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Quý độc giả thân mến!

Thời điểm này đã vào những tháng cuối năm, tiết trời se lạnh, vì vậy sẽ thật ấm áp biết bao khi 
chúng ta cùng nhau chia sẻ những nồng ấm, yêu thương với tất cả mọi người. Một nụ cười trao 
nhau, một cái hỏi thăm ngọt ngào sẽ xua tan những lạnh giá bên ngoài. 

Trong kỳ phát hành số 46 lần này, Bản tin Kienlongbank tiếp tục đồng hành cùng quý độc giả 
về sự chia sẻ kịp thời, sự quan tâm đúng lúc của Ban lãnh đạo Kienlongbank khi đồng hành và 
trực tiếp đến thăm hỏi gia đình của những khách hàng, gia đình cán bộ, nhân viên tại 3 tỉnh 
miền Trung, nơi bị ảnh hưởng sau cơn bão số 12; những hình ảnh dễ thương của các đơn vị họp 
mặt kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Ngân hàng, cùng các phần tin tức sự kiện đã, đang và sắp 
diễn ra tại Kienlongbank. Đặc biệt Kienlongbank chúc mừng 22 khách hàng trúng thưởng đợt 
1 chương trình khuyến mại: “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà thả ga - trúng 03 xế hộp” sẽ được 
thể hiện trong Bản tin số 46 kỳ này. 

Kính mời Quý độc giả cùng đón đọc, kính chúc Quý độc giả luôn vui vẻ và hạnh phúc!

Trân trọng

BAN BIÊN TẬP

Ảnh bìa: 
Gửi tiền Kiên Long - Nhận QUÀ  thả ga - Trúng 3 XẾ HỘP

Thư Ban Biên Tập
Số 46

KIENLONGBANK
BẢN TIN THÁNG 11/2017 

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
Lư Thanh Nhi
Dương Minh Tân
Huỳnh Châu Trúc Ngân
Lê Văn Quốc Anh

Võ Lâm Quốc Tùng
Lê Toàn Thắng
Trần Thị Mỹ Dung
Chung Thị Hồng Nhung

Đỗ Thị Hồng
Tạ Tuấn Thanh
Mai Quốc Hội



Tại buổi tri ân, Ban lãnh đạo cùng đội ngũ giảng 
viên nội bộ Kienlongbank đã ôn lại truyền thống 
và công tác hoạt động đào tạo trong những năm 
qua tại Ngân hàng, đồng thời các thành viên cũng 
đã thảo luận, chia sẻ, góp ý về các hoạt động và 
những định hướng đào tạo của Kienlongbank 
trong thời gian tới nhằm xây dựng công tác đào 
tạo năm 2018 được tốt và hiệu quả hơn. Chia sẻ tại 
buổi gặp mặt, ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, 
TGĐ cũng là Giảng viên nội bộ Kienlongbank cho 
biết: “Làm việc trong lĩnh vực tài chính, đôi lúc các 
giảng viên nội bộ cũng gặp những áp lực của riêng 
mình, thế nhưng không vì thế mà chúng tôi lại để 
ảnh hưởng đến CB NV và cả học viên trong quá trình 
làm việc và giảng dạy. Cái tâm của người làm giáo 
luôn nhắc chúng tôi rằng truyền đạt bằng cả cái tâm 
của mình thì sẽ dễ dàng chạm đến trái tim của học 
viên”.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo (TTĐT) 
- Ông Vũ Quang Tuấn, cho biết: “Thời gian qua, với 
các chương trình đào tạo do Kienlongbank tổ chức 
đã giúp CB, NV, CTV đặc biệt là đội ngũ kế thừa đã 
có được những thành công nhất định trong quá 
trình công tác tại Kienlongbank. Nhiều nhân viên 
tân tuyển sau khi tham gia chương trình đào tạo đã 
vững trải, chuyên nghiệp và làm việc rất tốt trong 
công tác chuyên môn của mình, đây cũng là động 
lực để TTĐT và Kienlongbank tiếp tục tạo nhiều cơ 
hội để tất cả CB, NV, CTV của Ngân hàng ngày càng 
phát triển hơn nữa”.

Tiếp nối truyền thống cao đẹp, tôn sư trọng đạo, 
uống nước nhớ nguồn, nhắc nhớ và tri ân với 
người thầy, người cô, những người đã cầm lái dìu 
dắt con đò để bao thế hệ học trò sang đến bến 
bờ thành công. Sáng ngày 20-11, Kienlongbank 
đã tổ chức chương trình Tri ân Giảng viên nội bộ 
nhân Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20-11 
với sự tham dự của các Giảng viên Kienlongbank.

Buổi họp mặt thân mật tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Quý Thầy Cô Giảng viên nội bộ Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm cùng Ban 
lãnh đạo Kienlongbank

. Phòng Marketing 

Tại Kienlongbank đào tạo là một trong 
những hoạt động được Ban lãnh đạo quan 
tâm chú trọng. Với 71 Giảng viên và Cán 
bộ huấn luyện trên toàn hệ thống, trong năm 
2017, TTĐT đã tổ chức 17 chương trình 
với 46 khóa học, đào tạo 44 chuyên đề. Mỗi 
chương trình kết thúc đã mang lại thành công 
và hiệu quả nhất định cho sự phát triển của 
từng CB, NV, CTV nói riêng và của Ngân 
hàng nói chung.

KIENLONGBANK
&

 Hội đồng quản trị cùng toàn thể CB.NV Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 
bày tỏ lòng quý mến và tình cảm chân thành nhất gởi đến Quý thầy cô. 

 Hơn 22 năm hoạt động và phát triển, bao thế hệ con người Kienlongbank luôn lao 
động và cống hiến với phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ”: Lấy đạo đức nghề nghiệp 
làm đầu, học tập không ngừng, luôn chia sẻ với đồng nghiệp, chia sẻ với khách hàng, trách 
nhiệm với cộng đồng, xã hội.

 Trân trọng cảm ơn Quý thầy cô đã dạy bảo tất cả chúng tôi từ những ngày thơ ấu 
đến khi khôn lớn thành người. Trân trọng cảm ơn Quý thầy cô trong những năm qua đã đào 
tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ CB,NV Kienlongbank về văn hóa, đạo đức nghề nghiệp, chuyên 
môn nghiệp vụ, về hoài bão tương lai để xây dựng và phát triển Kienlongbank, góp phần 
làm giàu cho quê hương, đất nước. 

 Nghề giáo là một nghề cao quý, sản phẩm của thầy cô chính là tất cả chúng tôi, là 
những con ngoan, trò giỏi, là nhân tài cho đất nước. Không chỉ dừng lại việc truyền đạt kiến 
thức mà đó còn là giá trị trồng người, bao thế hệ con người Việt Nam luôn khắc sâu ghi nhớ 
công lao thầy cô giáo.

 Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017), tập thể 
Ban lãnh đạo và toàn thể CB.NV Kienlongbank kính chúc Quý thầy cô đang trên bục giảng 
sẽ tiếp tục truyền đạt thêm nhiều kiến thức và đào tạo thêm nhiều người con ưu tú cho gia 
đình và xã hội. Kính chúc những nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, cùng toàn thể các thầy 
cô giáo thật nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc. 

Trân trọng. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2017

TM. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CB.NV Kienlongbank

Chủ tịch HĐQT

Võ Quốc Thắng

Kính gởi: Quý thầy cô,

Tri ân giảng viên nội bộ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 
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Tin báo  chí

Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 47 đã được tổ chức thành công từ ngày 23 – 24/11/2017 tại Furama Resort, 
Đà Nẵng, Việt Nam. Hội nghị được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đăng cai tổ chức. 

Hội nghị Hội đồng năm nay vinh dự được đón tiếp Ông Lê Lương Minh, Tổng Thư ký ASEAN  và gần 200 lãnh đạo, chuyên gia ngân 
hàng từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và các chuyên gia đến từ Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới 
(WBG). Sự ủng hộ tham dự đông đảo thể hiện được sự cam kết của 10 hiệp hội ngân hàng các nước ASEAN. 

Ông Lê Lương Minh, Tổng Thư ký ASEAN, trong bài phát biểu tại Hội nghị đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của ASEAN 
nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Tới nay, ASEAN đã được nhìn nhận là một khu vực kinh tế tự cường. Với việc thành lập AEC vào 
tháng 12/2015, ASEAN hiện nay được xếp hạng là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới với GDP hiện tại là 2600 tỷ USD và là thị trường lớn 
thứ ba với tổng dân số 640 triệu người. ASEAN chiếm 7% thương mại toàn cầu vào năm 2016. Trong đó, gần ¼ giá trị thương mại 
của ASEAN là trong khu vực. Khu vực này cũng đã duy trì vị trí của mình trong số các điểm đến đầu tư được ưa chuộng, thu hút 
5,5% dòng chảy FDI toàn cầu trong cùng năm 2016. Các mối liên kết đầu tư trong khu vực được duy trì mạnh mẽ với kế hoạch đầu 
tư trong khu vực ASEAN chiếm ¼ tổng lượng FDI.  

Tổng Thư ký ASEAN đã nhấn mạnh rằng trong khuôn khổ Kế hoạch Tổng thể xây dựng ASEAN 2025, tiền đề hình thành AEC 2015 đã 
xây dựng Kế hoạch hành động chiến lược 2016 – 2015, nêu bật ba trụ cột chính: hội nhập tài chính, tài chính bao trùm và ổn định 
tài chính. Theo đó, hội nhập tài chính được hướng dẫn bởi Khuôn khổ Hội nhập Ngân hàng ASEAN (ABIF) và đối với tài chính bao 

trùm là Khuôn khổ Tài chính Bao trùm 
ASEAN. Tài chính toàn diện số được coi là 
tiền đề quan trọng cho sự phát triển này.  
Nhận thấy được cả lợi ích và thách 
thức đến từ FinTech và số hóa, Văn bản 
hướng dẫn về Dịch vụ tài chính số đang 
được xây dựng và sử dụng làm tài liệu 
tham khảo cho các Quốc gia Thành viên 
ASEAN để xây dựng và nâng cao hệ sinh 
thái tài chính số ở cấp quốc gia. Văn 
bản hướng dẫn được kỳ vọng sẽ thúc 
đẩy các giao dịch không dùng tiền mặt 
và chỉ ra những yếu tố chính tạo ra môi 
trường pháp lý cho các dịch vụ tài chính 
số nhằm đáp ứng sự phát triển của công 
nghệ số và các đổi mới tài chính trong 
khu vực.

Tổng Thư ký ASEAN cho biết trong 50 
năm qua, ASEAN đã trở thành một thực 
thể kinh tế quan trọng trên thế giới với 
kỳ vọng mở rộng tiềm năng và đóng vai 
trò là một nhân tố quan trọng, có tầm 
ảnh hưởng toàn cầu. Những thành tựu 
và dấu mốc quan trọng đã đạt được là 
tiền đề để ASEAN quyết tâm hơn trong 
cam kết theo đuổi hội nhập kinh tế khu 
vực, trong đó hội nhập tài chính đóng 
vai trò then chốt trong quá trình này.  

