


BẢN TIN THÁNG 9/2017

 

8-9 Gửi tiền Kiên Long - Nhận QUÀ thả ga - Trúng 3 XẾ HỘP.
09 lý do bạn phải tham gia CTKM của Kienlongbank ngay lập tức 

Chuyên đề “ Sức khỏe vàng - Sống bình an” dành cho chủ thẻ Kienlongbank VISA14-15

Kienlongbank Lái Thiêu “ Sống để yêu thương”16-17

Thiên thu trong hồ mắt20-21

Kienlongbank Hà Nội: Thương hiệu “Rồng” 10 năm trên đất Thủ đô 12-13

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

TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang
ĐT: (0297) 386 9950 - Fax: (0297) 387 7538

Chịu trách nhiệm xuất bản: 
VÕ VĂN CHÂU

Ban cố vấn:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH

Ban biên tập:
NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU 
NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 

TRẦN THỊ THÀNH
HUỲNH TAM GIANG

Thiết kế mỹ thuật:
TRẦN LAM 

Tòa soạn
- Phòng Marketing (Lầu 6), số 117 – 119 

Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028) 3997 5779 (Số nội bộ: 666)

- Email: banbientap@kienlongbank.com

Giấy phép xuất bản
- Giấy phép xuất bản số: 940/GPXBBT 

-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

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

Mời cộng tác & Cơ chế nhuận bút

Chân thành cảm ơn sự cộng tác nội dung của các Anh/Chị và Đơn vị
Kienlongbank Hà Nội
Kienlongbank Rạch Giá
Nguyễn Hà Linh Chi

Trần Phương Trung
Nguyễn Thị Hoài Thu
Trần Thị Mỹ Dung

Số 44

Quý đọc giả thân mến, 

Tháng 9 - mùa thu nhẹ nhàng đi qua, ngọt ngào dịu dàng như tình yêu con dành cho mẹ trong 
mùa Vu Lan (Rằm tháng 7 ÂL), tình yêu và niềm tự hào của đứa con dành cho Tổ Quốc trong 
ngày lễ Quốc Khánh 2/9 và thật bình yên như những chú chim bồ câu tung bay trong nắng, 
chào đón ngày kỷ niệm Quốc tế Hòa bình (21/9). 

Cũng trong tháng 9 này, là mùa khuyến mãi thứ 2 của Kienlongbank với cơn bão quà tặng, giải 
thưởng dành cho khách hàng lên đến 6,8 tỷ đồng từ ngày 09/9/2017, là yêu thương chia sẻ với 
những gia đình có hoàn cảnh khó khăn qua chương trình xây tặng nhà Đại đoàn kết. Tháng 9 
trọn vẹn yêu thương. Hãy trân trọng những điều tốt đẹp từ cuộc sống!

Ban Biên tập Bản tin Kienlongbank kính chúc Quý độc giả sức khỏe, thật nhiều niềm vui và 
hạnh phúc trong cuộc sống. Kính mời quý độc giả đón đọc những bài viết trong bản tin này nhé

Ban biên tập
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THEO DÒNG LỊCH SỬ 

Ngày Quốc tế Hòa bình (21/9/1982 - 21/9/2017)

Ngày Quốc tế Hòa bình được Liên 

hiệp quốc khởi xướng vào năm 

1981 theo Nghị quyết 36/67 

và lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 

9/1982. Trước đây, ngày thứ ba của tháng 

9 thường được chọn để kỷ niệm ngày này.

Từ năm 2001 trở đi, Đại hội đồng Liên hiệp 

quốc quyết định thông qua nghị quyết 

55/282PDF - lấy ngày 21/9 hàng năm để 

chấm dứt bạo động và ngừng bắn. Tới 

năm 2002, Đại hội đồng Liên hiệp quốc 

chính thức tuyên bố lấy ngày 21/9 hàng 

năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế Hòa bình.

Thông qua Ngày Quốc tế Hòa bình, Liên 

hiệp quốc mong muốn thể hiện sự cống 

hiến cho hòa bình thế giới và khuyến khích 

toàn nhân loại cùng hành động và hợp tác 

vì mục tiêu này. Ngày Quốc tế Hòa bình 

được dành để kỷ niệm và củng cố các lý 

tưởng hòa bình giữa tất cả các quốc gia và 

các dân tộc. Ngày này là dịp để Liên hiệp 

quốc kêu gọi các bên tham chiến trên toàn 

thế giới cùng từ bỏ vũ khí và đưa ra một cơ 

hội hòa bình. Ngày Quốc tế Hòa bình đem 

lại cơ hội cho thế giới cùng dừng lại và 

xem xét cách thức tốt nhất để thoát khỏi 

vòng luẩn quẩn của xung đột và bạo lực.

Ngày kỷ niệm này cũng là lời nhắn nhủ tới 

mọi người dân trên thế giới về vai trò của 

Liên hiệp quốc trong nỗ lực xây dựng hòa 

bình, đồng thời cũng là tiếng chuông liên 

tục nhắc nhở tổ chức này về nghĩa vụ thực 

hiện các cam kết lâu dài để giành lấy hòa 

bình cho nhân loại.

Liên hiệp Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia 

trên thế giới và các công dân trái đất tham 

gia ngày này, nhằm nâng cao nhận thức 

của công chúng, giáo dục mọi người về 

các vấn đề liên quan tới hòa bình thế giới.

Vì sao lại có Ngày Quốc tế Hòa bìNH

Chính thức là thành viên của Liên hiệp 

quốc từ ngày 20/9/1977, Việt Nam ngay 

từ những ngày đầu đã chủ động đóng 

góp tiếng nói về những vấn đề liên quan 

đến hòa bình, ổn định, hợp tác ở Đông 

Nam Á. Đồng thời, Việt Nam tích cực cùng 

nhiều quốc gia thành viên các nước thúc 

đẩy Liên hiệp quốc thông qua các nghị 

quyết, quyết định cùng các biện pháp cụ 

thể nhằm phát huy vai trò của Liên hiệp 

quốc, tăng cường sự phối hợp giữa các 

dân tộc trong cuộc đấu tranh chống chạy 

đua vũ trang, giải trừ quân bị, ngăn ngừa 

và giải quyết các tranh chấp, xung đột 

quốc tế bằng biện pháp hòa bình, bảo vệ 

độc lập và quyền tự quyết của các dân tộc, 

cải thiện môi trường kinh tế quốc tế, phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm 

quyền con người.

. Nguồn: phunuvietnam.vn

Ngày Biết chữ Quốc tế 
(iNterNatioNal literacy Day)

Ngày 8 tháng 9 được công bố là Ngày Biết 
chữ Quốc tế (Literacy International) của 
UNESCO vào ngày 17 Tháng Mười Một, 
1965. Nó lần đầu tiên được tổ chức vào 
năm 1966.

Biết đọc, biết viết là một quyền của con 
người, một công cụ quyền lực của cá 
nhân và là một nhân tố phát triển xã hội 
và con người. Các kỹ năng đọc và viết 
là điều kiện tiên quyết cho việc học tập 
rộng hơn các kiến thức, kỹ năng, thái độ 
và những giá trị cần thiết để tạo ra các xã 
hội bền vững.

Theo Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn 
hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), khả 
năng biết đọc, biết viết là “khả năng nhận 
biết, hiểu, sáng tạo, truyền đạt, tính toán 
và dùng chữ được in và viết ra, liên kết 
cùng với văn cảnh khác nhau”. Và mù chữ 
được hiểu là tình trạng người không biết 
đọc, không biết viết.

