và kinh nghiệm thực tiễn. Do đó, việc tận 

dụng được những nhân sự trong nội bộ để 

đào tạo là hiệu quả và thiết thực nhất.

Xuất phát từ những lợi ích của công tác 

đào tạo nội bộ, đồng thời, xác định việc 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là 

một trong những vấn đề trọng tâm để 

có thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh, 

Kienlongbank Phú Yên đã thường xuyên 

tổ chức những buổi đào tạo nội bộ tại Chi 

nhánh vào những chiều thứ 7 hàng tuần.  

Mục tiêu của những buổi đào nội bộ là để 

chia sẻ những trải nghiệm thực tế hàng 

ngày cũng như nêu lên những vướng mắc 

khó khăn và cùng nhau tìm kiếm giải pháp 

nhằm khắc phục những khó khăn đó. 

Chính nhờ những buổi đào tạo nội bộ như 

thế đã giải quyết được nhiều vấn đề trong 

công việc, tăng tính chủ động và phổ biến 

sản phẩm, dịch vụ, chiến lược kinh doanh. 

Bên cạnh đó, đây cũng cơ hội để giúp Ban 

giám đốc và CB, NV hiểu nhau hơn qua đó 

cũng dễ dàng thông cảm và chia sẻ những 

khó khăn cho nhau.

Chị Phạm Thị Minh Hằng - Giao dịch viên 

Chi nhánh chia sẻ: “Là nhân viên mới nhưng 

bản thân nhận thấy mình học hỏi nhanh 

hơn và tự tin hơn mỗi ngày nhờ sự chia sẻ 

từ các anh chị đi trước. Thật sự qua những 

buổi đào tạo nội bộ do chính các anh chị có 

kinh nghiệm tại đơn vị chia sẻ, mình thấy rất 

bổ ích và thiết thực, vì sau khi học xong là 

có thể áp dụng ngay. Đồng thời, qua những 

buổi đào tạo nội bộ, mình nhận thấy một 

điều hay nữa là có cơ hội để trình bày những 

quan điểm và những vấn đề chưa biết, 

chưa rõ để nhờ các anh chị đi trước có kinh 

nghiệm chia sẻ lại”. 

Chính những điều thiết thực như vậy của 

công tác đào tạo nội bộ nên hoạt động 

kinh doanh của chi nhánh mỗi năm đều có 

sự tăng trưởng đồng đều, cụ thể chỉ tiêu 

phát hành thẻ ATM trong 6 tháng đầu năm 

2017, Kienlongbank Phú Yên nằm trong 

top 10 đơn vị có số lượng thẻ ATM phát 

hành nhiều, doanh số chuyển tiền vượt 

kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017, xử lý nợ 

vượt kế hoạch 6 tháng năm 2017,…

Để kết lại, chúng tôi xin trích dẫn câu nói 

của một doanh nhân nổi tiếng: “Trong kinh 

doanh có 3 yếu tố, con người, sản phẩm và 

lợi nhuận nhưng nếu không có con người 

thì 2 yếu tố sau sẽ không có”. Vậy nên, con 

người hay nói cách khác chính là đội ngũ 

nhân sự mới làm nên sự thay đổi của một 

tổ chức và giúp tổ chức phát triển trường 

tồn. Do vậy, cần quan tâm nhiều hơn và 

không ngừng đào tạo đội ngũ nhân sự mới 

là vấn đề cốt lõi của một doanh nghiệp, 

trong đó đào tạo nội bộ cần được chú 

trọng nhiều hơn.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NỘI BỘ
kienlongBank phÚ yÊn

CB, NV Kienlongbank Phú Yên sôi nổi thảo luận trong buổi đào tạo nội bộ.

THỊ TRƯỜNG Giao dỊCH CHỨNG KHoÁN UPCOM 
Câu 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán UPCoM có mất phí? 

Thủ tục mở tài khoản và cách mở tài khoản như thế nào?

Trả lời: Mở tại khoản chứng khoán hoàn toàn 

được miễn phí tại tất cả các Công ty chứng 

khoán. Thủ tục mở tài khoản chứng khoán 

rất đơn giản, bạn chỉ cần cầm CMND/CCCD 

đến bất kỳ Công ty chứng khoán nào tại 

gần khu vực bạn sinh sống để đăng ký mở 

tài khoản, nhân viên sẽ hướng dẫn bạn.

Câu 2: Các bước để giao dịch trên thị trường UPCoM?

Trả lời: Sau khi đã có tài khoản giao dịch 

chứng khoán, bạn sử dụng tài khoản này 

để giao dịch chứng khoán trên thị trường 

UPCoM. Đối với nhà đầu tư đã có tài khoản 

giao dịch chứng khoản niêm yết thì cũng 

có thể sử dụng tài khoản này để giao dịch 

trên thị trường UPCoM mà không cần mở 

tài khoản mới. 

Khi có nhu cầu mua/bán chứng khoán, nhà 

đầu tư thực hiện giao dịch tại công ty chứng 

khoán nơi mở tài khoản theo phương thức 

thỏa thuận. Nếu nhà đầu tư đã tìm được 

đối tác giao dịch và thỏa thuận về các điều 

kiện giao dịch, công ty chứng khoán sẽ 

nhập kết quả giao dịch vào hệ thống giao 

dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

(HNX) để xác nhận kết quả giao dịch và 

thanh toán. Nếu nhà đầu tư chưa tìm được 

đối tác giao dịch, công ty chứng khoán sẽ 

nhập lệnh mua/bán của nhà đầu tư vào hệ 

thống giao dịch của HNX và tìm kiếm, lựa 

chọn lệnh đối ứng trên hệ thống phù hợp 

về giá và khối lượng để thực hiện giao dịch 

(giao dịch thỏa thuận điện tử).

Câu 3: Các thỏa thuận giao dịch điện tử được thực hiện như 

thế nào?

Trả lời: Đại diện giao dịch của công ty chứng 

khoán (là thành viên hệ thống đăng ký 

giao dịch) nhập lệnh với các điều kiện giao 

dịch đã được xác định và lựa chọn lệnh đối 

ứng phù hợp để thực hiện giao dịch. Nếu 

lệnh được nhập mà không khớp về khối 

lượng và giá, hoặc chỉ khớp một phần, 

thì các công ty chứng khoán có thể đại 

diện cho bên mua, bán liên lạc trực tiếp 

với nhau, thực hiện theo cách thỏa thuận 

thông thường.