Trong bài Phát biểu của Bà Nguyễn Thị 
Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam đã kêu gọi các ngân hàng 
ASEAN tiếp tục tăng cường cam kết, hợp 
tác nhằm thúc đẩy hội nhập tài chính 
và hình thành sự kết nối hiệu quả với 
khối tư nhân trong khu vực. Nhìn tổng 
thể, ASEAN hứa hẹn trở thành một điểm 
sáng được tạo thành bởi tinh thần thống 
nhất và hợp tác bền vững. Mục tiêu này 
đã được thể hiện tại cam kết của các nhà 
lãnh đạo ASEAN tại Tầm nhìn Cộng đồng 
ASEAN 2025 trong việc xây dựng một 
cộng đồng thông qua việc tăng cường 
kết nối về thương mại, đầu tư và nguồn 
nhân lực. 

Vai trò của ngành ngân hàng trong khu 
vực ASEAN càng trở nên quan trọng hơn 
bao giờ hết bởi các ngân hàng sẽ vừa 
phải đảm nhiệm trọng trách làm cầu 
nối trong các nền kinh tế để thúc đẩy 
tăng trưởng trong bối cảnh mới, vừa 
phải đảm bảo rằng lĩnh vực ngân hàng  

tiếp tục  hoạt động trên cơ sở lành 
mạnh, quản trị tốt và bền vững để đối 
phó với các rủi ro tiềm tàng.

Tại bài phát biểu chào mừng tại Hội 
nghị, Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hiệp 
hội Ngân hàng Việt Nam, Tổng Giám 
đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam nhấn mạnh sự cần thiết trong việc 
hợp tác chặt chẽ giữa các hiệp hội ngân 
hàng thành viên vì mục tiêu chung của 
Hiệp hội Ngân hàng ASEAN. Điều này 
nhằm đáp ứng với bối cảnh ngành ngân 
hàng khu vực và thế giới đang trong giai 
đoạn thay đổi nhanh chóng dưới tác 
động của cuộc CMCN 4.0 và xu thế hội 
nhập. Một chu kỳ tăng trưởng mới trong 
ngành ngân hàng đặt ra cho chúng ta 
nhiều vấn đề cần giải quyết: làm thế nào 
để liên kết, sử dụng lợi thế của nhau… 

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI NGÂN HÀNG ASEAN 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TẠI ĐÀ NẴNG

Các vị khách quý và lãnh đạo các đoàn tham dự ABA

Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển  
Việt Nam

để đưa ra nhiều phương thức cung cấp 
dịch vụ mới, sản phẩm mới, đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của xã hội; làm 
thế nào để đào tạo và phát triển nhân 
lực chất lượng cao, phù hợp với kỷ 
nguyên trí tuệ nhân tạo và yêu cầu quản 
trị rủi ro trong môi trường kinh doanh 
nhiều biến động. 

Với mục đích đẩy mạnh hợp tác, trao đổi 
kinh nghiệm và cách thức giải quyết các 
vấn đề đặt ra cho các ngân hàng trong 
khu vực, Hội nghị Hội đồng Hiệp hội 
năm nay sẽ là cơ hội tốt để kết nối các 
nhà lãnh đạo cao cấp của các ngân hàng 
trong khu vực ASEAN, các nhà khoa học, 
nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính 
ngân hàng. 

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Farid 
Rahman, đại diện cho Chủ tịch Hiệp hội 
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Thông tin về hiệp hội ngân hàng ASEAn (AbA):

Hiệp hội Ngân hàng ASEAN được thành lập năm 1976, với 5 hội viên ban đầu là Indonesia, Malaysia, Phillippines, Singapore và  
Thái Lan. Năm 1984 Brunei trở thành hội viên thứ 6. Năm 1995 Việt Nam tham gia trở thành hội viên thứ 7. Năm 1999 Campuchia 
tham gia, năm 2001 đến Myanmar trở thành hội viên và năm 2004 Lào trở thành thành viên thứ 10.

Mục tiêu hoạt động của ABA là nâng cao hình ảnh, vị thế của ABA và cộng đồng ngân hàng ASEAN; tăng cường tiếng nói của 
ASEAN trong những nỗ lực phản biện chính sách trong khu vực và toàn cầu; đóng góp vào cộng đồng kinh tế ASEAN, hỗ trợ khu 
vực tư nhân theo mục tiêu của AEC; chia sẻ bí quyết trong hoạt động ngân hàng, tổ chức đào tạo nhằm thúc đẩy sử dụng các thông 
lệ kinh doanh tốt nhất trong các quốc gia thành viên; thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức ngân hàng ASEAN; xây dựng tình hữu nghị 
và hợp tác giữa các nhà ngân hàng.

. hiệp hội ngân hàng Việt nam

Ngân hàng ASEAN và Hiệp hội Ngân 
hàng Indonesia (Perbanas), đã ghi nhận 
những tiến bộ đạt được trong Khuôn 
khổ Hội nhập Ngân hàng ASEAN (ABIF), 
đó là việc đạt được thỏa thuận song 
phương giữa Indonesia và Malaysia, và 
các cuộc đàm phán đang được tiến hành 
giữa Malaysia và Philippines về sáng kiến 
Ngân hàng đạt chuẩn khu vực ASEAN 
(QAB). Đây sẽ là một bước tiến thúc đẩy 
phát triển tài chính và tăng trưởng kinh 
tế trong khu vực dựa trên các nguyên 
tắc toàn diện, minh bạch và chia sẻ hợp 
tác vì lợi ích toàn thể công dân ASEAN. 
Trong bối cảnh này, cần lưu ý tập trung 
nhiều hơn cho việc xây dựng năng lực ở 
tất cả các lĩnh vực để đáp ứng được với 
những thách thức đặt ra.

Ông Gene Fang, Phó Giám đốc Định chế 
tài chính Moody’s đã có bài thuyết trình 
về triển vọng kinh tế vĩ mô và ngành 
ngân hàng tại khu vực Châu Á – Thái 
Bình Dương năm 2018. Theo đó, sự phục 
hồi mạnh mẽ của các thị trường mới nổi 
và tăng trưởng ổn định của các nền kinh 
tế phát triển đang được củng cố bởi đà 
tăng trưởng toàn cầu trong năm 2019. 
Các chỉ số tín dụng quan trọng nhìn 
chung được đánh giá từ ổn định đến 

tích cực đối với các hệ thống ngân hàng 
ASEAN. Cụ thể, triển vọng ngân hàng 
Việt Nam được đánh giá tích cực trong 
bối cảnh tăng trưởng và đổi mới kinh tế 
lành mạnh.

Tại Hội nghị Hội đồng, các thành viên 
đã thông qua các đề xuất của ba Ủy 
ban thường trực (Ủy ban về Hợp tác Tài 
chính, Đầu tư và Thương mai (COFIT), Ủy 
ban về Quan hệ Liên vùng ASEAN (IRR) 
và Ủy ban về Đào tạo Ngân hàng) đã 
họp trước Hội nghị Hội đồng.

Ủy ban về hợp tác Tài chính, Đầu 
tư và Thương mại (coFiT)

Sáng kiến về Mạng lưới Sáng tạo tài 
chính ASEAN (AFIN) là một chương trình 
ứng dụng thử nghiệm nhằm cung cấp 
một môi trường an toàn và không rủi 
ro để các ngân hàng có thể thử nghiệm 
những giải pháp sáng tạo về FinTech. 

AFIN chú trọng giải quyết bốn “vấn đề” 
mà các định chế tài chính đang phải đối 
mặt khi áp dụng FinTech:

a. Các ngân hàng đang sử dụng những 
mô hình truyền thống. 

b. Một phần lớn trong ngân sách IT của 
ngân hàng chi cho việc bảo trì hệ thống 

kế thừa và chỉ một phần nhỏ được sử 
dụng để áp dụng công nghệ mới.

c. Trong ngành FinTech, nhiều startups 
được hình thành rồi lại sụp đổ do đó 
các ngân hàng không có sự đảm bảo về 
độ tin cậy và bền vững của các công ty 
trong ngành này.

d. Các chuyên gia về CNTT thì thường 
không hoạt động trong lĩnh vực Ngân 
hàng, thay vào đó là trong lĩnh vực 
FinTech.

Với AFIN, các FinTech toàn cầu có thể 
cung cấp các giải pháp của mình và xem 
xét những khả năng có thể mang lại cho 
ngành tài chính, từ đó giải quyết những 
vấn đề nêu trên thông qua những kết 
quả dưới đây:

a. Các ngân hàng với cơ sở hạ tầng kế 
thừa truyền thống có thể kết nối không 
gián đoạn cùng Fintech chỉ với công sức 
và chi phí tối thiểu. Việc này cũng tạo cơ 
hội để các ngân hàng nhỏ và vừa cải tiến 
nền tảng hoạt động để tận dụng các giải 
pháp FinTech sáng tạo.

b. Các ngân hàng có thể lựa chọn giữa 
rất nhiều các FinTech khác nhau và tập 
hợp những Công ty FinTech có năng lực 

tốt nhằm giảm thiểu những nguy cơ 
không lường trước của Công ty FinTech 
quy mô nhỏ. 

c. Tích lũy kinh nghiệm và dữ liệu thực 
nghiệm để mang lại thông tin cho các 
thảo luận trong tương lai về việc hài 
hòa hóa chính sách đối với FinTech để 
tích hợp hiệu quả với ngành tài chính 
của nhiều quốc gia. 

d. Mang lại các cơ hội cho FinTech 
ASEAN để xuất khẩu giải pháp ra thị 
trường toàn cầu cũng như thu hút đầu 
tư quốc tế để đẩy mạnh phát triển của 
FinTech ASEAN.

Chương trình này sẽ được đưa ra bàn 
thảo rộng rãi với hiệp hội ngân hàng 
các nước thành viên thông qua hình 
thức hội thảo sẽ được tổ chức tại các 
quốc gia trong khối.

An ninh mạng

Bối cảnh rủi ro an ninh mạng trong khu 

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT (đứng bìa trái), bà Trần Tuấn Anh - Phó TGĐ Kienlongbank (đứng thứ 6 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng bà Nguyễn Thị Hồng -  
Phó Thống đốc NHNN Việt Nam và các Đại biểu của Hiệp hội Ngân hàng Asean

vực và toàn cầu và các đề xuất chính cho 
sự phát triển An ninh Mạng ASEAN đã 
được trình bày tại cuộc họp. Các vụ tấn 
công an ninh mạng không phải là vấn 
đề về “nếu nó xảy ra” mà là “khi nào sẽ 
xảy ra”. Do đó, việc xây dựng và phổ biến 
về các kinh nghiệm và ý tưởng liên quan 
là yếu tố quan trọng để thúc đẩy nỗ lực 
chung trong việc củng cố an ninh mạng 
của ngành tài chính ngân hàng ASEAN. 