Kể từ cuối năm 1965, UNESCO đã quyết 
định chọn ngày 8/9 hàng năm để kỷ niệm 
Ngày quốc tế xóa nạn mù chữ. Ngày này 
được kỷ niệm lần đầu tiên vào năm 1966, 
với mục đích nhấn mạnh tới tầm quan 
trọng của việc phổ cập giáo dục cho các 
công dân, các cộng đồng và toàn xã hội.

Biết đọc, biết viết là một quyền của con 
người, một công cụ quyền lực của cá nhân 
và là một nhân tố phát triển xã hội và con 
người. Việc xóa nạn mù chữ sẽ mở ra khả 
năng tiếp cận với giáo dục cho con người.

Xóa nạn mù chữ là trung tâm của 6 mục 
tiêu Giáo dục cho mọi người được đề ra 
năm 2000. Đây cũng là việc làm mấu chốt 
để hạn chế đói nghèo, giảm thiểu tỷ lệ tử 
vong ở trẻ em, ngăn chặn đà tăng trưởng 
dân số, thiết lập bình đẳng giới và bảo đảm 
phát triển bền vững, hòa bình và dân chủ. 
Một mặt, một nền giáo dục cơ sở tốt sẽ 
mang đến cho người học các kỹ năng đọc, 

viết, giúp họ trong suốt cuộc đời và cho 
phép họ có thể tiếp nhận các kiến thức 
khác; những bậc phụ huynh biết chữ gửi 
con em họ tới trường nhiều hơn; những 
người biết chữ cũng mong muốn được 
tiếp tục đào tạo lên các cấp cao hơn; và vì 
vậy, xã hội biết chữ có thể tiến bộ hơn, có 
đủ khả năng loại bỏ các thách thức của sự 
phát triển.

Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ 
nhận là cho tới thời điểm hiện tại, khi thập 
kỷ đầu của thế kỷ XXI đã trôi qua, vẫn có 
hàng triệu người chưa biết chữ và việc xoá 
mù chữ vẫn là vấn đề mang tính cấp bách 
được cả thế giới quan tâm.

Ngày quốc tế xóa nạn mù chữ năm 2015 
được kỷ niệm với chủ đề: Xóa nạn mù chữ 
và xã hội bền vững. Xóa nạn mù chữ là 
động lực chính của phát triển bền vững. 
Các kỹ năng đọc và viết là điều kiện tiên 
quyết cho việc học tập rộng hơn các kiến 
thức, kỹ năng, thái độ và những giá trị cần 
thiết để tạo ra các xã hội bền vững. Đồng 
thời, những tiến bộ đã đạt được trong lĩnh 
vực phát triển bền vững, ví dụ như trong 
y tế và nông nghiệp, góp phần vào thúc 
đẩy xóa nạn mù chữ và các môi trường có 
học thức.

Trong thông điệp đưa ra nhân ngày kỷ 
niệm này, Tổng giám đốc UNESCO Irina 
Bokova cho biết: Mỗi năm, ngày 8/9 là một 
cơ hội để chúng ta nhớ lại cùng với niềm 
tin rằng biết chữ là một quyền cơ bản, 
một sức mạnh phục vụ cho phẩm giá con 
người và là một trong những trụ cột của xã 
hội gắn kết và phát triển bền vững. Điều 
này càng cần đặc biệt nhắc lại vào thời 
điểm khi các quốc gia chuẩn bị sẵn sàng 
để thông qua một loạt các mục tiêu giáo 
dục và phát triển cho 15 năm tới.

Theo bà Irina Bokova, thúc đẩy việc xóa 
nạn mù chữ cần phải chiếm một vị trí 
trung tâm. Bằng cách cho phụ nữ và nam 

giới phương tiện để đạt được quyền tự 
chủ, xóa nạn mù chữ góp phần thúc đẩy 
phát triển bền vững ở tất cả các cấp độ 
– cải thiện chăm sóc sức khỏe và an ninh 
lương thực, loại bỏ nghèo đói hoặc thúc 
đẩy việc làm bền vững.

Tổng giám đốc UNESCO nhấn mạnh: Kể 
từ năm 2000, nhiều tiến bộ đã được ghi 
nhận trên toàn thế giới, song vẫn còn 
những thách thức đáng kể. Hiện nay, 757 
triệu người lớn vẫn thiếu các kỹ năng đọc 
cơ bản và viết, trong đó có tới 2/3 là phụ 
nữ. Số trẻ em và thanh thiếu niên bỏ học 
đang tăng lên (124 triệu em trên toàn thế 
giới) và khoảng 250 triệu trẻ em độ tuổi 
để được ghi danh vào trường tiểu học đã 
không làm chủ được các khái niệm cơ bản, 
ngay cả khi các em đang ở trong trường 
học.

“Chúng ta không thể chịu đựng tình trạng 
này vẫn còn tồn tại. Biết chữ là cần thiết tối 
thiểu để đạt được một trong các mục tiêu 
phát triển” – bà Irina Bokova nhấn mạnh.

Nhân Ngày quốc tế xóa nạn mù chữ năm 
nay, Tổng giám đốc UNESCO kêu gọi thúc 
đẩy sự tham gia đầy đủ của tất cả phụ nữ 
và nam giới vào xã hội của họ. Chúng ta 
cần phải đầu tư nhiều hơn và có chính 
sách hiệu quả hơn. Các biện pháp thúc 
đẩy xóa nạn mù chữ cần được kết hợp với 
chiến lược phát triển hướng rộng. Cần huy 
động tất cả những nỗ lực để chuẩn bị cho 
một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi 
người đồng thời tôn trọng các quyền cơ 
bản và phẩm giá con người./.

. Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng Sản 
Việt Nam
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Lô Hàng THịT gà 
Đầu Tiên Của ViệT nam 

xuấT Đi nHậT Bản

THỊ TRƯỜNG 

Lô hàng thịt gà đầu tiên của Việt Nam đã 
được xuất qua thị trường Nhật Bản. Đây 

được xem là dấu mốc quan trọng trong việc 
đổi mới trong chăn nuôi của Việt Nam thời 
gian qua, đồng thời, mở ra nhiều cơ hội cho 
xuất khẩu gia cầm thời gian tới.

Sáng 9/9, tại Cảng Quốc tế Long An, 

dưới sự chủ trì của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã 

diễn ra lễ công bố xuất khẩu lô hàng thịt 

gà sạch đầu tiên của Việt Nam sang thị 

trường Nhật Bản.

Đến tham dự buổi lễ có ông Trương Tấn 

Sang, nguyên Chủ tịch nước, Bộ trưởng 

Bộ NN&PTNN Nguyễn Xuân Cường, lãnh 

đạo các sở ban ngành và lãnh đạo các 

tỉnh thành như TPHCM, Long An, Bình 

Dương, Bình Phước.

Lô hàng xuất khẩu lần đầu tiên này là nỗ 

lực của chuỗi liên kết từ con giống, thức 

ăn, trang trại, giết mổ và phân phối với 

các đơn vị Bel Gà, Hùng Nhơn, De Heus 

và Koyo&Unitek. Chuỗi liên kết trên đã 

tạo nên một dây chuyền khép kín sản 

xuất sản phẩm thịt gà sạch đạt tiêu 

chuẩn chất lượng khắt khe nhất của thị 

trường Nhật Bản.

