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Kính thưa Quý vị độc giả! 

Quý vị đang cầm trên tay Bản tin Kienlongbank Số 45 - Số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 22 năm 
Ngày thành lập Kienlongbank (27/10/1995 - 27/10/2017).

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với toàn thể CB, NV, CTV và Kienlongbank. Sự kiện một lần 
nữa nhắc nhở những thế hệ CB, NV, CTV Kienlongbank đã và đang gắn bó với Ngân hàng cảm 
thấy tự hào và càng yêu mến mái nhà chung Kienlongbank hơn, cùng nhau xây dựng và đưa  
Kienlongbank phát triển bền vững. Hòa cùng với niềm vui ấy, Bản tin Kienlongbank xin gửi lời tri 
ân sâu sắc đến Quý khách hàng, Quý đối tác, Quý cổ đông và toàn thể CB, NV, CTV đã luôn đồng 
hành và tin tưởng Kienlongbank trong suốt 22 năm qua. 

Quý độc giả thân mến, 

22 năm, đó là một khoảng thời gian vừa đủ cho sự định hình và phát triển của một Ngân hàng. 
Nhìn lại chặng đường ấy, với những biến động và sự thăng trầm của nền kinh tế Việt Nam,  
Kienlongbank đã từng bước vượt qua khó khăn và có những bước tiến rõ rệt, minh chứng cho 
cam kết về sự phát triển bền vững của Kienlongbank.

Như một người bạn đồng hành, Bản tin Kienlongbank Số 45 xin gửi đến Quý độc giả lời tri ân 
từ Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, cùng những chia sẻ về thành quả đạt được của Kienlongbank 
từ Tổng Giám đốc, chính sách nhân sự của Ngân hàng với chia sẻ của Phó Tổng Giám đốc. Bên 
cạnh đó là các hoạt động, phong trào, văn hóa thể mỹ cùng những tin tức nổi bật Kienlongbank, 
những chia sẻ cảm nhận từ khách hàng, CB, NV dành cho Kienlongbank trong số phát hành đặc 
biệt này.

Kính chúc Quý độc giả thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Ban biên tập

• Kienlongbank Khánh Hòa 
• Nguyễn Thị Tuyết Mai
• Khách hàng Cao Ngọc Yến
• Ngô Thanh Tuấn
• Phạm Thị Minh Hiếu

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

• Nguyễn Hà Linh Chi
• Vũ Thị Hoa Xuân
• Kienlongbank Bình Định
• Kienlongbank Phú Yên

• Kienlongbank Hà Tiên
• Kienlongbank Rạch Giá
• Trần Thị Mỹ Dung
• Đỗ Hồng

• Kienlongbank Vĩnh Hải
• Võ Ngọc Nhơn
• Trần Văn Thiên
• BCH Công đoàn cơ sở
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Thư Ngỏ
Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank

Trải qua 22 năm hoạt động và không ngừng trưởng thành, đến nay Kienlongbank đã xây dựng được một tổ chức vững 
mạnh với đội ngũ 4.208 cán bộ, nhân viên và cộng tác viên làm việc tại 117 chi nhánh, phòng giao dịch trên khắp 26 tỉnh, 
thành cả nước. Năm 2017 là năm đánh dấu sự phát triển sang trang mới của Ngân hàng khi chính thức gia nhập thị trường 
giao dịch Upcom, với số lượng cổ phiếu giao dịch trên thị trường 300 triệu cổ phiếu.

Dù tình hình cạnh tranh trong mảng ngân hàng bán lẻ đang ngày càng gia tăng, nhưng Kienlongbank tin rằng với thế mạnh 
hoạt động 22 năm, am hiểu thị trường, tinh thần cầu thị học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong 
quản trị, điều hành và một đội ngũ lãnh đạo giỏi nhiều năm trong ngành cùng lực lượng nhân sự trẻ, năng động, gắn bó lâu 
dài, Kienlongbank tin tưởng sẽ thành công theo định hướng chiến lược đã đề ra, là một ngân hàng bán lẻ đa năng. 

Hội đồng quản trị Kienlongbank chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý vị trong thời gian vừa qua đã hỗ trợ, giúp đỡ, hợp 
tác và đồng hành với Kienlongbank trên những chặng đường phát triển.

Kienlongbank vẫn sẽ tiếp tục hướng đi riêng của mình theo tiêu chí “Hoạt động an toàn, bền vững và lợi nhuận hợp lý”. 
Chúng tôi cam kết rằng các hoạt động của Ngân hàng là tham gia thực hiện chủ trương, chính sách của Ngân hàng nhà 
nước Việt Nam, hoạt động trên tiêu chí vì lợi ích cổ đông nhưng không quên trách nhiệm sẵn lòng chia sẻ với doanh nghiệp, 
khách hàng và xã hội.

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Thành lập Kienlongbank (27/10/1995 – 27/10/2017), Hội đồng quản trị Kienlongbank chân 
thành cảm ơn và kính chúc Quý lãnh đạo, Quý khách hàng và Quý đối tác, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng kính chào.

Rạch Giá, ngày 09 tháng 10 năm 2017
Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank

Võ Quốc Thắng

Kính thưa Quý lãnh đạo,
Kính thưa Quý khách hàng, 
Quý đối tác,
Kính thưa Quý cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị 
Kienlongbank, tôi xin gửi lời 
cảm ơn chân thành và sâu 
sắc nhất đến Quý lãnh đạo,  
Quý khách hàng và Quý đối tác, 
Quý cổ đông.

Ban lãnh đạo và tập thể CB, NV, CTV Kienlongbank quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017, hướng đến mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ 
đa năng, uy tín và bền vững



THÁNG 10/2017SỐ 45

HỘI NHẬP

Bản tin Kienlongbank6 71995 - 20
1995 - 20

THEO DÒNG LỊCH SỬ

Thư Bác Hồ gửi giới công thương  
Việt Nam

“Cùng các ngài trong giới công thương, 
được tin giới công thương đã đoàn kết lại 
thành Công thương cứu quốc đoàn và gia 
nhập vào mặt trận Việt Minh, tôi rất vui 
mừng.  Hiện nay Công thương cứu quốc 
đoàn đương hoạt động để làm được nhiều 
việc ích quốc lợi dân. Tôi rất hoan nghênh 
và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc 
các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt 
động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập 
của nước nhà thì giới công thương phải 
hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và 
tài chính vững vàng và thịnh vượng

Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm 
giúp đỡ giới thương nhân trong công 
cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà 
bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế 
quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh 
doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh 
vượng. Vậy, tôi mong giới công thương 
nỗ lực khuyên các nhà công nghiệp và 
thương nghiệp mau mau gia nhập công 
thương cứu quốc đoàn, cùng đem vốn vào 
làm công cuộc ích quốc lợi dân.” 

Để phát huy vai trò, truyền thống của 
đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động 
viên các tầng lớp xã hội trong việc góp 
phần xây dựng và phát triển doanh  
nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng 
lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự  
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước; Theo đề nghị của Chủ 
tịch Phòng Thương mại và Công  
nghiệp Việt Nam và các Hiệp hội doanh  
nghiệp, nguyên Thủ tướng Phan Văn 
Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg 
ngày 20/9/2004 cho phép lấy ngày 

 Kỷ niệm 13 NĂM (13/10/2004 - 13/10/2017)  

NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM
Sau hơn một tháng, kể từ ngày Quốc khánh 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời nhận thấy 
vai trò của giới công thương trong công cuộc kiến thiết đất nước, ngày 13/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 
thư gửi cho giới công thương Việt Nam. Trong bức thư này, Bác Hồ đã nhấn mạnh “Giới công thương phải hoạt 
động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”

13/10 hằng năm làm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Trong đó, quyết định yêu cầu về 
việc tổ chức:

• Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh 
nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, 
văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân;

• Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, 
doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây 
dựng và phát triển doanh nghiệp.

Ngày 09 tháng 12 năm 2011,  Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ-TW về xây 
dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đảng và Nhà nước cũng đã có 
nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò 
của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

• Nguồn: dukdnkontum.vn  
(Trang thông tin điện tử Đảng Ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum)

Trong xã hội hiện đại ngày nay, kiểu hình phụ nữ hiện đại và thành đạt đang rất được đề cao. Đây là một bước chuyển lớn lao trong 
quan điểm về tầm quan trọng của người phụ nữ, đặc biệt đối với một xã hội còn mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ” ở Việt 
Nam. Điều này chứng tỏ rằng phụ nữ đã và đang giành thắng lợi trong quyền bình đẳng. Và cũng có thể nói đây là cơ hội để phái 
đẹp tỏa sáng, chinh phục thế giới bằng chính bản lĩnh và tài năng của mình.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, phái đẹp cần phải cố gắng rất nhiều. Không những phải làm sao để người khác nhận ra khả năng 
của mình, mà còn phải rèn giũa bản thân thành một người phụ nữ tinh tế. 

Có thể bạn ăn mặc như một cô gái bình thường, nhưng hãy đối xử với cơ thể như một bà hoàng. Hãy chăm chút cho tâm hồn luôn 
vui vẻ và quan trọng nhất, phải thành thật với bản thân. Vì chính bạn đối xử với bản thân mình chân thật, và tự biết cách chăm sóc 
mình thì mới đủ khả năng chăm sóc và quan tâm đến gia đình và những người xung quanh.

• Nguồn: Guu.vn

Kỷ niệm 87 NĂM (20/10/1930 - 20/10/2017) 

NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 
Phụ nữ hiện đại không chỉ thông minh 
mà còn tinh tế
Trong xã hội ngày nay, kiểu hình phụ nữ hiện đại và thành đạt đang rất được đề cao, có thể nói đây là cơ hội để 
phái đẹp tỏa sáng và chinh phục thế giới bằng chính bản lĩnh và tài năng của mình.

13 / 10 / 2017
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TIÊU ĐIỂM

NÂNG TẦM NỘI LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN

BỀN VỮNG

Tổng Giám đốc Kienlongbank - Ông Võ Văn Châu BBT: Xin cảm ơn Ông đã nhận lời mời 
phỏng vấn trong Bản tin số 45.

Thưa Ông, nhìn lại 22 năm hình thành và 
phát triển, Kienlongbank đang ngày càng 
trưởng thành và đã đạt được thành quả 
nhất định. Vậy Ông có thể đánh giá về 
những thành tựu mà Kienlongbank đã đạt 
được trong 22 năm qua? 

Ông Võ Văn Châu

Tại Kienlongbank, chúng tôi luôn kế thừa và 
phát huy những giá trị cốt lõi của Ngân hàng 
từ những ngày đầu thành lập, đó là lấy khách 
hàng làm trọng tâm phát triển, đúng với 
phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ” của 
Ngân hàng. Và có thể nói thành tựu lớn nhất 
mà Kienlongbank đạt được trong 22 năm qua 
đó chính là sự gắn bó của các thế hệ nhân viên, 
các khách hàng thân thiết, hình ảnh thương 
hiệu Kienlongbank lan tỏa với sự sẵn lòng chia 
sẻ, đồng hành cùng địa phương phát triển.

Trong 05 năm trở lại đây, Kienlongbank được 
đánh giá là một trong những Ngân hàng tích 
cực bắt nhịp theo xu hướng hiện đại, hoạt động 
sôi nổi trên thị trường và đang trên đà tăng 
trưởng mạnh mẽ. Tổng tài sản gần 34.000 tỷ 
đồng (gấp gần 3 lần so với năm 2010), dư nợ cấp 
tín dụng trên 23.000 tỷ đồng và nguồn vốn huy 
động gần 30.000 tỷ đồng (gấp hơn 3 lần so với 
năm 2010). Mạng lưới giao dịch phủ kín Đồng 
bằng Sông Cửu Long, miền Đông và các tỉnh/
thành trọng điểm trên cả nước với 28 chi nhánh 
và 89 phòng giao dịch. Trụ sở giao dịch của  
Kienlongbank trên toàn quốc đã được đầu tư 
xây mới, hoặc sửa chữa khang trang hơn nhằm 
tạo cho khách hàng một không gian giao dịch 
hiện đại, thoáng mát, qua đó nâng cao hình 
ảnh Kienlongbank uy tín, chuyên nghiệp trong 
mắt khách hàng. 

Chúng tôi hiểu rằng, ngoài sự uy tín thì điều 
mà khách hàng mong muốn khi giao dịch với 
Ngân hàng đó là chất lượng sản phẩm và các 
dịch vụ phải đảm bảo tốt nhất. Vì vậy, trong 
những năm qua, Kienlongbank đã không 
ngừng cải tiến và phát triển các loại sản phẩm, 
dịch vụ của Ngân hàng, các chương trình  
khuyến mãi, ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh 
các sản phẩm tín dụng, huy động ngày càng 
được cải tiến, Kienlongbank đã triển khai hoàn 
thiện các dịch vụ ngân hàng điện tử như SMS  
banking, Mobile banking, Internet Banking, thẻ 
nội địa, thẻ quốc tế, thẻ Visa,…

Với nền tảng ổn định hiện tại, đội ngũ lãnh 
đạo nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, lực 
lượng nhân viên trẻ, năng động, nhiệt huyết, 
được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn  
nghiêp vụ tốt, số lượng khách hàng không 
ngừng gia tăng, liên tục phát triển sản phẩm 
dịch vụ mới, trụ sở giao dịch và cơ sở vật chất 
tại các đơn vị kinh doanh được đầu tư khang 
trang, hiện đại,… Kienlongbank xác định công 
tác trọng tâm khi bước sang tuổi 23 là tiếp tục 
thực hiện định hướng cơ cấu lại Kienlongbank 
theo phương án đã trình Ngân hàng Nhà nước, 
từng bước đưa Kienlongbank trở thành một 
trong những ngân hàng bán lẻ đa năng và 

hiện đại trên thị trường tài chính ngân hàng tại 
Việt Nam. 

BBT: Với những kết quả đã đạt được trong 
22 năm qua, theo Ông, đâu là yếu tố chính 
để tạo nên sự thành công cho Kienlongbank?

Ông Võ Văn Châu

Ở góc độ là nhà quản lý, điều hành Ngân hàng, 
tôi cho rằng, yếu tố chính tạo nên sự thành 
công của Kienlongbank trong 22 năm qua đó 
là yếu tố nội lực. Nó bao gồm chiến lược phát 
triển rõ ràng, sự kiên định và quyết liệt trong 
triển khai chiến lược của Ban lãnh đạo, đội ngũ 
nhân sự giỏi chuyên môn và giàu nhiệt huyết – 
đó là khối “tài sản vô giá” của Ngân hàng mà 
Ban lãnh đạo  luôn sẵn sàng đầu tư để phát 
triển Ngân hàng lên tầm cao hơn.

BBT: Như Ông chia sẻ, yếu tố nội lực 
đã giúp Kienlongbank thành công và 
phát triển ổn định. Vậy làm thế nào để  
Kienlongbank nâng tầm nội lực?

Ông Võ Văn Châu

Để xây dựng yếu tố nội lực vững và mạnh, đòi 
hỏi phải có thời gian đầu tư và chăm sóc. Việc 
này cũng giống như bắt tay vào việc xây dựng 
một ngôi nhà thay vì mua một ngôi nhà mới. 
Để ngôi nhà được an toàn, bạn phải tập trung 
đầu tư xây dựng một nền móng vững chắc, 
cần nhiều thời gian, tâm huyết. Tại ngôi nhà 
Kienlongbank, HĐQT và BĐH đã xây dựng nền 
móng với mỗi thành viên là một viên gạch, góp 
phần tạo nên ngôi nhà Kienlongbank vững chắc.

Với nền móng vững chắc như vậy, chúng tôi 
bắt đầu xây dựng chiến lược phát triển nguồn 
nhân lực một cách toàn diện nhằm mục tiêu 
nâng cao chất lượng nhân sự. Mục tiêu này 
xuyên suốt các chương trình hoạt động liên 
quan đến nhân sự, từ tuyển dụng, đào tạo, bố 
trí cán bộ, đến đãi ngộ, khen thưởng, xây dựng 
môi trường làm việc thân thiện, xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp của Kienlongbank… 

Chúng tôi hiểu rằng, để thành công, ngoài sự 
tin tưởng, đồng hành của khách hàng, còn là 
sự đoàn kết, đồng lòng từ Ban lãnh đạo đến 
từng CB, NV trong toàn hệ thống. Trong giai 
đoạn hiện nay, khoa học - công nghệ phát triển, 
công dân cũng được ví như công dân toàn cầu, 
nhân sự có tài rất nhiều và cạnh tranh nguồn 
nhân lực cũng khốc liệt. Việc đầu tư phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao là một yếu tố 
quan trọng tạo nên nội lực vững mạnh của  
Kienkongbank, là nền tảng cho sự phát triển 
bền vững của Ngân hàng. 

BBT: Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập 
Ngân hàng, Ông có điều gì muốn gửi đến 
Quý đối tác, khách hàng đã và đang đồng 
hành cùng với Ngân hàng trong 22 năm qua?

Ông Võ Văn Châu

Thay mặt cho Ban lãnh đạo và tập thể CB, NV 
Ngân hàng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành 
đến quý đối tác và quý khách hàng đã tin tưởng 
và đồng hành cùng với Kienlongbank trong 22 
năm qua. Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị đầy đủ về 
con người, cơ sở hạ tầng cùng hệ thống quản 

trị hiệu quả của Ngân hàng, Kienlongbank sẽ 

đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của trong lĩnh vực 

tài chính của khách hàng. Kienlongbank tự tin 

trong lộ trình trở thành Ngân hàng đa năng, 

hiện đại tại Việt Nam để phục vụ đối tác, khách 

hàng ngày một tốt hơn và trở thành một trong 

những địa chỉ uy tín về các sản phẩm tài chính 

ngân hàng dành cho khách hàng. 

BBT: Và với CB, NV, CTV Kienlongbank đã 
gắn bó, đóng góp cho sự thành công của 
Kienlongbank, Ông muốn nhắn nhủ điều gì? 

Ông Võ Văn Châu

Trải qua 22 năm phát triển, Kienlongbank đã 

đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thế 

nhưng, không ít thách thức, khó khăn vẫn còn 

ở phía trước, đòi hỏi mỗi chúng ta cần phải luôn 

trong tâm thế sẵn sàng đối đầu và vượt qua. 

Mỗi CB, NV Kienlongbank, hãy luôn nhớ rằng, 

chúng ta đã và đang xây dựng ngôi nhà  

Kienlongbank. Vì vậy, để ngôi nhà của chúng 

ta ngày càng thêm vững mạnh, mỗi thành 

viên cần phải phấn đấu hết mình, phát huy 

tối đa năng lực và tiềm năng sẵn có, nâng cao 

tinh thần đoàn kết - hợp tác, tận dụng các cơ 

hội kinh doanh để nâng cao hơn nữa hiệu 

quả hoạt động, duy trì và phát triển vị thế của  

Kienlongbank trên thị trường. 

Nhân dịp sinh nhật 22 tuổi của Kienlongbank, 

tôi xin được cảm ơn và trân trọng sự đóng góp 

và đồng hành của tất cả CB, NV, CTV Ngân hàng 

qua các thời kỳ. Ban điều hành rất mong tiếp 

tục nhận được sự tin yêu, nhiệt huyết và cống 

hiến hết mình của các bạn đối với sự phát triển 

của Kienlongbank trong thời gian tới. Xin chúc 

các bạn sẽ luôn thành công và hạnh phúc trong 

cuộc sống.

Đặc biệt, Ban điều hành trân trọng cảm ơn quý 

Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đã 

tin tưởng giao nhiệm vụ và giúp đỡ chúng tôi 

trong quá trình điều hành Ngân hàng. Tôi cam 

kết sẽ cùng với Ban điều hành, tập thể Ban 

Giám đốc các đơn vị, cùng toàn thể CB, NV, CTV 

sẽ cố gắng hết mình, mang về những kết quả 

tốt nhất cho Kienlongbank như món quà mừng 

sinh nhật Kienlongbank 22 tuổi.