Câu 4: Thời gian giao dịch UPCoM được quy định như thế nào?

Trả lời: 

* Từ 9h00-11h30: Khớp lệnh liên tục và thỏa 

thuận

* Từ 11h30-13h00: Nghỉ  giữa phiên

*Từ13h00-15h00: Khớp lệnh liên tục và 

thỏa thuận

Lưu ý: Lệnh có giá trị trong suốt thời gian 

giao dịch, không hết hạn trong thời gian 

nghỉ giữa phiên.

Câu 5: Quy định về nguyên tắc khớp lệnh?

Trả lời:

a.    Ưu tiên về giá:

-      Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu 

tiên thực hiện trước;

-      Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu 

tiên thực hiện trước;

b.   Ưu tiên về thời gian: Trường hợp các lệnh 

mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì 

lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ 

được ưu tiên thực hiện trước;

Câu 6: Đơn vị giao dịch được quy định như thế nào? 

Trả lời: Không quy định đơn vị giao dịch đối 

với phương phức giao dịch thỏa thuận 

điện tử và thỏa thuận thông thường. Khối 

lượng giao dịch tối thiểu là 10 cổ phiếu 

hoặc 10 trái phiếu chuyển đổi.   

Câu 7: Tiền để trong tài khoản chứng khoán có được tính lãi 

suất hay không?

Trả lời: Số tiền nhà đầu tư trong tài khoản 

chứng khoán không sử dụng, sẽ được tính 

lãi suất không kỳ hạn theo từng thời kỳ.

Câu 8: Các website cung cấp thông tin về cổ phiếu

Trả lời: Trong đầu tư chứng khoán, bạn 

không thể thiếu thông tin. Việc theo dõi 

biến động thị trường chứng khoán là việc 

làm mà nhà đầu tư cần phải cập nhật hàng 

ngày. Để theo dõi thông tin chi tiết về cổ 

phiếu mà nhà đầu tư đang nắm giữ hoặc 

những thông tin liên quan đến thị trường 

chứng khoán, bạn có thể tìm mã cổ phiếu 

trên các website sau:

http://cafef.vn/

http://ndh.vn/

http://vietstock.vn/

https://dautucophieu.net/

http://vneconomy.vn/

https://www.hnx.vn/

https://www.stockbiz.vn

Câu 9: Làm thế nào để xem sao kê hàng tháng

Trả lời: Bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 

giao dịch trực tuyến. Sau đó, chọn tài 

khoản, chọn sao kê tháng, rồi chọn tháng 

sao kê (mỗi tháng tương đương với một 

dòng hiển thị). Cuối cùng, bạn tải dữ liệu 

về máy là được.

Phòng Marketing sưu tầm và tổng hợp

Nguyễn Nhất Tuấn - 
Kienlongbank Phú Yên

CHỨNG KHOÁN

THÁNG 8/2017SỐ 43Bản tin Kienlongbank

CHIA SẺ
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CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG SỨC” - ĐỘNG LỰC GẮN KẾT SỨC MẠNH TẬP THỂ  KiNH doaNH 
KienlongbanK

Với NHữNG CB, NV CHƯa May MẮN TRúNG THƯởNG ĐợT i & ii Họ NGHĩ GÌ?

“Chung sức” là chương trình thi đua nội bộ do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 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 tại Ngân 

hàng, trong đó sản phẩm huy động tiết kiệm là sản phẩm dành cho chương trình này. Tham gia chương trình, những CB, NV, CTV 

hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng với tổng số lượng 40 giải thưởng, tổng trị giá 500 triệu 

đồng. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ cảm xúc của các thành viên đã may mắn trúng giải trong đợt quay số tháng 5 & tháng 6 vừa 

qua và cũng như suy nghĩ của các thành viên chưa may mắn trúng thưởng trong chương trình này nhé!

Chị Văn Thị Ngọc Hiếu - Kiểm soát viên tại CN Rạch Giá (Kiên Giang): 

Chủ nhân may mắn của Giải Đặc biệt & Giải Nhất trong đợt quay 

số lần 2 

Cảm xúc khi biết mình là một trong số những người may mắn trúng 

giải Đặc biệt từ chương trình “Chung sức” chỉ có thể gói gọn trong hai 

chữ đó là “vui sướng”. Tôi vui sướng bởi lẽ khi tham gia vào chương trình, 

tôi cũng như các anh chị em khác luôn nghĩ đó là công việc, là trách nhiệm 

của bản thân mình. Luôn phải cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra 

để góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 với những kết 

quả tốt đẹp nhất. Và rồi điều may mắn nhất đã mỉm cười với tôi khi nhận 

được giải thưởng cao nhất của chương trình. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm 

ơn đến Ban lãnh đạo đã tạo nên một sân chơi vô cùng bổ ích dành cho CB, 

NV Kienlongbank, tạo thêm động lực và tinh thần để tôi cũng như những 

thành viên còn lại phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà đơn vị giao.

Anh Đặng Thái Sơn - Nhân viên Tín dụng tại PGD An Biên 
(Kiên Giang): Chủ nhân của Giải May mắn trong đợt quay số 
lần 2
Cảm nhận của Sơn lúc này rất vui, có một niềm tự hào khi là Nhân 

viên tại Kienlongbank, niềm tin thúc đẩy tinh thần làm việc ngày 

càng thăng tiến. Ngay từ khi có chương trình “Chung Sức” thì 

Sơn cũng như các anh chị em trong đại gia đình Kienlongbank 

tự thấy mình phải cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Ngân 

hàng giao, để góp phần hoàn thành 100% kế hoạch năm của 

Ngân hàng.

Xin cảm ơn Công đoàn cơ sở và Ban lãnh đạo Ngân hàng đã 

mang đến cho tập thể CB, NV, CTV một chương trình thi đua rất 

bổ ích và thú vị.