Phát biểu trong buổi lễ, Bộ Trưởng 

Nguyễn Xuân Cường cho biết: “Đây là 

sự kiện rất quan trọng với ngành nông 

nghiệp và bà con nông dân chăn nuôi. Bởi 

vì nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 

vấn đề rất quan trọng với chúng ta. Việc 

xuất khẩu lô hàng sang Nhật Bản lần này 

chứng minh rằng thực phẩm Việt Nam rất 

sạch, rất tốt, giá phù hợp vì Nhật Bản là 

một thị trường rất khắt khe”.

“Ý nghĩa không phải một container, mà 

ý nghĩa mở ra một triển vọng, một món 

hàng khó nhất tưởng rằng chúng ra 

không bao giờ nhập được thì cũng hội 

nhập được. Sau lô hàng này sẽ tiếp đến 

trứng, đến thịt lợn, một tương lai không 

xa chúng ta phải quyết tâm có những 

thực phẩm khác thậm chí cả con bò...”, 

ông Cường đánh giá.

“Sức sản xuất của chúng ta trong những 

năm qua chúng ta có 30 triệu con lợn, 300 

triệu gia cầm, chúng ta có nửa triệu con 

bò sữa... Với sức sản xuất đó một năm Việt 

Nam đã sản xuất ra 5,2 triệu tấn thịt, bình 

quân đầu người 60 kg thịt, 100 quả trứng, 

10 lít sữa cùng với 80 cân cá, ăn làm sao 

hết, phải xuất khẩu!”, Bộ trưởng Nguyễn 

Xuân Cường nhấn mạnh.

. PV Xuân Hinh - Báo dantri.com.vn

Ngoài ra, nhân dịp này, Cảng Quốc tế Long An cũng khởi công xây dựng cầu cảng số 2. 

Cầu có chiều dài 210 m và dự kiến cuối quý III/2018, sẽ tiếp nhận tàu có tải trọng trên 

50.000 DWT, phục vụ nhu cầu đóng hàng và xuất nhập khẩu hàng container của các 

doanh nghiệp nông sản trong khu vực như gạo, phân bón, thức ăn gia súc

Container thịt gà xuất đi Nhật Bản nhưng đây là cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam phát triển

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Bộ NN&PTNN đã khởi động xuất lô hàng thịt gà đầu tiên đi Nhật
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TIÊU ĐIỂM

Với 22.000 phần quà tặng ngay khi giao dịch và 99 giải thưởng quay số, tổng giá trị lên đến 
6,8 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) chính thức triển khai chương trình 
khuyến mại “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà thả ga - Trúng 03 Xế HộP” nhân chào mừng kỷ 

niệm 22 năm Ngày thành lập Kienlongbank (27/10/1995 - 27/10/2017). Chương trình diễn ra từ ngày 
09/9/2017 đến hết ngày 06/12/2017 dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy của 117 
điểm giao dịch Kienlongbank trên toàn quốc.

Cụ thể, từ ngày 09/9/2017, khách hàng cá 

nhân gửi tiết kiệm tại Kienlongbank, có 

số dư tiền gửi từ 20 triệu đồng, với kỳ hạn 

từ 03 tháng trở lên sẽ có cơ hội tham gia 

Chương trình khuyến mại với 3 đợt quay 

số trúng thưởng, gồm nhiều giải thưởng 

có giá trị hấp dẫn như: 01 Xe ô tô Kia Grand 

Sedona giá trị 1,26 tỷ đồng; 02 xe ô tô Kia 

Morning; 22 xe SH mode; 22 Tivi Led LG 49 

inch; 52 combo: lò vi sóng + bộ 3 nồi thủy 

tinh. Mỗi khách hàng tham gia Chương 

trình sẽ nhận được mã số dự thưởng. Mỗi 

mã số dự thưởng được tham gia đến 02 

đợt quay số: đợt quay số trong kỳ tham 

gia và đợt quay số cuối Chương trình. Với 

Mọi thông tin chi tiết về Chương trình khuyến mại, khách hàng hãy đến bất kỳ Chi nhánh, Phòng giao dịch 
Kienlongbank gần nhất hoặc gọi đến Hotline 1900 6929, hoặc truy cập website: www.kienlongbank.com 
để được hỗ trợ. 

khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 06 tháng 

sẽ được nhân đôi mã số dự thưởng. Khách 

hàng gửi tiền càng lớn thì mã số dự thưởng 

càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng cao.

Đặc biệt, 100% khách hàng tham gia 

Chương trình đều được tích lũy điểm để 

nhận quà tặng ngay tại quầy hoặc cộng 

dồn điểm tích lũy điểm càng lớn để nhận 

bộ quà giá trị cao, với thời hạn đổi quà 

tặng đến hết ngày 30/12/2017.

Với 22.000 phần quà tặng ngay khi giao 

dịch và 99 giải thưởng quay số, đây là 

Chương trình khuyến mại lớn thứ 2 trong 

năm 2017 của Kienlongbank nhằm tri ân 

khách hàng tiền gửi nhân dịp kỷ niệm 22 

năm Ngày thành lập Kienlongbank. 

Bên cạnh mạng lưới rộng khắp tại 26 tỉnh, 

thành trên cả nước, Kienlongbank luôn 

có nhiều chương trình với lãi suất tiền 

gửi cạnh tranh, chính sách ưu đãi và dịch 

vụ khách hàng tận tâm. Kienlongbank kỳ 

vọng thông qua Chương trình sẽ mang 

đến sự hài lòng cho các khách hàng hiện 

hữu, phát triển thêm nhiều khách hàng 

mới, nâng cao chất lượng dịch vụ khách 

hàng, góp phần hoàn thành kế hoạch kinh 

doanh năm 2017.

Gửi từ 20 triệu đồng với kỳ hạn 03 tháng trở lên là khách hàng đã có: 
     Điểm tích lũy để nhận NGAY quà hấp dẫn
     Mã số dự thưởng (MSDT) để có cơ hội RINH những giải thưởng “bự”.

Bạn phải tham gia chương trình khuyến mại của
KIENLONGBANK ngay lập tức!

Gửi càng nhiều, kỳ hạn càng dài sẽ nhận càng nhiều quà tặng.
Bộ bàn ăn gốm sứ Minh Long và nhiều quà thiết thực: 
Nón bảo hiểm, áo đi mưa, …

Trong 22.000 quà tặng ngay dựa trên số điểm tích lũy có được.

Khuyến mại: Từ 09/9/2017 đến hết ngày 06/12/2017.
Đổi quà tặng: Từ  09/9/2017 đến 30/12/2017.

Cơ hội trúng lớn: 99 Giải thưởng “khủng”

100% Nhận quà tặng ngay 
Quay số trong kỳ tham gia
Quay số cuối chương trình

1

2

3

Phần mềm điện tử cấp MSDT và quay số điện tử khách quan, minh bạch và hoàn 
toàn tự động, ngẫu nhiên.
Lễ quay số xác định mã số trúng thưởng được tổ chức với sự chứng kiến và giám 
sát của cơ quan nhà nước và khách hàng trong 03 đợt quay số. 
Lễ quay số sẽ được Livestream trên mạng xã hội Facebook, trực tiếp tại Chi 
nhánh, Phòng giao dịch của Kienlongbank.
CB, NV, CTV Kienlongbank không được tham gia CTKM.