Xin cảm ơn Ông và chúc Ông nhiều sức 
khỏe và chúc Kienlongbank bước sang 
tuổi mới với nhiều thành công và thắng lợi.

• Ban biên tập

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Kienlongbank (27/10/1995 - 27/10/2017), 

Ban biên tập Bản tin đã có cuộc trao đổi thân tình với Ông Võ Văn Châu - Thành viên 

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Kienlongbank



PHÁT TRIỂN

THÁNG 10/2017SỐ 45Bản tin Kienlongbank10 111995 - 20
1995 - 20

TIÊU ĐIỂM



Bản tin Kienlongbank121995 - 20

PHÁT TRIỂN

THÁNG 10/2017SỐ 45 13 1995 - 20

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 09/09/2017, 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 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.  

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 19006929, hoặc truy cập website www.kienlongbank.com để được hỗ trợ.

TIN TỨC - SỰ KIỆN
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Trung thu là ngày Lễ truyền thống, lớn thứ hai 
sau Tết Nguyên đán, là ngày mà bất cứ ai cũng 
nghĩ đến sự sum họp, đoàn viên của gia đình. 
Để chia sẻ ý nghĩa ấy và thể hiện sự quan tâm 
sâu sắc dành cho người lao động, Kienlongbank 
dành tặng một hộp bánh trung thu cho mỗi CB, 
NV, CTV trong Tết Trung thu năm nay.

Việc bày tỏ tình cảm thông qua món quà 
Trung thu là nét đẹp văn hóa của Việt Nam 
nói chung và của Kienlongbank nói riêng vào 
dịp này hàng năm. Những chiếc bánh trung 
thu được Ban Lãnh đạo Kienlongbank gửi đến 
toàn thể CB, NV, CTV cùng với thông điệp 
chúc mừng các thành viên trong đại gia đình 
Kienlongbank “Trung thu sum vầy, đầm ấm 
bên gia đình”. Bên cạnh đó, mỗi CB, NV, CTV  
Kienlongbank còn được tặng thêm một món 
quà xinh xắn là chiếc ống heo tiết kiệm, gửi đến 
con em của CB, NV, CTV với ý nghĩa giáo dục ý 
thức tiết kiệm ở trẻ nhỏ. Đây cũng là món quà 
tinh thần mang đến nhiều niềm vui cho các em 
trong dịp Trung thu này.

• BCH Công đoàn cơ sở

Khai giảng từ ngày 11/9/2017, Lớp đào tạo huấn luyện 
theo chức danh K.14 do Kienlongbank tổ chức dành 
cho các đối tượng học viên là nhân viên tân tuyển ở các 
vị trí: Tín dụng, Chăm sóc khách hàng và Giao dịch viên 
trên toàn hệ thống. Qua 3 tuần đào tạo, Lớp đạo tạo đã  
tổ chức bế giảng vào chiều ngày 30/9/2017. 

Tiếp nối thành công của 13 khóa học trước, Lớp 
đào tạo huấn luyện theo chức danh K.14 được  
Kienlongbank cải tiến về quy mô, chương trình đào 
tạo, cũng như khai thác tối đa vai trò đứng lớp của 
các giảng viên nội bộ Kienlongbank. Bên cạnh những 
buổi học nhằm nâng cao kiến thức về chuyên môn  
nghiệp vụ; sản phẩm huy động, tín dụng, thẻ, thanh 
toán quốc tế,…học viên nữ còn được hướng dẫn chi 
tiết về cách trang điểm, trang phục sao cho phù hợp 
với môi trường công sở. Đặc biệt, lớp đào tạo đã giúp 
các học viên bổ sung thêm các kỹ năng mềm về giao 
tiếp ứng xử, quản lý thời gian, làm việc nhóm giúp cho 
các học viên thêm tự tin để hoàn thành tốt công việc 
của mình. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Kienlongbank thường  
xuyên mở các khóa đào tạo, tập huấn và hội thảo dành 
cho CB, NV, CTV trên toàn hệ thống. Thông qua đào 
tạo, Kienlongbank tiếp tục khẳng định chất lượng 
nguồn nhân lực ngày càng cải thiện, kỹ năng chuyên 
môn và tác phong chuyên nghiệp, sự tự tin và gắn kết 
của nhân viên trong Kienlongbank ngày càng rõ rệt.

• Phòng Marketing

KIENLONGBANK
TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO 
HUẤN LUYỆN THEO  
CHỨC DANH KHÓA K.14

Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) là một hoạt 
động hợp tác thường niên giữa chính phủ các nước ASEAN và 
Nhật Bản trong lĩnh vực thanh niên, với mục đích tăng cường 
tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên, nhân dân 
các nước ASEAN và Nhật Bản. 

Năm 2017, SSEAYP lần thứ 44 sẽ được tổ chức từ ngày 24/10 đến 
12/12/2017 với sự tham gia của các thanh niên tiêu biểu đến từ các 
nước Asean, trong đó, Việt Nam sẽ có 28 đại biểu tham gia chương 
trình. Hành trình năm nay, đoàn sẽ qua 5 nước, gồm: Nhật Bản,  
Campuchia, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Thông qua chương trình này, sẽ giúp cho các bạn trẻ được tìm hiểu, 
trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau trong khu vực, mở rộng tầm 
nhìn ra thế giới, nâng cao kiến thức và kỹ năng bản thân về nhiều 

Ngày 09/9/2017, Kienlongbank CN Trà Vinh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa 
cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức diễn tập Phương án 
PCCC & CNCH tại tòa nhà số 67, Lý Thường Kiệt, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Chỉ huy buổi diễn tập là Đại úy Hồ Thanh Hải – Đội phó Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy 
động hơn 45 cán bộ Cảnh sát PCCC của Công an tỉnh Trà Vinh;  Công an phường 3, Công an 
Trật tự, Cảnh sát giao thông TP Trà Vinh; 05 xe chữa cháy; và nhiều công cụ hỗ trợ khác cho 
buỗi diễn tập.

Sự cố giả định là một đám cháy xuất hiện tại tầng 2 do chập điện. Ngay lúc này lực lượng PCCC 
tại chỗ đã nhanh chóng phát hiện, kịp thời báo động, cúp cầu dao điện, đồng thời gọi 114 để 
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   KIENLONGBANK TRÀ VINH 
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lĩnh vực, giới thiệu đến bạn bè quốc tế một thế hệ thanh niên Việt Nam trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết trong các hoạt động xã hội.

Năm thứ 03 vinh dự đồng hành cùng chương trình SSEAYP, Kienlongbank mong muốn sẽ tiếp tục góp phần vào sự thành công chung của đoàn 
đại biểu thanh niên Việt Nam nói riêng và của chương trình nói chung; đồng thời, lan tỏa được tính tích cực từ chương trình đến thế hệ thanh niên Việt Nam. 

• Phòng Marketing

thông báo sự việc. Trong thời gian chờ đợi lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến, lực lượng PCCC tại chỗ của đơn vị đã khẩn trương dùng bình chữa 
cháy tại chỗ để khống chế đám cháy sơ tán nhân viên, đồng thời di chuyển tài sản quan trọng ra khỏi tòa nhà.

Sau ít phút nhận được tin báo khẩn cấp, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, tổ 
chức cứu nạn, cứu hộ sơ cứu người bị nạn và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Đây là một hoạt động thường niên của Kienlongbank nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn phòng, 
chống cháy nổ cho CBNV đang làm việc trong tòa nhà trụ sở Kienlongbank CN Trà Vinh nói riêng và cả hệ thống nói chung, giúp ứng phó kịp thời 
khi có tình huống khẩn cấp tương tự xảy ra.  

• Trần Thị Tuyết Mai - Kienlongbank Trà Vinh

Sáng ngày 17/9/2017, Viện Nuôi trồng thủy sản - Đại học Nha Trang đã tổ chức 
Lễ khai giảng cho tân sinh viên khóa K59 và tọa đàm hướng nghiệp cho các tân 
kỹ sư tốt nghiệp ra trường. Dịp này, Kienlongbank Vĩnh Hải vinh dự là một trong 
những đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Tham dự buổi tọa đàm có các đối tác chiến lược của Viện trong công tác hỗ trợ 
học bổng cho sinh viên thủ khoa đầu vào, có thành tích xuất sắc trong học tập 
cũng như các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như: Tập đoàn Việt Úc, Công ty 
EveryGreen Việt Nam, Công ty Minh Trang cùng các nhà tài trợ khác.

Là đơn vị kinh doanh trên địa bàn, Kienlongbank Vĩnh Hải được mời tham gia chia 
sẻ các kỹ năng học tập, kỹ năng sống, nhằm tạo động lực tinh thần giúp các em 
vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Qua đó, Kienlongbank còn giới thiệu 
cho các bạn sinh viên những cơ hội nghề nghiệp, môi trường làm việc thân thiện, 
năng động tại Kienlongbank.                                                   

• Kienlongbank Vĩnh Hải

   KIENLONGBANK 
THAM GIA HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank chia sẻ 
chuyên đề “Văn hóa doanh nghiệp“
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Tiếp nối chuỗi hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Kienlongbank (27/10/1995 - 27/10/2017), Ban Chấp hành 
Công đoàn cơ sở Kienlongbank đã phát động chương trình thi đua nội bộ “22 năm đồng hành” dành cho CB, NV, CTV Kienlongbank 
và công ty KBA trên toàn hệ thống.

Nhằm góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017, mỗi CB, NV, CTV Ngân hàng tham gia gửi tiền hoặc giới thiệu bạn 
bè, người thân (khách hàng cá nhân) đến gửi tiền tiết kiệm tại Kienlongbank, thỏa điều kiện số dư huy động lũy kế tối thiểu (tùy 
theo từng chức danh), với kỳ hạn từ 03 tháng trở lên sẽ được cấp mã dự thưởng và tham gia chương trình quay số trúng thưởng.

Chương trình “22 năm đồng hành” được Công đoàn cơ sở Kienlongbank triển khai cùng thời điểm khi Kienlongbank đang tổ chức 
CTKM “Gửi tiền Kiên Long – Nhận quà thả ga – Trúng ba xế hộp” dễ dàng tạo thêm động lực để CB, NV, CTV Kienlongbank tham 
gia hay giới thiệu người thân đến gửi tiền tại Ngân hàng, vì không chỉ người thân có cơ hội nhận quà ngay, trúng thưởng tại Ngân 
hàng mà nhân viên Kienlongbank còn có nhiều cơ hội trúng thưởng trong nội bộ, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Thiết nghĩ 
chương trình là một trong những hoạt động phong trào vừa thiết thực, sôi nổi giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi CB, NV, 
CTV Kienlongbank trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của Ngân hàng. Với những kết quả đạt được từ Chương trình sẽ là 
món quà ý nghĩa mà mỗi CB, NV, CTV dành cho Kienlongbank nhân dịp sinh nhật kỷ niệm 22 năm thành lập. 

Nhằm gia tăng tiện ích sản phẩm 
và nâng cao chất lượng dịch vụ cho 
khách hàng, từ ngày 19/9/2017,  
Kienlongbank triển khai thêm tính 
năng nạp tiền (Topup) và thanh 
toán hóa đơn (Billing) qua  dịch vụ 
Internet Banking.

Với tính năng này, khách hàng 
cá nhân đang sử dụng dịch vụ  
Internet Banking của Kienlongbank  
(http://ebanking.kienlongbank.
com)  có thể nạp tiền điện thoại 
di động trả trước của các mạng 
di động như: Viettel, Mobiphone, 
Vinaphone, Vietnammobile, Beeline; 
hoặc thanh toán các hóa đơn tiền 
điện, nước, điện thoại trả sau, vé xe, 
vé máy bay, truyền hình cáp, đơn 
hàng thương mại điện tử,…của các 
nhà cung cấp dịch vụ có liên kết.

Khách hàng không chỉ nạp tiền và 
thanh toán hóa đơn của chính khách 
hàng mà còn có thể nạp tiền, thanh 
toán hóa đơn của người khác, chỉ 
cần có thông tin số điện thoại hay 

ằm trong kế hoạch tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng tín 
dụng và phát triển kinh doanh năm 2017, từ 20/8 đến 8/10/2017,  
Kienlongbank phối hợp cùng với Công ty TNHH Quản lý nợ và 
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mã hóa đơn dịch vụ. Tính năng 
tiện lợi này sẽ tối ưu hóa thời gian 
cho khách hàng, giúp giao dịch 
nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, 
mọi lúc mọi nơi.

Với công nghệ hiện đại, bảo mật, 
giao dịch nạp tiền và thanh toán 
hóa đơn của khách hàng sẽ được 
Kienlongbank xử lý tức thì và 
nhanh chóng. Khách hàng  hoàn 
toàn chủ động và yên tâm về việc 
thanh toán hóa đơn mọi lúc, mọi 
nơi mà không cần phải  sắp xếp 
thời gian gặp nhân viên thu cước 
tại nhà hay  bị ngưng cung cấp 
dịch vụ do không nộp cước đúng 
hạn. Và khách hàng có thể nhanh 
chóng nạp tiền  điện thoại  mà 
không cần phải mua thẻ trả trước.

Mọi thông tin hoặc thắc mắc, 
khách hàng vui lòng truy cập 
website của Kienlongbank:  
www.kienlongbank.com hoặc gọi 
hotline 1900 6929 để được tư vấn 
và hỗ trợ.

• Phòng Marketing

Hội nghị Nâng cao chất lượng tín dụng và phát triển 
kinh doanh 2017 tại 05 khu vực cả nước

Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kiên Long (KBA) tổ chức Hội nghị 
tại 05 khu vực cả nước, với sự tham dự của đại diện các thành viên 
HĐQT, BĐH, Ban giám đốc công ty KBA và Nhân viên tín dụng, nhân 
viên Thẩm định giá tại các đơn vị, …

Tại Hội nghị, các thành viên đã lắng nghe và được chia sẻ các vấn đề 
liên quan công tác thẩm định và xử lý nợ như: Phương pháp so sách 
trong thẩm định giá bất động sản; thực trạng khó khăn trong công 
tác xử lý nợ liên quan đến tài sản bảo đảm; một số lưu ý quan trọng 
trong công tác tín dụng đối với khách hàng cá nhân và khách hàng 
doanh nghiệp, …Các thành viên cũng đã tích cực, thảo luận, đưa ra 
những ý kiến góp ý trong công tác tín dụng và thẩm định giá, đồng 
thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công việc hiện tại của 
đơn vị, kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.

Chuỗi chương trình Hội nghị Nâng cao chất lượng tín dụng và phát 
triển kinh doanh năm 2017 đã kết thúc tốt đẹp. Nhiều ý kiến đóng 
góp, kinh nghiệm chia sẻ của các thành viên tại Hội nghị được đánh 
giá là rất bổ ích để áp dụng vào thực tiễn công việc, giúp cho đội 
ngũ CB, NV tín dụng và thẩm định giá tại 117 điểm giao dịch của  
Kienlongbank có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong công tác thẩm 
định, khách hàng, tư vấn tín dụng, giảm thiểu tối đa rủi ro cho Ngân hàng.

• Phòng Marketing

KIENLONGBANK

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA NỘI BỘ “22 NĂM ĐỒNG HÀNH”

“22 năm đồng hành” là chương trình thi đua nội bộ thứ hai được Công đoàn cơ sở Kienlongbank phát động trong năm 2017, 
được triển khai từ ngày 18/9/2017 đến ngày 10/01/2018. Với 03 đợt quay số trúng thưởng, gồm 99 giải thưởng hấp dẫn, giá trị 
cao như: 03 Giải đặc biệt - Xe SH mode, 06 Giải nhất - Tủ lạnh, 09 Giải nhì - Tivi, 21 Giải ba - bộ 3 nồi thủy tinh, 60 Giải may mắn 
- phiếu quà tặng. Tổng trị giá giải thưởng lên đến 500 triệu đồng.

• Công đoàn cơ sở Kienlongbank

ới cam kết luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm, 
dịch vụ tiện ích nhất, từ ngày 09/9/2017, Kienlongbank  chính 
thức triển khai dịch vụ tiện ích hỗ trợ toàn cầu dành cho khách 

hàng sử dụng thẻ Kienlongbank Visa Platinum. Đây là chương trình 
Kienlongbank ký kết hợp tác với Công ty TNHH International SOS Việt 
Nam (thương hiệu Aspire Lifestyles).

Theo đó, khách hàng sở hữu thẻ Kienlongbank Visa Platinum có  nhu 
cầu sử dụng các dịch vụ về y tế, du lịch, mua sắm, giải trí, … tại bất cứ 
nơi nào trên toàn thế giới, chỉ cần gọi đến tổng đài: 028.38240529, sẽ 
nhận được những tư vấn tốt nhất từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp 
của Aspire Lifestyles. Khách hàng sẽ được tư vấn 24/7.

Thông qua dịch vụ tiện ích hỗ trợ tư vấn chăm sóc y tế, du lịch, mua 
sắm, giải trí này, Kienlongbank mong muốn góp phần nâng cao chất 
lượng phục vụ cho chủ thẻ Kienlongbank Visa, giúp khách hàng có 
những trải nghiệm tiện ích tuyệt vời, cao cấp và sang trọng trên toàn cầu.

• Phòng Marketing

    ƯU ĐÃI ĐẶC QUYỀN DỊCH VỤ HỖ 
TRỢ TIỆN ÍCH CÁ NHÂN CAO CẤP 
TOÀN CẦU DÀNH CHO CHỦ THẺ 
KIENLONGBANK VISA PLATINUM

NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI VÀ THANH 
TOÁN HÓA ĐƠN TRÊN INTERNET 
BANKING



ĐỒNG HÀNH

THÁNG 10/2017SỐ 45Bản tin Kienlongbank18 191995 - 20
1995 - 20

KIENLONGBANK: SẴN LÒNG CHIA SẺ
“Ngân hàng Kiên Long -  
Sẵn lòng chia sẻ” phương 
châm hoạt động ấy đã và 
đang đồng hành trong 
suốt hành trình 22 năm 
hình thành và phát triển. 
Từ những ngày đầu mới sơ 
khai, bên cạnh những nỗ lực 
không ngừng để vươn tầm 
lớn mạnh, Kienlongbank 
luôn ý thức về trách nhiệm 
với xã hội và sự chia sẻ với 
khách hàng thông qua việc 
gìn giữ và phát huy truyền 
thống tương thân tương ái 
của dân tộc Việt Nam. Điều 
này được thể hiện rõ nét qua 
các hoạt động chung tay vì 
cộng đồng qua từng dấu ấn 
quan trọng trong từng năm 
phát triển tại Kienlongbank.

Từ những ngôi nhà tình nghĩa, những cuốn 
tập và những suất học bổng chứa đựng đầy 
sự yêu thương

Những ngày đầu thành lập, Kienlongbank 
đã ý thức được trách nhiệm đối cộng 
đồng xã hội thông qua việc thường  
xuyên phối hợp với Ngân hàng nhà nước 
và các cơ quan ban ngành tại các tỉnh, 
thành có điểm giao dịch của Ngân hàng để 
thực hiện các chương trình, hoạt động từ 
thiện. Đã có hàng ngàn suất học bổng trao 
cho các em học sinh, sinh viên, hàng ngàn 
cuốn tập cùng các em học sinh cắp sách 
mỗi ngày đến trường. Các ngôi nhà tình 
nghĩa, nhà đại đoàn kết được xây dựng 
cho bà con trong các đợt thiên tai, lũ lụt, 
đóng góp vào các Quỹ từ thiện vì người 
nghèo với giá trị hàng ngàn tỷ đồng…Tất 
cả những hoạt động ấy đã được Kienlongbank 
phát huy và kế thừa cho đến ngày hôm nay.

