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Quý độc giả thân mến,

365 ngày sắp qua đi, đâu đó ta ngoảnh lại và suy nghĩ đã làm được gì, chưa hoàn thành việc gì 

trong năm 2017 không? Cảm giác thật lạ và bồi hồi nhưng vẫn không quên nói lời chào với tháng 

12, với lời chúc giáng sinh an lành và lời chúc mừng năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. 

Trong không khí rộn ràng của tháng cuối năm này, Ban biên tập Bản tin Kienlongbank xin được 

gửi đến quý độc giả những hoạt động nhộp nhịp tại Kienlongbank, những chia sẻ từ các thành 

viên trong đại gia đình Kienlongbank, những dự định trong năm mới cùng phần tin tức sự kiện đã 

đang và sẽ diễn ra trong thời gian tới tại Kienlongbank như: Lễ quay số tìm ra chủ nhân xế hộp và 

những giải thưởng hấp dẫn của chương trình khuyến mại; Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn cơ 

sở Kienlongbank nhiệm kỳ II (2017-2022); Sự kiện khánh thành trụ sở Kienlongbank Vĩnh Thạnh, 

… và những ưu đãi cực “Hot” dành cho chủ thẻ Kienlongbank.

Kính chúc quý độc giả một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và một năm mới trọn niềm vui.

Trân trọng! 

Ban biên tập

• Lê Toàn Thắng
• Đỗ Hồng
• Thanh Trúc
• Thanh Tâm
• KLB Vĩnh Thạnh

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

• Mỹ Dung
• Thanh Hoa
• Minh Tấn
• Mai Nhi

• Hoài Thu
• Thảo Nguyên
• Minh Châu
• Khánh Chung

• Ngọc Lam
• Linh Chi
• Tuấn Thanh
• Công đoàn Cơ sở
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THEO DÒNG LỊCH SỬ

Kỷ Niệm 73 năm
Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 

22/12
1944 - 2017

Tháng 12-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra 
chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên 
truyền Giải phóng quân. Chỉ thị nhấn 
mạnh: “Tên Đội Việt Nam Tuyên truyền 
Giải phóng quân nghĩa là chính trị quan 
trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên 
truyền..., đồng thời nó là khởi điểm của 
giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ 
Nam chí Bắc...”

Ngày 22-12-1944, tại khu rừng thuộc 
huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội 
Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 
đã chính thức làm lễ thành lập, gồm 3 
tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn 
từ những chiến sĩ Cao-Bắc-Lạng, do 
đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ 
huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của 
lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền 
thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân do đồng chí Hoàng Sâm làm đội 
trưởng, đồng chí Xích Thắng (Dương 
Mạc Thạch) làm chính trị viên, đồng chí 
Hoàng Văn Thái phụ trách Kế hoạch-Tình 
báo, đồng chí Vân Tiên (Lộc Văn Lùng) 
quản lý. Đội có chi bộ Đảng lãnh đạo.

Chỉ có 34 người, với 34 khẩu súng các 
loại nhưng đó là những chiến sĩ kiên 
quyết, dũng cảm trong các đội du kích 

Cao-Bắc-Lạng, Cứu quốc quân,... là con 
em các tầng lớp nhân dân bị áp bức, 
họ có lòng yêu nước, chí căm thù địch 
rất cao, đã siết chặt họ thành một khối 
vững chắc, không kẻ thù nào phá vỡ 
nổi. Sau lễ thành lập, đội tổ chức một 
bữa cơm nhạt không rau, không muối 
để nêu cao tinh thần gian khổ của các 
chiến sĩ cách mạng, đội tổ chức  “đêm du 
kích” liên hoan với đồng bào địa phương 
để thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Chấp hành chỉ thị “phải đánh thắng 
trận đầu”, ngay sau ngày thành lập, Đội 
Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 
đã mưu trí, táo bạo, bất ngờ đột nhập 
vào đồn Phai Khắt (17 giờ chiều 25-12-
1944) và sáng hôm sau (7 giờ ngày 26-
12-1944) đột nhập đồn Nà Ngần, tiêu 
diệt gọn 2 đồn địch, giết chết 2 tên đồn 
trưởng, bắt sống toàn bộ binh lính, thu 
toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng.

Hai trận đánh đồn Phai Khắt, Nà Ngần 
thắng lợi đã mở đầu truyền thống đánh 
tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng 
trận đầu của quân đội ta suốt hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ 
cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn.

Từ ngày thành lập, Đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân luôn phát triển 

và trưởng thành. Ngày 22-12-1944 được 
xác định là ngày thành lập Quân đội 
nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời 
của một tổ chức quân sự mới của dân 
tộc ta. Một quân đội của dân, do dân, vì 
dân; luôn gắn bó máu thịt với dân, luôn 
luôn được dân tin yêu, đùm bọc.

Những hoạt động của ngày hội như vậy 
nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ không 
ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn 
luyện bản lĩnh chính trị và trình độ quân 
sự, không ngại gian khổ, vượt qua khó 
khăn trong mọi hoàn cảnh để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Phát huy thành tích 
to lớn đã đạt được trong 73 năm qua, 
Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục 
xây dựng theo hướng cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; 
tham gia xây dựng kinh tế đất nước và 
thực hiện tốt hơn chức năng làm nòng 
cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân 
vững mạnh, góp phần xây dựng thành 
công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình, 
ổn định, phát triển trong khu vực và trên 
thế giới, xứng đáng với tên gọi: Quân 
Đội Nhân Dân Việt Nam.

· Nguồn: Webiste Trường ĐH Kinh tế 
Luật Tp. HCM

22/12 không chỉ là Ngày 
thành lập Quân đội nhân 
dân Việt Nam mà đã trở 
thành Ngày hội Quốc 
phòng toàn dân - Một 
ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa 
đối với toàn thể nhân dân 
Việt Nam. Tên gọi “Quân 
đội nhân dân” là do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đặt với ý 
nghĩa “từ nhân dân mà ra, 
vì nhân dân phục vụ”.
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Áp dụng công thức tính lãi suất mới từ 
1/1/2018

Ngân hàng Nhà nước mới đây ban hành 
Thông tư số 14/2017/TT-NHNN quy định về 
phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận 
tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng 
với khách hàng được ban hành. Thay thế 
cho Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN về 
việc ban hành Quy định phương pháp tính 
và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà 
nước và các tổ chức tín dụng. 

Phương pháp tính lãi suất mới được áp 
dụng từ 1/1/2018

Theo đó, thời gian sử dụng để quy đổi mức 
lãi suất tính lãi theo tỷ lệ %/tháng, %/tuần, 
%/giờ sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày; 
quy đổi mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày sang 
mức lãi suất theo tỷ lệ %/năm và ngược lại 
được tính như sau: Một năm là 365 ngày; Một 
tháng là 30 ngày; Một tuần là 7 ngày; Một 
ngày là 24 giờ.

Doanh nghiệp không thực hiện đặt in hóa 
đơn

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định 
về hoá đơn (sửa đổi), thay thế cho Nghị định 
số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị 
định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của 
Chính phủ, dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ 
1/1/2018.

 

THỊ TRƯỜNG

Áp dụng tính lãi suất mới, thuế nhập khẩu ô tô giảm về 0%, “khai tử” xăng RON 92, 
chế độ hưu trí mới, phạt tù trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động… là 

những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2018.

NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/1/2018

Từ 1/1/2018 doanh nghiệp không thực 
hiện đặt in hóa đơn

Đồng thời đề xuất Chính phủ cho phép quy 
định Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy 
tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử 
của doanh nghiệp/hóa đơn điện tử có mã 
của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 
này từ ngày 1/1/2018.

Những hóa đơn do tổ chức đã đặt in trước 
ngày 1/1/2018 thì được tiếp tục sử dụng 
trong năm 2018, và giao Bộ Tài chính có giải 
pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử 
dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ 
quan thuế.

Thuế nhập khẩu ô tô giảm về 0%

Theo lộ trình của Hiệp định thương mại nội 
khối Đông Nam Á (AFTA), lộ trình giảm thuế 
xuống 0% đối với các dòng xe ô tô nhập khẩu 
từ ASEAN sẽ được áp dụng từ 01/01/2018.

 

Giảm thuế xuống 0% đối với các dòng xe 
nhập khẩu từ ASEAN

Đây là mức giảm giá thấp nhất từ trước đến 
nay của thị trường nhập khẩu ô tô Việt Nam. 
Với mức giảm thuế không thể sâu hơn như 
vậy, nhiều người hy vọng sẽ được sở hữu ô tô 
với giá bằng thị trường Thái Lan, Malaysia...

Xăng RON 92 sẽ bị “khai tử”

Sau gần 10 năm triển khai Quyết định 
177/2007/QĐ-TTg, tháng 6/2017 vừa qua, 
sau khi họp về thực hiện Đề án phát triển 
nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ 
phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu 
truyền thống, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Trịnh Đình Dũng đã kết luận và chỉ đạo, kể từ 
ngày 01/01/2018, chỉ cho phép sản xuất kinh  
doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, xăng RON 92 
sẽ chính thức bị “khai tử”, biến mất khỏi trên 
thị trường. Thay vào đó, thị trường còn 2 loại 
xăng là xăng E5 và xăng RON 95.

Điều chỉnh chế độ hưu trí mới

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) năm 2014 có hiệu lực từ ngày 
01/01/2016: Từ 01/01/2018, lao động nam 
đạt 31 năm đóng BHXH và lao động nữ 30 
năm đóng BHXH sẽ được hưởng lương hưu 
tương đương 75 % mức đóng BHXH hàng 
tháng.

 

Mức lương hưu trí hưởng tương đương 75 
% mức đóng BHXH hàng tháng

Việc đáp ứng mức lương hưu 75 % theo lộ 
trình tới năm 2022, như sau: Từ năm 2019, 
nam giới phải đủ 32 năm tham gia BHXH, 
năm 2020 đạt 33 năm, năm 2021 đạt 34 năm 
và từ năm 2022, nam giới phải có 35 năm 
đóng BHXH.

Với nữ giới, sau 01/01/2018 áp dụng đồng 
loạt quy định hưởng lương hưu ở mức 75 % 
khi đủ 30 năm tham gia BHXH, không cần lộ 
trình tăng dần như nam giới.

Việc tính tuổi hưu như trên căn cứ vào quy 
định hiện hành của Luật lao động: Nam nghỉ 
hưu ở tuổi 60 và nữ ở tuổi 55.

Bãi bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2017) có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2018 sẽ bãi bỏ hình phạt tử hình với 
8 tội danh.

Theo đó, Bộ luật Hình sự đã sửa đổi sẽ bãi bỏ 
hình phạt tử hình đối với 8 tội, trong đó có 5 
tội bỏ hoàn toàn, gồm: Tội hoạt động thổ phỉ; 
tội cướp tài sản; tội hủy hoại công trình, cơ sở, 
phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; 
tội chống mệnh lệnh và tội đầu hàng địch.

Có 3 tội bỏ hình phạt tử hình trên cơ sở tách 
từ các tội có quy định hình phạt tử hình trước 
đó, gồm: Tội buôn bán, sản xuất hàng giả là 
lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 
tội tàng trữ trái phép chất ma tuý; tội chiếm 
đoạt chất ma túy.

Ngoài ra, Bộ cũng đã sửa đổi bổ sung đối 
tượng không áp dụng hình phạt tử hình là 
người từ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi 
xét xử. Mở rộng thêm 2 trường hợp không thi 
hành án tử hình, gồm: Người từ đủ 75 tuổi trở 
lên và người bị kết án tử hình về tội tham ô tài 
sản, tội nhận hối lộ mà sau khi kết án đã chủ 
động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận 
hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức 
năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội 
phạm và lập công lớn. Trong trường hợp này 
sẽ chuyển thành hình phạt tù chung thân.

Chủ doanh nghiệp bị phạt tù nếu trốn 
đóng BHXH

Từ ngày 01/01/2018 người làm việc theo hợp 
đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến 
dưới 3 tháng phải tham gia đóng BHXH bắt 
buộc.

Đồng thời, cũng từ ngày 01/01/2018, quy 
định về xử lý hình sự đối với tội trốn đóng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp cho người lao động tại Điều 216 của 
Bộ luật Hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực thi 
hành.

Theo đó, gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu 
đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 
năm hoặc phạt tù 3 tháng đến 2 năm. Tội 
trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... 
đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm sẽ 
bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, phạt cải 
tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù 
từ 3 tháng đến 1 năm; Phạm tội 2 lần trở lên 
phạt tiền từ 200 đến 500 triệu hoặc phạt từ 6 
tháng đến 3 năm; Tội trốn đóng bảo hiểm từ 
1 tỷ đồng trở lên phạt tiền từ 500 triệu đồng 
đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 - 7 năm.

· Sưu tầm Internet
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Đến tham dự Đại hội có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo NHNNVN, tổ chức công đoàn cấp trên, Ban lãnh đạo 
Kienlongbank cùng đông đảo đoàn viên công đoàn cơ sở.

NHIỆM KỲ 2017-2022

KIENLONGBANK
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (CĐCS)

Ngày 09/12/2017, Công đoàn cơ sở Kienlongbank đã tổ chức 
Đại hội đại biểu CĐCS Kienlongbank nhiệm kỳ 2017-2022

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ban chấp hành CĐCS Kienlongbank khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ông Nguyễn Quang Toan - Chủ tịch CĐCS  
Kienlongbank báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ  

2012 - 2017

 Đại biểu tham dự đại hội bỏ phiếu bầu cử BCH khóa 
II, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank 
phát biểu tại Đại hội

Ban lãnh đạo Kienlongbank tặng hoa cảm ơn BCH 
CĐCS Kienlongbank, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ông Nguyễn Vũ Bình - Phó chủ tịch CĐNH VN  
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Quang cảnh Đại hội CĐCS Kienlongbank khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tại Đại hội, thay mặt Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ I, ông nguyễn Quang Toan - Chủ tịch Công 
đoàn CĐCS, Phó TGĐ Kienlongbank đã báo cáo tổng kết về những hoạt động công đoàn từ 
năm 2013 đến năm 2017. Theo đó, nhiều hoạt động, phong trào thiết thực góp phần nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã được BCH triển khai trong toàn 
hàng. Tiêu biểu có thể kể như: các chương trình thi đua nội bộ tìm kiếm khách hàng tiền gửi, 
cuộc thi “Cải thiện môi trường làm việc”, thi tìm hiểu về Kienlongbank, về ngành ngân hàng, 

tổ chức tham quan, nghỉ mát cho Công đoàn 
viên, các chương trình hội thao, hội diễn văn 
hóa, tổ chức vui chơi, tặng quà Tết thiếu nhi, 
Tết trung thu, thăm và động viên CB NV có 
hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh đó, CĐCS 
Kienlongbank cũng đã vận động CB, NV tham 
gia các phong trào do công đoàn Ngân hàng 
phát động như cuộc thi  “Công đoàn Việt 
Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”, “65 
năm ngành ngân hàng”, chia sẽ trách nhiệm 
với xã hội thông qua các chương trình tặng 
học bổng học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, 
xây nhà tình thương, ủng hộ chiến sĩ biển 
đảo, hỗ trợ ngư dân, …

Đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, biểu quyết 
thông qua các chương trình hành động của 
công đoàn nhiệm kỳ II (2017 - 2022). Đồng 
thời, Đại hội cũng đã bầu ra BCH CĐCS  
Kienlongbank nhiệm kỳ II (2017 - 2022) gồm 
15 đồng chí và bầu ông Nguyễn Hoàng An - 
Phó TGĐ Kienlongbank, Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đại diện 
cho Công đoàn Kienlongbank tham dự Đại 
hội công đoàn cấp trên. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đại diện BCH công đoàn NHVN đã ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp 
của công đoàn Kienlongbank trong phong trào của công đoàn ngành ngân hàng và mong rằng 
hoạt động của CĐCS Kienlongbank nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi hơn nữa. Bên 
cạnh đó, Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, ông Võ Quốc Thắng đã đánh giá cao vai trò của tổ chức 
Công đoàn trong việc chăm lo đời sống tinh thần người lao động. Các phong trào hoạt động 
của công đoàn đã gắn kết người lao động gắn bó với Kienlongbank. Chủ tịch HĐQT tin tưởng 
và mong rằng trong thời gian tới CĐCS Kienlongbank và các tổ Công đoàn bộ phận tiếp tục tổ 
chức nhiều hoạt động hơn nữa cho công đoàn viên và người lao động được tham gia; đồng 

thời, CĐCS Kienlongbank tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ với Ban Điều hành Kienlongbank 
trong việc xây dựng các chế độ, chính sách 
liên quan người lao động.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng An - Chủ 
tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho biết: 
“Thay mặt cho Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, 
tôi xin cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm, tin tưởng 
giao phó nhiệm vụ công đoàn cho chúng tôi. 
Chúng tôi ý thức được rằng, đây là trọng trách 
lớn lao mà Đại hội và hơn 2.000 công đoàn viên 
trong toàn Kienlongbank đã giao cho. Chúng 
tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các Anh, Chị 
Ban chấp hành công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 
2012 - 2017 đã dày công xây dựng tổ chức công 
đoàn phát triển vững mạnh như ngày hôm nay. 
Trước Đại hội, chúng tôi xin hứa sẽ đem hết khả 
năng và trách nhiệm của mình để tổ chức triển 
khai Nghị quyết Đại hội, sớm đưa Nghị quyết 
vào thực tiễn, góp phần làm cho Công đoàn  
Kienlongbank ngày càng vững mạnh và thực 
hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra”.