Tương tự như AFIN, chủ đề này sẽ được 
thảo luận sâu hơn tại các hội thảo được 
tổ chức trong năm 2018. 

Ủy ban liên vùng ASEAn  (iRR)

Ủy ban IRR đã thống nhất sẽ nghiên 
cứu về việc xây dựng mối quan hệ hợp 
tác với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh 
APEC (APEC BAC) cũng như Hội đồng 
Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) 
về các vấn đề liên quan tới ngành tài 
chính ngân hàng. Hiệp hội Ngân hàng  
Thái Lan sẽ là đầu mối làm việc chính 

giữa Hiệp hội ngân hàng ASEAN,  
APEC BAC và ASEAN BAC. 

Ủy ban cũng đã thống nhất chọn 
Singapore là địa điểm tổ chức study tour 
năm 2018. 

Ủy ban Đào tạo ngân hàng 

Ủy ban Đào tạo ngân hàng thống nhất 
tạo ra một không gian để trao đổi sáng 
kiến và chia sẻ các chương trình đào tạo/
chứng chỉ và để thông báo cho nhau về 
các nhu cầu đào tạo. Sáng kiến này cũng 
bao gồm việc chia sẻ các ấn phẩm và các 
xu hướng mới trong ngành. 

Tại Hội nghị Hội đồng, Quyền Chủ tịch 
của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN đã được 
chuyển giao cho Hiệp hội Ngân hàng Lào. 

Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng 
ASEAN lần thứ 48 sẽ được Hiệp hội 
Ngân hàng Bru-nây tổ chức vào tháng 
11/2018 tại Brunei.

Thông Tin về hiệp hội ngân hàng việT nam (vnBa)
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) gia nhập Hiệp hội Ngân hàng ASEAN ngày 8/9/1995 - ngay sau khi 
Việt Nam chính thức được kết nạp vào tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Là một thành 
viên của ABA, VNBA nỗ lực có những đóng góp thiết thực vào các hoạt động chung của Hiệp hội khu vực.

Về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có thể tham khảo thông tin tại website: www.vnba.org.vn
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TIÊU ĐIỂM

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
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TIN TỨC - SỰ KIỆN

LợI NHUậN TRƯớC THUẾ đẾN QUý III CủA 

KienlongbanK

Với sự nỗ lực không ngừng trong việc 
đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, 
các chỉ tiêu tăng trưởng của Ngân hàng 
Kiên Long (Kienlongbank) 9 tháng đầu 
năm 2017 có nhiều chuyển biến tích 
cực so với năm 2016.

Theo Báo cáo Tài chính hợp nhất của Kienlongbank vừa được 
công bố, kết thúc Quý III/2017, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động tại 
Kienlongbank đều tăng trưởng ổn định, đạt và vượt kế hoạch đề 
ra, cụ thể: Tổng tài sản đạt 34.407 tỷ đồng, hoàn thành 94,27% kế 
hoạch, tăng 12,99% so với năm 2016; huy động vốn đạt 30.327 
tỷ đồng, hoàn thành 93,31% kế hoạch, tăng 15,01% so với năm 
2016; dư nợ cấp tín dụng đạt 23.591 tỷ đồng, hoàn thành 95,51% 
kế hoạch, tăng 19,35% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế 
hợp nhất đạt 191,56 tỷ đồng, hoàn thành 76,63% kế hoạch năm 
2017. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,86%, các 
chỉ số an toàn hoạt động đều thực hiện theo đúng quy định 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nhiều sản phẩm dịch vụ và 
chương trình ưu đãi khách hàng được Kienlongbank triển khai 
liên tục; mạng lưới giao dịch và đời sống CB, NV không ngừng 
được cải thiện.

Ông Võ Văn Châu – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 
Kienlongbank cho biết: “Sự kiện cổ phiếu KLB của Kienlongbank 
đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM đã tạo thu hút sự quan tâm của 
các nhà đầu tư, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Ngân 
hàng, tạo thuận lợi trong việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông. Cùng 
với việc triển khai 02 (hai) chương trình khuyến mại lớn đã giúp 
Kienlongbank có thêm nhiều kênh huy động vốn trên thị trường, 
phát triển khách hàng, đáp ứng kịp thời kế hoạch kinh doanh, ghi 
nhận nhiều thành công vượt bậc nhân kỷ niệm 22 năm Ngày thành 
lập của Ngân hàng (27/10/1995 – 27/10/2017)”.

Với kết quả khả quan đạt được trong 9 tháng đầu năm, tiếp tục 
thực hiện mục tiêu hoạt động “An toàn, bền vững và lợi nhuận 
hợp lý”, trong 3 tháng cuối năm 2017, Ban lãnh đạo và tập thể CB, 
NV toàn hệ thống Kienlongbank phấn đấu, quyết tâm thực hiện 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Kienlongbank Sài Gòn

. Kienlongbank

ở hữu SAMSUNG Note 8 dễ dàng khi 
dự thi thiết kế thẻ

Trong chiến lược phát triển sản phẩm của Kienlongbank đến năm 2018, Kienlongbank sẽ phát hành Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank 
JCB. Đây là sản phẩm thẻ tín dụng thứ hai của Kienlongbank sau thẻ Kienlongbank Visa, mang đến cho khách hàng có thêm nhiều sự lựa 
chọn sản phẩm, dễ dàng sử dụng, thuận tiện thanh toán và quản lý chi phí hiệu quả.

Để ra mắt sản phẩm mới Kienlongbank JCB, Ngân hàng tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng thiết kế mẫu thẻ mới, với chủ đề “Hãy làm 
những gì mình thích”. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 20/11/2017 cho đến hết ngày 20/12/2017, dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 18 
tuổi trở lên, đam mê sáng tạo, khát khao tạo ra một sản phẩm hiện đại, tiện dụng dành cho tất cả mọi người từ sức khỏe, giáo dục, thời 
trang, giải trí, mua sắm, du lịch, ăn uống,…chỉ cần có thẻ Kienlongbak JCB là đủ để thỏa mãn nhu cầu chi tiêu của bạn. Tác phẩm dự 
thi được thể hiện trên phần mềm đồ họa vi tính, dung lượng từ 02MB đến 03MB, định dạng PNG/JPEG.PDF, gởi về địa chỉ: KLBcontest@
kienlongbank.com. Mỗi cá nhân có quyền tham gia nhiều tác phẩm dự thi. Ban tổ chức sẽ bình chọn ra 5 tác phẩm đoạt giải trao thưởng. 
Với những tác phẩm đoạt giải, Kienlongbank sở hữu bản quyền và sử dụng vô thời hạn, cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ 
theo mục đích sử dụng của Ngân hàng. Điều lệ chi tiết về cuộc thi được đăng tại trên website Kienlongbank: www.kienlongbank.com.

Thời gian công bố và trao giải dự kiến vào tháng 01/2018. Hãy cùng lên ý tưởng và tham gia vào Cuộc thi thiết kế Thẻ tín dụng quốc tế 
Kienlongbank JCB để có cơ hội nhận những giải thưởng hấp dẫn: 01 Giải Nhất – Điện thoại Samsung Galaxy Note 8, 02 Giải Nhì – Thẻ 
ATM Hoàng Sa Việt Nam (Tài khoản giá trị 05 triệu đồng), 01 Giải ba – Thẻ ATM Trường Sa (Tài khoản giá trị 03 triệu đồng). Ngoài ra, với 
4 tác phẩm có lượt bình chọn cao nhất trên trang Facebook của Kienlongbank sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn từ Ngân hàng.

Kienlongbank hy vọng rằng Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank được phát hành với sự tham gia đóng góp trí tuệ của xã hội và sự tận 
tâm phục vụ của tập thể CB.NV Kienlongbank sẽ là một sản phẩm mang giá trị nhân văn cao, góp phần phục vụ, nâng cao chất lượng 
cuộc sống của khách hàng. 

 KienlongbanK JCb

. Phòng Marketing 
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Thẻ KienlongbanK Visa:

Nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm 
dịch vụ với nhiều tiện ích, giúp thanh toán dễ dàng và 
nâng cao chất lượng cuộc sống, Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) vừa triển khai chương trình ưu đãi 
“Trả góp 0% lãi suất mọi lúc mọi nơi” dành cho chủ thẻ 
Kienlongbank Visa (gọi tắt là Chương trình).

mọi lúc mọi Nơi

TRả Góp
TRả TRƯớC đ

Theo đó, từ ngày 22/11/2017, khi khách hàng mua sắm hàng hóa và thanh toán bằng thẻ tín dụng Kienlongbank Visa sẽ được đăng ký 
trả góp lãi suất 0% cho tất cả các giao dịch thanh toán thành công. Với tiện ích 3 không: Không trả trước (0 đồng); 0% lãi suất; không phụ 
thuộc vào bất kỳ điểm liên kết mua hàng, chương trình mang đến cho khách hàng sự tiện lợi, mua sắm mọi lúc mọi nơi mà không lo ngại 
đến chi phí quá nhiều và thủ tục đăng ký phức tạp.

Để được hưởng các ưu đãi từ Chương trình này, giao dịch thanh toán của khách hàng chỉ cần có giá trị từ 3 triệu đồng trở lên. Sau khi 
thanh toán hết giá trị của món h àng qua thẻ Kienlongbank Visa, khách hàng chỉ cần trực tiếp đến CN, PGD Kienlongbank hoặc gọi lên 
Hotline 19006929 sẽ có đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng tư vấn và hỗ trợ (24/24 giờ) để thực hiện đăng ký trả góp. Đây là phương 
thức đăng ký giao dịch trả góp rất thuận tiện, tạo sự chủ động và tiết kiệm thời gian đi lại cho khách hàng.

Khách hàng tùy chọn các gói ưu đãi đăng ký trả góp với các kỳ hạn: 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng và chỉ phải trả phí chuyển đổi 
giao dịch trả góp theo từng kỳ hạn đã đăng ký. Mức phí chuyển đối tối thiểu là 1%/giá trị trả góp.

 Mọi thông tin chi tiết về Chương trình, vui lòng liên hệ các CN/PGD của Kienlongbank hoặc gọi Hotline 1900 6929, hoặc truy cập website 
www.kienlongbank.com để được tư vấn miễn phí.

Bản tin Kienlongbank14

. Kienlongbank

TIN TỨC - SỰ KIỆN
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KienlongbanK 
tổ chức họp mặt 
kỷ niệm 22 năm ngày thành lập ngÂn hàng 

Ngày 21/10/2017, tại 26 tỉnh, thành, các đơn vị trong toàn hệ thống Kienlongbank đã 
đồng loạt tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Kienlongbank 

(27/10/1995 - 27/10/2017).

Trong không khí vui tươi và ấm cúng, các thành viên trong đại gia đình Kienlongbank đã cùng nhau ôn lại những chặng đường phát 
triển của Ngân hàng, cùng trao đổi kinh nghiệm làm việc cũng như chia sẻ những tâm tư tình cảm, mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc, 
đậm nét văn hóa của Kienlongbank.