Chị Diệp Thị Mỹ Hiền - Giao dịch viên tại PGD Bến Cát (Bình 

Dương): Chủ nhân may mắn của Giải Nhì trong đợt quay số lần 2

Tôi chỉ mới bắt đầu làm việc tại Kienlongbank gần 4 tháng, thời gian 

tuy rất ngắn nhưng tôi đã sớm hòa nhập được vào môi trường mới 

nhờ sự hướng dẫn tận tình của các anh/ chị lãnh đạo và đồng nghiệp 

tại PGD Bến Cát. Điều ấn tượng với tôi đó chính là Chương trình thi 

đua nội bộ “Chung sức”. Tại PGD Bến Cát, các anh em CB, NV đồng 

lòng, chung sức để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Riêng với bản 

thân tôi, niềm vui đã nhân lên gấp đôi khi tôi là một trong số những 

người may mắn nhận được phần thưởng của chương trình trong đợt 

quay số lần 2, tháng 6/2017. Phần thưởng này đã mang lại niềm vui 

rất lớn cho tôi đồng thời cũng góp phần tạo thêm động lực làm việc 

cho tất cả các anh, chị đang làm việc tại PGD Bến Cát.

Anh Huỳnh Thiện Hiếu - Nhân viên Phòng Marketing
Tôi rất vui vì BCH Công đoàn đã tổ chức một chương trình thi đua nội bộ để thúc đẩy công tác 

bán hàng trên toàn hệ thống. Mặc dù không phải là người trúng thưởng nhưng tôi cảm thấy 

chương trình này rất ý nghĩa. Vì từ khi triển khai chương trình này đã mang đến cho phòng tôi 

một làn gió vô cùng tươi mới và sôi nổi. Hầu như ai cũng ra sức nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu 

một cách xuất sắc nhất. Mặc dù là phòng ban nghiệp vụ hỗ trợ kinh doanh, chúng tôi chưa từng 

bị áp lực về chỉ tiêu doanh số bán hàng, công tác tiếp thị bán hàng cũng không phải là nhiệm 

vụ chính. Nhưng gần như nhân viên phòng chúng tôi đều rất háo hức tham gia chương trình 

“Chung sức”. Cảm giác rất vui và thú vị khi tìm được khách hàng là bạn bè, người thân, người 

quen đến với Kienlongbank, được ghi nhận doanh số bán hàng. Tôi mong rằng Công đoàn cơ 

sở Kienlongbank sẽ tiếp tục có nhiều chương trình thi đua nội bộ hơn nữa, gắn kết nhân viên 

cùng tham thi đua hơn nữa để tất cả CB, NV, CTV Kienlongbank quan tâm hoàn thành kế hoạch 

kinh doanh của Kienlongbank trong năm 2017. 

Chị Ngô Minh Huế - Nhân viên Hành chánh (CN Bạc Liêu)

Khi có thông tin phát động về chương trình thi đua nội bộ “Chung sức”, tôi cũng như các 

anh, chị em tại CN Bạc Liêu đã tổ chức họp bàn và phát động thi đua nội bộ tại đơn vị mình, 

ai cũng lấy giải thưởng làm động lực phấn đấu nên đã cố gắng và hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều. 

Chúng tôi vừa tìm kiếm khách hàng mới, vừa huy động những khách hàng cũ làm sao để 

đáp ứng được chỉ tiêu của hàng tháng và song song đó vừa phải hoàn thành tốt công việc 

hiện tại của mình. Nếu như chúng tôi không biết chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc thì 

có lẽ tôi cũng như các anh chị khác đã không hoàn thành công việc theo tiến độ đưa ra rồi. 

Nói như vậy cũng đủ hiểu là nhờ có chương trình “Chung sức” mà tình đồng nghiệp tại đơn 

vị của tôi lại càng thêm gắn kết với nhau nhiều hơn. Tôi rất ủng hộ chương trình này. 

Chị Hứa Kim Liên - Nhân viên Chăm sóc khách hàng (Phòng Hành chánh Quản trị)
Chương trình “Chung sức” diễn ra trong khoảng thời gian tuy không dài nhưng đã nhận được 

sự quan tâm và hưởng ứng rất tích cực từ bản thân tôi nói riêng và các anh chị em đồng nghiệp 

nói chung. Khi tham gia chương trình “Chung sức” mục tiêu của tôi là được trải nghiệm với công 

việc mới là bán hàng. Một sự trải nghiệm vô cùng thú vị và mới lạ đối với bản thân tôi. Và nếu 

như trong thời gian sắp tới, Ban lãnh đạo Ngân hàng có triển khai các chương trình thi đua như 

thế này, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục tham gia để cảm thấy yêu công việc hơn và tự thử thách bản 

thân trong những vai trò mới để trở nên linh hoạt và năng động.

Đỗ Hồng

CÔNG ĐOÀN KLB
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Trong công việc, tôi luôn tâm niệm rằng: Dù 

ở bất kỳ vị trí nào, tất cả đều có khó khăn trở 

ngại và thử thách riêng của nó, quan trọng 

là chúng ta phải đối mặt và vượt qua những 

khó khăn ấy thì thành quả sẽ là “trái ngọt”. 

Đối với tôi, những khó khăn mà tôi phải vượt 

qua sẽ giúp tôi trưởng thành hơn. Trong công 

 
Với cương vị là Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân kiêm Trưởng phòng 
Khách hàng Doanh nghiệp, tôi luôn ý thức được trách nhiệm mà Ban 
lãnh đạo giao phó. Trong công việc, tôi luôn chia nhỏ các chỉ tiêu cho 
các thành viên trong phòng thực hiện, định hướng phân loại khách 

tác tín dụng, điều khó khăn với tôi chính là 

thường xuyên gặp khách hàng ở những nơi 

rất xa và cả những khách hàng khó tính khi 

chưa hiểu mình. Đôi khi tôi cảm thấy rất áp 

lực nhưng tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ không 

còn là chướng ngại vật nếu như chúng ta 

sẵn lòng chia sẻ, thấu hiểu khách hàng 

mong muốn điều gì và cần gì, thì mọi áp lực 

sẽ được xóa đi. Bên cạnh đó việc nhận thức 

đúng về chính bản thân, đặt ra mục tiêu 

ở từng hạn mục để sắp xếp công việc một 

cách hợp lý để hoàn thành và hạn chế dồn 

công việc cũng là cơ sở để hoàn thành trong 

thời hạn. Nhờ sự tư vấn của đồng nghiệp và 

hướng dẫn từ lãnh đạo đã cho tôi thêm kinh 

nghiệm về cuộc sống cũng như công việc. 