· Công đoàn cơ sở Kienlongbank

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022

STT     HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC   CHỨC DANH TRONG BCH

1          Nguyễn Hoàng An Phó Tổng Giám đốc Ban Điều hành  Chủ tịch BCH

2         Nguyễn Văn Sơn Phó Giám đốc Phòng Marketing   Phó Chủ tịch BCH

3         Lê Quang Thành Giám đốc Phòng Kế hoạch tổng hợp  Uỷ viên BCH kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

4         Nguyễn Thiên Ân Giám đốc Phòng Nhân sự   Uỷ viên BCH

5         Nguyễn Văn Bình Giám đốc CN Vĩnh Long   Uỷ viên BCH

6         Bạch Thị Thu Hằng Phó Giám đốc Công ty KBA   Uỷ viên BCH

7         Nguyễn Đình Minh Giám đốc CN Khánh Hoà   Uỷ viên BCH

8         Trần Quang Minh Giám đốc lưu động kiêm

   Giám đốc Phòng PC & XLN   Uỷ viên BCH

9         Phan Văn Nghĩa  Giám đốc PGD Lái Thiêu   Uỷ viên BCH

10       Nguyễn Hữu Nhân Phó Giám đốc Phòng Công nghệ thông tin  Uỷ viên BCH

11       Trần Văn Niệm  Phó Giám đốc Phòng Hành chánh quản trị  Uỷ viên BCH

12       Nguyễn Minh Thắng Trưởng bộ phận Thẩm định tài sản
   P.Thẩm định tài sản    Uỷ viên BCH

13       Huỳnh Thị Tố Thư Phó Giám đốc Phòng Kế toán tài chính  Uỷ viên BCH

14       Võ Văn Tùng  Giám đốc CN Rạch Giá    Uỷ viên BCH

15       Lê Bá Tưởng  Phó Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân  Uỷ viên BCH

Ông Nguyễn Hoàng An tốt nghiệp Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, đã có gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng và từng 
làm việc ở những vị trí quan trọng như: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, Giám đốc Kienlongbank Chi nhánh Rạch Giá, Giám đốc  
Kienlongbank Chi nhánh Nhà Bè, đương nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank. Qua các vị trí công tác, ông Nguyễn Hoàng An đã có 
những đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh của Kienlongbank trong thời gian qua.
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Sáng ngày 09/12/2017, tại Tp. HCM, Kienlongbank đã tổ chức Lễ quay số trúng thưởng, CTKM “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà thả ga - Trúng 03 xế 
hộp” đợt 2, dành cho các khách hàng tham gia chương trình và có mã số dự thưởng hợp lệ được cấp từ ngày 24/10/2017 đến hết ngày 06/12/2017.

Buổi Lễ có sự hiện diện và tham gia giám sát của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Tp. HCM, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang, đại diện Cục xúc tiến Thương mại, Sở Công thương Tp. HCM, đông đảo khách hàng của Kienlongbank tại khu vực 
Tp.HCM, cùng hàng ngàn khán giả theo dõi trực tiếp qua kênh mạng xã hội Facebook/ Youtube của Kienlongbank.

Với sự giám sát của Ban giám sát, thông qua phần mềm quay số điện tử đảm bảo tuân thủ 03 tiêu chí: công khai, minh bạch và khách quan,  
Kienlongbank đã tìm ra 22 khách hàng tiếp theo may mắn trúng thưởng, trong số 99 giải thưởng của CTKM “Gửi tiền Kiên Long – Nhận quà thả 
ga – Trúng 3 xế hộp”. Trong đó, Giải nhất - 01 Xe Ôtô Kia Morning trị giá 320 triệu đồng đã thuộc về khách hàng có mã số trúng thưởng IZ5568 -  
Huỳnh Thị Kim Nhung - Chi nhánh Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cùng 21 giải thưởng khác đã có chủ nhân sở hữu, gồm: 05 Xe SH Mode, 05 Tivi LCD 49 
inch, 11 Lò vi sóng Aqua & Bộ 3 nồi thủy tinh Visions. Xem danh sách khách hàng trúng thưởng tại website: www.kienlongbank.com. 

Trước đó, đợt quay số lần 1 đã được diễn ra vào tháng 10/2017. Đợt quay số cuối chương trình sẽ diễn ra vào ngày 23/12/2017 tới. Theo đó, tất cả 
mã số dự thưởng tham gia từ đầu CTKM, bao gồm các mã số chưa trúng thưởng và đã trúng thưởng đều được tham gia ở đợt quay số vào cuối 
CTKM. Cơ hội sở hữu 55 giải thưởng hấp dẫn, trong đó, giải Đặc biệt là 1 xe ô tô Kia Sedona, giá trị trên 1,2 tỷ đồng vẫn còn nhiều cơ hội cho các 
khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng hãy đến bất kỳ CN, PGD Kienlongbank gần nhất hoặc gọi đến Hotline 19006929, hoặc truy cập website  
www.kienlongbank.com để được hỗ trợ. 

Chúc mừng 22 khách hàng
Trúng trưởng đợt 2, từ 24/10 đến 06/12/2017

Chủ nhân xế hộp thứ 2 của Chương trình khuyến mại (CTKM)  
“Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà thả ga - Trúng 3 xế hộp” đã được xác định. 

Kienlongbank triển khai chương trình khuyến mại (CTKM) “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà thả ga - Trúng 03 xế hộp” từ 9/9 – 6/12/2017.  
Kết thúc chương trình, đã có:

·  Tổng số lượng khách hàng tham gia CTKM: 7.728 khách hàng

· Tổng số lượng MSDT: 217.802

· Tổng số lượng quà tặng đã trao cho khách hàng: 29.500 phần quà

· Tổng giá trị của CTKM: 7,6 tỷ đồng

Với những kết quả tích cực trên đã góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm 2017, nâng cao chất lượng phục vụ và duy 
trì gắn kết với khách hàng, đưa thương hiệu Kienlongbank 22 tuổi đến gần hơn với đông đảo khách hàng trên cả nước.  

· Kienlongbank

Sự kiện nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân 
có đóng góp tích cực, các huấn luyện viên, cầu 
thủ có những nỗ lực đóng góp cho nền bóng 
đá nước nhà. 

Phát biểu tại Gala, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
VPF, ông Võ Quốc Thắng đánh giá cao những 
cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của các câu 
lạc bộ, cầu thủ và sự ủng hộ nhiệt tình của cổ 
động viên trong mùa giải 2017; đồng thời, ông 
cho rằng mùa giải 2017 đã thành công nhờ 
công tác tổ chức chuyên nghiệp và có trách 
nhiệm của BTC các giải đấu. Đặc biệt, V.League 
kịch tính đến vòng đấu cuối cùng. Các nhà tài 
trợ đã đánh giá cao và hứa hẹn sẽ tiếp tục đầu 
tư cho các mùa giải tiếp theo. 

Trong không khí sôi động và cuồng 
nhiệt, Ban tổ chức Gala đã công bố đội 
hình tiêu biểu của mùa bóng 2017, 
các danh hiệu tập thể và cá nhân xuất 

Ngày 06/12/2017, tại Tp. HCM, Hội Doanh 
Nhân Trẻ TP.HCM đã tổ chức Đại hội Đại 
biểu Hội Doanh Nhân  trẻ TP.HCM nhiệm kỳ  
X (2017 – 2020). Dịp này, Kienlongbank vinh dự 
là một trong những doanh nghiệp tài trợ cho 
Đại hội.

Đến tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Thành 
phố và các sở ban, ngành; lãnh đạo Hội Doanh 
nhân trẻ Việt Nam và các tỉnh, thành cả nước, 
cùng hơn 500 đại biểu là doanh nhân trẻ TP. 
HCM và đại diện của các doanh nghiệp trẻ trên 
cả nước.  

“Đổi mới – Tiên phong – Đồng hành – Kiến tạo” 
là phương châm hoạt động của Hội. Theo đó, 
Đại hội diễn ra các hoạt động: YBA Talks “Chia 
sẻ ý tưởng - Lan truyền cảm hứng”. Trải qua  
23 năm liên tục phát triển, Hội Doanh Nhân trẻ 

  TỔNG KẾT VÀ TRAO CÁC GIẢI 
BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP
VIỆT NAM NĂM 2017

  KIENLONGBANK TÀI TRỢ BẠC ĐẠI HỘI
DOANH NHÂN TRẺ TP. HCM NHIỆM KỲ X (2017 - 2020)

Tối 02/12, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 
(VPF) đã tổ chức Gala Tổng kết và trao giải đối với các Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017.

sắc tại các giải bóng đá chuyên nghiệp trong mùa giải vừa qua. Trong đó, Câu lạc bộ Quảng Nam đã xuất sắc giành ngôi vô địch V.League và 
nhận phần thưởng trị giá 3 tỷ đồng, Câu lạc bộ Nam Định xuất sắc giành ngôi vô địch với phần thưởng 1 tỷ đồng (Giải hạng nhất Quốc gia); 

Ông Văn Thanh Phong - GĐ Trung Tâm Thẻ Kienlongbank trao tặng tượng trưng thẻ Kienlongbank Visa

Mùa giải 2017, Kienlongbank vinh dự là một trong những Nhà tài trợ đồng hành cho các Giải Bóng đã chuyên nghiệp 
Quốc gia 2017. Không chỉ tài trợ cho Giải đấu, chương trình “Kết nối Toyota V.League 2017 cùng Thẻ Visa Kienlongbank” 
đã đem đến niềm vui cho những khán giả trực tiếp đến sân xem trận đấu trong suốt mùa giải. 

· Theo VPF

TP.HCM đã thực sự khẳng định là một tổ chức Hội vững mạnh, có uy tín trong giới doanh nhân và cộng đồng xã hội.

Đồng hành cùng với Hội Doanh nhân Trẻ Tp. HCM trong kỳ Đại hội lần này, Kienlongbank mong muốn sẽ góp một phần nhỏ vào sự thành công của 
Đại hội, là cầu nối để giúp cho các doanh nhân trẻ trên cả nước có cơ hội được giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cũng như tâm huyết 
cho việc xây dựng kinh tế đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển hơn. · Kienlongbank

Ông Võ Đức Thọ - Giám đốc Kienlongbank Sài Gòn phát biểu tại đại hội

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ông Võ Văn Châu - TV.HĐQT, TGĐ Kienlongbank tặng hoa cám ơn Lãnh đạo NHNNVN 
tỉnh Kiên Giang, Lãnh đạo NHNNVN CN Tp.HCM và Lãnh đạo Cục XTTM

Ông Nguyễn Văn Kiệt - GĐ NHNNVN tỉnh Kiên Giang quay số Giải Nhất
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7.450 suất quà Tết

Với tên gọi quen thuộc “San sẻ yêu thương - Thêm hương ngày 
Tết”, trong năm mới 2018 tập thể CB, NV Kienlongbank đang háo 
hức để chuẩn bị những phần quà vui Xuân đón Tết cùng với bà 
con tại 117 địa phương, nơi có trụ sở Kienlongbank hoạt động. 
7.450 suất quà Tết bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho mâm 
cơm ngày Tết như: gạo, bánh, kẹo, đường, … đã trở thành niềm 
vui, bữa ăn tinh thần không thể thiếu đối với cho các hộ gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn khi nhắc đến Kienlongbank. Chương 

ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Hành trình mang niềm vui xuân 
đến 117 địa phương

Năm hết Tến đến, “San sẻ yêu thương – Thêm hương ngày Tết” lần thứ 5 sẽ tiếp tục được tổ chức, 
mang thông điệp san sẻ yêu thương, niềm vui xuân đến hàng ngàn bà con, hộ gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn được có thêm niềm vui xuân ấm áp. Chương trình là một trong những hoạt động thường 
niên, một nét đẹp truyền thống văn hóa của Kienlongbank nói riêng, phù hợp với phương châm hoạt 

động “Sẵn lòng chia sẻ” của Ngân hàng.

trình dự kiến sẽ được Kienlongbank phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, chính quyền địa phương triển khai từ ngày 27/01/2018 đến hết ngày 
10/02/2018 

05 năm liên tiếp…
Không quản những tấp nập, bộn bề của công việc cuối năm. Tập thể Ban 
lãnh đạo, nhân viên Kienlongbank vẫn luôn duy trì nét đẹp văn hóa này để 
cùng chung sức, mang Tết sớm đến với những hộ gia đình còn nhiều khó 
khăn, để chia sẻ những thành công và nỗ lực trong suốt một năm phấn đấu 
kinh doanh của Ngân hàng đến những người còn thiếu may mắn trong xã 
hội. Sự sẻ chia đó, tính đến nay đã vỏn vẹn 5 năm. Với hơn 31.000 phần quà 
Tết được trao gửi đến hơn 31.000 hộ gia đình, tổng ngân sách thực hiện 
chương trình đến nay là hơn 07 tỷ đồng. Những kết quả rất đáng ghi nhận 
này được hình thành bằng những tấm lòng nhân ái của tình người và tinh 
thần “Sẵn lòng chia sẻ” của tập thể CB, NV Kienlongbank.

Cùng với Chương trình “San sẻ yêu thương – Thêm hương ngày Tết”, 
trong suốt chặng đường hơn 22 năm qua, Kienlongbank luôn tiên 
phong trong các hoạt động chung tay chia sẻ trách nhiệm xã hội, 
hướng mạnh đầu tư cho giáo dục và y tế, góp phần xóa đói giảm  
nghèo bền vững. Cụ thể: Kienlongbank dành tặng hàng chục tỷ đồng học 
bổng cho các học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhưng có 
cuộc sống khó khăn thông qua chương trình “Chia sẻ ước mơ” được tổ chức 
cùng với NHNNVN tại 26 tỉnh, thành cả nước; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 
các hộ cận nghèo tại tỉnh Kiên Giang; ủng hộ khách hàng bị thiệt hại do 
thiên tai dịch bệnh; ủng hộ Qũy “Chung tay góp sức bảo vệ Biển Đông”; xây 
dựng đường giao thông, cầu nông thôn; xây dựng nhà đại đoàn kết, … Các 
chương trình thiện nguyện này diễn ra xuyên suốt với sự tham gia đông đảo 
của CB, NV Kienlongbank và trở thành một nét văn hóa truyền thống của 
Ngân hàng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, luôn chung tay vì cộng 
đồng của Kienlongbank.

· Đỗ Hồng

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nhằm nâng cao chất lượng nhân sự thực hiện 
công tác kiểm soát nội bộ trong hệ thống,  

Kienlongbank đã tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ nhân 
viên kiểm soát nội bộ, diễn ra từ ngày 13/12/2017 đến ngày 
16/12/2017 tại Tp. HCM.

Tham dự khóa đào tạo có 33 nhân sự thuộc phòng Kiểm 
soát nội bộ đang làm việc tại các Chi nhánh và Phòng giao 
dịch trên toàn hệ thống. Với thời gian tập huấn trong vòng 
04 ngày, các thành viên sẽ được đào tạo bổ sung nghiệp 
vụ như: nghiệp vụ bảo lãnh, thanh toán quốc tế, nghiệp vụ 
thẻ Kienlongbank visa, nghiệp vụ kế toán - kho quỹ, nghiệp 
vụ trả góp ngày và nghiệp vụ tín dụng. Khóa học với mục 
đích nâng cao kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn để đáp 
ứng được nhu cầu công việc, đồng thời cập nhật thêm kiến 
thức, quy trình, hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan đến công 
tác, kiểm tra nội bộ thường xuyên tại đơn vị. Song song đó, 
đội ngũ kiểm soát viên sẽ hỗ trợ cho công tác kinh doanh 
đảm bảo đúng quy trình, hạn chế sai sót, giúp nâng cao 
chất lượng công tác tín dụng và hoạt động tín dụng của  
Kienlongbank.

T ừ ngày 28/11/2017, Kienlongbank triển khai bỏ lấy phiếu tín nhiệm đợt 2 của năm 2017, áp dụng đối với Ban Giám đốc các Phòng, Ban, Trung 
tâm Hội sở và 117 Chi nhánh, Phòng Giao dịch trên toàn hệ thống. 

Việc bỏ phiếu tín nhiệm được Kienlongbank thực hiện định kỳ hai lần/năm. Đối tượng bỏ phiếu sẽ là toàn thể CB, NV, CTV tại mỗi đơn vị. Qua đây, 
giúp cho toàn thể CB, NV, CTV Kienlongbank được nêu lên những ý kiến khách quan đối với cấp quản lý trực tiếp của mình, góp phần xây dựng đội 
ngũ cấp quản lý có đức, có tài để cùng xây dựng một Kienlongbank phát triển bền vững và thịnh vượng. 

Với phiếu tín nhiệm được thể hiện ở bốn mức độ: “Tín nhiệm”, “Tạm được”, “Không tín nhiệm” và “Không đánh giá”, với những tiêu chí khách quan, 
việc bỏ phiếu tín nhiệm tại Kienlongbank đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, giúp cho Ban lãnh đạo Ngân hàng điều chỉnh, rà soát hoặc áp dụng 
các chính sách nhân sự kịp thời và phù hợp, đồng thời giúp người được lấy phiếu tín nhiệm có cơ hội kiểm nghiệm lại năng lực quản lý, điều hành 
của bản thân để có hướng điều chỉnh hoặc phát triển phù hợp, thể hiện tính dân chủ trong công tác lãnh đạo, điều hành tại Kienlongbank.

   KIENLONGBANK
TRIỂN KHAI BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CẤP QUẢN LÝ

  KIENLONGBANK
TỔ CHỨC TẬP HUẤN 
NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT 
NỘI BỘ 

 “22 năm đồng hành” là một 
chương trình thi đua nội bộ 
do Ban Chấp hành Công 
đoàn cơ sở Kienlongbank 
phát động và triển khai từ 
ngày 18/9/2017 đến ngày 
10/01/2018. Đây là chương 
trình thứ hai được triển khai 
trong năm 2017, với mục 
đích góp phần thúc đẩy, 
tăng trưởng và hoàn thành 
kế hoạch kinh doanh năm 
2017 và là tiền đề để phát 
triển kinh doanh trong năm 
2018 sắp tới.

33 giải thưởng quay số nội bộ 
đầu tiên tìm được chủ nhân

Lễ quay số đợt 2 dự kiến diễn ra trong tháng 12/2017 với 33 giải 
thưởng; Lễ quay số đợt cuối dự kiến diễn ra trong tháng 01/2018 với  

33 giải thưởng.

· Công đoàn Cơ sở· Kienlongbank

· Kienlongbank

Vào ngày 21/11/2017, tại Tp.HCM, Kienlongbank đã tổ chức Lễ quay số đợt 1 
chương trình “22 năm đồng hành” của tháng 11/2017 và tìm ra 33 chủnhân 
sở hữu các giải thưởng quay số hấp dẫn, tổng giá trị lên đến 166 triệu đồng.

Đại diện CB, NV quay số giải May mắn

2014

91

2.820 103

6.800

103

6.800 117

7.450

117

7.450

2015 2016 2017 2018
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cùng KIENLONGBANK
TỶ ĐỒNGTỶ ĐỒNG

GÓI TÍN DỤNG 

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống, đón Tết năm mới 2018, Kienlongbank triển 
khai gói tín dụng ưu đãi “Đón Xuân, vui Tết cùng Kienlongbank” trị giá 400 tỷ đồng với mức lãi suất cạnh tranh chỉ từ 0,71%/tháng.

Đây là gói tín dụng được Kienlongbank triển khai dành cho mọi khách hàng trên cả nước, có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh hoặc 
phục vụ nhu cầu đời sống, được tiếp cận nguồn vốn giá rẻ. Theo đó, khách hàng có thể vay lên đến 10 tỷ đồng/ khách hàng khi đáp ứng đủ 
điều kiện, quy định cho vay hiện hành của Kienlongbank. Chương trình áp dụng từ ngày 01/12/2017 đến hết ngày 28/02/2018 hoặc đến khi 
giải ngân hết giá trị của gói tín dụng (tuỳ điều kiện nào đến trước).