Tại buổi họp mặt, CB, NV, CTV trên toàn hệ thống đã được lắng 
nghe thông điệp từ Chủ tịch HĐQT - ông Võ Quốc Thắng. Cũng 
thông qua thông điệp này, Ông Võ Quốc Thắng đã nhắn gửi 
những lời cảm ơn chân thành đến sự đóng góp của cá từng cá 
nhân đã và đang công tác tại Ngân hàng. Đồng thời, Ông cũng 
mong muốn mỗi thành viên trong đại gia đình Kienlongbank 
cần phải cố gắng và phát huy để Kienlongbank ngày càng phát 
triển hơn nữa

“Ban lãnh đạo Kienlongbank kỳ vọng và tin tưởng vào tất cả CB, NV 
sẽ tận dụng lợi thế điều kiện mới, cơ hội mới, sự ủng hộ của người 
thân, bạn bè mà thi đua lao động, đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao, 
góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu Kienlongbank trong 
lòng khách hàng tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung. 
Hôm nay là cơ hội rất quý báu, một dịp đầy ý nghĩa để Anh Chị em 
thắt chặt hơn nữa tình đồng đội, gìn giữ một truyền thống vô cùng 
tốt đẹp và cần tiếp tục phát huy để Kienlongbank luôn là mái nhà 
chung kết nối những con người luôn biết sẻ chia yêu thương”. (*)

Chị Trần Thị Mỹ Dung - Nhân viên Truyền thông - Phòng 
Marketing chia sẻ cảm xúc: “Tuy chỉ gia nhập Kienlongbank hơn 
2 tháng. Nhưng với tôi cảm giác về Kienlongbank rất thân thiện, 
thoải mái. Tôi rất cảm ơn Ban lãnh đạo đã tạo điều kiện để đơn vị tổ 
chức buổi họp mặt như thế này. Trong thời gian làm việc, các anh, 
chị, em trong phòng ai cũng tất bật vì công việc nên ít có thời gian 
chia sẻ với nhau. Những nhân viên mới như tôi rất vui và thích thú 
khi được lắng nghe những câu chuyện kể về sự hình thành và phát 

Buổi họp mặt tại CN An Giang Buổi họp mặt tại PGD Ba Tri (Bến Tre)

Buổi họp mặt tại Kienlongbank Bến Tre

triển của Ngân hàng. Qua những câu chuyện đó, đã thấy được 
những khó khăn và sự quyết tâm của Ban lãnh đạo qua các thời 
kỳ. Đây sẽ là động lực để chúng tôi, những thành viên trong đại 
gia đình Kienlongbank cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong công việc để 
Ngân hàng ngày càng phát triển hơn nữa, tiếp nối truyền thống tốt 
đẹp của các Lãnh đạo - những người đã sáng lập ra Kienlongbank”.

Chị Chung Thị Hồng Nhung - Tổ trưởng Phòng Hành chánh - 
Quản trị Chi nhánh Bến Tre cho biết: “Buổi họp mặt ở Chi nhánh 
Bến Tre đã diễn ra trong không khí gần gũi và ấm áp, lãnh đạo 
và nhân viên đã có dịp chia sẻ với nhau những tâm tư tình cảm, 
những khó khăn hay những tồn đọng trong công việc. Tôi thấy đây 
là một buổi họp mặt rất có ý nghĩa và tôi mong rằng Kienlongbank 
sẽ có thêm nhiều hoạt động hơn nữa để kết nối các thành viên xích 
lại gần với nhau hơn, tạo nên sự đoàn kết tập thể ở đơn vị”.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Buổi họp mặt đã thêm phần sôi động và vui tươi khi các đơn 
vị, phòng, ban tổ chức những trò chơi, đưa ra những câu hỏi 
liên quan đến Kienlongbank, giúp cho các CB, NV, CTV ghi 
nhớ những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của 
Kienlongbank cũng như ghi nhớ công ơn của những vị Lãnh 
đạo sáng lập ra Ngân hàng. Trong dịp này, mỗi CB, NV, CTV 
Kienlongbank đã được tặng một phần quà nhỏ mừng sinh nhật 
tuổi 22 của Ngân hàng – chiếc nón bảo hiểm mang thương hiệu 
Kienlongbank. Đây là sẽ mòn quà tinh thần, đồng hành cũng 
mỗi thành viên Kienlongbank hàng ngày.

22 năm xây dựng và phát triển, trải qua biết bao nhiêu khó khăn 
và thử thách, Kienlongbank vẫn kiên định với phương châm 
hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ”. Với phương châm ấy, Kienlongbank 
đã và đang thực sự trở thành những người bạn đáng tin cậy của 
khách hàng và đối tác. Bước sang tuổi 23, với sự tin yêu và quý 
mến của khách hàng, sự đồng lòng, quyết tâm của Ban lãnh đạo 
và tập thể CB, NV, Kienlongbank sẽ ngày càng khẳng định được 
vị thế trên thị trường tài chính Ngân hàng, trở thành ngân hàng 
phát triển bền vững tại Việt Nam./.

. (*) Trích từ Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

Tập thể CB, NV PGD An Thới

Các thành viên của PGD Cư Kuin nhận quà sinh nhật Kienlongbank

Buổi họp mặt kỷ niệm 22 năm tại CN Rạch Giá

Ông Đinh Việt Quân – Phó Giám đốc Phòng PC&XLN chia sẻ thông điệp 
của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại CN Rạch Giá

Tập thể CB, NV, CTV PGD Tân Hiệp mừng sinh nhật Kienlongbank 22 tuổi
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ĐƠN VỊ KINH DOANH

KienlongbanK an nhơn

Hiện nay, tại Thị xã An Nhơn có rất  nhiều làng nghề đang tồn tại và hoạt động, như làng nghề rượu Bầu đá, làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ, 
làng nghề mai, làng nghề đúc đồng, làng nghề lò rèn, làng nghề nón lá .... Những sản phẩm từ làng nghề truyền thống đang trở nên phổ 
biến trên khắp cả nước và một số được xuất khẩu ra nước ngoài bởi nét độc đáo mang đậm truyền thống văn hóa và mẫu mã đa dạng.

Nắm bắt được nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh của người dân, Ban lãnh đạo Kienlongbank An Nhơn 
đã tiếp cận và tìm hiểu về các làng nghề trên. Bước đầu, Kienlongbank đã cấp vốn cho một số khách hàng ở các làng nghề: Gỗ mỹ nghệ, 
rượu,…

Sản phẩm rượu Bầu đá của Bình Định nổi tiếng khắp cả nước.

Đường vào làng rượu Bầu Đá tại Thôn Cù Lâm, Xã Nhơn Lộc, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Hình ảnh tại cơ sở gỗ mỹ nghệ của anh Nguyễn Đức Huy.

Khách hàng Phạm Văn Chức tại Thôn Cù Lâm, Xã Nhơn Lộc vay vốn để nấu rượu Bầu đá. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề nấu rượu 
Bầu đá tại địa phương, anh Chức chia sẻ: “Để cho ra lò những mẻ rượu thơm ngon đạt chất lượng,  ngoài công thức có sẵn mà ông bà tổ tiên 
để lại thì tâm huyết với nghề cũng là yếu tố giúp tôi theo nghiệp nấu rượu hơn 20 năm nay. Chính bàu nước trong vùng, nơi hội tụ của những 
mạch nước ngầm chảy ra từ lòng các ngọn núi xung quanh làm nên danh tiếng, làm nên cái mùi thơm, cái cay nồng đậm đà khó tả của rượu 
Bầu Đá. Để có một nồi rượu thơm ngon  phải dùng gạo trì để nấu, mỗi mẻ là 5kg gạo, nấu đúng 6 tiếng đồng hồ và chỉ cất được từ 2,5 - 3 lít rượu. 
Trước kia mỗi ngày tôi chỉ nấu được khoảng 10 kg gạo, kể từ khi có sự hỗ trợ vốn từ Ngân hàng tôi mạnh dạn đầu tư thêm lò nấu, sửa chữa lại 
khu vực sản xuất rượu vì vậy sản lượng mỗi ngày một lớn và đạt chất lượng hơn trước.”

Hay như khách hàng Nguyễn Đức Huy vay để mở rộng sản xuất các sản phẩm từ gỗ như: Bài vị Phật, lộc bình, đèn thờ….

Theo như anh Huy chia sẻ thì các sản phẩm của làng nghề nổi tiếng không chỉ bởi chất lượng, sự tinh xảo mà còn ở chỗ mang tính đặc 
trưng của văn hóa  Bình Định. Các sản phẩm hiện nay của làng nghề không chỉ được tiêu thụ mạnh trong vùng, các tỉnh lân cận mà còn 
được xuất khẩu sang một số nước khác như: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản,…

Đến với làng tiện mỹ nghệ Nhơn Hậu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo làm từ những bàn tay tài hoa 
của các nghệ nhân lành nghề nơi đây, được trực tiếp hòa mình vào các sinh hoạt của làng nghề.

Sắp tới Ban lãnh đạo Kienlongbank An Nhơn dự định mở 
rộng tiếp cận làng trồng hoa mai tại Thôn Háo Đức ( Xã 
Nhơn An) và làng nghề đúc đồng truyền thống tại Khu 
vực Bằng Châu, Phường Đập Đá, làng nghề làm nón lá tại 
Khu vực Gò Găng…..

Hy vọng với sự tạo điều kiện của Ngân hàng, bà con tại các 
làng nghề truyền thống tại Thị xã An Nhơn vừa giữ được 
nét độc đáo riêng của một làng nghề truyền thống, vừa 
biến nghề truyền thống trở thành nguồn sinh lợi chính 
đáng, góp phần nâng cao đời sống kinh tế và văn hóa 
của địa phương. Toàn thể CB, NV Kienlongbank An Nhơn 
hy vọng mang dòng vốn đến bà con trên quê hương An 
Nhơn để làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình 
cũng như quảng bá một phần văn hóa bản sắc trên quê 
hương Bình Định  đến bạn bè trên cả nước và quốc tế.

. Lê Toàn Thắng 

Phó Giám đốc Kienlongbank An nhơn
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ĐỒNG HÀNH KHÁCH HÀNG

Cơn bão số 12 đã qua đi, nhưng những thiệt hại mà nó để lại khiến người dân các tỉnh miền 
Nam Trung Bộ, đặc biệt 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên là nặng nề nhất. Hàng ngàn ngôi nhà bị tốc 
mái, đổ sập, cột điện và cây cối gãy đổ la liệt khắp nơi, số người thương vong lên đến hàng trăm 

người… là những hình ảnh chua xót, đau lòng trong những ngày vừa qua.