Điều kiện nhận quà và tham gia CTKM “dễ dàng”
01

02

05

03

04

Nhận ngay 22.000 quà tặng “Hot”

Được “lựa chọn” quà tặng

“Không giới hạn” số quà tặng, số lần trúng thưởng

06

07

08

09

Có 3 cơ hội “hấp dẫn”

Thời gian triển khai “dài”

Xác minh khách hàng trúng thưởng bằng phần mềm điện tử   

Lãi suất “cạnh tranh”

Còn chần chừ gì nữa. Hãy đến Kienlongbank và tham gia chương trình khuyến mại 
“Gửi tiền Kiên Long - Nhận QUÀ thả ga - Trúng 03 XẾ HỘP” ngay hôm nay. 

Khách hàng mở nhiều sổ tiết kiệm ứng với nhiều kỳ hạn khác nhau 
sẽ nhận được nhiều MSDT, nhiều điểm tích lũy. 
KHÔNG giới hạn số lần nhận quà tặng ngay
Khách hàng có nhiều MSDT có cơ hội trúng thưởng càng lớn. 
MSDT đã được trúng thưởng trong đợt quay số trong kỳ được 
tiếp tục tham gia đợt quay số cuối chương trình.
01 mã số dự thưởng tham gia quay số 2 lần Lãi suất hấp dẫn theo từng thời kỳ và những chính sách ưu đãi dành cho khách hàng.
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TIN TỨC - SỰ KIỆN

chặng đường hành trình trao 
49 căn nhà đại đoàn kết 

KIENLONGBANK

Nằm trong chương trình dành tặng 10 tỷ 
đồng xây dựng 14 cây cầu giao thông 
và 49 căn nhà đại đoàn kết dành cho bà 

con có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Kiên Giang, 
tính đến cuối tháng 8/2017, hơn một nửa số 
căn nhà đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình đã được 
Kienlongbank trao đến bà con có hoàn cảnh 
khó khăn như phương châm hoạt động của 
Ngân hàng “Sẵn lòng chia sẻ”.

Sáng ngày 17/8/2017, Kienlongbank tiếp tục bàn giao những 
căn nhà Đại đoàn kết dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang với sự chứng 
kiến lãnh đạo chính quyền địa phương, người thân và hàng 
xóm láng giềng của các hộ gia đình.

Những ngôi nhà mới đợt này được Kienlongbank trao tặng 
cho các chủ hộ: Bà Trương Thị Sử, Ông Trần Văn Út, Bà Võ Thị 
Sen, Bà Thị Mực, Ông Nguyễn Thành Lập, Ông Nguyễn Văn Ê, 
Ông Nguyễn Văn Kiếm.

Nhận những ngôi nhà mới trong niềm hân hoan vui mừng, 
bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Thuận như có 
thêm nguồn ánh sáng mới tiếp thêm động lực và niềm tin cho 
bà con vươn lên trước hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, lãnh 
đạo chính quyền địa phương huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 
Giang cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo và tập thể 
CB, NV Kienlongbank đã tài trợ kinh phí xây dựng những ngôi 
nhà đại đoàn kết này. 

Như vậy, Kienlongbank đã trao tặng 30 căn nhà đại đoàn kết 
bà con có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Kiên Giang, trải qua 
hơn nửa chặng đường trong hành trình tài trợ an sinh xã hội 
cho những địa phương, nơi Ngân hàng đặt trụ sở. Điều này 
góp phần mang lại nhiều niềm vui, sự động viên tinh thần rất 
lớn cho những gia đình, bà con có thêm nghị lực vươn lên 
cuộc sống, vì cuộc sống quanh ta rất cần sự sẵn lòng chia sẻ.

Chia sẻ trong Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà con, Ông 
Nguyễn Hoàng An - Phó TGĐ Kienlongbank cho biết: 
“Việc trao tặng nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn là trách 
nhiệm phối hợp của Kienlongbank với chính quyền địa phương 
trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh 
tế xã hội. Đây là công tác được Kienlongbank thực hiện thường 
xuyên. Những ngôi nhà mới mà Kienlongbank dành tặng cho 
bà con là tâm huyết, tình cảm của tập thể CB, NV Ngân hàng 
dành cho những hộ gia đình còn nhiều khó khăn về chỗ ở, giúp 
các hộ gia đình có thể yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn 
lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống”.

.Kienlongbank Rạch Giá

Ban lãnh đạo Kienlongbank bàn giao ngôi nhà mới cho gia đình 
bà Võ Thị Sen

Bà Trương Thị Sử vui mừng chụp ảnh lưu niệm cùng Kienlongbank 
và lãnh đạo chính quyền địa phương trong ngôi nhà mới

Căn nhà khang trang sạch đẹp được Kienlongbank bàn giao cho 
gia đình ông Nguyễn Thành Lập

Bà Thị Mực vui mừng khi chính thức nhận căn nhà mới từ Kienlongbank. 
Bà xúc động khi bàn thờ của chồng giờ đây được chuyển về trong ngôi nhà 
mới khang trang hơn

Ông Nguyễn Thái Dương - GĐ Kienlongbank Vĩnh Thuận trao bảng 
tượng trưng căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Thị Mực.

Gia đình ông Nguyễn Văn Kiếm chụp ảnh lưu niệm cùng với lãnh đạo 
Kienlongbank

Gia đình ông Trần Văn Út xúc động đón nhận ngôi nhà mới từ Kienlongbank 
trao tặng

Ban lãnh đạo Kienlongbank và Đại diện chính quyền địa phương bàn 
giao ngôi nhà mới cho gia đình Ông Nguyễn Văn  Ê - Huyện Vĩnh Thuận
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KIENLONGBANK HÀ NỘI

trên đất thủ đô
thương hiệu rồng

Mới đó cũng đã 10 năm 
Kienlongbank có mặt 
trên mảnh đất Thủ đô 

ngàn năm văn hiến. Biết bao khó 
khăn bước đầu, sự cạnh tranh với 
các tổ chức tín dụng lớn cũng như 
sự thuyết phục khách hàng kỹ 
tính của Thủ đô,  Kienlongbank 
Hà Nội vẫn tiến lên, phát triển 
mạnh mẽ không ngừng.

Nhớ lại những ngày đầu khi mới thành 
lập, Kienlongbank Hà Nội chỉ có rất ít nhân 
viên. Hiểu được vai trò công tác đào tạo 
nhân sự, Kienlongbank Hà Nội đã tạo điều 
kiện về kinh phí, sắp xếp công việc phù 
hợp, bố trí cho CBNV thay nhau đào tạo 
ngắn hạn về nghiệp vụ, nâng cao trình 
độ, chuyên môn. Xác định giá trị cốt lõi 
của Ngân hàng là: Tâm – Tín – Kiên – Xanh, 
các anh chị em cùng nhau đồng lòng xây 
dựng một tập thể hết lòng vì khách hàng, 
hết lòng vì công việc, thay nhau đi phát tờ 
rơi, cùng nhau đi tới tận các quận, phường 
để giới thiệu về các dịch vụ của Ngân hàng 
không quản ngại xa xôi mang nguồn vốn 
để tài trợ cho các hộ dân, chính những 
việc làm đó đã gắn kết Kienlongbank Hà 
Nội với khách hàng nhiều hơn. Với một 
quyết tâm chung sức, chung lòng đưa 
Kienlongbank Hà Nội phát triển, dù nhỏ 
nhưng không yếu, dù nhỏ nhưng sức bền 
bỉ và nhiệt huyết cao, các anh chị em cán 
bộ, nhân viên đã mang lại những kết quả 
rất đáng tự hào.