Gói tín dụng “Đón Xuân, vui Tết cùng Kienlongbank” được triển khai vào những ngày cuối năm 2017 và đầu năm 2018, mang thông điệp cầu 
chúc may mắn, thành công và thịnh vượng đến với khách hàng trong năm mới. Trong thời gian tới, Kienlongbank cũng sẽ thiết kế nhiều sản 
phẩm và áp dụng các chương trình ưu đãi phù hợp với thực tế kinh doanh của doanh nghiệp, nhu cầu giao dịch của cá nhân, để đáp ứng tối 
ưu các giao dịch tài chính Ngân hàng, mang đến cho khách hàng những nguồn vốn hiệu quả nhất, phù hợp cam kết nâng cao chất lượng 
dịch vụ, sẵn lòng chia sẻ với khách hàng. 

· Kienlongbank

  KIENLONGBANK DÀNH 500 TỶ ĐỒNG ƯU ĐÃI DOANH 
NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

Doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu đang được các ngân hàng hỗ trợ đặc biệt tín dụng cùng các dịch vụ đi kèm. Đây được xem là động 
lực để DN tự tin khi vay vốn cho các đơn hàng trong những tháng cuối năm.

Theo đó, từ nay cho đến hết ngày 31/3/2018, các DN hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thoả các điều kiện vay vốn của  
Kienlongbank, có thể tham gia ngay gói vay 500 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Với lãi suất ưu đãi theo thời hạn chỉ từ 6%/năm,  

Kienlongbank cũng áp dụng các điều kiện tín dụng thông thoáng, thủ tục đơn giản, giải ngân kịp thời cho DN. 

Với việc triển khai gói ưu đãi này, một lần nữa cho thấy sự nhạy bén trong chính sách kinh doanh, sự thấu hiểu khách hàng từ  
Kienlongbank khi đáp ứng linh hoạt các sản phẩm dịch vụ phù hợp với khách hàng doanh nghiệp, giúp DN có nguồn vốn ưu đãi kịp thời trong 
sản xuất - kinh doanh, góp phần tăng trưởng mạnh mẽ hoạt động tín dụng của toàn hệ thống Kienlongbank nói riêng và thị trường tài chính nói 
chung. 

Khách hàng có nhu cầu vay vốn, hãy đến bất kỳ Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất hoặc gọi đến tổng đài 1900 6929 và truy cập  
website www.kienlongbank.com để được tư vấn và hỗ trợ. · Kienlongbank

www.kienlongbank.com1900 6929

Chi tiết chương trình theo quy định của CGV và BHD

* Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ Kienlongbank tại các rạp Hà Nội & Tp.HCM
(Thuộc chương trình ưu đãi chung của Napas)
    Từ 01/12/2017 đến hết 24/12/2017

Một kết nối. Mọi thanh toán.

2 nước & 1 bắp
Mua 2 vé xem phim bất kỳ

xem phim 2Dxem phim 2D
01vé01vé

Hóa đơn từ 200.000 vnđ

TẶNGTẶNG
TẶNGTẶNG

NHANH TAY CÀ POS (*)

Nhận ngay ưu đãi 

Áp dụng từ 08/12/2017 đến 31/01/2018

Áp dụng theo thể lệ của chương trình

1 Ipad Pro 9.7 inch 4G
(dành cho KH có tổng giá trị mua vé cao nhất)

1 Cặp vé khứ hồi chặng bay nội địa
(dành cho 10 KH có tổng giá trị mua vé cao nhất)

Hoàn tiền 500.000đ (dành cho 50 KH đầu tiên mua vé thành công)

Nhập  Mã khuyến mãi  - giảm đến 15% giá vé chặng bay NỘI ĐỊA 

và QUỐC TẾ đi ĐÔNG BẮC Á & ĐÔNG NAM Á

ƯU ĐÃI X4
DÀNH CHO CHỦ THẺ KIENLONGBANK

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, 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).

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. 

· Kienlongbank

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 hàng 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.



ĐỒNG HÀNH
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NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH MANG TÊN

“Thắm đượm nghĩa tình”
Một năm nữa lại sắp trôi qua, có quá nhiều 
thứ để nhớ tại ngôi nhà thứ 2 mang tên 
Kienlongbank, sự sẻ chia, ấm áp yêu thương 
không thể nào kể hết, nhưng có lẽ ấn 
tượng khó có thể để quên nhất là bài học 
từ chuyến công tác cùng Tổng Giám đốc 
về với vùng tâm bão sau cơn bão số 12 để 
thăm hỏi, động viên, an ủi bà con, khách 
hàng cùng anh chị em CB, NV ở các tỉnh 
miền Trung.

Huỳnh Tam Giang

ĐỒNG HÀNH KHÁCH HÀNG

Ông Nguyễn Hoài Chiểu - GĐ NHNN VN CN tỉnh Khánh Hòa cùng ông Võ Văn Châu TV HĐQT, TGĐ Kienlongbank và Ban GĐ đơn vị đi thăm hỏi động viên 
CB NV Kienlongbank và khách hàng bị ảnh hưởng sau cơn bão số 12 

T
ừ lâu, Miền Trung được xem là vùng đất nhiều nắng đầy 
gió, nơi đó có những con người chịu thương chịu khó 
ngày đêm gắn bó trên dải đất hình chữ S này. Miền Trung 
nước mình đẹp lắm, cảnh đẹp thanh bình, nên thơ, bờ 
biển dài, nước biển trong xanh,… Miền Trung là niềm tự 
hào không chỉ của những người mang trong mình dòng 

máu Lạc hồng mà còn là sự ngưỡng mộ của bạn bè năm châu khi 
đến với cảnh sắc nơi đây. Thế nhưng đâu phải ai cũng biết rằng ở 
vùng đất mệnh danh là thiên đường thắng cảnh ấy lại phải thường 
xuyên hứng chịu những thiên tai, bão lũ. 

Ở Việt Nam, hầu như năm nào cũng vậy cứ tới gần cuối năm thì 
hiếm khi số cơn bão lại nằm dưới hàng chục, đồng nghĩa với việc 
mỗi năm Việt Nam phải hơn chịu hơn 10 cơn bão đổ bộ từ lớn đến 
nhỏ. Và trong đó, miền Trung là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất. 

Đã bao giờ bạn tự hỏi, nơi mình muốn đến, muốn được quay trở 
lại thì bạn lại sợ khi phải đối diện với nó chưa? Riêng tôi thì có rồi 
đấy. Từng yêu mến và ngưỡng mộ cảnh đẹp và con người ở đây, 
thế nhưng sao lòng lại chợt bồi hồi và có chút e dè khi biết mình có 
chuyến công tác về nơi này. Phải chăng, sợ đối diện với sự thật mà 
những gì đang diễn ra ở vùng đất khúc ruột thân yêu ấy.

Thời đại công nghệ số 4.0 không khó để chúng ta có thể cập nhật 
tin tức, hình ảnh từ mọi miền nhanh chóng trước khi ta có thể đến 
tận tường từng nơi. Thế nhưng không biết nói sao cho vừa khi vượt 
hành trình hơn 430 cây số đến nơi tâm bão đã qua, trước mắt là 
những hình ảnh tưởng chừng như chỉ có trong thước phim bom 
tấn, ở một nơi xa xôi, huyền thoại nào đó. Vùng đất này quá bé nhỏ 
so với những gì mà nó phải hứng chịu với sức lớn mạnh của cơn 
bão đi qua. 

Dù mạnh mẽ đến mấy thì tôi cũng không khỏi xót xa, khóe mắt 
cay cay trước những mất mát đau thương của đồng bào của bà 
con nước mình. Trên con đường vắng, thưa người qua lại, xa xa lại 
ngược xuôi những chuyến xe tang đưa người đã khuất về nơi yên 
nghỉ. Không cần phải hỏi, ai cũng biết đó là chuyến xe đưa những 
nạn nhân xấu số không thể vượt qua và đã mãi ra đi trong sự vô 
tình của cơn bão oan nghiệt. Dòng người lặng lẽ, trên gương mặt 
khô cằn chất chứa những nỗi niềm u sầu cùng bao nỗi buồn khôn 
siết. Giọt nước mắt đã không còn có thể trào ngược ra ngoài, lăn 
dài trên má mà hằn sâu trong tim của những người dân nơi đây. Lữ 
khách từ phương xa tình cờ đi ngang qua lặng người bùi ngùi cúi 
đầu đưa tiễn. Thế mới thấy, ở vùng đất này, ai cũng phải mạnh mẽ 
kiên cường để vượt lên trên số phận.

Cuộc trò chuyện về cuộc đời giữa một khách hàng với Tổng Giám 
đốc Kienlongbank và các anh Ban Giám đốc đơn vị trong chuyến 
thăm làm cho ai nghe qua cũng chựng người lại với những chia 
sẻ của chị. Đó là câu chuyện của chị Lê Thị Kim Oanh, gia đình chị 
là khách hàng của Kienlongbank Vạn Ninh. Vợ chồng chị Oanh là 
khách hàng tiền vay lâu năm của Kienlongbank Vạn Ninh. Nhờ 
nguồn vốn của Ngân hàng mà cả 2 anh chị chí thú làm ăn, vươn 
lên khấm khá. Những tưởng cuộc sống sẽ luôn là một con đường 
thẳng đầy ấp những mảng màu tươi sáng cho những con người 
lương thiện chí thú làm ăn. Vậy mà có ai ngờ, cách đó vài tháng, 
trong một lần đi công việc về đến trước cửa nhà thì chồng chị Oanh 
bị xe khách tông, dưới bánh xe của tay lái “hung thần” anh đã mãi 
ra đi để lại mình chị bước tiếp chặng đường còn lại của cuộc đời 
cùng những đứa con thơ. Thương chồng chị nén nổi đau lo hậu sự 
cho chồng, ráng lo cho con, chị Oanh trả được hết tất cả số tiền vay 
của Ngân hàng và trở thành khách hàng tiền gửi. Nỗi đau ấy chưa 
nguôi ngoai thì nay cơn bão tàn phá làm hư hại mất mát gần 50% 
tài sản của gia đình. 

Trong chuyến hành trình, đến với gia đình Anh Mai Quốc Hội - Nhân 
viên bảo vệ Kienlongbank Cam Ranh nghe câu chuyện anh kể lại 
ai cũng thấy lo sợ vô cùng, anh chia sẻ:“Cái hôm cơn bão sắp đến tôi 
đang trực tại Ngân hàng, chỉ có vợ và con thơ ở nhà, cảm thấy không 
an tâm nên tôi nói vợ ẳm con sang nhà bà nội. Tôi trực đến chiều hôm 
sau mới về, về tới thì thấy cảnh tượng hải hùng, nhà đã không còn nóc, 
tol bay mốp méo, vươn vãi khắp nơi. Nhưng rồi cũng phải cố gắng sửa 
sang lại mái nhà để còn đi mần, còn ổn định cuộc sống, 

Trong lúc gia đình còn 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”.

Đến đây thì mới biết, sự chia sẻ của mỗi người, mỗi tổ chức hay mỗi cá 
nhân dù có thể không là bao so với những mất mát mà người dân gánh 
chịu nhưng nó là cả một tấm lòng đầy ấp yêu thương và nghĩa tình giữa 
người với người dành cho nhau.

Sau chuyến đi ấy, tôi đã học được rất nhiều điều từ người chú, người anh 
trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cảm ơn Kienlongbank đã cho 
tôi cơ hội và điều kiện để đến gần hơn với tất cả mọi người, với khách 
hàng của Kienlongbank. Cảm ơn Kienlongbank đã một lần nữa cho tôi 
học thêm ý nghĩa của phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ”. Cảm 
ơn Kienlongbank đã cho tôi được cùng làm việc trong môi trường hết sức 
nhân văn và văn hóa doah nghiệp tốt đẹp này. Ngân hàng không chỉ đơn 
thuần là giao dịch với khách hàng tạo công ăn việc làm cho CBNV mà còn 
có sự sẻ chia đầy ấm áp, yêu thương và chân thành với khách hàng, với 
CBNV khi gặp hoạn nạn khó khăn.

Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy,

Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương….

· Huỳnh Tam Giang

Ông Võ Văn Châu TV HĐQT, TGĐ Kienlongbank đến thăm hỏi động viên CB NV

Ông Võ Văn Châu TV HĐQT, TGĐ Kienlongbank đến thăm chia sẻ và động viên gia đình 
chú Minh  - khách hàng Kienlongbank Vạn Ninh
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ĐỒNG HÀNH  KHÁCH HÀNG

KIENLONGBANK AN NHƠN
CHO VAY PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG 

TẠI THỊ XÃ AN  NHƠN - TỈNH BÌNH ĐỊNH

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.

ắm 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,…

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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ĐƠN VỊ KINH DOANH

KIENLONGBANK Vĩnh Thạnh 
tự tin bước vào năm 20186 lý do để

Ngày 27/02/2017, được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Ngân hàng, sự chấp thuận của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Kienlongbank Vĩnh 

Thạnh xây dựng trụ sở mới. Sau hơn 8 tháng thi công, đến ngày 04/12/2017, tập thể CB, 

NV Kienlongbank Vĩnh Thạnh đã chính thức được làm việc trong trụ sở mới tại địa chỉ số 

71, quốc lộ 80, ấp Vĩnh Quới, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ. 

Và ngày 30/12/2017, một lần nữa Kienlongbank được vỡ òa trong niềm vui hân hoan với 

sự kiện lễ khánh thành chúc mừng Kienlongbank Vĩnh Thạnh. Thật tự hào và vui mừng khi 

Kienlongbank Vĩnh Thạnh có diện mạo mới, vững tin bước vào năm mới 2018. 

1 - SỰ ĐỒNG HÀNH, GẮN BÓ 

CỦA KHÁCH HÀNG

Kienlongbank Vĩnh Thạnh là 01 trong 03 
Phòng giao dịch (PGD) trực thuộc Chi nhánh 
Cần Thơ, được thành lập vào ngày 25/1/2011. 
Qua 07 năm hoạt động, Kienlongbank Vĩnh 
Thạnh đã từng bước vượt qua những khó 
khăn, thử thách để khẳng định được vị thế 
của mình tại địa phương và ngày càng được 
nhiều khách hàng tín nhiệm. Đến thời điểm 
hiện tại, số lượng khách hàng giao dịch 
thường xuyên của Kienlongbank Vĩnh Thạnh 
gần 3.000 khách hàng. 

Để có được những kết quả này, ngay từ 
những ngày đầu thành lập, Ban Giám đốc và 
tập thể CB, NV tại PGD đã xác định việc duy 
trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với khách 
hàng là yếu tố quan trọng để tăng trưởng 
kinh doanh thành công. Chính vì thế, trong 
quá trình hoạt động phát triển, Kienlongbank 
Vĩnh Thạnh không chỉ tập trung đẩy mạnh 
các sản phẩm tài chính Ngân hàng, mà còn 
đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc 
khách hàng thông qua những hành động 
đơn giản nhưng chứa đựng sự nhiệt tâm của 
mỗi thành viên trong đơn vị. 

Cô Nguyễn Thu Thủy, Khách hàng Kienlong-
bank Vĩnh Thạnh chia sẻ: “Tôi thường xuyên 
giao dịch với Ngân hàng Kiên Long. Ở đây, các 
bạn tư vấn rất nhiệt tình. Tuy là lúc trước, trụ sở 
không được khang trang so với những ngân 
hàng khác, nhưng tôi lại thích đến đây giao 
dịch, vì tôi cảm thấy rất thoải mái với cách phục 
vụ, từ anh bảo vệ, đến các bạn tư vấn và các 
bạn giao dịch viên. Giờ thấy Ngân hàng được 
hoạt động trong trụ sở mới đẹp hơn, lớn hơn, 
tôi cũng rất là vui, bởi vì tôi biết được rằng, niềm 
tin của mình đã đặt đúng chỗ. Xin chúc cho 
Ngân hàng Kiên Long - Phòng Giao dịch Vĩnh 
Thạnh sẽ thành công và có nhiều khách hàng 
đến giao dịch hơn nữa trong thời gian tới”.

2 - NHỮNG NỖ LỰC NỘI BỘ

Ban giám đốc Kienlongbank Vĩnh Thạnh đề 
ra mục tiêu chung là hướng đến  đơn vị phát 
triển bền vững trong hệ thống Ngân hàng. 
Và Kienlongbank Vĩnh Thạnh hiểu được rằng, 

để thực hiện được mục tiêu của Đơn vị, trước 
tiên cần phải có sự đoàn kết nội bộ, sự nỗ lực 
cố gắng, đồng lòng của tất cả các thành viên. 
Vì vậy, Ban giám đốc đơn vị đã có những hoạt 
động, chính sách nhằm kết nối các thành 
viên lại với nhau và tạo sự cố gắng, nỗ lực 
trong từng CB, NV. 

Tại Kienlongbank Vĩnh Thạnh, mỗi thành 
viên luôn ý thức được việc cần phải  nỗ lực, 
cố gắng hàng ngày để đạt được mục tiêu 
của Đơn vị. Với tinh thần đoàn kết và không 
ngừng nỗ lực, cố gắng của Ban giám đốc và 
tập thể CB, NV, Kienlongbank Vĩnh Thạnh đã 
và đang phát huy những điểm mạnh, khắc 
phục những điểm yếu để đem về những kết 
quả tốt nhất cho Ngân hàng. 

3 - TRỤ SỞ MỚI ĐÓN CHÀO  

VẬN HỘI MỚI

Trụ sở mới Kienlongbank Vĩnh Thạnh tọa lạc 
tại tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh phía 
Tây của Đồng bằng Sông Cửu Long - Quốc lộ 
80. Đây là vị trí trung tâm, nơi dân cư đông 
đúc, giao thương đa dạng các loại ngành 
nghề là một trong những điều kiện thuận lợi 
để thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, với sự 
hiện đại, khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ 
sẽ mang đến cho Kienlongbank Vĩnh Thạnh 
nhiều cơ hội phát triển mới. Đây sẽ là động 
lực để tất cả CB, NV Kienlongbank Vĩnh Thạnh 
có thêm nhiều nhiệt huyết cũng như lòng tin 
vững chắc hơn nữa đối với Kienlongbank, là 
điều kiện để tập thể Ban giám đốc, CB, NV 
Kienlongbank Vĩnh Thạnh phải luôn hết mình 
tận tâm và đầy nhiệt huyết hơn nữa trong 
công tác phục vụ khách hàng, góp phần vào 
sự phát triển Kienlongbank nói chung và 
Kienlongbank Vĩnh Thạnh nói riêng.