Chia sẻ với những mất mát, đau xót mà người dân, khách hàng, CB, 
NV Kienlongbank ở vùng bão phải gánh chịu, sáng ngày 9/11/2017, 
Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank đã cùng 
với Giám đốc các Chi nhánh/ Phòng giao dịch đã đến thăm hỏi, 
động viên và trao quà hỗ trợ cho các hộ gia đình là khách hàng 
và CB, NV của Kienlongbank tại 03 tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định và 
Phú Yên. Đồng hành cùng Kienlongbank trong chuyến thăm các 
gia đình có Ông Nguyễn Hoài Chiểu - Giám đốc NHNNVN CN tỉnh 
Khánh Hòa.

Tổng Giám đốc Võ Văn Châu đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ trước 
những mất mát to lớn mà các gia đình phải gánh chịu bởi cơn bão 
số 12, động viên các hộ gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau sớm ổn 
định cuộc sống và khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Kính - hộ khách hàng chăn nuôi cá ngụ tại xã Cam 
Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Cơn bão số 12 đổ 
bộ vào tỉnh, gia đình tôi cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề, tổng 
thiệt hại của gia đình lên đến hơn 700 triệu đồng. Hôm nay nhận 
được sự thăm hỏi, động viên và chia sẻ của TGĐ Ngân hàng Kiên 
Long,  chúng tôi rất cảm động. Chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 
Ngân hàng Kiên Long. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn 
để sớm ổn định lại cuộc sống”.

Còn hộ khách hàng Nguyễn Thanh Trang ngụ tại Thành phố Cam 
Ranh, tỉnh Khánh Hòa cũng xúc động chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn Anh 
Châu - TGĐ Ngân hàng Kiên Long và cũng xin được cảm ơn toàn 
thể Ban lãnh đạo và anh, chị, em Ngân hàng Kiên Long. Rất ý nghĩa 
và thâm tình khi tôi và gia đình nhận được sự quan tâm từ phía 
Ngân hàng. Đây sẽ là niềm động viên rất lớn để chúng tôi vượt qua 
những khó khăn này. Cảm ơn Ngân hàng rất nhiều”.

Trong chuyến thăm, ông Võ Văn Châu đã không khỏi xúc động 
trước những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu sau bão. Ông 
chia sẻ: “Trong lúc này đây, tất cả mọi sự chia sẻ từ xã hội, từ nhân 

dân trong cả nước và nước ngoài. Ông bà ta có nói “Một miếng 
khi đói bằng gói khi no”, dù không nhiều nhưng Ngân hàng Kiên 
Long mong rằng với sự chia sẻ này sẽ phần nào là động lực tiếp 
thêm sự ấm áp nghĩa tình để bà con và khách hàng có thêm động 
lực để khắc phục sự cố sau bão”.

Được biết, trước đó, Ban lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn 
cơ sở Kienlongbank đã đi thăm và ủng hộ nóng cho 14 hộ gia 
đình là CB, NV của Kienlongbank chịu thiệt hại nặng nề sau bão 
tại 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định. Anh Mai Quốc Hội - 
Nhân viên bảo vệ Kienlongbank Cam Ranh chia sẻ:“Trong lúc gia 
đình tôi đang rất bàng hoàng với thiệt hại do cơn bão số 12 gây 
ra thì nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ Ban chấp hành Công đoàn 
cơ sở Kienlongbank, rồi hôm nay, gia đình tôi lại được TGĐ đến 
thăm và tặng quà. Tôi thật sự rất xúc động trước tình cảm của Ban 
lãnh đạo và các anh, chị, em Kienlongbank đã dành cho gia đình 
tôi. Tôi sẽ nhanh chóng sửa sang lại nhà cửa để tiếp tục thực hiện 
nhiệm vụ tại Kienlongbank”.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sự hỗ trợ 
từ các cơ quan ban ngành các tổ chức cá nhân nói chung và của 
Kienlongbank nói riêng, Kienlongbank mong rằng người dân các 
địa phương sẽ có có thêm tinh thần để vượt qua những khó khăn 
và sớm ổn định cuộc sống.

Chia sẻ với những thiệt hại của bà con, Hội đồng Quản trị 
Kienlongbank đã quyết định xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 
xem xét miễn giảm, giãn lãi suất cho vay hiện hữu đối với các 
khách hàng đang vay vốn tại Kienlongbank thuộc các tỉnh miền 
Nam Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề do bão số 12 và mưa lũ. Đồng 
thời, Ban chấp hành Công đoàn Kienlongbank đã hỗ một phần 
kinh phí đối với trường hợp gia đình cán bộ, nhân viên bị thiệt hại 
và gặp nhiều khó khăn do bão số 12, động viên CB, NV ổn định 
tinh thần, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

Đến thăm chia sẻ và động viên gia đình khách hàng Lê Thị Kim Oanh

Đến thăm chia sẻ và động viên gia đình khách hàng Nguyễn Thị Kính - huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Ông Võ Văn Châu - TVHĐQT, TGĐ Kienlongbank đến thăm chia sẻ và 
động viên CBNV Kienlongbank Vạn Ninh

Ông Nguyễn Hoài Chiểu - Giám đốc NHNNVN CN tỉnh Khánh Hòa (trái) và ông 
Võ Văn Châu - TV HĐQT, TGĐ Kienlongbank đến thăm, chia sẻ  cùng gia đình anh 
Nguyễn Hoài Chuyên (nhân viên Bảo vệ Kienlongbank Khánh Hòa)

. Phòng Marketing 
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Những 
gương mặt 
xuất sắc 
Quý iii/2017
Kết thúc hơn 2/3 chặng đường của năm 2017, các 
chỉ tiêu hoạt động của Kienlongbank đều tăng 
trưởng ổn định, đạt và vượt kế hoạch đề ra và mang 
về kết quả khả quan về cho Ngân hàng. Để có được 
những thành quả ấy chính là nhờ vào sự cố gắng, 
nỗ lực không ngừng của tập thể Ban lãnh đạo, cùng 
toàn thể CB, NV, CTV Kienlongbank. Trong đó sự 
góp mặt của những cá nhân đã có thành tích xuất 
sắc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, góp phần tăng 
trưởng cho đơn vị kinh doanh nói riêng và toàn hệ 
thống Kienlongbank nói chung là một điểm sáng 
đáng biểu dương. 

Hãy cùng Bản tin Kienlongbank kỳ này làm quen với 
4 gương mặt nổi bật quý III/2017 nhé!

Dương Minh Tân
Nhân viên tín dụng, Kienlongbank Đồng Tháp 
(Đạt chỉ tiêu tín dụng được giao182%)
Tôi làm việc tại Kienlongbank đã hơn 5 năm. Những ngày đầu mới ra 
trường, tôi may mắn được công tác tại quê hương Đồng Tháp. Tôi tự nhủ 
sẽ cố gắng hết sức làm việc để không phụ lòng tin tưởng của Ban lãnh 
đạo Ngân hàng. Qua thời gian, được sự hỗ trợ từ Ban Lãnh đạo, các anh 
chị em đồng nghiệp tại Kienlongbank, cùng với sư phấn đấu của bản 
thân tôi đã rút ra được những bài học kinh nghiệm thực tế vô cùng hữu 
ích, cũng là những trải nghiệm thực tế mà tôi tích lũy được. 

Trong kế hoạch thực hiện công việc: Cần lập kế hoạch làm việc hàng 
tháng và hàng tuần cho từng công việc: tăng trưởng tín dụng, huy động 
vốn, các khoản nợ đến hạn, xử lý nợ quá hạn, chăm sóc khách hàng,…. 
Chia công việc lớn thành nhiều phần, sắp xếp thứ tự ưu tiên và xác định 
thời gian cụ thể cho từng việc.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình làm việc tại Kienlongbank, những 
đồng nghiệp luôn giúp đỡ, hỗ trợ công việc cho nhau. Và đặc biệt là sự 
quan tâm của Ban Lãnh đạo đã giúp chúng tôi an tâm công tác, hoàn 
thành tốt các công việc được giao và được cho cơ hội phát triển nghề 
nghiệp. Đó là động lực để bản thân tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để góp 
phần nhỏ vào sự phát triển bền vững của Kienlongbank”.

Ban biên tập bản tin Kienlongbank xin được chúc mừng 04 anh chị đã đạt danh hiệu Gương mặt tiêu biểu trong Quý III/2017. Chúc Quý anh, chị luôn tự tin, 
phấn đấu, góp sức cho thành công chung của Kienlongbank.

. Phòng Marketing tổng hợp

Lư Thanh Nhi
Nhân viên tín dụng, Kienlongbank Cà Mau 
(Đạt chỉ tiêu tín dụng được giao 130%)

Huỳnh Châu Trúc Ngân
Giao dịch viên, Kienlongbank Ba Tri 
(Đạt chỉ tiêu huy động được giao 119%)

Võ Lâm Quốc Tùng
Nhân viên tín dụng, Kienlongbank Hồng Ngự (Đạt chỉ tiêu tín dụng được giao 182%)

Bản thân tôi rất vui mừng và vinh dự khi được Ban lãnh đạo công nhận Danh hiệu Gương 
mặt tiêu biểu Quý III/2017. Nhân viên kinh doanh có rất nhiều áp lực và thử thách, đòi 
hỏi mỗi nhân viên phải toàn diện cả về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và bản lĩnh để 
vượt qua những khó khăn thử thách. Làm việc tại Kienlongbank, tôi được rèn luyện về 
nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm và các mối quan hệ xã hội. Với 
tôi, để đạt được danh hiệu trên ngoài sự quan tâm, giúp đỡ của Ban giám đốc Đơn vị, 
Ban lãnh đạo Kienlongbank, sự động viên, chia sẻ kinh nghiệm của đồng nghiệp tại 
Kienlongbankt Cà Mau còn có sự đồng cảm, tin tưởng của khách hàng dành cho tôi. Tôi 
luôn tâm niệm rằng phải luôn chú trọng công tác phục vụ khách hàng hiện tại và tìm 
kiếm khách hàng mới thông qua khách hàng hiện hữu. Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục vận 
dụng câu nói của sếp tôi, luôn làm việc với khách hàng theo phương châm 3L “Làm quen 
- Làm thân - Làm ăn”. 2/3 chặng đường của năm 2017 đã đi qua tôi sẽ cố gắng hơn nữa 
để cùng với tập thể Kienlongbank Cà Mau nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm, đóng góp 
cho sự phát triển của Kienlongbank chúng ta.