Chị Lại Thị Thanh Tân – Phó phòng 
Kế toán Ngân quỹ chia sẻ: “Gắn bó với 
Kienlongbank Hà Nội từ những ngày đầu, 

năm
trải qua những chặng đường nhiều 
lắm những khó khăn chung của nền 
kinh tế mới thấy rằng ngành nghề 
nào cũng lắm chông gai. Song, với sự 
nỗ lực của Ban lãnh đạo, nỗ lực của 
mỗi CB, NV Kienlongbank Hà Nội vẫn 
luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ được giao. Chúng tôi luôn coi 
khách hàng như người nhà, anh chị 
em ruột thịt trong gia đình, lấy tấm 
lòng để phục vụ khách thì dù khách 
hàng có khó tính đến mấy cũng sẽ nở 
nụ cười hài lòng. Mình tận tâm, chu 
đáo với khách, luôn chú trọng lợi ích 
khách hàng lên đầu thì chắc chắn 
khách hàng sẽ luôn nhớ tới mình và 
không phụ mình”.

Đồng hành với Kienlongbank Hà 
Nội từ những ngày đầu, khách 
hàng Nguyễn Thị Thu Thủy cho 
biết: “Thú thật, thời điểm đầu chị 
gửi tiền do có người quen giới thiệu, 
chứ cũng chưa biết tới thương hiệu 
Kienlongbank. Nhưng khi tiếp xúc thì 
thấy các em nhân viên ở đây ai cũng 
nhiệt tình, thân thiện, niềm nở, hướng 
dẫn khách hàng rõ ràng, không mất 
công đi tới đi lui, phương thức giao 
dịch thì đảm bảo tuyệt đối. Những 
năm gần đây, Kienlongbank còn có 
nhiều chương trình khuyến mại hấp 
dẫn, chỉ cần tham gia dự thưởng là 
chắc chắn nhận được quà, điều này 
không chỉ chị mà rất nhiều khách 
hàng khác thích thú. Không chỉ có 
thế, các bạn giao dịch viên còn rất 
quan tâm đến khách hàng. Chị bận 
công việc không ra Ngân hàng được 
thì các bạn điện thoại nhắc mình. Tìm 
hiểu cũng như giao dịch với nhiều 
Ngân hàng, nhưng chị thấy không 
ở đâu tận tâm, chu đáo như các em 
nhân viên Kienlongbank Hà Nội và 
chắc chắn chị sẽ gắn bó lâu dài với 
Kienlongbank”.

Gắn bó với Kienlongbank Hà Nội 
gần bằng với độ tuổi đơn vị mình 

công tác trên mảnh đất thủ đô, 
luôn sát vai cùng đồng nghiệp, 
anh Triệu Văn Toàn – Giám đốc 
Kienlongbank Hà Nội chia sẻ: 

“10 năm – một chặng đường không 
phải dài với một Ngân hàng nhưng 
nó lại là cả một quá trình phấn đấu 
không ngừng nghỉ của tất cả CB, NV 
tại chi nhánh. Từ hơn 10 nhân viên, 
đến nay Kienlongbank Hà Nội có 
trên 30 nhân viên làm tại Chi nhánh 
cùng 4 PGD đáp ứng mọi nhu cầu của 
khách hàng. Với sự chung sức, chung 
lòng của anh chị em, Kienlongbank 
Hà Nội luôn giữ cho mình phong độ 
nhất định. Năm 2017, trong 6 tháng 
đầu năm, Kienlongbank Hà Nội đã 
có được kết quả khả quan trong hoạt 
động kinh doanh và đã được Ban lãnh 
đạo Kienlongbank khen ngợi. 

Để đạt được những điều đó, 
Kienlongbank Hà Nội luôn đề cao 
giá trị con người. Quan tâm tới đời 
sống, tinh thần của cán bộ, nhân 
viên, tạo niềm tin về một môi trường 
làm việc thân thiện, đoàn kết. Các 
gói vay của Kienlongbank tại Hà Nội 

chia sẻ kịp thời khó khăn của khách 
hàng như: Miễn, giảm lãi suất khi 
khách hàng khó khăn; hoạt động an 
sinh xã hội của Kienlongbank gắn 
liền với phương châm: “Sẵn lòng 
chia sẻ” được lãnh đạo địa phương 
cũng như người dân các địa phương 
ở Hà Nội ghi nhận đánh giá cao.

Nhân kỷ niệm chào đón 10 năm 
Ngày thành lập Kienlongbank tại 
Hà Nội, cũng cận kề thời điểm 
Kienlongbank kỷ niệm 22 năm Ngày 
thành lập Ngân hàng, Kienlongbank 
Hà Nội tin rằng chặng đường đã đi 
qua sẽ là động lực để đơn vị tiếp 
tục phát huy những thành quả đạt 
được, góp phần mang hình ảnh 
Kienlongbank ngày một lớn mạnh 
và phát triển đi lên./.

. Kienlongbank Hà Nội

ĐƠN VỊ KINH DOANH
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Chuyên đề 
“SứC khỏe vàng - Sống bình an” 
dành Cho Chủ thẻ KienlongbanK 

Ngày 15/9/2017, tại TP.HCM, Kienlongbank phối 
hợp cùng với công ty TNHH International SOS Việt 
Nam (thương hiệu Aspire Lifestyles) tổ chức Hội 
thảo “Sức khỏe vàng - Sống bình an” dành cho 
khách hàng thân thiết đang sử dụng thẻ thanh toán 
quốc tế Kienlongbank Visa.

Tại hội thảo khách hàng đã được các bác sĩ hàng đầu 
đến từ bệnh viện Mount Elizabeth nổi tiếng, thuộc 
tập đoàn ParkWay Hospitals của Singapore chia sẽ 
thông tin, tư vấn và trả lời các câu hỏi xoay quanh chủ 
đề “Nhận thức về bệnh ung thư - Cách phòng chống 
và chữa trị”. Theo đó, đáp lại sự kỳ vọng và mang đến 
nhiều thông tin hữu ích cho khách hàng.

. Phòng Marketing
Các Bác sĩ lắng nghe các câu hỏi từ khách hàng tham dự Hội thảo

SỨC KHỎE

Bà Trần Tuấn Anh - Phó TGĐ Kienlongbank (giữa) tặng hoa cảm ơn các Bác sĩ và đại diện Công ty Aspire Lifestyles 
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KIENLONGBANK LÁI THIÊU

“Sống để yêu thương”
Với phương châm hoạt động 

của Kienlongbank “Sẵn lòng 
chia sẻ”, những ngày giữa 

tháng 08/2017, Kienlongbank Lái 
Thiêu đã tổ chức chương trình 
“Sống để yêu thương” tại Chùa Bồ 
Đề Đạo Tràng, Thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương. Đây là hoạt động xuất 
phát từ sự góp sức của tập thể CB, 
NV Kienlongbank Lái Thiêu và khách 
hàng Nguyễn Văn Năm (Khách hàng 
may mắn trúng thưởng Giải Nhất 
trong chương trình “Gửi tiền Kiên 
Long - Nhận quà liền tay - Trúng 
ngay xế hộp”). Với nhiều quà tặng 
thiết thực, ý nghĩa dành cho 40 em 
nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa 
đang sống tại Chùa như: cặp sách, 
tập vở, dụng cụ học tập, sữa hộp, 
bánh kẹo, máy nóng lạnh Kangaroo 
để các Sư Thầy có điều kiện hơn 
trong việc chăm sóc cho các em.