Đến chương trình học bổng “Chia sẻ ước mơ”

Nối tiếp truyền thống tương thân tương ái 
và tiếp tục thực hiện sứ mệnh mang sự sẻ 
chia, trao yêu thương, niềm tin đến với cộng 
đồng, năm 2013, Ban lãnh đạo và CB, NV  
Kienlongbank đã quyết định tổ chức 
chương trình trao học bổng cho các em 
học sinh với tên gọi “Chia sẻ ước mơ”. Đây 
cũng là ý nghĩa, mang thông điệp chủ 
đạo của chương trình đến các em học 
sinh THPT chăm ngoan học giỏi, có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước. 
Năm 2014, tập thể CB, NV Kienlongbank 
chính thức bắt tay vào các công việc 
để chuẩn bị cho hành trình mang yêu 
thương đến với những thế hệ tương lai 
của đất nước. Những cuốn tập học sinh 
với hình ảnh bắt mắt, những chiếc nón  
Kienlongbank, những cây viết bi, và những 
hiện kim … là hành trang gắn với các em 
mỗi ngày lần lượt xuất hiện trong chương trình.

Bắt đầu với con số 1.250 suất học bổng 
Chia sẻ ước mơ được triển khai, qua mỗi 
năm mạng lưới Kienlongbank mở rộng, 
Kienlongbank nhận thức sâu sắc vai trò 
và trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng và 
vẫn còn đó những học sinh khó khăn chưa 
được tiếp cận. Vì thế, số lượng học bổng 
“Chia sẻ ước mơ” cũng tăng dần theo số 
lượng mạng lưới của Kienlongbank. Năm 
2015, Kienlongbank đã nâng số suất học 
bổng lên 5.300 phần dành cho các em. 
Và đến năm 2016, con số suất học bổng  
“Chia sẻ ước mơ” là 7.150 suất học bổng 
dành cho các em học sinh tại 26 tỉnh, thành 
nơi có trụ sở Kienlongbank hoạt động.

Chỉ qua 3 năm tổ chức, Kienlongbank đã 
chấp cánh ước mơ cho 14.000 em học sinh 
trên khắp mọi miền đất nước tương đương 
với 14.000 suất học bổng từ Kienlongbank.

Bên cạnh đó, Kienlongbank còn tiếp tục 
mở rộng vòng tay đối với nhiều thế hệ 

học sinh như tiểu học, cao đẳng, đại học 
thông qua các chương trình tài trợ, liên kết 
với các tổ chức, chính quyền địa phương. 
Tính đến nay, Kienlongbank đã mang đến 
hơn 1.000 suất học bổng cho các em có 
hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong 
học tập đạt được những thành tích đáng 
khen ngợi. 

Và những phần quà Tết dành cho bà con  
khó khăn

Kienlongbank nhận thấy, vào mỗi dịp 
Tết đến Xuân về, còn rất nhiều gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn mong muốn có 
1 mâm cơm đầy đủ, ấm cúng trong ngày 
Tết của dân tộc. Xuất phát từ ý nghĩa yêu 
thương ấy, chương trình trao quà Tết  
“San sẻ yêu thương - Thêm hương ngày 
Tết” đã được Kienlongbank thực hiện. 
Chương trình đã đi được chặng đường qua 
04 năm liên tiếp (từ năm 2014) với tổng số 
23.870 phần quà tặng được trao gửi đến 
tay bà con, giúp cho mâm cơm ngày Tết 
của bà con trên khắp mọi vùng miền thêm 
tròn đầy và ấm cúng. 

Chương trình San sẻ yêu thương thêm hương ngày Tết được Kienlongbank tổ chức vào mỗi dịp Tết đến Xuân về

Ông Trần Hưng Thịnh - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kienlongbank và Ông Nguyễn Quang Toan - Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank tham dự lễ trao nhà đại đoàn kết 
cho một hộ gia đình vào năm 2006

Học bổng Chia sẻ ước mơ đã được ghi nhận và đánh giá cao từ ngân hàng nhà nước, các cơ quan ban ngành và 
khách hàng trên cả nước
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Cùng liên tiếp những hoạt động, chương 
trình đồng hành cùng xã hội

Hỗ trợ y tế cho hộ cận nghèo

Y tế cũng là lĩnh vực ưu tiên của  
Kienlongbank trong hoạt động hỗ trợ 
cộng đồng với mục tiêu nâng cao sức 
khỏe của người dân. Tiêu biểu phải kể đến 
là chương trình tài trợ 10 tỷ đồng mua 
bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo cho trên 
70.000 người dân khó khăn trên địa bàn 
tỉnh Kiên Giang vào năm 2014.

Xây dựng nông thôn mới, đường giao 
thông, nhà đại đoàn kết, cầu nông thôn

Đây cũng chính là giá trị tinh thần cao 
quý mà Kienlongbank luôn trân trọng, 
giữ gìn và phát huy. Nhiều huyện, xã  
nghèo ở vùng sâu vùng xa khi có sự hỗ 
trợ của Kienlongbank đã thay đổi diện 
mạo cả về đời sống vật chất và tinh thần. 
Năm 2017, Kienlongbank đã phối hợp với  
UBMTTQ VN tỉnh Kiên Giang khởi công 
xây dựng và bàn giao 49 căn nhà Đại đoàn 
kết cho bà con, hộ gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn và 14 cầu nông thôn tại các địa 

phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tạo 
điều kiện cho bà con và trẻ em an tâm đi 
lại đảm bảo chất lượng của cuộc sống, 
nhiều hộ gia đình có cơ ngơi trú ngụ, ổn 
định cuộc sống hàng ngày. Đây chính là 
các hoạt động mà Kienlongbank triển khai 
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang - cái nôi hoạt 
động đầu tiên của Kienlongbank.

Trao tặng bồn chứa nước sạch trong 
chương trình “Bồn nước Kiên Long – 
Đong đầy tình nghĩa”

Năm 2016, Kienlongbank chủ động 
trao tặng 120 bồn chứa nước sạch 
cho khách hàng bị ảnh hưởng nặng 
nề do hạn mặn gây ra tại 6 tỉnh  
ĐBSCL. Đây là món quà tinh thần mà  
Kienlongbank trao tặng nhằm chia sẻ và 
giúp đỡ với khách hàng trong thời điểm 
khó khăn do bị ảnh hưởng của hạn mặn. 
Món quà thiết thực giúp các khách hàng 
của Kienlongbank tại vùng hạn mặn có 
được dụng cụ chứa nước sạch, đảm bảo 
sinh hoạt hằng ngày.

2,5 tỷ đồng cho chương trình “Chung 
tay, góp sức bảo vệ Biển Đông”

Năm 2014, Kienlongbank trao tặng số 
tiền 2,5 tỷ đồng trích từ nguồn doanh 
số giao dịch trên thẻ mang tên Hoàng 
Sa Việt Nam - Trường Sa Việt Nam do  
Kienlongbank phát hành cho Quỹ ủng 
hộ lực lượng Bảo vệ Biển Đông. Theo đó,  
KienlongBank đã phát động chương trình 
thúc đẩy các giao dịch của chủ thẻ ngay 
tại ngân hàng từ nay cho đến năm 2017 để 
ủng hộ cho quỹ này. Kienlongbank mong 
muốn sản phẩm không chỉ mang đến 
nhiều tiện ích dịch vụ, ý nghĩa của chương 
trình sẽ mang lại giá trị tinh thần giúp sức 
cùng cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Biển và Kiểm 
ngư Việt Nam an tâm công tác giữ vững 
chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Liên tục nhiều năm qua, Kienlongbank 
vinh dự đón nhận nhiều Bằng khen, bảng 
vàng và các giải thưởng của Nhà nước, cấp 
Trung ương đến địa phương vì đã có nhiều 
đóng góp vào công tác xã hội, … Nhưng 
sẽ không gì hạnh phúc hơn là tình cảm, sự 
ghi nhận của cộng đồng xã hội, của Qúy 
khách hàng thân thiết dành cho Ngân 
hàng. Đó cũng chính là động lực để tập thể 
CB, NV, CTV Kienlongbank tiếp tục nỗ lực 
hoàn thành tốt các hoạt động kinh doanh 
để có thêm điều kiện mang đến nụ cười và 
sẻ chia niềm hạnh phúc bằng những nghĩa 
cử cao đẹp thông qua các hoạt động vì cộng 
đồng và xã hội. Đây vừa là truyền thống và 
cũng là nét đẹp văn hóa của Kienlongbank 
xây dựng từ thuở sơ khai cho đến những 
chặng đường tương lai lâu dài sắp tới.  

                                                                            • Đỗ Hồng
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Trong 02 ngày 12/9 và 14/9/2017, Kienlongbank đã phối 
hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) 
tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ trao tặng và bàn giao 6 căn 
nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn tại huyện Hòn Đất, huyện Tân Hiệp và thị xã Hà Tiên 
(Kiên Giang).

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo cơ quan chính quyền địa 
phương các phường, xã, huyện, đại diện UBMTTQVN và CB, NV  
Kienlongbank cùng bà con láng giềng đến chúc mừng, chung vui với 
các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở trong đợt này.

Tại huyện Hòn Đất, 03 căn nhà đại đoàn kết được Kienlongbank trao 
tặng cho các hộ gia đình gồm bà Trương Thị Bảy (ấp Giàn Giừa, xã Sơn 
Bình), ông Trần Văn Như (ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái), bà Danh Thị Đẹp (ấp 
Hòn Quéo, xã Thổ Sơn).

  8 CĂN NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT       tại Huyện Hòn Đất, Tân Hiệp & Tx.Hà Tiên

KIENLONGBANK TIẾP TỤC TRAO TẶNG

Bà Trương Thị Bảy xúc động khi nhận ngôi nhà mới từ Kienlongbank

Gia đình ông Trần Văn Như vui mừng nhận nhà Đại đoàn kết từ Kienlongbank

Vợ chồng bà Danh Thị Đẹp vui mừng chụp ảnh lưu niệm trong ngôi nhà mới được 
xây tặng từ Kienlongbank

Ông Lê Văn Truyền đón nhận ngôi nhà mới từ Kienlongbank với sự chứng kiến của 
đông đảo bà con lối xóm

Tại huyện Tân Hiệp, Kienlongbank trao tặng 03 căn nhà đại đoàn kết cho 
hộ gia đình gồm ông Lê Văn Truyền (ấp Tàu Hơi A, xã Thạnh Trị), bà Nguyễn 
Thị Ngọc Thùy (ấp Tân An, xã Tân Hiệp B) và hộ gia đình Đặng Hoàng Thanh  
(ấp Thạnh Trúc, xã Thạnh Trị).

Còn tại thị xã Hà Tiên, 02 hộ gia đình được Kienlongbank hỗ trợ xây nhà 
gồm: bà Lê Thị Phố - ngụ tổ 6, khu phố VI, Phường Đông Hồ và chị Lê Thị Diễm 
Hằng - tổ 3, khu phố VI, Phường Tô Châu. Được biết, đây là những hộ có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Hầu hết bản thân các chủ hộ phải sống 
trong những ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp trong những năm qua.

Đặc biệt, trong 02 hộ gia đình có bà Lê Thị Phố là đối tượng người già neo đơn, 
kiếm sống bằng nghề buôn bán vé số, do tuổi cao sức khỏe yếu nên bà Phố 
thường xuyên đau ốm. Tại buổi lễ bàn giao nhà, trong niềm vui mừng, xúc 
động, bà Phố đã bày tỏ lòng biết ơn, sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, 
đặc biệt sự giúp đỡ của Ngân hàng Kiên Long đã tạo điều kiện giúp đỡ bà 
có ngôi nhà ở ổn định, không còn lo lắng khi mùa mưa sắp đến. Đây cũng là 
động lực giúp bà sống vui - sống khỏe - sống có ích khi về già. 
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Căn nhà mới của bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy

Ngôi nhà mới được Kienlongbank trao tặng cho gia đình bà Lê Thị Phố

Ông Đặng Hoàng Thanh vui mừng chụp hình lưu niệm cùng với đại diện lãnh 
đạo Kienlongbank trong ngôi nhà mới

Hộ gia đình bà Lê Thị Diễm Hằng nhận nhà đại đoàn kết từ Ban lãnh đạo Kienlongbank

Bên cạnh đó, tại buổi lễ bàn giao nhà, chị Lê Thị Diễm Hằng cũng 
xúc động chia sẻ: “Mong ước của mẹ con em có được ngôi nhà để 
che nắng, che mưa nay đã được thực hiện. Mùa nắng thì đỡ, chứ tới 
mùa mưa là nhà dột đủ chỗ, nền nhà nước ngập tràn lan. Giờ có được 
ngôi nhà ở ổn định, em rất hạnh phúc. Cho mẹ con em cám ơn và sự 
biết ơn đến mấy anh chị trong Ngân hàng Kiên Long rất nhiều, em 
hứa sẽ bảo quản tốt căn nhà và phấn đấu làm ăn, vươn lên trong 
cuộc sống”.

Đại diện lãnh đạo Kienlongbank cho biết “Việc trao tặng nhà đại 
đoàn kết cho các hộ gia đình là việc làm có ý nghĩa và thiết thực vì 
xung quanh vẫn còn rất nhiều mảnh đời cần lắm sự chung tay chia 
sẻ. Đây cũng là hoạt động xã hội thường xuyên được Kienlongbank 
tổ chức hàng năm. Với mỗi ngôi nhà mới là một món quà đầy ý  
nghĩa, thể hiện tình cảm của tập thể CB, NV Kienlongbank dành cho 
những hộ gia đình còn nhiều khó khăn về chỗ ở, qua đó giúp các hộ 
gia đình có thể yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát  
nghèo và ổn định cuộc sống”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Kienlongbank đã khởi công xây dựng 
14 cây cầu nông thôn và bàn giao 38 căn nhà Đại đoàn kết dành 
cho bà con tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Dự 
kiến cũng trong tháng 10/2017 sắp tới, Kienlongbank sẽ tiếp tục 
trao tặng 11 căn nhà đại đoàn kết trong chương trình cho các 
hộ gia đình trên địa bàn huyện Giồng Riềng, U Minh Thượng, An 
Minh và Ban Lực lượng Cựu chiến binh Tiểu đoàn 207.

Với mục đích góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số với tinh thần “lá 
lành đùm lá rách“, từ tháng 4 đến tháng 12/2017, Kienlongbank 
đã phối hợp với UBMTTQ VN tỉnh Kiên Giang khởi công xây dựng 
và bàn giao 49 căn nhà Đại đoàn kết và 14 cây cầu nông thôn, trị 
giá 10 tỷ đồng.

• Phòng Marketing
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KIENLONGBANK
NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG

Khách hàng là yếu tố sống còn cho bất cứ doanh nghiệp 
nào, dù quy mô lớn hay nhỏ thì vấn đề khiến các doanh  
nghiệp phải luôn quan tâm hàng đầu đó là làm sao để tìm 
kiếm và giữ chân được khách hàng. Theo thống kê cho thấy, 
nếu tỷ lệ giữ chân khách hàng tăng 5% thì lợi nhuận sẽ tăng 
25 - 75%. Thế nhưng, để giữ chân được khách hàng, đó 
không phải là một vấn đề dễ, bởi, hiện nay, trong thời đại 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa, khách hàng có rất nhiều sự 
lựa chọn cho nhu cầu của mình và họ luôn muốn được phục 
vụ một cách tốt nhất. Điều đó đòi hỏi, doanh nghiệp phải 
tạo cho khách hàng sự thoải mái và hài lòng từ sự tư vấn đến 
các sẩn phẩm, dịch vụ cung cấp. 
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Trải qua 22 năm hình thành và phát triển, 
Kienlongbank có mạng lưới hoạt động rộng 
khắp trên 26 tỉnh, thành trong cả nước 
với 117 điểm giao dịch. Theo đó, mỗi năm  
Kienlongbank tiếp tục tăng tưởng ổn định 
lượng khách hàng thân thiết, khách hàng 
mới đến giao dịch cũng trở thành gắn bó, 
thân thiết. Trong số những khách hàng ấy, 
có những khách hàng đã đồng hành cùng 
với Kienlongbank từ những ngày đầu khi 
mới thành lập, cũng có những khách hàng 
chỉ mới giao dịch với Kienlongbank trong 
những năm gần đây. Nhưng trên hết, họ luôn 
hài lòng với những sản phẩm, dịch vụ cùng 
với thái độ phục vụ của CB, NV tại các đơn 
vị trong toàn hệ thống. Vậy điều gì đã giúp 
Kienlongbank có được sự đồng hành và gắn 
bó trong ngần ấy năm hoạt động?

Anh Lê Tấn Kỳ Phi, là khách hàng gắn bó với 
Kienlongbank Phú yên từ năm 2013. Qua 05 
năm giao dịch, anh đã dành rất nhiều tình 
cảm cũng như sự yêu mến cho Ngân hàng. 
Anh Phi chia sẻ:  “Qua 05 năm giao dịch với 
Kienlongbank, điều làm tôi hài lòng nhất đó 
là sự chăm sóc chu đáo của các bạn nhân viên. 
Các bạn luôn vui vẻ và  sẵn lòng tư vấn mọi 
thắc mắc của tôi. Tiếp đến là thái độ phục vụ 
và sự chân thành. Tôi thích không gian  giao 
dịch của Kienlongbank, rất thân thiện và  

gần gũi, tạo được sự tương tác giữa khách hàng 
với các nhân viên giao dịch. Nhưng trên hết, tôi 
yêu mến thương hiệu Kienlongbank bởi những 
việc làm hết sức nhân văn của ngân hàng, đó 
là trao những phần học bổng hàng năm dành 
cho học sinh nghèo vượt khó, trao nhà tình  
nghĩa cho các hộ nghèo, trao tặng bồn nước 
cho bà con nông dân,... Chính việc làm đó đã 
làm cho tôi luôn tin tưởng vào sự phát triển của 
Kienlongbank và đó cũng là lý do mà tôi gắn bó 
với Kienlongbank trong suốt những năm qua.”

Với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”,  
Kienlongbank đã nhận được rất nhiều sự 
gắn bó, tin tưởng từ hàng ngàn khách hàng 
trên cả nước. Để có được sự tin tưởng ấy, 
điều thiết yếu cần phải cho khách hàng thấy 
được đó là sự chân thành. Như chị Đinh Thị 
Lợi - Khách hàng tại Kienlongbank Bình Định 
được mời tham dự Lễ khai trương Kienlong-
bank Bình Định vào tháng 4 năm 2012. Sau 
một thời gian, chị đã quyết định chuyển sang 
giao dịch tại Chi nhánh Bình Định cũng vì 2 
chữ niềm tin.

Nói về việc tại sao chị đã gắn bó với  
Kienlongbank đến hiện tại, chị Lợi chia sẻ: 
“Cảm nhận lần đầu khi đến giao dịch với  
Kienlongbank Bình Định đó là sự tận tình 
của các em, những chỉ dẫn tư vấn sản phẩm, 
dịch vụ của Ngân hàng, sự sẵn sàng giải thích 
những điểm mới, điểm hay về sản phẩm, dịch 
vụ và đặc biệt thông qua sự chia sẻ của các em, 
chị hiểu hơn về lịch sử Kienlongbank đã trải qua 
trong suốt giai đoạn hình thành và phát triển, 

chị đã nhìn thấy những hình ảnh của Ngân 
hàng từ thuở sơ khai mới thành lập, hình ảnh 
của các vị lãnh đạo tiền bối, những vị cổ đông 
tuổi đã xế chiều cho đến những hình ảnh mới 
mẻ hiện đại như bây giờ, tất cả những điều đó 
đã để lại trong tâm trí chị rất sâu sắc và chị hiểu 
rằng tại sao Kienlongbank vẫn phát triển lớn 
mạnh như ngày hôm nay.” 