Vào Ngân hàng làm việc với vị trí là Giao dịch viên quả thật đầy chông gai và nhiều khó 
khăn với tôi trong thời gian đầu. Hằng ngày tiếp xúc với nhiều khách hàng, khó có dễ có, 
bản thân phải cố gắng làm sao để đến khách hàng khó nhất cũng phải nhận thấy được 
sự quan tâm, chăm sóc và thân thiện của những nhân viên tại Kienlongbank, để khách 
hàng ngày càng gắn bó lâu dài hơn với Ngân hàng. Vị trí làm việc nào cũng vậy, luôn có áp 
lực và cũng luôn cần có những mục tiêu cần phấn đấu và vượt qua đó là điều mà tôi luôn 
ghi nhớ trong đầu để hoàn thành công việc của mình. Không chỉ vậy, tôi còn học thêm 
cách giải tỏa áp lực của công việc và dung hòa với mọi thứ xung quanh để tạo được tâm 
lý thoải mái và thư thái trong công việc dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Có một câu nói mà tôi 
rất tâm đắt:“Cuộc sống luôn là những trải nghiệm đầy thử thách, chông gai, nó sẽ giúp ta 
ngày càng trưởng thành và bản lĩnh hơn để luôn cố gắng đến một tầm cao mới”. Cám ơn 
Ban Giám đốc và các anh chị em đã hỗ trợ, hướng dẫn tận tình để tôi đạt được thành tích 
như ngày hôm nay và tôi sẽ không ngừng cố gắng để ngày càng phát triển hơn nữa, và 
mong được gắn bó lâu dài với Kienlongbank, góp một phần nhỏ để Kienlongbank ngày 
càng vững mạnh”.

Trong suốt quá trình gần 07 năm gắn bó và làm việc tại Kienlongbank Hồng Ngự, tôi cùng các anh chị em đồng nghiệp đã trải qua nhiều thách thức, 
khó khăn trong quá trình công tác. Những khó khăn mà mỗi CB, NV luôn gặp phải xuyên suốt trong công việc như: áp lực về chỉ tiêu; áp lực phát 
triển thị trường; áp lực công việc đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ mới; áp lực cạnh tranh, giữ chân khách hàng và áp lực mục tiêu phấn đấu của mỗi 
cá nhân,...hầu như không lúc nào là không có. 

Vì vậy, bản thân tôi xác định mình cần phải chuyên nghiệp và luôn hoàn thiện các kỹ năng nghiệp vụ thông qua sự hướng dẫn, chỉ dạy của những 
anh chị đồng nghiệp và chủ động học hỏi, nỗ lực phấn đấu,… để luôn bắt kịp yêu cầu của công việc theo đúng phương châm “Không ngại việc, 
làm nhiều biết nhiều”.

Bản thân tôi không xem việc khó, công việc phát sinh nghiệp vụ mới là những thách thức mà đó là cơ hội để trải nghiệm. Trước khi bắt tay vào 
những công việc đòi hỏi cao về chuyên môn, nghiệp vụ thì tôi luôn xem xét và nhận định vấn đề mà mình chưa thấu hiểu rồi nghiên cứu, tham khảo 
ý kiến đồng nghiệp, cấp trên về hướng giải quyết vấn đề trong phạm vi thời gian thỏa thuận.

Tôi rất tâm đắt câu châm ngôn: “Điều quan trọng không phải là vị trí đứng mà là hướng đi”. Dù bạn đang ở vị trí nào trong sơ đồ tổ chức của một tập 
thể đi nữa thì sự phấn đấu không ngừng nghỉ và mọi việc đều hướng đến lợi ích chung luôn được đề cao, cho dù bạn có đóng góp một cách thầm 
lặng đi chăng nửa. Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, tương trợ giữa những đồng nghiệp là động lực không nhỏ để tôi cống hiến hết mình 
vì mục tiêu phát triển của đơn vị và hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
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Cơ hội nghề nghiệp tại
KienlongbanK

Với sứ mệnh xây dựng một thương hiệu ngân hàng “XAnh” theo phương châm “Sẵn lòng chia 
sẻ” Kienlongbank luôn định hướng phát triển đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, 

tâm huyết và có đạo đức phù hợp 4 giá trị cốt lõi “TÂM - Tín - KiÊn - XAnh” của ngân hàng.

Môi trường làm việc
Tại Kienlongbank, tất cả các thành viên đều làm việc với tinh thần 
kỷ luật cao, tuân thủ văn hóa Kienlongbank, trước hết chính là văn 
hóa của sự chuyên nghiệp thể hiện qua 4 giá trị cốt lõi “Tâm - Tín - 
Kiên - Xanh”. Văn hóa làm việc hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm 
nhuần trong mọi hành động của CB, NV tạo nên sức mạnh tổng 
hợp đưa KienloTngbank phát triển. 

 chị Đỗ Thị hồng - nhân viên Truyền thông - Phòng 
Marketing chia sẻ: “Hơn 2 năm công tác tại Kienlongbank đã cho tôi 
rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong công việc lẫn trong cuộc sống. 
Được làm việc tại một môi trường trẻ trung, năng động và rất thân 
thiện là một may mắn đối với tôi. Tại đây, tôi đã được gặp gỡ những 
người đồng nghiệp rất hòa đồng và dễ thương, được làm công việc 
mà tôi yêu thích, nhờ đó đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm hứng, sáng 
tạo trong công việc. Tại Kienlongbank, điều làm tôi ấn tượng nhất đó 
chính là văn hóa điều hành của Ban lãnh đạo. Ở đây không tồn tại 
khoảng cách giữa sếp và nhân viên, tất cả mọi người đều đối xử với 
nhau như những người thân trong gia đình và cùng nhau thực hiện vì 
một Kienlongbank phát triển ngày càng vững mạnh hơn”.

Tuyển dụng người phù hợp văn hóa 
Kienlongbank

Chiêu mộ nhân tài đó chính là mục tiêu mà Kienlongbank hướng đến 
trong công tác tuyển dụng nhân sự. Thế nhưng, để giữ chân được 
nhân tài, đòi hỏi Kienlongbank phải có các chính sách không chỉ thu 
hút mà còn giữ chân người lao động. Chính vì vậy, Kienlongbank 
luôn chú trọng tới việc xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi, 
đãi ngộ cho người lao động phù hợp với từng thời kỳ, bảo đảm sự 
linh hoạt, công bằng, tương xứng với giá trị sức lao động mà người 
lao động mang lại nhằm đảm bảo cạnh tranh trên thị trường lao 
động.

Phúc lợi theo năng lực
Tùy theo định hướng phát triển kinh doanh của từng giai đoạn, 
Kienlongbank có những chính sách lương, thưởng theo hiệu quả 
kinh doanh công khai đến toàn thể người lao động, tạo sự động viên 
và khuyến khích kịp thời đối với từng cá nhân, đơn vị trong hệ thống 
hoàn thành những mục tiêu đặt ra. Tiền lương, tiền thưởng sẽ được 
xác định dựa trên hiệu quả của từng cá nhân, đơn vị mang lại trên cơ 

sở kế hoạch được giao và kết quả mang lại trong từng quý/kỳ/giai 
đoạn trong năm. 

Bên cạnh đó, để động viên, khích lệ tinh thần, giúp các thành viên 
gắn bó lâu dài, yên tâm công tác tại Ngân hàng, Kienlongbank tổ 
chức tặng thưởng kịp thời cho CB, NV nhân các ngày lễ lớn trong 
năm, tặng quà mừng sinh nhật, riêng đối với CB, NV nữ còn được 
tặng quà nhân ngày 8/3, chi phí trang điểm hàng năm. Đơn vị cũng 
đã phối hợp với Công đoàn tổ chức thăm viếng, động viên, chia 
buồn khi gia đình CB, NV có người thân ốm đau, ma chay, hữu sự. 
Các ngày hội thể dục thể thao, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng cũng 
được Kienlongbank thường xuyên tổ chức cho người lao động 
tham gia nhằm nâng cao đời sống tinh thần và thể chất.

Sự quan tâm từ ban lãnh đạo
Anh Mai Quốc hội - nhân viên bảo vệ Kienlongbank cam Ranh 
cho biết: “Tôi rất hài lòng với những chính sách lương thưởng cũng 
như các chế độ dành cho người lao động tại Kienlongbank. Đặc biệt, 
tôi rất cảm kích sự quan tâm sâu sát của Ban lãnh đạo dành cho người 
lao động. Gia đình tôi là một trong những hộ gia đình bị thiệt hại sau 
bão số 12. Trong lúc gia đình tôi đang rất bàng hoàng thì nhận được 
sự hỗ trợ kinh phí từ Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Kienlongbank 
và xúc động hơn đó là được đích thân Tổng Giám đốc đến thăm động 
viên, thăm hỏi và tặng quà. Những sự quan tâm ấy đã cho tôi một suy 
nghĩ là sẽ gắn bó với Kienlongbank bởi nơi đây mang đến cho tôi cảm 
giác như ngôi nhà thứ 2 của mình”.

chính sách đào tạo và phát triển nhân sự
Đào tạo là một trong những công tác được Ban lãnh đạo đặc biệt 
quan tâm và chú trọng tại Kienlongbank. Vì vậy, đối với những 
nhân viên mới sẽ được tham gia các khóa đào tạo tân tuyển nhằm 
giúp cho các bạn hệ thống lại các kiến thức sau khi ra trường, đồng 
thời sớm hòa nhập với văn hóa doanh nghiệp tại Kienlongbank, 
giúp các bạn được tiếp cận thực tế với công việc. Bên cạnh đó, 

Kienlongbank thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo quản lý, 
nghiệp vụ và luân chuyển nhân sự phù hợp với năng lực, hoàn 
cảnh gia đình để CB, NV an tâm công tác và phát triển tốt nhất 
khả năng của bản thân.

Anh Tạ Tuấn Thanh - nhân viên chăm sóc khách hàng - Phòng 
hành chánh Quản trị chia sẻ: “Khi trở thành nhân viên của Ngân 
hàng và được tham gia khóa đào tạo nhân viên tân tuyển, tôi thấy 
rất ấn tượng. Tham gia khóa học, tôi được chính các anh, chị đang 
công tác tại Kienlongbank trực tiếp giảng dạy, điều này đã cung cấp 
thêm cho chúng tôi những kiến thức, trải nghiệm thực tế từ các anh, 
chị. Ngoài ra, chúng tôi còn được tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp 
để hiểu thêm về Ngân hàng. Tôi rất thích điều này tại Kienlongbank. 
Những kiến thức, kỹ năng được học trong khóa đào tạo đã giúp tôi 
vận dụng rất hiệu quả trong công việc của mình”.

Tại Kienlongbank, đã gắn bó ở bất cứ vai trò và vị trí nào, tất cả 
các thành viên đều tự hào là Người Kiên Long, cùng chung một 
mục tiêu đưa Kienlongbank trở thành một trong những ngân 
hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam trong tương lai. 

cơ hội nghề nghiệp của tháng 11 
đang chờ các bạn

1.Cấp quản lý: Phó Giám đốc CN/PGD  tại các 
tỉnh: Bình Định, Bình Thuận, Tiền Giang, Long An, 
Cà Mau. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân tại các 
tỉnh: Bình Thuận, Tiền Giang, Sóc Trăng

2.Nhân viên thuộc các Phòng Ban, Trung tâm hội 
sở đến Đơn vị kinh doanh: Dịch vụ khách hàng, 
Nhân viên an ninh mạng, Phát triển ứng dụng, Kiểm 
soát nội bộ, Tái thẩm định, Tín dụng

. Quốc Anh - Phòng nhân sự
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DU LỊCH

Địa điểm du lịch tuyệt đẹp
tháng 11, đi là không muốn về

Tháng 11 là thời điểm chuyển mùa với khí hậu mát mẻ, dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động du lịch để vừa 
khám phá vùng đất mới vừa xả stress sau những ngày làm việc vất vả. Đặc biệt là với 3 địa điểm du lịch 
sau đây ở Việt Nam, nếu đã đến thật sự không muốn về.