4 - THỬ THÁCH CŨNG LÀ ĐỘNG 

LỰC PHẤN ĐẤU

“Khó khăn không làm chúng tôi chùn bước” 
- đó chính là khẩu hiệu trong công việc của 
mỗi thành viên Kienlongbank Vĩnh Thạnh. 
Việc đối đầu với thử thách là động lực để mỗi 
thành viên trong Kienlongbank Vĩnh Thành 
nỗ lực nhiều hơn. Nhà mới thì phải chăm sóc 

nhiều hơn, tuân thủ nghiêm túc công tác 5S 
thường xuyên hơn, con người cũng phải đáp 
ứng kịp thời yêu cầu công việc, nhạy bén, 
chuyên nghiệp hơn để phù hợp với hình ảnh, 
màu áo mới.

5 - SỰ QUAN TÂM, CHỈ ĐẠO TỪ 

BAN LÃNH ĐẠO

Trong thời gian qua, Kienlongbank Vĩnh 
Thạnh đã luôn nhận được sự quan tâm sâu 
sát của Ban lãnh đạo trong Ngân hàng. Đặc 
biệt, nhờ những chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh 
đạo đã giúp cho Kienlongbank Vĩnh Thạnh 
có những phương hướng giải quyết công 
việc được tốt nhất. Đặc biệt, việc chuyển trụ 
sở hoạt động và được đầu tư cơ sở hạ tầng 
khang trang đã là sự đặc cách dành cho tập 
thể CB, NV Kienlongbank Vĩnh Thạnh. Đây là 
niềm tin mà Ban lãnh đạo dành cho Đơn vị và 
cũng là động lực để tập thể Kienlongbank Vĩnh 
Thạnh cống hiến vào sự phát triển chung của 
Ngân hàng. 

6 - NIỀM TIN CHIẾN THẮNG

Những ngày cuối của năm 2017 đang dần 
khép lại, toàn thể CB, NV Kienlongbank đang 
nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 
năm 2017. Việc khởi công xây dựng lại trụ sở 
mới từ nửa năm qua đã mang lại nhiều hiệu 
quả tích cực cho hoạt động kinh doanh của 
đơn vị. Đặc biệt là kết quả lợi nhuận, đến thời 
điểm hiện tại, Kienlongbank Vĩnh Thạnh đã 
đạt 200% so với kế hoạch năm 2017. 

Năm 2018 với nhiều cơ hội mới, vận hội mới 
dành cho Kienlongbank Vĩnh Thạnh đang 
đến gần. Kienlongbank Vĩnh Thạnh tin rằng, 
với sự ủng hộ của Ban lãnh đạo, sự tin tưởng, 
tín nhiệm của khách hàng, đặc biệt là sự 
quyết tâm và lòng nhiệt huyết của Ban giám 
đốc cùng tập thể CB, NV, Kienlongbank Vĩnh 
Thạnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2018, 
góp phần vào thành công chung hoạt động 
kinh doanh của Kienlongbank.

· Kienlongbank Vĩnh Thạnh
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N    hững ngày đầu thành lập, Kienlongbank Phú Quốc chỉ là 
một phòng giao dịch khiêm tốn, địa điểm kinh doanh tọa 
lạc trên diện tích, cơ sở hạ tầng chưa được khang trang 
như bây giờ. Mặc dù chỉ mới khai trương, nhưng người 

dân trên đảo đã truyền miệng với nhau rất nhiều về Kienlongbank với 
dịch vụ thu đổi ngoại tệ. Bởi, nơi đây, đa số người dân có người thân sinh 
sống tại nước ngoài, vì vậy việc trao đổi ngoại tệ rất phổ biến. Mọi người 
nói về dịch vụ đổi tiền ở Kienlongbank nhanh, gọn, lẹ, giá trị hối đoái cao, 
đặc biệt có WESTERN UNION, một dịch vụ kiều hối nhanh gọn, thỏa mãn 
nhu cầu tất yếu của dân địa phương. 

Anh Lê Ngọc Minh - khách hàng tiền gửi truyền thống của đơn vị chia 
sẻ: “Trước đây, gia đình tôi hay nhận tiền kiều hối tại Kiên Long nhưng do 
không tin tưởng về quy mô hoạt động của ngân hàng nên tôi gửi bên ngân 
hàng X. Sau nhiều lần giao dịch tại Kienlongbank, tôi nhận thấy thủ tục nơi 
đây nhanh gọn, nhân viên lịch sự, nhiệt tình. Điều đặc biệt khiến tôi gắn bó 
với Ngân hàng không phải mức lãi suất cao hơn ngân hàng khác, mà bên 
Kienlongbank, mỗi khi giao dịch, nhân viên niềm nở và giải thích rõ từng chi 
tiết cho tôi. Thậm chí, mọi thủ tục dường như sẵn sàng chỉ chờ tôi vào Ngân 
hàng ký tên. Có thể nói, giao dịch với Kienlongbank rất tiện lợi cho tôi về 
thời gian và lúc nào cũng có cảm giác được coi là “thượng đế” đúng nghĩa”.

Do nhu cầu kinh doanh ngày càng phát 
triển, số lượng khách hàng đến giao dịch 
ngày càng nhiều, Kienlongbank Phú Quốc 
cần phải đổi địa điểm mới với diện tích rộng 
hơn và tuyển nhiều nhân viên hơn để đáp 
ứng quy mô hoạt động thực tại. Năm 2007,  
Kienlongbank Phú Quốc khoác lên mình một 
diện mạo mới khi chính thức nâng cấp từ 
Phòng giao dịch lên thành Chi nhánh. . 

Trải qua 15 năm phát triển, với sự quan tâm 
của Ban lãnh đạo, những chính sách, định 
hướng đúng đắn của Ban giám đốc đơn vị, sự 
tin tưởng của khách hàng và tinh thần đoàn 
kết gắn bó của các thành viên trong đơn vị, 
Kienlongbank Phú Quốc đã gặt hái được 
những kết quả rất đáng tự hào. Số lượng 
khách hàng tăng trưởng liên tiếp qua các 
năm liền, chỉ tiêu huy động, cho vay đều tăng 
và vượt chỉ tiêu hàng năm. Điều này đã giúp 
Kienlongbank Phú Quốc luôn là một trong 

Vì sao chúng tôi không những trưởng thành theo thời gian mà còn 

trưởng thành qua gian nan? Đó là những câu hỏi và cảm nhận, chia sẻ 

của tập thể Kienlongbank Phú Quốc nhân kỷ niệm tròn 15 năm thành 

lập và phát triển Chi nhánh.

KIENLONGBANK PHÚ QUỐC15Chặng đường            năm phát triển

ĐƠN VỊ KINH DOANH

những đơn vị có kết quả tốt trong cả 
hệ thống Kienlongbank. Song song 
đó, so với các ngân hàng bạn trên địa 
bàn huyện Phú Quốc, Kienlongbank 
Phú Quốc luôn duy trì vị trí 20% thị 
phần về hoạt động cho vay và huy 
động. Đây chính là niềm vui và là 
động lực to lớn cho đơn vị. 

Anh Trần Hoàng Gia Phú, một 
khách hàng tiền vay lâu năm của  
Kienlongbank Phú Quốc: “Tôi giao 
dịch được với Kienlongbank đã được 
10 năm rồi. Có thể nói, cách làm việc 
của nhân viên tại Kienlongbank Phú 
Quốc rất nhiệt tình và chân thật, tạo 
cảm tình và sự tin tưởng cao cho 
khách hàng. Hầu như mọi nhân viên 
trong Ngân hàng đều biết rõ về tôi, 
cho nên khi được chung vui bất cứ buổi 
tiệc nào của Ngân hàng, tôi đều không 
ngại và cảm thấy gần gũi. Tôi cảm ơn 
Kienlongbank Phú Quốc cho tôi cơ hội 
thể hiện cảm xúc của mình nhân sự 
kiện kỷ niệm 15 năm thành lập Chi 
nhánh. Nhờ Kienlongbank  mà  tôi  
tạo được cơ sở kinh doanh ổn định,  
nhờ Kienlongbank tôi có một gia đình 
hạnh phúc đầy tiếng cười”.

Chị Trần Ngọc Huệ - Giao dịch 
viên chia sẻ: “Được làm việc tại  
Kienlongbank, tôi cảm thấy đây là 
một sự may mắn của bản thân. Nơi 
đây cho tôi cảm giác như ngôi nhà 
thứ 2 của mình. Từ Ban Giám đốc đến 
các anh, chị, em đồng nghiệp tất cả 
đều sống và làm việc hết mình cho sự 
phát triển của Kienlongbank nói riêng 
và Chi nhánh Phú Quốc nói riêng. Mặc 
dù, vẫn còn rất nhiều khó khăn ở phía 
trước, nhưng với những thành quả của 
đơn vị đạt được trong 15 năm qua, tôi 
tin rằng, đây sẽ là động lực là niềm tin 
cho các thành viên không ngừng nỗ 
lực cố gắng cho sự thành công của Chi 
nhánh”.

Ông Võ Văn Tùng - Nguyên Giám đốc Kienlongbank Phú Quốc, 
Giám đốc Kienlongbank Rạch Giá chụp ảnh với khách hàng

Là một trong những người đồng hành và gắn bó cùng với sự phát triển của Kienlongbank Phú 
Quốc từ những ngày đầu thành lập, anh Võ Văn Tùng - Nguyên Giám đốc Kienlongbank Phú Quốc, 
Giám đốc Kienlongbank Rạch Giá chia sẻ: “Trong 15 năm gắn bó với Kienlongbank Phú Quốc, tôi 
cảm thấy rất vui vì đã được sự ưu ái, tin tưởng từ Ban Lãnh đạo và tất cả anh em Chi nhánh Phú Quốc 
dành cho tôi. Đồng hành anh em trong 15 năm qua, chuyện vui buồn được chia sẻ, chuyện khó khăn 
trong những thời kỳ khủng hoảng cuối cùng bằng sự quyết tâm, đoàn kết cũng vượt qua. Có thể coi  

Ông Võ Văn Tùng - Nguyên Giám đốc Kienlongbank Phú Quốc, 
Giám đốc Kienlongbank Rạch Giá và ông Hà Minh Chánh 

Giám đốc Kienlongbank Phú Quốc

Kienlongbank Phú Quốc là tổ ấm thứ hai của 
tôi. Tôi mong rằng, trong thời gian sắp tới, các 
thành viên tại Đơn vị sẽ tiếp tục công tác, đoàn 
kết làm việc, cùng nhau hỗ trợ để Đơn vị sẽ ngày 
càng phát triển hơn nữa. Hãy cố gắng giữ gìn 
những gì đang có và phát huy tiềm năng của 
mình.”

Sau 15 năm gắn bó, hiện nay, anh Tùng đã 
được Ban lãnh đạo Kienlongbank bổ nhiệm 
Giám đốc Chi nhánh Rạch Giá, một trong 
những đơn vị đầu tàu của cả hệ thống  
Kienlongbank. 

Anh Hà Minh Chánh - Giám đốc Kienlongbank 
Phú Quốc cho biết: “Trong thời gian gần 01 
năm làm việc với Chi nhánh Phú Quốc, tôi hiểu 
rằng để đạt được những thành quả như ngày 
hôm nay, Chi nhánh Phú Quốc phải nỗ lực rất 
nhiều. Tình hình kinh tế trong những tháng 
cuối năm 2017 đang biến động một cách đáng 
kể. Hai ngành chủ yếu ảnh hưởng đến các lợi 
nhuận của Chi nhánh là thị trường bất động 
sản và các dự án đầu tư nhà hàng, khách sạn, 
khu nghỉ dưỡng. Trong thời điểm nhạy bén 
này, chúng ta có nhiều cơ hội đạt được chỉ tiêu, 
kế hoạch. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh cũng 
không nhỏ. Việc Phú Quốc trở thành đặc khu 
kinh tế sẽ mở ra nhiều tiềm năng phát triển cho 
địa phương và cho các hoạt động kinh doanh. 
Trong tương lai, để đứng vững và phát triển ổn 
định trong thương trường, Kienlongbank Phú 
Quốc sẽ tiếp cận thường xuyên với những đối 
tượng khách hàng lớn, kèm theo đó là những 
thách thức và khó khăn mới. Vì vậy,  với cương 
vị là Giám đốc Chi nhánh tôi cũng sẽ cố gắng 
và nỗ lực hết mình để cùng với các thành viên 
trong đơn vị cố gắng, đoàn kết vì mục tiêu 
chung là đưa Kienlongbank Phú Quốc ngày 
càng phát triển”.

Kienlongbank Phú Quốc - 15 năm một chặng 
đường, những khó khăn, những thành quả 
tốt đẹp, những cảm xúc vui buồn của mọi 
người như một giai đoạn trong quá trình 
hình thành và phát triển Chi nhánh. Những 
thành viên đang công tác tại Kienlongbank 
Phú Quốc hiểu được rằng: “Chỉ có nỗ lực học 
hỏi không ngừng, biết người, biết ta thì mời 
tồn tại, giữ vững và phát triển thương hiệu 
Kienlongbank tại Phú Quốc”.

· Trần Thanh Tâm 
Kienlongbank Phú Quốc
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HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG KHÉP LẠI CÙNG

Những giọt nước mắt hạnh phúc

T
rong năm 2017, Kienlongbank đã phối cùng Uỷ ban Mặt trận tổ 
quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Kiên Giang thực hiện được hành 
trình 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 việc xây tặng 50 căn 
nhà đại đoàn kết và 16 cây cầu nông thôn cho bà con có hoàn cảnh 

khó khăn ở khắp các ấp, xã, huyện nghèo của tỉnh Kiên Giang đã mang lại niềm 
tin, sự lạc quan cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục phấn đấu 
và theo đuổi ước mơ khi cuộc sống đã an cư, việc đi lại đã ổn định.

CỘNG ĐỒNG

Từ huyện Châu Thành, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Kiên 
Lương, Tân Hiệp, … đến hầu hết khắp các huyện, xã, thành phố tại tỉnh Kiên Giang đều đã ghi “dấu 
chân” của Kienlongbank, bởi vì Ngân hàng này đã cùng UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang đồng hành, kết 
nối bờ vui cho các gia đình, người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong năm 2017. 

Thực hiện hóa ước mơ nối 
những bờ vui 
Được thành lập tại tỉnh Kiên Giang, với 
phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ”,  
Kienlongbank luôn thấu hiểu và cảm nhận 
được nỗi vất vả, khó khăn của những người dân 
miền sông nước. Khi mà điều kiện kinh tế còn 
khó khăn ở nhiều vùng sâu, vùng xa, từ trẻ em 
tới người lớn tuổi luôn tập làm quen với điều 
kiện hàng ngày phải đi học, đi làm trên những 
chiếc cầu khỉ, cầu dây tạm bợ đong đưa trên 
sóng nước, nguy hiểm luôn rình rập. Một số 
nơi may mắn có được cây cầu, nhưng đi kèm 
là sự hao mòn qua thời gian, đã bị xuống cấp 
và hư hỏng. Người dân xung quanh chỉ có cách 
dùng thân gỗ hoặc quấn tạm dây kẽm để gia 
cố tạm di chuyển. Ai nấy đi lại trên cây cầu này 
đều thấy bất an. Đấy là nỗi khó khăn của người 
dân và cũng là nỗi trăn trở của chính quyền ở 
địa phương vì không thể kham hết số cầu cần 
xây dựng. 

Bà con huyện An Minh  vui mừng đi trên cây cầu mới - cầu Ngã Tư Rạch Ông

Nhiều chiếc cầu đã bị xuống cấp hư hỏng

Và cả những gia đình không 
dám mơ một mái nhà tươm 
tất
Chưa hết nỗi cơ cực khi đường xá đi lại khó 
khăn, một số các hộ gia đình tại các ấp, xã 
nghèo còn đối mặt với việc phải ngủ trong 
những mái lá xiêu vẹo ẩm thấp. Ước mơ về 
một mái nhà kiên cố, vững chãi chưa bao giờ 
nguôi ngoai của bà con nơi đây. 

Trong suốt hành trình ấy, các thành viên Ban 
tổ chức Chương trình đã lắng nghe và cảm 
thông với những cảnh đời cơ cực của các hộ 
gia đình nơi đây. Như bà Lê Thị Phố, ngụ tại 
thị xã Hà Tiên có hoàn cảnh 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 Kienlongbank đã tạo 

điều kiện giúp đỡ bà có ngôi nhà ở ổn định, 

không còn lo lắng khi mùa mưa sắp đến. 

Về huyện Châu Thành, câu chuyện của chị Lê 

Thị Tuyết Mai - người phụ nữ bị tàn tật từ nhỏ 

do tai nạn đã lấy đi một chân trái của chị lúc 

7, 8 tuổi. Hiện tại, chị đang sống một mình 

với khoản trợ cấp hàng tháng được gửi từ con 

gái đang làm công nhân trên thành phố Hồ 

Chí Minh… những hoàn cảnh kém may mắn 

ấy, rất cần sự sẻ chia chung tay góp sức của 

xã hội.

Kienlongbank đồng hành và 

chia sẻ cùng cộng đồng

Chính vì được chứng kiến, được lắng nghe 

những số phận bất hạnh và sự khó khăn 

của bà con. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm 

của tập thể CB, NV tại Kienlongbank. Trong 

năm 2017, Kienlongbank đã dành tặng 10 

tỷ đồng góp phần cải thiện đời sống cho bà 

con qua những việc làm thiết thực như nối 

những nhịp cầu để bà con an tâm đi lại hay 

góp những viên gạch để cùng xây dựng nên 

những mái ấm gia đình vẹn tròn. Hành trình 

ấy đã về đích với 50 căn nhà đại đoàn kết và 

16 cây cầu nông thôn kịp hoàn thành trong 

năm 2017. 

“Có đi trao tặng và chứng kiến nhiều hoàn cảnh 

mới thấy hết được ý nghĩa, tấm lòng của những 

món quà mà Kienlongbank dành cho bà con có 

hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Từng giọt nước 

mắt vui mừng, cái siết tay ấm áp hay giọng nói 

nghẹn ngào không nên lời… Là những tình 

cảm trân quý mà bà con dành cho các thành 

viên trong đoàn. Vui hơn là khi chợt nhìn thấy 

hình ảnh các cháu học sinh tíu tít, tung tăng 

băng qua chiếc cầu mới vững chắc và an toàn, 

chiếc cầu tre lắt lẻo chỉ còn là quá khứ trong 

ký ức mỗi người dân nơi đây…” Đó là những 

lời chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng An - Phó 

Tổng Giám đốc Kienlongbank, người trực tiếp 

tham gia và gắn bó với hành trình từ những 

ngày đầu.