Đối với Kienlongbank, niềm vui là khi mang 
đồng vốn của Ngân hàng về với doanh  
nghiệp và bà con nông dân, tiểu thương, tạo 
điều kiện cho khách hàng làm ăn hiệu quả. 
Và với khách hàng Chiêm Chúa - khách hàng 
của Kienlongbank - Chi nhánh Rạch Giá, Ông 
là một chính một trong những khách hàng 
tiêu biểu và điển hình vì sự gắn bó 20 năm 
với Ngân hàng khi sử dụng hiệu quả nguồn 
vốn của Kienlongbank. Ông là nhân viên tại 
Công ty Cấp thoát nước tỉnh Kiên Giang, vì 
đồng lương ít ỏi cộng thêm việc đồng áng 
ở nhà không ai làm, nên ông đã quyết định 
nghỉ việc ở nhà làm ruộng trên 1 hecta đất 
của gia đình. Ông kể: “Vào thời điểm đó, các 
phương tiện truyền thông thường phổ biến mô 
hình nông dân sản xuất giỏi và hướng dẫn kỹ 
thuật trồng lúa tăng vụ, các giống lúa đạt năng 
suất cao. Lúc đó tui mới chợt nghĩ: Tại sao ở nơi 
khác bà con làm giàu từ mô hình này được còn 
mình lại không? Vậy là tui bắt đầu khảo sát một 
số mô hình canh tác lúa năng suất cao ở các 
vùng lân cận, rồi đưa ra quyết định chuyển qua 
mô hình trồng lúa”.

Số tiền đầu tiên ông vay tại Ngân hàng Kiên 
Long vào năm 1997 là 30 triệu đồng để san 
lắp mặt bằng trồng lúa. Ông còn nhớ, vụ đầu 
Đông Xuân, trừ các khoản chi phí, thu về lợi 
nhuận 15 triệu đồng. Sau đó ông trả nợ Ngân 
hàng và những vụ mùa sau ông lại tiếp tục 
vay- trả, trả - vay. Cứ như vậy trong gần 20 
năm vay vốn tại Kienlongbank, tài sản hiện 
nay của ông gồm đã tăng lên đáng kể, từ 1 
hecta đất ruộng, hiện nay ông đã có 4 máy 
bơm nước, 1 chiếc máy cày, 2 chiếc chẹt và 06 
ha đất trồng lúa, mỗi năm mang về thu nhập 
cho gia đình hơn 400 triệu đồng. 

Ông cho biết: “Giao dịch với Kiên Long gần 20 
năm nay, tôi thấy ở đây được cái là nhân viên 
hướng dẫn rất là tận tình và rõ ràng cho khách 
hàng. Nhiều khi còn tư vấn giúp tui phương án 
làm ăn nào cho hiệu quả nữa, giúp cho mình 

không có mắc công đi tới đi lui. Từ chỗ đó mà 
tui không có muốn bỏ Kiên Long”.

Cũng như ông Chiêm Chúa, ông Hứa Văn Hòa 
là khách hàng của Kienlongbank - Phòng giao 
dịch Hà Tiên từ năm 2013 đến nay, nhờ vào 
nguồn vốn vay Ngân hàng đã tạo điều kiện 
giúp ông Hòa phát triển cơ sở kinh doanh 
nước đá của gia đình. Trao đổi với chúng tôi, 
ông Hòa chia sẻ: “Tôi vay tại Kienlongbank Hà 
Tiên cũng đã được hơn 5 năm rồi. Ngân hàng 
hỗ trợ nguồn vốn cho tôi làm ăn, sắm sửa máy 
móc, xe cộ vận chuyển nước đá… đến nay, gia 
đình tôi khấm khá hơn xưa nhiều. Đặc biệt, tôi 
rất thích cách phục vụ của CB, NV Ngân hàng, 
anh, em rất tận tình, niềm nở với khách hàng. 
Mỗi khi đáo hạn, hồ sơ làm rất nhanh chóng, 
không mắc công tôi phải đi tới đi lui. Mặc dù, có 
rất nhiều lời mời chào từ các Ngân hàng khác 
với mức lãi suất ưu đãi hơn nhưng tôi vẫn muốn 
tiếp tục gắn bó với Kienlongbank”.

Đã có khá nhiều cuộc tranh luận về việc nên 
giữ chân khách hàng cũ hay tìm kiếm khách 
hàng mới. Đôi khi có cả bài toán so sánh 
“Mất một khách hàng là mất bao nhiêu”, hay 
“Chi phí để tìm kiếm một khách hàng mới là 
bao nhiêu”. Nhưng với Kienlongbank để tìm 
kiếm và giữ chân một khách hàng đôi khi 
phải dùng cả uy tín, giá trị của cá nhân mỗi 
CB, NV Ngân hàng. Nghề ngân hàng là nghề 
của niềm tin. Do vậy, chúng tôi hiểu rằng, 
mỗi khách hàng đã, đang và sẽ gắn bó cùng  
Kienlongbank như người thân, người bạn 
đồng hành. Kienlongbank hiểu rằng: Ngân 
hàng muốn có được thành công thì khách 
hàng phải là những người đạt được thành 
công trước. Hiểu rõ điều đó, Kienlongbank 
luôn nỗ lực làm tốt nhất vai trò người bạn 
đồng hành giúp mọi cá nhân và doanh  
nghiệp phát triển kinh tế, ổn định cuộc 
sống. Đáp lại sự tin yêu và đồng hành của 
khách hàng 22 năm qua, Kienlongbank sẽ 
nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để mang đến 
cho khách hàng những dịch vụ cũng như 
sản phẩm tiện ích và hiện đại nhất bằng 
những chính sách kinh doanh phù hợp, 
nhân văn như phương châm hoạt động  
“Sẵn lòng chia sẻ” của Ngân hàng.

• Kienlongbank

Khách hàng Đinh Thị Lợi - Kienlongbank Bình Định

Khách hàng Hứa Văn Hòa - Kienlongbank Hà Tiên

• Khách hàng Chiêm Chúa - Kienlongbank Rạch Giá

Khách hàng Lê Tấn Kỳ Phi - Kienlongbank Phú Yên
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NHÂN SỰ

Phó Tổng Giám Đốc Kienlongbank - Bà Trần Tuấn Anh

BBT: Chào  Bà! Cảm ơn  Bà  đã nhận lời mời 
phỏng vấn của Bản tin Kienlongbank Số 
45. Đầu tiên, Bà có thể chia sẻ những nhận 
xét khái quát về tình hình nhân sự và xu 
hướng dịch chuyển nhân sự đối với ngành 
ngân hàng hiện nay?

Bà Trần Tuấn Anh:

Những năm gần đây do ảnh hưởng của khủng 
hoảng kinh tế, hoạt động của hệ thống ngân 
hàng gặp nhiều khó khăn, áp lực tái cơ cấu 
hoạt động, sáp nhập và mua lại (M&A) bắt buộc 
giảm dần số lượng tổ chức tín dụng (TCTD) và 
nâng cao chất lượng hoạt động. Khi tình hình 
kinh doanh của ngành Ngân hàng bước vào 
thời kỳ ảm đạm, thu nhập giảm sút tạo ra xu 
hướng tinh giản nhân sự. Từ đó, việc tinh lọc 
nhân sự và yêu cầu tuyển dụng có những thay 
đổi quan trọng về chất. Áp lực mất việc trở nên 
rõ ràng hơn đối với từng cán bộ, nhân viên 
ngành ngân hàng, buộc mỗi người phải tự học 
hỏi, trau dồi thêm các kiến thức chuyên môn để 
có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công việc. 
Nhân sự hiện hữu cần phải thay đổi cách làm, 
cách suy nghĩ, phải tạo hiệu quả công việc thiết 
thực mới có thể củng cố vị trí. Còn nhân sự ứng 
tuyển thì cần phải đáp ứng những yêu cầu cao 

hơn và có nhiều kỹ năng hơn. Bên cạnh đó, do 
tình hình cạnh tranh của các ngân hàng đã đi 
vào chiều sâu, thông qua cung cách tổ chức 
kinh doanh phục vụ để thu hút khách hàng nên 
việc tuyển dụng nhân sự tại các doanh nghiệp 
và TCTD còn yêu cầu về kỹ năng giao tiếp, kỹ 
năng bán hàng.

Hiện tại, nhu cầu tuyển dụng của hệ thống ngân 
hàng không hề suy giảm và vẫn luôn ở mức khá 
cao. Số lượng nhân sự không có sự biến động 
lớn. Trong thời gian tới, lao động ngành tài 
chính - ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức do những biến động lớn 
trong hệ thống ngân hàng, hoạt động kinh  
doanh giảm sút, hiệu quả thấp và thực hiện chủ 
trương tái cơ cấu hệ thống TCTD của Chính phủ 
và Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, cơ hội 
dành cho những nhân viên có kinh nghiệm, có 
năng lực và muốn thử sức ở những môi trường 
tốt hơn hoặc có chế độ đãi ngộ tốt hơn tại các 
ngân hàng khác cũng rất rộng mở. Để thu hút 
nhân tài và giữ chân người lao động, thôi thúc 
các ngân hàng xem lại chính sách nhân sự và 
đãi ngộ, công tác tuyển dụng quan tâm hơn về 
chất lượng,... Những yếu tố trên đã làm cho làn 
sóng dịch chuyển nhân sự trong ngành ngân 
hàng vẫn tiếp tục diễn ra.

BBT:   Hoạt động trong ngành tài chính, 
Kienlongbank có những chính sách nhân 
sự như thế nào?

Bà Trần Tuấn Anh:

Trong quá trình kinh doanh, người ta luôn coi 
trọng các yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. 
Và chỉ có yếu tố con người mới có thể tạo nên sự 
khác biệt nhiều nhất, riêng nhất. Chính vì thế 
Ban lãnh đạo Kienlongbank không ngừng cải 
thiện chính sách nhân sự để hướng đến mục 
tiêu “nhân hòa”. Những chính sách về phát triển 
nguồn nhân lực mà Kienlongbank đã và đang 
áp dụng có thể chưa toàn diện, chưa hoàn 
thiện nhưng đã có sự chuyển biến tích cực, làm 
thay đổi Kienlongbank như hôm nay.

Chính sách nhân sự và đãi ngộ chiếm vị trí đặc 
biệt quan trọng, là điểm hấp dẫn và lưu giữ 
nhân tài, đồng thời nó là đòn bẩy kích thích tư 
duy sáng tạo, phát huy khả năng của người lao 
động. Các chính sách này luôn được cải thiện 
phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu kinh 
doanh của Kienlongbank trong từng thời kỳ.

Trong môi trường ứng dụng công nghệ thông 
tin ngày càng cao, hoạt động ngân hàng có 
những thay đổi mạnh mẽ, đòi hỏi đội ngũ nhân 

Thị trường lao động luôn có sự cạnh tranh quyết liệt về nguồn nhân lực và những tác động của xã 

hội đến quá trình tìm việc của người lao động dẫn đến sự chuyển dịch lớn nhân sự tại các doanh 

nghiệp. Tổ chức tín dụng cũng chịu ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển ấy. Làm sao để có thể duy trì và 

phát triển tổ chức ngày càng lớn mạnh trong bối cảnh cạnh tranh nhân sự gay gắt luôn là đề tài nóng 

bỏng. Trải qua 22 năm hình thành và phát triển, Kienlongbank luôn coi trọng việc xây dựng chính 

sách nhân sự để ổn định, giữ chân nhân tài và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. BBT Bản tin  

Kienlongbank đã có cuộc chia sẻ với Bà Trần Tuấn Anh - Phó TGĐ phụ trách công tác Nhân sự tại Kien-

longbank để tìm hiểu xoay quanh nội dung này.

sự phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới. Bên cạnh việc đào tạo nghiệp 
vụ, Kienlongbank chú trọng đào tạo các kỹ 
năng như: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý cho 
cán bộ cấp trung; kỹ năng giao tiếp, bán hàng, 
kỹ năng làm việc nhóm… cho nhân viên tác  
nghiệp nhằm không ngừng nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực. Đây cũng là tiền đề cho 
đội ngũ cán bộ, nhân viên tăng thêm sự tự tin 
về chuyên môn để nâng cao hiệu quả công tác.

Kienlongbank nhận thức được sự cần thiết và 
lợi ích của việc luân chuyển nhân sự để cán bộ 
tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và tầm nhìn 
rộng hơn nên sắp tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công 
tác luân chuyển nhân sự quản lý cấp trung và 
cao như các vị trí giám đốc chi nhánh, giám 
đốc vùng trong hệ thống của Ngân hàng. Bằng 
hình thức này cán bộ quản lý sẽ có thêm nhiều 
kinh nghiệm ứng phó với những thay đổi của 
địa phương, văn hóa vùng miền, đặc thù khách 
hàng và nhu cầu khách hàng. 

Đạo đức nghề nghiệp phải được coi là một 
trong các giá trị cốt lõi, nhất là trong hoạt 
động của ngân hàng khi mà kinh doanh dựa 
trên niềm tin và sự chân thực. Việc khuyến 
khích nâng cao đạo đức nghề nghiệp đi đôi với 
chính sách khen thưởng, xử phạt kịp thời, đúng 
người, đúng việc. Các cấp lãnh đạo phải là đầu 
tàu gương mẫu cho nhân viên học tập và noi 
theo.

Kienlongbank luôn quan tâm bồi dưỡng, đào 
tạo những kiến thức chuyên môn, kỹ năng 
mềm cho nhân sự làm hành trang để vươn 
tới những vị trí cao hơn, có khả năng cống 
hiến nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển của  
Kienlongbank.

Chính sách tuyển chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán 
bộ luôn ưu tiên cho những nhân sự nội bộ có 
thành tích tốt, có đạo đức nghề nghiệp và gắn 
bó với Kienlongbank. Việc tự ứng tuyển các vị trí 
cao hơn luôn sẵn sàng dành cho những người 
cảm thấy mình đủ điều kiện tiếp nhận vị trí đó.

BBT:  Với 22 năm hình thành và phát triển, 
Kienlongbank đã có nhiều thế hệ lãnh 
đạo, CB, NV cùng gầy dựng, xây dựng nên  
Kienlongbank, gắn bó và phát triển. 
Theo  Bà, yếu tố nào ảnh hưởng lớn 
đến chiến lược phát triển nhân sự của  
Kienlongbank?

Bà Trần Tuấn Anh:

Yếu tố đầu tiên và xuyên suốt trong quá trình 
trưởng thành và phát triển của Kienlongbank 
là Ban lãnh đạo luôn đánh giá “Nguồn nhân 
lực là một tài sản quý báu và vô giá của 
Kienlongbank”.

Kienlongbank xác định văn hóa doanh nghiệp 
cho Ngân hàng do vậy chiến lược phát triển 
nhân sự cũng thể hiện những bản sắc riêng để 
có thể tồn tại và phát triển bền vững mà không 
bị hòa lẫn. Chiến lược này luôn dựa trên nền 
tảng giá trị văn hóa Kienlongbank và giá trị 
văn hóa cá nhân.

Theo xu hướng Kienlongbank ngày càng mở 
rộng phạm vi và quy mô hoạt động, công tác 
nhân sự phải luôn đổi mới và nhanh nhạy mới 

đáp ứng kịp thời nhu cầu bổ sung nguồn nhân 
lực. Về mục tiêu ngắn hạn, công tác nhân sự 
phải dự kiến được số lượng nhân sự cần bổ 
sung, mục tiêu, tiêu chuẩn tuyển dụng trong 
từng giai đoạn để giải quyết nhu cầu trước 
mắt. Về lâu dài, công tác nhân sự phải chuẩn 
bị đầy đủ đội ngũ cán bộ kế cận, nhân sự dự bị 
để nhanh chóng đáp ứng khi phát sinh nhu cầu 
bổ sung.

Hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển 
đa dạng, mức độ cạnh tranh ngày càng gay 
gắt. Do vậy, quá trình bồi dưỡng, đào tạo nhân 
sự cho mục tiêu trước mắt và lâu dài được 
lên kế hoạch hàng năm. Toàn thể CB, NV của  
Kienlongbank phải được thường xuyên cập 
nhật những kỹ năng, kiến thức mới để phục vụ 
một cách hiệu quả cho mục tiêu chiến lược của 
Kienlongbank. Kienlongbank chủ động thực 
hiện việc đánh giá chất lượng đào tạo hằng 
năm, rà soát và xây dựng các chương trình đào 
tạo nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc và 
theo nhu cầu học hỏi nâng cao kỹ năng nghiệp 
vụ của nhân viên. Mặt khác, công tác đào tạo 
phải gắn liền với việc kiểm tra, tổng kết và phải 
thực sự mang lại lợi ích cho Ngân hàng.

Trong xu hướng thực hiện cách mạng công 
nghệ 4.0 và ngân hàng số, hoạt động của Ngân 
hàng từng bước được số hóa.  Dịch vụ cung 
cấp cho khách hàng được thực hiện một cách 
tự động và dễ dàng phủ sóng tại nhiều nơi với 
chi phí thấp, không tốn kém nhân lực, tiết kiệm 
thời gian,… Bởi vậy, ngoài việc ảnh hưởng đến 
nhu cầu sử dụng, nhân sự còn phải thay đổi 
những cung cách phục vụ để theo kịp trào lưu 
số hóa. Mọi người phải vượt qua rào cản tư duy 
theo cách phục vụ truyền thống để đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật cao khi chuyển sang ngân hàng số  
- Digital Bank.

BBT:   Nhắc đến đội ngũ  nhân sự tại   
Kienlongbank, nếu tóm tắt thành những 
chữ đơn giản, xúc tích nhất, thì theo Bà đó 
là những chữ gì?

Bà Trần Tuấn Anh: 

Toàn thể cán bộ, nhân viên Kienlongbank đã 
và đang tiếp tục hoàn thiện giá trị văn hóa của 
Kienlongbank: “Thân thiện, sẻ chia, hợp tác, 
công bằng và cùng phát triển”

BBT:  Chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày 
thành  lập Kienlongbank,  Bà  có đôi lời 
nhắn nhủ gì đến toàn thể nhân viên  
Kienlongbank?

Bà Trần Tuấn Anh:

Hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân 
hàng nói chung và Kienlongbank nói riêng 
trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Lợi 
nhuận giảm sút so với các năm trước, do vậy 
thu nhập của nhân viên Kienlongbank cũng 
bị ảnh hưởng nhất định. Tuy vậy, Ban lãnh đạo 
Kienlongbank luôn quan tâm sâu sắc đến việc 
làm và cuộc sống của cán bộ, nhân viên, thể 
hiện qua những chính sách nhân sự, đãi ngộ 
luôn được đổi mới và cải thiện. Đặc biệt, chính 
sách đãi ngộ hướng tới mục tiêu công bằng, 
minh bạch đúng với năng lực cống hiến, hiệu 
quả công việc của từng người. Bên cạnh đó, 
Kienlongbank luôn khuyến khích tư duy sáng 
tạo thông qua chính sách khen thưởng, động 
viên các sáng kiến, cải tiến, đề xuất nhằm hoàn 
thiện và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân 
hàng.

Những khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, chúng tôi 
tin tưởng rằng toàn thể CB, NV Kienlongbank 
đồng tâm nhất trí, phấn đấu vượt qua mọi khó 
khăn thử thách, chắc chắn hoạt động kinh  
doanh của Kienlongbank ngày càng khởi sắc 
và mang lại hiệu quả cao.