Mộc Châu - tỉnh Sơn La

Mộc châu (Sơn La) được ví như là cao nguyên rộng lớn và “đầy chất 
thơ” nhất nhì vùng núi Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội gần 200km về phía 
tây bắc theo quốc lộ 6. Tháng 11 về, mẹ thiên nhiên ban tặng cho Mộc 
Châu mùa hoa cải, hoa dã quỳ, hoa mận đẹp hút hồn, nở trắng xóa giữa 
các thung lũng và sườn núi hùng vĩ.

Đến Mộc châu, bạn có thể khám phá:

Thác Dải Yếm (hay còn gọi là thác Nàng) cách nông trường Mộc Châu 
khoảng 3km. Với hàng ngàn viên đá, tảng đá muôn hình khối trên triền 
duối và thảm thực vật phong phú, đa dạng trên đỉnh thác.

Đỉnh Phiên Luông với độ cao 1.500 m. Nếu bạn yêu thích các môn thể 
thao như đi ngựa, đi bộ hoặc leo núi thì ắt hẳn đỉnh Phiên Luông sẽ là 
địa điểm giải trí phù hợp với bạn.

Khu vườn mận trắng nằm sau khu du lịch đồi thông Mộc Châu, vùng 
đất hoa cải trắng ở bản Ba Phách, Thông Cuông hay đồi chè nằm ở thị 
trấn nông trường Mộc Châu sẽ là những địa điểm “check- in” tuyệt đẹp 
cho những bạn trẻ mê du lịch.

Hoa mận trắng

Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, Sa Pa (Lào Cai) là một 
vùng đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng lại ẩn chứa biết 
bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên. Thị trấn Sa 

Pa là điểm đến để bạn chiêm ngưỡng những vẻ đẹp hoang 
sơ của những ruộng bậc thang, thác nước, những ngọn vúi 
hùng vĩ. Ngoài ra, bạn còn được khám phá những phong 
tục tập quán, nét đẹp văn hóa của các dân tộc trên núi như: 
H’Mong đen, Dzao đỏ, Tày, Dzáy,…

Những địa điểm du lịch hấp dẫn chỉ riêng có tại Sa Pa:

Đỉnh Phan Xi Păng trên dãy Hoàng Liên Sơn, là điểm hẹn lý 
tưởng của nhiều nhà leo núi.Du khách khi đến với núi Hàm 
Rồng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh thị trấn, thung 
lũng Mường Hoa, Sa Pả, Tả Phìn ẩn hiện trong làn sương khói. 
Chắc chắn du khách sẽ cảm thấy thú vị khi tham gia chợ phiên 
độc đáo của Sa Pa. Diễn ra vào ngày chủ nhật tại huyện lỵ

Đặc biệt, bạn sẽ được tham gia vào lễ hội đường phố “Sa Pa 
rực rỡ sắc màu”, chiêm ngưỡng những màn trình diễn nghệ 
thuật mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc 
Mông, Dao, Tày, Giáy… theo nhiều chủ đề như “Rừng hoa Sa 
Pa”, “Sa Pa – rượu”, “Sa Pa – thuốc”, “Âm vang điệu khèn đón 
bạn”, “Vũ hội khèn Mông”, “Văn hóa ruộng bậc thang”…

Sapa - tỉnh Lào Cai

Tiết mục múa khèn sôi động tại lễ hội Gầu Tào

Hà Giang
Tháng 11 - Cuối mùa thu trên những sườn núi ở vùng cao 
nguyên đá Hà Giang khi mùa vàng của ruộng bậc thang đã 
gần gặt xong, có một sắc màu khá lạ, đó là hồng phớt của hoa 
tam giác mạch.... Đây là một trong những địa điểm du lịch 
tháng 11 không nên bỏ qua.

Hãy đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dại của 
loài hoa này và lưu lại những bức ảnh tuyệt đẹp. Sau mùa gặt, 
khắp ruộng bậc thang được phủ bởi màu đỏ phơn phớt của 
loài hoa này khiến cho cao nguyên Hà Giang như thay một 
lớp áo mới.

Đến với Hà Giang ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa 
tam giác mạch, du khách còn được tham quan những địa 
điểm nổi tiếng khác nơi địa đầu của Tổ Quốc như: Cột cờ Lũng 
Cú – điểm cực Bắc của Tổ Quốc, núi đôi Quản Bạ, cao nguyên 
đá Đồng Văn, dinh thự “Vua Mèo” – Vương Chí Sình… tất cả sẽ 
hứa hẹn một chuyến đi đầy thú vị.

Địa điểm du lịch tháng 11:

Cách huyện Đồng Văn 15km về phía huyện Yên Minh, cổng 
trời là điểm dừng chân không thể bỏ qua với bất kỳ ai khi đến 
với Hà Giang. Từ cổng trời, bạn có thể thu vào tầm mắt thung 
lũng Sà Phìn thơ mộng, lâu đài của vua Mèo Vương Chí Sình.

Được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất đèo”, Mã Pí Lèng là con 
đèo đẹp và hùng vĩ nhất miền núi phía Bắc Việt Nam với một 
bên là vách núi cao dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. 
Đứng từ đỉnh đèo nhìn xuống là con sông Nho Quế bốn mùa 
xanh trong uốn lượn, như một sợi chỉ cắt ngang những dãy 
núi đá tai mèo nhọn hoắt, là nơi mà mây, núi, trời, sông hội tụ.

Núi đôi Quản Bạ là một “tác phẩm nghệ thuật” của tạo hóa 
ban tặng cho vùng đất này. Núi có hình dáng như bầu ngực 
của người thiếu nữ xuân thì, tròn căng, đầy sức sống khiến du 
khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của tạo hóa.

Sapa Sapa -Phanxipang
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SỐNG ĐẸP

giúp bạn thông minh 
hơn mỗi ngày

i trong chúng ta cũng đều có suy nghĩ rằng trí thông minh là do gen di truyền, ngay từ lúc sinh ra chúng ta đã có và 
chẳng có cách nào để can thiệp, cải thiện trí thông minh của mình.

Tuy nhiên, là một quan niệm, một suy nghĩ sai lầm. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng bất kỳ ai trong chúng 
ta cũng đều có thể cải thiện được trí thông minh của mình bằng nhiều cách khác nhau, trong đó bao gồm cả các thói 

quen, sở thích cũng giúp bạn trở nên thông minh hơn.

Dưới đây là 10 thói quen, sở thích đã được các nhà khoa học chứng minh là giúp bạn thông minh hơn:

1. chơi một loại nhạc cụ
Khổng Tử nói rằng: “Âm nhạc tạo ra một loại niềm vui mà con người không 
thể sống thiếu nó”. Các nhà nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng, âm nhạc 
có khả năng kích thích não bộ phát triển.

Âm nhạc có sức mạnh khơi gợi cảm xúc và trạng thái tâm lý phức tạp. Rất 
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nghe nhạc hoặc chơi nhạc đều có lợi ích là 
làm tăng khả năng ghi nhớ của bạn.

Ngoài ra chơi một lọa nhạc cụ có thể giúp bạn kiên nhẫn hơn vì bạn phải 
rất kiên trì và nỗ lực mới có thể học được cách chơi một loại nhạc cụ.

2. chịu khó đọc sách với nhiều chủ đề đa 
dạng khác nhau
Đọc sách giúp bạn cải thiện trí thông minh, đặc biệt nếu bạn đọc nhiều 
loại sách với nhiều chủ đề khác nhau như tiểu thuyết, sách lịch sử hoặc 
sách chuyên ngành.

Đọc sách còn giúp giảm căng thẳng, cho bạn những trải nghiệm đa cảm 
xúc, dạy bạn rất nhiều kiến thức. Tất cả điều đó giúp bạn cảm thấy bản thân 
dần trở nên tốt hơn; cảm giác yên bình trong tâm là một trong những nền 
tảng hướng đến một cuộc sống tích cực.

Ngoài ra đọc sách cũng khá quan trọng, không những giúp bạn nâng cao 
kiến thức mà còn hỗ trợ bạn trong một số trường hợp khi giao tiếp, hay 
trong một số tình huống đời thường. Vì thế hãy tạo cho mình thói quen 
đọc sách mỗi ngày.

3. Thường xuyên thiền
Lợi ích quan trọng nhất của thiền là giúp bạn tập trung và hiểu rõ bản thân 
hơn.

Ngoài ra thiền còn giúp bạn giảm căng thẳng và loại bỏ lo lắng. Thông qua 
thiền, bạn có thể học, suy nghĩ và lập kế hoạch cho mọi thứ theo một cách 
hiệu quả nhất.

Thiền giúp giảm mức độ căng thẳng và được thoát khỏi tất cả các loại lo 
lắng. Với một trạng thái bình tĩnh và sáng tác của tâm thu được thông qua 
thiền định, bạn có thể học hỏi, suy nghĩ và những kế hoạch một cách hiệu 
quả hơn nhiều.

Thường xuyên thiền giúp bạn kiểm soát được bản thân. Nhận thức được 
những điều phiền nhiễu và phương pháp kiểm soát bản thân hiệu quả là 
những yếu tố quan trọng khi làm việc để tăng trí thông minh.

4. Hoạt động não bộ với cường độ cao
Cũng giống như việc tập thể dục thường xuyên giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh, não bộ cũng thế, nó 
cũng cần được tập thể dục.

Thường xuyên thách thức não bộ với những điều mới mẻ giúp nâng cao khả năng của não và giúp nó giữ 
được độ tinh nhậy.

Bạn có thể cho não tập thể dục bằng nhiều cách như: chơi sudoku, câu đố, giải câu hỏi…

Tất cả các hoạt động này giúp bộ não tiếp tục hình thành các kết nối mớ. Thông qua các hoạt động như 
vậy, bạn cũng có thể học cách đối phó với các tình huống một cách sáng tạo, phát triển khả năng nhìn 
nhận ở mọi góc độ khác nhau.

Thói quen

5. Tập thể dục thường xuyên
Một cơ thể khỏe mạnh sẽ đảm bảo bộ não của bạn luôn khỏe mạnh. Não cũng giống 
như các cơ trên cơ thể bạn.

Việc tập thể dục giúp não và cơ thể hoạt động tốt hơn. Giúp bạn giải phóng, giảm 
những căng thẳng, áp lực và tạo cho bạn giấc ngủ ngon hơn và sâu hơn.