 · Đỗ Hồng & Thanh Trúc

Một hộ gia đình hạnh phúc khi nhận ngôi nhà đại đoàn kết từ Kienlongbank trao tặng

Các em học sinh hồn nhiên vui đùa trên cây cầu mới
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Một mùa giáng sinh nữa lại đến, một mùa xuân mới sắp 
sang. Với chúng tôi - những thành viên của gia đình Kế toán 
vừa vui, háo hức, vừa có chút gì đó thấp thỏm mong chờ.

Chúng tôi vui, chúng tôi háo hức vì căn phòng của chúng tôi lại sắp được diện áo mới, 
màu áo của cây thông noel, những decal trang trí nhiều màu, những ánh đèn nhấp nháy, 
bằng cả những hoạt động chung và không khí rộn ràng chuẩn bị cho giáng sinh. 

Tôi cứ nhớ mãi cái năm vừa rồi, khi ấy tôi 23 tuổi, trẻ, nhiệt huyết và vẫn còn vương nhiều 
mơ mộng và cả ý tưởng mới mẻ, yêu cái đẹp. Trong lúc ngồi nghỉ giữa giờ tôi vu vơ nghĩ 
về căn phòng được trang trí giáng sinh sẽ như thế nào, tôi liền rủ cả phòng trang trí đón 
giáng sinh. Nói là làm liền, nêu ý tưởng được cấp vốn, và góp vốn của phòng bên cạnh, 
tôi và mấy chị hì hụi mua đồ, cả phòng ngồi làm việc và nóng lòng đợi thứ 7 để được 
trang trí. Phòng tôi có cả thảy 19 thành viên trong đó hết 15 chị em phụ nữ, còn lại 4 
anh con trai. Thế mà chao ôi, nghĩ lại hôm đó, phòng tôi cũng giống một cái nhà trẻ của 
những người lớn, người đi qua, người đi lại, hí hoáy dán dán cắt cắt, cãi nhau vì những 
thử nghiệm mới nhưng chung lại là vui. Cuối cùng cả phòng cũng hài lòng với bộ áo mới 
vừa được khoác lên. Riêng tôi phát hiện ra ngoài tôi thì người ta dù bao nhiêu tuổi, chưa 
chồng hay bao nhiêu con, người ta vẫn cứ yêu thích cái đẹp, người ta vẫn cứ hào hứng 
với sáng tạo và ý tưởng mới. Thế nên mới nói con người sống vẫn luôn hướng tới cái đẹp. 
Sau hôm đó không khí cả phòng nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng mong tới Ngân hàng, mỗi 
ngày đều ngắm nhìn công trình của tập thể, và cùng chờ đón Giáng sinh sắp tới. Niềm 
vui thì có thể tùy hứng thay đổi, nhưng vì niềm vui của tập thể, vì không khí đó khiến tôi 
có thêm nhiều động lực để duy trì việc trang hoàng nhà cửa cho mùa mới. 

Mùa bận rộn của các 
  “Mem” Kế toán

NGÂN HÀNG

Không ai trong chúng ta hoàn hảo cả nhưng hết thảy đều hướng tới cái gọi là chân thiện mỹ. Chúng tôi cũng vậy, nhưng trong quá 
trình đó ai trong chúng ta hẳn có những điều tự hào nhất định, tự hào vì mình là một công dân của một đất nước có truyền thống 
lịch sử hào hùng, là thành viên của một tổ chức chuyên nghiệp… Và chúng tôi lại có thêm một niềm tự hào đặc biệt khác, tự hào 
về sự khác biệt. Hãy một lần bước vào Phòng Kế toán của Kienlongbank bạn sẽ thấy cây cối xanh mướt được chăm chút cẩn thận 
bởi với những con người cần mẫn, dễ thương, vui vẻ và yêu cái đẹp. Trong những ngày này, chúng tôi đã trang hoàng lại mái nhà 
chung, khoác lên màu áo mới cho phòng để chào đón tất cả mọi người. Chúc cho tất cả mọi người một Giáng sinh an lành và một 
năm mới yên vui.

· Thanh Hoa - Phòng Kế toán Tài chính

Lễ Giáng sinh rồi đến Tết dương lịch là 
một dịp nghỉ lễ ngắn và chúng ta, tất 
cả đều được đón năm mới đến. Những 
người con xa nhà lại mong về với gia 
đình, bạn bè rủ nhau đi chơi đây đó 
trong một cái tết ngắn và chuẩn bị cho 
một cái Tết Nguyên đán dài sắp tới. Tuy 
nhiên, do đặc thù công việc, các thành 
viên Phòng Kế toán không thể được 
nghỉ hay về quê trong dịp Tết dương 
lịch. Chúng tôi phải hoàn tất công việc 
của một năm cho đến ngày 01/01 hàng 
năm. Vì thế, Phòng Kế toán tài chính 
là gia đình của chúng tôi trong những 
ngày nghỉ ngắn ngủi ấy. Chúng tôi cùng 
làm việc và cùng nhau ăn bữa ăn tất 
niên 31/12 và cùng đón năm mới

Chị: Đàm Thị Phương Mai - Tổ Tài sản Chi tiêu chia sẻ: 

“Công việc đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ, làm việc với con số quá nhiều đôi khi khiến bản thân mệt mỏi, 
nhưng mình là một thành viên, một mắt xích trong một tổ chức, mình phải đảm bảo công việc được thực 
hiện tốt nhất để không ảnh hưởng đến cả tổ chức và kết quả chung của một tập thể”.

Anh Nguyễn Tuấn Kiệt - Tổ Báo cáo cho biết: 

“Với đối tượng báo cáo đa dạng, cần phải có một sự am hiểu về tất cả nghiệp vụ Kế toán, cũng như 
khối lượng công việc lớn và phải trau dồi kinh nghiệm tin học thêm nhiều để phục vụ công việc 
chuyên môn. Mỗi báo cáo làm ra đều yêu cầu sự chính xác cao bởi vậy phải vô cùng cẩn thận. Tuy 
nhiên, niềm vui chính là khi mọi người nhìn vào báo cáo dễ hiểu và từ đó có thể nắm bắt được 
nhiều thông tin để ra quyết định đúng đắn. Ngoài niềm vui đó thì với tôn chỉ ”Lao động là vinh 
quang” nên với công việc càng khó thì càng có động lực để khám phá và hoàn thành tốt nhiệm vụ 
của mình”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Tổ Nghiệp vụ chia sẻ: 

“Đặc thù công việc cá nhân là phải thực hiện hạch toán, chuyển và nhận các món tiền lớn khiến 
mình bị áp lực, chỉ cần sai sót nhỏ như một con số 0 thôi chẳng hạn thì tổn thất sẽ rất lớn. Bởi vậy, 
mỗi khi làm xong mình phải kiểm lại từng chút một để đảm bảo mọi con số được chính xác nhất, 
nhưng bên cạnh đó còn có các anh chị khác, kiểm duyệt lại hỗ trợ rất nhiều trong việc tránh được 

những sai sót xảy ra”.
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Những ngày trong tháng 12, khi đi trên các tuyến đường, chúng ta sẽ được ngắm nhìn những 

hình ảnh rực rỡ màu sắc xanh, đỏ, trắng, vàng. Những sợi dây đèn được trang trí lấp lánh, 

những bông hoa tuyết được gắn trên các ô cửa kính, các cửa hàng trang hoàng lộng lẫy một 

màu đỏ thắm ngọt ngào. Tháng 12 cũng là tháng cuối năm, tháng của sự bận rộn và tất bật, 

đi đâu cũng thấy không khí rộn ràng. Đường phố đông đúc, người người bị cuốn trong cái hối 

hả, tất bật của riêng mình. Và tại Kienlongbank, không khí tất bật ấy cũng đang tràn về trong 

từng đơn vị, bởi, tất cả mọi người đang cùng nhau trang trí, tô vẽ cho đơn vị mình thật đẹp 

và bắt mắt trong những ngày Lễ, cùng nhau nỗ lực làm việc hết năng suất để hoàn thành các 

công việc tồn đọng, tập trung hoàn thành các chi tiêu được giao... Và để cảm nhận không khí 

tất bật rộn ràng ấy, bản tin Kienlongbank Số 47 xin được chia sẻ một vài cảm nhận của các 

thành viên trong mái nhà chung Kienlongbank về cảm xúc cũng như công việc của những 

ngày cuối năm.

“Đón Noel - Đón năm mới”
Không khí Noel đã ùa vào Ngân hàng khi 
mà mới bước vào đã thấy dòng chữ “Merry 
Christmas” ngay cửa ra vào và vòng nguyệt 
quế được treo ở giữa. Cây thông năm nay 
cũng được đặt thêm nhiều hộp quà và trang 
trí cũng lung linh, bắt mắt hơn. Tiếng nhạc 
quen thuộc mùa giáng sinh “Jingle Bell…” đã 
vang lên làm không khí càng trở nên nhộn 
nhịp vào giờ nghỉ trưa. Bàn làm việc của từng 
thành viên cũng được trang trí với những 
hình dán bông tuyết xinh xắn, dễ thương, 
nhờ đó đã làm tăng thêm không khí cũng 
như tăng thêm động lực cho mỗi thành viên 
trong quá trình thực hiện những kế hoạch 
kinh doanh còn lại của năm 2017. Càng về 
những ngày cuối năm, tinh thần làm việc 

của các thành viên tại Kienlongbank Thủ Đức 
càng sôi nổi hơn khi ai ai cũng nỗ lực hoàn tất 
các chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch. Mọi 
người bàn nhau về chiến lược và tự đặt mục 
tiêu cho đơn vị, nếu mọi người đạt được kết 
quả cao sẽ du lịch những đâu để tự thưởng. 
Những cây thông Noel, hộp quà lớn nhỏ, quả 
cầu tuyết nhiều màu sắc lung linh đã đem 
lại hứng khởi cho ngày làm việc mới cho 
mọi người. Nhiều khách hàng đến giao dịch 
cũng vui vẻ cùng nhân viên, hòa mình vào 
không khí Giáng sinh cùng nhau chụp những 
tấm hình kỉ niệm. Với những khoảnh khắc 
ấy, tôi tin rằng Kienlongbank nói chung và  
Kienlongbank Thủ Đức nói riêng sẽ luôn hết 
mình để đem lại sự hài lòng của khách hàng 
và ngày càng phát triển.

NGÂN HÀNG

· Nguyễn Ngọc Minh Châu 
Kienlongbank Thủ Đức

“Tháng 12 - Tháng của những 
yêu thương”
Sáng nay vừa dắt xe ra đầu ngõ, bất chợt một 
con gió thổi qua mang theo cái se se lạnh, lẫn 
trong gió là cái hương vị trong lành của buổi 
sáng sớm tinh sương. Tôi bỗng chợt nhận ra 
mùa đông đã đến rồi. Mọi người thường nói 
mùa đông thật lạnh lẽo, khô hanh của cái 
thời tiết phương Nam, chỉ có 2 mùa, nắng và 
mưa. Nhưng trong tôi mùa đông là lúc mọi 
vật được trút bỏ chiếc áo xám xịt khoác lên 
mình chiếc áo tô vẽ rực rỡ nhất, với nhiều 
màu sắc. Tháng 12, dịp Giáng sinh, những cây 
thông Noel được trang trí lộng lẫy, dây đèn 
chớp nháy, bông tuyết kim tuyến lấp lánh, nơ 
xanh, nơ đỏ, tiếng nhạc ngân vang những bài 
hát vui nhộn.

Tại Kienlongbank - mái nhà chung của chúng 
tôi cũng hòa trong không khí náo nhiệt đó, 
tâm trạng của tất cả các thành viên đều háo 
hức, rộn ràng tất bật trang trí quầy giao dịch. 
Hơn thế, thời điểm tháng 12, tháng chuyển 
giao kết thúc một năm cũ và chuẩn bị bước 
sang một năm mới, đây là lúc chúng tôi chạy 
nước rút cuối cùng để đạt được thành tích 
tốt nhất kế hoạch kinh doanh đặt ra của năm 
2017, và chuẩn bị lên dây cốt, nạp năng lượng 
thật đầy để phấn đấu cho mục tiêu mới trong 
năm 2018. Tất cả nhân viên, từ chú bảo vệ, 
chị lao công, giao dịch viên, các anh phòng 
tín dụng nói cười rộn rã, mỗi người một tay, 
người treo dây đèn, người gắn ngôi sao trên 
ngọn thông, người treo những bông tuyết, 
người chuẩn bị những gói quà nhiều màu 
sắc và cùng nhau thắt những chiếc nơ ruy 
băng xinh xắn.  Sau khi đã hoàn tất chúng tôi 
cùng nhau ngắm lại thành quả của cả phòng 
và chỉnh sửa lần cuối sao cho hài lòng nhất. 
Đây cũng được xem như là một một lời chào 
năm mới đến, hứa hẹn một sự khởi đầu nhiều 
kỳ vọng, chinh phục những mục tiêu kinh  
doanh năm 2018. 

“Giáng sinh này thật đặc biệt 
– thiên thần nhỏ của ba mẹ sẽ 
chào đời”
Trời Hà Nội đang se lạnh, tiếng nhạc Giáng 
sinh âm vang đây đó làm xao động lòng 
người. Thế là một mùa Giáng Sinh nữa lại 
đến, mùa của tình yêu thương, đoàn tụ, mùa 
đánh dấu một năm cũ sắp qua, chuẩn bị một 
năm mới hạnh phúc tràn đầy niềm vui đang 
về. Trên mỗi gương mặt của anh chị em tại 
Kienlongbank Hà Nội đều rạng rỡ nụ cười khi 
trang trí Giáng sinh. Người cầm dây ruy băng, 
người cầm quả chuông, ông già tuyết, người 
mải mê với chú tuần lộc xốp cùng những 
ngôi sao lấp lánh, gắn những chiếc thiệp nhỏ 
xinh. Mọi người miệng hát, tay làm nhưng 
chẳng quên trêu ghẹo nhau: càng gắn nhiều 
ngôi sao, chi nhánh càng đạt được nhiều kết 
quả cao trong chặng đua nước rút các chỉ 
tiêu kinh doanh cuối năm. Màu xanh biếc cây 
thông như sức mạnh tập thể Kienlongbank 
Hà Nội, sắc đỏ bao lì xì, sắc vàng ruy băng, 
chuông gió như động lực thôi thúc từng 
thành viên quyết tâm hết mình với mục tiêu 
được giao. Jingger Bell, Jingger Bell – tiếng 
nhạc vang lên hòa cùng ánh điện nhấp nháy. 
Với riêng tôi, Giáng sinh năm nay càng có ý 
nghĩa thiêng liêng. Tôi háo hức mong đợi 
lắm. Giáng sinh đang đến thật gần và Giáng 
sinh này thật đặc biệt – thiên thần nhỏ của ba 
mẹ sẽ chào đời. 

“Giáng sinh – Mùa lễ đoàn 
viên”
Giáng Sinh – mùa lễ báo hiệu cho sự khép 
lại của một năm. Giữa cái không khí se lạnh 
của những ngày đầu mùa đông, Giáng sinh 
mang lại cho tôi cũng như mọi người mong 
ước về sự đoàn viên, về mái ấm với gia đình 
thân thương. Ai trong chúng ta cũng muốn 
ở cùng gia đình trong dịp lễ Giáng Sinh và 
Năm mới để cùng chia sẻ những kỉ niệm vui 
buồn trong năm cũ và những hoạch định cho 
tương lai. 

Một năm qua, tôi cùng những anh chị em tại 
Kienlongbank Phú Nhuận đã phấn đấu hết 
sức mình để mang đến những dịch vụ tốt 
nhất cho khách hàng. Chúng tôi quan niệm 
rằng, mỗi cá nhân là một đại sứ thương hiệu 
nên tập thể Kienlongbank Phú Nhuận luôn 
không ngừng trau dồi và hoàn thiện chất 
lượng phục vụ để khách hàng có những ấn 
tượng tốt đẹp nhất về Ngân hàng. Sang năm 
mới, Kienlongbank Phú Nhuận sẽ cố gắng 
hơn nữa để hoàn thành mọi chỉ tiêu mà Ban 
lãnh đạo đề ra để đóng góp vào sự phát triển 
của Ngân hàng.

Bản thân tôi cũng gia nhập đại gia đình Kien-
longbank chưa được lâu nhưng tôi đã học 
hỏi được rất nhiều từ những anh, chị đồng 
nghiệp đi trước. Tôi cảm nhận được niềm 
đam mê, sự tận tâm và đoàn kết từ tất cả các 
thành viên nơi đây. Người ta thường nói môi 
trường xung quanh sẽ giúp bạn thay đổi. Và 
tôi đã thay đổi thật sự, quyết tâm hơn, nỗ 
lực hơn mỗi ngày để hoàn thiện bản thân 
và góp hết sức mình vào sự phát triển của 
PGD Phú Nhuận. Heraclitus đã từng nói rằng:  
“Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một 
dòng sông” nhưng nếu thời gian có quay trở 
lại, tôi vẫn sẽ chọn Kienlongbank là nơi để 
cống hiến hết những gì tốt nhất bởi đơn giản 
nơi đây là gia đình của tôi. Câu nói tôi luôn 
khắc ghi trong tâm trí và muốn gửi tặng đến 
tất cả đồng nghiệp Kienlongbank là: “Hãy 
yêu thích công việc của bạn và như vậy bạn sẽ 
không phải làm việc một ngày nào trong cuộc 
đời mình” .

· Vũ Hoàng Thảo Nguyên
 Kienlongbank Lái Thiêu

· Tống Khánh Chung 
Kienlongbank Phú Nhuận

· Lê Thị Hoài Thu 
Kienlongbank Hà Nội



Những điều chưa biết về nhà họ “MAR”
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Câu ca dao ấy không mới nhưng chưa bao giờ là cũ với các thành viên của Phòng Marketing (Mar). Là một trong các phòng ban 
nghiệp vụ hỗ trợ đơn vị kinh doanh, Marketing luôn đồng hành cùng các phòng, ban, trung tâm, Hội sở và đơn vị kinh doanh trên 
khắp mọi miền. Như phương châm hoạt động của Ngân hàng, các thành viên họ Mar lúc nào cũng Sẵn lòng chia sẻ dù trong bất 
cứ hoàn cảnh nào vì sự thành công chung của đại gia đình Kiên Long. Trong công việc Mar luôn tận tâm nhiệt tình, trong phong 
trào Mar cũng hào hứng sôi nổi không kém tươi vui. Ấy thế nên cũng từ đó các thành viên nhà Marketing lại được các phòng ban 
khác đặt cho những cái tên với những danh từ “mỹ miều” không đỡ nổi. Nhiều người bảo rằng mấy bạn ở Phòng Marketing lúc 
nào cũng tươi, miệng luôn cười, người thì luôn phơi phới, chả thấy buồn rầu lo âu, chẳng trách sao mà ai cũng tươi trẻ. Thế nhưng 
mọi người đâu biết rằng, đằng sau những nụ cười ấy, sự trẻ trung kia còn nhiều lắm những khó khăn mà từng thành viên trong 
Phòng Mar luôn cùng chung sức đồng lòng vượt qua.