Hy vọng rằng danh hiệu Gương mặt tiêu 

biểu của quý, của năm sẽ ngày càng có thật 

nhiều gương mặt ở CN Cà Mau nói riêng và 

toàn hệ thống Kienlongbank được xướng 

tên, khi đó mái nhà chung Kienlongbank ai 

ai cũng đều vui.

 Có thể nói trong Quý II này, niềm vui như được nhân đôi với tôi, bởi tôi 

đạt được thành tích Nhân viên tiêu biểu Quý II và Kienlongbank Vĩnh 

Thuận cũng là một trong hai đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kinh 

doanh 6 tháng đầu năm 2017. 

Với tôi để có được danh hiệu này ngoài sự quan tâm của Ban Giám đốc 

đơn vị, Ban lãnh đạo Kienlongbank còn là sự tin tưởng và yêu mến từ 

tất cả các khách hàng dành cho tôi. Công việc của một NVTD không chỉ 

áp lực về kế hoạch chỉ tiêu mà còn nhiều yếu tố khác như con người, địa 

bàn, … Vĩnh Thuận lại là huyện có ít doanh nghiệp, địa bàn dân cư thưa 

thớt nên việc tiếp cận khách hàng của đơn vị cũng gặp không ít khó 

khăn. Để vượt qua khó khăn này, tôi tự nghiên cứu, học hỏi các anh chị 

tại đơn vị và chi nhánh để hoàn thiện mình trong nghiệp vụ, tăng cường 

tìm kiếm khách hàng, phân tích giới thiệu kỹ hơn về các sản phẩm, 

chính sách của Ngân hàng để tư vấn cho khách hàng hiểu rõ hơn, từ 

đó giúp khách hàng lựa chọn được những sản phẩm phù hợp. Tôi cũng 

thường xuyên chủ động thăm hỏi, chia sẻ với khách hàng vào các ngày 

Lễ kỷ niệm, sinh nhật của khách hàng để tạo mối quan hệ thân thiết 

GươNG mặt tiêu biểu 
Quý ii/2017

A

A
A

A

A

AA

A

A

A

Một nửa chặng đường của năm 2017 

đã đi qua, với kết quả hoạt động nhiều 

khởi sắc, tạo động lực cho Kienlongbank 

nỗ lực nhiều hơn trong 6 tháng tới của 

năm 2017. Quý III sẽ là giai đoạn giữ đà 

tiếp tục tăng tốc của toàn thể CB, NV tại 

Kienlongbank để duy trì tốt các số liệu 

kinh doanh và tăng trưởng mạnh mẽ cố 

gắng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 

từ cuối Quý III. Bản tin Kienlongbank kỳ 

này sẽ giới thiệu đến bạn đọc 04 gương 

mặt tiêu biểu hoàn thành xuất sắc các 

chỉ tiêu kinh doanh, vượt 100% chỉ tiêu 

kế hoạch được giao.

hàng đánh giá những khách hàng hiện hữu để chăm sóc khách 
hàng một cách tốt nhất nhằm giữ vững số dư. Đồng thời, tìm hiểu 
nhu cầu của khách hàng cần gì, từ đó chia sẻ và cùng hợp tác với 
khách hàng trên phương châm hợp tác cùng nhau vì lợi ích chung 
của khách hàng và Ngân hàng. Với những áp lực về chỉ tiêu, cạnh 
tranh về khách hàng chúng tôi tận dụng và phát huy tối đa những 
tiềm năng sẵn có của đơn vị để đạt được hiệu quả kinh doanh.
Đối với công tác quản lý, ít nhất 2 ngày trong tuần phòng KHCN, 
KHDN dành thời gian khoảng 30 phút để đánh giá các mặt đạt được 
và hạn chế trong công việc, phân tích điểm mạnh yếu của các Ngân 
hàng bạn, cùng nhau nghiên cứu đưa ra giải pháp điều chỉnh và 
thực hiện đồng bộ đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Để thắt 
chặt tình cảm của các thành viên, hàng tháng chúng tôi tổ chức 
những cuộc giao lưu, gặp gỡ để nâng cao tinh thần đòan kết nội bộ.
Trong công tác chăm sóc khách hàng, chúng tôi luôn ý thức rằng 
khách hàng luôn đúng, quán triệt tư tưởng của từng thành viên 
phòng phải am hiểu tất cả các sản phẩm, đảm bảo tìm ra giải pháp 
tài chính tốt nhất cho khách hàng.
Bản thân tôi rất vui mừng và vinh dự khi được Ban lãnh đạo ghi 
nhận Gương mặt tiêu biểu của quý II/2017. Với thành tích đó, tôi sẽ 
cố gắng nhiều hơn nữa để đóng góp cho sự thành công của đơn 
vị nói riêng và Kienlongbank nói chung trong kết quả kinh doanh 
năm 2017. 

Tôi rất vui và hạnh phúc khi được công nhận Gương mặt tiêu biểu của Quý II/2017. Là 
nhân viên kinh doanh, lẽ đương nhiên là sẽ gặp không ít những áp lực về chỉ tiêu, doanh 
số, quản lý khách hàng, xử lý nợ xấu, … mọi thứ cứ lặp đi lặp lại khiến tôi đôi lúc cũng khá 
căng thẳng trong công việc. 
Khó khăn đối với CN Phú Quốc là việc tiếp cận các khách hàng doanh nghiệp vì địa bàn 
hẹp, lại có khá nhiều ngân hàng lớn nên mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng rất cao, 
việc có và giữ được sự tín nhiệm từ khách hàng cũng là một trong những vấn đề nan giải 
đối với đơn vị. Thế nhưng, đứng trước những khó khăn đó, tôi không nản lòng mà trái lại, 
tôi xem đây là thách thức bản thân mình và tìm ra các giải pháp phù hợp như: tìm hiểu 
tâm lý, nhu cầu của khách hàng, chứng minh để khách hàng biết đến uy tín hoạt động của 
Ngân hàng và đề xuất với Ban Giám đốc có những chính sách phù hợp đối với khách hàng 
mới, quan tâm, thăm hỏi khách hàng cũ, luôn sẵn lòng chia sẻ với khách hàng, hỗ trợ tối 
đa khách hàng khi cần, … từ đó Kienlongbank Phú Quốc ngày càng có được sự tín nhiệm 
của khách hàng nhiều hơn. 
Đạt được danh hiệu này tôi thật sự xúc động và vui mừng, nhưng tôi cũng tự nhủ với bản 
thân mình rằng đây chỉ mới là bắt đầu và sẽ là động lực cho tôi cố gắng nhiều hơn nữa 
trong 2 Quý còn lại để xứng đáng với danh hiệu mà Kienlongbank đã ghi nhận cho tôi.