Chúng tôi mong muốn toàn thể CB, NV thấu 
hiểu được tâm tư, tình cảm của Ban lãnh đạo 
để nỗ lực hơn nữa trong công tác, trong học tập 
nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề 
nghiệp để mang lại những thành quả tốt đẹp 
cho Kienlongbank. Qua đó, thu nhập của CB, 
NV ngày càng được cải thiện, người có nhiều 
đóng góp nhất định sẽ có nhiều cơ hội thăng 
tiến nghề nghiệp, khẳng định được vị trí và vai 
trò của mình trong sự nghiệp xây dựng mái nhà 
chung Kienlongbank.

Cảm ơn Bà đã dành thời gian cho BBT Bản 
tin Kienlongbank. Kính chúc Bà nhiều sức 
khỏe và thành công.

• Ban biên tập

YẾU TỐ NHÂN HÒA TRONG 
CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ 
TẠI KIENLONGBANK
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

ột bạn trẻ sau khi dự phỏng vấn ứng tuyển vào  

Kienlongbank đã chia sẻ rằng: 

“Trước khi bước vào phòng phỏng vấn em nghĩ rằng sẽ bị vặn vẹo 

đủ điều, sẽ bị hỏi những câu hỏi hóc búa với những tình huống khó 

khăn,… Nhưng ngay khi gặp các anh chị trong Hội đồng em cảm 

nhận ngay là em đã nghĩ sai về Kienlongbank. Em đã đi phỏng vấn 

nhiều nơi rồi nhưng chưa ở đâu em cảm thấy thoải mái và phấn 

khích như ở Kienlongbank. Em có cảm giác như tham dự một buổi 

chia sẻ về nghề, một cơ hội trao đổi về nghiệp vụ chứ không phải 

là một cuộc phỏng vấn xin việc. Em rất ấn tượng và sẽ luôn nhớ 

mãi kỷ niệm này cho dù em có được là đồng nghiệp của các anh 

chị hay không.”

Giám đốc một doanh nghiệp có giao dịch với Kienlongbank 

cho biết: 

“Tôi đã giao dịch với rất nhiều ngân hàng, gửi có, vay có, chuyển 

tiền cũng nhiều. Nhưng cho đến khi đến với Kienlongbank thì tôi 

hoàn toàn yên tâm. Tại sao? Bởi vì các bạn đã tạo cho tôi niềm tin 

rằng các bạn luôn quan tâm đến khách hàng, các bạn chia sẻ kịp 

thời cho khách hàng mỗi khi có vấn đề và các bạn chăm sóc khách 

hàng như là người thân của mình vậy.”

NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
VĂN HÓA KIENLONGBANK

Một chị tiểu thương tại Quận Thanh Khê nhận xét: 

“Trước đây ít người biết đến Kiên Long lắm, nhưng mấy năm gần 

đây Kienlongbank đã có nhiều chương trình rất thiết thực như tặng 

học bổng cho học sinh hay tặng quà Tết cho người nghèo, ngoài 

ra mấy anh nhân viên Kienlongbank rất dễ thương, tư vấn hỗ trợ 

khách hàng rất nhiệt tình nên bây giờ bà con ai cũng biết đến  

ngân hàng Kiên Long.”

Trên đây là một vài trong rất nhiều những chia sẻ của khách 

hàng về Kienlongbank, về cung cách phục vụ khách hàng của  

Kienlongbank cũng như những chuyển biến tích cực rõ nét các 

dịch vụ của Kienlongbank trong thời gian gần đây.

Cùng với sự mở rộng mạng lưới và cạnh tranh gay gắt trong ngành 

ngân hàng, một trong những yếu tố then chốt để giữ chân khách 

hàng, phát triển khách hàng mới là chuẩn hóa hoạt động, nâng 

cao chất lượng dịch vụ mang đến cho khách hàng những tiện ích 

cao nhất. Với bề dày 22 năm thành lập và phát triển, được xây dựng 

và vun đắp qua nhiều thế hệ, Kienlongbank đã định hình cho mình 

một nét văn hóa rất đặc trưng và nhân văn. Đó không chỉ là những 

khẩu hiệu suông hay những biểu ngữ mang tính hình thức mà 

là tâm niệm, là ứng xử văn hóa đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi 

thành viên Kienlongbank. 

Mỗi cán bộ, nhân viên (CB, NV) Kienlongbank 

luôn làm việc hết mình với tâm niệm sự thịnh 

vượng và thành công của khách hàng là sự 

phát triển của ngân hàng, từ đó chính bản thân  

CB, NV Kienlongbank cũng có cơ hội phát 

triển bản thân mình. Bởi, với tấm lòng hết 

mình vì công việc, luôn trăn trở cho khách 

hàng nên Kienlongbank đã hoàn toàn chiếm 

trọn niềm tin của anh chủ doanh nghiệp hay 

chị tiểu thương, và còn nhiều khách hàng 

tại 26 tỉnh thành có 117 điểm giao dịch của  

Kienlongbank.

Có tham dự một buổi đào tạo của Kienlongbank 

mới thấy hết được tinh thần học hỏi của CB, 

NV, CTV Kienlongbank. Với quyết tâm phải 

luôn hoàn thiện bản thân để phục vụ tốt 

nhất cho khách hàng, các buổi đào tạo hay 

hội thảo luôn được diễn ra sôi nổi. Những khó 

khăn vướng mắc trong công việc hay những 

kinh nghiệm quý báu từ các anh, chị đi trước 

luôn được các học viên và giảng viên đưa ra 

trao đổi và mổ xẻ. Tại những cuộc hội thảo, 

cấp lãnh đạo trân trọng lắng nghe và giải đáp 

mọi vướng mắc của cấp dưới, nhất là từ đơn 

vị kinh doanh; cấp dưới thẳng thắn trao đổi 

những khó khăn để cùng nhau tháo gỡ. Mỗi 

năm, Kienlongbank tổ chức hàng trăm khóa 

đào tạo cũng như hàng chục hội nghị chuyên 

đề cho nhiều cấp khác nhau từ điều hành 

đến nhân viên, thu hút hàng ngàn lượt CB, 

NV, CTV tham gia. Đó là một nét văn hóa đặc 

trưng mà không dễ gì xây dựng được.

Bước sang tuổi 22, Kienlongbank đã hun đúc 

trong mình một truyền thống đầy đặn và 

đáng tự hào. Đó là những hoạt động bình 

thường nhưng thường xuyên được chú trọng 

và vun đắp, tạo nên một nét văn hóa riêng có 

và niềm hãnh diện lớn lao trong mỗi thành 

viên Kienlongbank. Trụ sở hiện đại, thông 

thoáng, bầu không khí làm việc tươi vui, 

hứng khởi, tinh thần công việc nhiệt tình, 

quyết tâm. Bằng nhiều hành động thiết thực, 

Kienlongbank đã triển khai hiệu quả công 

tác 5S nơi làm việc, quy tắc ứng xử nơi công 

sở tạo nên một môi trường làm việc chuyên  

nghiệp và thân thiện.

Chị Ngô Thị Kim Ánh - Thủ quỹ tại  
Kienlongbank Đà Nẵng xúc động chia sẻ:

“Tôi luôn tự hào giới thiệu với mọi người 

rằng tôi là thành viên trong gia đình  

Kienlongbank, tòa nhà xinh đẹp và sạch sẽ 

này là nơi tôi làm việc, vào mỗi sáng sớm 

ngày Thứ Hai đầu tuần, những con người 

Kienlongbank chúng tôi cùng hướng con tim 

và khối óc về lá cờ Tổ quốc bay phấp phới 

trên cột cờ, hướng lòng tự hào về những 

người đã hy sinh cho sự hòa bình, độc lập 

hôm nay và cùng nhau khắc sâu trong tim 

niềm tin vì một Việt Nam vững mạnh, một 

Kiên Long phát triển. Bài Quốc ca vang lên 

như thôi thúc ngọn lửa nhiệt huyết, niềm hi 

vọng, tự hào và cả khát khao trong chúng 

tôi. Hoạt động này không chỉ giúp mỗi người 

khơi gợi tinh thần yêu nước, yêu giá trị công 

việc, mà còn tạo cho chúng tôi thói quen và 

nề nếp. Hơn hết, chúng tôi đã tạo cho khách 

hàng một niềm tin và họ hiểu rằng: Nơi mà 

có những con người đề cao tinh thần yêu 

nước, lao động hết mình này sẽ nỗ lực làm 

việc vì lợi ích chung, lợi ích của khách hàng. 

Điều quan trọng của một doanh nghiệp 

chính là tạo niềm tin, chúng tôi mong muốn 

điều đó và cũng đang thực hiện nó”.

“Sẵn lòng chia sẻ” không đơn thuần là 

một câu khẩu hiệu mà đó là kết tinh từ ý 

thức về sứ mệnh chia sẻ tuôn chảy trong 

tim mọi thành viên ở Kienlongbank.  

Kienlongbank sẵn lòng chia sẻ với khách 

hàng, chia sẻ với chính những thành viên của 

mình và còn là chia sẻ với cộng đồng. Những 

sự chia sẻ này không chỉ ở phương diện vật 

chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. 

Kienlongbank sẵn sàng hy sinh những 
mục tiêu lớn để san sẻ những khó khăn của 
khách hàng như lời tâm sự của Tổng Giám 
đốc Võ Văn Châu: 

“Năm 2016, Kienlongbank đã xét miễn/giảm 

lãi hơn 1.100 trường hợp khách hàng gặp 

khó khăn trong hoạt động kinh doanh với số 

tiền gần 220 tỷ đồng nhằm đồng hành, chia 

sẻ khó khăn với khách hàng”. 

Học bổng “Chia sẻ ước mơ”, đúng như tên gọi 

của nó đã chắp cánh cho vô số những ước mơ 

trên mọi miền Tổ quốc bay cao và bay xa. Và 

còn rất nhiều những sự chia sẻ 

khác từ Kienlongbank và thành viên gia đình  
Kienlongbank hàng ngày hàng giờ trên khắp 
mảnh đất xinh tươi hình chữ S này.

Tâm - Kiên - Khiêm - Đam mê - Hy sinh là  
7 chữ vàng đã trở thành một nét văn 
hóa thấm sâu trong huyết mạch,  từ 
cấp lãnh đạo cao nhất đến CB, NV, CTV 
Kienlongbank. Điều đó  tạo nên niềm 
hưng phấn và tự hào của mỗi con người  
Kienlongbank, là động lực kích thích niềm 
hăng say, quên mình trong công việc. Và 
trong những giờ phút khó khăn nhất, nét 
văn hóa này chắc chắn là nhân tố động 
viên, cổ vũ, khích lệ và gắn kết các thành 
viên Kienlongbank, tạo nên sức mạnh tinh 
thần để cùng nhau chung vai, sát cánh vượt 
qua khó khăn. Trong môi trường cạnh tranh 
ngày càng khốc liệt như hiện nay, nền tảng 
văn hóa này sẽ giúp Kienlongbank thu hút 
và giữ chân những người tài đồng thời góp 
phần tạo nên uy tín và hình ảnh tốt đẹp của 
Kienlongbank trong mắt khách hàng, đối tác, 
người lao động và xã hội.

• Ngô Thanh Tuấn 
Phó Giám đốc Kienlongbank Đà Nẵng
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Với chủ đề người tốt việc tốt Kienlongbank, lần này chúng tôi rất vui mừng khi nhận được phản hồi từ một khách hàng của Kienlongbank 
Cà Mau - anh Trần Thanh Trong. Anh Trong rất vui mừng và không ngừng gửi lời cảm ơn đến Giám đốc Ngân hàng Kiên Long chi nhánh  
Cà Mau và đặc biệt là anh Kỳ Ba - nhân viên tín dụng Kienlongbank đã nhặt được số tiền đánh rơi là 20 triệu đồng và trả lại cho anh. Hành 
động của anh Kỳ Ba thật đáng khen ngợi và tự hào, tuy anh là nhân viên của Ngân hàng nhưng qua hành động này, anh chính là biểu 
tượng rất đẹp cho cả thương hiệu Kienlongbank. Trò chuyện trực tiếp với anh Kỳ Ba, anh cho hay, hôm đó anh Trong đến giao dịch tại 
Ngân hàng Kiên Long - Chi nhánh Cà Mau, khi bước xuống xe anh có vô ý rớt 1 cọc tiền 20 triệu đồng, cùng lúc đó anh Kỳ Ba cùng các 
anh em vừa đi công tác về, anh Ba thấy cọc tiền rơi trước cổng Ngân hàng, anh nhặt lên và đi vào trong tìm khách hàng để trả lại, vô tình 
đúng lúc anh Trong phát hiện ra mình mất tiền, và số tiền trùng khớp với cọc tiền mà anh Ba đã nhặt được là 20 triệu đồng. Anh Trong 
nhận lại số tiền trong vui mừng, và không ngừng cảm ơn đến Ngân hàng Kiên Long - CN Cà Mau và anh Kỳ Ba - người đã giúp anh nhận 
lại số tiền đó. 

Và có lẽ, với 20 triệu đồng đó chúng ta mãi mãi không bao giờ mua được niềm tin của khách hàng, nhưng chi một hành động của anh Ba, 
đã góp phần xây dựng hình ảnh rất đẹp về Ngân hàng trong mắt tất cả khách hàng của Kienlongbank.

Trích nội dung từ thư cảm ơn của khách hàng: “ Tôi đến Ngân hàng có đánh rơi số tiền 20 triệu đồng ngoài ngân hàng ( trước cổng ngân 
hàng) được anh Kỳ Ba nhặt được và cho tôi nhận lại số tiền trên. Tôi rất cảm ơn anh Kỳ Ba, tôi rất cảm ơn ngân hàng vì có những đội ngũ  
cán bộ nhiệt tính, thân mật, và thật thà. Xin chân thành cảm ơn ”.

Với phương châm “sẵn lòng chia sẻ”, qua 22 năm hoạt động, kienlongbank luôn tạo 
được dấu ấn tốt đẹp trong lòng Quý khách hàng. Bên cạnh chú trọng chất lượng sản 
phẩm dịch vụ, Kienlongbank luôn đặt nhu cầu khách hàng lên hàng đầu, và đặc biệt 
là uy tín đối với khách hàng.

NHÂN VIÊN TÍN DỤNG
TRẢ   TRIỆU ĐỒNG   CHO KHÁCH HÀNG ĐÁNH RƠI20

• Kienlongbank Cà Mau

Ngày 09/7/2017 tại Chi nhánh Ngân hàng 
Kiên Long, địa chỉ số 1K-1H, đường 30 tháng 
4, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, đã phối 
hợp với nhóm nghiên cứu của trường Đại 
học Kinh tế TP.HCM tổ chức cuộc họp mặt 
45 khách hàng vay vốn vi mô có giao dịch 
thường xuyên với đơn vị trong nhiều năm 
qua. 

Với sự có mặt của Ông Vũ Đức Cần - Phó Tổng 
Giám Đốc Ngân hàng Kiên Long và đoàn cán 
bộ giáo viên trường Đại học kinh tế thành 
phố Hồ Chí Minh do Phó giáo sư - Tiến sĩ 
Trương Quang Thông làm trưởng đoàn đã 
làm tăng thêm phần long trọng cho buổi 
họp. Nhóm nghiên cứu khảo sát về tình hình 
vay vốn vi mô của khách hàng tại khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long. Mục đích yêu cầu 
của lần họp mặt này là nghiên cứu tình hình 
vay vốn vi mô (món vay nhỏ, vay tín chấp - 
trả hàng ngày) dành cho kinh doanh mua 
bán nhỏ lẻ và tiêu dùng của bà con tỉnh Vĩnh 
Long. Thông qua việc phỏng vấn trực tiếp bà 

Trong Bản tin Kienlongbank Số 45 kỳ này, Ban biên tập rất vinh dự 
nhận được bài viết cộng tác gửi về của khách hàng Cao Ngọc Yến tại 
Chi nhánh Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long). Ban biên tập xin được cảm ơn 
sự quan tâm và những tình cảm yêu mến của Chị đã dành cho Bản tin 
nói riêng và Kienlongbank nói chung. Ban biên tập xin được trích lại nội 
dung bài viết Chị gửi về. 

Buổi họp mặt thân tình
tại Ngân hàng Kiên Long, tỉnh Vĩnh Long

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

con để tìm hiểu tình hình vay vốn và sử dụng 
vốn của bà con nhằm nghiên cứu đề xuất 
những hàm ý chính sách phù hợp và hiệu 
quả cho bà con đối với ngân hàng nhà nước.

Từng vị khách mời trực tiếp trả lời những 
thông tin cá nhân, điều kiện mua bán sinh 
sống qua việc sử dụng vốn vay tín dụng, và 
góp ý kiến hữu ích trong quá trình làm hồ sơ 
thủ tục giao dịch theo đúng luật định. 

Không khí cuộc họp lại sinh động và sôi nổi 
hơn đối với khách hàng tham gia hoạt động 
đầu tư sinh lợi (trò chơi), giao lưu tặng quà 
giữa những vị khách hàng với nhau. Với 
những khách hàng dám mạnh dạn đầu tư 
sẽ sinh lợi từ cộng đồng trên cơ sở hỗ trợ tài 
chính từ ngân hàng.

03 năm là khách hàng của Kienlongbank Vĩnh 
Long, lần đầu tiên tôi đến tham dự một cuộc 
họp như thế này. Tôi thật sự rất trân trọng vốn 
đầu tư của Ngân hàng đã giúp đỡ những hộ 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn về vốn để 

mua bán nhỏ sinh lợi, ổn định đời sống, chăm 
lo con cái được học hành đến nơi đến chốn. 
Bên cạnh đó, khách hàng của Kienlongbank 
cũng rất trân trọng chữ tín và luôn cam kết 
trả nợ đúng hạn. 

Từng bước, Ngân hàng Kiên Long đã tạo 
được niềm tin trong lòng khách hàng, cùng 
với sự giúp đỡ đúng đối tượng có nhu cầu và 
sử dụng vốn đúng mục đích, đạt được sự kỳ 
vọng của khách hàng. 

Cũng như các khách hàng về tham dự 
cuộc họp hôm nay, tôi cảm thấy rất vui và 
phấn khởi. Chúc Kienlongbank Vĩnh Long 
ngày càng phát triển ổn định. Tôi tin rằng  
Kienlongbank tỉnh Vĩnh Long sẽ là lựa chọn 
đầu tiên của đa số khách hàng đến giao dịch, 
gửi tiền, chuyển tiền và vay vốn.

• Cao Ngọc Yến 
Khách hàng Kienlongbank Vĩnh Long
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1. TĂNG DOANH SỐ
Một hệ thống nhận diện thương hiệu tốt sẽ mang đến cho khách hàng 
những giá trị cảm nhận về mặt lý tính (chất lượng tốt, mẫu mã đẹp…) 
và cảm tính (chuyên nghiệp, có tính cách, đẳng cấp…). Từ đó tạo một 
tâm lý mong muốn được sở hữu sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ.

2. TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO BÁN 
HÀNG
Sự nhất quán của hệ thống nhận diện thương hiệu và việc sử dụng 
đồng bộ các phương tiện truyền thông sẽ tạo niềm tin nơi Khách hàng, 
từ đó đội ngũ bán hàng dễ dàng tiếp cận khách hàng hơn.

3. GÓP PHẦN TĂNG GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Danh tiếng của Thương hiệu là một trong những tài sản giá trị nhất của 
công ty, giúp cho giá trị công ty tăng trưởng bền vững. HTNDTH tạo 
niềm tin nơi cổ đông, dễ dàng gọi vốn đầu tư, có nhiều thế mạnh trong 
việc nâng cao giá cổ phiếu. 