Đỗ Thị Hồng - Nhân viên truyền thông: 

“Hồi mới vào đầu vào Phòng Marketing, do đặt thù công việc làm về tổ chức sự kiện nên cũng đi miết 
không thôi; Có hôm về văn phòng ngồi chưa nóng ghế lại tiếp tục đi; Cũng có những hôm làm sự kiện 
gặp phải mưa gió bão bùng lại đứng ngồi không yên, chỉ mong sao cho sự kiện được diễn ra hoàn 
thành tốt đẹp; Rồi những hôm đi công tác xa, dậy từ sớm về đến nhà đã tận khuya hôm sau vẫn phải 
đi tiếp vậy mà thấy vui thấy thích vô cùng”.

Trần Ngọc Lam - Nhân viên thiết kế:

 “Làm ở Phòng Marketing thì hầu như không ngày nào thiếu được tiếng cười. Dù có bữa căng thẳng 
mệt mỏi vô cùng, áp lực công việc, thời gian hoàn thành sản phẩm đã tới, hoặc những lúc cần các 
thiết kế gấp rút cho Ngân hàng thế là anh chỉ em lại vào cuộc. Dù biết rằng làm công việc sáng tạo là 
cần phải có thời gian và không bị áp lực nặng nề thì mới có thể tạo ra nhiều sản phẩm và nhanh 
chóng hoàn thành công việc của mình, nhưng nhờ vì sự dí dỏm trẻ trung của các anh chị em đồng 
nghiệp tại Ngân hàng dành cho nhau nên những áp lực cũng phần nào được xua tan, và nguồn cảm 
hứng lại được dồi dào”.

Nguyễn Mai Nhi - Nhân viên dịch vụ khách hàng: 

“Do đặc thù của công việc là tiếp xúc khách hàng qua điện thoại từ việc yêu cầu dịch vụ đến tiếp nhận 
khiếu nại của khách hàng nên đối tượng khách hàng mà người trực tổng đài giao tiếp không thể nào 
kể hết. Có ngày vừa mới sáng ra gặp ngay khách hàng nóng tính, vừa nghe nhân viên trực nhấc máy 
là cứ thế mà “sạc” dù chưa biết người đó là ai, và chuyện khách hàng gặp phải là vì điều gì. Rồi có 
những hôm bạn bè đồng nghiệp họp mặt thân mật nhưng không được vẹn tròn số lượng thành viên, 
…  Nhưng sau tất cả, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm, chia sẻ của mọi người trong phòng 
dành cho nhau”.

Áp lực công việc là thế, đặc thù công việc là vậy nhưng mỗi thành viên trong nhà Mar vẫn luôn 
tươi cười vì rằng đã là thành viên của nhà Marketing thì đều có một điểm chung đó là 3T và 3C.

Cuối cùng mọi người lại hỏi Vì sao lại là 3T & 3C? Chúng tôi, những người nhà họ “Mar” muốn một lần nữa trả lời rằng vì: “Một cây làm chẳng 
nên non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” do đó, Marketing tìm thấy điểm chung của các thành viên chỉ cần 3 tính cách T và 3 yếu tố C. Đoàn 
kết tạo ra sức mạnh, giúp chúng tôi làm nên những hiệu quả Marketing cho Kienlongbank. 

Nếu như bạn cảm thấy có dáng dấp mình trong 3T và 3C thì hãy cùng đồng hành và hợp tác với Marketing chúng tôi, vì một mục tiêu 
chung góp phần vào sự phát triển bền vững, ổn định của Kienlongbank.

• Phòng Marketing

Luôn tận tâm, hết lòng, nhiệt huyết 
và cháy với công việc. Làm việc với 
cái “tâm trong sáng” thì thành công 
sẽ đến với bạn. Đó là câu nói cửa 
miệng của các thành viên Marketing.

Ban lãnh đạo Phòng đều quản lý 
nhân viên theo tiêu chí trao quyền, 
luôn tin tưởng lẫn nhau để triển 
khai công việc, không có sự dè 
chừng, phòng thủ.

Còn 3C đó là: 

TẬN TÂM TIN TƯỞNG
Hãy tự tin vào bản thân của mình, 
chấp nhận khó khăn, tập lăn xả hết 
sức cho công việc nếu có cơ hội đến.

TỰ TIN

Không phải là xét về vẻ bề ngoài 
hay cách hành xử nổi loạn, mà là 
sống thật với bản thân. Mỗi thành 
viên Marketing có một cá tính: 
Nam tính/ Nữ tính; Hiện đại/ bình 
dân; Nói nhiều/ Trầm tính; Hiền 
khô/ Dữ tợn; Cứng rắn/ Mít ướt… 
Và cá tính ấy, một cá thể độc đáo 
sẽ được bộc phát để hội tụ góp 
phần tô điểm thêm bức tranh của 
phòng Marketing thêm sinh động.  

CÁ TÍNH
Marketing gắn liền sáng tạo, đổi 
mới ý tưởng, khác biệt cho chiến 
dịch quảng cáo, truyền thông, tổ 
chức sự kiện của Kienlongbank,… 
thì “cảm hứng” là điều vô cùng cần 
thiết khi làm việc cùng chúng tôi. 
Nhưng không thể nói “có hứng” thì 
mới làm việc mà trên hết chúng tôi 
luôn phải là những người tạo cảm 
hứng cho mỗi việc và vẫn luôn tuân 
thủ nội quy, cùng chạy theo 
Deadline. 

CẢM HỨNG
Cười và cười. Chúng tôi luôn lấy nụ 
cười để xua tan đi tất cả mệt mỏi, 
áp lực trong công việc. Hãy luôn 
mỉm cười cho mỗi ngày thật ý 
nghĩa và lan tỏa đến những người 
xung quanh. 

CƯỜI

Vậy 3T là gì, đó chính là: 

CHIA SẺ
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SỐNG ĐẸP

Một số yếu tố cần biết khi lập kế 
hoạch cho bản thân  
NHỮNG NHÂN TỐ BÊN TRONG 

1. Điểm mạnh 
Những nhân tố tích cực bên trong có thể 
kiểm soát được và bạn có thể phát huy khi 
lập kế hoạch: 

· Kinh nghiệm làm việc.

· Trình độ học vấn.

· Những hiểu biết chuyên môn sâu sắc trong 
lĩnh vực của bạn.

· Kỹ năng truyền đạt rõ ràng (ví dụ: kỹ năng 
giao tiếp, làm việc theo nhóm và kỹ năng 
lãnh đạo).

· Những đặc điểm cá nhân (ví dụ: đạo đức 
trong công việc, ý thức tự giác, khả năng chịu 
áp lực trong công việc, khả năng sáng tạo, lạc 
quan, có sức khoẻ tốt). 

· Có mối quan hệ tốt/làm việc theo nhóm tốt.

· Tác động tương hỗ với những tổ chức nghề 
nghiệp.

2. Điểm yếu
Những nhân tố tiêu cực bạn kiểm soát được 
và có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn:

· Thiếu kinh nghiệm làm việc.

· Điểm GPA thấp, sai chuyên ngành.

· Thiếu mục tiêu, chưa hiểu rõ bản thân và 
thiếu những kiến thức về công việc cụ thể.

· Kiến thức chuyên môn yếu.

· Nhiều kỹ năng yếu (kỹ năng lãnh đạo, mối 
quan hệ giữa người với người, kỹ năng giao 
tiếp, làm việc theo nhóm).

· Kỹ năng tìm việc yếu.

· Những tính cách cá nhân tiêu cực (ví dụ: đạo 
đức làm việc kém, thiếu tự giác, thiếu động 
cơ thúc đẩy, thiếu quyết đoán, nhút nhát và 
quá giàu cảm xúc).

NHỮNG NHÂN TỐ BÊN NGOÀI 

3. Cơ may
Những điều kiện bên ngoài tích cực mà bạn 
không kiểm soát được tuy nhiên bạn vẫn có 
thể tận dụng được. 

· Những xu hướng phát triển tích cực trong 
lĩnh vực của bạn tạo ra nhiều việc làm hơn  

(ví dụ, sự tăng trưởng, toàn cầu hoá, những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật).

· Những cơ hội bạn có được trong lĩnh vực 
của mình bằng cách nâng cao trình độ học 
vấn.

· Những cơ hội bạn có nhờ tự biết mình rõ 
hơn và những mục tiêu nghề nghiệp cụ thể 
hơn. 

· Những cơ hội cho những tiến bộ và sự thăng 
tiến trong công việc của bạn. 

· Con đường sự nghiệp mà bạn lựa chọn sẽ 
mang lại cho bạn những cơ hội của riêng 
mình 

· Vị trí địa lý. 

· Một mạng lưới làm việc vững mạnh.

4. Hiểm hoạ 
Những nhân tố bên ngoài mà bạn không 
kiểm soát được nhưng vẫn ảnh hưởng tới bạn 
và bạn vẫn có thể giảm thiểu rủi ro xuống 
mức thấp. 

· Mất phương hướng trong lĩnh vực của bạn, 
thu hẹp phạm vi công việc (thu hẹp, không 
cải tiến trong công việc) 

· Sự cạnh tranh từ những người cùng lĩnh vực 
hay cùng môi trường

· Đối thủ cạnh tranh có kỹ năng, có kinh  
nghiệm, học vấn cao 

YẾU TỐ
ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH CHO BẢN THÂN
Mỗi chúng ta ai cũng có ước mơ cho tương lai hay một mục đích để vươn tới. Kế hoạch chính là 

công cụ để đạt tới ước mơ đó. Và để có một kế hoạch cuộc đời thì mỗi chúng ta cũng cần phải 

có kế hoạch ngắn hạn cho bản thân 1 tháng, 1 năm hay 5 năm. Vậy chuẩn bị bước sang năm mới, 

chúng ta cần có những kế hoạch gì cho bản thân. Hãy lập kế hoạch cho bản thân mình trong  

1 năm sắp tới theo các bước sau nhé!

Tôi làm gì

Trước hết các bạn phải trả lời 5 câu hỏi sau:

· Đối thủ cạnh tranh là những người đi học có 
danh tiếng tốt hơn bạn 

· Những trở ngại trên con đường công danh 
của bạn (Ví dụ: Thiếu học vấn/đào tạo ở trình 
độ cao mà bạn cần có để có thể nắm bắt 
được cơ hội) 

· Sự phát triển trong lĩnh vực bạn tham gia có 
hạn chế, trong khi phát triển mang tính cạnh 
tranh và vô cùng quan trọng khốc liệt. 

Theo bản chất con người, chúng ta cảm thấy 
tương đối khó khăn khi chỉ ra những điểm 
mình còn yếu kém. Nhưng đánh giá này sẽ 
giúp bạn chỉ ra những điểm mà mình cần 
phải cải thiện. Nếu bạn xác định được một 
kỹ năng mà mình biết đang cần dùng trong 
lĩnh vực chuyên ngành bạn đã chọn, nhưng 
bạn còn yếu về kỹ năng đó, bạn cần phải có 
những bước để cái thiện nó.

Từ phân tích này, bạn sẽ có một tấm bản đồ 
trong đó chỉ cho bạn cách phát huy điểm 
mạnh, hạn chế hoặc giảm bớt điểm yếu. Sau 
đó, bạn nên sử dụng tấm bản đồ này để tận 
dụng cơ hội và tránh những rủi ro. 

Hãy cùng áp dụng 4 bước này để lập kế 
hoạch cho bản thân mình trong năm 2018 
sắp tới nhé!

· Marketing sưu tầm và tổng hợp



 CÁCH GIÚP BẠN
SỐNG ĐẸP

LÀ GÌ &

Nhà thơ Tố Hữu đã từng nói rằng   Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn? 
Ai cũng muốn sống đẹp nhưng liệu mấy ai hiểu thực sự sống đẹp là 
gì và làm thế nào để sống đẹp?

Sống đẹp, trước hết, phải sống biết thương, quan tâm, chăm sóc, gắn bó, đồng cảm, vị tha với tất những người xung quanh bạn, không 
phân biệt người thân hay người lạ, không phân biệt màu da, giới tính và địa vị xã hội.

Sống đẹp là sống có mục đích, có ước mơ, có lý tưởng sống rõ ràng. Sống đẹp là sống có ý chí, biết vươn lên và đứng dậy bằng chính đôi 
chân của mình khi vấp ngã, sống bền lòng, dũng cảm vượt qua những thử thách, khó khăn của cuộc đời để chắp cánh cho ước mơ của 
mình được bay cao, bay xa. Sống đẹp nghĩa là sống hết mình và không bao giờ chịu khuất phục trước số phận.

Sống đẹp là lối sống có văn hóa, lịch sự, có tri thức, có tình người. Sống đẹp không bao gồm suy nghĩ ích kỷ, chỉ biết mình mà không biết 
người, giúp người nhưng vụ lợi, vì mục đích cá nhân. Sống đẹp là sống có ích. Sống đẹp không có nghĩa là hình thể phải đẹp, sống đẹp là 
đẹp ở tâm hồn, suy nghĩ, lời nói và hành động.

Tuy nhiên, để sống đẹp là điều không hề đơn giản. Không phải ai cũng biết sống đẹp và không phải người hiểu sống đẹp là gì cũng dễ 
dàng hình thành cho mình được cách sống tốt đẹp đó. Bởi lẽ, cuộc sống hiện đại có quá nhiều thứ hỗn tạp, nhiều luồng tư tưởng, quan 
điểm chi phối khiến con người có xu hướng sống thiên về vật chất mà vô tình đánh mất vẻ đẹp của tâm hồn. Bởi, sống đẹp đòi hỏi chúng 
ta phải thực sự tỉnh táo để có thể yêu thương trong từng khoảnh khắc và giữ mình tránh khỏi những cám dỗ của xã hội.

Sống đẹp không phải muốn là được. Bởi ranh giới giữa sống ‘đẹp’ và ‘không đẹp’ vô cùng mong manh. Chúng ta không thể trở thành người 
sống đẹp chỉ trong một ngày, một giờ và không phải một tháng sống đẹp thì có thể duy trì được lối sống này mãi mãi. Sống đẹp cũng cần 
rèn luyện hàng ngày như hình thành thói quen vậy. Sống đẹp không hề khó, chỉ khó khi ta lười biếng, e ngại hoặc chưa đủ quyết tâm và 
dễ dàng buông xuôi mặc cho dòng đời xô đẩy.

1. Hãy đi ra ngoài, ngắm nhìn vẻ đẹp
của thiên nhiên & thở

Hãy dừng lại để chiêm ngưỡng những bông hoa đang đua nhau 
khoe sắc thắm. Hãy dừng lại, lắng nghe tiếng chim kêu và cảm 
nhận vẻ đẹp của tạo hóa. Hãy duy trì thói quen này hàng ngày, 
chậm rãi một chút thôi và bạn sẽ thấy được nét đẹp đầy kiêu hãnh 
của những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời.

2. Hãy nhảy như một đứa trẻ khi bạn cảm thấy vui 
sướng hay buồn bã

Nhảy trên giường lúc sáng dậy, trong phòng tắm hay đóng cửa 
phòng và tận hưởng không gian chỉ có mình bạn.

3. Mỉm cười, cười thật to, cười rạng rỡ khi bạn hạnh phúc

Hãy cười khi bạn gặp bạn bè hay chào ai đó vào buổi sáng sớm. 
Đừng tiếc nụ cười vì đó là tài sản vô giá mà bạn có thể dành tặng 
cho người khác.

4. Nghỉ ngơi

Ngồi xuống và thư giãn trên chiếc ghế yêu thích của bạn sau giờ 
làm việc, những lúc căng thẳng hay vào ngày cuối tuần. Nhắm mắt 
lại và cảm thấy mãn nguyện với mọi thứ bạn đang có.

5. Đọc sách

Hãy thử là một người ‘lười biếng’ khi ngày cuối tuần tự dành cho 
mình một không gian chỉ toàn sách là sách. Đọc sách sẽ nâng bạn 
lên hay ‘dìm’ bạn xuống theo mạch cảm xúc của nhân vật, thử 
thách bạn khám phá ra thông điệp của tác giả, khiến bạn vui vì 
những câu nói hài hước, hấp dẫn bạn vì cách dùng từ đầy mê hoặc 
hay truyền cảm hứng cho bạn với những câu chuyện đầy ý nghĩa.

6. Nấu ăn

Một mình hoặc cùng những người bạn yêu quý. Hãy cùng nhau 
chế biến những món ăn mới, thử hương vị mới và cùng nhau 
thưởng thức.

7. Làm việc

Làm hết mình với công việc bạn đang làm. Chăm chỉ, tập trung và 
nỗ lực 100%. Khi đã hoàn thành, hãy ‘xả’ hơi và tự dành cho mình 
những phần thưởng tuyệt vời.

8. Chơi hết mình

Giống như lúc bạn làm việc.

9. Chân thành

Trung thực cả trong suy nghĩ, lời nói và hành động.

10. Yêu thương

Và thể hiện tình yêu bằng hành động một cách chủ động. 
Đừng chờ đợi.

11. Tập thể dục

Thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch luyện tập và bắt tay vào làm.

12. Chụp ảnh

Đầu tư một chiếc máy ảnh hoặc sử dụng camera điện thoại để ‘bắt’ 
lấy bất cứ khoảnh khắc nào bạn muốn lưu giữ.

Có một câu nói rằng: ‘Nếu ai đó hỏi tôi sống đẹp là gì thì tôi sẽ bước lại gần họ, ngả đầu vào vai họ, 
mỉm cười và nói đây chính là sống đẹp’. Thế nhưng, đây mới chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của 
sống đẹp. Những điều tạo nên phong cách sống đáng trân quý này còn rất nhiều, rất nhiều nữa.

Sống đẹp là gì?

26 cách để bạn sống đẹp
13. Đi du lịch

Tới những nơi bạn muốn.