Cùng chung tay sẻ chia và mang 
lại niềm vui cho các em, bên cạnh 
những món quà rất thực tế, chương 
trình còn mang đến những món quà 
vô giá về mặt tinh thần. Đó là chú hề 
vui tính mang đến những quả bong 
bóng tạo hình vô cùng ngộ nghĩnh 
của những nhân vật hoạt hình mà 
các em yêu thích, những trò chơi 
tập thể, múa hát rất vui và cùng với 
những tràng cười sảng khoái khi 
mọi người cùng đồng diễn theo Vũ 

điệu rửa tay, những điều ước của tất cả các em khi thả theo những quả bóng 
bay lên trời với mong ước sẽ trở thành hiện thực.

Trong mỗi chúng ta, ai cũng mong muốn có một cuộc sống bình yên, hạnh 
phúc. Nhưng đâu đó trong cuộc đời này vẫn còn những em bé chịu nhiều 
thiệt thòi khi được sinh ra trong  gia đình hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. 
Các em còn quá nhỏ để có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhìn 
ánh mắt ngây thơ, nụ cười trong sáng của các em, mà chúng tôi không khỏi 
chạnh lòng. Các em được đưa đến sống ở Chùa mỗi em đều có số phận và 
hoàn cảnh khác nhau, dù các em không thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng 
hoàn toàn có thể chọn cho mình cách sống. Đối với các em, có thể cơm chưa 
đủ ăn, áo chưa đủ mặc, chưa đủ điều kiện để cắp sách đến trường học tập đầy 
đủ như các bạn, nhưng điều mà các em sẽ luôn nhận được đó là tin vào tình 
yêu thương luôn hiện hữu trên cuộc đời này.

Chương trình “Sống để yêu thương” đã kết thúc trong niềm hạnh phúc, xúc 
động nghẹn ngào của chúng tôi khi có thể làm được một việc có ý nghĩa cho 

các em, một điều tuy nhỏ bé nhưng chúng 
tôi tin rằng đó là nguồn động lực để giúp 
các em trở thành những công dân có ích hơn 
cho xã hội. 

Kết thúc chuyến đi, chương trình “Sống để 
yêu thương” thực sự là một món quà cho 
chính chúng tôi, khi có thêm niềm tin yêu 
vào cuộc sống này. Chúng tôi tự nhủ hãy 
sống và làm việc thật tốt để có thể góp phần 
mang thông điệp “Sẵn lòng chia sẻ” của 
Kienlongbank đến với khách hàng và đến 
với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn 
trong cuộc đời này. Hãy cùng nhau “Sống để 
yêu thương” các bạn nhé!!! 

. Nguyễn Hà Linh Chi

Phó GĐ Kienlongbank Lái Thiêu

Nụ cười hồn nhiên, hạnh phúc của các em
Ban Giám đốc Kienlongbank Lái Thiêu chụp ảnh lưu 
niệm với Sư Cô và các em
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Cb, nV, CTV KienlongbanK 
ủNg hộ 327 triệu đồNg chia sẻ 
khó khăN với Bà coN vùNg tây Bắc

Hưởng ứng công văn số 333b/CĐNH ngày 4/8/2017 của Công 
đoàn Ngân hàng Việt Nam về việc thực hiện ủng hộ khắc phục 
hậu quả thiên tai tại các tỉnh Tây Bắc Bộ, Ban chấp hành Công 
đoàn Cơ sở Kienlongbank đã phát động quyên góp CB, NV trong 
hệ thống ủng hộ đồng bào bị thiệt hại vùng cao Tây Bắc với tổng 
số tiền 327 triệu đồng.

Chia sẻ với những mất mát của đồng bào vùng cao Tây Bắc, phát huy tinh 
thần tương thân tương ái cũng như tiếp tục duy trì có hiệu quả các hoạt 
động an sinh xã hội mà Kienlongbank vốn đã thực hiện và phát triển trong 
22 năm qua. Thông qua sự đóng góp này, tập thể CB, NV, CTV Kienlongbank 
mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn với các hộ gia đình bị thiệt hại 
do mưa lũ gây ra, giúp bà con sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. 
Tuy số tiền ủng hộ không lớn so với những tổn thất về vật chất, tinh thần của 
đồng bào Tây Bắc, nhưng là tấm lòng của tập thể CB, NV, CTV Kienlongbank 
đối với bà con, thể hiện được tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt 
Nam cũng như tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ” tại Kienlongbank.

.  BCH Công đoàn cơ sở Kienlongbank

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết 
ngày 15/9/2017, bão số 10 có diễn biến phức tạp và nguy hiểm, các tỉnh 
ven biển Bắc và Bắc Trung Bộ đang khẩn trương chạy đua với thời gian 
triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão nguy hiểm nhất trong 10 
năm qua.

CÔNG ĐOÀN

Nguồn: Chính Phủ

http://ìnfographics.vn/
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DU LỊCH

Thiên 
Thu 
Trong 
“Hồ 
Mắt”

Đi và cảm nhận

Đến Phú Quốc vào những ngày tháng 9 như một 
cái duyên với nơi được mệnh danh là Đảo ngọc 

của Việt Nam. Thời tiết ở Phú Quốc không nắng nóng như Sài Gòn, 
đủ mát mẻ để mọi người dạo chơi và tận hưởng những ngày cuối 
tuần đúng nghĩa. Cảnh ở Phú Quốc không quá hùng vỹ nhưng cũng 
đủ để khách tham quan luôn nghĩ đến là nơi du lịch đầu tiên của 
mình. Đã biết đến nhiều nơi ở Phú Quốc, nhưng nơi tôi ấn tượng và 
ghi nhớ mãi lại là Hồ Dương Đông. Khác với các điểm du lịch phổ 
biến ở Phú Quốc, Hồ Dương Đông không nằm bên bờ biển như 
các nơi nổi tiếng khác. Nếu như bãi Cửa Cạn – Gành Dầu được bao 
quanh bởi bờ biển hoang sơ, không gian kiến trúc sang trọng với 
khu nghỉ dưỡng với làn gió biển mát mẻ, hay Bãi Trường – Dương Tơ 
với ánh nắng cháy trải dài thì Hồ Dương Đông lại mộc mạc, tự nhiên 
như vốn dĩ tạo hóa đã ban cho. Càng về chiều, nơi đây trông càng 
thơ mộng và yên bình đến lạ. Mặt hồ trong veo, tĩnh lặng, soi chiếu 
tất cả những khung cảnh xung quanh vào lòng hồ như đôi mắt của 
Dương Đông long lanh in hình trời mây non nước, tất cả tạo nên 
một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời khi có dịp đến đây. 

Có lẽ vì được sinh ra ở thành phố biển nên tôi có nhiều cảm xúc khi 
nhìn thấy không gian của một hồ nước, với màu hoàng hôn tím lúc 
xế chiều nằm lặng im bên cánh rừng già, tựa như ánh mắt của một 
người với nhiều niềm tâm sự, một từ “đẹp” để nói lúc này cũng là 
thừa, ngàn từ “đẹp” cũng lại chưa đủ, một vẻ đẹp thiên thu, lộng lẫy 
trong “hồ mắt” tĩnh lặng. Với tôi những khung cảnh đơn giản, không 
quá cầu kỳ lại khiến tôi lưu tâm hơn những nơi đông đúc, nhộn 
nhịp. Cuộc sống ngày càng rộn ràng, hối hả, giây phút nhẹ nhàng 
bên những phong cảnh mộc mạc với tôi lại càng quý giá hơn.