Anh Trương Thành Ngươn - Trưởng phòng KHCN kiêm 
Trưởng phòng KHDN - Kienlongbank CN Rạch Giá

Anh Nguyễn Phước Lộc - Nhân viên tín 

dụng - Kienlongbank CN Cà Mau 

Chị Nguyễn Thị Trà Giang - Nhân viên 
tín dụng - Kienlongbank CN Phú Quốc

Anh Trần Duy Hiển - Nhân viên tín dụng - Kienlongbank  
PGD Vĩnh Thuận

và khắng khít hơn. Trong công việc, ngoài nguyên tắc 5S của Ngân 

hàng, tôi còn tuân thủ nguyên tắc 5T trong phục vụ khách hàng là: 

Thân thiện - Thấu hiểu - Tận tâm - Thành thạo - Tiện nghi (chủ động 

gặp gỡ khách hàng). 

Đạt được thành tích Gương mặt tiêu biểu của Quý là một món quà 

vô cùng ý nghĩa với bản thân, từ danh hiệu này như một đôi cánh 

tiếp thêm sức mạnh để tôi cố gắng nỗ lực trong công tác tín dụng 

của mình vì sự phát triển chung của đại gia đình Kienlongbank.

Ban biên tập Bản tin Kienlongbank xin chúc mừng các Gương mặt tiêu biểu Quý II/2017, hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những gương 
mặt tiêu biểu của toàn thể CB, NV Kienlongbank được tuyên dương trong thời gian tới. Những gương mặt tiêu biểu cho đội ngũ CB, 
NV trẻ trung, nhiệt huyết, có trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc kết quả công việc, góp phần mang lại những hiệu quả kinh doanh 
đáng tự hào cho đơn vị nói riêng và hệ thống Kienlongbank nói chung. 

GƯƠNG MẶT KLB

Phòng Marketing tổng hợp
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rằng khách hàng không quên bạn, họ luôn 

tin dùng sản phẩm của bạn.

9. LINH HOẠT TRONG PHỤC VỤ 

KHÁCH HÀNG

Khi gặp vấn đề khó xử, hoặc ngoài khả 

năng xử lý bạn không nên quá máy móc 

trả lời khách hàng như kiểu “không”, “có 

thể”, “cho chúng tôi thời gian”… Khách 

hàng họ muốn được giải quyết vấn đề 

nhanh nhưng tất nhiên là phải có lợi cho 

mình, vì vậy thay vì vòng vo hay từ chối 

thẳng thừng bạn hãy linh hoạt đưa ra cho 

họ những lựa chọn có lợi cho họ nhưng 

vẫn đảm bảo lợi ích cho bạn. Đó mới thật 

sự là một chuyên gia chăm sóc khách hàng 

chuyên nghiệp trong thời đại hiện nay.

ÐIỀU LÀM NÊN 
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 
CHUYÊN NGHIỆP

Chăm sóc khách hàng là nghề đầy tiềm 
năng trong xã hội hiện đại, nhưng 
không phải ai cũng có thể làm tốt 

công việc mà tưởng như đơn giản này. Nếu 
bạn có giọng nói dễ nghe, hoà đồng và biết 
cách thuyết phục người khác thì mọi thứ 
thật đơn giản, nhưng đối với những người 
không có sẵn những tố chất này thì điều 
đó thật sự là vấn đề lớn. Tuy nhiên, nếu 
bạn thật sự yêu thích vẫn có thể trở thành 
những chuyên viên chăm sóc khách hàng 
chuyên nghiệp. Để làm được điều đó trước 
tiên bạn hãy tham khảo những lời khuyên 
bên dưới.

1. KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào bạn hãy 

luôn nhớ “khách hàng là thượng đế”, như 

vậy bạn mới không bị phạm sai lầm khi 

gặp phải những khách hàng khó tính. 

Hãy nhớ công việc của bạn là phục vụ 

người khác, vì vậy hãy luôn biết nói xin lỗi 

và khắc phục lỗi. Nếu lỗi đó là của khách 

hàng cũng đừng đỗ lỗi cho họ mà hãy từ 

tốn giải thích để họ hiểu, tuyệt đối không 

được cho mình quyền ngồi lên đầu khách 

hàng với suy nghĩ: “Anh cần sản phẩm, 

dịch vụ của tôi chứ tôi không cần anh”.

2. LẮNG NGHE CẨN THẬN VÀ TRẢ LỜI 

NHANH CÂU HỎI CỦA KHÁCH HÀNG

Làm nghề chăm sóc khách hàng bạn cũng 

cần phải biết lắng nghe và hãy chắc chắn 

rằng mỗi lời nói của khách hàng đều được 

bạn nghe cẩn thận để biết họ đang cần gì, 

họ hài lòng hay không hài lòng điều gì về 

sản phẩm của bạn, khi đó bạn sẽ có cách 

khắc phục để dịch vụ, sản phẩm của bạn 

tốt hơn và làm hài lòng khách hàng hơn.

Ngoài lắng nghe bạn cũng cần trả lời 

nhanh những thắc mắc của khách hàng. 

Khi họ đã tin và tìm đến bạn nghĩa là họ 

mong được phục nhanh nhất và tốt nhất. 

Vì vậy hãy trả lời cho họ ngay khi bạn nhận 

được câu hỏi bằng bất kỳ hình thức nào 

nào như: trực tiếp, fax, email, điện thoại…

3. KHẢ NĂNG ĐỒNG CẢM VỚI 

KHÁCH HÀNG

Đồng cảm với khách hàng là điều mà một 

chuyên viên chăm sóc khách hàng cần 

phải có. Bởi chỉ có đồng cảm bạn mới có 

thể lắng nghe và hiểu được nguyện vọng 

Marketing sưu tầm và tổng hợp

của họ, đừng vì cái tôi cá nhân mà bỏ rơi 

khách hàng khi họ đang cần tới bạn. Bởi 

hơn lúc nào hết họ cần có người lắng nghe 

những suy nghĩ, ý kiến và phản ánh của 

họ về dịch vụ của công ty bạn. Thay vì đổ 

thêm dầu vào lửa, bạn hãy tìm cách xoa 

dịu họ bằng những lời nói nhẹ nhàng, ân 

cần. Khách hàng dù khó tính đến đâu cũng 

sẽ bỏ qua những sai sót nếu bạn biết đồng 

cảm với họ.