14. Theo đuổi giấc mơ của bạn

Thậm chí đó là giấc mơ ‘điên rồ’ đối với người khác. Đừng quan 
tâm tới những lời họ nói, nếu bạn đủ niềm tin vào khả năng và hoài 
bão của mình, hãy đeo bám đến cùng!

15. Lắng nghe

Không chỉ lắng nghe người khác mà còn lắng nghe cả tiếng nói 
trong con người bạn (Inner Voice).

16.�Bước ra khỏi ‘vùng an toàn’

(Comfort Zone) bằng việc liên tục trải nghiệm những điều mới lạ. 
Đừng sống cuộc đời buồn tẻ, lối mòn.

17. Trò chuyện với trẻ con

Tâm hồn trẻ thơ vô cùng trong sáng, đáng yêu và ngộ nghĩnh. Hãy 
dành thời gian với chúng để thấy rằng cuộc sống đâu cần phức tạp.

18. Tha thứ cho tất cả

Những ai đã khiến bạn buồn, khiến bạn tổn thương và sẵn sàng 
cho họ một cơ hội để sửa chữa.

19. Gạt bỏ mọi muộn phiền trong quá khứ

Cái gì đã qua thì cho qua!

20. Yêu thương

Cả những điểm hoàn hảo và không hoàn hảo trên cơ thể bạn. Vẻ 
đẹp đích thực không nằm ở hình thể mà đó chính là tâm hồn.

21. Biết ơn

Kể cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đừng so đo, tính 
toán, ghen tỵ hay cảm thấy thiếu thốn. Hãy nghĩ về những người 
đang sống cuộc sống khó khăn hơn bạn.

22. Tham gia một câu lạc bộ

Tổ chức hay một nhóm người nào đó đang nỗ lực để xây dựng lối 
sống tốt đẹp. Hãy truyền cảm hứng cho nhau để lan tỏa giá trị.

23. Khen ngợi người khác một cách chân thành

Lời khen ngợi có thể khiến một người từ chỗ tự ti, thất vọng trở 
nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bạn không mất gì cả.

24. Làm quen với những người bạn mới

Xây dựng, phát triển và duy trì sự bền chặt của tất cả những mối 
quan hệ mà bạn có.

25. Giúp đỡ người khác

Bất cứ lúc nào bạn có thể và mọi lúc, mọi nơi. Không cần phải là 
những điều lớn lao, hãy thể hiện lòng nhân ái từ những điều nhỏ 
nhất trong cuộc sống.

26. Không phán xét

Đánh giá người khác.�Luôn nhìn lại mình trước khi có ý định đưa 
ra nhận xét về bất kỳ ai bạn gặp

• Theo The Huffington Post
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SỐNG KHỎE

Cuộc sống nhiều lúc như 
một cơn mưa rào, nếu 
không có ô, hãy cố gắng 
chạy. Kiên trì theo đuổi ước 
mơ, chủ động nắm giữ vận 
mệnh của mình, cuộc sống 
của bạn sẽ thăng hoa.

Một ngày, A và B cùng đi dạo trên đường, đột 
nhiên trời đổ mưa, A liền co cẳng chạy thật 
nhanh để trốn mưa, thế nhưng đứng bên 
cạnh A, B vẫn bình thản đứng nguyên tại 
chỗ, chả có vẻ gì là muốn chạy cả. Thấy vậy A 
rất ngạc nhiên, liền chạy lại và hỏi B: “Những 
người khác trên đường thấy trời mưa đều chạy, 
mà tại sao cậu vẫn cứ bình thản đứng ở đây 
vậy?”. B liền trả lời: “Tại sao tôi phải chạy, chẳng 
lẽ ở đằng trước trời không mưa sao? Đằng nào 
thì chỗ nào cũng mưa, nên tại sao tôi phải lãng 
phí sức lực của mình để mà chạy cơ chứ?”.

A và B trong câu chuyện này cho ta thấy hai 
biểu hiện hoàn toàn trái ngược khi phải đối 
mặt với cùng một vấn đề. Một người cố gắng 
chạy thật nhanh trong cơn mưa tầm tã, một 
người ngay cả khi trời mưa to vẫn bình thản 
hơn bao giờ hết. Mặc dù chạy và không chạy 
đều là trong cơn mưa tầm tã, nhưng tâm lý 
khác nhau, quá trình khác nhau, và kết quả 
tất nhiên là cũng khác nhau.

“Cố gắng chạy” là biểu hiện của một thái 
độ tích cực, và tâm lý tích cực này sẽ khiến 
con người không do dự, không oán trách, 
sẵn sàng đối mặt với những vất vả gian nan 
trong  cuộc sống. Còn “ bình thản” ở đây là 
biểu hiện một thái độ tiêu cực, khi đối mặt 
với các khó khăn thường bị động, không suy 
nghĩ, và luôn muốn trốn tránh.

“Cuộc sống cũng như những thành tựu của bạn 
ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực ngày 
hôm qua; trong khi đó, cuộc sống và những 
thành tựu của bạn ngày mai phụ thuộc vào sự 
nỗ lực ngày hôm nay của bạn”.

Theo đuổi giấc mơ, nắm giữ vận mệnh bản thân, cuộc sống cũng như những  
thành tựu của bạn ngày hôm nay là kết quả của quá trình nỗ lực ngày hôm qua.

Bất kể cuộc sống của bạn hiện nay như thế 
nào, bạn cũng không thể oán trách ai, cũng 
không thể phàn nàn về cuộc sống, và bạn 
càng không thể đổ lỗi cho xã hội, mà bạn cần 
tích cực, lạc quan để chấp nhận mọi thứ cuộc 
sống đem lại cho bạn.

Trân trọng những gì bạn đang có, cảm ơn 
hiện tại, sống một cuộc sống bình thường 
theo cách không đơn giản, chỉ cần bạn nghĩ 
mình làm tốt hơn người khác thì bạn sẽ trở 
thành con người cố gắng chạy trong mưa 
bão, bằng bất cứ giá nào, chủ động tạo ra cơ 
hội cho mình, đương đầu với khó khăn, bạn 
sẽ thành công.

Có một bộ phận người, họ sinh ra đã là cành 
vàng lá ngọc, ngay từ lúc họ được sinh ra 

họ đã có cuộc sống nhung lụa, trong học 
tập cũng như trong công việc họ đều thuận 
buồm xuôi gió. Tuy nhiên, đa số con người 
chúng ta đều xuất thân từ những gia đình 
bình thường, tất cả mọi cơ hội đều là do 
chúng ta tự tạo ra.

Chúng ta phải nỗ lực và phấn đấu không 
ngừng, quan trọng là phải có một ý chí vững 
vàng để sẵn sàng chịu đựng được mọi thăng 
trầm trong cuộc sống.

Nếu như bạn không có ô, vậy bạn hãy cố 
gắng chạy! Sẽ có một ngày, khi bạn đứng 
trên đỉnh cao của cuộc sống, bạn sẽ cảm ơn 
sự phấn đấu của mình ngày hôm nay.

• Theo Cafebiz.vn

Tôi cần ngủ bao lâu?

Phần lớn người lớn cần ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm. Nếu bạn có vấn đề 
về giấc ngủ, hãy thử điều chỉnh thói quen sinh hoạt thường nhật 
để có thể ngủ đủ giấc cần thiết.

Vì sao ngủ đủ giấc lại quan trọng?

Một giấc ngủ ngon vào ban đêm sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi 
ích. Nó giúp bạn:

· Ít bị bệnh hơn

· Dễ duy trì trọng lượng cân đối hơn

· Giảm nguy cơ mắc bệnh áp huyết cao và tiểu đường

· Tăng cường trí não và sảng khoái

· Suy nghĩ mạch lạc, làm việc sáng suốt hơn ở trường hay văn 
phòng

· Có quyết định đúng đắn hơn và tránh được nhiều tình huống 
nguy hiểm. Ví dụ, tình trạng buồn ngủ gây ra hàng ngàn tai nạn 
xe cộ mỗi năm.

Ngủ lúc nào thì có quan trọng không?

· Có.

· Cơ thể chúng ta có 1 nhịp sinh học tự nhiên cho việc ngủ hoặc 
thức.

Theo đồng hồ sinh học, chúng ta sẽ cảm thấy buồn ngủ nhất là 
vào quãng từ nửa đêm đến 7 giờ sáng. Đồng hồ sinh học còn giúp 
chúng ta thức vào ban ngày, dù nhiều người vẫn cảm thấy buồn 
ngủ vào quãng từ 13 giờ đến 16 giờ.

Chu kỳ giấc ngủ tự nhiên của chúng ta rất khó bị thay đổi hay phá 
vỡ. Khi một người phải làm việc suốt đêm cho dù được ngủ bù 
suốt ngày hôm sau, thường họ vẫn cảm thấy ngủ không được đủ 
giấc. Những người đi từ múi giờ này qua múi giờ khác cũng bị rối 
loạn giấc ngủ.

SỰ THẬT CƠ BẢN

Ai ai cũng cần phải ngủ. Một giấc ngủ ngon vào  
ban đêm sẽ giúp cơ thể và trí não của bạn khỏe mạnh.

Tại sao tôi không thấy buồn ngủ?

Có thể có nhiều nguyên nhân khiến bạn cảm 
thấy không buồn ngủ, ví dụ như:

· Căng thẳng

· Đau nhức

· Sử dụng một loại thuốc nào đó gây mất ngủ

· Caffeine (có trong cola, trà, cà phê hay một 
số loại thuốc)

· Mắc chứng rối loạn giấc ngủ, chẳng hạn như 
ngưng thở khi ngủ hoặc bị bệnh mất ngủ.

Nếu bạn khó ngủ, hãy điều chỉnh thói quen 
sinh hoạt hàng ngày để có được giấc ngủ như ý.

Ví dụ, hãy thử:

· Thực hiện một thời khóa biểu ngủ đều đặn

· Tránh các món có caffeine vào buổi chiều

· Tắm nước nóng trước khi đi ngủ để thư giãn

Các rối loạn liên quan đến giấc ngủ

· Thao thức khó ngủ

· Buồn ngủ thường xuyên, khiến bạn khó làm những công việc thường 
ngày như lái xe.

· Thường xuyên ngáy to, ngưng thở khi ngủ hoặc thở hổn hển khi ngủ.

Bắt tay hành động

Hãy thử thay đổi một số việc bạn làm trong ngày:

Những thay đổi nho nhỏ trong thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể giúp 
bạn ngủ ngon như ý.

Hãy thử thay đổi một số việc bạn làm trong ngày:

· Tập thể dục vào buổi sáng thay vì ngay trước khi đi ngủ.

· Tránh các món ăn, thức uống có caffeine (như cà phê, trà, soda hay sô cô 
la) vào buổi khuya.

· Nếu bạn khó ngủ, đừng ngủ trưa nhiều hơn một tiếng.

· Nếu bạn có thói quen uống bia rượu, hãy uống trong giới hạn. Tức là 
không quá một ly trong ngày đối với phụ nữ hoặc 2 ly trong ngày đối với 
nam giới.

· Các thức uống có cồn có thể khiến bạn ngủ không ngon giấc.

· Đừng ăn quá nhiều trước khi đi ngủ.

· Hãy bỏ thuốc lá. Chất nicotine có trong thuốc lá sẽ khiến bạn khó ngủ.

· Theo Ensure.com.vn
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Những điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ Giáng sinh                 & Năm mới
Tháng 12 về cũng là thời điểm để chào đón các ngày Lễ lớn trong năm mà nổi bật nhất là Giáng sinh và  

Tết Dương lịch. Nếu bạn đang phân vân không biết làm gì trong những thời khắc này thì đừng ngại khoác lên 
mình bộ trang phục bắt mắt nhất, háo hức ra đường, hòa vào dòng người đông đúc để khám phá không khí lễ 
hội ở một vài điểm đến thú vị trên dải đất hình chữ S trong dịp Giáng sinh này. Và dưới đây, các thành viên  

Kienlongbank sẽ giới thiệu với các bạn một số điểm đến thú vị trong kỳ nghỉ này nhé!

3. Thành phố Hồ Chí Minh - Phố thị phồn hoa
Có ai đó đã nói, mùa Giáng sinh và năm mới tại Tp. HCM không khác gì đảo quốc 
Singapore. Đầu tháng 12, Sài Gòn được ví như Thành phố ánh sáng với các tuyến 
đường trung tâm như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, 
Phạm Ngọc Thạch, …được trang hoàng lộng lẫy. Các tòa nhà lớn, khách sạn, trung 
tâm thương mại luôn được thiết kế những hình ảnh, đồ vật trang trí đẹp mắt và công 
phu nhất. Tất cả các cửa hiệu, nhà hàng cũng được chủ nhân của nó đầu tư cho việc 
trang hoàng lộng lẫy. Mỗi khu vực lại mang một phong cách riêng, những thiết kế 
riêng tạo nên nét đặc sắc và phong phú cho Sài Gòn trong những ngày này. 

Nhà thờ Đức Bà, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, UBND Thành phố, Nhà hát lớn, các trung tâm 
thương mại, các khách sạn lớn luôn là nơi thu hút khách tham quan và chụp hình bởi 
kiến trúc độc đáo cũng như những công trình nghệ thuật sắp đặt hoành tráng và 
phong phú, được thay đổi theo mỗi năm. Hãy tản bộ trên những tuyến đường trung 

tâm, chắc chắn bạn sẽ mất khá nhiều thời gian để đăng hình, những hình ảnh luôn làm bạn thích thú và muốn lưu giữ nó trong những khuôn hình 
kỷ niệm. Nếu mỏi chân, bạn có thể ghé vào bất cứ quán cà phê nào trong khu phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhạc Giáng Sinh và năm mới luôn rộn ràng 
chào đón bạn với cung cách phục vụ hoàn hảo nhất của các nhân viên. Thưởng thức ly cà phê với chiếc bánh kem mát rượi tại Girval Cafe nằm trên 
đường Đồng Khởi, bên cạnh Vincom Tower cũng là lựa chọn thú vị.

Đêm Giáng sinh hoặc Giao thừa Năm mới, đường phố Sài Gòn tràn ngập người đi chơi hòa vào ánh sáng bất tận. Không ai quan tâm đến thời gian, 

1. Bảo Lộc - Đi 1 lần sẽ nhớ mãi không thôi
Nếu đã thuộc lòng những địa điểm du lịch quen thuộc ở Đà Lạt rồi sao bạn không 
thử đổi gió ở Bảo Lộc - người hàng xóm nhỏ xinh xắn nằm ngay sát vách thành phố 
tình yêu. Nếu Đà Lạt là thành phố ngàn hoa thì Bảo Lộc được mệnh danh là xứ sở thần 
tiên của trà với những đồi trà xanh ngát trải dài. Thả hồn theo hơi ấm của mỗi cốc 
trà ô long, ly cà phê thơm lừng giữa thời tiết dịu dàng, mát lạnh, trải nghiệm những 
phút giây thú vị ở thác ĐamBri hùng vĩ, mạnh mẽ tung bọt nước trắng xóa, nơi bạn 
có thể nhìn thấy cầu vồng tuyệt đẹp dưới chân thác mỗi khi nắng lên; chút an yên với 
Chùa Linh Quy Pháp Ấn, một nơi có thể tĩnh tâm, thư giãn trong bầu không khí trong 
lành “không có khói bụi thành phố”. Và có một điều đặc biệt khi bạn đến Bảo Lộc vào 
những ngày Tết Dương Lịch này, khi hoa cỏ bắt đầu khoe sắc và phố núi thơm ngát 
hương trà, thức dậy thật sớm và leo lên ngọn núi Đại Bình, ngắm biển sương lãng mạn 

phủ lấp lên cả thành phố. Đại Bình đang được biết đến là điểm “check in” yêu thích của nhiều phượt thủ, nơi bạn sẽ đi xe trên những con đường 
mòn nhỏ, sau đó gửi xe ở một khu chòi của người dân địa phương và leo bộ lên đến đỉnh núi. Hành trình tuy có gian nan nhưng những điều mà bạn 
nhận được khi lên đến đỉnh núi là cả một thành phố bồng bềnh giữa những đám mây với sương mù trắng tinh khôi, chắc chắn là một điều tuyệt 
vời mà bạn nên trải qua trong cuộc đời mình. Một điều đặc biệt khác níu chân du khách khi đến thành phố bảo Lộc là ẩm thực độc đáo khiến bạn 
ăn một lần mà nhớ mãi, đó là phở khô tròn vị, gà nướng lên mâm, thịt rừng nướng ngũ vị, bánh tráng nướng, sữa đậu nành nóng...đủ làm say lòng 
thực khách. Phương tiện di chuyển lại vô cùng dễ dàng vì Bảo Lộc chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 180 km. Vậy thì còn chờ gì nữa, cùng xách balo 
lên và khám phá một địa điểm thú vị mới trong kỳ nghỉ Tết Dương Lịch này nhé!

· Nguyễn Hà Linh Chi - Kienlongbank Lái Thiêu

4. “Về với Cà Mau 
để thấy đất trời thêm 
rộng lớn…”
 “Tổ quốc tôi như một con tàu. Mũi 
thuyền ta đó mũi Cà Mau…”

Ai đã từng đọc qua những tác 
phẩm văn học của những nhà 
văn như Nguyễn Ngọc Tư, Đoàn 
Giỏi,… thì sẽ không thể nào quên 
được những ấn tượng về sự mộc 
mạc, đơn sơ nhưng không kém 

phần bí ẩn và thu hút của vùng đất cuối trời tổ quốc, vùng đất hay được ưu ái 
gọi với cái tên thân mật là “Em Út” của dải đất hình chữ S.

Đến với Cà Mau chính là đến với vùng đất của sự hoang sơ, trù phú cũng như sự 
đa dạng trong từng giống loài thực vật và động vật. Ôm trọn mảnh đất này là 
những cánh rừng tràm, rừng đước, rừng mắm rộng bạt ngàn, cùng những dòng 
sông len lỏi khắp các nẻo chằn chịt như mạng nhện. Cà Mau là tỉnh duy nhất 
của cả nước có 3 mặt tiếp giáp biển, mũi Cà Mau là nơi duy nhất trên đất liền 
có thể cùng lúc ngắm mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây trên mặt 
biển. Hằng năm, mũi Cà Mau lấn ra biển hàng trăm mét, nên người dân Đất Mũi 
vẫn hay tự hào rằng nơi đây chính là nơi “Đất nở ra, rừng biết đi và biển sinh sôi”.