Các bác sĩ cũng đồng ý rằng lượng máu lưu thông lên não nhiều hơn sẽ khiếnnão bộ 
làm việc tốt hơn. Nhiều nghiên cứu tiến hành trên chuột và con người cho thấy rằng 
những bài thể dục tim mạch tạo ra nhiều tế bào não mới, do đó cải thiện hiệu suất 
tổng thể của não.

6. Học một ngoại ngữ mới
Việc học một ngoại ngữ mới quả thực không hề dễ dàng chút nào nhưng nó thực sự 
có nhiều lợi ích, đặc biệt nó giúp bạn thông minh hơn.

Học một ngoại ngữ mới bao gồm rất nhiều quá trình, bạn phải phân tích cấu trúc 
ngữ pháp, học phát âm, học từ mới… Tất cả quá trình đó sẽ cải thiện trí thông minh 
của bạn hơn.

Ngoài ra khoa học cũng đã chứng minh rằng những người thông minh về lời nói và 
ngôn ngữ (verbal-linguistic intelligence) thường đưa ra kế hoạch, giải quyết các vấn 
đề khá nhanh và chính xác hơn những người khác.

7. Viết ra cảm xúc của bản thân
Bạn sẽ nhận được cả tấn lợi ích từ việc viết lách, bao gồm cả việc cải thiện trí thông minh.

Viết lách không chỉ làm tăng khả năng ngôn ngữ của bạn, nó cũng giúp bạn phát triển một số kỹ năng khác như 
tập trung, sáng tạo, tưởng tượng và lĩnh hội được thêm nhiều điều mới mẻ hơn.

Các nhà văn thường được nhận định là những người có trí thông minh cao.

Có nhiều cách viết khác nhau như: viết nhanh xuống bàn tay hay tạo một blog. Bất cứ thứ gì bạn muốn, hãy hình 
dung trong đầu bạn về những con chữ, học cách thể hiện cảm xúc là một cách hay để nâng cao trí thông minh.

8. Đi du lịch, khám phá vùng đất mới
Đi du lịch không chỉ là cách để bạn giết những nỗi buồn, giải tỏa những căng thẳng, áp lực trong cuộc sống hàng 
ngày mà đi du lịch còn có thể cải thiện, tăng trí thông minh cho bạn.

Tập luyện cho thể chất và tinh thần bằng việc đi du lịch sẽ giúp bạn thoát khỏi những căng thẳng, áp lực trong 
cuộc sống hàng ngày. Khi đó, bạn sẽ có thể tập trung hơn vào quan sát và hiểu hơn những vấn đề xung quanh.

Mỗi vùng đất mới bạn đến đều có rất nhiều thứ để học. Bạn sẽ gặp những con người, ẩm thực, văn hóa, lối sống 
đa dạng… khi đi du lịch đến vùng đất mới, điều này sẽ giúp bạn nảy sinh được những ý tưởng mới mà từ trước 
đến giờ bạn chưa từng nghĩ đến.

9. Tạo cho mình thói quen nấu nhiều món ăn khác nhau
Rất nhiều người cảm thấy rằng việc nấu ăn quả là việc tốn thời gian và họ thường có xu hướng lảng tránh nó.

Nhưng thay vì kêu ca mỗi ngày, bạn nên cảm thấy hạnh phúc khi có cơ hội để nấu ăn. Những người nấu ăn 
thường xuyên, đặc biệt là những người hay tập nấu một món mới mỗi ngày, thường có khả năng sáng tạo cao.

Họ cam kết về chất lượng, không ngại thử cái mới và quan tâm cực kỳ đến những chi tiết nhỏ.

Hãy tạo cho mình thói quen nấu ăn mỗi ngày, công việc đó sẽ giúp bạn trở nên thông minh hơn đó.

10. Tham gia các hoạt động thể thao
Thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao không chỉ rèn 
luyện cơ bắp mà cả bộ não nữa. Việc chơi thể thao thường xuyên 
còn giúp não bộ của bạn trở nên linh họat hơn.

Các vận động viên thể thao thuộc hàng Top thường là những 
người có trí thông minh đặc biệt.

Không quan trọng việc bạn chơi bóng đá, bóng chuyền hay 
cricket…, chỉ cần bạn thường xuyên chơi các bộ môn thể thao, 
nó sẽ giúp bạn thông minh hơn.

. nguồn: isach.net
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SỐNG KHỎE

Những bộ phận có độc 
cần tránh của một số loại rau củ

Một số bộ phận từ thực vật như rễ, thân hay hạt mà bạn không bao giờ nên đưa vào các món ăn chỉ 
đơn giản là bởi chúng có chứa độc tố gây nguy hiểm.
Theo TS. Hồng Sơn – Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, tận dụng tất cả các bộ phận của rau củ để cho vào chế biến là một biện 
pháp tránh lãng phí những dưỡng chất từ thực phẩm. Tuy nhiên, dưới đây là 7 bộ phận từ thực vật nên loại bỏ trước khi chế 
biến bất kỳ món ăn nào bởi chúng sẽ gây độc cho cơ thể.

1. cành và mầm khoai tây
Khoai tây thuộc họ Cà là họ gồm những loài thực vật ưa bóng râm, và tất cả những loài 
thuộc họ này đều có chứa độc tố có tên gọi solanin.

Bạn có biết rằng trong tác phẩm Macbeth rất nổi tiếng của Shakespeare, vua xứ Scotland 
là Macbeth đã sử dụng một loài thực vật cùng họ với khoai tây là cà độc dược để đầu độc 
những kẻ địch từ Đan Mạch.

Trong khoai tây, solanin tập trung phần lớn ở cành và các mầm, do vậy bạn cần lưu ý cắt 
bỏ hết những bộ phận này trước khi chế biến chúng. Ngoài ra, những củ khoai tây xanh 
cũng đặc biệt chứa hàm lượng solanin rất cao.

2. Lá cà chua
Cà chua, một loài có quan hệ họ hàng với khoai tây, cũng thuộc một nhánh 
khác của các cây họ Cà. Cà chua đã từng là loài thực vật gây nỗi sợ hãi ở châu 
Âu trong vòng hơn 200 năm sau khi được đưa từ Mỹ sang và chỉ được sử dụng 
với mục đích trang trí mãi cho tới những năm 1800.

Lá cà chua có chứa một lượng nhỏ solanin và tomatin có thể gây rối loạn tiêu 
hóa nếu ăn quá nhiều một lúc (liều tối thiểu để gây tử vong vào khoảng hơn 
450 gram).

3. hạt táo
Có thể bạn đã từng nghe hoặc chưa biết, trong hạt táo có chứa các chất độc cyanid. Cụ 
thể hơn, chúng có chứa amygdalin, một chất có thể giải phóng cyanid khi tiếp xúc với các 
enzyme tiêu hóa của đường ruột.

Bình thường, lớp vỏ ngoài rắn chắc của hạt táo giúp ngăn cản hiện tượng này xảy ra, trừ 
khi bạn nhai nát hạt táo trước khi nuốt nó vào bụng.

Bạn sẽ phải tiêu thụ khoảng 200 hạt táo được nhai kỹ để có thể tạo ra một liều cyanid đủ 
để gây tử vong. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa thì bạn cũng nên loại bỏ hạt táo trước khi ăn 
bởi đơn giản là chúng cũng có vị không hề hấp dẫn.

4. Quả của cây măng tây
Nếu bạn đã từng trồng măng tây, bạn sẽ để ý thấy rằng những cây 
cái cho ra những quả mọng màu đỏ trông rất hấp dẫn. (Hầu hết 
những cây được lai tạo ngày nay đều là giống đực và không có quả.)

Tuy nhiên, đừng dại dột mà động vào chúng! Những quả mọng này 
mặc dù không tiêu diệt bạn những sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng 
khó chịu do sự hiện diện của các sapogenin, một chất độc nhẹ đối 
với con người và có thể gây ngộ độc cho động vật.

Nếu ăn những quả mọng này, chúng sẽ khiến bạn bị nôn mửa và 
tiêu chảy.

5. Lá đại hoàng
Thân cây đại hoàng có thể được sử dụng để chế biến 
thành món bánh ngon lành khi kết hợp với những trái 
dâu thơm ngọt, tuy nhiên nếu ăn nhầm lá của loại cây 
này thì bạn sẽ có nguy cơ phải đi cấp cứu.

Lá cây đại hoàng có chứa acid oxalic và các 
anthraquinone glycoside, đây là hai hợp chất khá độc 
đối với con người khi được tiêu hóa. Các triệu chứng 
ngộ độc phụ thuộc vào lượng mà bạn đã ăn, thường là 
nôn mửa, đau dạ dày cho tới co giật.

6. Lá và hoa của cây cà tím
Cà tím là một thành viên khác của các cây họ Cà khét 
tiếng. Đôi khi người ta thường bị ấn tượng rằng ăn 
những trái cà sống có thể gây ngộ độc nhưng sự thật 
không phải là như vậy.

Tuy nhiên, lá và hoa của cà tím lại có khả năng khiến bạn 
bị ốm thật sự, nguyên nhân là do thành phần solanin 
thường tập trung nhiều nhất ở những bộ phận này.

7. cây cơm cháy
Tất cả các bộ phận của cây cơm cháy đều có thể gây 
độc cho con người và động vật, nhất là rễ, lá, thân và 
các cành – tuy nhiên cả quả và hoa cũng chứa độc tố. 
Cả cây có chứa những hợp chất có thể sản sinh ra acid 
hydrocyanid, và có thể giải phóng cyanid.

Việc loại bỏ các hợp chất giải phóng ra cyanid được 
khuyến cáo khi sử dụng các bộ phận như hoa và quả 
cơm cháy, và bạn cũng nên tránh tất cả những phần 
khác của loài cây này.

Ăn quả cơm cháy chưa chín hay chưa được nấu có thể 
gây buồn nôn và nôn mửa, do vậy tốt nhất là bạn nên 
tuân theo hướng dẫn từ công thức nấu ăn thay vì tự ý 
chế biến theo ý mình.

. Theo Sức khỏe và Đời sống
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Lưu ý đánh số thứ tự đầu hàng của mỗi cột/ hàng
Hàng dọc: 

1. Lễ Khai trương giao dịch cổ phiếu KLB trên sàn UPCOM được tổ chức vào ngày nào?  
           Ngày 29/06/2017

4. Tên chương trình khuyến mại mới nhất của Kienlongbank trong năm 2017:  
“Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà thả ga - … “ ?             Trúng 3 xế hộp

7. Sản phẩm cho vay nổi trội của Kienlongbank?            Trả góp ngày 

10. Kienlongbank thành lập vào năm nào?            1995

11. Vào ngày 1/6/2015, Kienlongbank đã triển khai kênh truyền thông nội bộ mới giúp 
thính giả nghe mọi lúc mọi nơi?             Radio

Hàng ngang:

5. Đầu số 19006929 của Kienlongbank gọi là gì?             Hotline

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

8. Kienlongbank chuyển đổi lên ngân hàng đô thị vào tháng năm nào?            12/2006

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

Hàng xéo:

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

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