4. ĐEM ĐẾN NIỀM TỰ HÀO CHO CB, NV, CTV
HTNDTH quy chuẩn sẽ làm cho mỗi một CB, NV, CTV cảm thấy tự hào, 
trung thành và muốn phấn đấu nhiều hơn để cùng chung tay, góp sức 
xây dựng hình ảnh thương hiệu ngày càng chuyên nghiệp, trẻ trung 
và năng động.

5. TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH
HTNDTH nói lên cá tính, triết lý, định hướng phát triển của một công 
ty, tạo được lợi thế cạnh trạnh với các đối thủ trên thị trường, cùng 
phân khúc.

6. GIẢM CHI PHÍ QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN 
MÃI
Một khi thương hiệu đã quy chuẩn, được đông đảo khách hàng biết 
đến và tin yêu thì mỗi khi tung ra một sản phẩm – dịch vụ mới doanh 
nghiệp sẽ tiết giảm được một phần chi phí quảng cáo.

XÂY DỰNG HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Để xây dựng hình ảnh thương hiệu đầu tiên và quan trọng nhất là phải  
ban hành được Hệ thống nhận diện thương hiệu (HTNDTH) quy chuẩn  
trên toàn hệ thống. Đây chính là thước đo và là công cụ quảng bá thương hiệu 
tốt nhất, là tài sản quý giá cần được chăm sóc, quản trị và đầu tư bài bản trong 

khoảng thời gian dài.

Không có HTNDTH, doanh nghiệp có thể sẽ kinh doanh bình thường.  
Tuy nhiên về lâu, về dài, sự thương hiệu của doanh nghiệp sẽ không đảm bảo. HTNDTH 
minh chứng cho:

VẬY HTNDTH GỒM NHỮNG GÌ?
. HTNDTH là một bộ tài liệu hướng dẫn về tất cả các khía cạnh 
hình ảnh, thương hiệu, bắt nguồn từ logo và khởi tạo ra mọi vật 
liệu quảng cáo trên online lẫn offline.

. HTNDTH cho thấy được các thiết kế cần thiết để phổ biến 
hình ảnh của Doanh nghiệp - từ kiểu chữ đến bảng màu, văn 
bản và giai điệu để nói lên phần nào tính cách đặc trưng của 
thương hiệu.

. HTNDTH là kim chỉ nam hoạt động cho các nhân sự Phòng 
Marketing nói riêng cũng như toàn thể các CB,NV, CTV doanh 
nghiệp nói chung để góp phần gìn giữ và phát huy các thế 
mạnh thương hiệu vốn có.

MỘT SỐ HẠNG MỤC CƠ BẢN TRONG 
HTNDTH:
. Tổng quan thương hiệu gồm lịch sử, tầm nhìn, sứ mệnh và 
cá tính

. Thông số kỹ thuật và cách sử dụng logo

. Bảng chữ và Bảng màu

. Kỹ thuật sử dụng hình ảnh và cả cách chụp ảnh

. Thông số biển bảng quảng cáo ngoài trời

. Phong cách viết văn bản, giọng văn

. Hướng dẫn truyền thông đa phương tiện

.  Ví dụ trực quan việc sử dụng đúng và không đúng các hạng 
mục HTNDTH một cách rõ ràng, dễ hiểu

• Thanh Trúc (Sưu tầm)
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Từ ngày 08/9/2017 đến hết ngày 27/10/2017, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Kienlongbank đã phát động cuộc thi ảnh “Kienlongbank 
trong tim tôi” dành cho CB, NV, CTV Kienlongbank và công ty KBA trên toàn hệ thống. 

Kết thúc vòng sơ loại, trong tổng số 431 tác phẩm dự thi trong đó có 251 tác phẩm cá nhân và 180 tác phẩm tập thể gửi tham dự, BTC đã 
lựa chọn ra 300 tấm hình nhận được nhiều lượt like và đúng với thể lệ của cuộc thi để bước tiếp vào vòng loại.

Ai sẽ là chủ nhân chiến thắng trong cuộc thi “Kienlongbank trong tim tôi”?

Hãy cùng Bản tin Kienlongbank nhìn ngắm lại vẻ đẹp của “Người Kiên Long” qua những tấm hình gửi tham dự cuộc thi, các bạn nhé

LƯU Ý:  Những hình ảnh được Ban biên tập lựa chọn đăng ngẫu nhiên trong Bản tin (không phải danh sách những bức ảnh đạt giải).

Cuộc thi ảnh “Kienlongbank trong tim tôi” được phát động nhằm chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập 
Kienlongbank (27/10/1995 - 27/10/2017). Thông qua cuộc thi, Ban lãnh đạo Ngân hàng mong muốn sẽ tạo ra 
sân chơi lành mạnh, thiết thực dành cho CB, NV, CTV Ngân hàng. Vun đắp tình cảm gắn bó của các thành viên 
trong gia đình Kienlongbank tại từng đơn vị nói riêng và tình cảm gắn bó với ngân hàng nói chung. Đồng thời, 
góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa Kienlongbank về những con người Kienlongbank năng động, tự tin, góp 
sức cho sự phát triển bền vững của Kienlongbank. 

CUỘC THI ẢNH
KIENLONGBANK TRONG TIM TÔI

HỒI HỘP BƯỚC VÀO VÒNG CHUNG KẾT
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háng Mười về, tháng của những 
thời khắc giao mùa, trong cái 

khoảnh khắc chuyển mình của thiên 
nhiên mang đến cho đất trời và lòng 
người những xao động lạ thường. Tôi rất 
thích thời gian này, có lẽ vì cảm thấy nó 
giống như một sự khởi đầu mới, lá bắt 
đầu rơi, tiết trời bắt đầu thay đổi, đó là 
những cơn mưa bất chợt…mưa chợt 
đến rồi lại chợt đi rất nhanh. Tháng Mười 
về, tháng kỷ niệm thành lập Kienlongbank 
cũng là thời điểm mà tôi bắt đầu gia 
nhập đại gia đình thân yêu này, một sự 
trùng hợp thật thú vị…

Có những con đường đi qua bạn không 
nhớ nổi tên, có những hành trình đi qua 
có thể sẽ bị lãng quên đâu đó vì những 
thăng trầm, buồn vui cuộc sống. Nhưng 
khi hồi tưởng lại, tất cả như những 
thước phim chiếu chậm mà khi ngoảnh 
đầu nhìn lại mới thấy đáng để trân trọng 
và nâng niu biết bao. Cuộc đời của 
mỗi người có thể đều sẽ giống nhau ở 
những chặng đường: tuổi thơ an nhiên 
cùng bạn bè với những trò chơi chưa 
bao giờ biết chán, những năm tháng 
tươi xanh của tuổi học trò, những tháng 
ngày đi làm để trưởng thành, để khẳng 
định bản thân mỗi ngày…Và mỗi chúng 
ta sẽ có cho riêng mình những trải  

THÁNG MƯỜI
THÁNG CỦA NHỮNG YÊU THƯƠNG

nghiệm, những kỷ niệm không thể nào 
quên trên hành trình ấy.

7 năm - là khoảng thời gian tôi gia nhập 
Kienlongbank, đối với tôi, Kienlongbank 
giống như “mối tình đầu” vậy. Vì tôi may 
mắn đi làm từ khi chưa nhận bằng tốt 
nghiệp Đại học và gắn bó đến ngày hôm 
nay. Trong những câu chuyện bạn bè lâu 
ngày gặp lại, câu đầu tiên mọi người vẫn 
hay hỏi thăm nhau là “Dạo này làm ở 
đâu? Còn làm chỗ cũ không?” câu trả lời 
7 năm qua vẫn như 1 của tôi, có lẽ khiến 
nhiều người bất ngờ. Nhưng nếu như 
có ai đó thích sự tự do, thích đối đầu với 
những thử thách mới, thích làm mới bản 
thân qua việc thay đổi môi trường làm 
việc, thì đối với bản thân mình, tôi nghĩ 
chúng ta hoàn toàn có thể làm những 
việc đó ở môi trường làm việc hiện tại. 
Chỉ có con người cũ, tâm hồn cũ chứ khả 
năng sáng tạo, lòng đam mê và trái tim 
nhiệt huyết thì không bao giờ cũ. 

Có ai đó đã nói rằng bất kể bạn học 
chuyên ngành gì, nhất định khi tìm việc 
phải tìm một công việc mình yêu thích, 
như vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 6h 
sáng đến 8h tối được. Và ở đây tôi đã tìm 
được điều ấy, còn hạnh phúc gì bằng khi 
chúng ta cảm nhận được ý nghĩa và niềm 
vui từ những điều giản đơn trong cuộc 

sống. Hạnh phúc đối với tôi là được cùng 
những người đồng nghiệp trao tận tay 
những món quà Tết đến cho bà con có 
hoàn cảnh khó khăn; là được cùng nhau 
ở lại sau giờ làm việc cắt dán từng quả 
chuông xinh xắn trang trí Noel, tuy là tự 
làm nên không lung linh như ngoài cửa 
hiệu nhưng đó là niềm tự hào của mỗi 
chúng tôi khi được khoe với mọi người; 
đó là ánh mắt trong veo của những em 
bé mồ côi khi nhận được những món 
quà đến trường là tình cảm của tất cả 
các cô chú ở Ngân hàng. Nhưng có lẽ 
điều hạnh phúc nhất mà tôi nhận được 
đó là tình cảm thân thương từ những 
người đồng nghiệp và khách hàng,  
Kienlongbank đã cho tôi có cơ hội gặp 
những người bạn, những người thân 
trên khắp mọi miền Tổ quốc từ thủ đô 
Hà Nội cho đến tận biển đảo Phú Quốc. 
Cuộc sống chính là quá trình trao tặng 
và đón nhận không ngừng. Có rất nhiều 
thứ chúng ta có thể trao tặng cho người 
khác, từ của cải vật chất cho đến một lời 
khuyên, kinh nghiệm, lời nói chân tình, 
hay thậm chí chỉ là một ánh mắt thiện 
cảm, một nụ cười đôn hậu… Những 
hành động chia sẻ đó thể hiện tấm lòng 
yêu thương của chúng ta dành cho mọi 
người. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng 
sẽ đón nhận được không ít điều tuyệt 
vời bắt nguồn từ sự cho đi này, đúng 
với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ” của 
Kienlongbank.

Tháng Mười lại về, tập thể CB, NV, CTV  
Kienlongbank hân hoan kỷ niệm 22 
năm Ngày thành lập Ngân hàng, là dịp 
để mọi người cùng nhau nhìn lại chặng 
đường đã đi qua, những điều đã làm 
được và chưa làm được để có được 
hướng đi mới, đưa Kienlongbank ngày 
càng phát triển hơn, vươn xa hơn trên 
thị trường tài chính Việt Nam và thế giới. 
Chúc Ban Lãnh đạo cùng những anh 
chị em đồng nghiệp trên toàn hệ thống 
Kienlongbank luôn thật nhiều sức 
khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc  
Kienlongbank hoàn thành xuất sắc chỉ 
tiêu kinh doanh năm 2017. 

• Nguyễn Hà Linh Chi  
Phó GĐ Kienlongbank Lái Thiêu

Nguyễn Hà Linh Chi  - Phó GĐ Kienlongbank Lái Thiêu

TÔI VÀ KIENLONGBANK

Nhớ những ngày đầu bước vào đại gia đình 
Kienlongbank Phú Quốc, em đã nhận được 
rất nhiều sự hướng dẫn tận tình của các anh, 
chị đi trước, trong đó có anh - người đàn ông 
“đẹp trai nhất” của Phòng Kế toán Ngân quỹ. 
Giờ ngồi đây, viết lại những cảm xúc của 
những ngày đầu gặp anh, tự dưng, em cười 
một mình!?!

Công việc của em là giao dịch viên, nhưng 
em lại thích được học thêm về công việc 
quản lý tài sản. Với mong muốn đó, anh được 
giao nhiệm vụ hướng dẫn thêm cho em các 
công việc liên quan của phòng Kế toán ngân 
quỹ. Lúc đó, mọi người cứ chọc em với anh 
là: “Giao cho Tùng kèm cặp Xuân trong công 
việc là phụ, bảo vệ Xuân mới là chính đó nha”.

Lúc đó, em không thích đâu, cứ bị chọc ghẹo, 
ghép đôi, em ngại lắm. Và vì em sợ mọi người 
tiếp tục chọc nên em đã đề phòng bằng cách 
cố tạo khoảng cách với anh, mặc dù em rất 
quý anh, bởi anh rất thật thà và chịu khó, 
luôn biết cố gắng vượt qua khó khăn trong 
bất kỳ mọi tình huống nào. Đặc biệt, điều 
em thích nhất ở anh, đó là tinh thần cầu tiến. 
Khi nghe mọi người kể, trước kia, khi mới vô 
Ngân hàng, anh làm việc ở vị trí nhân viên dắt 
xe dịch vụ, sau một thời gian, vì làm tốt công 
việc, anh được Trưởng đơn vị cho lên làm bảo 
vệ. Trong thời gian ấy, anh đã không ngừng 
cố gắng và học hỏi các công việc khác. Nhờ 
sự chịu khó của anh, anh đã được Trưởng đơn 
vị đề bạt lên làm Nhân viên Quản lý tài sản. 
Nghe câu chuyện của anh, em rất khâm phục 
và ngưỡng mộ, đó cũng là động lực để em 
không nản lòng trước những khó khăn trong 
công việc mới hiện tại. 

Thế nhưng, tình cảm lúc đó dành cho anh chỉ 
dừng lại ở mức quý thôi, vì anh không phải 
mẫu người đàn ông mà em thích. Em còn nhớ 
ngay từ cái lần đầu gặp anh, em đã nghĩ thầm 
trong lòng rằng: “Người gì mà cao khều như 
cây tre, tướng đi thì cứ gù gù lại thêm ít nói 
nữa, không có gì hấp dẫn hết”. 

Rồi qua một thời gian làm việc chung với 
anh, được anh hướng dẫn, kèm cặp, em mới 
hiểu được hết tính tình cũng như con người 
anh. Tuy ít nói nhưng anh lại hài hước hơn 
em tưởng, anh làm cho những người xung 
quanh luôn cảm thấy vui vẻ.

Tiếp xúc, chia sẻ, tâm sự với nhau nhiều hơn, 
em mới càng hiểu anh, một người đàn ông 

KIENLONGBANK
Nơi Em đã tìm thấy một nửa còn lại
Cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thể tin được khi làm việc tại Kienlongbank là một 
bước ngoặt to lớn trong cuộc đời em đến như vậy! Em không chỉ được học nhiều điều 
từ những người đồng nghiệp vui tính, những người bạn luôn chia sẻ mọi chuyện vui 
buồn và hơn thế nữa, em có anh, có gia đình nhỏ của chúng ta.

sống nội tâm giàu tình cảm và rất hiền lành. Anh luôn xuất hiện bên cạnh em những lúc em cần 
sự giúp đỡ dù là ở bất cứ lúc nào!

Anh có còn nhớ cái ngày anh tỏ tình với em không? Nói thật, em chưa thấy ai tỏ tình mà “nhạt” 
như anh luôn đó. Chẳng nói gì, chỉ cầm tay thật chặt, nhưng trong cái nắm tay ấy, em hiểu tất 
cả những gì anh muốn nói, những tình cảm chân thật mà anh dành cho em. Đôi khi, có những 
điều, con người ta không cần phải nói quá nhiều anh nhỉ? Chỉ cần hành động chân thành là đối 
phương sẽ hiểu tình cảm của mình.

Và bắt đầu từ đó, em và anh đi đâu cũng có nhau. Kienlongbank tổ chức giải bóng đá, em “bám 
càng” anh đi cổ vũ. Với em, mặc dù anh không phải là giỏi nhất trên sân đấu, nhưng anh mà là 
số 2 thì không ai là số 1 anh nhỉ?

Sau 3 năm yêu nhau, vào một ngày đẹp trời, anh đã ngỏ lời cầu hôn với em. Nhớ lại lúc ấy, niềm 
hạnh phúc trong em như vỡ òa và chúng mình gắn kết với nhau như vậy đó! Mọi người thường 
hỏi em “Chồng làm cùng cơ quan có chán không?”. Để em nghĩ xem “chán” như nào nhé!?

Khi em về muộn, có người đồng cảm với công việc của em. Khi em căng thẳng, mệt mỏi trong 
công việc, có người cùng chia sẻ và giúp đỡ. Rồi chặng đường đến Ngân hàng và về nhà có người 
tâm sự không ngừng nghỉ. Có những lần em không hiểu về công việc, em bắt chồng thức đến 
sáng để giải thích cho nghe, hôm sau chưa hiểu lại tiếp tục “tra tấn” trên đường đi làm.

Đấy em “chán” lắm mà không làm thế nào dứt ra được anh nhỉ!!!

Hạnh phúc của đôi uyên ương đã nhân lên gấp bội khi họ đón đứa con đầu lòng chào đời. 
Cùng chúc cho gia đình nhỏ mãi vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn và đạt được mong muốn đáng 
yêu đó nhé!

• Vũ Thị Hoa Xuân - Giao dịch viên 
Kienlongbank Phú Quốc
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Cách đây hơn 10 năm, khi mà thị 
trường tài chính nói chung và ngành 
ngân hàng nói riêng đang bước vào 
giai đoạn phát triển vượt bậc, tôi - một 
cô sinh viên trường Đại học Ngân hàng 
vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp với bao 
nhiêu ước mơ hoài bão. Cũng như bạn 
bè trang lứa, tôi chăm chút bộ hồ sơ và 
nộp đơn xin việc vào một số cơ quan. 
May mắn mỉm cười với tôi khi có 02 
ngân hàng nhận hồ sơ của tôi và hẹn 
ngày phỏng vấn. Một bên là ngân hàng 
khá danh tiếng mà tôi hiểu rằng, đó là 
một môi trường cạnh tranh gắt gao mà 
sự nhút nhát và thiếu kinh nghiệm của 
tôi có thể làm tôi chới với. Một bên là 
một ngân hàng rất nổi tiếng ở tỉnh Kiên  
Giang, với môi trường làm việc thân 
thiện, và đang phát triển với nhiều cơ hội 
mới. Rồi với suy nghĩ đơn giản là mong 
được ở gần nhà, được sống và làm việc 
với những người miền Tây đồng hương, 
tôi bước chân vào đại gia đình Kiên Long 
từ đó. Nơi mà sau này, tôi ngộ ra đó chính 
là cái “duyên” đã định chứ không hẳn là 
một sự lựa chọn.

TÔI VÀ KIENLONGBANK

Trưởng thành cùng
KIENLONGBANK

Cô gái non nớt ngày nào đã gắn bó với Kienlongbank 
từ đó đến nay hơn 10 năm, cùng chứng kiến Kienlongbank 
trải qua nhiều dấu ấn và cột mốc thành công đáng nhớ. Mới 
ngày nào tôi còn tươi cười trong bộ đồng phục áo dài đứng 
trong hàng ngũ tiếp tân, mừng ngày lễ Kienlongbank từ 
Ngân hàng TMCP nông thôn trở thành Ngân hàng TMCP đô 
thị, hay trong buổi lễ Kienlongbank đón nhận Bằng khen và 
Huân chương lao động Hạng Ba do Thủ Tướng Chính Phủ 
trao tặng, tôi đã vỗ những tràng pháo tay không ngớt trong 
niềm hạnh phúc và vui mừng.