4. HIỂU TÂM LÝ KHÁCH HÀNG

Nếu không hiểu được tâm lý khách hàng 

thì bạn sẽ không thể làm nghề chăm sóc 

khách hàng được. Bạn phải biết được rằng 

mỗi khách hàng sẽ có những suy nghĩ 

và yêu cầu khách nhau, nhưng tất cả họ 

đều có chung một mong muốn khi tìm 

đến bạn đó là được phục vụ tốt nhất. Vì 

vậy, hãy hiểu được tâm lý chung này sau 

đó dần dần tìm hiểu những mong muốn 

riêng của họ, khi đó bạn sẽ dễ dàng tư vấn 

và thuyết phục họ tin vào sản phẩm, dịch 

vụ của bạn hoặc công ty bạn.

5. QUẢN TRỊ THỜI GIAN KHOA HỌC

Quản trị thời gian khoa học là kỹ năng 

quan trọng đối với bất kỳ cá nhân, ngành 

nghề nào. Nhưng riêng đối với nghề chăm 

sóc khách hàng việc quản trị thời gian là 

một trong những kỹ năng bạn cần phải có. 

Bạn không thể dành quá nhiều thời gian 

cho khách hàng này mà quên mất khách 

hàng khách cũng đang cần bạn phục vụ, vì 

vậy hãy biết điều phối thời gian hợp lý để 

đảm bảo tất cả khách hàng của bạn đều 

được phục vụ, đừng để họ đến tìm bạn, 

chờ đợi bạn xong ra về trong thất vọng, 

khi đó họ sẽ không muốn quay lại tìm bạn 

thêm lần nào nữa.

6. SỰ THÂN THIỆN VÀ HOÀ ĐỒNG 

VỚI KHÁCH HÀNG

Thân thiện và hoà đồng với khách hàng 

nhà yếu tố không thể thiếu đối với nghề 

chăm sóc khách hàng. Nếu bạn là người 

kiêu căng, chỉ thích người khác “đội mình 

lên đầu” thì không nên chọn nghề này. 

Khách hàng chỉ tìm đến bạn nếu bạn là 

người thân thiện, cởi mở và họ sẵn sàng 

quên bạn nếu bạn là người ích kỷ, chỉ biết 

lợi ích cho bản thân.

7. CÓ TRÁCH NHIỆM

Bạn không thể giới thiệu một sản phẩm 

hay dịch vụ đến với khách hàng rồi bỏ 

mặc họ, không cần biết những thứ mình 

đưa đến cho họ có tốt không, có làm họ 

hài lòng không thì bạn sẽ không thể đứng 

vững được trong cái nghề này. 

Hãy quan tâm, chăm sóc và có trách nhiệm 

với những gì bạn đã tư vấn cho họ, nếu sản 

phẩm, dịch vụ của bạn phát sinh lỗi hãy 

đứng ra chịu trách nhiệm và xin lỗi khách 

hàng, có như vậy bạn mới xây dựng được 

lòng tin ở họ và có được mạng lưới khách 

hàng thân thiết.

8. THƯỜNG XUYÊN TƯƠNG TÁC VỚI 

KHÁCH HÀNG

Hãy thường xuyên tương tác với khách 

hàng bằng tất cả những hình thức bạn 

có thể dùng như: email marketing, điện 

thoại, tin nhắn SMS, tổ chức những cuộc 

gặp mặt… cách làm này thể hiện rằng bạn 

luôn quan tâm tới họ và cũng chắc chắn 

BẠN CẦN BIẾT
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LẬP KẾ HOẠCH 
DU LỊCH CHO 
CẢ NHÀ

1 NGÂN SÁCH & THỜI GIAN

2 ĐIỂM ĐẾN PHÙ 
HỢP VỚI THỜI TIẾT

4 NƠI CƯ TRÚ

7 BÍ QUYẾT 

Đầu tiên và quan trọng nhất: thời 

gian và ngân sách dự kiến. Một khi 

đã ước tính được, hãy chia ngân sách 

trung bình mỗi ngày. Một chuyến đi tự 

túc cho cả nhà thật tiết kiệm mà vẫn đảm 

bảo chất lượng chính là chìa khóa để thực 

hiện các bước tiếp theo.

     Chưa từng lập kế hoạch, đừng lo, hãy 

tham khảo giá, lịch trình tour của các 

công ty du lịch từ nội địa đến quốc tế. 

Thông thường giá tour là trọn gói cho 

một người, bạn có thể ước tính tương tự 

cho từng thành viên trong gia đình, chi 

phí một trẻ em bằng 50% người lớn.

     Đổi/ Dự trữ sẵn tiền mặt và đem theo 

Thẻ tín dụng Kienlongbank Visa để thanh 

toán tất cả các chi phí. Vì khi rút tiền tại 

Máy ATM nước ngoài bị tính phí rất cao.

Bạn sẽ phải cân nhắc chọn phương tiện di chuyển xuyên suốt chuyến đi: vé máy bay, 

xe khách, tàu thủy, tàu lửa, tàu điện ngầm hoặc đi bộ… đặt vé càng xa ngày khởi 

hành sẽ càng dễ tìm được giá rẻ.

     Nếu gia đình bạn có trẻ em nhỏ, người lớn tuổi nên chọn thời gian đến khách sạn vừa 

đúng giờ nhận phòng theo quy định thường là 14h mỗi ngày. Ngân sách bạn thoải mái 

nên chọn các hãng uy tín, khởi hành đúng thời gian, được lựa chọn chỗ ngồi thuận tiện, 

có bảo hiểm, suất ăn, nước uống trong lúc di chuyển…

Resort tại các bãi biển đẹp sẽ tạo không khí nghỉ dưỡng tuyệt vời cho cả gia đình bạn. 

Với các quốc gia khác, nên chọn khách sạn gần trung tâm, phương tiện vận chuyển 

công cộng (bus, tàu điện ngầm…) hoặc ngay tại các khu du lịch nổi tiếng của nước đó.