Tôi lớn lên trong những câu chuyện kể tếu lâm của bà về Bác Ba Phi, một người 
có khả năng kể chuyện phi thường, khiến bất cứ ai nghe qua những câu chuyện 
của Bác đều muốn một lần đến đây khám phá những điều đầy những lý thú. 
Con người Cà Mau là thế, gần gũi, mến khách và luôn dành được thiện cảm từ 
người đối diện. Khi đến với Cà Mau nói riêng hay miền Tây nói chung, một khi 
bạn đã được người dân nơi đây bày tỏ lòng mến khách, thì đừng từ chối, “nếu 
không tui dận đó à nghen!” bởi những điều đó thật sự xuất phát từ lòng mến 
khách không toan tính của họ. Tuy thật thà, chất phác là thế, những người con 
của Cà Mau vẫn mang trong mình sự quật cường mà hào hiệp và xanh thắm 
tình thương như những cây đước hằng năm vươn ra biển rộng. 

“Bắt con cá lóc nướng trui, làm mâm rượu trắng đãi người bạn xa”. Đến với Cà 
Mau thì không thể quên đi một phần quan trọng đó là ẩm thực. Chính vì hệ sinh 
thái vô cùng đa dạng nên ẩm thực Cà Mau cũng vô cùng phong phú: các món 
ăn trên rừng, dưới biển, dưới sông, kênh rạch và cả…trên trời. Bật mí nha, đối 
với dân Cà Mau, món nướng là số một. Dọc theo các con đường ở những khu du 
lịch, du khách có thể thấy những “làng nướng” mọc lên vô số, và đặc biệt là các 
nguyên liệu đều tươi sống. Nếu đi xa hơn về các vùng quê, bạn có thể thưởng 
thức món cá lóc nướng tươi ngon khi cá vừa được bắt từ dưới sông lên. Chấm 
một miếng mắm me, Cà Mau sẽ là mãi nằm trong lòng người du khách.

Không quá đắm say lòng người bởi sự hùng vĩ hay bởi những cảnh vật huyễn 
hoặc con tim, Cà Mau chiếm trọn tình cảm của du khách chính là vì sự mộc mạc, 
đơn sơ, và những con người thắm đượm nghĩa tình.

Về đi, về với Cà Mau để thấy đất trời thêm rộng lớn…

· Tạ Tuấn Thanh - P. HCQT                                     

2. Ngắm sương mù tại Sa Pa
Giáng sinh - Sa Pa thật thanh bình và lãng mạn. Cái rét cùng 
làn sương mù vấn vít mỗi bước chân lữ khách càng làm cho 
mùa Giáng sinh ở SaPa đặc biệt hơn. 

Sa Pa nguyên sơ với các làng bản của các dân tộc như 
Hmong, Dao, Tày,.. xứng đáng dành cho những ai yêu thích 
thiên nhiên và muốn khám phá những sắc màu văn hóa của 
người dân miền núi. Những đèo Ô Quy Hồ, Sa Pa, Tả Van, 
Trung Chải, Tả Phìn, những Thác Bạc, Cầu Mây, Cổng Trời, Bãi 
đã cổ, những nhánh lan rừng cùng sắc hoa đào rực rỡ dịu 
dàng ngay cả khi bị bao bọc trong màn sương càng làm cho 
Sapa huyền ảo, khiến lòng người rạo rực. 

Các con phố ở thị trấn Sa Pa tuy nhỏ nhưng luôn đông đúc 
khách du lịch và tràn ngập cửa hiệu bán đồ lưu niệm do 
người dân địa phương sản xuất. Du khách dễ dàng bắt gặp 
những người phụ nữ vừa địu con trên lưng vừa ngồi thêu 
thổ cẩm trong tiết trời se lạnh để làm nên những món đồ 
tuyệt đẹp chỉ có riêng tại SaPa. Ẩm thực ở Sa Pa cũng vô cùng 
phong phú với những nhà hàng Âu - Á đan xen. Và đặc biệt, 
đến Sa Pa bạn đừng quên thưởng thức món nướng để xua 
đi cái lạnh ở nơi đây.

Quả thật, Sa Pa là điểm đến lý tưởng để bạn đón Giáng sinh 
cùng những người thân yêu!

· Nguyễn Mai Nhi - P. MKT

cùng trao nhau nụ cười, nâng ly và trao gửi lời những 
chúc mừng tốt đẹp nhất. Sài Gòn là hình ảnh hiện hữu 
của nhịp sống gấp gáp. Và sẽ chẳng có gì lạ khi đón 
Giáng sinh và Năm mới ở nơi đây, bạn cảm thấy có thêm 
sự thôi thúc làm việc nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn, 
giao lưu nhiều hơn và yêu bản thân hơn.

Sau một đêm trắng, bạn có thể về ngoại ô Thành phố 
để tìm lại cảm giác yên tĩnh và thanh bình. Khu du lịch 
Văn Thánh, khu nhà vườn ven sông Sài Gòn ở quận 2 là 
những gợi ý bạn nên tham khảo. Hoặc bạn có thể mua 
tour trong ngày đi tham quan khu du lịch Cần Giờ với 
bạt ngàn màu xanh của rừng ngặp mặn, nghe lại các 
chiến công hiển hách của đặc công rừng Sác năm xưa. 

Hãy đến và cũng cảm nhận hết vẻ đẹp của Thành phố 
mang tên Bác, các bạn nhé!

· Nguyễn Minh Tấn - Phòng HCQT

XANH
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Bước sang năm mới 2018, 12 cung hoàng đạo sẽ có những thay 
đổi gì ở mọi phương diện trong cuộc sống. Cùng tham khảo bài 

viết sau để biết mình cần làm gì và không nên làm gì nhé!

BẠCH DƯƠNG
Năm nay bạn bị cai trị dưới chòm sao Hỏa nên 
sẽ mất rất nhiều năng lượng đặc biệt là trong 
vấn đề nghề nghiệp. Song bạn không thiếu bất 
cứ điều gì trong mối quan hệ của mình.  Nhờ sự 
siêng năng và kiên trì, điển hình của mình, bạn 
sẽ có thể đạt được những mục tiêu mà bạn đã 
đặt ra trước đó. Nhờ điều này mà tử vi năm nay 
đối với bạn tương đối thuận lợi.

KIM NGƯU
Người thuộc cung này thuộc 
trị vì của sao Kim, là người 
sống và làm việc có trách 
nhiệm, đáng để tin cậy. Tuy sở 
hữu những phẩm chất khá tốt 
đẹp, nhưng Ngưu dường như 
còn e dè mỗi khi thể hiện bản 
thân. Bạn hãy nhớ rằng, số 

SONG TỬ
Theo Tử vi, Cung Song Tử sẽ luôn luôn chạy 
trốn. Vào khoảng giữa năm 2018,   người mà 
bạn gặp phải có thể khiến bạn bị mất cân bằng. 
Không có vấn đề gì nếu đó là một người bạn 
đời hoặc một người bạn mới hoặc có thể một 
người quen ở nơi làm việc. Bạn sẽ cân bằng 
được ngay lập tức đấy. Nhờ sự tự tin, bạn nhất 
định sẽ thành công trong vấn đề công việc. Bây 

CỰ GIẢI

TỬ VI 2018
CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

Trong những tháng đầu tiên của năm, những mối quan hệ của bạn có thể bị 
đình trệ. Ảnh hưởng của Sao Kim sẽ rất mãnh liệt bởi vậy bạn có thể cảm thấy 
nhạy cảm khi nói đến cảm xúc.

phận luôn luôn theo và ủng hộ những con người dũng cảm. 
Trong cuộc sống hãy đặt ra một mục tiêu nhất định, sau đó kiên 
trì cộng với nỗ lực bạn sẽ nhanh chóng có được thành quả.

Năm 2018  khá thuận lợi đối 
với Cự Giải, bạn sẽ đạt được 
những điều tuyệt vời trong sự 
nghiệp, cũng như trong cuộc 
sống. Điều quan trọng nhất là 
bạn đã có thể biến những ước 
mơ và hoài bão bấy lâu của 
mình thành hiện thực, tuy vẫn 

còn có khó khăn nhưng tất cả những điều này chỉ làm cho mọi 
người cảm thấy bạn thật xứng đáng với kết quả mà bản thân 
đạt được hơn mà thôi, thêm vào đó khó khăn cũng mang lại 
những kinh nghiệm vô giá trong cuộc đời..

giờ là thời điểm để có thể thay đổi nếu bạn muốn nó. Bạn có lẽ sẽ không biết 
phải làm gì trước tiên, tuy nhiên nếu bạn xoay xở để tổ chức thời gian của bạn 
một cách hiệu quả, thì mục đích cuối cùng bạn sẽ đạt được kết quả mong 
muốn.

SƯ TỬ
Theo tử vi, một số khó khăn có thể phát sinh vào giữa năm 2018. Sự bồn chồn sẽ làm giảm tốc độ làm việc của bạn, 
do đó bạn có thể rơi vào tình trạng tử vong không mong muốn. Những người thuộc cung Sư Tử nên quan tâm đầy 
đủ đến sự nghiệp, để có thể khắc phục được những sai lầm trước đó càng sớm càng tốt. Bây giờ không phải là 
khoảng thời gian dành cho một kỳ nghỉ. Bạn nên chờ đợi một khoảng thời gian tốt hơn. Bạn cũng nên tập trung vào 
gia đình vì bạn sẽ tìm được sự hỗ trợ và an toàn ở đó. Những người thân yêu của bạn sẽ rất vui lòng giúp bạn trong 
những thời điểm khó khăn.

MA KẾT
Với sự ảnh hưởng của sao Hỏa 
trong cung Ma Kết ngay từ 
những ngày đầu năm, sẽ mang 
lại cho bạn may mắn, nghị lực để 
giành được những gì mà bạn bạn 
tin tưởng và mong muốn đồng 
thời có thể tránh được một số rắc 
rối. Tuy nhiên, trong nhiều tình 

BẢO BÌNH
Được cai trị bởi chòm sao Thiên Vương, 
tử vi năm 2018 sẽ có tác động tích cực 
đối với bạn, đặc biệt là vào khoảng giữa 
năm 2018. Những người được sinh ra 
theo cung hoàng đạo này thường sẽ có 
trí tuệ và nổi trội bởi   những ý tưởng 
sáng tạo của họ. Đây chính là lý do tại 
sao họ có thể giải quyết các vấn đề 

trong cuộc sống một cách dễ dàng nhất có thể. Dù sao, trong năm nay, 
bạn sẽ có sự thành công trong sự nghiệp của mình, không chỉ bởi vì tính 
cách của bạn. Khi nói đến các mối quan hệ, tình hình sẽ ổn định và 
không có nhiều chuyển hướng đáng kể.

huống bạn không nên quá bướng bỉnh, nhất là trong các mối 
quan hệ đồng nghiệp hoặc với cấp trên, nó sẽ không tốt cho bạn 
đâu. Hãy giữ bình tĩnh, nhìn nhận và đánh giá sự việc một cách 
thực tế và biết khi nào thì nên tranh cãi và khi nào thì bạn nên im lặng.

SONG NGƯ
Cung Song Ngư được cai trị bởi sao Hải Vương, do đó những ai thuộc cung này thường là người nhạy cảm, dễ cảm 
thông, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Họ tụ hợp được khá nhiều yếu tố sẽ giúp mang lại lợi thế khi xây dựng các 
mối quan hệ trong kinh doanh.

Ngay từ đầu năm, cuộc sống của Song Ngư đã tương đối dễ chịu. Chính sự thân thiện và hòa đồng giúp bạn thu 
hút mọi người lại gần bạn hơn mà không cần tốn quá nhiều công sức. Những mối quan hệ, cũng có thể giúp ích 
bạn rất nhiều trong công việc và cuộc sống hiện tại.

XỬ NỮ
Đầu năm 2018 khá bận rộn với Xử 
Nữ, bạn sẽ bị xoay vòng trong 
cơn lốc của sự kiện. Sự ảnh hưởng 
của sao Hỏa, giúp cho bạn có 
thêm nhiều năng lượng tích cực 
cho môi trường xung quanh. Đây 
chính là lý do mà những người 
thuộc cung Xử Nữ luôn thu hút 

THIÊN BÌNH
Theo các ngôi sao thì tử vi năm 2018 sẽ là 
năm bình yên cho những người thuộc 
cung Thiên Bình. Những người được sinh 
ra theo cung hoàng đạo đầy tham vọng 
này sẽ được cai trị bởi sao Kim cuối cùng 
cũng sẽ được nghỉ ngơi tuyệt đối. Bạn 
không phải lo lắng về việc chán nản trong 
suốt năm nay đâu nhé. Những trải 

BÒ CẠP
Cung Bọ Cạp thuộc cai trị của sao, 
tính cách đặc trưng của họ là kiên 
trì và trung thực, họ dễ dàng có 
được thành công, đặc biệt là khi 
làm việc tại nơi mà họ có thể có 
được bất cứ thứ gì họ muốn. Về 
các mối quan hệ, có vẻ như năm 
nay không có sự hiện diện đặc 

NHÂN MÃ

được rất nhiều người và trong số họ, thậm chí có thể là các đối 
tác tiềm năng. Tuy nhiên, cho đến khi mối quan hệ của bạn là 
chính thức, hãy chú ý đến sự ghen tị quá mức. Nó có thể ngăn 
cản một nửa tốt hơn của bạn.

nghiệm thú vị đang chờ đón bạn đặc biệt là trong lĩnh vực sự nghiệp. Khi 
nói đến cuộc sống cá nhân của mình, bạn đừng mong đợi bất kỳ sự lộn xộn 
đáng kể nào. Tử vi tương đối ổn định - các mối quan hệ lâu dài có thể có lợi 
từ sự hòa hợp và từ bi sau đó đấy nhé. 

Theo tử vi năm 2018, những người 
thuộc cung Nhân Mã sẽ có nhiều 
năng lượng tích cực, tương ứng với 
chòm sao của mình. Những người 
được sinh ra theo cung này sẽ được 
cai trị bởi Sao Mộc và được phân 
biệt bởi những khả năng đưa ra các 
quyết định nhanh và chính xác. Họ 

cũng sẽ lạc quan và độc lập bởi vậy họ sẽ truyền đạt tốt về các mối 
quan hệ giữa các cá nhân và sự nghiệp.

biệt nào về tình cảm. Nhưng bù lại trong công việc bạn sẽ có rất 
nhiều đối tác thú vị và tiềm năng.

• Marketing sưu tầm và tổng hợp

THƯ GIẢN
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Không khí năm mới 2018 đang lan tỏa 
khắp nơi trên thế giới, nhưng chúng ta hãy 
dành ít phút để trả lời câu hỏi tại sao người 
dân khắp thế giới đều chào đón năm mới 
vào ngày 1/1?

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học 
cho biết, vào khoảng thời gian đầu tháng 
1, một hiện tượng thiên văn đáng chú 
ý xảy ra đó là Trái Đất gần Mặt Trời nhất.
Do đó, nhiều quốc gia đón chào  năm 
mới trong những ngày đầu tháng 1 có vẻ 
như là tuân theo một quy luật rất tự nhiên.
Tuy nhiên, không phải quốc gia hay bất cứ 
nền văn hóa nào đều chào đón năm mới 
vào ngày 1/1.

Những cư dân sống trong nền văn minh 
cổ đại Lưỡng Hà thường tổ chức lễ hội 
chào đón năm mới kéo dài 12 ngày vào dịp 
Xuân phân, trong khi những người Hy Lạp 
cổ đại thường tổ chức vào dịp đông chí, 
tức là vào khoảng ngày 20/12.

Theo một bài báo năm 1940 trên tạp chí 
Proceedings của Hội Triết học Mỹ, các nhà 
sử học chỉ ra rằng, người Ai Cập xưa kia 
cũng thường đón năm mới vào ngày 20/7, 
dưới ánh nắng Mặt Trời rực rỡ.

Trong thời kỳ La Mã, lịch bắt đầu được 
sử dụng chính thức. Sau đó, vào năm 46 
TCN, Julius Caesar - vị hoàng đế đầu tiên 

TẠI SAO NGƯỜI DÂN KHẮP THẾ GIỚI ĐỀU
Chào đón năm mới vào ngày 1/1 

mà không phải ngày khác?
và được coi là vĩ đại bậc nhất trong lịch sử 
La Mã cổ đại, đã quyết định sử dụng rộng 
rãi lịch Julian. Trong đó, quy định rõ ngày 
chào đón năm mới chính là ngày 1 tháng 
1.

Nhưng ngay cả Julius Caesar đại đế cũng 
không thể chuẩn hóa được ngày lễ đặc 
biệt này. Lễ kỷ niệm năm mới tiếp tục bị 
xê dịch trong lịch do sự sắp xếp không cố 
định của những tháng nhuận, thậm chí 
còn trùng vào ngày lễ ngày Giáng sinh ở 
một số thời điểm.

Nhìn chung, lịch Julius đã được sử dụng 
ở châu Âu từ thời kỳ Đế chế La Mã cho 
đến tận năm 1582, khi Giáo hoàng  
Gregorius XIII công bố lịch Gregorius, 
loại lịch mới có độ chính xác cao hơn này 
nhanh chóng được các quốc gia Công giáo 
chấp thuận.

Ngày nay, ngày 1 tháng 1 gần như đã 
được công nhận như là thời điểm đánh 
dấu sự khởi đầu của năm mới ở rất 
nhiều quốc gia trên thế giới.

  
Tuy nhiên, có một vài quốc gia đặc biệt 
như Afghanistan, Ethiopia, Iran, Nepal và 
Saudi Arabia đón năm mới dựa trên loại 
lịch riêng biệt trong văn hóa của họ.

Bên cạnh đó, các tôn giáo khác nhau cũng 
đón mừng năm mới của họ vào những 
thời điểm khác nhau. Trong lịch Do Thái, 
lễ hội năm mới có tên là Rosh Hashanah, 
thường được tổ chức vào khoảng tháng 9 
và tháng 10 âm lịch.

Lịch Hồi Giáo về đón chào năm mới cũng 
tuân theo quy luật chuyển động của Mặt 
Trăng (tức là âm lịch). Do đó, thời gian năm 
mới cũng có thể bị xô lệch đáng kể.

Một số quốc gia châu Á như Việt Nam, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… cũng 
ăn mừng năm mới vào dịp tết âm. Đây 
được coi là kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất 
trong năm, là thời điểm cả gia đình sum 
họp, đoàn viên và cầu chúc những điều tốt 
đẹp nhất trong năm mới.

Ngày 1/1 ở những quốc gia này gọi là 
Tết dương. Đây không phải là kỳ nghỉ lễ 
tết truyền thống. Tết cổ truyền không cố 
định vào một ngày nhất định, mà sẽ theo 
lịch của từng năm cụ thể. Thông thường, 
kỳ nghỉ lễ đặc biệt này thường diễn ra vào 
cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2.

· Nguồn: Soha.vn
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