Nếu đến du lịch tại đây, những tháng đầu năm có lẽ là khoảng thời 
gian thích hợp nhất với tất cả chúng ta. Thời tiết lúc này không 
quá nóng, đủ điều kiện thuận lợi để khám phá những địa điểm nổi 
tiếng. Với phong cảnh tự nhiên và hữu tình, tôi tin chắc rằng khi đến 
Phú Quốc, bao nhiêu mệt mỏi của du khách sẽ tan biến mà chỉ còn 
là những thổn thức và xúc cảm bên cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp lưu 
dấu trong lòng. Quý khách hãy một lần đến Dương Đông để cảm 
nhận nhé, một cảnh đẹp khó quên trong những chuyến du lịch của 
mỗi chúng ta./.

.Phương Trung - Phòng Khách hàng Cá nhân
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SỐNG ĐẸP

cách để giữ sự bình tĩnh khi 

căng thẳng, hoặc tức giận

1. Tạm dừng và hít thở sâu
Điều đầu tiên bạn cần làm khi bạn thấy 

mình đang rơi vào trạng thái căng thẳng, 

hay nóng giận là hãy hít một hơi thật sâu. 

Đừng hành động vội vàng, vì những hành 

động bạn làm trong lúc mất bình tĩnh 

chắc chắn sẽ khiến bạn phải hối tiếc. Hãy 

nhắm mắt lại đếm đến 10, để giảm lượng 

adrenaline (chất do tuyến thượng thận tiết 

ra khi tức giận, hăng máu) trong não của 

bạn, sau đó hít thở sâu để bình tĩnh lại.

Carlos Coto, một nhà tâm lí học chuyên 

nghiên cứu về hoạt động của bộ não gợi 

ý rằng các bạn có thể áp dụng kĩ thuật thở 

4:4, hít vào trong 4 giây, giữ hơi thở trong 

4 giây, rồi thở ra chậm rãi trong 4 giây. Hãy 

lặp đi lặp lại kỹ thuật này cho đến khi bạn 

cảm thấy mình đủ bình tĩnh để phản ứng.

2. Bình tĩnh nhìn lại và tự hỏi 
một số câu đơn giản
Không bao giờ được phép phản ứng ngay 

khi bạn đang thực sự kích động. Khi đó 

bạn đang là một nồi nước sôi có thể gây 

bỏng cho chính bạn và người khác, cần 

phải nhìn lại , tự hỏi mình một số câu hỏi 

để đánh giá tình hình. Tình huống căng 

thẳng này liệu mình có thể kiểm soát bản 

thân không? Điều gì đang làm mình mất 

bình tĩnh vậy? Liệu vấn đề đó có đáng 

để như vậy không? Làm thế nào để mình 

hành xử đúng mực khi đang tức giận đây? 

Mình đang tức giận sao? Mình đang hoa 

chân múa tay một cách điên cuồng sao? Ai 

mà muốn làm việc với một người như thế 

chứ? Chắc chắn là không rồi. Những câu 

hỏi đơn giản này sẽ kích thích phần trí tuệ 

trong bộ não của bạn để bạn không làm 

ra những phản ứng thái quá. Tin tôi đi đó 

là những câu hỏi đơn giản nhưng vô cùng 

kì diệu.

3. Nghĩ về những điều bạn 
muốn làm tiếp theo, bình tĩnh và 
tập trung vào đó
Bạn không thể kiểm soát hành vi của người 

khác, nhưng bạn có thể kiểm soát hành vi 

của chính mình. Bạn phải hiểu rằng cuộc 

sống không thể hoàn toàn diễn ra theo 

ý mình. Hãy suy nghĩ về những điều bạn 

muốn làm trong một giờ tiếp theo hoặc vài 

ngày tới thay vì tập trung vào điều khiến 

bạn tức giận. Suy nghĩ của bạn sẽ chuyển 

dần từ sự giận dữ sang những điều giúp 

bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

4. Gọi tên (gắn nhãn) cảm xúc 
của bạn chỉ trong một hoặc hai 
từ
Một thủ thuật khác để giữ bình tĩnh và 

vượt qua các cảm xúc tiêu cực là hãy gắn 

nhãn cho nó một cái tên đơn giản chỉ một 

hay hai từ. Nghiên cứu não cho thấy khi 

bạn gọi tên các cảm xúc tiêu cực của bạn 

một cách ngắn gọn sẽ làm giảm tác động 

của chúng. Việc bạn cố gắng kìm nén cảm 

xúc của mình có thể gây ra phản tác dụng. 

Kevin Ochsner một giáo sư tâm lí tại đại 

học Columbia nói việc kìm nén cảm xúc 

tiêu cực có thể giúp hành động bên ngoài 

của bạn trông tốt hơn nhưng bên trong 

bạn sẽ phải chịu áp lực, thậm chí gây ra 

stress kéo dài.

Vì vậy khi bạn cảm thấy khủng khiếp, thay 

vì nghĩ về một mớ hỗn độn thì bạn hãy mô 

tả cảm xúc đó bằng một hoặc hai từ như: 

Bực mình? Thất vọng? Tồi tệ. Khi gắn nhãn 

cho cảm xúc bằng những cái tên đơn giản 

bạn sẽ cảm thấy nó cũng chỉ có như thế.

5. Hãy loại bỏ những suy nghĩ 
tiêu cực mà bạn có trong đầu
Điều này bao gồm các tư tưởng oán thù 

như “Thật không công bằng”, “Hắn ta sẽ 

phải trả giá” , “Tôi sẽ làm cho ra nhẽ”. Suy 

nghĩ như vậy sẽ không giúp đỡ được 

bạn. Nó chỉ làm cho sự bực tức của bạn 

tồi tệ hơn. Hãy loại bỏ những ý nghĩ đó 

đi. Ngoài ra bạn cũng nên tránh sử dụng 

những ngôn từ mang tính chỉ trích, áp đặt 

chẳng hạn như: Bạn luôn luôn như thế, 

Bạn không bao giờ biết lắng nghe người 

khác, Bạn phải nên biết suy nghĩ đi. Những 

lời nói đó chỉ làm tình hình trầm trọng hơn 

mà thôi. Thay vào đó bạn nên tập trung 

suy nghĩ về những điều tích cực.

6. Hãy viết ra những điều mà 
bạn đã trải qua vào đâu đó, một 
quyển nhật kí chẳng hạn.
Nếu bạn vẫn khó chịu về một việc ngay 

cả sau khi bạn đã cố gắng loại bỏ nó khỏi 

suy nghĩ thì hãy cố gắng viết nó ra. Những 

tư tưởng tiêu cực dai dẳng có xu hướng 

kéo dài và rất dễ bùng lên thành một cơn 

giận dữ khi có một hành động khiêu khích 

nhỏ. Viết ra những cảm xúc của bạn có tác 

Trong cuộc sống hiện 
đại ngày nay chúng ta 
phải đối mặt với đủ các 
áp lực từ mọi phía: công 

việc, gia đình, tiền bạc. Điều này 
rất dễ khiến chúng ta cảm thấy 
căng thẳng, nóng giận mất bình 
tĩnh. Vậy chúng ta cần làm gì khi 
rơi vào các tình huống đó. Dưới 
đây là 9 phương pháp đơn giản 
giúp bạn giữ bình tĩnh vượt qua 
các cảm xúc tiêu cực trong cuộc 
sống.

dụng làm dịu nó lại và khiến bạn cảm thấy 

rõ ràng hơn cho phép bạn xử lí các vấn đề 

phức tạp và đưa ra giải pháp. Nó cũng làm 

cho não của bạn, nó có thể ngừng ám ảnh 

về vấn đề này, vì bây giờ vấn đề đã được 

ghi lại vào một nơi cố định

7. Chia sẻ với ai đó về tình trạng 
của bạn
Một trong những điều là cho chúng ta 

căng thẳng và dễ nổi nóng là những cảm 

xúc tiêu cực bị mắc kẹt trong đầu của 

chúng ta. Nếu bạn có một người bạn hãy 

chia sẻ với họ về những cảm xúc tiêu cực 

của bạn. Chia sẻ với ai đó và tống tất cả 

những muộn phiền của bạn ra khỏi lồng 

ngực sẽ giúp bạn cảm thấy thư thái hơn. 