    Bí quyết chọn khách sạn phù hợp với ngân sách cũng như đảm bảo an toàn nên 

tham khảo các trang mạng đặt chỗ hàng đầu như: booking.com, agoda, mytour… sau 

khi nhập thông tin (Ngân sách, thời gian, địa điểm) bạn nên chọn những khách sạn có 

lượt đánh giá cao từ những người đã từng lưu trú tại khách sạn đó (điểm trung bình từ 

7.5 trở lên).

Trước khi lên lịch trình, hãy tham khảo các trang du lịch: chudu24, tripadviser, ivivu… 

để lựa chọn những điểm tham quan phù hợp với cả nhà. Có rất nhiều điểm tham quan 

tuy miễn phí nhưng khá hấp dẫn như các công viên quốc gia với rất nhiều loại cây, hoa lạ, 

quý hiếm, cảnh quan tuyệt vời.

     Kế hoạch càng chi tiết thì càng ngừa được rủi ro phát sinh: lạc đường, nhầm chuyến, thức 

ăn không hợp khẩu vị, vượt chi phí… Nếu có trẻ em nhỏ, người lớn tuổi thì lịch trình phải 

hài hòa, không di chuyển nhiều để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà.

    Việc tìm hiểu trước văn hóa tại một số quốc gia cần sự tôn nghiêm 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.

Nếu bạn thích mọi thứ đều phải có tổ chức, bạn hãy đặt trước tất cả. Đặt chỗ là một việc 

bắt buộc 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…

     Tuy tự túc nhưng cũng nên đặt trước hướng dẫn viên địa phương vì họ giúp bạn tránh 

được rắc rối về rào cản ngôn ngữ, hay tìm hiểu văn hóa lịch sử, phong tục tập quán riêng 

biệt mà chỉ người địa phương mới rõ.

Những chuyến du lịch ngắn nên chọn vali nhỏ, nhẹ, dễ di chuyển. Hãy đánh dấu vali khi 

ký gửi hành lý để tránh bị thất lạc. Luôn để dành một khoảng trống để đựng quà lưu 

niệm khi về và đem đồ có kích thước du lịch như kem đánh răng hãy mang tuýp bé/ nhỏ, 

sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội… hãy mang dạng gói hoặc chiết/ trích ra các lọ/ chai mini.

     Các loại thuốc cơ bản cũng thiết bị chăm sóc sức khỏe như xe lăn nên đem phòng khi 

người lớn tuổi đột nhiên mất sức, không tự di chuyển được. Vì chi phí thuê tại nước ngoài 

khá cao.

     Mang theo bên người thay vì để trong hành lý ký gửi: bản gốc và bản photo Visa, 

Passport, CMND/ CCCD, Bằng lái xe quốc tế (nếu có)… cùng các thiết bị điện tử: máy phát 

wifi , máy nghe nhạc, máy đọc sách, sạc dự phòng…Tại Việt Nam cũng như các nước trên 

thế giới, mỗi nơi sẽ có những nét hấp 

dẫn, đặc trưng riêng, tương ứng với thời 

tiết khác nhau.

     Quay trở lại với đề ngân sách, nếu 

bạn muốn ngắm tuyết nhưng ngân sách 

không đủ đến Châu Âu, hãy sang Hàn 

Quốc, mùa đông bên đó đẹp, thơ mộng 

và lãng mạng chẳng kém. Gia đình bạn 

thích đi biển, hãy thử trải nghiệm những 

resort 4 sao hàng đầu tại Phú Quốc. Vì thế 

nên bàn bạc, thống nhất ý kiến của cả gia 

đình trước khi quyết định sẽ đi đâu.

3 PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

7 HÀNH LÝ 

6 BOOK TRƯỚC NHỮNG THỨ CẦN THIẾT

Ngân Lê

5 LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN

BẠN CẦN BIẾT

THÁNG 8/2017SỐ 43Bản tin Kienlongbank

CHIA SẺ

40 41



SỐNG  KHỎE
Nụ cười là một lời chào phổ biến, khiến 

bạn trông thú vị và đáng tin hơn, đồng 

thời giải phóng endorphin - làm bạn 

cảm thấy vui hơn. Nụ cười rất quan 

trọng với hạnh phúc của chúng ta, vì 

người hay cười sẽ sống lâu hơn, ít bị 

stress và thành công hơn trong cuộc 

sống. Nụ cười mang lại nhiều lợi ích, 

hãy cười nhiều hơn, bởi vì khi bạn cười, 

cả thế giới sẽ mỉm cười với bạn

Một nụ cười rạng rỡ làm cho bạn hạnh phúc, thành công hơn. 24% nói 

rằng nụ cười là điều họ nhớ nhất khi gặp gỡ đối tác.

Bản tin Kienlongbank sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sức mạnh của nụ cười 

cùng những điều thú vị thông qua infographic dưới đây:

VÌ SAO CHÚNG TA CƯỜI

KHI CƯỜI CHÚNG TA SỬ DỤNG NHỮNG CƠ NÀO?

Tích cực: Tiết ra endorphin. Bạn 

cười càng nhiều thì bạn sẽ cảm 

thấy hạnh phúc hơn

Một nụ cười chân thật sử dụng hầu hết các cơ nông trên khuôn mặt

80% số người có thể cười giả tạo, nhưng có sự khác biệt rõ ràng

Phản xạ: Phản ứng với các 
tình huống thú vị

Niềm vui: Nụ cười là biểu 
hiện của niềm vui

Trán 
(cơ trán)

Mí mắt 
(cơ vòng mi)

Mũi 
(cơ tháp mũi)

Lỗ mũi 
(cơ nâng môi trên và cánh mũi)

Má 
(cơ mút)

Môi trên 
(cơ vòng mi trên)

Khóe miệng 
(cơ gò má to)

Hàm 
(cơ cắn)

Môi dưới 
(cơ cằm)

Cổ
(cơ da cổ)

(cơ nâng môi trên và cánh mũi)

Môi dưới 

Đường quanh mắt

Nụ cười xã giao chỉ 
liên quan đến khóe 
miệng. Còn được gọi 
là nụ cười “pan-Am” 
hoặc nụ cười “botox”, 
nhiều người bắt 
chước giống nụ cười 
giả tạo.

Nụ cười thật sự chỉ 
mất nửa giây để lan 
truyền trên khuôn 
mặt, bắt đầu từ nếp 
nhăn ở mắt, tạo ra 
đường lằn cười, lan 
đến má và môi.