 Kienlongbank lớn mạnh từng ngày, mạng lưới được 
mở rộng khắp nơi, tôi được quen biết, gặp gỡ với những 
bạn bè đồng nghiệp mới trên khắp đất nước. Kienlongbank 
triển khai những sản phẩm dịch vụ mới, tôi được tham dự 
những buổi đào tạo nghiệp vụ, củng cố cho kiến thức mà 
tôi đã tiếp nhận ở nhà trường, giúp tôi tự tin hơn và phục 
vụ khách hàng tốt hơn. Tôi nhớ những buổi học trực tuyến 
thật sôi nổi, khi “đầu cầu Kiên Giang” với chất giọng Nam 
bộ trao đổi với “đầu cầu Hà Nội” với chất giọng vùng Thủ 
đô, và “đầu cầu Bình Định” với giọng miền Trung “nặng trĩu 
niềm thương”, nhớ tiếng cười của 03 miền hòa vào nhau 
như người một nhà thân thiết.

Kienlongbank ngày càng phát triển và tôi cũng 
trưởng thành hơn. Một cô gái từ sự ngơ ngác khi đóng dấu 
mộc cũng không biết làm thế nào, nhờ các chị bên Phòng 
Hành chánh hướng dẫn chỉ bảo tận tình, đến nay có thể 
làm việc một cách chuyên nghiệp, giới thiệu dịch vụ Ngân 
hàng đến với khách hàng một cách nhuần nhuyễn và linh 
hoạt, tư vấn sản phẩm Ngân hàng một cách lưu loát. Tôi 
đã trưởng thành trong cả hành động và suy nghĩ… Tất cả 
nhờ có sự hướng dẫn của cấp trên và sự hỗ trợ của các anh 
chị đồng nghiệp, trong một môi trường làm việc chuyên 
nghiệp và thân thiện.

Trải qua nhiều năm gắn bó, nhìn những thay đổi 
lớn lên từng ngày của Ngân hàng, mừng Kienlongbank 
đã tròn 22 tuổi, tôi cũng được 10 năm tuổi nghề. Cảm ơn  
Kienlongbank đã cho tôi một mái nhà thứ 2 thật ấm áp, 
cho cuộc sống của cô được ổn định. Cảm ơn Ban Lãnh 
đạo và đồng nghiệp luôn hỗ trợ tôi. Cảm ơn tất cả đã 
cùng cô trải qua đoạn đường dài nhiều kỷ niệm. Tôi ước 
mong rằng Kienlongbank luôn thuận lợi trên con đường 
phát triển, mang lại sự hài lòng cho khách hàng, góp phần 
dựng xây đất nước. Tôi luôn yêu mến và gắn bó mãi với  
Kienlongbank, như một nhân duyên đã định sẵn trong 
cuộc đời tôi.

• Phạm Thị Minh Hiếu - Kienlongbank Số 02
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MỘT ĐỜI
ĐAM MÊ

Đã hơn 30 năm công tác 
trong ngành ngân hàng, 
cái cảm xúc của ngày đầu 
tiên vẫn còn đó, hồi hộp, lo 
âu chưa biết phải về đâu và 
niềm vui lại đến bất ngờ khi 
tôi được nhận công tác tại 
Phòng Kế toán Ngân hàng 
nhà nước tỉnh. Trong lòng 
tôi cảm thấy tự hào vì đã lựa 
chọn ngành ngân hàng và 
cảm ơn ngân hàng này đã 
chọn tôi .

Nghề ngân hàng không có chỗ cho người chậm chạp, 
người không thay đổi tư duy theo thời gian… Chính vì 
lẽ đó hơn 30 năm trong ngành, tôi vẫn còn đam mê như 
thuở ban đầu cho dù nó không còn hấp dẫn về thu nhập 
cũng như bao khó khăn và thử thách đang chờ phía trước.

ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NƠI ỔN ĐỊNH
Điểm xuất phát của tôi khi được công tác tại Ngân hàng nhà nước có thể gọi là khá 
thuận lợi, và ở thời điểm đó, mọi người ai nấy đều rất ngưỡng mộ. Thời ấy ngành ngân 
hàng chỉ có một cấp, đó là hệ thống Ngân hàng nhà nước, từ trung ương đến huyện thị.  
Ngân hàng là bà đỡ của nền kinh tế nên nó rất oai trong con mắt của các cơ quan và các thành 
phần kinh tế khác. Thế nhưng, sự ổn định “quá mức” của công việc đã làm cho tôi cảm thấy nhàm 
chán và khơi dậy trong tôi một khát khao làm gì đó để góp sức cho sự phát triển của Ngân hàng.

Nhớ lại, ở vào khoảng thời gian năm 1986, lúc ấy, công cụ tính toán đều là những chiếc máy thô 
sơ, ấn nút tính toán xong phải quay tay để in ra giấy lưu chứng từ. Mãi đến năm 1990, những 
chiếc máy vi tính đầu tiên mới có mặt tại Việt Nam. Tại nơi tôi làm việc, máy vi tính lúc ấy là một 
“Người máy” vô cùng quý hiếm, nó được đưa vào phòng lạnh trùm khăn để trên bàn như một 
báu vật, chỉ một vài người biết sử dụng mới được phép bật màn hình nhấp nháy gõ vào mấy chữ 
Ms- Dos.. Dir, Lcs, CD, Copy…rồi tắt máy. Và từ khi “Người máy” ấy xuất hiện, nó đã khiến tôi có 
một mục tiêu để quyết tâm chinh phục.

NHỮNG THÁCH THỨC VƯƠN LÊN TỪ NGHỀ TAY TRÁI
Với mục tiêu phải khai thác được hết những bí mật về “người máy”, tôi bắt đầu dành thời gian 
tìm hiểu, nghiên cứu về nó, khổ nỗi là ở thời điểm ấy, cả tỉnh Bình Định không có bất kỳ một 
Trung tâm tin học nào để tôi có thể đăng ký theo học. Thế nhưng, sự khó khăn ấy không làm 
tôi nản lòng, Tôi bắt đầu mua sách hướng dẫn Tin học về tự học và mày mò, tìm hiểu. Sau một 
thời gian, tôi không những sử dụng tốt máy vi tính mà còn biết lập trình một số phần mềm cho 
phòng kế toán.

Cũng chính vì đam mê với máy vi tính, tôi đã 
được lãnh đạo cho đi học lớp lập trình nâng 
cao ở TP. Hồ Chí Minh. Quyết tâm học tập và 
nỗ lực hết mình, cuối cùng sự cố gắng cũng 
được đền đáp, tôi nhận được giải xuất sắc của 
khóa học lập trình nâng cao năm 1993. Đó coi 
như là một thành công đầu đời mà tôi được 
đón nhận.

May mắn lại tiếp tục đến với tôi khi  
Vietcombank Quy Nhơn cần tuyển một IT 
giỏi. Tôi quyết định rời Ngân hàng Nhà nước 
để đương đầu với thử thách mới, dù tôi biết, ở 
nơi đó sẽ không ổn định mà sẽ là một thương 
trường và đầy thử thách, thế nhưng, bản thân 
không muốn quá an toàn, bởi, ở trong vòng 
vây an toàn, tôi có thể khó có cơ hội để trải 
nghiệm và thành công. Hơn 10 năm (1994-
2006) đồng hành cùng Vietcombank, tôi đã 
được học hỏi rất nhiều điều quý giá từ các 
anh chị từng trải của một Ngân hàng quốc 
doanh hàng đầu Việt Nam về công tác kế 
toán, tín dụng, và đặc biệt là công tác quản 
lý, điều hành.

Nhưng, với bản tính thích trải nghiệm với 
những thử thách và khó khăn, tôi lại quyết 
định chuyển công tác đến một Ngân hàng 
khác.

TÌM ĐẾN NHỮNG THÁCH 
THỨC MỚI
Ai cũng thắc mắc rằng, vì sao tôi đang công 
tác thật tốt ở một ngân hàng lớn, lại chuyển 
sang một ngân hàng khác mà ở thời điểm ấy 
ngân hàng này chưa được người dân tại Bình 
Định biết đến nhiều. Câu trả lời nằm trong 
chính vấn đề mà mọi người thắc mắc. Tôi 
thích sự mới mẻ và những trải nghiệm. Đến 
Ngân hàng mới, với một vị trí hoàn toàn mới, 
tôi bắt đầu những công việc mới và những 
khó khăn và thử thách mới.

Với vai trò lãnh đạo của một Chi nhánh, tôi 
bắt tay vào những công việc như: Công tác 
khai trương, Marketing, quản lý nhân sự mới, 
quảng bá hình ảnh & thương hiệu để thu hút 

khách hàng, tạo sự tin tưởng và an tâm nơi 
khách hàng…Tôi cảm thấy mình tự hào khi 
những nơi tôi tham gia quản lý và lãnh đạo 
đã có một tập thể đoàn kết, yêu thương và 
mọi người cùng trưởng thành, nhiều người 
thành đạt nhưng họ vẫn gắn bó với ngành 
ngân hàng.

Sau 30 năm trải nghiệm trong ngành ngân 
hàng với nhiều vị trí và vai trò khác nhau, 
tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu 
sự thăng trầm và thay đổi của ngành ngân 
hàng. Và cũng nhờ những điều đó, đã giúp 
tôi vững vàng hơn, nghị lực hơn, trách nhiệm 
và năng động hơn trong mọi công việc. Hơn 
hết, đó là niềm hạnh phúc khi được tận mắt 
nhìn thấy các hộ nghèo kinh doanh ngày một 
phát triển, các doanh nghiệp khó khăn được 
vực dậy đi lên và thành đạt từ đồng vốn ngân 
hàng mà chúng tôi đã mạnh dạn cho vay. Đó 
là niềm vinh dự khi được thay mặt Ngân hàng 
trao những suất học bổng cho các cháu học 
sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn hoặc 
những gói quà cho bà con nghèo những 
ngày giáp Tết…

Ngành tài chính ngân hàng hoạt động thăng 
trầm như biểu đồ của nền kinh tế, nó bị ảnh 
hưởng, tác động bởi nhiều yếu tố chính trị, tài 
chính trong và ngoài nước, tuy nhiên giá trị 
mà nó mang lại rất lớn đó là góp phần phát 
triển kinh tế, xã hội của đất nước. Những con 
người làm trong ngành tài chính ngân hàng 
phải nhận thức đúng và tự mình học tập 
rèn luyện để bơi theo dòng nước ngược bởi 
những con cá vượt thác là con cá sống, con cá 
trôi xuôi là con cá chết và những con cá ham 
mồi thì mắc lưỡi câu.

MỘT ĐỜI ĐAM MÊ
Trải qua 30 năm gắn bó với nghề, tôi thấy 
rằng đối với những nhân viên ngân hàng 
ngoài việc chỉnh chu về ngoại hình, trang 
phục theo quy định của ngân hàng, còn phải 
có đạo đức tốt, thái độ tích cực, kiến thức 
phong phú và phù hợp với chuyên môn, kỹ 
năng nhanh nhẹn hoạt bát. Muốn có thái 

độ tích cực phải có tư duy đúng đắn và luôn 
nghĩ rằng chúng ta đang ký hợp đồng với 
ngân hàng là một đối tác lớn chứ không phải 
người làm thuê. Đã là đối tác thì chúng ta có 
quyền và nghĩa vụ mà đôi bên đã giao ước. Là 
đối tác bản thân mình phải góp phần cho đối 
tác của mình ngày một phát triển hơn, muốn 
được như vậy phải tự phát triển cá nhân. Mỗi 
người phải mang lại lợi ích cho khách hàng, 
cho cổ đông, cho ngân hàng, cho đồng ng-
hiệp và tất nhiên, trong đó phải có lợi ích cho 
bản thân.

Ở góc độ quản lý, tôi rất tâm đắc định nghĩa 
của trường kinh doanh Harvard rằng “Người 
quản lý là người đem lại kết quả kinh doanh 
thông qua người khác”, tức là chúng ta phải 
làm việc “thông qua người khác”. Làm việc 
thông qua người khác khó hơn nhiều so 
với tự mình làm, đòi hỏi người quản lý phải 
biết khôn khéo tìm người phối hợp, biết trao 
quyền, biết tạo ra bầu không khí làm việc ấm 
áp, biết đào tạo và tổ chức làm việc nhóm. Vai 
trò người quản lý là quản lý tiến trình, quản lý 
sự thay đổi, quản lý mục tiêu chứ không phải 
quản lý con người. Mọi người có thể tự quản 
lý bản thân nếu bạn tạo cơ hội cho họ. Chính 
vì vậy bạn luôn phải làm gương cho nhân 
viên, bạn phải là người đi tiên phong để nhân 
viên noi theo và cuối cùng bạn phải biết nhận 
trách nhiệm về mình. Dám nhận trách nhiệm 
về mình nếu kết quả không tốt và sẵn sàng 
dùng từ “chúng ta” khi có thành tích vượt trội.

Những năm gần đây, tôi may mắn khi được 
công tác ở một ngân hàng TMCP mà nơi đó 
được điều hành bằng văn hóa chứ không 
phải mệnh lệnh với Slogan ”Sẵn lòng chia sẻ”, 
mọi người luôn được phát huy hết khả năng 
của mình, được quan tâm, được tôn trọng, 
xem cơ quan như ngôi nhà thứ hai của mình. 
Làm quản lý hay lãnh đạo phải biết rằng thu 
nhập đi đôi với trách nhiệm, chức danh đi đôi 
với khả năng công việc. Ngân hàng không 
có chỗ cho người chậm chạp, người không 
thay đổi tư duy theo thời gian… Chính vì lẽ 
đó hơn 30 năm trong ngành, tôi vẫn còn đam 
mê như thuở ban đầu cho dù nó không còn 
hấp dẫn về thu nhập cũng như bao khó khăn 
và thử thách đang chờ phía trước.

Các bạn trẻ mới bắt đầu vào ngành thân mến! 
Có thể các bạn không được phân công đúng 
vị trí, đúng sở trường, có thể điểm xuất phát 
rất thấp, không sao!. Chỉ cần các bạn làm tốt 
nhất ở vị trí hiện tại bằng cả đam mê và nhiệt 
huyết, đồng thời luôn bổ sung kiến kiến thức 
mỗi ngày, rèn thêm các kỹ năng mềm với tinh 
thần cầu tiến nhất định bạn sẽ có một vị trí 
tốt hơn ở nơi hiện tại hoặc có thể một ngân 
hàng khác đang dang tay chào đón bạn. Làm 
công ăn lương bạn hoàn toàn có thể giàu có 
và trở thành ông chủ nếu biết tiết kiệm thu 
nhập ít nhất trên 10 % mỗi tháng, đem đầu 
tư mua cổ phiếu ngân hàng của mình hoặc 
công ty nào tốt nhất, trong đại hội cổ đông 
sẽ có mặt ông chủ, người đó đó chính là bạn.

Bài dự thi của Anh Trần Văn Thiên 
Giám đốc CN Bình Định trong cuộc thi viết 
“Nghề Tài chính Ngân hàng - Thử thách và 

vinh quang” đăng trên báo CafeF.

Ông Trần Văn Thiên phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Kienlongbank
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THÁNG 10

Trong cuộc đời mỗi chúng ta, có lẽ một từ có tên 
gọi thiêng liêng nhất, thân thương nhất và đong 
đầy tình cảm nhất đó là “MẸ”. Tháng 10 đi qua với 
những dư âm hạnh phúc về ngày Phụ Nữ Việt 
Nam. Ai trong chúng ta cũng có mẹ. Được sống 
và được yêu thương trong vòng tay mẹ là diễm 
phúc lớn lao của đời người. Tình yêu ấy sẽ theo 
ta trên đường đời để mỗi khi thất bại hay thành 
công, ta lại về bên mẹ. Mời độc giả cùng Bản tin 
Kienlongbank dành đôi phút lắng đọng cùng 
những tản văn, bài thơ viết về mẹ như là cách 
chúng ta tri ân những hy sinh lặng thầm của mẹ

• (Sưu tầm)

      Mẹ rong ruổi kể từ son trẻ
Chưa lấy chồng đã ghé việc nhà
      Phụ cha phụ mẹ xông pha
Lo đàn em nhỏ việc nhà tinh tươm.

      Kể từ lúc tình ươm duyên thắm
Rồi sanh con bồng ẳm sớm chiều…
      Lo cho hộp sữa con yêu…
Thế là mẹ chạy bao điều kiếm ăn.

      Việc vất vả không nhăn không tiếng…
Nhìn vào con cố điếng dấn lên…
      Biết bao nặng nhọc bốn bên…
Dồn lên vai mẹ chân bền ngược xuôi.

      Bước vội vã chợ nuôi cuộc sống,
Đôi chân đời leo đống gian nan…
      Gió sương đã phủ ngập tràn,
Mẹ đã không tiếc xuân ngàn đổi trao…

      Nhìn con lớn ngọt ngào tình ấm
Xây tương lai con lẩm chẩm đi,
      Ngày con thành đạt học thi,
Là ngày tóc mẹ trắng ghi dấu đời…

      Xuân xanh một thưở ngời sắc thắm,
Để xây bao êm ấm gia đình.
      Bước chân thoăn thoắt đón nghinh
Bảo đời bao cuộc đăng trình mặc nhiên…!!

& những cảm xúc về mẹ 

CHIA SẺ
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i lớn lên rồi mới biết và cảm nhận được cuộc sống, suy nghĩ chín chắn hơn về cuộc đời, thấm thía 
nỗi vất vả của Mẹ mỗi sớm hôm. Đôi tay của Mẹ đã phải gánh bao nhiêu nỗi lo toan của gia đình 

và xã hội, và dù Mẹ có ở cương vị nào ở ngoài xã hội đi nữa thì với vai trò là người Mẹ trong gia đình Mẹ 
đều làm rất tốt và rất trọn vẹn. 
Mẹ tôi, người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ nhất. Mẹ là người mãi mãi hoàn hảo trong mắt tôi. Có thể Mẹ 
không đẹp nhưng sao trong tim tôi, Mẹ cứ mang một nét đẹp mà không thể so sánh với bất kỳ ai được. 
Với gia đình, Mẹ lo toan đủ bề. Tôi yêu Mẹ, yêu cái cách Mẹ nhịn ăn nhịn mặc để nuôi con, yêu cái cách 
Mẹ hi sinh để giữ mái nhà êm ấm, yêu cái cách Mẹ dồn hết yêu thương cho Bố con tôi mà chẳng bao giờ 
nghĩ cho bản thân mình. Làm sao không yêu được khi giờ đây mái tóc Mẹ đã điểm bạc, vậy mà vẫn còn 
trông ngóng chúng tôi mỗi sớm đi mỗi tối về, vẫn còn lo cho hạnh phúc tương lai của chúng tôi. Là thế, 
ai cũng có một người phụ nữ vĩ đại nhất của đời mình. Dù có đi trăm vạn nẻo đường, dù có thành bại trên 
đường đời như thế nào, thì cứ mỗi khi quay về mái nhà nhỏ, Mẹ vẫn ngồi đó, đợi ta, bao dung và tha thứ 
cho mọi lỗi lầm của chúng ta vô điều kiện. 

“Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không”. Thật hạnh phúc biết bao khi ai 
đó còn có Mẹ, còn có một điểm tựa vững chắc trước mọi sóng gió cuộc đời. Hãy trân trọng và yêu thương 
Mẹ khi còn có thể các bạn nhé!

• Mỹ Dung - Phòng Marketing

Tháng 10 - Tháng dành cho những người Phụ nữ tuyệt vời nhất. 