Tuy nhiên nếu bạn thường xuyên cảm thấy 

giận dữ, thất vọng và tính khí đó gây ra các 

rắc rối trong công việc, trong các mối quan 

hệ của bạn thì bạn nên xem xét để trò 

chuyện một cách chuyên nghiệp với một 

chuyên gia tâm lí để tìm các giải pháp cho 

vấn đề của bạn.

8. Dập tắt cơn giận dữ của bạn 
bằng cách tập thể dục
Nếu bạn kìm nén cơn giận dữ của bạn 

càng nhiều thì các cơn giận dữ sẽ xuất 

hiện thường xuyên và với cường độ mạnh 

hơn. Một cách rất hay để giải tỏa cơn giận 

dữ của bạn là dồn nó vào trong các hoạt 

động thể dục. Bạn có thể nâng tạ, chạy bộ, 

đặc biệt là tập võ hãy dồn hết sự giận dữ 

của bạn vào trong đó sẽ giúp cải thiện tâm 

trạng của bạn, giúp bạn cảm thấy khỏe 

mạnh và hạnh phúc hơn. Nếu như bạn 

cảm thấy buồn kinh khủng, thì hãy ngủ 

một giấc, giấc ngủ sẽ giúp bạn thư thái 

hơn.

9. Đi ra ngoài và hòa mình vào 
với thiên nhiên
Mẹo cuối cùng để giữ bình tĩnh trong các 

tình huống căng thẳng đó là bạn hãy bước 

ra ngoài đón nhận nguồn không khí trong 

lành và ánh sáng mặt trời. Đó cũng là lí 

do vì sao chúng ta thường thích đi du lịch 

khi cảm thấy ức chế trong cuộc sống. Bạn 

cũng có thể chỉ mất vài phút đi bộ dưới 

hàng cây xanh rì rào gió thổi. Ngắm những 

cánh chim chao liệng trên bầu trời cảm 

nhận từng ngọn gió lùa qua mái tóc của 

bạn. Hòa mình vào thiên nhiên. Không khí 

trong lành sẽ giúp bạn bình tĩnh lại, chúng 

ta sẽ thấy được những điều tốt đẹp. Các 

nghiên cứu cho thấy rằng việc bạn dành 

thời gian trong một không gian xanh sẽ 

giúp bạn giảm căng thẳng. Thậm chí bạn 

chỉ cần đi đến một công viên gần chỗ làm 

trong giờ nghỉ trưa cũng giúp bạn làm việc 

thư thái hơn. Đó cũng là lí do nhiều nhân 

viên văn phòng có thú vui trồng cây xanh. 

Tác dụng của thiên nhiên đối với việc giảm 

căng thẳng là rất tốt. Suy cho cùng con 

người cũng do tự nhiên sinh ra và còn gì 

thư thái hơn khi nằm trong vòng tay của 

mẹ mình.

. Nguồn: Ohay.tv
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SỐNG KHỎE

Trong tình trạng diễn 
biến báo động đỏ của đại 
dịch sốt xuất huyết, người 
người, nhà nhà đều cần 
thuộc nằm lòng những 
kiến thức sau để phòng 
tránh sốt xuất huyết

So với các năm trước đây, trong năm 2017 

này, dịch sốt xuất huyết bùng phát rất 

sớm, không những thế còn lan cực nhanh 

và mạnh. Tính từ đầu năm, cả nước ta đã 

ghi nhận hơn 90.000 ca sốt xuất huyết, 

trong đó đã có 24 trường hợp tử vong.

Chỉ trong khoảng từ cuối tháng 6 đến nay, 

Hà Nội đã chính thức trở thành nơi đứng 

đầu cả nước về số người mắc sốt xuất 

Kiến thức phòng chống sốt xuất huyết:

Nhận biết nhanh các dấu hiệu của bệnh 

sốt xuất huyết

Trên đây là các dấu hiệu từ nhẹ đến nặng 

của bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Các 

dấu hiệu ban đầu rất dễ nhầm lẫn với cảm 

sốt thông thường nên hay bị bỏ qua, khiến 

cho việc điều trị trở nên khó khăn và dễ 

dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì thế, 

các bạn nên theo dõi tình trạng sức khoẻ 

thường xuyên, khi có các dấu hiệu đầu 

thì nên đi khám ngay để được hướng dẫn 

theo dõi và điều trị phù hợp.

. Nguồn: Trí thức trẻ

huyết (với gần 20.000 ca nhiễm bệnh).

Không chỉ dân công sở bị ám ảnh khi đồng 

nghiệp lần lượt nhập viện, mà học sinh, 

sinh viên cũng rơi vào cảnh hoãn thi, nghỉ 

học vì sốt xuất huyết. Có thể nói, đại dịch 

sốt xuất huyết đã đến mức báo động đỏ. Vì 

vậy, ai cũng cần trang bị cho mình những 

kiến thức để phòng tránh, phát hiện và 

điều trị kịp thời khi bị sốt xuất huyết.

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Bỏ TúI NHữNG KIếN THứC ĐỂ PHòNG TRÁNH 

SốT XuấT HuyếT
VIỆC NHấT ĐỊNH PHẢI LàM ĐỂ PHòNG 

TRÁNH SốT XuấT HuyếT
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Tổng giá trị giải thưởng

Thời gian: Từ 8/9 - 27/10/2017

Đối tượng tham gia:  Cá nhân, Phòng Ban, TT Hội sở, Đơn vị Kinh doanh

60.000.000 VNĐ

TRONG TIM TÔI KIENLONGBANK TRONG TIM TÔI 
UỘC THI ẢNH

Mọi chi tiết về chương trình liên hệ Ban Chấp hành CĐCS Kienlongbank

Đố Vui Có Thưởngđáp
Án

Trong Bản tin Kienlongbank số 
43 (trang 46) phát hành tháng 
8/2017 với phần Đố vui có 
thưởng Tìm ra 09 điểm khác 
nhau trong 2 bức hình của tòa 
nhà trụ sở Kienlongbank tại địa 
chỉ 98-108A CMT8, phường 7, 
quận 3, TPHCM. 

Ban biên tập xin được chúc 
mừng 03 độc giả rất tinh mắt có 
đáp án đúng với đáp án của BBT 
và nhận may mắn nhận được 
quà tặng

Chúc mừng độc giả:

1. Hà MinH CHánH
PGĐ Kienlongbank Phú Quốc.

2. Đỗ THị CẩM Tiên 
nhân viên CSKH P.HCQT 
(Kienlongbank Long Mỹ)

3. nGuyễn THị AnH THoại
nhân viên CSKH P. HCQT 
(Kienlongbank Tháp Mười) 
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