Má cao lên

Vết lõm

Nụ cười không hở môi: 
Che giấu 1 bí mật

SỐNG LÂU HƠN: 
Nụ cười có thể mang 
lại thêm 07 năm tuổi 
thọ cho bạn

GIẢM ĐAU: 
Nụ cười làm giảm 
sự tác động của các 
cơn đau

THÀNH CÔNG HƠN: 
Những người hay 
cười thường thành 
công hơn

SỰ HẤP DẪN:
Một nụ cười rạng rỡ làm 
cho bạn hấp dẫn hơn. 
71% phụ nữ và 58% nam 
giới cho rằng nụ cười 
là điều hấp dẫn nhất ở 
người bạn đời.

NGƯỜI MỸ CƯỜI NHIỀU 
HƠN: Người Mỹ hay cười 
nhất thế giới, người Nga 
ít cười nhất. Tuy nhiên, 
nụ cười “pan-American” 
không phải luôn luôn là 
nụ cười chân thành.

TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN 
DỊCH: Đẩy mạnh sản sinh 
HIGH (hooc-môn tăng 
trưởng) và giảm nguy cơ 
ung thư.

GIẢM STRESS: 
Tiết ra neuropeptide, 
hạ huyết áp và giảm 
lo lắng

Cười nhếch môi: Dấu hiệu 
của sự mỉa mai hay khỉnh bỉ

Cười rộng hàm: Giả tạo 
hoặc rất vui vẻ

Ý NGHĨA 
CỦA CÁC 
KIỂU 
CƯỜI

CHÚNG TA CƯỜI BAO 
NHIÊU LẦN MỘT NGÀY

NỤ CƯỜI QUA CÁC CON SỐ

TRẺ EM NGƯỜI LỚN NGƯỜI VUI VẺ HẠNH PHÚC

400 20 45400

ĐÁP LẠI: Hơn 50% số người sẽ 
cười đáp lại, minh chứng cho 
thấy nụ cười dễ lây và rất tốt  
những người xung quanh bạn.

SỐNG KHỎE

Nụ cười quay mặt đi: Dễ 
tổn thương và nữ tính

LỢI ÍCH CỦA NỤ CƯỜI

CHÚNG TA CƯỜI BAO 
NHIÊU LẦN MỘT NGÀY

NỤ CƯỜI THẬT 
VÀ GIẢ

DỄ NHỚ
24% số người nói rằng nụ 
cười là thứ họ nhớ nhất 
khi gặp gỡ mọi người

71%

24% 50%
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Hãy bỏ ngay 05 đồ vật này ra khỏi 
phòng ngủ nếu không muốn bị 
ung thư.

SỐNG XANH

Nguyên nhân gây ung thư không chỉ đến từ những thực phẩm mà bạn ăn hàng 
ngày đâu, nó còn đến từ những vật dụng vô cùng thân thuộc xung quanh chúng ta. 
Ngay hôm nay, hãy bỏ các vật dụng này ra khỏi giường nếu không muốn rước căn 
bệnh ung thư vào người nhé!
Dưới đây là những món đồ cực kỳ quen thuộc mà hầu như ngày nào bạn cũng cho 
lên giường:

ĐIỆN THOẠI

ĐÈN NGỦ

NẾN THƠM TÚI THƠM

Ức chế sản xuất 
Melatonin, gây mất 

ngủ, rối loạn nhịp 
sinh học. 

Giảm sức đề kháng, 
khả năng chống lại 
bệnh ung thư suy 

giảm

Tốt nhất nên tắt đèn 
khi ngủ, nếu muốn để 

đèn ngủ chỉ để ánh sáng 
rất yếu và càng cách xa 

giường càng tốt

Ức chế sản xuất 
Melatonin (một hoạt chất 
có khả năng tăng sức đề 
kháng, ngăn ngừa ung 

thư)

Rất nhiều loại nến có thành phần chứa 
Paraffi  n, độ nguy hiểm ngang ngửa 

khói thuốc lá

Không nên đốt nến quá 
03 tiếng trong phòng, nên 
thay thế bằng nến sáp ong 

hoặc tinh dầu.

Tốt nhất không 
nên cho vào 

giường khi ngủ

Gây hại phổi và tăng 
nguy cơ phát triển 

bệnh ung thư

Không nên xịt trước khi 
đi ngủ, để chai xịt đúng 
nơi quy định và cách xa 

giường ngủ

Tiềm ẩn nhiều mối nguy hại từ chất 
hóa học, chất tạo mùi

Ảnh hưởng xấu tới 
bộ não, sức khỏe

Nguy cơ cháy nổ khi để điện 

thoại sạc kế bên giường ngủ

Nguy hiểm đến 
tính mạng

Ánh sáng xanh từ 

điện thoại: 

Ánh sáng xanh từ 

điện thoại: 

Tăng nguy cơ ung thư

Nhiều loại xịt 
phòng có chứa 
napthelene và 
formaldehyde

Tăng nguy cơ mắc 
bệnh ung thư và các 

bệnh về đường hô hấp

1

2

3
4

5
CHAI XỊT PHÒNG

Nguồn: Songkhoe.vn
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1900 6929 www.kienlongbank.comCN/ PGD gần nhất

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

  
 

 

  

Có ThưởngĐố 
vui

ÐIỀU KIỆN ÐỂ NHẬN QUÀ:
Khoanh tròn các điểm khác nhau và 
gửi hình ảnh về Ban biên tập Bản tin 
Kienlongbank qua địa chỉ 
email: gianght@kienlongbank.com 
Những phần quà hấp dẫn từ Ban biên 
tập đang chờ đón quý độc giả.
Nhanh tay lên nhé!

Bạn là một người rất tinh mắt, vậy 
hãy cùng Bản tin Kienlongbank kiểm 
tra xem mức độ tinh mắt của bạn đạt 
đến level nào nhé. 
Với trò chơi trong Bản tin 43 kỳ này, 
nhiệm vụ của bạn đó là tìm ra 09 
điểm khác nhau trong 2 bức hình Tòa 
nhà trụ sở Kienlongbank tại TP.HCM. 
Chúc các bạn sẽ là những chủ nhân 
may mắn của các phần thưởng từ BBT 
Bản tin nhé. 

Bản tin Kienlongbank46