Bản tin Kienlongbank xin dành tặng những điều tuyệt vời nhất đến những người Mẹ!  
Chúng ta thường nghĩ sẽ làm gì lớn lao để đền đáp lại công ơn Mẹ. Nhưng không, với Mẹ chỉ 
cần nhìn thấy chúng ta trưởng thành, chúng ta hạnh phúc, thấy chúng ta yêu thương cuộc 
sống và được cuộc sống yêu thương... chỉ vậy thôi là đủ để Mẹ an lòng. Thời gian không chờ 
đợi, ai rồi cũng sẽ cuốn theo vòng xoáy của bộn bề cuộc sống. Vì vậy, chúng ta hãy dành 
thời gian nhiều hơn cho Mẹ. Hãy dành sự chăm sóc và yêu thương nhiều hơn mỗi ngày đến  
người Mẹ tuyệt vời của mỗi chúng ta các bạn nhé! 
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SỐNG ĐẸP

• LÀM VIỆC CÓ NGUYÊN TẮC

Bạn đừng nghĩ mình không làm khó dễ, 
không nói xấu đồng nghiệp nghĩa là bạn là 
người có đạo đức trong nghề nghiệp. Bởi 
đạo đức nghề nghiệp được thể hiện cả trong 
thái độ làm việc của bạn ở công ty mỗi ngày. 
Bạn không thể thích thì làm, không thích thì 
nghĩ, làm việc theo cảm hứng mà hãy tuân 
thủ theo nguyên tắc, giờ giấc công ty đã quy 
định, đó là cách bạn đang tự nâng cao đạo 
đức nghề nghiệp nơi công sở đó.

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
NƠI CÔNG SỞ

Không có một định nghĩa nào cụ thể cho phạm trù đạo đức nghề nghiệp, bởi mỗi công ty, doanh 
nghiệp sẽ có những quy định, văn hoá riêng. Tuy nhiên, nếu bạn là người thật sự có tâm với công việc 
bạn sẽ tự đặt ra cho mình những quy tắc riêng, những điều không nên và không được làm trong quá 
trình làm việc như: lừa dối, làm việc không trách nhiệm, lơ là, lợi dụng của công… Vậy để được đồng 
nghiệp, cấp trên đánh giá là người có đạo đức nghề nghiệp bạn cần phải làm thế nào? 

• LÀM VIỆC CÓ NGUYÊN TẮC
• MỐI QUAN HỆ TỐT VỚI ĐỒNG NGHIỆP
• TÍNH TRUNG THỰC
• CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÔNG VIỆC
• KHÔNG LẠM DỤNG CỦA CÔNG
• HÃY LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG

• MỐI QUAN HỆ TỐT VỚI ĐỒNG NGHIỆP

Hãy biết mình đang ở đâu và làm chủ được 
các mối quan hệ, tình cảm của mình đối với 
đồng nghiệp, nhất là những đồng nghiệp đã 
có gia đình. Đừng tỏ ra qua dễ dãi hay tán 
tỉnh, có tình cảm đặc biệt với những đồng 
nghiệp này, cho dù đó là chuyện riêng tư 
nhưng bạn cũng đang vi phạm đạo đức nghề 
nghiệp với đồng nghiệp và sẽ bị đánh giá 
không hay về lối sống, cách ứng xử với đồng 
nghiệp khác.

• TÍNH TRUNG THỰC

Trong công việc không chỉ đòi hỏi sự nhiệt 
tình mà cần phải có tính trung thực. Bạn 
không nên nói quá, khoa trương cá nhân 
mình với các đồng nghiệp khác, đặc biệt là 
nối dối khách hàng về vị trí của mình trong 
công ty, phô trương sự hiểu biết của mình 
trước mặt khách hàng mà thực tế thì bạn 
không biết nhiều đến như thế, điều đó không 
chỉ làm trái với lương tâm nghề nghiệp mà tệ 
hại hơn nếu bị phát hiện bạn bị đánh giá là 
người thiếu khiêm tốn và không có tâm đối 
với công việc của mình.
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• CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÔNG VIỆC

Thời gian làm việc của bạn là 8 tiếng mỗi 

ngày, nhưng ngày nào bạn cũng đến muộn, 

về sớm, lên công ty chỉ lo lướt web, đọc báo, 

chat với bạn bè mà không chú tâm vào công 

việc, khi được giao nhiệm vụ mới thì làm qua 

loa cho có rồi để đó, nhưng cuối tháng vẫn 

lĩnh lương và còn hy vọng lương thưởng sẽ 

tăng. Nếu bạn là người làm việc với thái độ 

như vậy, cần phải chỉnh đốn lại ngay, nếu 

không sớm muộn bạn cũng sẽ bị thay thế, sa 

thải vì không có tinh thần trách nhiệm đối với 

công việc.

• HÃY LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG

Dù là nhân viên hay lãnh đạo bạn cũng cần 

luôn thể hiện mình là người công bằng, minh 

bạch trong mọi việc. Là người luôn cố gắng 

và có chí tiến thủ, mọi việc làm đều vì mục 

đích cuối cùng là vì sự phát triển của công ty, 

doanh nghiệp.

Đạo đức nghề nghiệp là tài sản quý giá nhất 

đối với mỗi người và doanh nghiệp. Đó là 

điểm tựa giúp mỗi cá nhân đứng vững được 

trong môi trường làm việc với nhiều cạnh 

tranh nơi công sở và tiền đề cho sự thăng 

tiến trong sự nghiệp. Vì vậy, hãy làm việc với 

tinh thần trách nhiệm cao nhất và trung thực, 

luôn đề cao đạo đức nghề nghiệp trong mọi 

hoàn cảnh, bạn sẽ luôn được đồng nghiệp và 

công ty coi trọng.

• Marketing sưu tầm

• KHÔNG LẠM DỤNG CỦA CÔNG

Bạn không nên lấy tài sản của công ty mang 

về nhà sử dụng hoặc quá lạm dụng của công 

như máy in, photo, các tài sản nhỏ như bút, 

sổ ghi chép… Bạn lấy một lần sẽ không ai để 

ý, nhưng nếu lấy nhiều lần bạn sẽ bị đánh giá 

là lợi dụng của công, ý thức kém và thiếu đạo 

đức trong việc sử dụng tài sản chung. Nếu 

bạn đang là người như thế thì hãy dừng lại 

ngay nhé, đừng vì một chút tài sản nhỏ mà bị 

đánh giá không tốt. 
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SỐNG XANH

Không ai thành công khi không có ước mơ và 
một ước mơ muốn tồn tại thì niềm tin là người 
bạn song hành. Khi niềm tin thay đổi, ước mơ, 
đam mê, hoài bão cũng đổi thay. Niềm tin được 
hình thành và bồi đắp bởi sự giáo dục từ cha mẹ, 
gia đình và xã hội.

Niềm tin

Mỗi chúng ta ai cũng có niềm 
đam mê. Đam mê là mức độ 
cao hơn của sở thích. Đam mê 
thể hiện bằng sự khao khát, bằng 
hành động cụ thể để thực hiện sở 
thích, và đam mê chính là động 
lực mạnh mẽ cho các quyết định 
về tương lai của mỗi người.

Đam mê

Theo cách hiểu đơn giản nhất thì đó 
là ước mơ to lớn về tương lai của mỗi 
người mong muốn đạt được. Hoài 
bão là điều mà chúng ta có thể khiến 
bản thân mình cảm thấy tự hào khi 
nghĩ đến, giúp nâng đỡ mình khi khó 
khăn và là đích đến của mọi thành 
công trong cuộc sống.

Hoài Bão
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Hôm nay, có người hỏi tôi: “Đam mê của bạn là gì?”. Tôi đã không trả lời, bởi ngay lúc đó 
tôi đang suy nghĩ, phải chăng mình đang nhầm lẫn giữa đam mê, hoài bão và mục đích 
sống. Bài viết này, tôi đưa ra quan điểm của mình để phân biệt 03 giá trị trên, có thể một 
vài bạn sẽ không đồng ý với quan điểm này, nhưng như tôi đã nói, đây chỉ là quan điểm 
cá nhân của tôi. Các bạn cùng tham khảo nhé. 

Ai cũng có đam mê, nhưng nhiều người 
không biết đam mê của chính mình là gì. 
Chính tôi đã chứng kiến những người bạn, 
người anh/em sống 1 cuộc sống nhàm 
chán đến tệ hại, lúc nào cũng than thở cuộc 
sống thật vô vị, nhạt nhẽo. Đơn giản, bởi 
họ sống mà không có tình yêu, không đam 
mê, không có mục đích và dường như họ 
chỉ đang tồn tại. Không có ý phê phán vì 
đó là cuộc sống của họ, tôi chỉ có thể quan 
sát và cảm thấy họ đang phí hoài tuổi trẻ 
của mình. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời có 
những đam mê khác nhau. Khi còn học cấp 
2, 3 tôi mê điện tử đến nỗi dám bỏ học, ăn 
trộm tiền của bố mẹ để đi chơi điện tử. Và 
những ngày đó tôi cứ đinh ninh rằng sau 
này mình sẽ thi vào ngành CNTT để có 
nhiều thời gian hơn cho việc chơi điện tử. 
Khi lên đại học, những thứ đam mê trước 
kia không còn ý nghĩa gì trong cuộc sống 
của tôi mà thay vào đó là những đam mê 
khác, bởi những đam mê ngày ấy không 
giúp ích được gì cho tương lai. Đam mê là 
thứ ai cũng có thể có, quan trọng là chúng 
ta có tìm được nó và cân bằng được đam 
mê và cuộc sống thực tế hay không?

Tôi, khi bước vào giảng đường đại học, 
tất nhiên có mang theo nhiều hoài bão. 
Nhưng đến khi đi làm, những thực tế 
của cuộc sống đã cho tôi bài học rằng: 
Có hoài bão đương nhiên là tốt, nhưng 
cần phải xác định đâu là thực tế, đâu là 
những vì sao. Làm thế nào để cân bằng 
giữa sở thích và công việc? Đó là làm 
những công việc mình thích.

Với tôi, khi có NIỀM TIN - ĐAM MÊ và HOÀI 
BÃO thì chắc chắn con đường thành 
công sẽ đến với bạn!

“Anh ấy ước mơ sẽ có một gia đình hạnh 
phúc. Anh ấy được gia đình, xã hội trao 
cho niềm tin rằng khi lập gia đình phải lấy 
người 1 phụ nữ”. Vậy nếu anh ấy là người 
đồng giới?

Nếu muốn hạnh phúc, anh ấy cần phải 
đủ bản lĩnh để phải vứt bỏ niềm tin đó và 
thay bằng 1 niềm tin khác: “Anh ấy phải 
lấy người anh ấy yêu”. Và như vậy, khi niềm 
tin thay đổi, hành động sẽ thay đổi.

Bạn sẽ không thành công (hay chí ít là 
bạn sẽ không thực hiện được điều mình 
mong muốn) nếu bạn tin rằng mình sẽ 
thất bại. Tôi tâm đắc với câu nói của người 
bạn: “Tớ luôn tin mình sẽ thành công, giả 
sử như có thất bại tớ sẽ không bao giờ hối 
tiếc vì đã làm điều đó. Nếu có hối tiếc tớ chỉ 
hối tiếc rằng mình đã không cố gắng hết 
sức vì vẫn còn thời gian ngồi chém gió trên 
Facebook và Skype”.

Niềm tin Đam mê Hoài Bão 

• Sưu tầm từ mạng xã hội
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1. Bắt đầu ngày mới với một ly nước 
với chanh
Mỗi sáng, pha một cốc nước ấm với chút nước 
cốt chanh để uống sẽ đánh thức và thúc đẩy 
sự trao đổi chất của cơ thể. Nước chanh có 
chứa vitamin C, sẽ làm tăng khả năng miễn 
dịch, diệt khuẩn. Nếu duy trì thói quen này 
lâu dài sẽ cải thiện làn da của bạn rất đáng kể.

Theo FitDay, vitamin C hỗ trợ việc sản xuất 
collagen, do đó có thể ngăn ngừa hình thành 
nếp nhăn. Không những thế, một tổ chức 
về thực phẩm The World’s Healthiest Foods 
còn khuyến khích bạn tiêu thụ thực phẩm 
chứa vitamin C hàng ngày vì nó giúp giữ cho 
bạn khỏe mạnh cũng như ngăn ngừa nhiễm 
trùng.

2. Lau mặt bằng các viên đá được 
làm từ nước có hoa cúc
Một thói quen buổi sáng hữu ích khác là 
dùng các khối viên đá làm từ nước có hoa cúc 
để lau mặt. Việc này sẽ cung cấp nước cho da 
và giảm nếp nhăn. Trong hoa cúc có vitamin 
A, E và đặc biệt là flavonoid... mà đây là những 
chất chống oxy hóa cực kì tốt.

Lau mặt cách này còn kích thích quá trình 
trao đổi trong da. Ngay sau khi làm việc này 
buổi sáng, làn da bạn không những không 
sưng phù mà còn căng mọng, mịn màng và 
đàn hồi tốt hơn.

3. Mang theo đồ ăn nhẹ là thói quen 
hàng ngày không thể thiếu
Ăn uống vô tổ chức là một trong những kẻ 
thù của lối sống lành mạnh. Để giảm ham 
muốn ăn vặt giữa các bữa chính, bạn nên tạo 
cho mình thói quen mang đồ ăn nhẹ lành 
mạnh mỗi ngày đi làm hoặc phải đi đâu đó. 
Đồ ăn nhẹ đơn giản chỉ cần là trái cây hoặc 
sữa chua. Chỉ sau 1 tháng thực hiện thói quen 
ăn đồ ăn nhẹ không có carbohydrate, bạn 
sẽ nhận thấy những khác biệt tích cực trong  
sức khỏe.

4. Dùng chỉ tơ nha khoa
Sức khỏe răng miệng của bạn liên quan trực 
tiếp vào sức khỏe của cơ thể. Các nhà khoa 
học thậm chí đã chứng minh được mối liên 

THÓI QUEN HÀNG NGÀY

  CHO CUỘC SỐNG TỐT HƠN
Đôi khi, để có được những thay đổi tích cực trong cuộc sống, chúng ta chỉ cần thay đổi những  
thói quen của mình. Trong một ngày, chúng ta thực hiện rất nhiều việc. Vậy tại sao không thực hiện 
những thói quen hàng ngày một cách hữu ích? Điều này không hề khó khăn hay nhàm chán chút nào.

Dưới đây là 09 thói quen hàng ngày nếu chăm chỉ thực hiện sẽ giúp cuộc sống của bạn theo hướng tốt hơn.

hệ giữa răng miệng và các bệnh tim mạch. Đó 
là lý do tại sao khi chăm sóc khoang miệng, 
chúng ta nên sử dụng chỉ tơ nha khoa. Sản 
phẩm này không những giúp làm sạch các kẽ 
răng mà còn loại bỏ mảng bám ở những nơi 
khó tiếp cận.

5. Ăn một quả táo sau mỗi bữa ăn
Đánh răng sau mỗi bữa ăn có thể tốt trong 
việc làm sạch răng nhưng không phải lúc nào 
bạn cũng có thể làm vậy. Hơn nữa, đánh răng 
nhiều cũng không phải là điều gì có lợi cho 
răng miệng. Có một giải pháp tốt hơn cho 
bạn, đó là ăn 1 quả táo sau mỗi bữa ăn.

Ăn táo không nhưng cũng làm sạch răng 
miệng mà còn cải thiện lưu thông máu trong 
lợi và bình thường hóa lượng axit trong 
miệng của bạn. 

6. Tắm bằng vòi hoa sen
Chỉ mất một vài phút thực hiện thói quen 
hàng ngày hết sức bình thường này sẽ đem 
lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe của bạn. 
Tắm bằng vòi hoa sen củng cố hệ thần kinh 
và mạch máu tốt hơn. Hơn nữa, cách tắm này 

còn có tác dụng trong việc ngăn ngừa và điều 
trị các tĩnh mạch gây tĩnh mạch, giảm căng 
thẳng và mệt mỏi, tăng cường tuần hoàn, 
thải loại các độc tố qua lỗ chân lông hiệu quả 
hơn.

7. Đặt một chai nước trên bàn  
làm việc
Hầu hết mọi người thậm chí không nhận thấy 
rằng mình bị mất nước, chính vì vậy có thể họ 
sẽ uống nước không đủ. Nếu bạn đã quyết 
định có một lối sống lành mạnh, điều đầu 
tiên trong danh sách việc nên làm là uống 
nhiều nước hơn. Đồng thời, bạn cần hạn chế 
uống trà, cà phê, và đồ uống có ga.

8. Ăn các loại hạt
Ăn ít nhất 50g các loại hạt mỗi ngày - bất 
kì loại hạt nào mà bạn thích. Axit béo và  
omega-3 trong các loại hạt sẽ giúp tăng 
cường hệ thống tim mạch, tóc và móng tay.

Ngoài ra, trong nhóm thực phẩm này có chứa 
selen, chất chống oxy hóa, vitamin E, Sterol 
thực vật (chất làm giảm mức cholesterol 
có hại), kali, canxi, sắt, magiê và kẽm... nên 
chúng là kho chứa các vitamin và chất dinh 
dưỡng mà chúng ta không phải lo lắng.

9. Đọc sách hàng ngày
Đọc nên trở thành một thói quen tốt vô điều 
kiện bởi vì nó cải thiện trí nhớ, tư duy logic 
và trí tưởng tượng của bạn. Duy trì thói quen 
đọc hàng ngày đã được chứng minh là có thể 
làm chậm (hoặc thậm chí dừng lại) bệnh Alz-
heimer và chứng sa sút trí tuệ.

Để bắt đầu với thói quen này, hãy đặt sách 
ở mọi góc nhà: Trong phòng tắm, trong nhà 
bếp, dưới giường. Ngoài ra, đừng quên đặt 
một cuốn sách trong túi của bạn để bạn có 
thể đọc ngay cả khi bạn đang ở ngoài, ví dụ 
như trên phương tiện giao thông công cộng, 
chờ bạn ở quán cà phê... Nếu bạn chỉ mới bắt 
đầu phát triển thói quen đọc, chỉ cần đọc 
trong 15-20 phút, và sau đó bắt đầu tăng thời 
gian lên.

• Theo Trí thức trẻ

SỐNG KHỎE XANH
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Chào đón sự kiện ý nghĩa trong tháng 10/2017 của Kienlongbank. Hãy cùng Ban biên tập Bản 

tin Kienlongbank nhanh tay khám phá trò chơi ô chữ với 3 quà tặng may mắn dành cho các bạn 

có đáp án đúng nhất và nhanh nhất gửi vể địa chỉ email: gianght@kienlongbank.com. Kết quả 

sẽ được công bố trong Bản tin số 46, quý độc giả nhé!

1. Lễ Khai trương giao dịch cổ phiếu KLB trên sàn UPCOM được tổ chức vào ngày nào?

2. Chi nhánh thứ hai của Kienlongbank được khai trương vào năm 2007?

3. Một sản phẩm của Kienlongbank dùng để thực hiện giao dịch và thanh toán trên 
toàn cầu?

4. Tên chương trình khuyến mại mới nhất của Kienlongbank trong năm 2017:  
“Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà thả ga - … “ ?

5. Đầu số 19006929 của Kienlongbank gọi là gì?

6. Kênh hỗ trợ trực tuyến của Kienlongbank thông qua website gọi là gì?

7. Sản phẩm cho vay nổi trội của Kienlongbank?

8. Kienlongbank chuyển đổi lên ngân hàng đô thị vào tháng năm nào?

9. Tên 1 Chi nhánh nằm trên hòn đảo xinh đẹp của tỉnh Kiên Giang

10. Kienlongbank thành lập vào năm nào?

11. Vào ngày 1/6/2015, số đầu tiên của chương trình ... được phát sóng tại Kienlongbank? 

Gợi ý ô chữ: Ô chữ có thể nằm ở hàng ngang, hàng dọc, hàng xéo, từ trái qua phải, từ phải qua trái, từ trên xuống 

Điều kiện để nhận thưởng là:
- Trả lời đầy đủ 11 câu hỏi phía trên ô chữ. 

- Quý độc giả vui lòng chụp và gửi hình ảnh đáp án ô chữ  về Ban Biên tập Bản tin Kienlongbank qua email: gianght@kienlongbank.com

Chúc Quý độc giả may mắn. 




